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پرولوگ:
پاییــز 1366 آتیــا پســیانی و 
قطب الدین صادقی همزمان اجرایی از 
نمایشنامه »آژاکس« سوفوکل در تئاتر 
شــهر روی صحنه می برند. این اتفاق 
موجب اختافاتی در فضــای تئاتری 
آن روزگار می شود. این برای نخستین 
بار و شــاید آخرین بار بود که یک متن 
همزمان در دو ســالن تئاتر شهر روی 
صحنه می رفت. با ایــن همه به همت 
الله تقیان در آن روزها گفتگویی میان 
صادقی و پســیانی شــکل می گیرد. 
گفتگویی چند بعدی که امروز ســند 
مهمی از وضعیت تئاتر در سال 1366 
است. آنچه اما در این نوشتار مهم است 
گفتاری است که میان صادقی و نماینده 
مجله نمایــش- که احتمــاالً جال 
ستاری است- رخ می دهد. در این گفتار 
قطب الدین صادقی جــوان، کارگردان 
تازه بازگشته از فرانسه، مدعی می شود 
قصدش از اجرای »آژاکس« نجات تئاتر 
ایران و القای شــکل درستی از آموزش 
تئاتر اســت. او می خواهد دانشجویان 

تئاتر را با چیزی آشــنا کند کــه آن را 
»تئاتر واقعی« می خوانــد. تئاتری که 
هیچ شباهتی با اشکال تئاتری امروز و 
وابستگی به نظریات مدرن اجرا ندارد. 
صادقی این اجرا را براســاس یک دوره 
آموزشــی در فرهنگســرای نیاوران با 
گروهی عظیمی از جوانان آماده می کند 
و تاش می کند با معیارهای یک اجرای 
کاســیک، فهم تئاتر ایران و مخاطب 
آن را به آثار کاســیک و اساساً تراژدی 
نزدیک کند. صادقی یک صورت بندی 
از اشکال مرسوم تئاتر در ایران هم دارد 
که می خواهــد با آنهــا مخالفت کند: 
نمایش های شبه تاریخی، کمدی های 
الله زار و ملودرام هــای خانوادگی. اما 
35 ســال از آن مصاحبه، قطب الدین 
صادقــی در مقام یک معلم در کشــور 
تثبیت شده است، تعداد اجراهایش به 
رقم قابل توجهی رسیده است و مهم تر از 
همه آنکه او امروز خواهان نوعی تئاتر ملی 
است، تئاتری که بی شک برآمده از همان 
نگاه کاسیک به نمایش است، چیزی که 
»آژاکــس« در ســاختار دراماتیک به 
صادقی می داد. صادقــی جایی در آن 
مصاحبــه حتی می گوید شــخصیت 
آژاکس در مقام قهرمان شباهت بسیاری 
به او دارد، چه به لحاظ فرهنگی و سیاسی 

و چه به لحاظ قومیتی. بــا این حال در 
آن گفتگو ستاری به صادقی می گوید 
آژاکس تئاتر ایران را نجات نمی دهد. با 
گذشت 35 سال و دیدن آثار امروز این 
پرسش برایم مطرح می شود که به چه 
میزان میــراث قطب الدین صادقی در 

نسل جوان متجلی می شود.

پرده اول:
بهــار امســال در دانشــگاه تهران 
جشنواره ای با عنوان تجربه برگزار شد 
که آثارش هیچ شــباهتی با »آژاکس« 
صادقی نداشــت. در یکی از نمایش ها 
که برای مــن اهمیت ویــژه ای دارد، 
مریــم دهقانی نژاد، دانشــجوی تئاتر 
پرفورمنســی ترتیب می دهد تا پس از 
دو دهه برای پدرش عزاداری کند. پدر 
مریم، خلبان پرواز دلخراشی است که 
دو دهه پیش در کوهستان لرستان دچار 
سانحه می شود و این در حالی است که 
مریم تنها یک سال ســن دارد. خاطره 
مریم از پدرش چیزی جز چند سکانس 
از فیلم های هندی کمی نیست. اجرای 
مریم نیز وابسته به همین تصاویر است، 
تصاویری که پدر با نوزادش مشغول بازی 
است و البته بریده هایی از گزارش سقوط 
هواپیما و تشییع پیکر پدر خلبان. مریم 

در برابر تصویر در حــال پخش پدر، بر 
پرده وســیع 300 قوری می چیند، به 
حاضران این مراسم عزا چای می دهد و به 
وقت غروب، در عزای پدر تمام قوری ها 
را می شــکند. این نمایش اثر تک نفره 
بود درباره خود مریــم. او در مقام مؤلف 

خودش را عیان می کند.

پرده دوم:
امیررضا احمدی دانشــجوی تئاتر 
اســت و چندی پیــش در حیاط یک 
خانه نســبتاً قدیمی نمایشی با عنوان 
»دستگاه چهچه زن« ارائه داد. اجرای 
امیررضا ترکیبی از پرفورمنس و تئاتر 
 )Lecture Theater( ســخنرانی
بود. او در ســخنرانی خود از چگونگی 
تمرین نمایشنامه مکبث و آنچه بر سر 
بازیگرانش رخ داده اســت، می گوید. 
می گوید بدون آگاهی- به این واژه دقت 
کنید-  سراغ ایده بدن ناآگاه رفته است و 
نتیجه آن یک فاجعه است. سخنرانی با 
ورود بازیگران آسیب دیده از تمرین وارد 
فاز اجرا/بازی می شود تا امیررضا خودش 
را در معرض نوعی انتقام گیری از سوی 
بازیگرانش قرار دهد. در این نمایش نیز 
امیررضا در مقام مؤلف خودش را عیان 
و برهنه می کند و برای برهنه سازی بهتر 

تمام داده هایش را روی پرده می افکند.

پرده سوم:
ســارا یزدانی دانشجوی تئاتر است 
و در یک پاتوی بسیار ســاده اجرایی 
 Playback( بر مبنای تئاتــر پلی بک
Theater( و با عنــوان »َق ِق َو« که در 

آن ســارا به همراه دوستش، مطهره با 
نشان دادن تصاویری از کودکی تاش 
می کنند بخشی از مشکات شخصی 
خود حول موضوع مدرسه را بیان کنند. 
نمایش داستان مطهره و یک عکس را به 
میان مخاطبان پرتــاب می کند تا آنان 
قضاوت کنند مطهره با مدرسه چه کرده 
است. آزمایش جذابی که محصولش بیان 
خشم ها و عقده های فردی است و در این 
مسیر، تصویر تماشاگران شرکت کننده 
در این اجرا، روی پرده پخش می شود. 
ســارا در مقام مؤلف نمایش خودش را 

عیان می کند.

پرده چهارم:
دالرام موسوی دانشجوی تئاتر است. 
چندی اســت در تاالر مولوی نمایش 
»شرحی کشاف در باب زندگی و مرگ 
نابهنگام زنی در مطبخ« را روی صحنه 
می برد. اقتباس آزاد محمد چرمشــیر 
از شــخصیت فخری رمان »شــازده 
احتجاب« با تک بازی دالرام، در فضای 
سال 1401 بدل به یک روایت شخصی 
می شــود. متنی که در دهه شــصت 
نوشته شده اســت، تاش برای واکاوی 
شــخصیت های اصلی متن گلشیری 
اســت؛ اما در اجرای دالرام، او تبدیل به 
تک تک شخصیت ها می شود تا دریابد در 
کالبد کدام شخصیت حلول پیدا می کند. 
دالرام تاش می کند خــودش را عیان 
کند. او به جای تجسد شخصیت فخری، 
به نوعی فضاسازی می کند تا شخصیت یا 
محتوای درونی و ذهنی خویش در مقام 
یک زن را کشف کند. همانند سه نمایش 
باال، در اینجــا باز روی پــرده ویدئویی 
پخش می شود مرکب از صحنه هایی از 
فیلم بهمن فرمان آرا، پیری متصور شده 
دالرام و در نهایت هشت قاب از دالرام در 

تیپ های مرسوم زن ایرانی. 

اپیلوگ:
35 سال پس از خواســته صادقی 
برای نجات تئاتر ایران، به نظر می رسد 
نسل جدید هیچ تمایلی به آموزه های 
او ندارند. به جای آثار کاسیک عظیم، 
در پی یــک اجرای کوچک انــد. برای 
مثال امیررضا احمــدی،  »مکبث«ی 
مینیمال و تقلیل گرا مهیا می کند و به 
جای نمایش دادنش،  درباره اش حرف 
می زند. به عبارتی حتی بــه بازنمایی 
خرده تراژدی باقی مانده نیازی نمی بیند. 
این گروه برخاف تصویر کردن خویش 
در قامت قهرمانــان دراماتیک، خود را 

عیان می کنند؛ اما آنان همانند آژاکس 
شــخصیت هایی صاحــب هامارتیا 
نمی دانند؛ آنان انســان هایی هستند 
که چون هر انســانی واجــد چیزهای 
خــوب و بدند. آنان به جای اســتعاری 
کردن جهان زیسته خویش، با صراحت 
تجربه زیسته خویش را بیان می کنند 
و در بیان، نهــان خود را عیان می کنند. 
این گروه به جای کاوش دنیای قدیم و 
بازتعریف فلسفه تئاتر یونانیان باستان، 
تئاتر را منزه نمی بینند و آن را با هنرهای 
دیگر آغشته می کنند. در اجرای دالرام 
موسوی کار حتی به تدوین نیز کشیده 
می شود. فناوری بخش جدایی ناپذیر 
اجرای ایــن گروه جوان اســت. بدون 
فناوری گویی برهنه کردن جهان زیسته 
ناممکن است. در مقابل در نگاه صادقی 
جهان زیســته باید در حجاب واژگان 
نهان بماند. 35 ســال بعد از »آژاکس« 
پرهیاهو، چشم انداز دانشجویانی که قرار 
بود صادقی ناجیشان باشد، 180 درجه 
دستخوش تغییر شده است. مهم تر آنکه 
اگر روزی برای تئاتری شدن، دانشجو 
می بایست مرارت های محضر استادی 
چون صادقی را تحمل می کرد تا چیزی 
شود، حاال نسل جدید بدون نیاز به استاد، 
در همان ابتدای شــاگردی دانشگاه، 
روی صحنه می رود و یک ادعای جذاب 
دارد. او برخاف استاد اکنون پخته ای 
چون صادقی، خودش را به هیچ عنوان 
حرفه ای نمی داند و به جای چشم انداز 
ملی برای کارش، در پی چشــم اندازی 

شخصی است.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اگر روزی برای تئاتری 
شدن، دانشجو می بایست 

مرارت های محضر استادی 
چون صادقی را تحمل 

می کرد تا چیزی شود، حاال 
نسل جدید بدون نیاز به 
استاد، در همان ابتدای 

شاگردی دانشگاه، روی 
صحنه می رود و یک ادعای 

جذاب دارد. او برخالف 
استاد اکنون پخته ای چون 
صادقی، خودش را به هیچ 
عنوان حرفه ای نمی داند و 

به جای چشم انداز ملی برای 
کارش، در پی چشم اندازی 

شخصی است

35 سال پس از خواسته 
صادقی برای نجات تئاتر 

ایران، به نظر می رسد 
نسل جدید هیچ تمایلی به 

آموزه های او ندارند. به جای 
آثار کالسیک عظیم، در 

پی یک اجرای کوچک اند. 
برای مثال امیررضا احمدی،  

»مکبث«ی مینیمال و 
تقلیل گرا مهیا می کند و 
به جای نمایش دادنش،  

درباره اش حرف می زند. به 
عبارتی حتی به بازنمایی 
خرده تراژدی باقی مانده 

نیازی نمی بیند
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پیش به سوی گشت رودخان )قسمت اول(
پیاده روی سه روزه از زنجان

تا گیالن

سفر چه با موتور باشد چه با اتوبوس، چه بازدید 
از یک موزه تاریخی باشد یا قدم گذاشتن در دره ای 
پر آب و لمس آدرنالین، چه یک روز باشد چه یک 
هفته، چه همراه با سه نفر باشد چه سی نفر، فرقی 
نمی کند؛ اصل ذات سفر اســت که لذت بخش 
است و پر از درس، اهل سفر که باشی شیوه رفتن 
برایت اهمیتی ندارد فقط به دنبال رفتنی. برای 
فرار از گرمای این روزها یا باید به دل جنگل پناه 
می بردیم تا خنکای باد البه الی درختان روح مان را 
خنک کند یا به سوی آبشاری، دریاچه ای، دره ای یا 
مکان پر آبی می رفتیم تا بلکه آب، دلمان را خنکی 
ببخشد. تعطیلی وسط هفته فرصت خوبی بود تا 
با یک روز مرخصی به چند روز تعطیلی تبدیلش 
کنیم و به فکر ســفری طوالنی تر باشیم. از قبل 
می دانستیم که بچه های چکاد زنجان سفری چند 
روزه در پیش دارند، پس با دوستان مان در زنجان 
هماهنگ شدیم تا همراهشان یک پیاده روی سه 
روزه از زنجان تا گیان را تجربه کنیم. پنجشنبه 
عصر به سمت زنجان حرکت کردیم و شب را در 
منزل دوست همیشگی مان گذراندیم. قرار حرکت 
صبح زود روز جمعه در ترمینــال زنجان بود. در 
ساعت مقرر در ترمینال حاضر شدیم و دیداری با 
دوستان قدیمی تازه کردیم و سوار اتوبوس شدیم. 
همراه شدن با دوســتان قدیمی زنجانی و البته 
یک اتوبوس دوست جدید نوید روزهای خوبی را 
می داد. به سمت آب بر حرکت کردیم. به ابتدای 
مسیر خاکی که رسیدیم از اتوبوس پیاده شدیم 
و مابقی مسیر را با نیسان آبی، همراه همیشگی 
مسیرهای صعب العبور و خاکی، رفتیم. مسیری 
پر پیچ و خم که به باالدست کوه می رسید. باالخره 
به باالی گردنه رســیدیم و  کوله هــا را بر دوش 
انداختیم و آماده سفر شدیم. کوچکترین عضو 
خانواده سه نفره ما )پسرم که 8 سال دارد(  قرار بود 
برای اولین بار سه روز پیاده راه برود، پس کوله بار 
سه نفر بر دوش من و پدر خانواده بود. بار کوله هامان 
سنگین بود اما پیدا کردن دوستان جدید و رفتن 
به مسیری نو باعث شده بود که متوجه سنگینی 
بار کوله نشویم. در آن جمع سر زنده و شاد شاید ما 
تنها کسانی بودیم که فارسی صحبت می کردیم، 
اما اصا در جمع احساس غریبی نداشتیم، و این 
خصوصیت بارز اهالی طبیعت است که زود اخت 

می شوند و صمیمی. نهار را در زیر سایه بانی که با 
زیرانداز و باتوم هامان درست کرده بودیم خوردیم 
و دو ساعت بعد به ابتدای جنگل رسیدیم. درست 
است چند ساعتی را در آفتاب بودیم اما درختان 
انبوه خبر از سایه و خنکی می دادند. باالخره وارد 
جنگل شدیم و از ارتفاع کاسته شد و کم کم وارد 
مه شدیم. یادمان رفت که چند ساعت قبل چقدر 
از گرما غر می زدیم و آه مان به آسمان بلند شده 
بود. همه انرژی مضاعف گرفتــه بودند و همین 
باعث شد که مسافت بیشتری را پیموده و تقریبا  
یک ساعت جلوتر از محلی که قرار بود شب را آنجا 
کمپ بزنیم چادرها را برای شب مانی برپا کنیم. 
چشــمه ای نزدیکمان بود و خیالمان از بابت آب 
راحت بود. چادرها که برپا شد شام را آماده کردم 
اما کوچکترین عضو گروه از فرط خستگی خواب 
را به شام ترجیح داد. صبح زود با صدای پرندگان 
بیدار شــدیم و از چادرها بیرون آمدیــم: دور تا 
دورمان مه بود و روی چادرها شبنم نشسته بود. 
آنقدر هوا خنک بود که بادگیرها را از کوله بیرون 
کشیدیم که هم گرم مان شود و هم لباس هامان 
از مه تر نشــود. صبحانه را خوردیم و چادرها را 
جمع کردیم و در سراشیبی ای که به سرسره ای 
گل آلود می ماند حرکت کردیم ... ) این داستان 

ادامه دارد ...(

گردشگری

فرهنگ و هنر

احسان زیورعالم

نگاهی به آثار چند جوان

آیا کالسیک ها ما را نجات دادند؟

ذبیح اهلل زرندی، گوینده پیشکســوت و باسابقه برنامه های 
محلی با گویش کرجی رادیو البرز درگذشت.

به گزارش ایسنا، ذبیح اهلل زرندی در سال 1310 شمسی در یک 
خانواده کشاورز در روستای بیلقان کرج متولد شد، تحصیات را 
به ترتیب در مکتب خانه میرزاعلی لطفی کرج، دبستان جنیدی، 
دبیرستان کشاورزی دانشکده کشاورزی کرج، دانش سرای عالی 

کشاورزی ساری سپری کرد.
وی به عنوان کارشناس در اداره آموزش روستایی شهرستان 
ورامین، مدیر مدرسه کشــاورزی مامازن ورامین، مدیر مدرسه 
کشاورزی گرمسار، دبیر دبیرستان دخترانه گرمسار، مدیر مدرسه 
کشاورزی عارف کرج به مردم خدمت کرد. سپس با رفتن به کشور 

آلمان مدت دوسال آموزش های الزم در زمینه چغندرقند را فرا 
گرفت و به کشور بازگشت.

 استاد زرندی همچنین به عنوان اولین رییس هیات والیبال 
شهرستان کرج، خدمات ارزنده به ورزش این شهرستان ارایه داد. 
وی در زمینه فرهنگی هنری گام های بزرگی برداشت تا آنجا که با 
موسسه تورین ایتالیا به مدت دو سال در خصوص کار فیلمسازی 

به فعالیت پرداخت.
بخشــی از فعالیت این استاد در صدا وســیما در زمینه های 
سردبیری، مجری گری و نویسندگی در برنامه های فرهنک مردم، 
آواها ونواها، گلگشت، سپیدار، سنت ها و سیرت ها، زنک تفریح، 
آداب و سنن، عصر جمعه با رادیو، از جمعه تا جمعه، گشت وگذار، 

دگه دوجه و شبی از شبها بود. وی در سال های 81، 8۲، 83 و 84 
به خاطر ایفای نقش در تهیه برنامه های فرهنگی و هنری، جوایز 
ارزنده جشنواره های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسامی را به 
خود اختصاص داد. برنامه هایی همچون آداب و سنن، زنگ تفریح، 
کاس کرجی گپ بزنیم، گشت گذار، شبی از شب ها، دگه دوجه، 

چماچم، نقلک، شال اوزانک، قوشه، پرچین، خوان برکت، بگوتم 
بگوت، در کوچه های محرم و چندین برنامه دیگر را  تاکنون از آنتن 
رادیو البرز از وی شنیده ایم. این برنامه ها ضمن ارتباط با مردم کرج 
و استان البرز در تمامی جشنواره های معاونت صدا و جشنواره های 
بین المللی صدا و جشنواره شادیانه های مردم و ... موفق به کسب 

جوایز در بخش های گوناگون شده است.
گفتنی اســت که متــن تمــام ایــن برنامه هــا را مرحوم 
 زرندی بر اســاس پژوهش هاي میداني خود مي نوشــت و یک 

گوینده- مولف بود. 
در پی درگذشــت این هنرمند قدیمی علی صادق مقدسی، 
مدیرکل صدا و ســیمای مرکز البرز ضایعه رحلت و هجرت آن 
زنده یاد را به جامعه فرهنگی، هنری و رسانه ای تسلیت گفت و از 
درگاه خداوند متعال، غفران الهی و علّو درجات برای آن مرحوم 
مغفور و صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان و خانواده مرحوم  

ذبیح اهلل زرندی مسئلت کرد.

گوینده پیشکسوت رادیو البرز درگذشت
یادبود

پویانمایی »سمپاش« آخرین ساخته فرنوش عابدی، برنده جایزه 
بهترین فیلم کوتاه چهارمین جشنواره ایندی ایکس آمریکا شد.

به گــزارش کل روابط عمومی و امور بین الملــل کانون، هیات 
داوران چهارمین جشنواره فیلم ایندی ایکس جایزه ویژه خود را در 
شاخه بهترین فیلم کوتاه ماه ژوئن به فیلم »سمپاش« اختصاص داد. 
جشنواره فیلم ایندی ایکس از میان فیلم های منتخب، هر ماه نامزدها 
و برندگان خود را اعام می کند. برای هر دوره این جشنواره دو برنده 
اصلی )انتخاب شده از همه بخش ها( را به عنوان بهترین فیلم کوتاه 

و بهترین فیلم کوتاه خارجی زبان، به عــاوه دو جایزه ویژه اصلی 
تعیین می کند.

پویانمایی »سمپاش« به تهیه کنندگی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان می تواند در داوری سالیانه فیلم های منتخب نیز 
حضور داشته باشد و به رقابت بپردازد. بر اساس این خبر، نامزدها و 
برندگان جوایز هر دوره واجد شرایط برخورداری از جوایز ساالنه نیز 
هستند. این انیمیشن در مورد یک دیار و سرزمینی است که در آن 
رویش هرگونه گل و گیاهی ممنوع است و ارتشی به نام »سمپاش« 

وظیفه نگهداری و شکار گیاهان و کسانی که از آنها نگهداری می کنند 
را دارد. داستان فضای علمی-تخیلی دارد و در آن، ویران شهری نقطه 
مقابل آرمانشهر است. در این فضای ویران شهر، آینده ای نه چندان 
روشن وجود دارد و یکی از این ســربازها پس از آشنایی با یک گیاه 

کوچک مسیرش عوض می شود.
امســال برای ایــن رویــداد دو روزه، 85 فیلم بــرای نامزدی 
بهترین های فیلم سال ۲0۲۲ )از میان نامزدها و برندگان جوایز 1۲ 
دوره هر ماهه( نامزد می شوند که در پایان بهترین فیلم برنده جایزه 

سال خواهد شد. چهارمین جشنواره فیلم ایندی ایکس ۲8 مرداد 
1401 )1۹ آگوست ۲0۲۲( برندگان نهایی خود را اعام می کند.

»سمپاش«، بهترین فیلم کوتاه جشنواره ایندی ایکس آمریکا شد
سینما


