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یک هفته، چند ســفر و دو تجربه 
دیدن تئاتر خارج از تهران، چشم انداز 
کوچک امــا پرباری بود بــرای درک 
دنیای خــارج از پایتخت. در حالی که 
در تهران رقابت بــرای جذب اندک 
مخاطب پابرجاســت و می توان دید 
توازن مخاطب در اجراها وابســته به 
چه عواملی است، در تبریز و مشهد، دو 
تجربه کاماًل متفاوت برای نگارنده رقم 
خورد. دو شهری که به سبب وضعیت 
فرهنگــی، دو دوره کاماًل متضادی را 
تجربه می کنند. در مشــهد به عنوان 
یک مــورد عجیب فرهنگــی در کل 
ایران، سال ها تئاتر یگانه فعالیتی است 
که کماکان به حیات خویش، مستقل 
از نظام شهری ادامه داده است. تبریز 
اما وضعیت دگرگونــی دارد، یکی از 
مأمن های کمدی های شبانه، جایی 
است برای تنازع میان دو شیوه مرسوم 
تئاتر در ایران، از زمان سقوط مصدق تا 

به امروز. تجربه دیدن نمایش در این 
دو شهر اما بیش از آنکه گواه بر افتراق 

باشد، داللت بر شباهت دارد.
»فنس« عنوان نمایشی است که 
در تبریز مشاهده کردم. متن محمد 
رحمانیــان روی صحنــه در گام اول 
حامل نوعی حســرت بــود. یکی از 
بهترین قصه گویان تئاتر ایران در دو 
دهه گذشــته، با روایتی از طرفداری 
دیوانــه وار یک خانواده از منچســتر 
یونایتد، این پرسش را پدید می آورد 
چه بر سر رحمانیان آمد. متون چند 
سال اخیر او،  تلفیقی از مونولوگ های 
غرق در باتالق نوســتالژی و همراهی 
ســاز و آواز یک گروه موسیقی بوده 
است. دیدن »فنس« اما گواه بر توانایی 
بود که گویی تمایلی به تکرارش نیست. 
متن رحمانیان بــا کارگردانی نازیال 
ایران زاد، در کنار چند اجرای اخیری 
که از هنرمندان تبریــزی در تهران 
دیدم، خبر از شکل و شمایلی از تئاتر 
برای جلب توجه مخاطب امروز دارد. 
نمایشنامه هایی قصه گو با توانایی اجرا 
در دکورهایی با ابعاد واقعی و بازنماینده 

اشیای واقعی. دکورهایی که ما را درون 
خانه های آشنا قرار می دهد و تمایلی 
به ایجاد انتزاع در تصویــر ندارند. در 
»فنس« هم همه چیز به ســوی این 
رئالیسم بصری پیش می رود؛ هرچند 

رئالیسم چندانی در کار نیست.
متن رحمانیان چیزی است شبیه 
همان تله تئاترهای مشهورش،  تقابل 
و تعارض چند آدم بر ســر موقعیتی 
یکســان در مکانی واحــد و حال این 
بار مکان خانه ای اســت معمولی در 
منچستر میان چند هوادار قرمزپوشان 
کــه اشتراک هایشــان منجــر بــه 

اتحادشان نمی شــود، شاید کنایه ای 
بر نامه تیم محبوبشــان United به 
معنــای »متحد«. ولی همــه چیز با 
یک مــورد عجیب در هــم می ریزد. 
گویی انگلیســی بودن شخصیت ها 
منجر به نوشــتاری می شــود شبیه 
به متون ترجمــه ای دهــه پنجاه و 
شصت. چیزی شبیه ادبیات مترجمان 
شــهیری چون هوشنگ حسامی که 
لحن متن شــباهتی با لحن متداول 
فارســی زبانان ندارد. از همان الحانی 
که تا می شناســن می گوییم »اوه اینا 
خارجین.« از قضا این لحن در صنعت 
دوبله نیز جاری و ساری بود و شاید یک 
وسترن می توانســت چنین لحنی را 
درهم شکند. تماشای »فنس« با این 
لحن این پرسش را مطرح می کرد اگر 
شخصیت ها به فارسی سلیس سخن 

بگویند چه می شود؟
تالشی برای این مهم رخ نمی دهد. 
به نظر می رسد کارگردان تالش کرده 
متن رحمانیان را زخمی نکند. همان 
دیالوگ ها، با همان مناسبات گفتاری 
روی صحنــه اجرا شــود و ســختی 

ماجرا زمانی اســت که بازی بازیگران 
هم به ســمت اغراق پیــش می رود، 
به خصوص برای برگ برنده نمایش، 
محمد فرشــباف. چهــره پرطرفدار 
اینستاگرامی تبریز،  قرار است عامل 
فروش نمایش شــود. تجربه نشستن 
در یک ســالن پرمخاطب گواه بر این 
استراتژی است؛ اما بازیگر اسیر و دربند 
زبان، مدام اغراق می کند؛ آن هم در آن 

فضای رئالیستی.
وضعیت در مشــهد متفاوت بود. 
رئالیســم »آدیداس» در راســتای 
انهدام است. متن مهدی ضیاچمنی 
به کارگردانی پویا غازی، مواجهه پسر 
جوان با دایی میانسال عزب است. همه 
چیز هم گویی در رئالیســم پیچیده 
شده است. نزاع نســلی میان نیازها و 
خواست ها منجر به یک وضعیت رئال 
نمی شود، در عوض با ابزوردی مفرح 
روبه رو می شویم. با وجود تالش برای 
ملموس کردن زبان شــخصیت ها و 
صیقل زدن زبان برای رسیدن به تقابل 
زبان محاوره معمول و زبان زیرزمینی 
)Slang(، واقعیــت را قلب می کند. 
فقدان دکور رئالیســتی و حرکت به 
سوی مینیمالیسم در طراحی، چیزی 
جز خنده به امر غریب در برندارد. این 
همان چیزی است که »فنس« از آن 
عاری می شود. جایی که قرار است به 
یک کمدی شبیه به آثار درام نویسان 
دهه 70 انگلیس شبیه باشد، توانایی 
خلق موقعیت پیــدا نمی کند و حتی 
از خــودت می پرســی اگر بــه جای 
منچســتر یونایتد نام پرسپولیس به 

میان می آمد، چه رخ می داد.
»آدیداس« مورد جذابی اســت. 
نمایشــی کم حرف درباره تقابل دو 
نسل، یکی خود را معقول می پندارد و 
دیگری از سوی معقول، نامعقول فرض 
می شود. حاال همه چیز به یک جدال 
نسلی بدل می شود. دایی نمی فهمد 
خواهرزاده اش چــرا درگیر روابطی 
نامتعارف اســت و رفقایش هر یک از 

جهانی ناآشــنا وارد خانه ای شده اند 
که اساساً خانه نیســت. همه چیز به 
یک صندلی و یک فرش خالصه شده 
است تا این جهان زیستی بی معنی تر 
شود، اما همه حرف ها در بستر رئالیسم 
تعریف می شود. از قضا این پارادکس 
نیز از سوی مخاطب درک می شود و 
آنچه نمایش را جذاب می کند همین 
وضعیت اســت. در نمایش صحنه ای 
طوالنی قرار دارد که در آن قرار هست 
تمام شخصیت ها در یک قاب تصویر، 
عکاسی شــوند. پنج دقیقه نفس گیر 
تنظیم دوربین برای عکاسی که اساساً 
در بستر رئالیسم تعریف می شود، به 

یک ابزورد تمام عیار تبدیل می شود.
شــاید اســتمرار تئاتر در مشهد 
منجر به این درک شــود که واقعیت 
قابل دستکاری اســت. می توان زبان 
را از شــکل و فرم انداخــت. می توان 
دنیا را ساختگی تر و شخصی تر کرد. 
می توان تکیه به بازیگر و چهره نکرد، 
اما مخاطب خود را حفظ کرد. هرچند 
در وجه مخاطــب هــر دو نمایش با 
استقبال همراه بودند، اما باز می توان به 
این درک رسید در شهری که استمرار 
تئاتر در آن بیشتر است، ذائقه مخاطب 
پخته تر و البته تجربه گراتر در دیدن 
می شود. با این وجود باید تأکید کرد 
این نوشــتار صرفاً یک تجربه ناقص 
اســت و نمونه های انتخابی صرفاً بر 
مبنای اســتقبال مورد قیــاس قرار 

گرفته است.
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سیاوش اســعدی با بیان اینکه موضع من 
از ابتدا با جشــنواره موضع موافقی نبوده و این 
رویداد برایم همیشه یک گردهمایی و جشن 
سینمایی بوده است گفت: جشنواره ملی فجر 

به جشنواره حزبی تبدیل شده است.
به گزارش ایلنــا، بعد از اعــالم فیلم های 
برگزیده چهلمین جشــنواره فیلم فجر توسط 
هیات انتخــاب، فیلم های مطــرح زیادی که 
پیش بینی می شد جزو آثار منتخب باشند، از 
جشنواره فجر بیرون ماندند. یکی از این فیلم ها 
غریزه به کارگردانی سیاوش اسعدی است که در 
دوره سی و هفتم با فیلم درخونگاه در جشنواره 
حاضر شــده بود. این کارگردان جوان سینما 
معتقد است با انتخاب ها و سیاستی که در این 
دوره بر جشــنواره حاکم شده است، جشنواره 
فیلم فجر از صورت ملی به شکل حزبی درآمده 

است. در ادامه این گفتگو را می خوانید.
***

اسامی فیلم های منتخب اعالم شد اما 
در بین ۲۲ فیلم نهایی نام فیلم شما وجود 

ندارد، دلیل اصلی  این اتفاق چیست؟ 
خیلی ماجرا ســاده بود. من همان اول که 
فیلم را برای جشنواره ارســال کردم به دلیل 
اینکه به من گفتند امسال شرایط متفاوت شده 
و فیلم ها اول باید برود ارشــاد و پروانه بگیرد، 
بعدا ما آن ها را ببینیــم و انتخاب کنیم، اعالم 
کردم که در صورت ممیزی بــا کمال احترانم 

فیلمم را به جشنواره نخواهم داد. فیلم ما نسخه 
کامل و نهایی نبود اما گویا وقتی فیلم را دیدند، 
مسئله ای با فیلم داشتند و من هم طبق قول و 
قراری که از قبل گذاشته بودم عذرخواهی کردم 
و گفتم که ترجیح می دهم در این جشن حاضر 
نباشم. درواقع همان موقع که ما فیلم را تحویل 
جشنواره دادیم به ما اعالم کردند که باید پروانه 
نمایش بگیرد و من از این موضوع تعجب کردم. 
زمانی که این موضوع را مطرح کردند من تصور 
کردم که احتماال سختگیری ها قرار است امسال 
خیلی زیاد باشد. من همان جا گفتم که اگر قرار 
به سانسور باشــد من حتی یک پالن هم از آن 
برای نمایش در جشنواره کم نخواهم کرد. این 
عزیزان احتماال ممیزی هایی روی فیلم داشتند 
که من هم راضی نشدم. حتی درباره ممیزی ها 
هم هیچ حرفی زده نشد زیرا من خیلی قبل تر 
اعالم کرده بودم که من فیلمم را با این شرایط 

به جشنواره نخواهم داد. 
به نظر می رسد نســبت به اینکه این 
رویداد جشن یا جشنواره است مسئله 

دارید؟ 
موضع من از ابتدا با جشنواره موضع موافقی 
نبوده اســت. این رویداد برای من همیشه یک 
گردهمایی و جشن ســینمایی بوده است. این 
جشن مدعی جشن ملی ســت ولی به باور من 
به ســمتی رفته که دیگر جشن حزبی است نه 
جشــن ملی. یک دورهمی و جشن فامیلی که 

در ایام خاصی برگزار می شود. اینکه ما بیاییم 
و مثال اعتراض کنیم هم یک نــوع تبلیغات و 
پروپاگاندا برای گرم کردن تنور جشنواره است 
که من فقط به مدیران جشــنواره عرض کردم 
که فیلمم را با سانسور به جشنواره نخواهم داد. 
مهمترین دســتاورد و جذابیت این جشن 
برای من به عنوان فیلمساز این بوده که اهالی 
رســانه و مطبوعات و منتقــدان در یک زمان 
مشخصی فیلم ها را می بینند و نظر می دهند؛ 
وگرنه جشنواره و جایزه برای من شخصا هیچ 
جذابیتی نداشته است. برای من همیشه نمایش 
فیلم در کاخ جشــنواره مهم بــوده که با یک 

مخاطب فرهیخته و سینمافهم طرف هستم.
هر جشنواره ای به خودی خود که اعتباری 
ندارد، این فیلمسازها هستند که با دادن فیلم 
و حضور در آن به جشنواره اعتبار می بخشند. 
وقتی من یک فیلمی به جشــنواره می دهم و 
آن ها برای ما شــرط و شــروط می گذارند من 
ترجیــح می دهم با احترام کامل این شــرط و 
شــروط را نپذیرم و هیچ دعوا و درگیری هم با 

هیچ کسی ندارم. 
من اعتقــاد دارم با ایــن مختصاتی که این 
رویداد دارد یک جشــن و دورهمی سینمایی 
اســت. همه جشــنواره های ســینمایی دنیا 
مخاطبان خاص دارد؛ چرا فیلمی که مخاطبان 
آن جزو مخاطبان حرفه ای ســینما هســتند 
باید ممیزی بخورد؟ مگر ما فیلمســازان کدام 

کشــور هســتیم؟ خود ما ممیــزی را از همه 
بیشتر می شناسیم. بعد فیلمی که ما در ایران 
می سازیم صحنه ناجور ندارد که بخواهیم آن 
را درآوریم. به همین خاطر چرا در جشــنواره 
ســینمایی و تخصصی باید فیلم را سانســور 
کنیم. در اکران عمومی این مســائل تازه قابل 
طرح اســت؛ به هر حال ما سال هاست که در 
این مملکت زندگی می کنیم و از کودکی با این 
ممیزی آشنا هستیم. فیلم های ما به اندازه کافی 
بدون حرف و مســئله اســت و به همین دلیل 
من نمی فهمم که فیلم برای جشــنواره یکبار 
ممیزی شــود، برای اکران عمومی یکبار دیگر 
و برای نمایش خانگی هــم یک ممیزی مجزا. 
به صورت کلی شرایط ســینما در حال رفتن 

به سمتی است که قطعا به نفع سینما نیست. 
از نظر خودتان فیلم شــما به لحاظ 
محتوا و داســتان در حــد و اندازه های 

جشنواره بود و می توانست با رقبا رقابت 
کند؟ 

غریزه پیشنهاد تازه ای برای سینمای ایران 
اســت و بعد از نمایش خودش را نشان خواهد 
داد. تقریبا یک سال پروســه فیلمبرداری این 
فیلم به طول انجامید. دکورهای ســنگینی در 
مکان های مختلف برای این فیلم ساخته شد که 
حدود شش ماه پیش تولید این فیلم را طوالنی 
کرد. همه اینها تمام در بخــش خصوصی و با 
هزینه شخصی بنده تولید شد. در دوران کرونا 
که همه سریال می ساختند، این فیلم سینمایی 
گران و پرهزینه ســاخته شــد. هزینه ساخت 
این فیلم طوری بود که فکر می کنم موسسات 
بزرگ دولتی هم وارد ســاخت آن نشوند. من 
مطمئن هستم منتقدان و اهالی رسانه این فیلم 
را خواهند دید و متوجه می شوند با چه فضای 

جدید در سینما روبرو هستند.

کارگردان فیلم »غریزه« مطرح کرد؛

جشنواره ملی فجر حزبی شده است

پردهنقرهای

متن رحمانیان در »فنس« با 
کارگردانی نازیال ایران زاد، 
در کنار چند اجرای اخیری 
که از هنرمندان تبریزی در 
تهران دیدم، خبر از شکل 

و شمایلی از تئاتر برای 
جلب توجه مخاطب امروز 

دارد

»آدیداس« مورد جذابی 
است. نمایشی کم حرف 

درباره تقابل دو نسل، یکی 
خود را معقول می پندارد 
و دیگری از سوی معقول، 

نامعقول فرض می شود. 
حاال همه چیز به یک جدال 

نسلی بدل می شود
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درگذشت منوچهر آریان پور، 
فرهنگ نویس و مترجم ایرانی 

منوچهر آریان پور، 
فرهنگ نویس، مترجم 
و گردآوری کننــده 
فرهنگ لغت آریان پور 
دوشنبه ششم دی، در 
۹۲ سالگی در آمریکا 
درگذشــت.به گزارش ایســنا، منوچهر آریان پور 
موسس مدرسه عالی ترجمه بود.او در سال ۱۳0۸ 
در کاشان متولد شــد و دکترای خود را از دانشگاه 
کلرادو در آمریکا دریافت کرد.منوچهر آریان پور در 
دهه ۱۳۵0 با کمک دانشجویان و بعضی از استادان 
مدرسه عالی ترجمه، تالیف فرهنگ آریان پور را ادامه 
داد که نتیجه آن انتشار مجموعه ای از فرهنگ های 

لغات فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی بود.
مجموعه کتاب های فرهنگ پیشرو آریان پور 
مشتمل بر فرهنگ های هفت جلدی انگلیسی به 
فارسی، چهار جلدی فارسی به انگلیسی، دو جلدی 
گسترده، یک جلدی فراگیر بعضی از آثار منتشر شده 
به وســیله منوچهر آریان پور است.آریان پور اموال 
موروثی خانوادگی و حق تالیف کتاب های خود را 
به دانشگاه کاشــان اهدا کرده است.عباس کتابی، 
سرپرست دانشگاه کاشان در بیانیه ای به مناسبت 
درگذشت منوچهر آریان پور نوشت: »دکتر آریان پور 
عالوه بر آن که با فرهنگ های لغت و مطالعاتش در 
ریشه یابی لغات مشترک فرهنگ های هند و اروپایی 
شناخته شده است، در اوج وطن دوستی و عالقه به 
ایران، همه آموخته ها و اندوخته های خودش را ارزانی 

مردم سرزمینش می دانست.«
    

 دبیر فرهنگستان علوم 
منصوب شد

طــی حکمــی از 
ســوی رضــا داوری 
اردکانــی، رئیــس 
فرهنگستان علوم، رضا 
فرجی دانا بــه عنوان 
»دبیر فرهنگستان علوم« منصوب شد. رضا فرجی 
دانا از سال ۱۳۸7 عضو وابسته فرهنگستان علوم 
است. وی دارای دکتری تخصصی مهندسی برق و 
کامپیوتر از دانشگاه واترلو کانادا است و در حال حاضر 
استاد تمام پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران 
است.انتخاب: طی حکمی از سوی دکتر رضا داوری 
اردکانی رئیس فرهنگستان علوم، دکتر رضا فرجی 
دانا به عنوان »دبیر فرهنگســتان علوم« منصوب 
شد.به نقل از فرهنگستان علوم، رضا فرجی دانا از 
سال ۱۳۸7 عضو وابسته فرهنگستان علوم است. وی 
دارای دکتری تخصصی مهندسی برق و کامپیوتر از 
دانشگاه واترلو کانادا است و در حال حاضر استاد تمام 

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران است.
    

 علی رهبری در ازمیر
 روی صحنه می رود

علــی رهبــری ـ 
آهنگساز و رهبر ارکستر 
ایرانیـ  با کالرینتیست 
آلمانــی و ارکســتر 
سمفونیک دولتی ازمیر 
روی صحنه خواهد رفت.

به گزارش ایسنا، بنا به دعوت مرکز فرهنگی و 
هنری احمد سایگون، علی رهبری آهنگساز و رهبر 
ارکستر بین المللی ایرانی برای دومین بار در پاندمی 
کرونا جمعه، ۱7 دی ماه با کالرینتیســت مشهور 
آلمانی داوید اورلوسکی و ارکستر سمفونیک دولتی 

ازمیر روی صحنه خواهد رفت.
داوید اورلوســکی نوازنده و آهنگساز برجسته 
آلمانی که سه بار در سال های ۲00۸، ۲0۱۱، ۲0۱۵ 
با جایزه مخصوص Echo Klassik اکو کالسیک 
آلمان مورد تقدیر قرار گرفتــه تحصیالت خود را 
در آلمان و آمریکا فرا گرفته و در ســن ۱۶ سالگی 
تریوی اورلوسگی را تشکیل داده که توسط شرکت 
انتشارات ســونی در جهان شــهرت خاصی پیدا 
کرده است.علی رهبری رهبر و مدیر هنری سابق 
ارکسترهای سمفونیک شهرهای بروکسل، پراگ، 
ماالگا، زاگرب و تهران بعــد از دریافت مدال طالی 
مسابقات جهانی رهبری ارکستر در فرانسه تاکنون 
به بیش از ۱۲0 ارکستر جهان دعوت شده و در ترکیه 
نیز  بیش از ۲۵ سال با ارکستر های سمفونیک دولتی 
استانبول، انکارا، آنتالیا و ازمیر همکاری داشته است.  

اخبارفرهنگی

فرهنگ و هنر

احسان زیورعالم


