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روى ﺧﻂ ﺧﺒﺮ
انتشار کتاب »حافظ و دانته«

 ۲شاعر تکرارناپذیِر شرق و غرب

از پشت پلکهاي نیمهباز
 نمایــش »از پشــت پلکهــاي نیمهبــاز« به
کارگرداني سلیم باشــکوه تا ششم مرداد در تئاتر
باران اجرا ميشــود.نمایش »از پشــت پلکهاي
نیمهباز« به نویسندگي و کارگرداني سلیم باشکوه
تا ششــم مرداد در تئاتر باران بــه صحنه ميرود.
بازیگران »از پشــت پلکهاي نیمهبــاز« کیانوش
خانمحمدي ،ســوده ازقندي ،ســاناز نامدوست،
محمد طایفــه ،حامد نوبخت ،رضا بــرزن ،مائده
قدیري و احســان امیري هســتند.در خالصه این
نمایش آمده :از پشــت پلکهاي نیمهباز ،معماي
خامــوش انســان معاصر اســت کــه در تنهایي
ناخواســته خــود غرق شــده و این سرگشــتگي
گزارههایي را در ذهن او پدید آورده که سودمندي،
حرکت و آرامش را از او گرفته اســت تا نتواند به
سازوکاري درست براي حیات خود دست یابد».از
پشــت پلکهاي نیمهبــاز« از یکشــنبه ۱۸ ،تیر تا
جمعه ،ششــم مــرداد ،ســاعت  ۱۷در تئاتر باران
واقع در خیابان فلسطین ،پایینتر از خیابان انقالب،
پالک  ۲۹۲به صحنه ميرود.

گفتوگو با توحیدي ،الوند ،سهیلي و طالبينژاد درباره ابتذال در سینما

بنویسید کمیک
بخوانید تراژیک

سعید اسدي ،کارگاه
»نمایشنامهنویسي خالق« ميگذارد

ﺑﻬﻨﺎز ﺷﯿﺮﺑﺎﻧﯽ
جریان ساختوساز فیلم در ایران ،روال عجیبوغریبي
دارد .از خیــل عظیم فیلمهاي ساختهشــده تنها تعداد
معدودي به ســالمت به اکران ميرسند و بسیاري دیگر
در گذرگاه پروانه ساخت و نمایش مسیري دشوار را طي
ميکنند و حتي گاهي مشــخص نیست فیلم به سالمت
تا پایان اکران دوام بیاورد! در چندروز گذشــته حواشــي
دو فیلم »مادر قلباتمي« و »اکســیدان« توجه بسیاري
را به سمت این دو فیلم معطوف کرد .فیلم »اکسیدان«
در این مدت با اســتقبال خوب مخاطبانش روبهرو شده
است و از سوي دیگر جامعه ارامنه انتقادهایي را به فیلم
وارد دانســتند و برخي از نمایندگان مجلس نیز موافق یا
مخالف ،نظراتشان را درباره فیلم بیان کردند ،اما جلسه
اخیر منوچهر محمدي ،تهیهکننده این فیلم ســینمایي،
بــا نمایندگان کمیســیون فرهنگي مجلس بســیاري از
ســوءتفاهمات را رفــع کرد اما شــاید نکتــه قابلتوجه
در میــان نظرات متفاوتي که نســبت به این فیلم وجود
دارد ،یادداشت اینســتاگرامي علي مطهري ،نایبرئیس
مجلس شوراي اســالمي ،درباره دو فیلم توجه بسیاري
را به خود جلب کرد .مطهري فیلم ســینمایي »ماجراي
نیمروز« را موجب آشــنایي جوانان با حوادث سالهاي
اول انقــالب دانســت و درباره فیلم »اکســیدان« گفت:
اگرچه این فیلم از نظر ایجاد نشــاط توفیق داشــته ،اما
برخــي گفتوگو و صحنههــاي آن در فرهنگ عمومي
مردم تأثیر منفي دارد ،اکســیدان گرچه سعي کرده مانند
فیلم مارمولک جاذبه روحانیت را -که البته اینبار شامل
روحانیت مســیحیت نیز ميشود -ترسیم کند اما برخي
گفتوگوها و صحنهها که خالي از ســخافت نیســت و
ميتواند در فرهنگ عمومي مردم تأثیر منفي داشته باشد
از ارزش این فیلم کاسته است.اما سؤال اینجاست که مرز
بین ســینماي مبتذل و ســینماي کمدي که در تمام دنیا
مشخصههاي خاص خودش را دارد و در ایران به دلیلي
نميتوان از تمام المانهاي ســینماي کمدي اســتفاده
کرد ،چیســت؟ آیا ميتوان تمامي فیلمهاي کمدي را در
دستهبندي سینماي مبتذل جاي داد؟
فرهاد توحیدي ،فیلمنامهنویس صاحبنام ســینما،
دراینباره به »شــرق« ميگوید» :دوســتاني که از برخي
الفاظ براي تعریف ســینماي کمدي اســتفاده ميکنند،
فارغ از اینکه درباره کدام فیلم صحبت ميکنند ،به نظرم
قدر و قیمت کمدي را نميشناسند .سختبودن ساخت
فیلم کمدي براي بســیاري مشــخص نیست و معموال
بســیاري تمایل دارنــد از یک واژه فاخر بــراي تعریف از
فیلم اســتفاده کنند و فکر ميکنند اگر اکثر فیلمها فاخر
باشد ،نه سخیفاند و نه پیشپاافتاده!«او ادامه ميدهد:
»طبعا فیلمهاي فاخر هم معني مشــخصي دارند و به

فیلمهاي بهاصطالح بیگپروداکشــن یــا فیلمهایي که
ســویه تاریخي دارند گفته ميشــوند و این تلقيها که
لقلقه زبان شــده اســت و معموال استفاده ميشود ،به
گمان من نشــان ميدهد دوستان حتي ادبیات کالسیک
مــا را مطالعه نکردهانــد ،موالنا نخواندهانــد .موالنا در
مثنــوي حکایتهاي عیانتــر و پردهدریدهتــري دارد یا
عبید نخواندهاند .بههرحال بایــد پذیرفت کمدي جایي
متولد ميشود که هنجارها شکل معقولشان را از دست
ميدهند و تبدیل به ناهنجاري ميشــوند و کمدي باید
دســت روي ناهنجاريهــا بگذارد«.توحیدي در بخش
دیگري از صحبتهایش اضافه ميکند» :متأســفانه ما
بسیاري از مشکالت را پنهان ميکنیم ،االن یک هفتهاي
اســت که خبر قتل کودکي بيگناه سرتیتر خبرهاست و
بسیاري را آزرده است که متأسفانه چنین اتفاقاتي از فقر
فرهنگي نشئت ميگیرد و یکي از وظایف سینما ،پرداختن
به چنین مقوالتي است .تا زماني که بسیاري از مسائل باز
و در مورد آن صحبت نشود ،نميتوان تغییري را مشاهده
کــرد و تا ابد مکتوم باقي خواهند مانــد و فاجعه به بار
خواهنــد آورد«.او ادامه ميدهد» :زبــان طنز و کمدي
یکي از راههایي اســت که ميتوان به بسیاري از مسائل
پرداخت و نقدشان کرد .بنابراین به دوستاني که با مقوله
کمدي و کارکرد آن ،ناآشنا هستند توصیه ميکنم ادبیات
کالسیک مطالعه کنند یا ســعدي بخوانند ،ادبیات کهن
ما خالي از این شوخيها نیست .متأسفانه من فیلمهاي
کمدي اخیر ســینماي ایران را ندیــدهام ،اما بههرحال با
دوســتان همدردي ميکنم ،چراکه ساختن فیلم کمدي
بســیار کار سختي اســت و در بســیاري مواقع با آماج
نقدهاي غیرمنصفانه روبهرو ميشوید«.
الوند :ابتذال نتیجه مستقیم سانسور است
خشایار الوند در گفتوگو با »شرق« از دیدگاهي دیگر
به این موضوع نــگاه ميکند» :باید بــه این نکته توجه
کرد که ابتذال نتیجه مســتقیم سانسور است و بسیاري
از فیلمهاي ما در سالهاي اخیر دچار این اتفاق شدهاند
و البتــه نميتوان تمامي فیلمهاي کمدي را در دســته
فیلمهاي مبتذل جاي داد«.
او در بخش دیگري از صحبتهایش اضافه ميکند:
»به نظرم بهتر اســت موضوع را از بُعد دیگري بررســي
کــرد .در کنار فیلمهــاي کمدي که حرفــي براي گفتن
داشتهاند ،در سالهاي اخیر فیلمهاي مبتذلي نیز ساخته
شــده و باید دید به چه دلیل مــردم به این فیلمها اقبال
نشــان ميدهند؟ و ما با سلیقه تماشــاگر چه کردهایم؟
تمامي فیلمها از وزارت ارشــاد مجوز ساخت و نمایش
ميگیرند و نظارتي روي آنها صورت ميگیرد«.
الوند درباره حواشي اخیر فیلم »اکسیدان« ميگوید:

»فارغ از فیلمهایي که در ماههاي گذشته اکران شدهاند،
خاصه در مورد فیلم اکســیدان کــه این روزها روي پرده
اســت تصور ميکنم با فیلمي روبهرو هســتیم که بازي
بســیار خوبي را از بــازي دو بازیگر اصلياش به نمایش
ميگــذارد و البته انتقاد کوچکي نســبت بــه فیلمنامه
دارم ،اما نميتوان آن را در دستهبندي فیلمهاي سخیف
دانســت؛ اتفاقا به مسئلهاي اشــاره ميکند که سالها
پیش آقاي میرباقري در فیلم »آدمبرفي« به آن پرداخت؛
آدمهایي که براي خروج از کشورشــان به هر اتفاقي تن
ميدهند و اگر قرار بود من چنین فیلمنامهاي بنویســم
شاید بخش دگرباشي برایم پررنگتر بود و شاید کمي به
دوستان مســیحي حق ميدهم که انتقادي هم داشته
باشند ،اما قطعا ذهنیت و نیت سازندگان این فیلم توهین
به مذهب خاصي نبوده اســت«.این نویسنده در پایان با
اشــاره به دشواري فیلمســازي در ایران ادامه ميدهد:
»به نظرم هرکس با پروســه پروانه ســاخت و نمایش و
تأمین هزینههاي ســاخت فیلم آشنا باشــد ميداند که
چقدر بازگشت ســرمایه در سینماي ایران دشوار است و
قطعا سینماي کمدي با توجه به فضایي که در کشور ما
وجود دارد بیشتر مورد اقبال تماشاگران قرار گرفته است
و ســازندگان این آثار هم ميدانند که با ســاخت چنین
فیلمهایي ميتوانند گوشهچشــمي به بازگشت سرمایه
داشته باشند«.
سهیلي :به فیلمهاي کمدي انگ ميزنند
سعید سهیلي ،کارگردان فیلم کمدي »گشت  ،«۲نیز
از زاویــهاي دیگر به ماجراي ســاخت فیلمهاي کمدي
در ســینماي ایران نگاه ميکند» :آیا تابهحال در سینماي
ایران فیلمي ساخته شده که کمدي نباشد و واژه سخیف
را درباره آن به کار نبرده باشــند؟ در صورتي که این واژه
را ميتــوان به فیلمهاي ملودرام یا اجتماعي نیز تعمیم
داد«.
او ادامــه ميدهــد» :تصور ميکنم اصــوال برخي با
فیلمهایي که مردم را ســر ذوق ميآورد مشکل دارند و
از دمدســتترین واژه براي تعریف این فیلمها استفاده
ميکنند و از کلمه ســخیف یا مبتذل اســتفاده ميکنند.
در صورتي که فیلم یا ضعیف اســت یا متوسط یا قوي.
انــگزدن به فیلمها با واژههایي از این دســت درســت
نیســت و متأســفانه این انگ به فیلمهــاي کمدي زده
ميشود«.احمد طالبينژاد ،منتقد باسابقه سینما ،هم در
پاسخ به این پرسش که در سالهاي اخیر سینماي کمدي
ما چه مسیري را طي کرده است؟ ميگوید» :بهطورکلي

در کشــور ما درک درســتي از کمدي در ســینما و تئاتر
وجود ندارد و تلقي عمومــي از کارهاي کمیک ،لودگي
است .اگر به تاریخ سینما نگاه کنیم متوجه ميشویم که
جديترین حرفها در این قالب ســینمایي مطرح شــده
است .فیلم عصر جدید چارلي چاپلین به اعتقاد من یکي
از فلسفيترین و روشنفکرانهترین فیلمهاست«.
او ادامــه ميدهد» :ســاختار یا ژانــر کمدي معموال
خاصیتي دارد که در آن در واقعیتها اغراق ميشــود و
این بهترین قالب در طرح مسائل سیاسي ،اجتماعي و...
اســت ،اما متأسفانه به دالیلي ساختار کمدي در ایران تا
حدي بيآبرو شده است و بسیاري از بازیگران آثار کمدي
در بسیاري از مواقع دوســت ندارند با آن چهره معرفي
شــوند و اکثر اوقــات چهرهاي جدي به خــود ميگیرند
و متأســفانه تلقي مــردم در ایران از بازیگــران کمدي،
دلقکبــازي اســت! در صورتي که کامال غلط اســت و
کمدي کارکرد ویژهتري دارد«.
او در بخــش دیگــري از صحبتهایــش ميافزاید:
»یکبار از اینشــتین پرسیدند باالتر از خودت چه کسي را
ميبیني و او پاســخ داد» ،چاپلین« .ما در سینماي ایران
نمونههاي درخشاني از آثار کمدي داریم؛ مثل دایيجان
ناپلئون یا اجارهنشــینها و برخي کارهاي ارزشمند دیگر
و اگر درســت به ژانر کمدي پرداخته شود ،اتفاق خوبي
در سینماست«.
ایــن منتقد در ادامــه ميگوید» :در ســالهاي اخیر
بســیاري از فیلمها به اسم کمدي ســاخته شدند؛ مثل
فیلمهایي از جنس اخراجيها که ميشود نام لودگي را
بــراي آنها انتخاب کرد ،همانطور که قبل از انقالب هم
از این دست کارها داشــتیم ،اما آنچه که آقاي مطهري
بهعنوان سخیف در یادداشتشان به کار بردند شامل حال
فیلمهایي مثل »اکسیدان« یا »نهنگ عنبر« نميشود و به
نظر من اکســیدان به اندازه کافي فیلم مفرحي است که
در اغراق در بیان واقعیتها موفق بوده است«.
طالبينــژاد صحبتهایش را اینطــور تمام ميکند:
»البته معدود آدمهایي در ســینماي ایــران این اجازه را
دارند که با تابوها شوخي کنند و این امتیازدهي گاه وجود
دارد ،اما نکتهاي که الزم است به آن اشاره کنم این است
که پیش از انقالب گروههاي کمدي داشــتیم ،اما بعد از
انقالب ظاهرا خود کمدینها هم ميترســند تیم تشکیل
بدهنــد و این جدينگرفتن باعث ميشــود که اساســا
سینماي کمدي جدي گرفته نشود .بنابراین واژه سخیف
را نميتوان به هر فیلمي اطالق کرد«.

گفتوگو با داریوش فردیپور به مناسبت نمایشگاهش در خانه هنرمندان
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نمایش ِ
»آرسن« در سایه
»آرسن« به کارگردانی بهزاد
 گروه هنر :نمایش ِ
صدیقی ،مردادماه در ســالن سایه تئاتر شهر روی
»آرسن« نوشته کارینه
صحنه میرود .نمایشنامه ِ
خودیکیان بــا ترجمــهای از آندرانیک خچومیان
است که با بازنویســی و کارگردانی بهزاد صدیقی
مردادماه ســال جاری اجرا میشود .نمایشنامه
»آرســن« ،برشــی کوتــاه از داســتان زندگی زن
ِ
میانســالی به نــام اینســا )آنــت( و دختربچه
آرسن )زارا( را در یک روز روایت
۱۷سالهای به نام ِ
میکند .این دو شــخصیت از زندگی گذشته خود
گفته و هر یک شــخصیت واقعی خــود را پنهان
میکنند .آنها کــه پیش از این چندســال یکدیگر
را ندیــده بودنــد ،گفتوگوی خود را با مشــاجره
آغاز میکنند ،امــا در ادامه ،این مجادله تبدیل به
دوســتی میشود و ســرانجام پرده از راز زندگی و
شخصیت واقعی خود برمیدارند .در پایان ،آرسن
به دلیل گذشته تلخ خود و داشتن وضعیت روحی
و روانی ناخوشــش ،دســت به کار خشونتباری
میزند که مســیر زندگی هر دو نفــر آنها را تغییر
میدهــد و. ...گفتنی اســت این نمایــش کاری از
گروه تئاتر ســپنتا است و فهرست اسامی بازیگران
و طراحان آن در اخبار بعدی اعالم خواهد شــد.
برخــی از عوامــل و دســتاندرکاران این نمایش
عبارتانــد از :بازنویــس متن و کارگــردان :بهزاد
صدیقــی ،دراماتورژ :علیمحمــد رحیمی ،طراح
صحنــه و مدیرتولید :مســعود توکلی )مؤسســه
افرامانــا( ،دســتیار کارگــردان و برنامهریــز :مونا
گلپایگانی ،مشــاور رســانهای و مدیــر تبلیغات:
منصوره بسمل

زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻓﯿﺮوزهاى

ﺻﺤﻨﻪاى از »اﺟﺎرهﻧﺸﯿﻦﻫﺎ«

 شرق :کتاب »حافظ
و دانتــه« پژوهــش
مجید اســدی اخیرا در
انتشارات رسانش نوین
منتشر شده است .کتاب
دارای دو بخــش و ۱۶
فصل اســت .نویسنده
در بخش نخست سعی
کرده است داشتههای
حافظ و دانته را هرچند مختصر نشان دهد و چنانکه
خــود در مقدمه اشــاره میکنــد »مجبوریم جهت
نشاندادن پیدایی آثارشــان -آثار حافظ و دانته -به
مفهومات فلســفی ،کالمی ،عرفانی ،و در یک کلمه
نمودهــای فرهنگــی ،همچنین بروز دیگــر وقایع و
اتفاقــات تاریخی در دو تمدن منشــا این دو شــاعر،
نظری اجمالی بیفکنیم تا تأثیرات این نمودها و وقایع
را بــر آثــار بهجایمانده از حافظ و دانتــه که از گذر
احساس فردی آنان در اثرشان منعکس شده است،
بنمایانیم« .بر همین اســاس بخش نخســت کتاب
به بررسی فلســفه ،کالم ،عرفان اسالمی و مسیحی
میپردازد و در این مســیر تشــابهات و اختالفات دو
تمدن مســیحی و اسالمی را نشــان میدهد ضمن
اینکه بــه تأثیر این معارف در شــکلگیری اندیشــه
این دو شــاعر کمــک میکنــد اما در بخــش دوم،
کتاب با بررســی اوضاع اجتماعی ایران و شــیراز در
زمان حافــظ و اوضاع اجتماعــی ایتالیا و فلورانس
در زمــان دانته ،به بررســی افکار و اندیشــههای دو
نابغه شــرق و غرب در مباحثی مانند جامعهپذیری،
هستیشناسی ،معرفتشناسی عشق ،معشوق و در
نهایت به تأثیر این اندیشهها بر رنسانس میپردازد و
در مبحث نهایی و پایانی نویســنده با آوردن دالیلی
از آثار دانته بهویژه کمدی الهــی اعتقاد دارد دانته
به هیچوجه از عشــق بئاتریس رهایی نیافته اســت.
نویســنده خود اذعان دارد که به دلیل عدم آشــنایی
با زبان ایتالیایی هرگز وارد وجه زیباییشناسی اشعار
حافظ و دانته نشــده است تا بتواند با اخالقی علمی
و بــدون هیچگونه تعصب این دو شــاعر تکرارناپذیر
شــرق و غرب را مقایســه کند .به هر صورت این اثر
میتواند اساس و بنیادی باشد تا پژوهشگران بتوانند
با اســتفاده از آن بهطور دقیقتری به بررســی آرا و
اندیشــههای این دو شاعر بزرگ و قیاس آن بنشینند.
این کتــاب در قطع رقعی و به شــمارگان هزاروصد
نسخه چاپ و عرضه شده است.
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گروه هنر :داریوش فردیپور سالهاســت دوربین به دســت گرفته و تصاویر
درخشــانی ثبت کرده است .در بیشتر آثارش به موضوع معماری از زاویههای
کمتر دیدهشــده میپردازد .نمایشــگاه اخیر او با عنوان »گاهی عاشــقانه به
آسمان نگاه کن« ،با حالوهوایی دیگر در معرض دید عالقهمندان قرار گرفته.
فردیپور در توضیح برگزاری این نمایشگاه میگوید» :دنیای اطراف ما سرشار
از زیباییهایی است که یا اصال دیده نشده یا کمتر به چشم میآید .بسیاری از
این زیباییها ،در زاویه نگاه استاندارد ما که خط مستقیم و روبهرو است ،قرار
ندارند .برای دیدن آنها باید نــگاه و در کنار آن حس همراه با آن را تغییر داده
و از نگاههای کلیشهای و ســطحی بگذریم و عمیقتر و به تعبیری عاشقانهتر،
در جستوجویشان باشیم .معماری بناهای تاریخی سرشار از این زیباییهای
مســحورکننده اســت« .همین توضیحات کوتاه گویای نگاه متفاوتی است که
فردیپور در نمایشــگاه اخیرش داشته و عالقهمندان بســیاری را راهی خانه
هنرمندان ایران کرده و تا  ۲۷تیر برقرار اســت .در واپسین روزهای برپایی این
نمایشگاه ،با فردیپور به گفتوگو نشستیم.
 خوب اســت نقطه آغازمان عالقه به عکاسی مستند باشد و اینکه چرا
سراغ این ژانر از عکاسی رفتید؟
پاسخ کوتاه و شفاف این ســؤال ،این است که اساسا واقعگرایی را دوست
دارم .از تمام اتفاقاتی که مردم از صبح تا شب با آن مواجه میشوند و بخشی
از زندگی معمولشان است ،لذت میبرم و طبعا دوست دارم همین لحظات را
ثبت کنم .عمده عکسهای من هم چیزی جدا از زندگی مردم نیست و حتی
نمایشگاه اخیرم که بناهای تاریخی را نشان میهد نیز چیزی جدا از تعریفی که
ارائه دادم ،نیست .لوکیشنهایی را که برای عکاسی انتخاب میکنم ،بین مردم
و اتفاقات روزمره اســت و سوژههای عکاسی من هم دور از دسترس نیست و
قطعا مردم هم ارتباط بهتری با عکسهای مستند و اجتماعی برقرار میکنند.

 کمــی از پروژه معماری صحبت کنیم؛ به چه دلیل ســراغ عکاســی از
بناهای تاریخی رفتید؟
از کودکی به تاریخ عالقه داشتم و همیشه خانهها و بناهای تاریخی ،حس
خوبی برایم داشت؛ بنابراین به مرور این فضا را در عکسهایم گنجانم و تصویر
کردم .البته حضور دوستی به نام محمدرضا شریفیان که یکی از مستندسازان
خوب اصفهانی اســت ،در این پروســه بیتأثیر نبود؛ او یکسری مستندهای
تاریخی در اصفهان کار کرد که من بهعنوان مدیر تولید در فیلمهایش حضور
داشــتم و از این زمان ،عالقه به تاریخ در من بیشتر شد و طبعا عالقهمند ثبت
عکسهای مستند تاریخی شدم.
 بناهایی که در عکسهای شما میبینیم ،خیلی برای مردم غریب نیست
و بســیاری از کسانی که حتی یکبار به اصفهان سفر کرده باشند ،این بناها
را دیدهاند؛ اما قطعا زاویه نگاهی را که در عکسهای شــما دیده میشود؛
کمتر کسی دیده است؛ یعنی تماشای بناهای تاریخی از زاویهای که خیلی
مرسوم نیست...
بله؛ طبعا همه ما هر روز مستقیم به روبهرو نگاه میکنیم و راه میرویم و
این یک نگاه استاندارد و عام است .تعداد کمی ممکن است به اطراف دقیقتر
نــگاه کنند و حتی یک بنا را از پایین تماشــاکنند؛ اتفاقی که در عکسهای من
میبینید .در این نمایشــگاه ،ســعی کردم طور دیگری بــه اطرافم نگاه کنم و
بسیاری از بناهای تاریخی را از پایین به باال میبینید .معماری پیشین کشور ما
بســیار زیبا و منحصربهفرد است و یکی از ویژگیهایش قرینهبودن آن است و
این تقارن ،ناخودآگاه آرامشی را به ببینده منتقل میکند که من سعی کردم این
موضوع در عکسهایم بیشتر نمود پیدا کند.
 معماران ایرانی به تبعیــت از اصل حرکت از کثرت به وحدت ،آثاری
را خلق کردند که تجلیگاه اندیشــههای توحیــدی و فراطبیعی و اعتقاد
به خدایی واحد اســت .ازهمینرو حرکت از کثرت به وحدت ،مشــخصه
معماری اسالمی است و این وحدت در فضای توازن و تعادل و نه تضاد و
تقابل صورت میگیرد .آیا نسبتی بین نگاه خودتان در عکاسی بناها از پایین
به باال و این مفهوم میبینید؟
یکی از مهمترین عوامل شــکلدهنده هنر ایران ،ارتباط بســیار نزدیک بین

هنــر و آداب معنوی برگرفته از مذهب اســت که نمیتوان منکر آن شــد .به
عبارت دیگر ،یکی از شاخصههای مهم هنر ایرانی ،نگاه معنوی هنرمند در اثر
هنری خویش است .این نگاه معنوی همواره در تاریخ هنر ایران با صورتهای
گوناگونــی نمایان شــده و جلوههایی از آن را در آثــار هنری خویش متجلی
کردهاند .من هم سعی کردهام این قالب معنوی و عاشقانه را از دریچه دوربینم
به تصویر بکشم.
 گمــان میکنم نگاه غیرمتعارف شــما در عکاســی از بناهای تاریخی،
خودش را با توجه به این مفهوم ،بیشتر نشان میدهد...
دقیقــا .در بناهای تاریخی بیشــتر خودش را نشــان میدهــد .من تجربه
عکاســی به این شکل را در طبیعت هم داشــتم؛ مثال در فصل پاییز یکسری
شــات پایین به باال گرفتم .نکتهای که الزم اســت به آن اشاره کنم ،این است
که گاهی یادمان میرود زندگی تماما کادر اســت و ما همیشــه ناخواسته با
چشمهایمان عکس میگیریم .گاهی چیزی نگاه ما را اذیت میکند ،این نشان
میدهد که ترکیببندی یا فریم اشتباه است.
 دلیل انتخاب اصفهان بهعنوان لوکیشــن اصلی عکاســی از بناهای
تاریخی چه بود؟
در شهرهای مختلفی مانند اصفهان ،یزد ،شیراز ،کرمان ،تبریز و ...عکاسی
کردم و هیچ حساســیت خاصی روی شهری ندارم؛ اما باید پذیرفت اصفهان
واقعا آثار تاریخی غنیای دارد و به لحاظ بافت گلی و خشــتی ،سرآمد است؛
چراکه در دورهای طوالنی پایتخت بوده اســت و بســیاری از هنرمندان در آن
شــهر ساکن بودند .به لحاظ رنگ و تنوع ،اصفهان اتفاق ویژهای برای عکاسی
اســت .مثال ســاده آن ،این است که تنها مســجدجامع اصفهان قابلیت این
را دارد که کتاب عکســی از آن چاپ شــود و این دلیلی اســت برای آنکه در
نمایشگاه اخیرم ،به بناهای تاریخی اصفهان پرداخته شده است.
 پس بهنوعی معماری برای شما در عکاسی اولویت دارد...
اساسا درجازدن در کار را دوست ندارم .با اینکه عکاسی از بناهای تاریخی
همیشه برایم جذاب است؛ اما سعی میکنم در یک زمانبندی مشخص ،کاری
را که مربوط به پروژه است ،انجام بدهم و حرفی را که باید ،منتقل کنم و سراغ
سوژه بعدی بروم.
 طرحی برای نمایشگاه بعدی دارید؟
قطعا .بعد از این نمایشگاه ،داستان دیگری را آغاز خواهم کرد .ایده بعدی
من ،شغلهایی اســت که در جامعه به چشم نمیآید یا به فراموشی سپرده
شده است.
 برنامهای برای برگزاری این نمایشگاه در خارج از کشور هم دارید؟
بله .در حال تدارک برگزاری هرچه قویتر این نمایشگاه در لندن ،هستم.
 استقبال از نمایشگاه چطور بود؟
خدا را شــکر مردم اســتقبال کردند و نظــرات خوبی از مــردم در ارتباط با
نمایشــگاه شنیدم و به گفته بسیاری از مراجعهکنندگان ،این نمایشگاه را با حال
خوب ترک کردند و بهنوعی انگار یک بار دیگر با یک سفر رایگان ،بناهای تاریخی
اصفهان را از زاویه دیگری دیدند .بهترین هدیه برای من همین جمالت زیباست.

 گروه هنــر :کارگاه
»نمایشنامهنویســي
خالق« سعید اسدي
در خانــه بینالملــل
بامــداد بــه مدیریت
پریســا بخــتآور
برگزار ميشود.سعید
اســدي دربــاره این
کارگاه نوشــته است» :نمایشنامه شکلي هنري و
پیشنهادي پیچیده براي یک اجراي نمایشي است.
خاســتگاه یک متن نمایشــي در تخیــل ،عواطف
و تجارب زیســته نویسنده اســت که در نهایت به
واســطه بهرهمندي از فــن نمایشنامهنویســي
صورت غایي و زیباشناختي خود را ميیابد .رویکرد
نگارش خالق در آموزش این هنر منشأ خالقیت را
در منــش و کنش جاري زندگي هنرجو ميکاود و
در فرایندي کارگاهي آن را به ســوي غایت شکلي
و زیباشناختياش هدایت ميکند .حرکت توأمان،
مــوازي و تفکیکناپذیر در دنیــاي تجربه عملي
نــگارش نمایشنامه و دانش نظري مرتبط با آن،
فرصتي براي تبلور استعداد در مسیري دانشورانه
براي خلق اثري هنري خواهد بود«.سعید اسدي
نمایشنامهنویس و استاد دانشــگاه است .خانه
بینالملــل بامــداد در میــدان تجریــش ،خیابان
فناخسرو واقع شده است و عالقهمندان به شرکت
در کارگاه نمایشنامهنویســي خــالق ميتواننــد
بــا تلفنهــاي  ۰۲۱۲۲۷۰۳۹۶۰و ۰۲۱۲۲۷۱۶۵۵۱
تماس حاصل کنند.

زنان کارتنخواب بر صحنه
 گروه هنر :پیشفروش نمایــش »یک دقیقه و
ســیزده ثانیه« با بازي پانتهآ بهرام ،سیما تیرانداز،
مینــا دریس و الدن مســتوفي از ســاعت  ۱۴روز
پنجشنبه آغاز شده است.
به گزارش روابطعمومي گــروه ،نمایش »یک
دقیقه و سیزده ثانیه« با نویسندگي مشترک محمد
چرمشــیر و بهمن عباســپور و کارگرداني شهرام
گیلآبــادي از اول مرداد در دو ســئانس  ۱۹:۳۰و
 ۲۱:۳۰در ســالن اســتاد ســمندریان تماشاخانه
ایرانشــهر بــه روي صحنه ميرود کــه با تحقیق
میداني و بررسي روي زندگي  ۵۳زن کارتنخواب،
قصــه زندگــي پرتنش و جــذاب چهــار زن را به
صحنه ميکشد.
صبح یک روز لعنتي
نمایش »صبح یــک روز لعنتي« به کارگرداني
حسن باستاني و بازي رؤیا افشار ،لیال برخورداري،
مارال فرجاد و ...از ســوم مرداد در تئاتر شهر روي
صحنه ميرود.بــه گــزارش روابطعمومي گروه،
نمایــش »صبح یــک روز لعنتي« با نویســندگي
و کارگرداني حســن باســتاني و بــازي )به ترتیب
ورود بــه صحنه( :رؤیا افشــار ،لیــال برخورداري،
مــارال فرجاد ،حمیدرضا فالحــي و پژمان عبدي
از ســوم مرداد در سالن ســایه تئاتر شهر به روي
صحنــه ميرود».صبح یــک روز لعنتي« یک طنز
اجتماعي است که پنج پرسوناژ دارد و قصه بدون
زمان و مکانــي را روایت ميکنــد.در این نمایش
۶۰دقیقــهاي عواملي مانند »دســتیار کارگردان و
برنامهریز :ســامان پورســلیماني«» ،دســتیار دوم
کارگردان :مژگان حســیني«» ،طراح صحنه :میثم
نویریــان«» ،طــراح لبــاس :فرنــوش فرجندي«،
»دســتیار طراح صحنه :نیلوفــر فاطمي و محمد
علیــزاده«» ،عــکاس :ماندانا عضــدآزاد«» ،مدیر
روابطعمومــي :امیر پارســیانمهر« و »تبلیغات:
گروه تئاتر مارکت« حضور دارند.شــایان ذکر است
پیشفروش این نمایش بهزودي در ســایت تیوال
آغاز خواهد شد.
ماجراي ساحل سنگي
»ماجراي ساحل سنگي« به کارگرداني حسین
فدایيحســین در تــاالر هنر تا  ۲۷تیر ســاعت ۱۸
اجرا ميشــود».ماجراي ساحل ســنگي« نوشته
دیوید وود اســت که با ترجمه و کارگرداني حسین
فدایيحســین بــه صحنــه مــيرود .در خالصه
داســتان »ماجراي ســاحل ســنگي« آمده :توي
ساحل ســنگي چند تا موجود تمیز دریایي زندگي
ميکنند که موج دریا زبالههاي آدمها رو ســمت
ساحل ميآورد و غول زباله براي تصاحب ساحل
به آنجا حمله ميکنــد.در این نمایش علياصغر
تقيپور ،حســن نوري ،علیرضا اسماعیلي ،فاطمه
زارعي ،مریم هادياطهــر ،علیرضا نامدار ،محمد
سمناني و محمد یاريمنش ایفاي نقش ميکنند.
محــل اجــرای این نمایــش تاالر هنــر میدان
هفتتیر واقــع در خیابان مفتــح جنوبي خیابان
ورزنده است .تلفن این تاالر ۸۸۳۰۶۶۴۰
نارنیا
نمایش »نارنیــا« به نویســندگي و کارگرداني
غزال حســیني در تماشــاخانه اســتاد مشایخي
پردیس تئاتــر تهران به روي صحنــه ميرود.این
نمایش از تاریخ سهشــنبه ۲۷ ،تیر ،در سالن استاد
مشــایخي پردیس تئاتر تهران و در ســاعت  ۲۰به
روي صحنــه مــيرود.در این نمایــش بازیگراني
مانند گیال ابراهیمي ،محمد بهتري ،بهنام پورتقوا،
سیدقاسم تفاخ ،پوریا توکلخواه ،ماهک ثابتقدم،
غــزال حســیني ،هانیــه ربیع ،پریســا ســلماني،
علیرضا غفاري ،محمد قائممقامي ،ســینا نوابي و
محمدرضا یعقوبکاظمي ایفاي نقش ميکنند.

