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دلنوشته ارسطوی
«پایتخت» برای
خشایار الوند

»

»

گزارش
مدیرهای نمایشی انتخاب شدند

مدیرکل هنرهای نمایشی طی احکامی جداگانه مدیر «کانون
نمایشهای آیینی و س��نتی» ،مدیر «اداره برنامهه��ای تئاتر» و
سرپرست «امور بینالملل» این اداره کل را منصوب کرد.
ش��هرام کرمی طی احکام��ی جداگانه علیاصغر راس��خراد را
بهعنوان مدیر «کانون نمایشهای آیینی و سنتی» ،محسن امیری
را به مدیریت «اداره برنامههای تئاتر» و رقیه وکیلیآذر را بهعنوان
سرپرست«اموربینالملل»منصوبکرد.
در بخشی از متن حکم علیاصغر راس��خراد آمده است« :اداره
کل هنرهای نمایشی در راس��تای اهداف کالن فرهنگی و هنری
و برای نیل ب��ه هویت بوم��ی و ملی و ض��رورت توس��عه تئاتر در
برنامهریزی و سیاستگذاری ،توجه جدی به نمایش ایرانی را یکی
از ضرورتهای مهم و اثرگذار دانس��ته و برای فعالیت موثر در این
موضوع اهمیت ویژه قائل خواهد بود ».علیاصغر راسخراد بازیگر،
کارگردان و مدرس تئاتر است که در سابقه او عالوه بر فعالیتهای
مختلف هنری ،عناوینی چون مشاور مدیرکل هنرهای نمایشی،
کارشناس مسئول هماهنگی تئاتر استانها و مدیر اداره برنامههای
تئاتر وجود دارد .او جایگزین داوود فتحعلیبیگی در مدیریت کانون
نمایشهای آیینی و سنتی شده است .در تقدیرنامه ویژه مدیرکل
هنرهای نمایشی از سالها فعالیت موثر استاد فتحعلیبیگی برای
بر عهده داشتن مسئولیت کانون نمایشهای آیینی و سنتی تقدیر
شده است .بخشی از حکم محس��ن امیری به این شرح است« :در
دوره جدید فعالیت «اداره برنامههای تئات��ر» ضرورت دارد ضمن
توجه به ساخت و ساز ساختمان قدیمی تا افتتاح این مکان بهعنوان
یکی از مراکز موثر تئاتری ،در حوزه کانونهای تخصصی ،تحقیق،
پژوهش،آموزشوبهخصوصنمایشنامهنویسیبهعنوانیکبخش
بنیادی و برگزاری رویدادهای نمایشی ،نقش آن مجموعه بیش از
گذشته تعریف و اجرا شود ».در بخشی از حکم شهرام کرمی برای
انتصاب رقیه وکیلیآذر آمده است«:هنر نمایش در ایران اسالمی به
مدد تالش هنرمندان و حمایت و توجه متولیان فرهنگی و هنری،
بسیار فراتر از مرزها را تجربه کرده و اینک نیاز است تا بستری برای
معرفی قابلیتهای ارزش��مند آن ایجاد شود .اهمیت و حساسیت
ارتباطات بینالمللی به ویژه در حوزه هنر و در شکل خاص ،تئاتر بر
کسی پوشیده نیست .معرفی توان و قابلیتهای ارزشمند نمایش
ایران به جهانیان و برقراری ارتباط سازنده برای تبادل تجربیات و
دستاوردهای هنری با سایر کشورها میبایست سرلوحه برنامهها
و فعالیتهای حوزه بینالملل اداره کل هنرهای نمایش��ی باشد».
رقیه وکیلیآذر فارغالتحصیل زبان انگلیسی است که در سابقه او
بیش از دو دهه فعالیت در زمینه امور بینالملل هنرهای نمایشی
وجود دارد .او بهعنوان کارشناس مسئول امور بینالملل در بیشتر
رویداهای بینالملل و جش��نوارههای تئاتر مشارکت داشته است.
رقیه وکیلیآذر جانشین دکتر سعید اسدی و بهعنوان سرپرست
«امور بینالملل اداره کل هنرهای نمایشی» منصوب شد .شهرام
کرمی در تقدیرنامهای از فعالیت و مدیریت دکتر سعید اسدی در
طول بر عهده داشتن مسئولیت امور بینالملل تشکر کرده است.

»

خبر آخر

محسن تنابنده :هیج وقت از مهران
احمدی دلخور نبوده و نیستم

محسن تنابنده تاکید کرد هیچوقت از مهران احمدی به خاطر
قطع همکاری با «پایتخت» دلخور نبوده و نیست که همکاری با این
بازیگر در فیلم «قسم» موید این حرف است.
محسن تنابنده ،نویسنده و کارگردان س��ینما و تلویزیون،
درخص��وص موج گس��ترده س��ینمای کمدی طی س��الهای
اخیر گفت« :اس��اس س��ینمای ایران هر دو یا س��ه سال تغییر
میکند .معموالً فیلمهای هنری ،آرتیس��تیک و اندیش��مندانه
در جش��نوارهها ش��رکت میکنند و بع��د از حض��ور موفق در
جشنوارهها اکران میشوند ».وی در همین راستا ادامه داد« :از
طرفی س��ینماداران و برخی دیگر میگویند که اینها فیلمهایی
هستند که تماشاگر ندارد و مردم را سینما زده کرده است .بعد
جریان فیلم کمدی ش��روع به تولید و س��اخت میکند و به به
همین دلیل تمامی سینما را آثار کمدی در بر میگیرند».
کارگردان فیلم «قس��م» گفت« :بعد از ای��ن جریان و غلبه
س��ینمای کمدی ،برخ��ی کارگردان��ان هنری میآین��د و در
اعتراض ب��ه اینکه س��ینمای کمدی از نظرش��ان باعث کاهش
س��طح فرهنگی شده اس��ت ،ش��روع به تولید فیلم اجتماعی و
هنری میکنند .این چرخ��ه همواره در س��ینمای ایران وجود
داشته است و هیچ گریزی از آن نیست ».وی درباره دلیل فاصله
طوالنی بین س��اخت فیلم اول و دوم خود اف��زود« :دلیل اینکه
فاصله س��اخت فیلم اول و دومم کمی زیاد شد این بود که صبر
کردم تا شرایط درستی ایجاد ش��ود و قصه خوبی مطرح شود تا
آن را بس��ازم ».تنابنده در مورد همکاری مج��دد خود با مهران
احمدی خاطرنش��ان کرد« :م��ن هیچ وقت از مه��ران احمدی
دلخور نبوده و نیس��تم و همانطور که دیدید در فیلم «قسم»
هم همکاری کردیم .آن زم��ان در پایتخت  ۴از مهران دعوت به
همکاری کردیم اما همزمان در فیلم نرگس آبیار به ایفای نقش
میپرداخت و نتوانست با ما همکاری کند».

فرهنگوهنر
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احمدمهرانفر،بازیگرنقشارسطودرسریال«پایتخت»باانتشاریکپستاینستاگرامی،درسوگخشایارالوند
نوشت و تلویحا خبر داد ساخت فیلم «پایتخت  »۶موقتا متوقف شده اس��ت .قرار بود نوروز  ،۹۸فیلم  ۹۰دقیقهای
«پایتخت  »۶پخش شود؛ پروژهای که ادامه تولید آن با مرگ ناگهانی خشایار الوند ،نویسنده متن ،در هالهای از ابهام
قرارگرفتهاست.اینک ،احمدمهرانفر،بازیگرنقشارسطودرسریال«پایتخت»،باانتشارعکسیازمیزخالیخشایار
الوند،بهطورتلویحیخبردادهاستدرشرایطفعلی،ساختاینفیلم۹۰دقیقهایشدنینیست.مهرانفرنوشتهاست:
«قولدادهبودی قصهروتمومکنی،تمومشنکردی ورفتی پسماهم نمیسازیم،حداقلتواینروزای ابری نه،چرا
که بارون میاد و یاد تو چشمامونو خیس میکنه ،آدما تو هوای صاف میخندن و میخندونن ،شاید بعدا ًوقتی هوای
دلمونصافشد،برای یادگاری ،آخرینیادگارتوساختیم،خشایارعزیز،ماروببخشنمیتونیم».

»

سیروس مقدم
از دو خاطره تلخ
گفت

سیروس مقدم ،کارگردان «پایتخت» تاکید کرد پس از درگذشت خشایار الوند ،عوامل این پروژه نیازمند وقت
و زمان هستند تا خود را بازس��ازی کنند و کار را ادامه دهند .این کارگردان درباره فیلمنامه به جامانده از خشایار
الوند گفت« :این متن ،آخرین یادگار اوس��ت و باید حفظ ش��ود تا هر بار که مردم میبینند ش��اد شوند و برایش
فاتحهای بخوانند .اما بدون حضور او ،این کاری سخت اس��ت ».مقدم با یادآوری تصادف پوپک گلدره در جریان
ساخت سریال «نرگس» در س��ال  ۱۳۸۴و به کما رفتن این بازیگر گفت« :زمانی که پوپک گلدره تصادف و پس
از شش ماه فوت کرد ،چون س��ریال «نرگس» ملودرام بود و قصه غمانگیزی داشت ،ما یک ماه وقت و فرجه پیدا
کردیم تا خود را بازیابی کنیم .امروز هم زمان الزم اس��ت تا گروه «پایتخت» خود را بازس��ازی کند .کار کمدی با
روحیهای که من امروز از بچهها در دفتر دیدم ،خیلی سخت است».

خبر

قطبالدین صادقی مطرح کرد:

تئاتر پر شده از رقص و آواز و شوخیهای جنسی!

قطبالدی��ن صادقی میگوی��د« :طبقه کارگر
جایی در تئاتر امروز ما ندارد چون هم هنرمند و هم
قشر مرفه نوکیسهای که امروز مخاطب اصلی تئاتر
ما شده دنبال تفنن و سرگرمی اس��ت نه تماشای
مسائلاجتماعی».
طبقه کارگر بخ��ش گس��تردهای از جامعه هر
کشوری را تشکیل میدهد اما آیا کارگران به همان
میزان س��همی در هنر و بهخصوص در تئاتر دارند؟
تئاترهایی که در ایران مسائل اجتماعی را دستمایه
پرداخت نمایشی خود قرار دادهاند؛ برای نمایاندن
مشکالت و س��بک زندگی کارگران چه کردهاند؟
اینها س��واالتی اس��ت که از قطبالدی��ن صادقی
(مدرس دانش��گاه و کارگردان تئاتر) پرسیدهایم تا
به درک روشنتری از تصویر طبقه کارگر در آیینه
تئاتر دست پیدا کنیم.
مدتهاست که ش�بی نزدیک به صد
تئاتر در تهران روی صحنه میرود؛ چه بخشی
از جریان تئاتر کشور ما به کارگر و موضوعات
مرتبط با این گروه اختصاص دارد؟
چنین طبقهای بهعنوان تماشاچی نه در تئاتر
وجود داشته و نه تاثیری در تئاترهای کارگری و کم
و کیف آن دارد اما درباره پرداخت نمایشی با موضوع
کارگران باید بگویم طبقه کارگر مفهوم سیاس��ی
دارد .اینک��ه کارگ��ر بهعنوان یک طبقه سیاس��ی
مخاطب قرار بگیرد بیش��تر کار نهادهایی است که
وابسته به تفکر چپ هستند یعنی هم به مطالبات
س��ندیکایی و هم به مطالبات طبقاتی میپردازد و
این موضوع البته در تئاتر ما خیلی کم اس��ت .یا در
واقع چنین چی��زی اصال وجود ن��دارد .البته اوایل
پیروزی انقالب اسالمی وجود داشت اما به سرعت
جمع شد برای اینکه نظام جمهوری اسالمی هیچ
نزدیکیای با تفکر سوسیالیسم ندارد؛ نه در تعریف
نه در ساختار و نه در اهداف اقتصادی و سیاسی .پس
از آن کارگران شانس حضور در موضوعهای تئاتر را
نداش��تند و کمتر به آنها پرداخته شده است .البته
گهگاهی بهعنوان مظلوم مورد توجه قرار گرفتهاند؛
مثال در آثار اکبر رادی یا دیگران .اما همین مباحث
هم در حد مس��ائل قلبی و انسانیشان مطرح شده
نهاینکه بهعنوان یک طبقه بررسی شده باشند .ما در
این زمینه بسیار فقیر هستیم.
کارگران گهگاهی بهعن�وان مظلومان
مورد توجه قرار گرفتهاند؛ مثلا در آثار اکبر
رادی ی�ا دیگران .ام�ا همین مباح�ث هم در
حد مسائل انسانیشان مطرح شده نه اینکه
بهعنوان یک طبقه بررسی شده باشند .فقری
ک�ه از آن یاد میکنی�د برمیگ�ردد به اینکه
ادبیات نمایشی و نمایش�نامههایمان هم در
این زمینه کمکار بودهاند؟
نه ،در ده��ه  ۴۰و حت��ی ده��ه ( ۵۰چه پیش
و چه پس از پی��روزی انقالب) هم ب��وده اما از دهه
 ۶۰به بعد با مسائل جنگ و بهخصوص بعد از دوره
اصالحات وجه غالب تئاتر ما تولید نمایشنامههای

توام با تفنن برای پولدارهای بیمسئله شد .امروز به
هر کدام از سالنهای تئاتر که س��ر بزنید ،آثاری را
میبینید که آتراکسیون هستند؛ یعنی پر از رقص و
آواز و شوخیهای عمدتا جنسی و فقط برای اینکه
تماشاگر بخندد؛ آن تماش��اگری که از قشر پولدار
و نوکیسهای است که منتقد نیس��ت بلکه شرایط
موجود به سود اوس��ت و به او امکانات و رفاه و مقام
داده است .در نتیجه این تماش��اگر میآید و سطح
تفنن و س��رگرمکنندگی تئات��ر را تقویت میکند.
درواقع هم تولیدکنندگان تئاتر ما برای اینکه پول
دربیاورند به فکر تفنن هس��تند و ه��م افراد مرفه
جامعه دنبال سرگرمش��دن هس��تند و در نتیجه
کارگر و مش��کالت او هیچ جای��ی در تئاتر امروز ما
ندارد .یعنی مخاطب ندارند چون مردم حوصله این
مسائل را ندارند.
فکر میکنید کدامیک زمینهساز رشد
دیگری بوده؟ اینکه مخاط�ب حوصله دیدن
تئاتری با مسائل اجتماعی و کارگری را ندارد
یا اینکه هنرمند از این قضیه دور شده است؟
جامعه عوض شده .جامعه یک بورژوازی تولید
کرده و یک قش��ر نوکیس��ه پولدار به وج��ود آمده
اس��ت؛ بهخصوص بعد از دوره اصالح��ات که دوره
اوجش االن اس��ت .این قش��ر پول را برای تفریح و
تفنن و سرگرمش��دن خرج میکند نه برای مسائل
انتق��ادی و سیاس��ی و اجتماعی .مگ��ر هنرمند ما
فرش��ته اس��ت؟ او هم جزء همین جامعه است؛ نه
زیاد کتاب میخواند ،نه متفکر است و نه تحصیالت
عالی دارد .تمام تالشش این اس��ت که زودتر وارد
این تئات��ر تجاری مزخ��رف ش��ود .بنابراین اغلب
کارها بیمحتوا ،بیس��روته ،گنگ و در فاصله ۱۰۰
کیلومتری از جامعه و اقتصاد ایران هستند .یک چیز
تقلبی و جعلی؛ چه به شکل این کمدیهای جلف
و سبک و چه به ش��کل کارهای قرتی شبهخارجی

همه به دنبال تفنن هس��تند .بهص��ورت پراکنده
آثاری هستند که کارش��ان جدی است و همچنان
به آن تعریف اجتماعی و فرهنگی تئاتر معتقدند و
میخواهند کار فرهنگی و هن��ری کنند اما خیلی
کماند.
فک�ر میکنید دلی�ل ع�دم پرداخت
به طبق�ه کارگر فقط به همین وج�ه تمایل به
سرگرمیخالصهمیشود؟
نه ،اگر هم بخواهند به کارگر بپردازند بالفاصله
به آنها گیر میدهن��د .حتی آثار «برش��ت» که در
راستای این ایدئولوژی است و چند کار در سالهای
گذش��ته مجوز گرفته و اجرا ش��ده و م��ن دیدهام،
تمامش تبدیل به جفنگیات شده بود .اصال برشت
را از جوهر خودش خالی کردهاند.
دیگر نمونههای خارجی چطور؟
بهطورکلی آرمانگرای��ی ایدئولوژیک از جهان
رخت بر بس��ته اس��ت .زمانی ،یعنی بعد از سقوط
جناح راست و فاشیستهای اروپا که گرایشهای
چپ بسیار وسیع شد ،نویس��ندگان و کارگردانان
بزرگی پا به عرص��ه حیات اجتماعی گذاش��تند و
س��بکهای فوقالعادهای به وجود آمد ولی به مرور
همه اینها فروک��ش کرد .در کش��ورهای دیگر هم
خبری از حضور قش��ر کارگر در تئاتر نیست برای
اینکه همه به طرف بورژوازی میرون��د و این دوره
پایان عصر ایدئولوژی اس��ت .جنگ جهانی دوم به
مرور ثابت کرد ایدئولوژیه��ای بزرگ مزخرفاند
و اسطورههایی مثل اس��تالین ،هیتلر و موسولینی
چقدر تقلبی هستند و حاال همه به سمت یک رفاه
نس��بی روی آوردهاند .هرچند اروپا در زمینههایی،
انقالب را از طبقه کارگر گرفته است .االن یک کارگر
اروپایی از یک مهندس جهان س��وم خوشبختتر
اس��ت .انقالب کند که چه به دست بیاورد؟ مفهوم
انقالب طبقات��ی چپ س��قوط کرده اس��ت .اصال

ایدئولوژیهای بزرگ س��قوط کردهاند .درحالیکه
در پرتو آرمانگرایی سیاس��ی است که این نوع آثار
تولید میش��ود .دیگر کسی مثل برش��ت به وجود
نمیآید که بخواهد با تئاتر انق�لاب کند و به یاری
طبقه کارگر و با اتکا به ایدئولوژی و زحمت او بیاید.
حاال آثاری را بیش��تر میبینیم ک��ه انتقادیاند اما
بیش��تر نمایشهایی که نوشته میش��ود در حوزه
بحرانهای عاطفی و روابط زوجین است یا فوقش
روایت ناکوکیهای فرد است با جامعه .اما انقالبها
و رنجهای طبقه کارگر و ایدئولوژیهای آنچنانی در
تئاتر دیگر تمام شده و نیست.
در همان دورهای که چنی�ن آثاری در
جهان نوشته و اجرا میشد مثال همان برشت
که از آن ی�اد کردید ،مخاطب ای�ن آثار خو ِد
کارگران هم بودند؟
بله ،تشکیالتی به وجود آورده بودند که با طبقه
کارگر در ارتباط باش��د .مثال در فرانس��ه از طریق
سیس��تم دسنترالیزاس��یون این کار را میکردند
که همان سیاس��ت ع��دم تمرکز و ب��ردن تئاتر به
تمام نقاط فرانس��ه بود .ازجمله در تمام حومههای
کارگری پاری��س تئاتر اجرا میش��د و کارگردانان
بزرگ و گروههای خوب به آنجا میرفتند تا تئاتر را
بین تودههای مردم و طبقه کارگر رونق و گسترش
دهند و خیلی هم موفق ش��دند و مخاطبان زیادی
داشتند .اما دوباره همهشان به مرور رنگ باختند و
موضوعاتشان را عوض کردند .دیگر آن شور انقالبی
و ایدئولوژی طبقه کارگر از تئاتر رخت بر بربس��ته
اس��ت و وجود ن��دارد .آرمانگرای��ی انقالبی دیگر
نیست.
چه چیزی به این مسئله دامن میزند؟
تنها چیزی که امروز رون��ق دارد آثار خندهدار،
ملودرامه��ای س��طحی و وقایع خانوادگی اس��ت.
کش��مکشها را در درام از بُع��د ایدئول��وژی خارج
کردند و فقط سرگرم میکنند و هرقدر بیمحتواتر
بهتر .پرچم��دار اینه��ا ه��م تلویزیون اس��ت .در
تمام دنی��ا کار تلویزیون عوامپ��روری و عوامزدگی
اس��ت .فرهنگ را تا حد یک س��رگرمی دم دست و
دورهمیهای مزخ��رف و حرفهای بیس��روته و
گفتگوهای بیخاصیت که ذرهای نه به دانش شما
اضافه میکند و نه عواطفتان را گسترش میدهد و
نه آگاهی ایجاد میکند ،تقلیل داده .تنها هدف این
ت ُکشی
برنامههای بیخاصیت و سرگرمکننده وق 
است که اینها کتاب نخوانند و مسائل جدی را دنبال
نکند.
معتقدید در ایران ه�م همین رویه در
حال گسترش است؟
بله ،منتها ما ادای خارجیه��ا را درمیآوریم اما
با درجه ۱۸؛ یعنی خیلی زمختت��ر .ما از روی آنها
کپی میکنیم .برنامهس��ازان ما خالقی��ت ندارند،
فوقش یک پیام از یک نهاد و تش��کیالت را در قصه
میگنجانند که غیرمستقیم یک پیام سیاسی هم
تبلیغ شود اما چیز دیگری ندارند.

معصومه ابتکار مطرح کرد:

حمایت از جشنواره تئاتر دانشگاهی
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در دیدار با اعضای ستاد
برگزاری بیست و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ،بر لزوم
حمایت این نهاد از آثار نمایشی مرتبط با طرح «گفتگوی ملی خانواده»
تاکیدکرد.
اعضای س��تاد برگزاری بیست و دومین جش��نواره بینالمللی تئاتر
دانش��گاهی ،با معصومه ابتکار ،معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور
دیدار کردند .امین مختاری ،دبیر بیس��ت و دومین جشنواره بینالمللی
تئاتر دانشگاهی در ابتدای این برنامه ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری
جشنواره تئاتر دانشگاهی طی ادوار گذش��ته و دوره جدید ،از معاون امور
زنان و خانواده رئیس جمه��ور در حمایت از فعالیتهای فرهنگی هنری
دانشجویان قدردانی کرده و گفت« :جش��نواره تئاتر دانشگاهی از جمله
رویدادهای تحت مدیری��ت اداره کل فرهنگ و اجتماع��ی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری است که به یکی از مهم ترین رویدادهای مرتبط با هنر
تئاتر کشورنیز بدل شده است .این جشنواره هر ساله در کنار رویدادهای
مهم و بین المللی دیگری چون جشنواره تئاتر فجر میزبان تعداد زیادی
است ،به طوری که
از دانشجویان تمامی رشتههای تئاتری و غیرتئاتری ُ
طی برگزاری این جش��نواره بیش از چندین هزار دانشجو در بخشهای
مختلف درگیر این رویداد مهم فرهنگی میش��وند ».وی ادام��ه داد« :از
آنجایی که هنر تئاتر از ذاتی اجتماعی برخودار اس��ت ،با توجه به نیاز روز
جامعه و مشورت اس��اتید صاحب نظر ،اخالق اجتماعی و به ویژه ارتباط
آن با نهاد خانواده با درنظرگرفتن محورهای مختلف ،یکی از اهداف مهم
ما در دوره بیست و دوم جشنواره تئاتر دانش��گاهی بوده که از همان ابتدا
و در تنظیم فراخوان چنین رویکردی را آغاز کردیم و امیدوارم توانس��ته
باش��یم صرف یک تلنگر به دانشجویان مخاطب جش��نواره را نیز به این
رویکرد مهم جلب کرده باشیم .به همین منظور محورهای اصلی رویکرد
جشنواره بیست و دوم ش��امل «اخالق فردگراینه و بیگانگی از جامعه»،
«ضد اخالقیت امر اخالقی»« ،فرد و بیگانگی ب��ا خانواده»« ،فرد و از خود
بیگانگی دینی» و «بیخانمانی انسان و بیگانگی با طبیعت» در نظر گرفته

شده است ».دبیر جشنواره تئاتر دانشگاهی در رابطه با تشریح رویکردهای
ویژه دوره بیست و دوم اشاره کرد« :رقابتی کردن بعد بینالملل جشنواره
با ایجاد بخش جدید «تئاتر دورنم��ا» و حضور گروههای مختلف داخلی
و خارجی در کناره��م از دیگر مباحثی بوده که در ای��ن دوره به آن توجه
داش��تهایم .امیدوارم ایجاد این فضای رقابتی ویژه تدارک دیده ش��ده در
این بخ��ش جدید بتواند منجر به تش��کیل گروههای مش��ترک تئاتری
میان هنرمندان ایرانی و سایر کشورهای شرکت کننده شده و در نهایت
منجربه تولید آثار مش��ترک ش��ود ».معصومه ابتکار ،معاون امور زنان و
خانواده رئی��س جمهور نیز در ای��ن دیدار ضمن قدردان��ی از تالشهای
انجام گرفته در س��تاد برگزاری بیس��ت و دومین جش��نواره بین المللی
تئاتر دانشگاهی ،گفت« :بسیار خوش��حالم که مجموعه ستاد برگزاری
جشنواره تئاتر دانشگاهی متش��کل از دانشجویان رشتههای مختلف ،با
عالقه و انگیزه فراوان سعی در برگزاری یک رویداد مهم بینالمللی دارند».
وی با اشاره به س��الهای نوجوانی خود گفت« :از دوران نوجوانی به تئاتر
عالقهمند بودم و خوب به خاطر دارم که چ��ه در آن دوران و چه در دوران
دانش��جویی تالش میکردم ت��ا از نمایشهای خوب دی��دن کنم .تئاتر
همچنان یکی از عالقهمندیهای من است که هرگاه فرصت داشته باشم
از آثار نمایش��ی روی صحنه دیدن میکنم .اکنون نیز بسیار خوشحالم

که با تالش هنرمندان پیشکس��وت و جوان این حوزه شرایط به گونهای
رقم خورده که ما ش��اهد اجراهای خوبی در طول سال چه در تهران و چه
در شهرستانها هس��تیم ».وی با اش��اره به روند رو به رشد جریان تئاتر
دانشگاهیطیسالهایاخیراظهارکرد«:امروزهبههمتشمادانشجویان
عزیز فضای مثبتی در جریان تئاتر دانش��گاهی ایجاد ش��ده که مس��یر
امیدبخشیاست.بنابراینبایدبههمهفعاالناینعرصهیکخستهنباشید
ویژه بگویم ».ابتکار تاکید کرد« :توجه خاص ستاد برگزاری جشنواره به
موضوعات اجتماعی به ویژه اخالق اجتماعی و ارتباط آن با نهاد خانواده
نکته بسیار مهمی اس��ت .البته معتقدم به این موضوعات نه فقط از زاویه
آس��یب بلکه باید از زاویه مباحث اجتماع��ی و مهارتهای زندگی توجه
کنیم .قطعا توجه به مسائل مبنایی جامعه بس��یار مهم است و در این راه
هنر تئاتر میتواند قبل از پرداختن به آسیب ،نقش ارزشمند و مهمی را ایفا
کند .البته معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری طی ماههای اخیر
پروژههای مشترکی را با وزارت آموزش و پرورش در حوزه مهارت زندگی،
گفتگوی بین نسلها ،تنهایی شهروندان در زندگی شخصی و گفتگوی
خانواده طراحی کرده است .البته این موارد مربوط به ایران نیست و بروز و
ظهورجهانیداردکهجامعهایرانیرانیزتحتتاثیرقراردادهاست».معاون
امور زنان و خانواده رئیسجمه��ور در بخش دیگری از صحبتهای خود
گفت« :البته که جامعه ایرانی یک جامعه عاطفی و دینی است .نگاه اغلب
مردم ما به خانواده با تقدس و عاطفه صورت میگیرد .اما باید این نکته را
هم بپذیریم که جامعه تحت تاثیر معضالت مختلف اجتماعی قرار دارد و
دقیقا اینجاست که هنر تئاتر میتواند روی توجه به مهارتهای زندگی،
معایبومحاسنموجودتوجهکردهودرقالبیکدرمانگرهنریبهکمک
نهادها و مجموعههای مختلف بیاید.به اعتقاد من طرح «گفتگوی ملی
خانواده» که اخیرا در معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری مطرح
ش��ده میتواند در حوزه تئاتر نیز مورد توجه قرار گی��رد و چه بهتر که در
این راه هنرمندان عزیز دانشجو در قالب رویداد مهمی چون جشنواره تئاتر
دانشگاهیکنارماحضورداشتهباشند».

»

چهرهای تازه برای قدیمیترین
تماشاخانه تهران

نمای تماشاخانه سنگلج در اس��فند  ۱۳۹۷با در نظر گرفتن
حفظ بافت نما و قدم��ت و جایگاه تاریخی س��اختمان و ایجاد
فضای جدیدی برای معرف��ی و تبلیغات نمایشها بازس��ازی و
مرمت شد.
در راس��تای تکمیل طرح توس��عه و بازس��ازی تماشاخانه
س��نگلج ،نمای این قدیمیترین تاالر فعال تئاتری در تهران ،با
مرمت سنگها و کاشیها ،نصب سیستم نورپردازی و تابلوهای
تبلیغاتی ،بازسازی سرد ِر تماش��اخانه و رنگ و تعمیر د ِر ورودی
توسط شهرداری منطقه  ۱۲تهران انجام شد.
ادام ه روند تکمیل طرح توسعه و بازسازی تماشاخانه سنگلج
در مدیریت جدید این تماش��اخانه با تعویض صندلیهای سالن
و نصب سیس��تم اعالم حریق و بهروز رسانی و بهسازی سیستم
گرمایشی و سرمایشی در سال  ۹۷آغاز شده بود.

عشق ریحانه پارسا از بازی
ِ
در کنار ژاله صامتی

ریحانه پارس��ا ،بازیگر س��ریال «پ��در» که این ش��بها در
کنسرت نمایش «هفت شهر عشق» روی صحنه میرود ،عکسی
از خود و ژاله صامتی را منتشر کرد.
کنسرت نمایش «هفت شهر عشق» چند شبی است که در
تاالر هتل اس��پیناس تهران روی صحنه م��یرود .در این اثر به
کارگردانی محمد حاتمی ،گوهر خیراندیش ،نسیم ادبی ،ریحانه
پارسا ،سیما تیرانداز ،حسین س��لیمانی ،ژاله صامتی و شقایق
فراهانی بازی میکنند.
ریحانه پارسا ،عکسی از خود و ژاله صامتی را در پشتصحنه
این نمایش در اینستاگرام به اش��تراک گذاشت و نوشت« :شما
یکی از بهترین اتفاقاتِ این شبهایی ،خدا حفظت کنه خانووم.
چه عشقی میکنم هر شب کنا ِرتک تکتون».

ماجرای قدردانی بهروز وثوقی
از کویتیپور چه بود؟

عزتاهلل ضرغامی میگوید ک��ه بهروز وثوقی پ��س از آنکه
کویتیپور در یک برنام��ه اینترنتی از ممنوعال��ورود بودن این
بازیگر گالیه کرده بود ،با او تماس گرفت��ه و از او قدردانی کرده
است.
عزتاهلل ضرغامی ،رئیس اسبق سازمان صداوسیما با انتشار
تصوی��ر و ویدئویی از گ��پ خودمانیاش با غ�لام کویتیپور در
اینستاگرام ،متنی را درباره او به اشتراک گذاشت.
او در بخشی از این متن با اش��اره به قدردانی بهروز وثوقی از
این مداح و خواننده اینطور نوش��ت« :وقتی به��روز وثوقی با او
تماس میگیرد و از مردانگی و صفای او تش��کر میکند ،حاضر
نیس��ت عبارات و تعابیر متواضعانه او را خبری کند و از من هم
میخواهد ای��ن کار را نکنم .ب��ه دلیل عالقه مش��ترکمان به
«قیصر» و «زینال بندری» و «حاج کاظم» حرفهایمان را بهتر
میفهمیم! با تقسیم بندی سیاس��یون به «مرد و نامرد» کام ً
ال
موافق است».
کویتیپور دو س��ال پیش در برنامه اینترنتی « »۳۵با گالیه
از ممنوعالورود بودن به��روز وثوقی گفته ب��ود« :بهروز وثوقی
چه گناهی کرده که باید پشت مرز ترکیه بایستد و پدر در حال
احتضارش را ببیند .کجای معرفت و فرهنگ ایرانی و اسالمی ما
این اجازه را میدهد».

مجید خراطها پس از ماهها تحمل
بیماری کنسرت برگزار میکند

مجید خراطه��ا ،خواننده پاپ کش��ور پ��س از ماهها تحمل
بیماری ،چهارشنبه روی صحنه میرود.
مجی��د خراطها ،خواننده پ��اپ چندین ماه اس��ت که دچار
کمسویی و سوزش چشم شده است .شدت این کم سویی چشم
خراطها به حدی اس��ت که تا چند هفته پیش ،او فقط یک متر
جلوتر از خود را میدید .ح��اال با طول درمانی که پزش��ک این
خواننده ب��رای او در نظر گرفته و همچنی��ن مصرف دارو ،کمی
چشم راست این خواننده بهتر شده است ،اما طبق اعالم پزشک،
بینایی خراطها هیچگاه به حالت اول باز نمیگردد.
اوضاع بینای��ی خراطها به قدری بهبود یافته که قرار اس��ت
کنسرت برگزار کند؛ کنس��رتی که تمام بلیتهای آن فروخته
شده است.

تازهترین اقدام بازیگر جیمز باند
به نفع خیریه

دنیل کریگ ،بازیگر نقش جیمز باند در اقدامی خیریه ،یک
شب روی صحنه تئاتر میرود.
یک نمایش که فقط یک ش��ب روی صحنه خواه��د بود ،با
حضور دنیل کریگ و به قصد خیریه برگزار میشود.
دنیل کریگ پیشتر در سال  ۲۰۱۶در کارگاه تئاتر نیویورک
و خارج از برادوی یک ش��ب در برابر دیوی��د اویلوو روی صحنه
رفته بود و در نمایش «اوتلو» ظاهر ش��ده بود که با اقبال بسیار
منتقدان هم روبه رو شد.
اکنون او  ۱۰م��ارس در یک نمایش یک ش��به به روخوانی
نمایش «یک شماره» کاریل چرچیل میپردازد و یک بار دیگر با
کارگردان نمایش «اوتلو» یعنی سم گولد همراه میشود.
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