
»کینه« روایتی از خواب زدگی آدم هاست
هاشم آزادی؛ نویسنده و کارگردان نمایش »کینه« که این شب ها در خانه نمایش مهرگان روی صحنه است، درباره هدف از اجرای این نمایش به »صبا« گفت: هدف اصلی من تولید یک اثر هنری 
خوب است و در این مقطع زمانی که کارم را شروع کرده ام دنبال تئاتر نمادین و یا مفهومی نیستم و یک روایت کامال ساده را ترجیح می دهم که بخشی از زندگی یک خانواده را به صورت رئال روایت 
کند، به همین دلیل از میان متن هایی که خوانده ام، این متن را انتخاب کردم. او درباره متن این نمایشنامه بیان کرد: نمایش »کینه« برگرفته از نمایشنامه »توده هیزم« نوشته آگوست استریندبرگ 
است که با توجه به برداشتم از متن اصلی، تغییراتی در آن اعمال کرده و پایان بندی کار را تغییر داده ام اما ماهیت و کلیت این نمایش همان نمایشنامه »توده هیزم« است که درنهایت به خروجی 
فعلی رسیده است. آزادی به موضوع نمایش »کینه« اشاره کرد و افزود: »کینه« روایتگر خواب زدگی آدم هاست؛ آدم هایی که می دانند در اطرافشان چه می گذرد اما وانمود به ندانستن می کنند و 
سعی دارند صورت مسئله را پاک کنند. »کینه« یا »توده هیزم« داستان خانواده ای را روایت می کند که مادر این خانواده به همسر و فرزندان خود خیانت کرده است و با دامادش رابطه پنهانی دارد 
تا با همراهی او به اهداف خود برسد و در طول سال ها زندگی مشترک اتفاقاتی را رقم زده است که باعث خودکشی همسرش می شود و… که ما تنها برشی از پایان زندگی این شخص را به نمایش 
می گذاریم. نویسنده و کارگردان نمایش »کینه« درباره تجربه کارگردانی خود گفت: تا به حال پنج نمایش را کارگردانی کرده ام اما »کینه« اولین تجربه کارگردانی من است که اجرا می شود. تا اآلن 
نمایشنامه های زیادی را نوشته ام و برای اجرا تمرین برده ام و اعتقاد دارم که متن خودم را اجرا کنم اما در این مدت هر کدام از کارهایم به دالیلی به اجرا نرسیدند و یا خودم صالح ندیدم اجرا شوند که 
به این ترتیب نمایش »کینه«، اولین تجربه کارگردانی من محسوب می شود. او در مورد نحوه انتخاب بازیگران نمایش »کینه« گفت: خیلی موافق دیدن کارهای قبلی بازیگر برای انتخاب کار خود 
نیستم اما منکر تاثیر آن نمی شوم، اما انتخاب بازیگران نمایش »کینه« بیشتر از طریق معرفی و شناخت آن ها و بازی و اتودهایی که در پالتوها می زدند انجام شد. البته در روزهای پایانی تمرین برای 
یکی از بازیگرانم مشکلی پیش آمد و مجبور به جایگزینی بازیگر دیگری شدم. این نویسنده و کارگردان تئاتر در مورد استقبال مردم از این نمایش گفت: با توجه به تجربه ای که در سال های فعالیتم در 
تئاتر داشته و دارم و بازخوردی که از اجرای سایر نمایش ها دیده ام به یک اجماع و نظر مشترکی در افراد رسیدم که همه به دنبال تکلف و پیچیدگی و سبک خاص و دکور سنگین هستند اما نمایشی 
مثل »کینه« ساده و بی تکلف و بدون پیچیدگی است و روایتگر یک داستان عادی و رئال با دکور ساده است و االن با توجه به سلیقه متفاوت مخاطب و استقبال قابل توجه از نمایش های پرهزینه و 
پیچیده میزان استقبال از نمایش »کینه« برای من قابل پیش بینی نیست زیرا هیچ وقت دنبال نمادگرایی نبوده ام و ترجیح می دهم مخاطب شاهد تماشای یک روایت ساده باشد و در شروع کارم 
از تکلف و پیچیدگی و نمادگرایی و سبک محوری پرهیز کنم حتی اگر یک نفر به تماشای نمایش ما بنشیند، برای من ارزشمند است. مهم این است که مخاطب، یک اثر خوب ببیند و از زمانی که 
صرف تماشای نمایش کرده، رضایت داشته باشد. نمایش »کینه« به نویسندگی و کارگردانی هاشم آزادی با بازی مریم طاهری، شادی گنج خانی، سارا سیبی، پیام رحیمی و بهزاد مجیدی تا ششم 

مرداد هر شب ساعت۲0:15 به مدت یک ساعت در سالن شماره۲ خانه نمایش مهرگان واقع در خیابان انقالب، خیابان خارک اجرا می شود.

سه شنبه اول مرداد 1398/ شماره 1159
خبر فرهنگ و هنر

صبــا: رپرتــوار نمایشــنامه خوانی گروه تئاتــر گیتی 
در حمایت از مردم ســیل زده شــهر معموالن اســتان 
لرســتان به کارگردانــی روح اهلل جعفــری از ۳1مرداد 
تا ۹شــهریور در تماشــاخانه ســنگلج برگزار می شود. 
در این رپرتــوار 10نمایشــنامه از نمایشنامه نویســان 
مطرح ایران با مشــارکت بیش از صــد هنرمند خوانده 
می شــود و تمام عواید مادی و فروش بلیت آن به مردم 
ســیل زده شــهر معموالن اســتان لرســتان اختصاص 
می یابــد. در طــی 10روز به ترتیــب 10نمایشــنامه 
»تــاج مــاه« فریــده فرجــام، »بلبل سرگشــته« علی 
نصیریــان، »چوب به دســت های ورزیل« غالمحســین 
ســاعدی، »قصــه طلســم حریــر و ماهیگیــر« علی 
حاتمــی، »ســگی در خرمن جا« نصــرت اهلل نویــدی، 
»حالت چطوره مش رحیم؟« و »گلدونه خانوم« اسماعیل 
خلج، »گمشــدگان« بهــرام بیضایی، »آســیدکاظم« 
محمود اســتادمحمد، »شــاپرک خانوم« بیــژن مفید 
و »لبخند باشــکوه آقــای گیــل« اکبــر رادی خوانده 
می شــود. رپرتوار نمایشــنامه خوانی گروه تئاتر گیتی 
در حمایت از مردم ســیل زده شــهر معموالن اســتان 
لرســتان به کارگردانی روح اهلل جعفری و با مشــارکت 
هنرمندان از ۳1مرداد تا ۹شهریور در تماشاخانه سنگلج 
برگزار می شــود و همه عواید مادی این برنامه به مردم 

خسارت دیده تعلق خواهد گرفت.

صبا :  محمدرضا زمردیان؛ رئیس بیست ودومین جشنواره 
بین المللي قصه گویي، در حکم ســروش صحت بر اهمیت 
ارتقای سطح کیفی داوری و استفاده از چهره های متخصص 
و دانشگاهی و افزایش مشارکت عمومی تاکید کرده است. 
زمردیان همچنین مریــم جاللی را به عنــوان دبیر علمی 
جشنواره قصه گویي منصوب کرد. مجید توکلی نیز به عنوان 
دبیر اجرایي این جشنواره منصوب شد. همچنین در ادامه 
این حکم، افسون امینی به عنوان مسئول کمیته های استانی 
و منطقه ای و عضو کمیته اجرایی، نسرین سجادیان به عنوان 
مســئول کمیته علمی و الهــام دارابی به عنوان مســئول 
دبیرخانه بیست ودومین جشــنواره بین المللی قصه گویی 

منصوب شدند.

صبا: مجموعه خانه 

هنرمندان ایران پس از ســپری کردن 

ایام کاری فشرده، تعطیالت تابستانی 

خــود را از 5مرداد آغاز کــرده که این 

تعطیالت تا 1۲مرداد نیز ادامه خواهد 

داشت. همه واحدهای خانه هنرمندان 

ایران به اســتثنای تماشــاخانه استاد 

انتظامی و برنامه نمایش فیلم های گروه 

ســینمایی »هنر و تجربه« در روزهای 

مذکــور تعطیل خواهند بــود. فعالیت 

بخش هــای مختلف خانــه هنرمندان 

ایران از روز یکشــنبه 1۳مرداد از سر 

گرفته می شود.

حکم رئیس جشنواره قصه گویی برای

 رسوش صحت، مریم جاللی و مجید توکلی

تعطیالت تابستانی 
خانه هرنمندان ایران

رپرتوار گروه تئاتر گیتی 

به نفع مردم سیل زده معموالن

تئاتر رسانه ای انسانی برای خلق جهان تازه است

ش

صبا : در مراسم افتتاحیه فستیوال 
هنری-اجتماعی »سوآرت« که در دانشگاه هاروارد با حضور 
جمعی از هنرمندان و دانشگاهیان برگزار شد، منتخبان اولین 
دوره این فستیوال از سوی هیات داوران معرفی شدند. این 
مراسم با سخنرانی Lauren Montague مدیر مرکز مطالعات 
خاورمیانه دانشــگاه هاروارد آغاز به کار کرد. پژمان تهوری؛ 
موســس گالری هنری »تاچ« و مدیر فستیوال »سوآرت«، 
سخنران دوم این مراســم بود. تهوری در تشــریح اهداف 
فستیوال »سوآرت« گفت: شـــهروندان در هـر موقعیـت 
اجتماعـی بـا مشـارکت در پـــروژه های مدنـی، هنـری و 
فرهنگـی می تواننـد شـکل جدیـدی از اجتمـاع را ایجـاد 
کننـد کـــه در آن فاصلـه ها کمتـــر و پیوسـتگی و یکـی 
شـدن های بیشـتری حاصـــل شود، خصوصـا در جامعـه 
متکثـر ایـران کـه بـــه لحـاظ زبانـی، قومـــی، دینـی و 
مذهبـی از تنــوع زیــادی برخــوردار اســت. از ایــن رو 
هــدف »ســوآرت« جلــب مشــارکت مدنــی هنرمنــدان 
و مخاطبــان و تبدیــل آن بــه یــک ســرمایه اجتماعـی 
بـرای شـکل دهـی بـه جامعـــه ای تحـول یافتـه بـود. سه 
تن از دانشجویان رشته نقاشی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا 
به نام های فاطمه امانی راد، ندا عزیزی، فایزه حیاتی در این 
رویداد بین المللی که بر اساس شرکت در یک فراخوان، از بین 
سیصد هنرمند و هزار اثر ارسالی منتخب و موفق شدند بین 
سی هنرمند نهایی قرار بگیرند که جواز حضور در نمایشگاه 
بین المللی دانشگاه هاروارد را کسب کنند. آثار این فستیوال از 
سوم ماه مه ۲01۹، به مدت سه ماه در دانشگاه هاروارد بخش 
خاورمیانه به نمایش درآمده و هم اکنون نیز روی دیوارهای 

این دانشگاه، نمایش عمومی آثار ادامه دارد.

  
منتخبان اولین فستیوال »سوآرت« 

معرفی شدند

چهل ویکمین شماره ماهنامه »توکا«، ماهنامه انجمن کودک و نوجوان خانه تئاتر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور شهرام گیل آبادی؛ مدیرعامل خانه تئاتر، رئیس انجمن کودک و نوجوان خانه تئاتر و دبیر جشنواره کودک و نوجوان برگزار شد.

در این جلسه منصور خلج؛ کارگردان و یکی از فعاالن پیشکسوت حوزه کودک، گفت: در هیچ دوره ای 
مثل امروز درگیر مقوله ای به نام رسانه نبوده ایم، مک لوهان در نیمه دوم قرن بیستم درست گفت 
که حاال که رسانه ای مانند تلویزیون وارد زندگی مردم شده و جوامع پیشرفته نیاز به ارتش ندارند ما 
با رسانه وارد جزء جزء زندگی مردم می شویم. رسانه پدیده بسیار قدرتمندی است که در تمام شئون 

زندگی ما عمل می کند و پیش می رود. پس بجاست که تمام ابعاد رسانه و قدرت آن را بشناسیم. 
به گزارش »صبا«؛ پس از او مهدی قلعه؛ رئیس انجمن کودک و نوجوان و بازرس خانه تئاتر، افزود: با 
توجه به تصمیم انجمن در هفته تئاتر مبنی بر تخصیص هزینه جوایز امسال برای خرید یک کانکس، 
این کار امروز انجام شــد و با کمک مدیرعامل خانه تئاتر این کانکس برای هنرمندی سیل زده در 
روستای نورآباد لرستان اعزام شد و قرار شد تا پس از ساخته شدن منزل آن هنرمند کانکس در همان 
روستا تبدیل به کتابخانه شود. سپس بهزاد کریمی استاد دانشگاه دکترای ارتباطات از دانشگاه علوم 
تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمي با سه پرسش »چه نسبتی میان نهاد رسانه و تئاتر کودک و نوجوان 
وجود دارد«، »در موقعیت کنونی این دو در چه وضعیتی هستند« و »یک موقعیت مطلوب چگونه 
موقعیتی اســت« صحبت های خود را آغاز کرد و گفت: کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل در 
بند17 خود در مورد نقش رسانه ها می گوید: کشورهای عضو رسانه های جمعی تضمین خواهند 
کرد تا هر کودک به اطالعات مواد و منابع گوناگــون ملی و بین المللی به ویژه اطالعاتی که مربوط 
به ترویج سعادت و بهروزی اجتماعی، روحی و اخالقی و همچنین سالمت جسمانی و فکری است 
دسترسی داشته باشند؛ که این مهم از طریق تشویق رسانه های جمعی به اشاعه و گسترش اطالعات 
مفید اجتماعی و فرهنگی برای کودکان امکان پذیر است و یکی از آن ها می تواند تئاتر باشد. یکی از 
کارکردهای تئاتر، انتقال میراث اجتماعی و فرهنگ به نسل بعدی است. کریمی به استقبال ضعیف 
تلویزیون از تئاتر پرداخت و گفت: اطالع رسانی در مورد تئاتر، فعالیت های مختلف و تئاترهای روی 
صحنه چقدر در تلویزیون صورت می گیرد. اگر هم اطالع رسانی هست تنها در موارد محدود و سالیانه 
در مورد جشنواره هاست اما تا جشنواره بعدی این تعامل پایان می یابد. ما انتظار نداریم تلویزیون تمام 
برنامه های خود را به تئاتر اختصاص دهد اما از همان قدری که می تواند چقدر زمان به تئاتر اختصاص 

می دهد؟ در ادامه این برنامه مجید قناد؛ دبیر بیست وششــمین جشنواره تئاتر کودک، بیان کرد:  
ای کاش در این جمع چند نفر از برنامه سازان و مدیران صداوسیما حضور داشتند، مخصوصا آن ها که 
برنامه سازی کودک تلویزیون را بر عهده  دارند وگرنه همه همکاران ما می دانند که به تئاتر کودک در 
صداوسیما ظلم شده است. الزم است که تلویزیون تئاتر را در دل خود داشته باشد چون به راحتی 
به دورترین نقاط دسترسی دارد و در گذشته این کار انجام می شد اما االن کم رنگ شده است. مگر 
نمی گوییم تئاتر زندگی است پس باید این زندگی را به کودکان از طریق تئاتر انتقال دهیم چون آینده 
دست کودکان است. سپس شهرام گیل آبادی؛ کارگردان تئاتر و فعال حوزه رسانه، سخنان خود را 
این گونه آغاز کرد: ما برای رسیدن به تئاتر چهار دسته فضا را طراحی می کنیم و اگر این چهار دسته 
را در ارتباط و ارتباطات و تعریفی که در این دو واژه وجود دارد بررسی کنیم می بینیم با رسانه ای به 
اسم تئاتر مواجهیم. خیلی دوست داشتم نقدی به عنوان این نشست داشته باشم اما از آن می گذرم، 
کارگردان برای یک تئاتر باید فضای درونی، فضای جلدی، فضای اتمسفری و فضای ذهن مخاطب 
خود را طراحی کند که اگر دست به چنین کاری بزند تئاتر او تبدیل به یک رسانه می شود. ما تئاتر اجرا 
می کنیم برای خلق جهانی تازه. تئاتر، خلق جهانی تازه است که اول توسعه ارتباطات و دوم ارتباطات 
توسعه را به ما می دهد. او در پایان گفت: اگر به تئاتر به عنوان یک رسانه توجه کنیم متوجه می شویم 
که طراحی های ما دگرگون می شود، روی مکان اجرا، زمان، پیام ها، طراحی ها، بازی ها و تمام اجزایی 
که در اختیار ماست فکر متفاوتی می کنیم. یاد می گیریم که کسی نباید برای ما طراحی کند، ما باید 
برای خود طراحی کنم و تا زمانی که سلبی به موضوعات فکر کنیم هیچ رهاوردی نخواهیم داشت 
و تنها خودمان را تکرار می کنیم. اگر تئاتر تبدیل به یک نظام و یک زنجیره ارتباطی شود می تواند 
توسعه ارتباطات و ارتباطات توسعه را در خود تعریف کند که در آن هر کسی نقش خود را به شکل 
فردی و در شکل جمعی بداند، محور پیش برنده موضوع در آن مشخص باشد، شاخه های فرعی آن 
در اختیار شاخه اصلی باشد و هدف روشن داشته باشد تا تبدیل به یک رسانه قدرتمند شود که بدیلی 

برایش نباشد، چون تئاتر یک رسانه انسانی برای خلق جهان تازه است.

ظرفیت فراموش شده »طنز« در موسیقی ایرانی
علیرضا امینی؛ پژوهشگر، آهنگساز و مدرس موسیقی، ضمن اشاره به جزییات پروژه موسیقایی-نمایشی »طنزگاه« 
که روز چهارم مردادماه در فرهنگسرای ارسباران تهران اجرا خواهد شد، گفت: به عنوان پژوهشگر، سال های زیادی 
است که در عرصه ترانه ها و موسیقی های عامیانه فعالیت هایی را انجام داده ام و در این مدت توانسته ام با همراهی 
تعدادی دیگر از هنرمندان و فعاالن عرصه موسیقی بیش از دویست قطعه شاد باکالم و بی کالم استخراج کنم که 

می تواند برای مخاطبان دارای جذابیت های فراوانی باشد.
به گزارش مهر؛ او افزود: به هر حال این قطعه ها که قطعات بی کالم آن به فرم »ِرنگ« معروف اســت، آثاری بودند 
که در ارکسترهای آن دوره در حین اجرای قطعات پایانی برای رفع خمودگی مخاطبان اجرا می شدند که آن ها را 
با حالی بهتر از تاالر خارج کنند. به هر ترتیب من از چندی پیش این ِرنگ ها و قطعات جمع آوری شده را در قالب 
آثاری موسیقایی به مخاطبان ارایه داده بودم که بخشی از آن به خوانندگی مهیار شادروان و بخشی دیگر نیز طی 
سال های ۹۴ و ۹5 با عنوان شادمانه های موسیقی ایرانی در دسترس شنوندگان قرار گرفت. امینی ادامه داد: یکی از 
سئواالت مهمی که طی ایام منتهی به پژوهش هایم در عرصه »موسیقی طنز« به دنبال پاسخ آن بودم حضور پررنگ 
غم و اندوه در جریان تولیدات آثار موسیقی ایرانی بود که واقعاً پرسش های زیادی را در ذهنم جاری می کرد. اما پس 
از مدتی متوجه شدم که آثار ارزشمند و متعددی در موسیقی اصیل ایرانی داریم که طنز چه در حوزه ترانه و چه در 
حوزه موسیقی در ادبیات آن جاری و ساری است. او افزود: تعدادی از همین ترانه ها برآمده از دل نشریات قدیمی 
بود که موزیسین های بزرگ آن دوران به وسیله استفاده از آن ها، هم شادی را به مردم تزریق می کردند و هم باعث 
حفظ مبانی شنوایی مردم در حوزه موسیقی ردیف دستگاهی ایران می شدند. جالب است بدانید که در کنار این ها 
هم اکنون بیش از صد صفحه داستان های دراماتیک و نمایشنامه نیز از این فرم به جای مانده که همان دوران افرادی 

چون پرویز خطیبی، بدیع زاده، ابوالحسن صبا و مهرتاش روی آن، کارهای موسیقایی و نمایشی قابل تاملی انجام داده بودند. اساساً می توان گفت در دوره ای که ابزار اطالع رسانی و رسانه ای اصاًل قابل مقایسه 
با دوران امروز نبود، این موسیقی ها و ترانه های طنز بود که مردم به وسیله آن ها گوش خود را برای فهم موسیقی اصیل ایرانی کوک می کردند. این پژوهشگر با اشاره به دوران تاریخی توجه استادان موسیقی 
ایران به فرم طنز تصریح کرد: متاسفانه تولید چنین مجموعه های مناسبی مدت های زیادی است که به فراموشی کامل سپرده شده و به نوعی می توان گفت این شرایط پیش نیامده که مردم با زبان طنز متوجه 
کارکردهای موسیقی شوند. درحالی که موسیقی طنز عامل ارتباط و حلقه اتصال مردم با موسیقی ایرانی و قومی بوده اســت. امینی تصریح کرد: جالب توجه تر این که همه تولیدکنندگان آن آثار در آن زمان 
می دانستند که حق شوخی با روحانیت و شخص اول مملکت را نداشتند بنابراین به صورت خودجوش این شوخی با آن ها انجام نمی گرفت و این مشاغل دیگر بودند که در باورهای عامیانه مردم با آن ها شوخی 
شده و در قالب ترانه و موسیقی منتشر شده است. حتی تعدادی از کمپانی های معتبر موسیقی آن دوران نیز تا حدی به این فرم اهمیت می دادند که برای این ژانر صفحه تولید می کردند. شرایطی که متاسفانه 
اکنون کمترین رد پا را از خود بر جای گذاشته و ماجرا را به سمتی هدایت کرده که هجو و ادبیات سخیف جایگزین فرم هایی از طنز شده است. امینی افزود: ما با تکیه بر همین فرم است که با همکاری مدیریت 
فرهنگسرای ارسباران تصمیم به اجرای پروژه موسیقایی-نمایشی »طنزگاه« گرفتیم که شامل اجرای 1۲ قطعه موسیقایی با فرم های نمایشی توسط بازیگران است که گروهی از نوازندگان سازهای ایرانی را 
در مقاطع مختلف همراهی می کنند. عنوان این پروژه نیز ترکیبی از کلمه »طنز« به عنوان یک فرم ادبی و »گاه« به عنوان یک واژه موسیقایی است که می تواند استعاره مناسبی برای پروژه مورد نظر ما باشد.


