
تئاتِر صادق با مخاطب
سه كارگردان تئاتر از داليل استقبال تماشاگران در ماه هاي اخير گفتند »زيبايي بدون زمان« ايتاليا 

در تهران رخ مي نمايد 

ظاهرا در چند ماه گذشته روابط ايران و 
ايتاليا در زمينه كتاب با پيشرفت هايي 

همراه بوده و قرار است اين روند ادامه پيدا كند. 
بهمن گذشته نشستي با حضور تصويرگران ايتاليايي 
كتاب كودك در تهران برگزار ش��د. اين نشس��ت به 
مناس��بت حضور ايتالي��ا به عنوان مهم��ان ويژه در 
نمايشگاه كتاب تهران برپا شد و در حال حاضر نيز روز 
ويژه ايران در نمايشگاه كتاب بولونيا برگزار شده است. 
بر اس��اس تازه ترين اخب��اري كه از اين نمايش��گاه 
رسيده است، روز ويژه ايران 15 فروردين ماه در سالن 
»ويواچه« نمايشگاه كتاب بولونيا برگزار و در آن اعالم 
شد ايتاليا با عنوان »زيبايي بدون زمان« در نمايشگاه 

كتاب تهران حضور خواهد داشت. 
در اي��ن برنامه خانم روم��و مدي��ركل كتابخانه ها و 
موسس��ات وزارت فرهنگ ايتالي��ا، اكبر قولي رايزن 
فرهنگي ايران در ايتاليا و فاطمه عسگري عضو هيات 
علمي دانش��كده زبان هاي خارجي دانش��گاه تهران 
س��خناني را درباره گسترش روابط بين هر دو كشور 
بيان كردند و روم��و خبر داد ايتاليا با عنوان »زيبايي 
بدون زمان« در س��ي امين نمايش��گاه كتاب تهران 

حضور مي يابد. 
او دعوت ايران را براي حضور در نمايشگاه بين المللي 
كتاب تهران، سخاوتمندانه و مايه افتخار خود دانست 
و آن را گواه ديگري بر ادامه دار بودن همكاري هاي دو 

كشور در سطح عالي توصيف كرد. 
رومو از انجمن مولفين و نويسندگان ايتاليا و وزارت 
خارجه و كميسيون تجارت خارجه كشورش قدرداني 
كرد و حضور در ايران را فرصتي مغتنم دانست كه طي 
آن دو كشور با سابقه فرهنگي چند صد ساله مي توانند 
در كنار هم مروري برتاريخ روابط ديرينه خود داشته 

باشند و همديگر را بهتر بشناسند. 
مدي��ركل كتابخانه ها و موسس��ات وزارت فرهنگ 
ايتاليا، عالوه بر اين توضيحاتي درباره عنوان انتخابي 
ايتاليا براي حضور خود درنمايشگاه تهران ارايه كرد: 
»زيباي��ي بدون زمان« دو مفه��وم را به ذهن بيننده 
ايراني منتقل مي كند؛ مفهوم اول زيبايي در كنار هم 
بودن است. در كنار كش��وري با فرهنگ غني و چند 
هزارساله و زيبايي افتخار نخس��تين كشور اروپايي 
ميهمان ويژه نمايش��گاه كتاب ته��ران. مفهوم دوم، 
قدر دانس��تن اين زيبايي ب��دون محدوديت زماني 
اس��ت. چرا ك��ه نمي خواهيم فقط به گذش��ته خود 
بباليم بلكه بايد اين زيباي را براي آيندگان هم پاس 
بداريم. موارد گفته شده در خصوص ايران هم صدق 
مي كند چرا كه ايرانيان هم درقبال حفظ زيبايي هاي 
فرهنگي، هنري و ادبي خويش براي آينده بش��ري 

مسوول هستند.«
رومو به نكته ديگري هم اشاره كرد اينكه فرصت پيش 
آمده تنها منحصر به اصحاب نشر و كتاب نيست بلكه 
فرصتي براي يك گفت وگوي عظيم فرهنگي اس��ت 
چراكه 1۳ نويسنده و 1۳ تصويرگر، نمايندگان ايتاليا 
در نمايشگاه تهران خواهند بود و تفاهم فرهنگي امضا 
شده بين دو كشور اساس روابط و گفت وگوي فرهنگي 

بين دو كشور را تشكيل مي دهد. 
اكبر قولي، رايزن فرهنگي ايران در ايتاليا نيز از حضور 
ايران در نمايش��گاه بولونيا ابراز خوشنودي كرد و از 
اهميت نمايشگاه كتاب كودك بولونيا سخن گفت. 

او يكي از مهم ترين نكات در برگزاري اين نمايشگاه را 
در انتخاب موضوع آن دانست؛ دقت در انجام وظيفه 
تامين خوراك فرهنگي مطلوب ب��راي كودكان كه 
انجام آن به ويژه در جهان معاصر به دليل س��رعت و 
سهولتي كه در توليد محتواهاي فرهنگي وجود دارد، 
بيشتر رخ مي نمايد چراكه كودكان به سرعت به اين 
محتواها دس��ت پيدا مي كنند. بنابراين بسيار مهم 
است كه چه تصويري از جهان به آنان ارايه مي كنيم. 
به گفته او، دنياي بي  فريب و زيباي نمايشگاه كتاب 
بولونيا فرصتي است براي نجات تصوير زيباي جهان 
پيش چش��م كودكان و حض��ور در اين جش��نواره 
فرصتي مناس��ب براي تصويرگ��ران ايراني در حوزه 

كتاب كودك است. 
قولي از برنامه هاي ديگري نيز س��خن گفت كه سال 
گذش��ته به همت رايزني ايران در ايتاليا برگزار شده 
است؛ برنامه هايي مانند برگزاري كارگاه هاي آموزشي 
ايران شناسي براي بيش از ۴5۰ دانش آموز ايتاليايي 
با محتواي برگزاري نمايشگاه عكس و صنايع دستي، 
آموزش س��اخت صنايع دس��تي، اجراي موسيقي، 
نمايش فيلم، حض��ور اعضاي كودك و نوجوان گروه 
شاهنامه خواني »سفيران صلح و دوستي« در ايتاليا 
و اجراي برنامه مشترك با دانش آموزان مدارس شهر 
رم در روز جهاني زبان م��ادري از جمله برنامه هايي 

بودند كه پيش تر برگزار شدند.
فاطمه عسگري عضو هيات علمي دانشكده زبان هاي 
خارجي دانش��گاه تهران هم تاريخچ��ه اي از ترجمه 
پينوكيو در ايران ارايه كرد و از انتشار نخستين ترجمه 
اين اثر از ايتاليايي به فارس��ي توسط غالمرضا امامي 
خبر داد و گفت: قرار است اين كتاب توسط انتشارات 
»جيحون« تا چندي ديگر عرضه ش��ود.  او كه عضو 
هيات علمي دانش��كده زبان هاي خارجي دانش��گاه 
تهران است، سخنان خود را با معرفي صادق چوبك به 
عنوان نخستين مترجم »پينوكيو« در ايران آغاز كرد. 
بررس��ي تاريخچه ادبيات ك��ودك در ايتاليا، بخش 
ديگري از سخنان اين كارش��ناس بود كه منتهي به 
تحليل شيوه انتشار »پينوكيو« در اين كشور و ديگر 

كشورها شد. 
اين اس��تاد دانش��گاه به جايگاه »پينوكي��و« در آثار 

پژوهشي ايران اشاره كرد. 
به گفت��ه او، ۲۴۲ عنوان كتاب با موضوع »پينوكيو« 
در كتابخانه ملي ايران موجود است و صادق چوبك، 
ثريا ش��كري، اصغر رس��تگار، هما نواب��ي، مصطفي 
رحماندوست و غالمرضا امامي را مهم ترين مترجمان 

اين كتاب هستند. 

  نمايش »وارونه« به كارگرداني همايون حجازي 
از 23 فروردين ماه در تاالر »سايه« مجموعه تئاتر 

شهر روي صحنه مي رود. 
  دو فيل�م مس�تند »ناخدا س�ليمان« س�اخته 
سعادتعلي سعيدپور و »سوزنگرد« به كارگرداني 
معصومه نورمحمدي به بخش مس�ابقه جشنواره 

»تور فيلم؛ ريگا« ليتواني راه يافتند. 
  اسامي آثار بخش »مستند« سومين جشنواره 

فيلم مردمي »سما« مشخص شد. 
  با حكم سيدرضا صالحي اميري، وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمي »محسن مير« به عنوان رييس دفتر 

اين وزارتخانه منصوب شد. 
  »وولف ارلب�روخ«، تصويرگر كتاب كودك اهل 
آلمان به عنوان برنده جايزه »آستريد ليندگرن« 
كه گران ترين جايزه ادبيات كودك است معرفي 

شد. 

همكاري علي رهبري با »اركستر فيالرمونيك اسلوواكي«
علي رهبري، روزهاي چهاردهم و پانزدهم ارديبهشت قطعه »سيارات« اثر گوستاو هولست، آهنگساز انگليسي را توسط اركستر و گروه كر فيالرمونيك اسلواكي اجرا مي كند. در اين كنسرت كه در تاالر طاليي براتيسالوا 
اجرا مي شود عالوه بر قطعه »سيارات«، قطعه »فانتزي اسكاتلندي« اثر مكس بروخ براي ويولن و اركستر به نوازندگي ايوان ژناتي هم اجرا مي شود. علي رهبري در ماه هاي گذشته به دعوت بنياد فرهنگي هنري آنتاليا با 

اركستر دولتي اين شهر و همراهي چهار سوليست نامدارجهاني روي صحنه تاالر اسپندوس آنتاليا برنامه اجرا كرد. 

نخستين برنامه »هزار صدا« در سال جديد، ساعت 17 
امروز با حضور تعدادي از پيشكسوتان از جمله مهدي 
سپهر، مهرداد نصرتي، مرتضي لطفي و يادبود زنده ياد 
افش��ين يداللهي در فرهنگس��راي ارس��باران برگزار 
مي ش��ود.  خوانندگان ج��وان در اي��ن برنامه با حضور 
مهدي سپهر معلم آواز و صداس��ازي، برندگان »هزار 
صدا« ازس��ال 1۳۹۲ تاكنون كه اكثر آنها از شاگردان 
مرتضي لطفي خواننده، آهنگس��از هستند به اجراي 
موسيقي مي پردازند. همچنين مهرداد نصرتي آهنگساز 
و خواننده مطرح موسيقي پاپ چند قطعه خاطره انگيز 
از ساخته هاي خود را با آهنگ هاي مشهور روي اشعار 

زنده ياد افشين يداللهي در اين برنامه اجرا مي كند. 

مراس��م اعطاي جوايز سينمايي اسكار كه در دوره آتي 
نودمين دوره برگزاري خود را جشن مي گيرد در تاريخ ۴ 
مارس ۲۰1۸ )1۳ اسفند ۹۶( برگزار خواهد شد. مراسم 
نودمين دوره جوايز اس��كار به دليل اينكه با اختتاميه 
رقابت هاي المپيك زمس��تاني در كش��ور كره جنوبي 
همزماني نداشته باشد به ماه مارس منتقل شده است. 
همچنين اين جوايز سينمايي در سال ۲۰1۹ ميالدي 
با بازگش��ت به ماه فوريه در تاريخ ۲۴ فوريه )5 اسفند 
1۳۹7( برگزار خواهد شد. نود و دومين و نود و سومين 
دوره جوايز سينمايي اسكار نيز طبق اعالم آكادمي در 
تاريخ ه��اي ۲۳ فوريه ۲۰۲۰ )۴ اس��فند 1۳۹۸( و ۲۸ 
فوريه ۲۰۲1 )۹ اس��فند 1۳۹۸( برگزار خواهد ش��د. 

ايسنا به نقل از هاليوود ريپورتر

نمايش »باغ وحش شيش��ه اي« اثر تنسي ويليامز و با 
كارگرداني ميكاييل شهرستاني به عنوان نخستين اثر 
نمايشي س��ال جديد خانه نمايش پذيراي تماشاگران 
مي ش��ود. اي��ن نمايش كه ب��ا درامات��ورژي ميكاييل 
شهرستاني آماده اجرا ش��ده، با حضور هنرجويان اين 
بازيگر پيشكسوت به عنوان بازيگران نمايش، پذيراي 
تماش��اگران مي ش��ود. در اين نمايش بازيگراني چون 
محمد قربان��ي، مري��م محمدرحيمي فرد، هس��تي 
مسلم زاده، رضا نادي، بهروز عبادي، مريم مهدي زاده، 
شيما سعادت زادپور، داريوش احمدي و زهرا احمدي 
ايف��اي نقش دارند. اي��ن نمايش از س��اعت ۲۰ امروز، 
هفدهم فروردي��ن، به غير از روزهاي ش��نبه، در خانه 
نمايش به نشاني ميدان فردوسي، ضلع شرقي ميدان، 
بعد از خيابان ايرانشهر، خيابان شهيد موسوي )فرصت 

سابق(، كوچه محمدآقا، پالك ۳۴ اجرا مي شود. مهر

اس��امي 7 فيل��م بخ��ش م��روري ب��ر س��ينماي 
منطق��ه بالتي��ك جش��نواره جهان��ي فيل��م فجر 
اع��الم ش��د. تبعي��دي )Exiled( ب��ه كارگرداني 
 داوي��س س��يمانيس از لتوني، سرگذش��ت مالني 
 )The Chronicles of  Melanie (
س��اخته ويس��تور كايريس توليد مش��ترك لتوني، 
 جمه��وري چ��ك و فنالن��د، تي��م روياي��ي 1۹۳5 
)Dream Team 1۹۳5( به كارگرداني آيگارس 
 )Kings' Shift( گروبا از لتوني، ش��يفت پادش��اه
ساخته ايگناس ميسكينيس توليد مشترك ليتواني و 
لتوني، سياح )The Excursionist( به كارگرداني 
 اودري��وس يوژن��اس از لتوني، جاس��وس و ش��اعر 
)The Spy and the Poet( س��اخته توم��اس 
 هوس��ار از اس��توني و در مع��رض ب��اد مخال��ف 
)In the Crosswind( به كارگرداني مارتي ِهلِده 
از اس��توني، فيلم هايي هستند كه در اين بخش روي 
پرده مي روند. بين اين فيلم ها، »تبعيدي« در بخش 
مس��ابقه بين الملل جش��نواره فجر هم حضور دارد. 
س��ي وپنجمين جش��نواره جهاني فيلم فجر، 1 تا ۸ 
ارديبهش��ت ماه )۲1 تا ۲۸ آوريل( ب��ه دبيري رضا 

ميركريمي در تهران برگزار مي شود. 

تهيه كنندگان مجموعه فيلم هاي »جيمز باند« اعالم 
كردند با توج��ه به اينكه »تام هيدلس��تون« بازيگر 
مورد نظ��ر آنها داراي قدرت بدن��ي الزم براي ايفاي 
نقش اصلي اين فيلم نيس��ت، »دنيل كريگ« براي 
پنجمين بار پياپ��ي در نقش مام��ور ۰۰7 به ايفاي 
نقش خواه��د پرداخ��ت. »كريك« در چه��ار فيلم 
ش��امل »كازينو رويال«، »ذره اي آرامش«، »سقوط 
آسماني« و »شبح« در نقش مامور ۰۰7 ايفاي نقش 
كرده است اما پس از عدم تمايل او به تكرار اين نقش، 
گمانه زني ه��اي زيادي براي انتخ��اب »جيمز باند« 

آينده مطرح شده بود. ايسنا

خبركوتاه

اجراي »هزار صدا« در سال 
جديد به ياد افشين يداللهي

اعالم تاريخ برگزاري 
نودمين مراسم اسكار

آغاز به كار خانه نمايش 
در سال جديد با 

»باغ وحش شيشه اي«

اعالم اسامي ۷ فيلم در 
جشنواره جهاني فجر

»دنيل كريگ« در نقش 
»جيمز باند« ماندني شد

صحنهقفسهسرخط خبرها
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 با مخاطب 
صادق نباشيم 
ضرر مي كنيم 

در تئاتر يك اصل وجود 
دارد؛ تماش�اگر دنب�ال 
كاري مي گ�ردد ك�ه چه 
در ف�رم و چ�ه در محتوا 
گفت�ن  ب�راي  حرف�ي 
داش�ته باشد. ش�ايد ما 
ب�راي مدت�ي تماش�اگر 
ام�ا  را فري�ب بدهي�م 
اي�ن روش خيل�ي دوام 
نخواهد داشت. به نظرم 
نمايش ه�اي پرفروش با 
تماش�اگر خود روراست 
بودن�د و به آنه�ا احترام 
گذاش�تند. اي�ن قاعده 
در ف�رم و محت�واي آثار 

صادق است.«

قديمي تري��ن انيميش��ن موجود 
ژاپني داس��تاني خنده دار درباره 
خريد بداقبال يك س��امورايي اس��ت. انيميشن 
»شمش��ير كند« كه س��ال ۲۰۰۸ در فروش��گاه 
عتيقه فروشي اوساكا كشف شد، درباره تالش هاي 
شخصيتي اس��ت كه مي خواهد از اس��لحه تازه 
و كندش اس��تفاده كند و براي اي��ن كار لحظات 
شوخي را در دو دقيقه ايجاد مي كند. اين فيلم كوتاه 
را جون ايچي كوچي در سال 1۹17 ساخته است 
و مركز ملي فيلم موزه هنرهاي معاصر توكيو براي 
بزرگداشت صدمين سالگرد اين اثر به تازگي بيش 
از ۶۰ اثر انيميشن كالسيك را كه بين سال هاي 
1۹17 و 1۹۴1 ساخته شده اند روي وب سايتش 
قرار داده اس��ت.  گرچه صفحات اين وب سايت 
به زب��ان ژاپني هس��تند اما مي ت��وان از طريق 
گوگل ترنس��ليت آنها را ترجمه ك��رد. اما اغلب 
انيميشن ها صامت هستند و زيرنويس انگليسي 

براي آنها درنظر گرفته شده است تا مكالمه ها و 
روايت هاي مكتوب براي همه قابل فهم باش��د.  
اين آث��ار قصه هاي افس��انه اي ژاپن��ي و غربي، 
فيلم هاي خبري عمومي و فيلم هاي پروپاگانداي 
پيش از جنگ را ش��امل مي شود. اين وب سايت 
نگاهي به نخس��تين دوره انيميشن ژاپني دارد 
و نش��ان دهنده جس��ت وجوي هنرمندان براي 
راه هاي مختل��ف ابراز هنر خود ب��ا برش كاغذ، 
س��ايه بازي، خيمه ش��ب ب��ازي و تكنيك هاي 
ديگر است.  كازوكي ميورا، عضو تيم تحقيقاتي 
مركز فيل��م در مصاحبه اي ب��ا هاليوودريپورتر 
گفته است: »وقتي آرش��يو فيلم ها را ديجيتال 
مي كرديم، در س��ال ۲۰1۴ تيم��ي تحقيقاتي 
تشكيل داديم تا راه هاي حفظ و استفاده آنها را 
بيابيم. بنابراين طيف گسترده اي از فيلم ها را كه 
اغلب آنها در حوزه عمومي بودند انتخاب كرديم 
چراكه قانون كپي رايت آنها منقضي شده است و 
بدين شكل فيلم هاي انيميشن كالسيك ژاپني 
را پايه گ��ذاري كرديم.«  مي��ورا درباره تصميم 

تيمش ب��راي گذاش��تن زيرنويس انگليس��ي 
روي اين فيلم ه��ا مي گويد: »با اي��ن كار مردم 
سراسر جهان مي توانند به اين فيلم ها دسترسي 
داشته باش��ند و مفهوم فيلم ها را بفهمند.« اين 
زيرنويس ها براي اس��تفاده كالس هاي درسي و 
موسسات آموزشي انيميشن مفيد خواهد بود. 
در واقع اين پروژه با هدف معرفي فرهنگ ژاپن 
به مخاطبان گسترده تر شكل گرفته است.  اين 
وب س��ايت به زبان ژاپني اس��ت اما عنوان همه 
فيلم ها به انگليسي دسته بندي شده اند. نسخه  
انگليس��ي اين وب س��ايت در حال طرح ريزي 
است و تا اواخر ماه ميالدي جاري روي اينترنت 
ق��رار مي گيرد. اي��ن آثار تا آخر س��ال ميالدي 
روي اين وب س��ايت ق��رار دارند. ع��الوه بر اين، 
حدود 1۴۰ فيلمنامه، نقاش��ي  و بريده هاي كاغذ 
از ش��خصيت هايي كه نوب��ورو اوفوجي، هنرمند 
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مي توان آنها را بازديد كرد. 

اغلب انيميشن دوستان با نام هايائو ميازاكي آشنا 
هستند؛ ميازاكي يكي از بنيانگذاران استوديوي 
جيبلي است كه انيميشن هاي محبوب »شاهزاده 
مونونوكه« و »قصر متحرك هاول« را تهيه كنندگي 
و منتشر كرده اس��ت. اما كمتر كسي مي داند كه 

اجداد او كوچي، نوبورو اوفوجي و سانايه ياماموتو 
هستند. آرش��يو جديد فيلم ها الفبايي سودمند 
از 1۰ هنرمند پيش��روي انيمه را فراهم مي كند 
كه همگي اين مردان فيلم هاي بلند كالس��يك 

كارگرداني كرده اند. 

رييس سازمان سينمايي در 
نخستين بازديد سينمايي 
خود در س��ال جديد، با مديران و كاركنان 
انجمن سينماي جوانان ايران ديدار كرد. 
محمدمهدي حيدريان به اين انجمن نگاه 
زيرساختي دارد و دليل انتخاب او هم توجه 
به زيرساخت هاي سينمايي و هنري است. 
اي��ن دي��دار ك��ه در س��اختمان مركزي 
انجمن س��ينماي جوانان اي��ران انجمن 
شد، حيدريان مقابل سيد صادق موسوي، 
مديرعام��ل اي��ن انجمن ق��رار گرفت و از 
س��ال ۶۴ و دوراني گفت ك��ه اين انجمن 
س��ينمايي به منظور توسعه زيرساخت ها 
ش��كل گرفت: »با توجه ب��ه ابعادي كه آن 

زمان وجود داشت و توسعه اي كه در حال 
حاضر وجود دارد، نقش سينماي جوان نياز 

به بازنگري دارد.«
ريي��س س��ازمان س��ينمايي در ادام��ه 
صحبت هاي خ��ود به حلق��ه مفقوده اي 
اش��اره كرد كه از س��ال ۶۴ تا امروز در اين 
انجمن ديده مي ش��ود: »ارزياب��ي بنده از 
سينماي جوان اين است كه از سال 1۳۶۴ 
تاكنون يك حلقه مفق��وده بزرگ داريم و 
آن هم اين است كه بازنگري هايي كه الزم 
بوده متاس��فانه اتفاق نيفتاده است. آقاي 
موسوي بايد تالش كنند تا اين مشكالت 
برطرف ش��ود و ما هم هر تالشي كه الزم 
اس��ت را انج��ام مي دهيم ام��ا مي خواهم 
بگويم كه ما به اندازه سال ۶۴ تا حاال عقب 
هستيم و متاسفانه در 1۰ سال گذشته كه 

يك پيشرفت نجومي در اين حوزه صورت 
گرفته ما هيچ كاري براي متناسب سازي 

خودمان نكرده ايم.«
مشاور عالي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي از 
مديران انجمن سينماي جوان خواست از 
بحث هاي حاشيه اي و پيش پا افتاده فاصله 
بگيرند و توان خود را صرف توليد حرفه اي 
كنند: »بحث هايي نظير اينكه ما االن چند 
س��ال درس داريم يا اينكه چه مواردي را 
تدريس مي كنيم مربوط به همان سال ۶۴ 
است و خيلي وقت است كه دوره آن گذشته 
و خواهش من اين اس��ت كه يك بازنگري 
اساس��ي در كارها را بدون ت��رس و واهمه 
انجام دهيد. پيشنهاد من اين است كه با اين 
ديدگاه ببينيد كه حياط وس��يعي داريم و 
اين حياط نيازمند چشم انداز مناسب است؛ 

به موضوع نگاه كنيد.« به عقيده حيدريان 
انجمن سينماي جوان متولي توليد است 
نه توليد كننده از همي��ن رو ۴ هزار توليد 
حرفه اي در طول س��ال ب��راي اين انجمن 
اتفاق عجيبي نيست: »اينكه ما چيزهاي 
عجيب و غريبي براي آموزش و فيلمسازي 
مي خواهيم اصال مس��اله ما نيس��ت، بلكه 
مس��اله اصلي ما اين است كه كاري كنيم 
تا به عن��وان متولي، تع��داد آدم هايي كه 
مي توانند فيلم بسازند به آن تعداد واجب و 
الزم برسد.« به گفته حيدريان بازاري كه 
س��ينما ايجاد كرده بي نهايت درآمد دارد: 
»ما نباي��د كمك گير جاي ديگر باش��يم 
چراكه توليد درآمد مي كنيم و ما در ۶ ماه 
اول قول داده ايم كه برنامه سينما را جهت 
ميزان اشتغال، به دولت ارايه بدهيم. بازاري 

كه سينما ايجاد كرده و درآمد آن بي نهايت 
اس��ت. محتوايي كه در حال حاضر در دنيا 
دارد خريد و فروش مي شود به دليل خيل 
عظيم و روز افزون نيازهايي كه با طراحي 
انواع ش��بكه هاي مج��ازي گ��ره خورده 
بي نهايت اس��ت، بنابراين محتوا، خوراك 
اصلي اين فضا اس��ت و انجمن س��ينماي 
جوان از سينماي حرفه اي نقشش در اين 
بازار بيشتر و جدي تر است، به اين دليل كه 
سينماي جوان متولي فرهنگ سازي براي 
جوانان است. در اين ديدار رييس سازمان 
س��ينمايي بيش از هر چيز بر درآمدزايي 
سازمان هاي سينمايي تاكيد كرد، به نظر 
مي رسد رس��يدن به اس��تقالل مالي اين 
سازمان ها، يكي از برنامه هاي محمدمهدي 

حيدريان باشد. 

گنجينه اي از قديمي ترين انيميشن ها در اينترنت منتشر شد

ما به اندازه 32 سال عقب هستيم

در صدمين سالگرد انيميشن ژاپني

رييس سازمان سينمايي خطاب به مديران انجمن سينماي جوان: 

آن سوي آب ها

پرده نقره اي 

تئاتر ايران در ماه هاي اخير 
با استقبال تماشاگر مواجه 
شده است. آن هم در شرايطي كه همچنان 
معتقديم بس��ياري از تماشاگران حرفه اي 
هنر نمايش��ي – مخاطب��ان نمايش هاي 
دهه ه��اي 5۰، ۶۰ و 7۰ - به داليل متعدد 
با س��الن ها قهر كرده اند و به تماش��اي آثار 
نمي نش��ينند چون اگر جز اي��ن بود امروز 
بايد حضور گروه س��ني ميانسال و باالتر را 
ش��اهد مي بوديم، حال آنكه قشر نوجوان و 
جوان – متولدان دهه ۶۰ و 7۰ - همچنان 
بيشترين آمار تماشاگر اين روزها را به خود 
اختصاص داده ان��د. نمايش هاي��ي مانند 
»مافيا« به كارگرداني افروز فروزند، »شلتر« 
به كارگرداني امين ميري، »كاله آهني ها« 
كار پژمان عب��دي و »ولپن« به كارگرداني 
مهدي كوش��كي كه با آغ��از پيش فروش 
ب��ا اس��تقبال مواجه ش��ده از جمل��ه اين 
نمايش ها هستند. به اين فهرست مي توان 
نمايش هايي مانند »ت��رن« به كارگرداني 
حميدرض��ا آذرنگ، »حرف��ه اي« كاري از 
رضا كيانيان و »خداي كشتار« يا »آخرين 
نام��ه« را اف��زود ولي تفاوت گ��روه دوم در 
بهره گيري آنها از بازيگ��ران چهره تئاتر و 
سينما اس��ت كه قطعا در ميزان استقبال 
تماش��اگر بي تاثير نيس��ت. اما چه عاملي 
موجب شد تماشاگران نمايش هايي مانند 
»مافي��ا«، »ش��لتر« و »كاله  آهني ه��ا« را 
براي ديدن انتخاب كنن��د؟ نمايش هايي 
كه حتي محتواي آنچنان مفرحي نداشتند 
و كارگردانان آنها برخ��الف جريان رايج از 

بازيگران چهره هم استفاده نكردند. 

افروز فروزند: فضاي ناپايدار تئاتر ارايه 
تحليل را دشوار كرده است

كارگردان نمايش 
»مافيا« پاسخ به 
پرسش را با بيان 
عبارت��ي آغ��از 
ك��ه  مي كن��د 
معموال  گروه ها 
عيان نمي كنن��د ولي فروزن��د اصوال اهل 
مخفي كاري نيست. »وقتي با گروه صحبت 
مي كنيم و خودم��ان را تحويل مي گيريم، 
مي گوييم البد كارمان خوب است! گرچه در 
س��ال هاي اخير هر نمايش��ي كه چهره اي 
داشته با فروش باال مواجه شده اما تماشاگر 
هر لحظه ما را شگفت زده مي كند. نمايش ما 
در شرايطي با استقبال مواجه شده كه اصال 
چهره اي ن��دارد و همين ام��كان تحليل را 
مي گيرد. اتفاق افتاده بعضي نمايش ها هزينه 
زيادي براي دس��تمزد يك چه��ره در نظر 
گرفته اند و با اس��تقبال روبه رو نش��ده اند يا 
نمايش هايي كه خوب بوده اند اما تماشاگر 
كمي مواجه شدند.« اين نمايشنامه نويس و 
كارگردان »فضاي ناپايدار تئاتر« را يكي از 
دالي��ل ناپايداري رفت��ار مخاطب مي داند. 
»خود ما هم با اتفاق هاي پيش بيني نشده 
مواجه مي ش��ويم. به راحتي بايد بگويم ۹۰ 
درصد از نمايش ها با اضط��راب زياد كار را 
شروع مي كنند. ولي به هرحال هر گروهي 
راهكاري پيدا مي كن��د.« فروزند مي گويد: 
»دولت ما را به حال خودمان رها كرده و مثل 
بچه  سرراهي عنوان مي كند برويد هزينه تان 
را تامين كنيد. بنابراين شرايط طوري شده 
كه بايد به هر چيز چنگ بزنيم بلكه هزينه 
كار بعدي تامين ش��ود. گوش شنوايي هم 

وجود ندارد. من حتي به گروه هايي كه زير 
اس��تاندارد كار مي كنند ه��م حق مي دهم 
چون وقتي فضا بيمار مي شود طبيعي است 
كه گروه ها هم بيمارگونه مبارزه كنند. اينكه 
هيچ كس به فكر ما نيست برايم بسيار عجيب 
است.« كارگردان نمايش »مافيا« در نهايت 
دليل استقبال تماشاگران را اين گونه تشريح 
مي كند: »ش��ايد تماش��اگر خودش را در 
صحنه تئاتر ما مي بين��د. مضمون كار تلخ 
هس��ت ولي تالش ك��رده ام اي��ن تلخي را 
شيرين به تماشاگر ارايه كنم و اين تنها جايي 
است كه آگاهانه تصميم به تعديل فضاي تلخ 
موجود گرفتم. از سوي ديگر برآيند اظهارنظر 
مخاطبان نش��ان مي دهد خودشان را روي 
صحنه مي بينند و موضوع براي شان جذاب 
اس��ت. گروه بازيگ��ران همدل هس��تند و 
هيچ كس تنش��ي به وجود نمي آورد. شايد 
مجموع اين انرژي ها به مخاطب هم انتقال 

پيدا كرده باشد.«

كوشكي: اميدوارم بار ديگر 
كيفيت ساالري حاكم شود

مهدي كوشكي 
اين روزها براي 
اج��راي نمايش 
»ولپ��ن« آماده 
مي شود. بازيگر 
كارگ��ردان  و 
جوان تئاتر گرچه در آثار سينمايي خوشنام 
س��ال هاي اخي��ر مث��ل »فروش��نده« و 
»النتوري« ب��ه ايفاي نق��ش پرداخته اما 
شهرت در سينما را با لذت ارتباط مستقيم 
با تماشاگر تاخت نزده است. او مي گويد: »به 
قول آقاي يعقوبي اميدوارم تئاتر به همان 

بهار سرلك

الهام نداف

شرايط س��ابق كه كيفيت س��االري بود، 
برگردد. ولي بايد در نظر بگيريم ش��رايط 
تئاتر به گونه اي شده كه اگر من هم مقاومت 
زيادي داشته باشم در نهايت ناچار مي شوم 
در يك سريال بسيار بد بازي كنم. به نظرم 
اگر حد وسط را رعايت كنيم اعتبار ما براي 
مخاط��ب حف��ظ مي ش��ود.« كوش��كي 
همچنين تاكيد دارد كه اگ��ر بازيگري از 
سينما به صحنه تئاتر بيايد و كيفيت خوبي 
از خودش نشان دهد هيچ مشكلي نيست. 
اين بازيگر درباره پرسش گزارش مي گويد: 
»ولپن را در دوران دانشگاه كار كرده بودم 
كه با ح��س و حال خوب دانش��جويي به 
سرانجام رس��يد و نتيجه خوبي به همراه 
داشت. البته استفاده از بازيگران چهره براي 
اجراي جديد پيشنهاد شد ولي در نهايت 
ترجيح داديم با بازيگراني كار كنيم كه در 
تمرين ها كيفيت خوبي از خودشان نشان 
داده اند. كيفيت مناسب و حال خوب گروه 
اجراي��ي از جمله ويژگي هايي اس��ت كه 
بي واسطه با تماشاگر در ميان مي گذاريم و 
احتماال همين عوامل اس��تقبال آنها را به 
همراه داش��ته اس��ت.« بازيگ��ر نمايش 
»دكل��ره« همچنين حق اش��تباه را براي 
هنرمندان و گروه ها به رسميت مي شناسد. 
»اگر اش��تباه صورت مرداب خواهيم شد، 
ولي بايد يك نكته را در نظر بگيريم. شايد با 
استفاده از هر روشي تماشاگر به سالن بيايد 
ولي نباي��د كاري كنيم كه برود و برنگردد. 
اينج��ا بحث كيفيت اهمي��ت زيادي پيدا 
مي كند ك��ه يك اص��ل اس��ت.« او ادامه 
مي دهد: »اميدوارم يك سوبسيدي بدون 
توقع در اختيار نمايش ها قرار بگيرد چون 
اينكه سوبس��يد پرداخت كنيم اما اعمال 
س��ليقه هم وجود داش��ته باشد كمكي به 
فرهنگ نمي كند. به اين ترتيب امكاني در 
اختيار هنرمند قرار مي گيرد كه فقط به كار 
هنري اش فكر كند. به اين دليل كه بعضي 
هنرمندان همواره دغدغه هنري داشته اند 
و دليلي نداشته و ندارد به تبليغات و فروش 

بيشتر فكر كنند.«

پژمان عبدي: اگر با تماشاگر روراست 
نباشيم ضرر مي كنيم

پژمان عبدي به 
گفت��ه خودش 
نماي��ش »كاله 
آهني ه��ا« را در 
ماراتن اس��فند 
ماه روي صحنه 
آورد؛ زماني كه نمايش ه��اي زيادي روي 
صحنه بودند و بعض��ي از آنها از چهره هاي 
شناخته ش��ده س��ينما و تئاتر اس��تفاده 
مي كردند. اين بازيگ��ر و كارگردان درباره 
دليل اس��تقبال تماش��اگر از نمايش اش و 
همچني��ن نماي��ش »مافي��ا« مي گويد: 
»زندگي كه در نمايش هايي مثل »مافيا« 
جريان دارد مورد توجه تماشاگر قرار گرفته 
اس��ت. زمان اظهارنظر تماش��اگران با اين 
جمله زياد مواجه شده ايم كه »ما احساس 
كرديم همه در اي��ن مهماني روي صحنه 
حضور داريم.« نمايش »كاله آهني ها« هم 

فضاي بسيار ساده اي دارد و از فانتزي بهره 
مي برد كه ام��كان كارهاي عجيب را پيش 
مي آورد اما تصميم گرفتيم تماشاگر با خود 
واقعي بازيگر مواجه شود؛ بدون آنكه از ابزار 
خاصي بهره بگيري��م و از امكانات موجود 
يعني فيزيك بازيگر براي ايجاد اين فانتزي 
بهره ببريم كه تماش��اگر احساس همدلي 

بيشتر داشته باشد.«
عبدي »صميميت«، »احترام به مخاطب« 
و »وجود محتواي قابل تام��ل« را از جمله 
عوامل��ي مي داند ك��ه موجب اس��تقبال 
تماش��اگران از اين دو نمايش ش��ده است. 
»در تئاتر يك اصل وجود دارد؛ تماش��اگر 
دنبال كاري مي گ��ردد كه چه در فرم و چه 
در محتوا حرفي براي گفتن داش��ته باشد. 
شايد ما براي مدتي تماشاگر را فريب بدهيم 
اما اين روش خيلي دوام نخواهد داشت. به 
نظرم نمايش هاي پرفروش با تماشاگر خود 
روراست بودند و به آنها احترام گذاشتند. اين 

قاعده در فرم و محتواي آثار صادق است.«
اين بازيگر ادامه مي دهد: »در اين س��ال ها 
با نمايش هايي مواجه شده ايم كه به واسطه 
امكان��ات خ��اص كالژي از موقعيت هاي 
چش��مگير به وجود  آوردند ولي تماشاگر 
زمان خروج از سالن با خود مي گفت »خب 
كه چي؟«؛ مخاطب هم متوجه بود كه اگر از 
ايران خارج شود بهتر از اينها را خواهد ديد. 
كارهايي كه زاويه ديد خاصي را پيش روي 
مخاطب قرار نمي داد.« عبدي جريان تئاتر 
در سال هاي اخير را بسيار متفاوت از آنچه 
در 15 سال گذش��ته وجود داشته ارزيابي 
مي كند و تاكيد دارد اين ش��رايط رضايت 
هيچ يك از دس��ت اندركاران هنر نمايش 
را به هم��راه ندارد. »آن زم��ان از كمترين 
امكانات ب��راي تبليغ به��ره مي گرفتيم و 
حتي از ش��بكه هاي مجازي هم خبر نبود 
اما همان زمان سالن ها پر از تماشاگر بودند 
و هيچ رقابت خاصي براي جذب تماشاگر 
وجود نداشت كه امروز به جنگ بدل شده 
است. در ش��رايطي كه دو ماه است نامه ما 
در س��ازمان زيباسازي ش��هرداري تهران 
مانده و دريغ از يك تبليغ شهري.« بازيگر 
و كارگردان نمايش »كاله  آهني ها« اهالي 
تئاتر را در كنار مديران، مسوول شرايط به 
وج��ود آمده مي داند. »خ��ود ما تئاتري ها 
مخاط��ب را ب��ه حض��ور چهره ه��ا عادت 
داديم كه موجب ش��ده تماشاگر ديرتر به 
نمايش ها و گروه هايي مثل ما كه از بازيگر 
چهره بهره نمي برند، اعتماد كند. اين خود 
ما تئاتري ها هس��تيم ك��ه ذايقه مخاطب 
را هدايت مي كني��م.« يكي ديگر از نكاتي 
كه در اظهارات اين س��ه كارگردان وجود 
داشت، اين بود كه نمايش هاي آنها بدون 
اس��تفاده از تبليغات آنچناني روي صحنه 
مي رود. بنابراين اطالع رساني تماشاگران 
و درخواست آنها از دوستان و نزديكان خود 
براي ديدن يك نماي��ش خوب همچنان 
بيش��ترين ميزان تاثيرگ��ذاري در جذب 
مخاطب را ب��ه خود اختص��اص مي دهد. 
طبق اين اظهارات قرابت مضموني موجب 
اس��تقبال تماش��اگران از اي��ن نمايش ها 

شده است.

بابك احمدي


