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سال دوازدهم
خبر

اصغر فرهادي ،كارگردان ايراني برنده اسكار با انتشار فراخواني،
از عالقهمن��دان ب��ه بازيگري براي ايفاي نق��ش در فيلم جديدش
دع��وتك��رد.
فيلم جديد اصغر فرهادي كه «برسد به دست آهو» نام دارد ،قرار
است در ايران ساخته شود و هماكنون پيشتوليد هفتمين اثر سينمايي
فرهادي آغاز شده است.
بر همين اساس ،كاوه سجاديحسيني كه دستيار اصغر فرهادي در
اين پروژه خواهد بود ،در پيامي ويديويي ،از عالقهمندان به بازيگري
دعوت كرده تا با تهيه فيلمي از خود ،مشخصاتشان را ضبط كرده و
به شماره تلگرام اعالمشده در ويديو ارسال كنند.
اي��ن فراخ��وان بازيگري ،محدوديت س��ني و جنس��يت ندارد و
عالقهمندان ميتوانند فيلم تهيهشده از خود را فقط از طريق تلگرام
براي گروه توليد اين پروژه ارسال كنند.
فرهادي پس از اين فيلم ،دومين پروژه بينالمللي خود را اكتبر سال
آينده ميالدي در اسپانيا كليد خواهد زد .اين فيلم محصول مشترك
كشورهاي فرانسه و اسپانياست .اين نويسنده و كارگردان برنده اسكا ر
نگارش فيلمنامه جديد خود را سال گذشته به پايان رسانده و طبق
برنامهريزيهاي صورتگرفته ،قصد دارد مهرماه س��ال ( 1395اكتبر
 )2016آن را در اس��پانيا كليد بزند.پنهلوپه كروز ،بازيگر سرش��ناس
اسپانيايي در فيلم جديد اصغر فرهادي بازي خواهد كرد.

دوران عاشقي در پايان هفته هفتم نمايش خود به مجموع فروشي معادل
 2ميليارد و  230ميليون تومان رسيده است.
ن گفت :آخرين ساخته عليرضا
امير قطبي،مدير پخش ش��ركت فيلميرا 
ت با در
رييسيان كه روايتگر داستان عاشقانهاي بر بستر مسايل اجتماعي اس 
اختيار داشتن  16سالن نمايش در تهران و  12سالن در ساير شهرها از ديروز
وارد هفته هشتم اكران شده است.
ل س��الگي و ايستگاه
در اين فيلم ليال حاتمي براي بار س��وم پس از چه 
متروك با رئيسيان همكاري كرده است .شهاب حسيني ،فرهاد اصالني ،پرويز
پورحسيني و بيتا فرهي نيز ديگر بازيگران اين فيلم هستند.
دلتنگيهاي عاشقانه ساخت ه رضا اعظميان ديگر فيلم اين شركت است كه
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دعوت «فرهادي» از عالقهمندان بازيگري
براي فيلم جديدش

آخرين آمار فروش سینمای ایران

از  24شهريور نمايشش در تهران آغاز شده و طي دو روز نمايش در  17سالن
سينما 13 ،ميليون تومان فروش داشته است.
اين فيلم كه محصول سال  1391است و هنوز در شهرستانهاي كشور به
نمايش درنيامده ،داستان زندگي يك زوج جوان است كه هنگام بازگشت از ماه
عسل متوجه حمل ه نيروهاي عراقي به ايران ميشوند و زندگي آنها دستخوش
تغيير ميشود.
در اين فيلم محمدرضا فروتن ،ميترا حجار ،رويا تيموريان ،شاهرخ فروتنيان،
سيامك اطلسي ،مريم كاوياني و شيوا خنياگر به ايفاي نقش ميپردازند.
مزار شريف به كارگرداني عبدالحسن برزيده نيز ديگر فيلم در حال نمايش
اين روزهاي سينماست كه در ابتداي هفته دوم نمايش حدود  44ميليون تومان
فروش داشته است.به گفته غالمرضا فرجي ،مدير پخش حوزه هنري ،اين فيلم در
 16سالن سينماي تهران و  10سالن در ساير شهرها در حال نمايش است.

مزارشريف با بازي حسين ياري ،مهتاب كرامتي ،عمار تفتي ،ابراهيم برزيده
و مسعود رايگان ماجراي حمله طالبان به كنسولگري ايران در شهر مزارشريف
و شهادت ديپلماتهاي ايراني را روايت ميكند.

گفتوگو با عرفان پهلواني در مورد «تئاتر آپارتماني»

اعتمادهوشمندانه

روايت عاشقانهاي نافرجام در «خانه متروك»

مهر -علي مس��تعلي ،كارگردان نمايش «خانه متروك» درباره
اجراي اين اثر نمايش��ي كه اين روزها در تماش��اخانه فنيزاده روي
صحنه است ،گفت :نمايش «خانه متروك» از  ۱۲شهريورماه اجراي
خود را آغاز كرده و خوش��بختانه تا امروز مورد استقبال هنرمندان و
عالقهمندان به تئاتر نيز قرار گرفته است .اين اثر نمايشي اشارهاي به
حوادث كودتاي  ۲۸مرداد دارد.
وي درباره داستان اين نمايش توضيح داد :نمايش «خانه متروك»
حكايت عش��قي را در س��ال  ۳۲به تصوير ميكش��د .در اين نمايش
سرگذش��ت يك خانواده از زبان ش��بنم ،دختر بزرگ اين خانواده و
در فاصله بين روزها  ۲۵تا  ۲۸مرداد  ۳۲روايت ميشود .در حقيقت
اين نمايش بيشتر يك درام عشقي -سياسي است تا تاريخي اما همه
حوادثي كه در نمايش به آنها اشاره ميشود ،مستندات تاريخي هستند.
نمايش «خانه متروك» روايت عش��ق ارغوان و حسن سمسارزاده را
به تصوير ميكش��د كه ش��ب كودتاي  ۲۸مرداد به دليل انتقامجويي
شخصي ،كشته ميشوند.
مس��تعلي درباره طراحي لباس و فضاسازي نمايش توضيح داد:
در اي��ن نمايش به ش��يوهاي مينيمال و كارب��ردي فضاي آن دوران
بازس��ازي شده اس��ت .در واقع ما از نمايش كليات پرهيز كرديم و با
نمايش المانهاي مربوط به آن دوران فضاي سالهاي  ۳۲را به نمايش
گذاش��تيم .اين نمايش��نامه اثري رئاليستي است اما در شيوه اجرايي
كار به صورت رئال نيست و از فاصلهگذاري براي ارتباط با مخاطبان
بهره گرفته شده است.
وي درب��اره احتمال ادامه اجراي عمومي اين نمايش در س��الني
ديگر بيان كرد :طي صحبتهايي كه با حوزه هنري داش��تهايم ،قرار
است اين اثر نمايشي بعد از اجرا در تماشاخانه فنيزاده ،در سالن مهر
حوزه هنري نيز به صحنه برود كه اميدوارم اين اجرا نيز با اس��تقبال
عالقهمندان روبهرو شود.
نمايش «خانه متروك» حكايت عشقي در تهران سال  ۳۲است كه
اتفاقات ملي ش��دن صنعت نفت و عواقب كودتاي  ۲۸مرداد باعث به
فرجام نرسيدن اين عشق ميشود .در اين نمايش آريا توسلي ،شفق
خاني ،بهارك صالحنيا ،احسان عباسي ،پوريا عبدي ،مريم قربانيان و
كاوه مرحمتي به ايفاي نقش ميپردازند.
«خانه متروك» تا  ۳۱شهريورماه هر شب جز شنبهها ساعت ۱۹:۳۰
در نمايشخانه فنيزاده واقع در خيابان نجاتاللهي (ويال) ،خيابان مراغه،
پالك  ،۲طبقه  ۳اجرا ميشود.

برپايي نمايشگاهي از نقاشيهاي آبستره

ايس�نا -يك هنرمن د مجموعهاي از تابلوهاي آبس��تره خود را در
گالري «گلس��تان» بهنمايش ميگذارد .رض��ا پورزرين درباره برپايي
پنجمين نمايش��گاه انف��رادي آثارش اظهار كرد 15 :تابلوي نقاش��ي
ميكسمديا به س��بك آبستره و با اس��تفاده از متريالهاي اكريليك
و پاس��تل در اين نمايشگاه روي ديوار ميروند .در اين آثا ر اولويت با
كيفيت رنگ و چيدمان فرم است.
وي ادامه داد :پيش از اين نمايشگاه ،سبك آثارم در زمينه فتورئال بود،
اما در اين نمايشگاه با رويكرد جديدي به نقاشي ،سبك آبستره را انتخاب
كردم .بنابراين روايت موضوع نقاشيها برعهده خود مخاطب است و هر
كسي ميتواند برداشت خود را داشته باشد.
اين هنرمند همچنين بيان كرد :من فارغالتحصيل رشته نقاشي هستم
و اكنون بهعنوان مدرس ،در دانش��گاه هنر ش��يراز تدريس ميكنم .اين
نمايشگاه ،دومين نمايشگاه من در تهران و پنجمين نمايشگاه انفراديام
بهشمار ميرود.
نمايش��گاه پورزرين  27ش��هريورماه در گالري «گلستان» به نشاني
خيابان دروس ،خيابان كماس��ايي ،ش��ماره  34افتتاح ميشود و تا اول
مهرماه ادامه خواهد داشت.

اجراي «دريادالن»
با تجليل از شهداي غواص آغاز شد
نمايش ميداني «دريادالن» شامگاه جمعه  ۲۷شهريورماه با حضور
مس��ووالني چون محم��ود صالحي رييس س��ازمان فرهنگي هنري
ش��هرداري تهران ،سيدحسين نقويحس��يني سخنگوي كميسيون
امني��ت مل��ي و سياس��ت خارجي مجلس ،حس��ين مسافرآس��تانه
مديرعامل موسس��ه رس��انههاي تصويري ،شهرام كرمي رييس مركز
هنرهاي نمايشي س��ازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران و دبير
جش��نواره تئاتر ش��هر ،رحمت اميني رييس مركز هنرهاي نمايشي
حوزه هنري ،حسين پارسايي دبير جشنواره «تئاتر مقاومت» ،پريسا
مقتدي مدير مجموعه تئاتر ش��هر و امير عبدالحسيني معاون هنري
رييس سازمان فرهنگي هنري شهرداري اجراي خود را در چهارمين
جشنواره تئاتر ش��ه ر آغاز كرد .كارگرداني نمايش «دريادالن» را كه
با موضوع ش��هداي غواص عمليات كربالي  ۴توليد شده ،اميرحسين
شفيعي بر عهده داشت.
اين نمايش ميداني در اولين شب اجراي خود با استقبال مخاطبان
مواجه شد و بعد از اجرا ،از خانوادههاي شهيد غواص منصور مهدوي و
شهيد غواص حسينعلي بالوئي از شهداي هشت سال جنگ تحميلي،
تجليل به عمل آمد .نمايش «دريادالن» به مدت  ۱۰شب در حوض
بزرگ پارك دانشجو اجرا ميشود.

مهرانگيزقهرماني-عرفانپهلواني
بر اين باور اس��ت در زماني كه يكي از
دغدغههاي اصلي هنرمندان نبود سالن
اجراست،ميتوانيمهوشمندانهوبااعتماد
به هنرمندان ،هر مجتمع را با توجه به
ساكناني كه تماشاگران بالقوه تئاتر و با
نگاهي فراختر مخاطبان بالقوه آثار هنري
هستند و در آن مجتمع زندگي ميكنند،
تبديل به سالن اجرا كنيم .آن چه در پي
ميخوانيد گفتوگويي با عرفان پهلواني،
پژوهش��گر ،مدرس ،كارش��ناس ارشد
هنرهاي نمايش��ي و منتقد تئاتر است
پيرامون تئاتر خصوصي و آپارتماني:
 در ابتدا ديدگاه خود را در مورد
تئاتر آپارتماني و تعريف دقيقي از
آن بيان كنيد؟
بر پاي ه پژوهشهايي كه داش��تهام،
تالشهاي پرش��ماري درايران وجهان،
در بازههاي گوناگون زماني پيرامون تئاتر
آپارتماني انجام شده است .اين جريان
هرگز تئوريزه نشده و كتاب و مقالهاي
پيرامون آن نداري��م و تا جايي كه من
ميدانم پژوهش پاياننام ه كارشناسي
ارش��د من و چند مقالهاي كه پيرامون
تئاتر آپارتماني به چاپ رس��انيدهام در
جهان يگانه و بيهمتاست .در اين رابطه
دو جري��ان جهاني داري��م كه ميتوان
تئات��ر آپارتماني را ب��ا آن واكاوي كرد.
نخست جرياني است كه در آلمان پس
از جنگ جهاني دوم به راه افتاد و برخي
جريانهاي كمرنگتر كه در ش��رايط
مش��ابه به آلمان پس از جنگ جهاني
دوم بدانها برميخوريم .در اين جريانها،
تئاتر آپارتماني در واقع تئاتري زيرزميني
بوده و براي فرار از سانسور شديد دولتي و
مميزي شكل گرفته است .اين تئاتر براي
مخاطبان خاصي بوده است كه بر اساس
آن سيستم حكومتي از آن اطالعي پيدا
نكند و در اليههاي زيرين جامعه عملكرد
خودش را داشته باشد.

جريان دوم مرب��وط به جريانهاي
تجربهگراس��ت .گروههايي كه از فضاي
رسمي تئاتر خسته بودند و تالش كردند
تا از نگاه تجربهگرايان ه خويش ،اين هنر
را از تماش��اخانههاي رسمي خارج و در
جاي ديگري در اختيار مردم قرار بدهند.
بنابراي��ن آن را هر جايي كه گروهي به
عن��وان مخاطب وجود داش��ت عرضه
ميكردند .اين چكيده دو جريان عمده
تئاتر آپارتماني در اروپا و آمريكاست.
  اي�ن اتف�اق در اي�ران چگونه
است؟
در ايران به دليل نبود تماشاخانه در
سالهاي پيش��تر و دورتر ،نمايشهاي
گوناگون به شكل تئاتر آپارتماني اجرا
ميشدهاند ،يعني نمايشهاي گوناگوني
مانند تعزيه ،نقالي ،تختحوضي و ...به
محل زندگي ما ميآمدهاند .در واقع نبود
مكاني به عنوان تماشاخانه منجر به اين
شد كه ما چيزي همچون تئاتر آپارتماني
داش��ته باش��يم .آرمان من براي تئاتر
آپارتماني در خور ،شايسته و هماهنگ
با ضرورتها و نيازهاي روزگار اكنون ما،
ميتواند برآيندي از اين سه جرياني باشد
كه توضيح داد م اما هماكنون ما از چنين
فرآيندي برخوردار نيستيم.
  آيا شكلگيري تئاتر آپارتماني
با تئات�ر خصوصي در يك راس�تا
قرار دارد؟
چند سالي اس��ت تئاتر خصوصي،
بح��ث داغ تئاتر اي��ران اس��ت و افراد
گوناگون��ي در مورد آن س��خن گفتند.
تحلي��ل من پيرام��ون تئاتر خصوصي
به دس��تهبندي اين گونه تئاتر به س��ه
دسته منجر ميشود .نخست تئاتر شبه
روشنفكرانه است كه در آن براي برقراري
موازنه ميان گيش��ه و هزينههاي گروه
به س��راغ بهرهجويي از آنان كه به غلط
ستاره ناميده ميشوند ،ميروند .گشوده
ش��دن پاي شبهستارههاي سينمايي و
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آنجلينا جولي ميخواهد با اقتباس از كتاب خاطرات
«اول آنها پدرم را كشتند :دختر كامبوج يادش ميآيد»
فيلمي بس��ازد؛ كتاب خاطراتي كه توسط لونگ اونگ
فعال كامبوجي كه از رژيم كمونيس��ت خمرهاي سرخ
جان سالم به در برد ،نوشته شده است .اين رژيم براي
دس��تيابي به آرمانشهر ماركسيستي خود جان حدود
دو ميليون شهروند كامبوجي را بين سالهاي  ۱۹۷۵و
 ۱۹۷۹با قحطي ،كار بيش از حد يا اعدام گرفت.
اينگ س��وفالت سخنگوي هونسن نخستوزير اين
كشور بعد از مالقات او با آنجلينا جولي در روز پنجشنبه
ب��ه نقل از وي گفت كه اين فيلم «نش��انگر حقايق در
كامبوج و راهي براي نس��لهاي جوانتر اس��ت كه اين
كشور را درك كنند» .
جول��ي پيش از اين گفت��ه بود اين فيلم به او كمك
كرده تا به مردم كامبوج احساس نزديكي بيشتري كند؛
كشوري كه خانه َمدوكس ،پسر  ۱۴ساله او و برد پيت
اس��ت .س��تاره فيلم «الرا كرافت» مدوكس را در سال
 ۲۰۰۲و وقتي كه او تنها هفت ماه داش��ت به فرزندي
پذيرفت .او ماه جوالي به آسوشيتدپرس گفته بود« :در
حالي كه م��ن و مدوكس فيلم را آماده ميكنيم ،كنار
هم درباره كشورش هم چيزهاي بيشتري ياد ميگيريم.

ورزشي دستاورد شوم اين رخداد است
و زيانهاي��ي دارد و آس��يبهايي را به
جريان تئاتر و پس��ند مخاطب ما وارد
كرده كه جبران آن دور و سخت است.
اين در حالي است كه ما در تئاتر بايد با
رويدادي هنري روبهرو بشوي م كه گامي
جلوتر از اكنون باشد و ما را پلهاي به باال
ببرد .ستارهسازي رويدادي هنري نيست
و بيش��تر ماجرايي سياسي -تجاري به
شمار ميآيد .درخور درنگ و انديشه و
جالب آنكه اين شبهستارههاي سينمايي
و تلويزيوني و حتي فوتبالي در كوتاهمدت
آن كاركرد گيشهاي خود را هم از دست
دادند و ديگر تضميني براي فروش بيشتر
يك نمايش به شمار نميآيند.
دس��ت ه دوم گروههايي هستند كه
نميتوانند منابع الزم اعتباري و اقتصادي
را تامين كنند و به س��راغ اين چهرهها،
براي جلب مخاطب بروند .اين گروهها در
بيشتر موارد به سمت شوخيهاي كالمي
آن هم ركيك و جنسي ميروند .اين امر
هم باز آلودن دامن تئاتر است.
  پ�س مس�ير درس�تي وجود
ندارد؟
دست ه س��وم ،جرياني بسيار گرامي
و ارزشمند است .تئاترهاي اين دسته،
آثاري پاسخگو به ضرورتها و نيازهاي
روزگار ما هستند .اين دسته از تئاترها به
سوي پرداختن به سوژههايي ميروند كه
آپارتماني

بسيار چالشيتر هستند .تئاتر
كه منظور من است ،اين است كه با توجه
به شمار بسيار زياد دانش آموختههاي
هنره��اي نمايش��ي در دانش��گاهها و
آموزشگاههاي گوناگون ،سيستم دولتي
اين اعتماد را بكند تا اين دانشآموختگان
و هنرآموخت��گان كار اج��را كنند و به
دغدغههاي روزگار اكنون و چالشهاي
مردم و جامعه پاس��خ و واكنش دهند.
ام��روزه انبوه مجتمعهاي آپارتماني در
شهرهاي بزرگ و حتي گاهي شهرهاي
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كوچ��ك وجود دارند .در اين روزگار كه
يكي از دغدغههاي اصلي هنرمندان نبود
سالن اجراست ،ميتوانيم هوشمندانه و
با اعتماد به هنرمندان ،هر مجتمع را با
توجه به ساكناني كه تماشاگران بالقوه
تئاتر و با نگاهي فراختر مخاطبان بالقوه
آث��ار هنري هس��تند و در آن مجتمع
زندگي ميكنند ،تبديل به س��الن اجرا
كنيم؛ مجتمعهايي كه فضاهايي مانند
پاركين��گ ،الب��ي و ...دارند و ميتوانند
تبديل به تماشاخانههايي موقت شوند.
  اينمسالهباابعادمختلفيروبهرو
د كه شايد مهمترين آن
خواهد ش 
بحث نظارت بر اين آثار است كه با
توجه به شرايط خاص ما ،بايد ديد
امكان اجرايي شدن دارد يا نه؟
باي��د بپذيري��م هنرمندان��ي ك��ه
تئاتر كار ميكنند يا قرار اس��ت تئاتر
آپارتماني كار كنند ،كس��اني هستند
كه در سيس��تم آم��وزش و پرورش و
دانش��گاهي تحت نظارت اين نظام و
س��رزمين پرورش يافتهاند يا سازوكار
اين نظام را پذيرفتهاند و در آن زيست
ميكنند .اگر قرار اس��ت مس��ووالن
ما ب��ه هنرمن��دان خودم��ان اعتماد
نكنند ،پس قرار اس��ت به چه كس��ي
اعتم��اد كنند؟! نكند قرار اس��ت كه
هنرمن��د ه��م از چي��ن وارد كنيم؟!
مسووالن سرزمين ما با گرفتن چنين
فرصتهاي شغلي ،چه پاسخ و فرصت
جديدي را ميتوانند به هنرمندان ما
بدهند؟ آيا آپارتماننشينان ما ماهواره
نميبينند؟ آيا آن هراس��ي كه از نظر
مس��ايل سياس��ي ،اخالق��ي و ...بايد
براي مس��ووالن وجود داشته باشد ،از
شبكههاي ماهوارهاي كه برنامههايي
مهندسيش��ده را پخ��ش ميكنن��د
بايد بيشتر باش��د يا از گروههايي كه
دس��تاورد خجس��ته و فرخن��د ه گرد
هم آمدن و همافزايي و همانديش��ي

هنرمن��دان خودمان اس��ت؟يكي از
مهمترين چشمداش��تها و توقعهاي
بجا و بس��يار درست هنرمندان تئاتر
و ب��ه ويژه هنرمندان تئاتر آپارتماني،
اعتماد مسووالن است .تئاتر آپارتماني
فرصتي براي گذر از مميزي نيس��ت،
گرچ��ه اين روي��داد ،در دورهاي و در
برخي كشورها رخ داده است .ما نيروي
انساني پرورشيافته و پرتواني داريم كه
بستري براي آفرينش هنري ندارند و
فضاي فيزيك��ي آپارتمانها و حضور
آپارتماننشينها ،ميتواند آن بستر را
ايج��اد كند و خروجي آن كارآفريني،
اشتغالزايي و درآمدزايي باشد.
آپارتماني براي اجرا

  آيا هر مكان
مناسب است؟ ما اكنون سالنهاي
بس�ياري را داري�م ك�ه در طبق� ه
چندم يك س�اختمان اس�ت و از
هيچ استاندارد و امكاني برخوردار
نيست .اين مساله خود آسيبرسان
نيست؟
در تئاتر آپارتماني آن مكان و فضاي
فيزيكي كه تبديل به سالن اجرا ميشود،

بسيار مهم است .رويداد دراماتيكي كه
در تئاتر آپارتماني رخ ميدهد ،بس��يار
تحت تاثير فضاس��ت .تئاتر آپارتماني
بايد پاس��خگوي نياز آپارتماننشينها
باش��د و در پاسخ به دغدغ ه آنها آفريده
شود .در شكل درست و خوب آفرينش
يك تئات��ر آپارتماني ،ميتواند يك كار
نيمهپژوهش��ي انجام شود .براي نمونه
هنرمن��د تئاتر آپارتمان��ي ميتواند در
روزهاي آغازين هفته با اهالي آپارتمان
گفتوگو كند و ببيند چالشهاي آنها چه
چيزهاييهستند؟چالشهاودغدغههاي
مشترك ميان اهالي آپارتمان را استخراج
كند و روزهاي ديگر تئاتري را مايهور و
بر پاي ه آن چالشها و دغدغهها سامان
دهد و روزهاي پاياني هفته آن تئاتر را
اجرا كند .دامنه و گستره تئاتر آپارتماني
مح��دود نيس��ت و در آن ميتوانيم از
تكنيكها،شيوههاوشگردهايگوناگوني
بهره بجوييم.
 ش�ما ميگويي�د ميت�وان
نيازسنجي كرد؛ اين مساله ،موضوع
پژوهش را مطرح ميكند؛ رويكردي
كه در تئاتر ما هيچ جايگاهي ندارد.
چگونه ميتوان به آن پرداخت؟
ما در اين باره چالش��ي جدي داريم
و آن ،اين اس��ت كه ميان پژوهشگران
هنرهاي نمايشي ما و هنرمندان هنرهاي
نمايشي پيوند درست و شايستهاي برقرار
نيست .ساالنه با توليد انبوه مقالهها روبهرو
هستيم .بسياري از اين مقالهها به دليل
فضاي ش��وم و تاريك مافيايي حاكم بر
مجلههايي كه چنين مقالههايي را چاپ
ميكنند ،فرصت چ��اپ نمييابند .آن
اندك ش��ماري هم كه چاپ ميشوند،
يا خوانده نميش��وند يا كساني كه آنها
را ميخوانن��د ،از فضاي اجرا و آفرينش
هن��ري به دور هس��تند .اگر اين پيوند
به درس��تي و شايس��تگي ريخت يابد،
رويدادي آرماني رخ خواهد داد .گروههاي
هنري ميتوانند پژوهشهايي كاربردي
انجام دهند و اين فاصله را به كمترين
ميزان بكاهند.

حمايت نخستوزير كامبوج از فيلم جديد آنجلينا جولي

او هفته آينده  ۱۴س��اله خواهد شد و اين زمان بسيار
مهمي براي اوس��ت تا بفهمد چه كس��ي است .او پسر
من اس��ت اما پس��ر كامبوج هم هست .وقتش شده كه
معني براي او

خانواده ما درك كند تمام اين چيزها چه
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و ما دارند .اش��تياق من براي تعريف كردن اين داستان
به حقيقيترين و دقيقترين ش��يوه ممكن ،تجليل من
از قدرت و وقار تمام مردم كامبوج خواهد بود» .جولي
در ادامه گفت« :قصد اين پروژه بازبيني اتفاقات هولناك

  آيا نمايشه�اي ايراني در اين
زمينه كاربردي هستند؟
در اي��ن ب��اره ،باي��د نگاه��ي
خانواده ايراني

جامعهشناختي به هنر،
ت چراكه ما با
و ويژگيهاي آن داش�� 
مخاطبان ايراني روبهرو هستيم .براي
خانوادههاي ايراني هنر بيش��تر جنب ه
س��رگرمي دارد .از س��وي ديگر بايد
به اين نكته توجه كرد كه ش��يوههاي
نماي��ش ايراني در اين حوزه بس��يار
كارآم��د هس��تند ،گرچه ش��اي د اين
روزها پس��ند برخي تماشاگران امروز
م��ا نباش��ند .به گمان م��ن اين توان
و پتانس��يل وج��ود دارد ،تنه��ا بايد
شيوهها و داش��تههاي نمايش ايراني
را روزآمد كرد.
 اين روزها ،مس�ايل اقتصادي
مهمترين مسالهاي است كه ما با آن
روبهرو هستيم .در اين زمينه چگونه
ميتوان عمل كرد؟
ج��دا از گفتههاي��ي ك��ه پيرامون
خصوصي بودن تئاتر آپارتماني عنوان
كردم ،ميتوان گفت ،تئاتر آپارتماني
ميتوان��د دولت��ي هم باش��د .يعني
گروههاي��ي ريخت بيابند و با حمايت
دولت و نهادهاي رسمي فعاليت كنند.
اگر به صورت خصوصي نيز به آن نگاه
كني��م ،راهكاره��اي در خور درنگ و
انديش��هاي در جري��ان نمايشه��اي
ايراني مانند تختحوضي پيرامونساز
و كار مال��ي ،اقتص��ادي و درآمدزايي
آن گروههاي هنري و نمايشي جاري
بوده است كه توسط پژوهشگران مورد
بررس��ي قرار گرفت��ه و در كتابهاي
مربوطه انتش��ار يافته است .برخي از
آنها با اندكي تغيي��ر ميتواند امروزه
نيز كاربرد بجايي داش��ته باشد .با جا
افتادن و پذيرفته شدن اين نوع تئاتر،
مطمئن باشيد اسپانسرها هم به سراغ
اين گروهها خواهند آمد.
  تئات�ر آپارتماني آرماني ش�ما
چيست؟
آپارتماني ك��ه چند ويژگي

تئات��ر
داشته باشد ،نخست آنكه در پاسخ و
واكنش ب��ه چالشهاي روزگار اكنون
اين س��رزمين باشد .با اين روند است
كه ميتوان مردم را با تئاتر آشتي داد و
لذت تماشاي نمايش را به آنها چشاند
و آنها را به سالنهاي نمايشي بازگرداند
تا براي تماشاي نمايش به سالنهاي
حرفهاي كشور بيايند.
شايد خيليها بخواهند تئاتر ببينن د
اما به ه��ر دليلي اين مهم برايش��ان
امكانپذير نباشد ،با اين روش ميتوان
تئات��ر را در دس��ترس ق��رار داد و به
تماشاخانههايي موقت دست پيدا كرد.
همچنين پاس��خگويي به اين دغدغ ه
مه��م ميتواند فرصتي براي كس��ب
تجربه براي گروههاي آماتور و اجراهاي
بع��دي آنه��ا در س��النهاي حرفهاي
باش��د .بدون آنكه درگير مناسبتها
و دغدغههايي ش��وند كه شوربختانه
گاه��ي رنگ و نش��ان س��ازوكارهاي
مافيايي هم دارند .تئاتر آپارتماني در
ريختار آرمان��ياش ميتواند به روز و
پيشرو باشد.

جنگ نيست بلكه آوردن شخصيتهايي روي پرده است
كه مردم سراسر جهان بتوانند با آنها ارتباط برقرار كنند
و اين اس��ت كه به ديگران در يادگيري درباره كامبوج
كمك كند».
جول��ي ب��ه عنوان س��فير وي��ژه س��ازمان ملل كه
 ۴۰س��ال دارد ،اي��ن فيل��م را از روي فيلمنامهاي كه
خودش با «اونگ» نوش��ته براي غ��ول خدمات پخش
اينترنتي نتفليكس كارگرداني خواهد كرد و ريتي پن
كارگردان شناختهشده كامبوجي هم از تهيهكنندگان آن
خواهد بود.
بع��د از اينكه س��ال گذش��ته دو رهبر ارش��د رژيم
خمرهاي س��رخ به خاطر جرايم انس��اني به حبس ابد
ن سن كه خودش قبال يكي از افسران
محكوم شدند ،هو 
خمرهاي س��رخ بوده و بعدها از آنها جدا ش��ده بود ،با
پيگرد قضايي بيشتر مخالفت كرد و اخطار داد كه اين
كار ميتواند باعث به وجود آمدن درگيريهاي بيش��تر
ش��ود .نون چهآي  ۸۹ساله «برادر ش��ماره دو» سابق
خمرهاي س��رخ و رييس س��ابق خيو سامپان  ۸۴ساله
رييس دولت س��ابق درخواست استيناف كردهاند .آنها
همچنين بار ديگر با تمركز بر جرايم كشتار اقليتهاي
قومي ويتنامي و مسلمان ،ازدواجهاي اجباري و تجاوز
به دادگاه ميروند.

