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فرهنگ و هنر

» سوریه : پشت مرزها « ی هیسپان 
 )Syria : Behind the lines( » مستند » سوریه : پشت مرزها |
که به آنتن هیســپان رسیده اســت ، ماجرای محاصره روستاییان سوری توسط 
تروریست ها را نشان می دهد که به کمک ارتش سوریه در نهایت نجات می یابند.  
به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی شــبکه هیسپان تی وی ، مستند » 
سوریه : پشــت مرزها « )Syria : Behind the lines( داستان روستاییان 
سوری را نشــان می دهد که در محاصره تروریســت ها قرار دارند و تمام جاده 
های اطراف آنها بسته شده است و اگر کمکی به آنها نشود، این امکان دارد که از 
گرسنگی و بی آبی تلف شوند.  در این مستند نشان داده می شود که آنچنان مواد 
اولیه ی غذایی و سوخت کمیاب شده تا آنجا که مردم برای تهیه غذا شاخه های 
درخت های زیتونشــان را می شکنند تا سوخت الزم برای آتش فراهم کنند.  در 
ادامه این مستند ارتش سوریه با امداد رسانی از طریق هوایی مواد الزم برای مردم 
محاصره شــده را فراهم می کند. عالوه براین گونه کمک ها، ارتش سوریه برای 
پاکسازی و آزاد سازی منطقه ، عملیات گسترده ای را آغاز کرده و تروریست ها را 
 Syria( » مجبور به عقب نشینی و فرار می کنند.   مستند » سوریه : پشت مرزها
 Olly( محصول سال 2013 به کارگردانی اولی المبرت ): Behind the lines
Lambert( در دو قسمت 25 دقیقه ای از امروز چهارشنبه ساعت 7:30 به وقت 
تهران برای مخاطبان اســپانیایی زبان هیســپان به روی آنتن رفته و در ساعات 

14:30 و 20:30 همان روز بازپخش می شود . 

| سعید بیابانکی با بیان این که اقبال مردم به شعر خیلی زیاد شده است می گوید: گوشی های تلفن همراه 
باعث شده مردم بیشتر شعر بخوانند. این شاعر در یکی از برنامه های جانبی در نمایشگاه کتاب ایالم اظهار کرد: دهه 

اخیر فصل استیالی جهان مجازی است. 

| مجید مجیدی که جدیدترین ســاخته اش »آن سوی ابرها« را در تهران برای 
نخستین بار به نمایش گذاشت، اظهار امیدواری کرد:این فیلم بتواند برای سینمای ایران 
ظرفیت سازی کند و قدمی باشد که بتوانیم اندیشه و نگاه مان را به آن سوی مرزها ببریم 
و زمینه ساخت و نمایش و اکران گسترده فیلمهای ایرانی را از این طریق فراهم کنیم. این 
کارگردان سینما که در پردیس ســینمایی »کوروش« حاضر بود،گفت: فیلم »آن سوی 
ابرها« محصول ســرمایه گذاری مشترک ایران و هند است، برخی از عوامل فیلم همچون 
حسن حسندوست و محمدرضا دلپاک و مهران کاشانی  از سینمای ایران ما را در ساخت 
فیلم همراهی کردند، بیشتر عوامل از سینمای هند بودند و فیلم نیز در هند ساخته شد. 

وی ادامه داد:ســینمای ایران طی سالهای گذشته نشــان داده است که ظرفیت های 
بســیاری دارد و این ظرفیتها ایــن امکان را دارند کــه بتواند جهانی تر شــود و حضور 

ســینماگران ایرانی در کشورهای دیگر برای فیلمســازی می تواند باعث رونق اقتصادی 
ســینمای ایران شــود. مجیدی با اشــاره به اینکه ســینما در هند یک صنعت جدی 
اســت،گفت:هم اکنون در هند سالی حدود  3 هزار فیلم ســاخته میشود و امروز سینما 
در هند رشد بسیار عجیبی کرده است البته در هند ســینماگران ایرانی بسیار شناخته 
شده هســتند و طرفدار دارند. در هند سینماگران ایرانی از ســایر سینماگران کشورها 
بیشتر شناخته شده هســتند.کارگردان فیلم »آن ســوی ابرها« ادامه داد:امیدوارم این 
فیلم بتواند برای ســینمای ایران ظرفیت ســازی کند و قدمی باشد که بتوانیم اندیشه و 
نگاه مان را به آن سوی مرزها ببریم و زمینه ســاخت، نمایش و اکران گسترده فیلمهای 
ایرانی را از این طریق فراهم کنیم.وی ادامه داد: یکی از دغدغه های اصلی من همیشــه 
این بوده اســت که بتوانیم فیلم های ســینمای ایــران را اکران جهانی کنیــم و فراتر از 

جشنواره ها حرکت کنیم، زیرا سینمای ایران در جشــنواره های جهانی توفیقات زیادی 
داشته است و امروز فرصتی است که ســینمای ایران از جشنواره های جهانی عبور کند 
 و به ســمت اکران جهانی حرکت کند تا آورده فرهنگی و اقتصادی خوبی داشــته باشد.

مجیدی همچنین با تشکر از رسانه ها گفت: رســانه ها همیشه از سینمای ایران حمایت 
می کنند و رسانه های سینمایی را جدا از سینما نمی دانیم و عضو خانواده سینمای ایران 
هستند.در نمایش فیلم سینمایی »آن سوی ابرها« هنرمندانی چون محمود رضوی، کمال 
تبریزی،محمد حسین مهدویان، بهرام توکلی، سید غالمرضا موسوی،کمال تبریزی،رضا 
میرکریمی،مرتضی شایسته، فرشــته صدرعرفایی، پیمان قاسم خانی،مصطفی شایسته، 
محسن قرائی، جواد نوروزبیگی،محســن خان جهانی مسعود فراستی،محمدرضا دلپاک، 

مرتضی علی عباس میرزایی و....  حضور داشتند. 

تأثیر موبایل در بیشتر شعر خواندن مردم

مجید مجیدی:

دغدغه ام حرکت 
سینمای ایران فراتر از 
جشنواره هاست

| نویسنده، طراح و کارگردان نمایش »سیم 
و ســرمه« با بیان اینکه »هرگز به ممیزی بیش از دو 
کلمه تن نمی دهم و در نوشتن خودسانسوری ندارم« 
گفت: اگر همه چیز یک نمایش درست باشد، احتماال 
در دوره ای هستیم که می توانیم کمی از سانسور عبور 
کنیم.نمایش »سیم و سرمه« جدیدترین نوشته روزبه 
حسینی است که این روزها به طراحی و کارگردانی او 
در تماشاخانه »دا« روی صحنه رفته است. این اثر چند 
ماه  تمرین شد و پس از تغییرات مکرر نهایتا در سی و 
ششمین جشنواره تئاتر فجر با چهار اجرا شرکت داشت 
و از روز پنجشنبه دوازدهم بهمن ماه، اجرای خود را 
در تماشاخانه دا آغاز کرد. این نویسنده و کارگردان در 

گفتگوی پیش رو از دالیل تاخیر در اجرا و شکل روایت 
این اثر و نیز مشکالت گروه های تئاتری جوان گفت.
روزبه حسینی با اشاره به آغاز اجرای »سیم و سرمه« 
در جشــنواره تئاتر فجر گفت: در جشنواره تئاتر فجر 
هیچ گاه مخاطِب همیشــگی تئاتر، به صورِت وسیع 
حضور ندارند.حسینی تشریح کرد: چند قشر مختلف 
به دیدن آثار جشنواره می آیند: خبرنگاران، منتقدان، 
هنرمندان و بخِش گزیــده ای از مخاطبان تئاتربین 
حرفه ای که در طول ســال نمایش های روی صحنه 
را دنبال می کنند و در بخش مرور آثار، به تماشــای 
نمایش هایی که فرصت نکردند، می نشــیند و نهایتا 
چند نمایش هم از بخــش بین الملل را می بینند. این 

دسته ی مهم درخصوِص نمایشی جدید در جشنواره، 
تصمیم شــان تحمل برای اجرای عموم نمایش است، 
چون می دانند احتماال گروه در شــرایط بهتری قرار 
خواهد گرفــت. پس خیالم راحت بــود که تئاتربین 
حرفه ای، در جشــنواره به دیدن نمایِش من نمی آید.
او ادامه داد: از طــرف دیگر، تعداد نمایش های حاضر 
در این جشنواره به طرِز غیرقابل باوری )بد و خوب اش 
بماند( زیاد بود که می دانســتم آدم هایی که مشخصا 
خودم به این چهار اجرا دعوتشــان می کنم، اســاس 
تماشاگرانمان خواهند بود. ما در جشنواره تئاتر فجر 
چهار اجرای آزمایشــی داشــتیم که پس از هر اجرا 
شخصا با تک تک افرادی که دعوت کرده بودم تا اجرا 

را ببینند - مترجمان، بازیگران، منتقدین، خبرنگاران، 
آرتیست های شــاخه های مختلف- صحبت کردیم و 
ایده هایی از ایشان دریافتیم. این افراد با صداقتی که 
می دانستم نسبت به من دارند به دور از بدگویی های 
حاسدانه و خوب گویی ناشی از رودربایستی در مورد 
کار صحبت کردند و این چهار اجرای آزمایشی بهترین 
فرصت شد تا بتوانم به جزئیات بیشتری فکر کنم، کار را 
اصالح کنم تا بتوانیم در اجرای عموم، نمایشی کامل تر 
برای لذت بیشتر مخاطبمان داشته باشیم.حسینی با 
بیان اینکه اجرای عمومی این اثر با جشنواره به شدت 
متفاوت خواهد بود، گفت: به خصوص در بخش هایی 
که مربوط به شخصیت مؤلف و خلق کننده ی جهان 
این نمایش است، شاهد تغییری بنیادی خواهد بود. 
می توان نام راوی، مولف و خلــق کننده جهان اثر را 
بروی آن گذاشــت. آنچه که ما در اجرای جشنواره با 
پژند سلیمانی )شاعر، نویسنده و بازیگر( انجام دادیم 
به پیشــنهاد خود این بازیگر او بــه عنوان یک طراح 
و شبیه ساز وارد جهان متن شــد و آدم های نمایش 
را هر لحظه با ذغال طراحــی می کرد. او این تبادل با 
شخصیت ها را در طول نمایش انجام می داد. یک شب را 
هم با خانم شوکا حسینی در هیأت نویسنده ی آدم های 
نمایش، اجرا کردیم. اما در نهایت به چیزی رسیدیم که 
باید بگذاریم مخاطب خودش ببیند. از چند موزیسین 
مهمان برای ایجاد خواصی جدید در موســیقی هم 
استفاده می کنیم که دوست دارم تماشاگر در اجرا با 
آنها مواجه شود.کارگردان »سیم و سرمه« با اشاره به 
احتمال تغییر در ساختار راوی نمایش گفت: احتماال 
بر همین شکل کنونی که خود نقِش راوی را پرفورم/

اجرا می کنم خواهیم ماند؛ که البته شکل حضور من و 
آن چه در روابط بینامتنی و جهان های نمایش ماست، 

مدام در حال تنوع و آزمون های مختلف خواهد بود.
حسینی با اشاره به تعداد روزهای اجرای این نمایش 
گفت: ابتدا بنا بر اجراهای بیشتری داشتیم اما تغییراتی 
که در تیم بازیگری اتفاق افتاد و موجب تعویق بازبینی 
شــد تعداد اجرای این اثر را کم کرد. ابتدا قرار بود که 
50 اجرا داشته باشیم اما 20 اجرا بخاطر تغییر بازیگر 
و 10 اجرا برای تغییر آهنگساز نمایش کم شد. با این 
تغییرات مجبور به بیشتر کردن زمان تمرین و تحمیل 
خسارت مالی برای ما و سالن دا که از ما در اجرا حمایت 
می کند، شد. با این تفاسیر دور تمرین تقریبا دوبرابِر 
پیش بینی ما شــد و هزینه تولید و تمرین تا اجرای 

نخســتی که پیش بینی کردیم تا شروع اجرایمان در 
جشنواره تئاتر فجر دوبرابر شد. وقتی نمایشی را برای 
ســه و یا پنج اجرا کار می کنیم تکلیف مان از ابتدا با 
گروه مشخص است. اما گروه ما این نمایش را برای 50 
شب اجرا تمرین کرد زیرا احساس می کنم که »سیم 
و ســرمه« می تواند با مخاطب وسیعی مواجه شود.او 
همچنین در پاســخ به سوالی مبنی بر چرایی جدایی 
محمد حاتمی از این نمایش علیرغم دو ماه تمرین با 
گروه گفت: نمایش نامه اولیه »سیم وسرمه« به خواست 
محمد حاتمی نوشته شد تا او بازی و کارگردانی کند 
اما وقتی این اتفــاق نیفتاد من با بازنگری مجدد متن 
تصمیم گرفتم در تماشــاخانه دا به جای آن که وارد 
حساب و کتاب مالی با محمد حاتمی شوم نمایش را 
بدون توقع از هم کار کنیم. آن زمان نقش خاص زن 
که بدون کالم در نمایشنامه بود وجود داشت و سیما 
شــکری از ابتدا قرار بود بازی کند که از اعضای گروه 
»وناگهان« است. هر چه پیش رفتیم نقش زن کامل تر 
شــد و این فقط به خاطر متن نبود، توانایِی سیما هم 
مرا به شــوق می آورد که بیشــتر بنویسم برای نقش 
زن و البته محمد هم بر این امر مصر بود. نمایشــنامه 
چندین بار بازنویسی و کامل شد. یک هفته به بازبینی، 
تعداد اعضای گروه کامل تر شد و شرایط کار جنب و 
جوش بیشتری گرفت.حسینی با بیان اینکه »اختالف 
نظرهای بین من و محمد حاتمی در مورد شکل حضور 
محمد حاتمی در بین عده ای جوان در گروه پیدا شد و 
این مهم ترین عاملی بود که احساس کردم بهتر است 
همکاری بین مان قطع شود تا دوستی پابرجا بماند« 
گفت: این سختی را تحمل کردم تا به نفع گروه، نمایش 
را به سختی بیندازم. اما به خاطر دیگر اعضای گروه و 
مدیریت ســالن تمرینات را ادامه دادم و پس از دو بار 
تغییر بازیگر مرد، نهایتا میثم غنی زاده که از بازیگران 
متعهد و پرتواِن گروه »وناگهان« بود، بعد از خواست 
من پذیرفت و در برنامه هایش تغییراتی ایجاد شــد تا 
تمام مدت در اختیار نمایش ما باشد.کارگردان نمایش 
»سیم و سرمه« در پاسخ به این سوال که »تغییرات در 
بازیگری مرد باعث تغییر شکل اجرا نشد؟« گفت: هر 
بازیگری با توجه به آناتومی خاص مانند نوع دیالوگ، 
سیستم گفتاری، حنجره، سیستم شنیداری و حرکتی 
و از همه مهم تر انعطاِف همــه ی این ها که گفتم در 
پذیرش نوع تمرینات کارگردان و شــیوه ی بازیگری 
موردنظر او قاعدتا جان دیگــری به نمایش می دهد. 

از آنجایی که من وقتی نمایشــنامه می نویسم به یک 
کاراکتر از پیش تعیین شده فکر نمی کنم، به همین 
دلیل با هر بازیگری که به اشتراک نظر برسم آناتومی 
او، کاراکتر را می سازد و به من می گوید که این کاراکتر 
چه شــکلی است.حســینی ادامــه داد: بازیگران در 
اجرا چیزهای جدید می آورنــد و من هم در مدیریت 
توانمندی های آن بازیگر، حس و حال دیگری از نقش 
پیدا می کنم و سعی می کنم بازیگر را به آن سمتی که 
بهتر می تواند روی صحنه ظاهر شود و ما سهِم بیشتری 
از توانمندِی او را هم با تماشــاگر تقسیم کنیم، سوق 
دهم. سیســتم و روش بازیگری خاصی را از سال 78 
دنبال می کنم و با این سیستم بازیگران زیادی را از صفر 
و میانه پرورش دادم یا تغییر مسیر در شیوه ی کارشان 
ایجاد کردم، البته دوســتان دیگری این نوع بازیگری 
را به نام خود ثبت کردند، چون فکر می کردند این به 
نام خود ثبت کردن نام و آوازه ای برایشــان می آورد؛ 
در حالی که بسیار از آنچه نشــاِن تماشاگر می دهند، 
تمریناِت من بازیگر بوده و نه چیزی برای نمایش دادن. 
تماشــاگر خودش خواهد فهمید. تئاتر هم هنر صد 
ساله نیست، سه هزار ساله است و این کاله ها سرش 
نمی رود.او در پاسخ به این سوال که آیا در مواجه با هر 
بازیگری یک شــیوه منحصر به فرد دارد؟ گفت: بله و 
خیر. خیر به این معنا که برخی تمرینات برای من مبنا 
و پایه اســت، بله به این معنا که یک شاخه از شیوه ی 
تمرینات بازیگری را با هر بازیگری که وارد همکاری 
می شوم، کار می کنم. گاه بازیگر بسیار جوانی آن روش 
را پس می زند و می خواهد طبق روشی که تا به امروز 
یاد گرفته پیش برود و گاه بازیگر با سابقه ای همچون 
رؤیا نونهالی که مفتخرم به همکاری و همفکری با او، 
خودش شاخه هایی به آن شیوه اضافه می کند، انعطاف 
نشــان می دهد؛ از تمرینات تازه اســتقبال می کند و 

براساس آنچه که خواستم کار را پیش می برد. 

تئاتر خصوصی از پایه کج بنا شده است
روزبه حسینی:

در سالن های خصوصی 
ها  ر کشــو یر  ســا
اسپانســرهای بزرگی 
ی  کت ها شــر ن  چــو
خودروسازی از آثار روی 
صحنه حمایت می کنند. 
اما تئاتر خصوصی در کشــور ما از پایه کج بنا 

شده و ازسوی مدیران رها شده است

چهار شنبه    25 بهمن 1396
27 جماد  ی االول 1439    14 فوریه 2018    شماره 3122

| عباس  جهانگیریان می گوید: 
زمانی که بچه های مان دانش آموز بودند، 
کتاب های بســیار بدی به دست شــان 
دادیم و آن ها را از آثار ایرانی زده کردیم؛ 
در واقع یک  جورهایی از آثار ایرانی گریز 
دارند. به گزارش کائنات به نقل از ایسنا، 
این نویســنده ادبیات کودک و نوجوان 
درباره اســتقبال مخاطبان ایرانی از آثار 
ترجمه به نسبت آثار تألیفی اظهار کرد: 
مطمئنم اگر اثر خوب ایرانی باشد مردم 
سراغ آن می روند. باید چند اتفاق بیفتد 
تا بین ترجمه و تألیــف تعادل به وجود 
آید؛ یکی این که آثار ایرانی به قدری َقَدر 
و جذاب شوند و کشش داشته باشند که 

بتوانند با آثار خارجی رقابت کنند. او  افزود: روان شناسان می گویند چند کتابی  که 
کودکان در ابتدا می خوانند خیلی مهم است. اگر کتاب های بد بخصوص آموزشی  و 
جهت دار باشــند، بچه ها را از کتاب دور می کنند و دیگر ذهنیت خوبی نسبت به 
کتاب نخواهند داشت.جهانگیریان دیگر دلیل اســتقبال نسبی از آثار ترجمه را 
این گونه بیان کرد:  نهادی برای تبلیغ و معرفی آثار خوب ایرانی نداریم.  به طور 
مثال در ســینمای کودک و نوجوان مشــکل فیلم نامه داریم،  من با کارگردانی 
صحبت می کردم  و به او گفتم  چرا کار اقتباسی نمی کنید و  سراغ رمان ایرانی 
نمی روید. او گفت نمی توانم  همه رمان های ایرانی را تهیه کنم و بخوانم. به نظرم 

باید نهادی باشد تا رمان هایی را که ظرفیت اقتباس دارند شناسایی کند.
او در ادامه پیشنهاد کرد: نهادهایی مانند انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و خانه کتاب  کارگروهی را که اعضایش 
کارشناس و مستقل باشند نه وابسته به جریان فکری و سیاسی خاصی، تشکیل 

دهند تا این کارگروه اسامی کتاب هایی 
را که در جشنوارهای  مختلف نامزد یا 
برگزیده شده  و یا به نحوی دیده  شده اند 

در یک کتاب منتشر کند.  
این نویسنده خاطرنشان کرد:  برخی 
از آثــار ایرانــی قابلیت رقابــت با آثار 
خارجــی را دارد. ما به  هر نویســنده 
ییــم در  نــی کــه  می گو ا یر ا غیر
کشــورمان حدود  500 نویســنده 
کــودکان و نوجوانــان داریــم برایش 
حیرت انگیز اســت.  این کشــور  باید 
یک جریان ادبی فعال نه در سطح ایران 
بلکه در سطح بین المللی داشته باشد. 
مهم ترین مشکل مان این است که آثار 
خوب ما به کشــورهای دیگر  معرفی نمی شود؛ نه در کانون بخشی داریم که این 
کار را انجام دهد و نه در وزارت ارشاد، نه خانه کتاب. شورای کتاب کودک از دیگر 
نهادهای مرتبط، موجه تر اســت و از اعتبار بین المللی بیشتری برای معرفی آثار 
ایرانی برای ترجمه برخوردار است.  همچنین باید یکی از وظایف جدی و تأثیرگذار 
دفتر امور بین الملل کانون پرورش فکری کودکان معرفی کتاب ایرانی به ناشران 

خارجی برای ترجمه باشد و دفتر نقش پررنگ تری نسبت به گذشته ایفا کند. 
عباس جهانگیریان با تأکید بر این که خیلی از آثار ما قابلیت جهانی شدن را دارند، 
گفت: مترجمان و ناشران ولع زیادی برای ترجمه آثار خارجی دارند اما  هیچ ولعی 
برای ترجمه آثار ایرانی به زبان های دیگر نیست. البته تجربه نشان داده هر وقت 
کارهای خوب ترجمه شــده از آن ها استقبال می شود. من در ارمنستان دیدم که 
مردم آن ها چقدر به حافظ  و سعدی و فروغ و شاملو عالقه مندند، زیرا کتاب های 

آن ها ترجمه شده است. 

عباس  جهانگیریان:

بچه هایمان را از آثار ایرانی زده کردیم


