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زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻓﯿﺮوزهاي

سریال »داستان ندیمه« یکي از پرطرفدارترین سریالهاي این روزهاي دنیاست

معنای »داستان ندیمه« در دوران ترامپ
ﻣﺎرﮔﺎرت اﺗﻮود  .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎدى آذرى
در بهار ســال  ،۱۹۸۴نوشتن رمانی را شروع کردم
که در ابتدا نامش »داستان ندیمه« نبود .ذهنیاتم را
روی کاغذهای کهنه و چرکنویس مینوشتم و بعد
از آن با یک ماشین تحریر دستی که کرایه کرده بودم،
آن دستخط خرچنگقورباغه را بازنویسی میکردم
و نظم میبخشــیدم .ماشین تحریر آلمانی بود چون
آن زمــان در برلین غربی زندگی میکردم که با دیوار
برلین از برلین شــرقی جدا شده بود :اتحاد جماهیر
شوروی هنوز با قدرت ســرجایش بود و تا پنج سال
بعد از آن هم قرار نبود فروبپاشد .هر یکشنبه ،نیروی
هوایی آلمان شــرقی بمبهایی صوتــی را منفجر
میکرد به ما یادآوری کند که آنها چقدر به ما نزدیک
هستند .در ســفرهایم به برخی کشورها در آنسوی
پرده آهنــی مثل چک اســلواکی و آلمان شــرقی،
این احســاس که زیر نظر هســتم را بهخوبی تجربه
کردم؛ ســکوتها ،عوضکردن موضوع و شیوههای
عجیبی که مــردم به آدم اطالعات میدادند و همه
اینها بر نحوه نوشــتن من تأثیرگــذار بود .همینطور
ســاختمانهایی که تغییر کاربری داده بودند .مردم
به من میگفتنــد» :اینجا خانه فالنیهــا بوده ولی
یکهو غیبشــان زد« .من چنین داستانهایی را بارها
شنیدم.
من که در سال  ۱۹۳۹و پیش از جنگ جهانی دوم
به دنیا آمده بودم ،میدانســتم که نظمهای مستقر
ممکن است یکشبه از بین بروند و تغییر میتواند به
سرعت یک صاعقه باشد .نمیشد به این جمله »که
اینجا از این خبرها نیست« اعتماد کرد .هر چیزی در
هر جایی ممکن است اتفاق بیفتد.
تــا ســال  ،۱۹۸۴یکــی ،دوبــار از انتشــار رمانم
خــودداری کردم .به نظــرم این کار ریســک زیادی
داشــت که حاضر به پذیرش آن نبودم .داستانهای
علمی-تخیلــی و داســتانهای جدی بســیاری را
خوانده بودم .در این داســتانها با آرمانشــهرها و
ویرانشــهرهای زیادی آشــنا شــده بودم ،اما هرگز
چنین کتابی نخوانده بودم .فرم داســتان اشکاالتی
داشــت از جمله گرایــش کتاب بــه موعظهکردن،
تمثیلهــای بیش از حد و فقدان معقولیت .اگر قرار
بود یک باغ خیالی خلق کنم ،حداقل میگذاشتم که
قورباغههایش واقعی باشند .یکی از قوانین من این
بود که اتفاقات غیرواقعی و فناوریهایی را که هنوز
وجود ندارند در کتاب نگذارم.
االن که به ســال  ۱۹۸۴فکر میکنم ،ایده اصلی
حتــی برای خودم هم اندکی تــوی ذوق میزند .آیا
میتوانســتم خوانندگان را متقاعد کنم که در ایاالت
متحده کودتایی به وقوع پیوسته که یک دموکراسی
لیبرال را به یک دیکتاتوری بدل کرده اســت؟ قانون
اساسی لغو شده ،همه اعضاي کنگره به گلوله بسته
شــدهاند و حکومت تمامیتخواه مســیحی به نام
جمهوری گیالد تشکیل شده است .در این حکومت
جدیــد آزادیهای فــردی اکثر شــهروندان پایمال
میشــود و همه ادیان بهجز دین رســمی کشور ،در
کنار ازدواج مجدد ،طالق و ســقط جنین ،غیرقانونی
اعــالم میشــوند .متخلفان مذهبی و سیاســی اگر
بخت یارشان باشــد به مناطق سمی و خطرناک که
کولونی نامیده میشوند فرستاده میشوند وگرنه در
بیشــتر موارد با طناب دار اعدام شــده و به »دیوار«
)ظاهرا دیوار دانشــگاه کمبریج( آویخته میشــوند
تــا مایه عبرت بقیه باشــند .در رمــان ،جمعیت به
خاطر یک مســمومیت محیطزیستی ناشی از نشت
نیروگاههای هستهای ،در حال کاهش است .درواقع
بچهدارشــدن یک امتیاز خاص محسوب میشود و
هر کسی شانس آن را ندارد .در نظامهای اقتدارگرا،
طبقه حاکم ،مــوارد گرانبها را انحصــاری میکند.

معرفی سریال :داستان خدمتکار ازجمله ســریالهایی است که میتوان در ژانر علمی -تخیلی دستهبندی کرد.
داســتان این سریال در شهر کمبریج در ماساچوست ایاالت متحده آمریکا رخ میدهد .پس از ترور رئیسجمهور
آمریکا با گلوله و به رگباربستن همه اعضای کنگره ایاالت متحده ،انقالبی در کشور رخ میدهد ،قانون اساسی لغو
شده و حکومتی تمامیتخواه مسیحی به نام جمهوری گیالد تشکیل میشود .در این حکومت جدید آزادیهای
فردی اکثر شــهروندان پایمال میشود و همه ادیان به جز دین رسمی کشور ،ازدواج مجدد ،طالق ،سقط جنین
و همجنسگرایی غیرقانونی اعالم میشــود .متخلفان مذهبی و سیاســی اگر بخت یارشــان باشــد به مناطق
ســمی و خطرناک که کولونی نامیده میشوند فرستاده میشــوند ،وگرنه در بیشتر موارد با طنابدار اعدام شده
و به »دیوار« آویخته میشــوند تا مایه عبرت بقیه باشند .در این سریال داســتان از زبان زنی از طبقه کلفتها
روایت میشــود که نام واقعی او را هرگز نمیفهمیم ،ولی لقب او از آنجا که نام فرماندهاش »فرد« است» ،اُفرد«
) (Offrefdاســت .اُفرد پیش از انقالب گیالد همسر و یک دختر کوچک داشته است .از آنجا که شوهرش پیش
از او بــا زن دیگری ازدواج کرده بوده ازدواج آنها از ســوی حکومت جدید غیرقانونی اعالم میشــود و پس از
فراری ناموفق ،زن دستگیر میشود و )چون بچه داشته و باروری خود را ثابت کرده است( به مرکز سرخ که مرکز
آموزش کلفتهاست منتقل میشود و دخترش به خانواده یک فرمانده بیفرزند داده میشود .اُفرد از سرنوشت
دختر و شــوهرش اطالعی ندارد .او در خالل ماجراهای روزانه خود ،خاطرات قدیمیاش را نیز بازگو میکند که
فضای خفقانآور جمهوری گیالد را برای خواننده ترســیم میکند .مؤخره داســتان حدود  ۲۰۰سال پس از این
ماجراها رخ میدهد و در آن یک محقق چگونگی کشف خاطرات اُفرد و شرایط جمهوری گیالد را شرح میدهد.
این سریال ازجمله سریالهای پرمخاطب اســت که تاکنون توانسته جوایز متعددی را به خود اختصاص دهد.
سریال سرگذشــت ندیمه به وســیله بروس میلر اقتباس شــده و تهیهکننده اجرائی آن ،وران لیتلفیلد است.
الیزابت ماس یکی از نقشهای اصلی این ســریال را بر عهده دارد که تاکنون نظر بسیاری از منتقدان را به خود
جلب کرده است.
در آن مرکــز ،آنها تحت نظــارت زنانی مافوق به
در ایــن مــورد ،نخبگان رژیــم زنــان دارای توانایی
نــام »خاله« قرار میگیرند .برخــی از این »خالهها«
باردارشــدن را که از آنها بهعنوان ندیمه یاد میشد،
بــه کاری که میکننــد از صمیم قلب بــاور دارند؛
در انحصار خود درمیآورند.
آنها مؤمنانی واقعیاند و فکــر میکنند که در حق
وقتــی برای اولین نوشــتن» ،داســتان ندیمه« را
این زنان تازهوارد ،لطــف میکنند :حداقل ندیمهها
شروع کردم ،اســمش را »اُفرد« گذاشــته بودم که
در این جهــان جدید نه دیگر مجبــور به پاککردن
نام شخصیت اصلی داستان است .این اسم ترکیبی
بازماندههــای ســمیاند و نه در خطر تجــاوز قرار
است از اسم مردانه »اُفرد« و پیشوندی که به معنای
دارند حداقل از ســوي غریبهها .برخــی از خالهها،
»متعلقبودن« است و ترکیب آنها میشود »متعلق
دیگرآزارنــد .این زنها آنقدر از انسانیتشــان خالی
به فرد« چیزی شــبیه »ابن« در عربی .این اســم یک
میشــوند که برای زندهماندن ،یکدیگر را به مسلخ
معنای ضمنی دیگر نیز دارد .در زبان انگلیسی واژه
میفرســتند .برخیشــان فرصتطلب و برخیشان
 Offerبه معنای پیشکشکردن قربانی است ،اما در
طرفدار عقاید فمینیســتی دهــه  ۸۰مانند حمایت
هنگام نوشــتن ،اسم رمان به »داستان ندیمه« تغییر
زنان در برابر تعرض و خشونت جنسی هستند .شاید
پیدا کرد که تا حدی ادای دین به کتاب »داستانهای
به همین خاطر بود که همیشــه با این سؤال مواجه
کانتربــری« بود و تا حدی هــم به قصههای پریان و
میشــدم که آیا این یک رمان فمینیستی است؟ اگر
داســتانهای فولک ارجاع داشت؛ داستانی که برای
منظــور دیدگاهــی ایدئولوژیک
خوانندگانی در دوردســت یا در
باشــد کــه در آن همــه زنــان
آینده گفته میشــود؛ داســتانی
در این سالها »داستان ندیمه«
فرشتهاند یا آنقدر معصومند که
از رخدادهایــی باورنکردنــی و
به بیش از  ۴۰زبان ترجمه شده است.
مانند فرشتگان امکان معصیت
خیالین؛ درســت مثل قصههای
در سال  ۱۹۹۰فیلمی بر اساس آن
ندارند ،پاســخ منفی است ،ولی
پریان.
ساخته شد .یک اپرا از آن اجرا شده
اگــر منظور رمانی اســت که در
در ایــن ســالها »داســتان
و همچنین به رمانی تصویری بدل
آن زنان موجوداتی انسانیاند با
ندیمه« شــکلهای مختلفی به
شده است و در آوریل  ۲۰۱۷نیز یك
تمام تنوع شــخصیتی و رفتاری
خود گرفته است .به بیش از ۴۰
مجموعه تلویزیونی از آن ساخته
یــک انســان و آنچه بــرای آنها
زبان ترجمه شده است .در سال
شد .در این مجموعه ندیمههای
اتفــاق میافتد ،اهمیــت دارد،
 ۱۹۹۰فیلمی بر اساس آن ساخته
تازه به خدمت گرفته شده را در
یک مرکز آموزشی به نام مرکز قرمز،
بله ،میتوان گفت که این رمان،
شــد .یک اپرا از آن اجرا شــده و
شستوشوی مغزی میدهند
فمینیستی اســت .البته با چنین
همچنین به رمانی تصویری بدل
تعبیــری ،کتابهــای بســیاری
شده اســت و در آوریل  ۲۰۱۷نیز
فمینیستی محسوب میشوند.
یک مجموعه تلویزیونی از آن ســاخته شــد .در این
زنهــا در زندگی واقعــی هم مهــم و جذابند.
مجموعه ،یــک صحنه کلیدی وجــود دارد .در این
آنها نقآفرینانی ثانویه و دســتدوم در سرنوشــت
صحنه ،ندیمههای تازه به خدمت گرفتهشــده را در
انســانی نیســتند .بدون زنانی که قابلیــت باروری
یک مرکز آموزشــی به نام مرکز قرمز ،شستوشوی
داشته باشند ،نشانی از جوامع انسانی باقی نخواهد
مغزی میدهند .آنهــا باید هویتهای قبلي خود را
ماند .به همین خاطر اســت که تجاوز گروهی و قتل
به دســت فراموشی ســپرده و با وظایف جدید خود
زنان ،دختران و کودکان یکی از ویژگیهای مشــترک
آشنا شــوند .آنها همچنین یاد میگیرند هیچ حقی
تمامی نسلکشــیها در تاریخ بوده است .بچههای
ندارند جز حق محافظتشــدن ،آنهم تا زمانی که
آنها را بکش و آنهــا را با بچههای خودت جایگزین
از قواعــد پیروی کنند .آنها اینقدر تحقیر میشــوند
کن؛ درســت همان کاری که گربهها میکنند .کاری
که سرنوشت خود را پذیرفته و هیچگاه فکر شورش
کن که آنها صاحب فرزندانی شــوند که استطاعت
به سرشــان نزند .برای خود من نیز این صحنه بسیار
بزرگکردنشان را ندارند و در ادامه از آن بچهها برای
تکاندهنده بود.

اهداف خود بهره بگیر .کنتــرل زنان و کودکان یکی
از ویژگیهای تمامی رژیمهای سرکوبگر در این کره
خاکی بوده اســت .ناپلئون و ایده گوشت دمتوپش
که شــکلی از بردهداری مدرن بود در همین مقوله
جای میگیرد.
دومین ســؤالی که بعد از خوانــدن این کتاب به
ذهن میرســد این اســت که آیا »داســتان ندیمه«
یــک رمــان ضدمذهبــی اســت؟ پاســخ بــه این
پرســش نیز یکبار دیگر به این بســتگی دارد که از
ضدمذهبیبودن ،چه برداشــتی داشــته باشید .اگر
گروهــی از مردان ظالم کنترل را در دســت گرفته و
بخواهند شــکلی افراطی از مردســاالری را مستقر
کنند که در آن زنان حق خواندن و نوشــتن نداشــته
باشند ،جواب مثبت اســت؛ زنانی که نه از استقالل
مالی برخوردارند و نــه جایی غیر از خانه میتوانند
کار کنند ،برخالف برخی زنان در انجیل.
لباسهایــی کــه زنــان گیــالد میپوشــند از
نمادشناســی مذهبی غربی عاریت گرفته شــدهاند؛
همســران آبی میپوشند که نماد پاکی و مریم باکره
اســت؛ کلفتها قرمز به تن میکنند که نماد خون
زایمان اســت و همچنین نمــادی از مریم مجدلیه.
عــالوه برایــن رنگ قرمــز راحتتر دیده میشــود؛
مخصوصــا در هنگام فرار .همســران مردانی که از
مرتبــه اجتماعی پایینتــری برخوردارند ،لباسهای
راهراه به تن میکنند.
و اما ســؤال ســومی که با خواندن ایــن کتاب یا
دیــدن مجموعــه تلویزیونی ممکن اســت به ذهن
خطور کند ،این است که آیا این »داستان ندیمه« یک
پیشگویی است؟ جواب منفی است زیرا پیشبینی
آینــده عمال غیرممکن اســت .متغیرها و احتماالت
ناپیدای بسیاری در کار است .بگذارید اینطور بگویم
که این کتاب ،ضدپیشبینی است :اگر آینده را بتوان
با جزئیات تصریح کرد ،ممکن اســت دیگر آیندهای
در کار نباشد.
»داســتان ندیمــه« از سرچشــمههای مختلفی
تغذیه میکند :اعدامهــای گروهی ،قوانین ریاضتی،
کتابسوزیها ،برنامه فرزندآوری نازیها ،بچهدزدی
از ســوي ژنرالهــای آرژانتینی ،تاریخ بــردهداری و
تاریخ چندهمســری در آمریکا و بســیاری مســائل
دیگر که میتوان به این ســیاهه اضافه کرد ،اما یک
فرم ادبی نیز در این داســتان حضــور دارد :ادبیات
شــاهدبودن .شــخصیت اصلی رمان ،داستانش را
روایت میکند؛ پنهان میشــود و باور دارد که روزی
فــردی آن را خواهد یافت؛ فــردی آزاده که قدرت
درک و بازگوکردن آن را دارد .این خود امید اســت:
هر داســتان ثبتشــدهای متضمن خواننــدهای در
آینده اســت .رابینســون کروزوئه هم خاطرات خود
را مینوشــت ،بــه این امید که روزی فــردی آنها را
بخواند .درست مانند آدمهای بسیاری که در دوران
مرگ سیاه یا همان شیوع طاعون ،در انگلستان چنین
میکردند.
در پرتــو انتخابــات اخیــر آمریــکا ،ترسهــا و
اضطرابهای مردم افزایش یافته است .آزادیهای
بنیادین شــهروندی به نظر در خطر قرار گرفتهاند در
کنار بســیاری از حقوق زنان که در دهههای اخیر و
بعد از تالشهای بسیار به دست آمده بودند .در این
فضای مشــوش که در آن ،نفــرت از برخی گروهها
در حال افزایش اســت و افراطیــون فرصت را برای
توهین به نهادهــای دموکراتیک مغتنــم میبینند،
شــاید فرد یا افــرادی در جایــی آنچــه را در حال
رخدادن اســت مینویسند .شــاید دستنوشتههای
آنها را قرنها بعد در یک خانه قدیمی و پشــت یک
دیوار پیدا کنند .امیدوارم کار به اینجا نرسد.

ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ

عکسهایمهاجرت

از خواب خیس ماهی تا مایلند

افرا صفا :موزه بریتانیا با کمک مؤسسه
»آرتفانــد« مجموعــهای جدیــد
از عکسهــای  ۹هنرمنــد عــکاس
خاورمیانه را خریداری کرده اســت .با
این خریدهای جدید مســیر مجموعه
آثار خاورمیانه مــوزه بریتانیا دگرگون
شده و این نهاد در راه ثبت لحظههای
مهم تاریــخ و درگیرشــدن بــا تاریخ
معاصر و رویدادهای کنونی جهان گام
برمیدارد.
هنرمنــد ســوری جابــر العظمه
)متولد  ۱۹۷۳میــالدی( در مجموعه
خود با عنوان »رستاخیز« از سوژههای
عکاســی خود دعوت کرده اســت تا
روی روزنامه دولتی ســوریه »البعث«
چیزی بنویسند و آن را برعکس جلوی
دوربین نگه دارند .این عکسها بخشی
از نمایش رایگان موقت در گالری ۳٤
موزه هســتند که نمایشگاه »زندگی در
تاریخ« از آثــار روی کاغــذ هنرمندان
معاصر عــرب را تا  ۲۲اکتبــر در خود
جای خواهــد داد .این کارهــا همراه
با آثار دیگر پوســتر ،عکاسی ،طراحی
و پرینتــی که مــوزه بریتانیــا بهتازگی
خریداری کرده ،نمایش داده شــدهاند.
بســیاری از هنرمندان این نمایشــگاه
ســوریاند و آثارشــان پس از شورش
و آغــاز جنگ داخلی ســوریه در ۲۰۱۱
آفریده شده است.
چهــار هنرمند دیگر که آثارشــان
در این مجموعه اســت اهل شــمال
آفریقا هســتند که از میــان آنها لیدیا
الرحمن )متولــد  (۱۹۹۲الجزیرهای و
لیــال العلــوی ) (۲۰۱۶-۱۹۸۲هنرمند
فرانسوی-مراکشــی روی مســئله
مهاجــرت متمرکز شــدهاند .الرحمن
با اســتفاده از عکسهــای پوالروید از
غارهایی تصویربرداری کرده است که
مهاجــران جوان الجزیــرهای پیش از
گذشــتن از آبها برای رسیدن به اروپا
در آنجا پنهان میشــوند .درعینحال
لیال العلوی عــکاس خبرنگاری که در
بورکینافاسو کشته شــد ،امید جوانان
مهاجر تونســی را موضــوع کار خود
قــرار داده و یأس چهرههای مهاجران
سوری را در مرز لبنان به تصویر کشیده
است .عکاسهای تونسی نهال شامخ
)متولــد  (۱۹۸۵و هالــه عمار )متولد
 (۱۹۶۹بــه رویدادهــای کشورشــان
پیش از بهار عربــی  ۲۰۱۱پرداختهاند.
شــامخ به اعتراضهای  ۱۹۸٤تونس
موسم به »شــورش نان« پرداخته که
در آن درگیریها ،ســوژه عکاســی او
پرفســور فاضل ساسی کشته میشود.
عمار نیز به بررســی شرایط زندانهای
تونس میپردازد .عکسهای هنرمند
ُکرد-عراقــی جمــال پنجوانــی با نام
»صدام اینجاست« با طنزی تلخ نشان
میدهد که سایه صدام حسین سالها
پس از نابودیاش هنــوز هم جامعه
عراق را دنبال میکند.
دو هنرمنــد از ایران نیــز در جمع
این عکاســان هستند .هنگامه گلستان
)متولــد  (۱۹۵۲که به ثبت اعتراضات
زنان در ســال  ۱۳۵۷پرداخته و نیوشا
توکلیــان )متولــد  (۱۹۸۱کــه کتاب
عکسی براساس آلبومهای خانوادگی
ســاخته که یادوارهای است از زندگی
روزانه ایرانیان و برخوردهای واقعی در
تهران و دســت آخر کارهای اِمی کت
)متولد  (۱۹۵۹است که خانه متروکه
»هری سنت جان فیلیپی« معروف به
»عبداﷲ فیلیپی« را نشان میدهد؛ یک
مستشار بریتانیایی که مشاور نخستین
پادشاه عربستان شــد .آثار این هنرمند
نقطه مقابل  ۷۰۰شــیء تاریخی است
که فیلیپــی در ســفرهایش گردآوری
کرده بــود و اکنــون در اختیــار موزه
بریتانیاست.
کمک مالی سازمان آرتفاند برای
خرید ایــن آثــار در راســتای اقدامی
است که در ســال  ۲۰۰۹آغاز شد و در
گــذر آن مجموعــهای از عکسهایی
از هنرمنــدان خاورمیانــهای در موزه
بریتانیــا و مــوزه ویکتوریــا و البــرت
) (V&Aگردآوری شــد .بسیاری از آثار
خریدهشــده در آن ســال در نمایشگاه
ســال  ۲۰۱۲در موزه ویکتوریا و البرت
با عنوان »نور از خاورمیانه« به نمایش
درآمد .نســخهای از این نمایشــگاه با
نام »راســتگو با زندگی :عکاسی نوین
خاورمیانه« به شهر بیرمنگام نیز برده
شــد .اســتفان دئوچار مدیر سازمان
آرتفاند نیــز در این زمینه توضیح داد
که هنرمندان بسیاری امروزه از مدیوم
عکاســی برای برخورد بــا رویدادهای
خاورمیانه استفاده میکنند.

گروه هنر :این روزها شــاهد حضور نمایشهای تازهای در تاالرهای
تهران خواهیم بود و برایناســاس گزارش شــده که نمایشهای
خــواب خیس ماهــی ،عقل صورتــی ،دور دنیا در هشــتاد روز و
مایلند همین روزها در تاالرهای پایتخت ،بوستان ،خلیجفارس و
پالتوی اجرا روی صحنه میآیند.
»خواب خیس ماهی« در پایتخت
»خواب خیس ماهی« ،نوشته مهدی میرباقری و به کارگردانی
پویان درزی ،از  ۲۲تیر در تماشاخانه پایتخت روي صحنه رفت.
در »خواب خیس ماهی« امیرمحمد زند ،نفیســه روشــن ،آیدا
کنی ،ارســطو خــوشرزم ،پیام احمدینیا ،فرزانه ســهیلی ،پویان
درزی و شیرین صمدی به ایفای نقش میپردازند .از دیگر عوامل
نمایــش میتوان به علیرضا مهران )مشــاور کارگــردان و طراح
صحنه( ،امید گلزاده )طراح گریم( ،زهره کاظمی )طراح لباس(،
ســینا افشــار )طراح پوستر و بروشــور( ،ســعید غالمی )دستیار
کارگردان و برنامهریز( ،عرفان ابراهیمی )موســیقی( ،کاوه آهنگر
)ســاخت تیزر( و بهرنگ دزفولــیزاده )عکاس( اشــاره کرد .در
خالصه نمایش آمده :مهیار و الله ســه سال بعد از جدایی با هم
در کافهای که همیشــه میرفتند قرار میگذارنــد تا دوباره با هم
زندگی کنند» .خواب خیس ماهی« از  ۲۲تیر تا  ۲۲مرداد ،ســاعت
 ۲۲:۳۰در تماشاخانه پایتخت روی صحنه میرود.
اجرای دوباره عقل صورتی در مرکز تئاتر کانون
نمایش »عقل صورتی یا مدادی که فقط مشق نمینوشت« به
کارگردانی مهدی فرشیدیســپهر ،بار دیگر روی صحنه مرکز تئاتر
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میرود.
بــه گزارش ایرانتئاتر ،با توجه به اســتقبال عمومی از نمایش
»عقــل صورتی یا مــدادی که فقط مشــق نمینوشــت« که به
تهیهکنندگی اداره کل ســینمایی و تئاتر کانــون روی صحنه رفته
بود ،این اثر بار دیگر از اول مرداد در تاالر بوســتان این مرکز میزبان
عالقهمندان است.
این نمایش درباره رابطه میــان دانشآموزان ،معلمان ،پدران
و مــادران در محیط مدرســه و خانواده اســت؛ در این بین بازیگر
نقش اول این نمایش که پســری نوجوان اســت ،بــا چالشها و
رؤیاهایی روبهروســت که به کمک معلم پرورشــی خود قادر به
حلوفصــل آنها میشــود .ویژگی ایــن نمایش حضــور گروهی
از بازیگــران حرفهای و بازیگــران تازهکار نوجوانی اســت که در
کنار هم توانســتهاند اثــری متفاوت و قابل بحــث را خلق کنند.
همچنیــن طراحی صحنه کار بهگونهای اســت که از نور طبیعی
روز در آن اســتفاده شده است و دکورها کاربرد چندمنظوره دارند.
ریتمیکبودن اثر و همزمانی برخی اتفاقها در این نمایش ،نشانه
احتــرام کارگــردان به تربیت مخاطــب حرفهای تئاتر اســت که
رسانهها پیشتر به آن پرداختهاند.
ایــن نمایش که ویژه کودکان و نوجوانان تولید شــده ،از اول تا
بیستم مردادماه جاری همهروزه بهجز روزهای شنبه ،صبحها ویژه
مدارس و بعدازظهرها در ســاعت  ۱۹:۳۰برای عموم روی صحنه
میرود.
ســعید ابک ،مهــرداد باقری ،شــراره طیار ،فهیمــه باروتچی،
الهــام ایروانی ،مریم آشــوری و امیرحســین انصافی به همراهی
بازیگران خردســال و نوجوان در این نمایش ایفای نقش میکنند.
آهنگسازی این اثر را مرتضی طباطبایی و طراحی و ساخت دکور
و صحنه را مهرداد باقری ،مهدی فرشیدیسپهر و پویا طهماسبی
برعهده داشتهاند .معصومه آرواز نیز دستیار کارگردان و برنامهریز
این نمایش است.
»دور دنیا در هشتاد روز« ویژه بانوان
پرفورمنــس »دور دنیــا در هشــتاد روز« ویــژه بانــوان و به
نویســندگی و کارگردانی نارینه گالســتانیان ،روزهای  ۲۲و  ۲۳تیر،
ساعت  ۱۶در سالن خلیجفارس فرهنگسرای نیاوران اجرا شد.
»دور دنیا در هشــتاد روز« حاصل پژوهش و تمرین در حرکات
آئینی و مفهومی ملل است که قصد دارد با ارتباطی که بین کالم،
حرکت و موســیقی ایجــاد میکند ،مخاطــب را در جریان درکی
عمیقتر از سنت و فرهنگ مختلف ملل قرار دهد.
عوامل ایــن نمایش عبارتند از :نویســنده و کارگــردان :نارینه
گالســتانیان ،تهیهکننده و مدیر اجرائی :آتوســا منصوری ،دستیار
تهیه :ژامک فائقی ،گرافیســت :سینا اوچی ،طراح ویدئو و عکاس:
امیر فرخ ،طراح لباس :نارینه گالستانیان ،بازیگران) :اجراکنندگان(
دینا شریفبخش ،زهره استیری ،ژامک فائقی ،سارا کاظمی ،نرگس
عدیم ،بنفشــه رضا ،رانا جارالهی ،شقایق بهرایی ،یاسمین وفایی،
بهار بنیاسدی ،نســیم نوری ،نیلوفر آفتابی ،سما عطریان ،سمیرا
حمیدی ،شقایق صدری ،آالله سلمان ماهینی و یاس قهرمانی.
پرفورمنــس گروه آراکس با عنوان »دور دنیا در هشــتاد روز«،
 ۲۲و  ۲۳تیر ســاعت  ۱۶بهمدت  ۹۰دقیقه در ســالن خلیجفارس
فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.

مایلند در پالتو اجرا
نمایش »مایلند« به نویسندگی و کارگردانی هومن رستگار ،از
 ۲۰تیر در پالتو اجرای تئاترشهر به صحنه رفته است.
در این نمایش که روایتکننده داستان اولین سفر جیمز کالرک،
دانشجوی دورگه ایرانی -انگلیسی است و برای انجام یک تحقیق
از ســوی دانشــگاه به تهران اعزام شده اســت ،هومن رستگار به
ایفای نقش میپردازد.
هومن رستگار سابقه بازی در نمایشهای شبنشینی باشکوه
آقاجــون ،کنی چــی ،ننــهدالور و فرزندانش ،آنــدورا ،معصومه
و بیگانــه را دارد .از دیگــر عوامل این نمایش میتــوان به آزاده
بخشــی )مجری طرح و برنامهریز( ،بهزاد بختیاری )طراح صدا و
آهنگســاز( ،علی طهرانچی )طراح پوستر و بروشور( ،تینا بخشی
)طراح گریم( ،لعیا رســتمی )انتخاب لباس( و سعید جعفریپور
)عکاس( اشاره کرد» .مایلند« از  ۲۰تا  ۲۷تیر ،ساعت  ۱۸در پالتو
اجرای تئاتر شهر به روی صحنه میرود.

