10

ﻫﻨﺮ

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  9دى 1397

ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 3329

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 9

گفتوگوی آنتونیا شرکا با کمال تبریزی به بهانه نمایش »مارموز«

زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻓﯿﺮوزهاى

صنعتيشدن نیمبند و بنبست در
ایجاد ظرفیتهاي جدید اشتغال

تندروهایی که به آدمهایی دیگر تبدیل شدهاند

اعالم فیلمهای بخش »نگاه نو«
فیلم فجر

 نکتهای که منتقدان »مارموز« به آن اشــاره
میکننــد ،این اســت که به نظر میرســد نگاه
مهرآمیزی به شــخصیت قدرت دارید ،انگار ته
دلتان درکش میکنید و میبخشیدش .شاید فکر
میکنید این شخصیت قربانی شرایط اجتماعی
است یا اساســا تصور میکنید این فیلم کمدی
اســت و قرار نیست کســی این وسط محکوم
شــود .فکر میکنــم این موضوع کمــی دافعه
ایجاد میکند چراکه بههرحــال مابازای چنین
شخصیتی را طی سالها بهویژه در دهه اخیر در
عرصه اجتماعی کشور خودمان زیاد دیدهایم و
کم نیستند کســانی که از حضور چنین آدمهایی
آســیب دیدهاند و شــاید بتوان گفت اینجور
آدمها قابل بخشــش نیســتند .فردی که مردم
را کتک میزند و از رانتهایی برای رســیدن به
اهداف جاهطلبانه خود اســتفاده میکند ،شاید
بهلحاظ نمایشی خندهدار باشد )بهویژه با بازی
بهداد( ،ولــی درواقع در خاطــره جمعی ما که
به تلخی به چنین افرادی و عملکردشــان نگاه
میشود .شاید انتظار داریم به چنین شخصیتی
به دیده اغماض نگاه نشــود چراکــه این آدم
شایســته نکوهش اســت .برای همین پرسیدم
موضع شما در مقابل چنین شخصیتی چیست؟
درست میگوید ولی در فیلم به چنین شخصیتی
از زوایای مختلف نگاه میشود .ما این آدمها را در
زندگیمان هیچوقت نمیبخشــیم میتوانیم آنها
را مســبب خیلی از مشــکالت بدانیم ،کمااینکه در
فیلم به این اشاره میشود ،جایی که آزاده صمدی
در رســتوران ســر شــخصیت اصلی داد میزند و
میگوید تو باعث شدی آواره خارج از کشور شویم،
اشاره میکند به آدمهایی که به دلیل حضور چنین
آدمهایی گریزان شــدند و حتی باعث تغییر مســیر
زندگی افراد شــدند .همانطور که نمیشــود این
شخصیت را بخشید .من فکر میکنم زاویه نگاهی
که من داشــتم و با آیدین سیار ســریع هم مطرح
کردم ،این بود که من برای آدمهای اینچنینی بیش
از اینکه کینهای نسبت به آنها پیدا کنم و فکر کنم،
این آدمها قواعد را به هم میریزند و هرجومرج به
وجود میآورند به چنین شخصیتی حس دلسوزی
دارم و ســعی کردم این دلسوزی در فیلم نسبت به
این آدم به وجود بیاید .اینها آدمهایی هســتند که
سقف پروازشان و افق دیدشان محدود است ،برای
همین دست به کارهای عجیبی میزنند .آدمی که
خیلی بزرگ باشــد و دل بزرگی داشته باشد ،به این
راحتی اوال خــودش متالطم نمیشــود و بعد به
این راحتــی دیگران را محکوم نمیکنــد .بنابر این
اینها آدمهایی هســتند که باید از زاویه دلســوزی
به آنها نگاه کرد .نکته دیگری هم هســت که باید
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بررسي باالترین سهم ارزش افزوده بخش صنعت از
 GDPدر ایران و دیگر کشورهاي صنعتي در دنیا نشان
ميدهد که کشــور ما در ارزش افــزوده این بخش نیز
نتوانسته مانند اشتغال ،به سهم باال و قابل مالحظهاي
دســت یابد .همانطــور کــه در نمودار  ۱۴مشــاهده
میشــود ،کشــورهایي مانند آلمان ،ژاپن و کرهجنوبي
در کارنامه توســعه صنعتي خود توانستهاند به ترتیب
رکوردهاي  ۳۳ ،۳۶و  ۳۰درصد را در دهههای  ۷۰و ۸۰
میالدي در این شاخص براي خود ثبت کنند؛ درحاليکه
ایــران در این زمینه در ســال ۱۳۷۶صرفا توانســته به
رقــم ۱۷٫۵درصد و تقریبا به میــزان نیمي از رکورد این
کشــورها دســت یابد .عالوه بر ثبت ســهم کوچکي از
ارزش افزوده بخش صنعت از  GDPدر ایران نسبت به
دیگر کشورهاي توسعهیافته ،نسبت پایین ارزش افزوده
بخش ساخت صنعتي به بخش ساختمان ،یکي دیگر
از مصادیق ضعف در توســعه صنعتــي و نبود راهبرد
توسعه صنعتي در کشور است که در نمودار شماره ۱۵
به خوبي میتوان آن را مالحظه کرد.
بنبســت در ایجاد ظرفیتهاي جدید اشتغال
نتیجه محققنشدن توسعه صنعتي
جســتوجوي واژه »توســعه صنعتي« در برنامه
پنجم و ششــم ،این نگراني عمیــق را ایجاد ميکند که
وابستگي کشــور به درآمدهاي نفتي در سالها ،توجه
به بحث »توســعه صنعتي« را در گذر زمان کمرنگتر
کرده اســت؛ بهگونهاي که برنامهریزان کشور با گذشت
زمان ،در دو برنامه اخیر ،اصوال دســتیابي به توســعه
صنعتــي را در اهــداف عملي خود بهعنوان پیشــران
توســعه نگنجانده و به نوعي از آن عبور کردهاند؛ زیرا
در برنامــه پنجم توســعه صرفــا یک بــار و در برنامه
ششــم بههیچعنوان از این واژه اســتفاده نشده است.
هرچند تکرار و ثبت ایــن واژه در گفتهها و برنامهها به
خوديخود توسعه صنعتي را تحقق نميبخشد ،بلکه
ارادهاي فراتــر از کالم و بیان را ميطلبد؛ اما نگاهي به
روند کاهشي ســهم مانده تسهیالت اعطایي به بخش
صنعت و معدن در  ۱۰ســال اخیر ،این کمرنگشــدن
بحث توســعه صنعتي را در کشور تأیید ميکند .بهجز
کمرنگشــدن بحث توســعه صنعتــي در دو برنامه
توســعه اخیر در نبود راهبرد و برنامه دقیق ،صحیح و
آگاهانه توســعه صنعتي در نیم قرن اخیر ،با گذشــت
زمان ،کشور دچار افت کارکرد نهادي در موارد مختلفي
شــده اســت که نتایج آن را امروز در اقتصاد به وضوح
میتوان مشــاهده کرد .تخریب نهادهــا و تنزل کارکرد
آنها ،عاملي برای کسب درآمدهاي کالن و بادآورده در
بخشهاي نامولدي شده که کسب منافع را از این طریق
آسانتر و هزینه فعالیت در بخشهاي صنعتي را باال و
تداوم آن را غیرممکن کرده است .امروز نیازمند بازنگري
در سیاســتها و بررســي روند حداقــل نیمقرن اخیر
تصمیمسازيها هســتیم .دیگر نميتوان با برنامههاي
کوتاهمدت و مقطعي ،امیدی به ایجاد اشتغال و کسب
رشدهاي اقتصادي باال و پایدار ،کاهش سطح عمومي
قیمتها و در نهایت کاهش فقر و بيکاري در جامعه
داشــت .افزایش ظرفیتهاي اشتغال در کشور ،عزم و
اراده دولتهایي مقتدر ،داراي اهلیت حرفهاي ،مستقل
از ذينفعان و جدي در امر توسعه صنعتي را ميطلبد
که با کمک در ایجاد اشتغال در فعالیتهاي صنعتي و
با عدم سلطه تفکرات کوتهنگرانه در این بخش ،صرفا
فعالیتهاي آســانتر خدماتي یا ســاختماني را براي
ایجاد اشــتغال برنگزینند؛ زیرا تکیه بر ایجاد اشتغال در
دو بخش ساختمان و خدمات بهجاي توسعه اشتغال
در بخش صنعت ،بسیار راحتتر ،بدون ایجاد تغییرات
خاص نهــادي یا حتي بهکارنگرفتــن نخبگان و توجه
به بحث شایستهســاالري در بازه زمانــي کوتاهمدتتر
است .بدون توســعه صنعتي و ایجاد ظرفیت اشتغال
جدید در این بخش ،نميتوان به صورت کاذب ظرفیت
اشتغال در بخشهاي دیگر را افزایش داد .بنبست در
ایجاد ظرفیتهاي جدید اشتغال ،نتیجه محققنشدن
توســعه صنعتي و عدم ایجاد ظرفیت اشــتغال جدید
در ایــن بخش اســت و پایداري مشــاغل در بلندمدت
در بخشهاي مختلف ،ازجمله بخش ســاختماني و
خدماتي نیز در گروي پایداري و ماندگاري اشــتغال در
بخشهاي صنعتي اســت .فرایندي که در ســالهاي
گذشــته صورت گرفت ،نه یک فرایند برنامهریزيشده
توســعه صنعتي ،بلکه واردات صنایع اغلب با فناوري
پایین و متوســط روبهپایین بود که ميتوان از آن با نام
»صنعتيشــدن نیمبند« یاد کرد .با گذشت زمان و افت
کارکرد نهادي ،نبود دولتهایي جدي در امر توســعه
صنعتــي ،وجود ذينفعاني نامولــد ،حذف نخبگان و
تمرکزنکــردن در تصمیمگیريهاي اقتصــادي ،امروز
نفسهاي همین صنایع موجود کشــور نیز به شــماره
افتاده اســت .درحالحاضر کشور نیازمند تهیه و تدوین
استراتژي دقیق و صحیح صنعتي است که هم ظرفیت
ایجاد اشــتغال و رشــد را افزایــش داده و هم پایداري
و ماندگاري اشــتغال و رشــد را در دیگــر بخشهاي
اقتصادي به همراه داشته باشد .سهم باالیي از کاهش
فقر در کشــور باید از مســیر »ایجاد اشتغال« به دست
آید .بــا توجه به ظرفیتهــاي فراوان ،هــم در منابع
مالي و هم در منابع انســاني ،قطعا خواهیم توانســت
از وضعیت نامطلوب کنوني خارج شــویم؛ اما این امر
محقق نخواهد شــد ،مگر بهمدد تهیه استراتژي دقیق
»توســعه صنعتي« و ســپردن آن در دستان نیرومند و
توانــاي نخبگان و تمرکــز تصمیمگیريهاي اقتصادي
کشور در نهاد و اَبَروزاتخانهاي مستقل از قواي سهگانه.
 -۱مســعود کارشــناس) ،(۱۳۸۲نفــت ،دولت و
صنعتيشــدن در ایران ،ترجمه علياصغر ســعیدي
و یوســف حاجيعبدالوهاب ،نشــر گام نو ،چاپ اول،
صفحه ۲۸۴
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مدنظر داشــت ،بههرحال ،این شــخصیت قهرمان
قصه ماســت و فضــای فیلم ما طنز اســت .بهتر
اســت بهجای اینکه از زاویه کینــه و بغض به این
شــخصیت نگاه کنیم ،با اینکه طنزمان سیاه است،
دیگر پایانش را اینگونه نبندیم و از زاویه دلسوزانه
او را تحلیل کنیم .بنابراین شخصیت درعینحال که
خشــم ما را برمیانگیزد ،باید موقعیتهایی را به
وجود بیاورد که به آن بخندیم .البته این خنده تلخ
اســت اما باید موقعیت کمدی را به وجود بیاورد.
این را در نظــر بگیرید در دورهای آدمهای تندرویی
بودند که االن تبدیل به آدمهایی دیگر شدند .یکی
را مثــال میزنم که اتفاقا با هم صمیمی هســتیم.
محســن مخملباف از زمانی به بعد کامال عقایدش
را پشت سر گذاشت و تغییر کرد.
 فکر میکنم فیلم از فیلمنامه آســیب دیده
است ،آیدین سیارســریع را از طریق صفحات
طنز »بیقانون« در روزنامه قانون میشناســیم
و بــه عنوان یــک طنزنویس از نوشــتههایش
لذت میبریم ،اما شــاید به دلیــل تجربه کمی
که در فیلمنامهنویســی دارد ،باعث شده فیلم
بــه مجموعه قطعــات طنزی تبدیل شــود که
کنار هم چیده شــدهاند؛ کالژی از طنزهایی که
موقعیتهایی را میســازد و به اوج میرساند،
ولی این قطعات انگار به هم چفت نمیشــوند.
مثال بخش خارج از کشــور قابل حذفشــدن
بود برای اینکه ریتم فیلم در این قســمت افت
میکند .نقش شــما در نگارش فیلمنامه در کنار
آیدین چطور بود؟
خالصه داســتان اولیــه که آیدین نوشــت این
اجازه را نمیداد که مدل فیلمنامه کالســیک جلو
بــرود .خود ایده به ما میگفت باید اینطور باشــم
و از شــکل توفانی و پرجنبوجوش شروع شود و
جایی سرش به ســنگ بخورد و آرام بگیرد و فرود

بیاید .با بچههای موســیقی هــم خیلی درباره آن
صحبــت کردیم .موســیقی تیتراژ هم این شــکلی
اســت؛ پرجنبوجوش شروع میشــود و بعد آرام
میگیرد ،درســت مثل الگوی خود فیلم .این مدل
را هــم در فیلمنامه و هم اجــرای پالنها طراحی
کردیم .نــوع کاتها هــم همین حــس را منتقل
میکند ،این طرحی بوده که از ابتدا در ذهنم وجود
داشت؛ درباره این اتفاق هم مفصل با حامد بهداد
و ویشکا آسایش صحبت کردم .ممکن است از نظر
برخی عیب به نظر بیاید که همیشــه باید در فیلم
ساختاری منسجم وجود داشــته باشد ،ولی واقعا
فکر میکنم به خاطر شخصیت اصلی داستان بهتر
بود همین شکلی که میبینید جلو میرفتیم؛ لحن
قصه تغییر کند و چیزهایی را به عنوان نتیجهگیری
داشته باشیم.
 شما در جاهایی از فیلم لوگوی قوه قضائیه و
نهادهایی را بهوضوح نشان میدهید که بهطور
معمول فکر میکنیم در عالم ســینما نمیشــود
به آنها نزدیک شــد .آیا نگران نبودید فیلمی که
میســازید با دیدگاههای این نهادها زاویه پیدا
کند؟ تأمین رضایت این ارگانها ،قوه قضائیه یا
گشت ارشاد سخت نبود؟
ما با ســختی پروانه نمایش گرفتیم و حقیقتا در
مرز پروانهنگرفتن بودیم .فیلم در جشنواره جهانی
نمایش داده شــد و بســیاری آن را دیدند و بعد از
آن روند دریافت پروانه نمایش آســانتر شــد .اگر
در جشــنواره نمایش داده نمیشــد با ذهنیتی که
اعضای شورای پروانه نمایش از فیلم داشتند قطعا
با نمایش آن مخالفت نمیشد .خوشبختانه زمان
فیلمبرداری ســعی کردیم برخی سکانسها را که
فکر میکردیم ممکن اســت ایرادی به آنها بگیرند
در دو نســخه فیلمبرداری کنیم .نســخهای که در
حال اکران است ،نســبتبه چیزی که در جشنواره

جهانی نمایش داده شــد تغییــرات کوچکی کرده
است؛ یک مقدار تغییر دیالوگهاست.
 فیلم شما با حضور حامد بهداد قهرمانمحور
شده اســت .آیا حامد بهداد خودش شخصیت
قــدرت را درک کــرد و در اجــرا بهاصطــالح
»درآورد« یــا اینکــه نقش شــما در خلق این
شخصیت مهمتر بود؟
درباره این موضوع خیلی باهم صحبت کردیم،
بهویــژه در روزهــای اول کار .درواقع دو مدل پالن
میگرفتیــم .بدون تعارف بــه حامد گفتم میدانم
بخشی از ویژگیهای این شخصیت درون تو هست
و تو باید آنها را آزاد کنی .حامد آدم زودرنجی است
و زود واکنش نشــان میدهــد؛ این موضوع خیلی
به پرداخت شــخصیت کمک میکرد .درواقع یک
پایهای وجود داشت که بتوان برای اجرای نقش از
آن کمک گرفت .از حامد خواســتم خیلی غلوآمیز
بازی نکند ،هرچند به دلیل فضای طنز میتوانست
این غلوآمیزبودن هم دوستداشــتنی باشــد ،اما
ترجیــح من چیز دیگــری بود .امــا حامد برخالف
من فکــر میکرد؛ بنابراین روزهای اول فیلمبرداری
دو مــدل پالن میگرفتیم .ولی واقعیت این اســت
که بهتدریج یکجوری بــا هم کنار آمدیم و به یک
تعادلی رســیدیم و در طول کار اطمینان حامد به
رفتار و کنش در بازی نســبت به من بیشتر بود؛ من
تردیدم به نوع بازی حامد بیشتر بود .بعد که فیلم
را دیدیم درســت نظرمان برعکس شــد .من گفتم
چقدر این اندازه بازی خوب است و حامد برعکس
معتقد بود زیادهروی کرده اســت و کمی غلوآمیز
اســت .در مجموع من را بیشتر راضی میکرد .فکر
میکنم خیلیها با من هم عقیدهاند که بازی حامد
انــدازه درســتی دارد و برای این نقــش قابلقبول
است.
 جایی در فیلم هست که ترامپ را با عالمت
دســتی میبینیم که با آن معروف شــده است
و منقــار پرنــدهای را تداعــی میکنــد؛ حامد
بهداد هــم در جاهایی از این حرکت اســتفاده
میکند .خواســتم بدانم دلیل خاصی برای این
معادلسازی داشتید؟
اشاره دســت حامد بهداد شبیه نوک مرغ است
کــه در داســتان ما کاربــرد داشــت .آن زمان فکر
نمیکردیم ترامپ هم از این عالمت اســتفاده کند.
تــا اینکه ســر تدوین متوجه شــدیم ترامپ هم در
بسیاری از ســخنرانیهایش از این عالمت استفاده
میکنــد .بعد روی تابلویی کــه در ترکیه میبینید،
عکس ترامــپ را با آن عالمت دســت ،بهصورت
ســیجی اضافه کردیــم؛ این ماجــرا کامال اتفاقی
بود که از یک صحنه شــروع شد و ربط پیدا کرد به
صحنه دیگر و متوجه شدیم چقدر درست است.

نگاهی به تئاتر »تجزیه« به نویسندگی صبا نجاتی و کارگردانی مرتضی جلیلیدوست در تاالر مولوی

ﭼﺮا ﻣﻦ ،ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ؟ ﮐﺲ دﯾﮕﺮى ﻧﯿﺴﺘﻢ؟
ﻃﻼﯾﻪ روﯾﺎﯾﻰ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
آیا ما خودمان هستیم؟ چرا ما کس دیگری نیستیم؟
این هویت یکپارچهای که از خود تصویر کردهایم و در ذهنمان متصور
است ،کیست؟ من چند نفر دیگر میتوانستم یا میتوانم باشم؟
تئاتر دانشــجویی و تجربــی »تجزیه« درباره امکانهــای دیگر بودن
است؛ امکان زیست و هویتهای دیگر حقیقی و زمانی و مکانی.
دیگــری که بهطــور بالقوه شــاید در ما یــا همزمان با ما هســت یا
میتوانســت و میتواند باشد ،اما هرکدام ما به قالب فعلیمان محدود
شــده اســت و ما هم این محدودیــت را بهعنوان تنها امــکان بودنمان
پذیرفتهایم یا بهتر بگویم این هویت محدودشــده را تنها حقیقت مطلق
وجودمان تلقی میکنیم...
دیدن این حجم از تفکر و پیچیدگی اندیشــه در یک کار دانشــجویی،
برایم بســیار شــگفتانگیز بود )هرچند این توقع همیشگی و مبنایی از
تئاترهای دانشــجویی اســت که متأســفانه بهندرت محقق میشود(،
بهخصــوص در دنیایی که هنــر هم مانند هر پدیده دیگری ،به ســمت
آســانفهمی حرکــت میکند و از دشــوار و طوالنیشــدن روند ادراک
میپرهیــزد» .تجزیــه« را از این نظر میتوان اثری فرمالیســتی نامید؛ از
نظر دشوارکردن فهم و طوالنیکردن ادراک و دعوت به اندیشه در حین
تماشا.
این مســئله بهزعم من ،مهمترین ویژگی برجســته یک اثر هنری ناب
اســت .فارغ از آنکه آیا در ارائه اثر بهشــکلی زیبا و تأثیرگذار موفق بوده
یا نه؟
در وهله نخســت آنچه مخاطب )و در حقیقت بهتر اســت بگویم،
مخاطــب حقیقی یک اثر هنری نــاب( را به دنیای خــود وارد میکند،
دعوت به اندیشهای ورای اندیشههای قالبی یا معمول یا حتی متفکرانه
اســت که دعوت به الیههای پیچیدهتر ذهن و امکانات اندیشهای بسیار
پنهانتر و عمیقتر اســت که شاید در زندگی روزمره مواجهه با آن هرگز
اتفــاق نیفتد و حتی اگر اتفاق بیفتد ،بهعنوان یک کابوس یا خیال محال
یــا هر چیزی که آبورنگ عقالنی ندارد ،بالفاصله و بهطور اتوماتیک ،از
ذهن پس زده میشود.
شــاید بتوان تنها گاهوبیگاه و بهندرت در رؤیاهــا و خوابها با چنین
سطحی از بودن و اندیشیدن ،مواجه شد ،در ناخودآگاه ...که البته همین
هم در بسیاری از موارد پس از بیداری و با حجم حملهکننده واقعیت به
ذهن ،اغلب در همــان لحظه ،به نهانترین چاههای ذهنی فرومیرود و
فراموش میشــود و بسیار کمتر پیش میآید که در یادهای ماندگارتر ما
باقــی بماند و اگر هم باقی بماند ،قطعا وقتی آن را برای خود بازآفرینی

میکنیــم ،با صورتها و قالبهای اندیشــه پذیرفتنی و معقول ،به آنها
سامان میدهیم و حقیقتشان را از آنها میگیریم؛ مثال میگوییم خانه ما
بود ،اما میدانیم که خانه ما نبود ،درواقع شــکل دیگری از آن مکان بود
یا میگوییم مــادرم ...میدانیم که در خواب آن زن کامال منطبق با مادر
مــن نبود یا هر حرکت و هر عمل دیگری که فینفســه امکانهای دیگر
بودن و حرکتکردن و زیستن اســت ،اما در واقعیت ،امکانپذیر نیستند
و حتی معقول...
و بــاز باید تکرار کنم که »تجزیه« را میتوان اثری فرمالیســتی نامید
که عالوهبر دشــوارکردن و طوالنیکردن روند ادراک ،آشــناییزدایی هم
میکند.
مادر ،تبدیل به پدر میشود .مادر ،مرد میشود .کس دیگری میشود.
دو مادر ،در مقابل هم قرار میگیرند .سه پدر ،در برابر هم و همه مدعی
هستند که خودشان هستند و بچهها در مقابل این هویتهای متکثرشده،
هیچ میشوند و وقتی که دوباره به صحنه بازمیگردند ،خودشان هم در
هویت دیگری ،دوباره تکرار میشوند.
شــخصیتهایی کــه متکثر میشــوند .زن ،مرد میشــود .پدر ،مادر
میشود .مادر ،پدر میشود .خواهر ،برادر میشود و برادر خواهر میشود

و هــر هویت واحد ،گاه به چندین هویت تقســیم میشــود و هیچکدام،
دیگری را نمیشناسد و قبول ندارد.
بچههــا در مقابل علت خودکشــی مادرشــان در رودخانــه ،گیج و
ســردرگمند .وقتی از پدر ســؤال میکنند ،از نظر آنها پدر ،آن پدر سابق
نیست و جوابی قطعی ندارد .در عین اینکه مرد دیگری مدعی است که
پدر آنهاست و از طرفی ،باز مرد دیگری که در رودخانه خودکشی کرده و
آنها هرگز او را ندیدهاند ،مدعی است که مادر واقعی آنهاست.
همــه در مقابل مدلی دیگــر از خود قرار میگیرنــد .هویتها کامال
مخدوش میشوند.
ایــن وضعیت در مورد مکان نیز تکرار میشــود .آیا این مکان همان
خانه آنهاســت؟ همان خانهای که در آن زندگی میکردند؟ با همسایه
عجیبــی که هرموقع بخواهد وارد و هرموقع بخواهد خارج میشــود؟
درحالیکــه امــکان ورود و خروج بــرای خود آنها نیســت ،اگر ورود و
خروجی هم اتفاق میافتد ،هر شخصیت با قالب دیگری وارد میشود.
در حقیقت ،مکان؛ مکانی که آنها با یکدیگر مواجه میشــوند ،مانند
خود شخصیتها ،یک ویژگی شگفتانگیز و جادویی دارد ،به این مفهوم
که تابع قوانین معمول ورود و خروج نیســت )این قســمت از نمایش،
مرا یــاد فیلمی از بونوئل انداخت که وقتــی جماعتی در یک میهمانی،
قصد ترک محل را داشــتند ،ابدا نتوانســتند از آن خارج شوند و همه تا
مدتها در آن محل اسیر بودند ،بهطوریکه مردم عادی ،به تماشایشان
میآمدند(.
در پایان همچنان این پیچیدگی درهمتنیدهشــده در شــخصیتها و
مکانهای نمایش ،بهجای گرهگشایی ،بر ابهام داستان میافزاید.
درواقع شخصیتهای اصلی که پدر ،مادر ،دختر و پسر هستند ،مرتب
تکرار و به دیگری تبدیل میشــوند ،با پرســشها و مسائلی که الینحل
باقی میمانند...
و من بهشــخصه از میان تمــام امکانهای زیســتی متعددی که در
تئاتر »تجزیه« ،ارائه میشــود ،مرد مدعی مادربــودن را که در رودخانه
خودکشــی کرده بود حقیقیتر و حضورش را غمبارتر دیدم ،به این دلیل
که این فکر به ذهنم رســید که آیا تمامی این شــخصیتها ،زاییده ذهن
انسان یا مردی ناامید نیستند که دوست داشت مادری باشد و جبر زیستن
او را از این امکان محروم کرده بود؟
البته که این صرفا یک برداشت شخصی است ،ولی آیا هنر قرار است
به یک برداشت و تحلیل واحد برسد؟
این تئاتر را به دعوت و اصرار پســرم که اکنون دانشجوی تئاتر است،
دیدم؛ کســی که وقتی تنها چهار ســال داشت پرسشــش دائم این بود:
»من چرا من هســتم و کس دیگری نیســتم؟« و حاال دیدم که همچنان
ایــن پرســش ذهن اوســت و البته همه مــا» ...تجزیه« این پرســش را
از نهانگاههــای ذهن ما بیرون میکشــد و آن را تقویــت میکند؟ آیا ما
میتوانستیم کسان دیگری باشیم؟ و آیا نخواهیم بود؟

 گروه هنــر :اعالم اســامی فیلمهــای اول حاضر
در جشــنواره فیلم فجر ،برای بســیاری از فیلمسازان
اولی که منتظــر نظر هیئت انتخاب درباره آثارشــان
بودند ،اتفاق مهمی است .روز گذشته هیئت انتخاب
ســیوهفتمین جشــنواره فیلم فجر متشکل از احمد
امینی ،محمدعلی حسیننژاد ،حسن خجسته ،شاهرخ
دولکو ،بهروز شعیبی ،حسین کرمی و رضا مقصودی
اســامی فیلمهای بخش نگاه نو را که به تجربه اول
فیلم بلنــد کارگردانان با پروانه ســاخت ســینمایی
اختصاص دارد ،بهاینترتیب اعالم کردند :پالتو شتری/
کارگردان :مهــدی علیمیرزایــی /تهیهکننده :مجید
شیخانصاری ،جاندار /کارگردان :حسین امیریدوماری
و پدرام پورامیری /تهیهکننده :کامران مجیدی ،حمال
طال /کارگــردان :تورج اصالنــی /تهیهکننده :منصور
سهرابپور ،دیدن این فیلم جرم است! /کارگردان :رضا
زهتابچیــان /تهیهکننده :محمد حمــزهزاده ،روزهای
نارنجی /کارگردان :آرش الهوتی /تهیهکننده :علیرضا
قاســمخان ،زهر مار /کارگردان :ســیدجواد رضویان/
تهیهکننده :جــواد نوروزبیگی ،ســونامی /کارگردان:
میالد صدرعاملی /تهیهکننده :علی سرتیپی ،مسخره
باز /کارگــردان :همایون غنــیزاده /تهیهکننده :علی
مصفا ،معکوس /کارگردان :پوالد کیمیایی /تهیهکننده:
مســعود کیمیایی؛ یلدا /کارگردان :مســعود بخشی/
تهیهکننده :علی مصفا.

 ۵۰سال نقاشیهای دیدهنشده
منوچهر نیازی در گالری بوم
 عصــر جمعــه ،چهاردهــم دی ،مجموعــهای
دیدهنشــده از مهمترین نقاشیهای اســتاد منوچهر
نیازی ،هنرمند ۸۱ســاله ،برای نخســتینبار در گالری
بوم به تماشا درمیآید .نیازی دراینباره میگوید» :این
یک نمایشگاه متفاوت از من خواهد بود که  ۵۰نمونه
شــاخص از آثار  ۵۰ســال اخیرم را یکجــا به نمایش
میگذارم .خوشحالم در گالری بوم که نمایشگاههای
شایســتهای برای بزرگانی مانند کیارستمی ،تناولی و
دیگر استادان برگزار کرده آثارم را ارائه میدهم« .این
نقاش صاحبسبک یادآوری میکند نقاشیهایش را
با الهام از موســیقی کالسیک بتهوون و چایکوفسکی
خلق میکند و منظرههای نرم را با شــنیدن شــوبرت
میآفرینــد .او میگویــد هیــچگاه از هیچکس تقلید
نکرده و همیشــه راه خود را رفته است .او تنوع بسیار
مجموعههایــی که خلق کرده را از پیکاســو آموخته
که همواره در پی کار نو و تازه بوده اســت .نمایشگاه
نقاشــیهای منوچهر نیازی عصر جمعه ،چهاردهم
دی ،آغاز به کار میکند و حدود دو ماه )غیر از شنبهها
و یکشــنبهها( نمایش عمومی خواهد داشت .گفتنی
اســت تمامی آثار بهنمایشدرآمده در گالرى بوم در
زمره گنجینه ایــن گالرى اســت و در جهت حمایت
از هنر ایران اســت و جنبه فروش نــدارد .گالری بوم
در خیابــان ولیعصر ،باالتر از نیایــش ،ارمغان غربی،
پالک  ۱۱واقع است.

معرفی  ۲۲نمایش راهیافته
به جشنواره تئاتر فجر
 گروه هنر :نســیم ادبی ،کیومــرث مرادی و محمد
مســاوات هیئت انتخاب ســیوهفتمین جشــنواره
بینالمللی تئاتر فجر ۲۲ ،نمایــش را برای حضور در
بخش مســابقه تئاتر صحنهای ایــران )یک( معرفی
کردنــد .این بخــش ویژه هنرمنــدان خالقی طراحی
شده که تاکنون فرصت و مجال کمتری برای معرفی
آثارشان داشتهاند؛ هرچند دبیرخانه دوره سیوهفتم
فجر در ایــن بخش برای پایاننامههای دانشــجویان
تئاتر و برگزیدگان تئاتر دانشگاهی امکان ویژهای قائل
شــده تا این هنرمندان بتوانند آثارشان را بدون داشتن
اجرای عمومی شــرکت دهند .از طرف دیگر داشــتن
اجرای عمومی در بازه زمانی تعریفشــده برای بقیه
هنرمندان الزامی است .اســامی  ۲۲نمایش راهیافته
بهترتیب حروف الفبا اینطور اعالم شــده اســت» :از
خــط زرد فاصله بگیرید« به کارگردانی رضا رشــادت
از تهــران» ،آقــا محمدخــان« بــه کارگردانــی نوید
معمار از تهران» ،آنشــرلی با موهای خیلی قرمز« به
کارگردانی امیــر بهاور اکبرپور دهکردی از شــهرکرد
چهارمحال وبختیــاری» ،اهالی هوا« بــه کارگردانی
دایانا )مریــم( فتحی رســگانی از تهــران» ،جعبه«
بــه کارگردانی علیرضــا وحدی از رشــت گیالن» ،راز
بقا« به کارگردانی ســیدصالح علــویزاده از تهران،
»سردســیر« به کارگردانی مصطفی ابهری مارشــک
از مشهد خراســانرضوی» ،ســرزمینهای شمالی«
بــه کارگردانی شــیما عــرب از تهــران» ،فرایند« به
کارگردانی علی کرســیزر از تهران» ،فیل در تاریکی«
به کارگردانی مهرداد مصطفوی از تهران» ،قضیه« به
کارگردانی سجاد امیرمجاهدی از تهران» ،النچر «۵به
کارگردانی مســعود صرامی و پویا سعیدی از تهران،
»لنگ ظهر« به کارگردانی رســول کاهانــی از تهران،
»ما داریم از این خونه میریم« به کارگردانی حســین
اکبرپور از مشــهد» ،مده آ« به کارگردانی ندا قاسمیان
از تهــران» ،مرد شــده« به کارگردانی آســو بهاری از
تهران» ،مرگ و دوشــیزه« به کارگردانی سینا راستگو
از تهران» ،مقدس« به کارگردانی سعدی محمدیعبد
از تهران» ،ناگهان همــه برمیخیزند به آوازی دیگر«
به کارگردانی ســعیده آجربندیان از تهران» ،نقاشــی
اشــر« به کارگردانی فریبرز کریمی از تهران» ،هار« به
کارگردانی حســین پوریانیفر از تهران و » ُویتسک« به
کارگردانی سینا احمدی از تهران.

