
نگاهي به »آينه هاي روبرو« به كارگرداني 
محمد رحمانيان

زندگي لب مرز مرگ
قصه از يك آتش سوزي شروع مي شود. 
يك آتش سوزي مهيب در ساختماني 
كه زنان روسپي و تنها و واپس زده جامعه را در خودش 
جا داده اس��ت. ساختمان مي س��وزد و زناني كه روح و 
احساس و آبرو را مدت هاس��ت پشت در گذاشته اند و 
آن سوي ديوارهاي اين س��اختمان پناه گرفته اند زير 
دست و پاي معترضان فس��اد، سياه و كبود مي شوند، 
برخي مي گريزند و برخي مي س��وزند. »نزهت« يكي 
از همين زنهاست؛ زني فريب خورده و خسته كه بهرام 
بيضايي در نمايشنامه »آينه هاي روبرو«، او را از جمع 
س��اير اين زن ها جدا مي كند و وارد قصه اش مي شود. 
دختر هجده س��اله ته تغاري، يك معلم خوش��نام كه 
قرار است همين روزها سر سفره عقد بنشيند اما... يك 
مرتبه حساب و كتاب دنيا تغيير مي كند. او پاسوز برادر 
زنداني خود مي شود و كل زندگي اش از هم مي پاشد. 
نزهت با خيال نجات برادر زندان��ي، به تله كثيفي كه 
تيمسار نقش��ه اش را كش��يده پا مي گذارد و رو دست 
مي خورد. برادر كشته مي شود و لكه ننگي كه به دامان 
نزهت مانده پدرش را دق مرگ مي كند. نزهت از عالم 
و آدم مي بُ��رد. با حس عميق انتقام روزگار مي گذراند، 
هر روز در خيالش بارها تيمس��ار را مي كشد و با هر بار 
كش��تن او، خودش هزار بار مي ميرد. نزهت ساخته و 
پرداخته بيضايي همين زن درب و داغان اس��ت؛ يكي 
از ه��زاران زني كه بدون آرمان و هدفي از پيش تعيين 
شده، پاي شان ناخواسته به دنياي سياست باز شد و از 
همان جواني، قرباني سياست هاي كثيف حاكم شدند 
و در م��رز مرگ و زندگي، روزها و ش��ب ها و دقيقه ها و 
ثانيه هاي ش��ان را كش��تند. بيضايي، قصه نزهت را از 
نقطه اوج شور و شوق جواني روايت كرد و او را تا عمق 
درماندگي و نابودي رساند و محمد رحمانيان، دو روي 
س��كه زندگي نزهت را به بهنوش طباطبايي س��پرد.  
نقطه اوج بازي طباطبايي درس��ت همان نقطه شروع 
اس��ت. زماني كه نزهت با سرووضعي آشفته و خراب، 
از ميان زن هاي بيرون آمده از پشت حصارها دنبال راه 
فرار است. هر كاري مي كند و به هركسي رو مي اندازد 
تا باقيمانده همين روح و جسم ناتوانش را حفظ كند. 
طباطبايي در قامت نزهت شكست خورده، با دست هاي 
لرزان، موهاي آشفته و لباس هاي پاره، به دست و پاي 
مردي س��اده و تنها چنگ مي زن��د و التماس مي كند: 
»نذار منو بكشن.« اين آينده سياه همان دختر جوان و 
شادابي است كه رحمانيان در فيلم روي پرده، نمايش 
مي دهد. دختري با موهاي بافته شده و لباس هاي رنگ 
ب��ه رنگ كه از دنيا چيزي بيش��تر از همين اتفاق هاي 
خوشايند روزمره نمي خواهد. روي پرده دختر با هيجان 
مي خندد، چش��م هايش برق مي زند و ب��ا لباس هاي 
چيندار، روزهاي منتهي به مراس��م عقد را مي گذراند. 
اين طرف، روي صحنه تئاتر، همان دختر، سال ها بعد 
داخل كافه اي نشسته و از گذش��ته پر رنج مي گويد و 
س��يگار دود مي كند. تفاوت اين دو نقش، رفته رفته با 
گذشت زمان كمتر مي شود. طباطبايي رفته رفته تغيير 
حالت مي دهد. لبخند نزهت رفته رفته رنگ مي بازد، 
رنگ از صورتش مي رود، لطافت و آرامش جاي خودش 
را به آرايش غليظ و رنگ هاي تند مي دهد اما جاي اندوه 
در صورتش ثابت مي ماند. نزهت روي پرده از يك جايي 
به بعد مي شكند و طباطبايي اين شكست و زخم عميق 
را به بهترين ش��كل به نمايش مي گ��ذارد. آنجايي كه 
بغضش مي تركد و مي گويد: »اگر جراتشو داشتم خودمو 
مي كشتم اما من از قبرستون مي ترسم... مي ترسم« و 
اشك هايش جاري مي ش��ود، عمق انزجار از زندگي را 
مي ش��ود درونش ديد؛ عمق نف��رت از وجود خودش. 
اينكه تنها علت نفس كش��يدنش در اين شهر شلوغ، 
فقط ترس از قبرس��تان است و نه هيچ چيز ديگر. حاال 
همين انسان تنها يا همين مرده متحرك، مقابل مردي 
نشسته كه بدون اينكه بداند، تمام عمر عاشقش بوده. 
نزهت تنها و سرخورده كه تمام اين سال ها حتي يك 
ستاره در آسمان نداشته، ناگهان با نشانه هايي از عشق 
خيري قناعت روبه رو مي ش��ود و دوباره ردي از لبخند 
روي لب هايش مي نشيند. طباطبايي دوباره تغيير لحن 
مي دهد. كاري مي كند كه رگه هاي اميد نشس��ته در 
جانش را با تمام وجودمان از ديالوگ هايش حس كنيم. 
آخر نمايش وقتي مي گويد: »يعني تمام اين مدت، يكي 
عقب من مي گشت؟ يكي رو داشتم و نمي دونستم«، 
انگار خيال همه مان راحت مي شود، انگار نسيم خنك 
توي زندگي همه مان مي پيچد. اينجاست كه دل مان 
مي خواهد مرز بين فيلم روي پرده و اتفاقات داخل سن 
بشكند. حسرت مي خوريم كه كاش رحمانيان در حق 
اين بازيگر جفا نمي كرد و جاي فيلم ضبط ش��ده روي 
پ��رده، صحنه را براي نمايش گذش��ته و حال او خالي 
مي گذاشت. فرض كنيد اگر طباطبايي همزمان با نزهت 
شكسته و خسته، نزهت شاداب جوان را به طور موازي 
روي صحنه پيش مي برد، مي شد بازي اش را تحسين 
نكرد؟ هر چند كه او كار سخت تر يعني توازن و تعادل 
بين بازي جلوي دوربين و روي صحنه را به درس��تي 
انجام داده و همين يكدستي بازي در دو مديوم مختلف 
موجب ش��ده تا مخاطب در طول نزديك به دو ساعت 
و نيم اجرا و رفت و برگش��ت بين اجراي زنده و تصوير 
همراهي اش با نزهت قطع نمي شود و او را گام به گام كه 

قصه جلوتر مي رود مي پذيرد و باور مي كند. 

  رهبر سابق اركستر سمفونيك تهران در ادامه 
همكاري خود با اركستر سمفونيك دولتي آنتاليا 
از آغاز فصل جدي�د فعاليت هايش و اجراي چند 
كنس�رت با سوليس�ت هاي دنياي موسيقي خبر 

داد. مهر
  جي. جي. آبرامز كارگرداني »جنگ ستارگان 9« 

را بر عهده گرفت. 
  جايزه بهترين فيلمنامه جشنواره صلح بوليوي 
براي فيلمنامه فيلم كوتاه بي حوا به كميل روحاني 

رسيد. 
  پنجمين جش�نواره »هنر براي صلح« با آثاري 
از هنرمندان 30 كشور جهان در خانه هنرمندان 

ايران آغاز به كار كرد. 
  نخستين دوره جش�نواره فيلم صلح ۱۱ الي ۱۵ 
آذر در شيراز برگزار مي شود و مهلت ارسال آثار 

۲۲ شهريور الي ۲۲ مهر ماه است. 

تور كنسرت گروه دستان با شهرام ناظري
تور كنسرت گروه دستان و شهرام ناظري آبان و آذر امسال در اروپا برگزار مي شود. در اين تور شهرام ناظري قطعاتي جديد از ساخته هاي »سعيد فرج پوري« را به همراه آثار قديمي خود با گروه دستان اجرا خواهد 
كرد. در اين كنسرت، گروه »دستان« طبق روال گذشته خود، قطعاتي را به صورت بي كالم و سازي نيز اجرا مي كند. در اين كنسرت ها حميد متبسم )نوازنده تار و سه تار(، حسين بهروزي نيا )نوازنده بربط(، سعيد 

فرج پوري )نوازنده كمانچه(، پژمان حدادي )نوازنده تنبك و سازهاي كوبه اي( و بهنام ساماني )نوازنده سازهاي كوبه اي( در كنار شهرام ناظري به عنوان خواننده حضور خواهند داشت. 

حسين عليزاده: شهرام ناظري 
نيازي به لقب شواليه ندارد

مراسم افتتاحيه خانه تنبور در حالي روز 21 شهريور در 
روستاي بانزالن برگزار شد كه مسووالن و هنرمنداني 
چون حس��ين عليزاده، ش��هرام ناظري، كيهان كلهر، 
علي اكبر شكارچي، محمدرضا درويشي و... خودشان را 
به اين روستاي دورافتاده رسانده بودند. حسين عليزاده 
در بخشي از اين مراسم ضمن اشاره به عنوان »شواليه« 
كه طي س��ال هاي اخير به برخي هنرمندان ايراني اهدا 
شده و خود او از گرفتنش امتناع كرده است، عنوان كرد: 
من به كرمانش��اه غيرت دارم و از عاشقان موسيقي اين 
منطقه هستم. امروز شهرام ناظري و كيهان كلهر دو نفر از 
استادان موسيقي كه هر دو هم اهل كرمانشاه هستند، در 
ميان ما حضور دارند. اين دو هنرمند در جهان معروفند. 
نام هركدام از اين دو به تنهايي بيانگر بزرگي آنان است. 
نمي دانم چرا مجري برنامه س��عي دارد بزرگي شهرام 
ناظري را با لقب »ش��واليه« به رخ بكشد. شهرام ناظري 
خودش هنرمند بزرگي است و نيازي به لقب »شواليه« 
ندارد.  خود فرانسوي ها به ما مي خندند وقتي مي بينند 
هنرمندان مان را با لقبي صدا مي زنيم كه آنها به ما داده اند. 
من خودم نشان »شواليه« را از دولت فرانسه قبول نكردم 
چراكه مي خواس��تم ب��ا همين مس��اله مقابل��ه كنم. 

نمايشگاه عكس تهمينه 
منزوي در گالري راه ابريشم

نمايشگاه عكس هاي تهمينه منزوي با عنوان »گذشته 
اس��تمراري« روز جمعه در گالري راه ابريش��م افتتاح 
مي ش��ود. موضوع عكس هاي منزوي در اين نمايشگاه 
س��اختمان هاي قديمي و ويرانه و رابطه انس��ان با اين 
فضاهاي فراموش شده اس��ت منزوي ترسيم احساس 
گذشته را مهم ترين دليل براي ثبت اين عكس ها مي داند؛ 
عكس هايي كه به گفته او تعدادي از آنها هم در افغانستان 
عكاسي شده است. اين نمايشگاه 2٤ شهريور از ساعت 
16 تا 21 در گالرى راه ابريشم به نشاني پارك الله، بلوار 
كشاورز، بين وصال و قدس، پالك 21٠ افتتاح مي شود.  

بازتاب

 توضيحاتي در باره مطلب 
»به  بهانه تغيير مداوم برنامه هاي 

تماشاخانه ايرانشهر«
پيرو مطلب منتشر شده با عنوان »به بهانه تغيير مداوم 
برنامه هاي تماشاخانه ايرانشهر« در روزنامه وزين اعتماد، 
تماشاخانه ايرانشهر ذكر توضيحاتي را در خصوص موارد 
اشاره ش��ده در اين مطلب، ضروري مي داند.  در ابتداي 
اين توضيحات الزم اس��ت به اين مهم اش��اره شود كه 
روزنامه اعتماد از جمله نش��ريات دغدغه مند در عرصه 
فرهنگ و هنر اس��ت كه طي سال هاي گذشته همواره 
با نگاهي كارشناس��انه و بدون حب و بغض فعاليت هاي 
فرهنگي و هنري و به ويژه تئاتر را مورد نقد و بررس��ي 
قرار داده اس��ت كه اين عملكرد جايگاه قابل احترامي 
را براي روزنامه اعتم��اد در ميان خانواده فرهنگ و هنر 
رقم زده است. از اين رو پرداختن به فعاليت تماشاخانه 
ايرانشهر به عنوان يكي از مجموعه هاي حرفه اي تئاتر 
ايران نيز در راستاي همين عملكرد، قابل احترام است.  
ش��وراي سياستگذاري تماش��اخانه ايرانشهر متشكل 
از آقايان مجي��د رجبي معمار، به��روز غريب پور، آتيال 
پسياني، حسين مسافرآستانه، حسين پارسايي و ايرج 
راد اعتقادي به پيشداوري و قضاوت پيش از اجراي آثار 
كارگردان هاي حرفه اي ندارد و حسب وظيفه اي كه بر 
عهده دارد امكان و ش��رايط اجراي آثار اين هنرمندان 
را فراهم كرده و همه آثار متقاض��ي اجرا را قابل احترام 
و درخور توج��ه مي داند. با نگاهي ب��ه توفقيات برخي 
نمايش هاي اجرا شده سال 95 تماشاخانه ايرانشهر در 
سي وپنجمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر و جوايزي 
كه كس��ب كردند و همچنين ميزان استقبال و فروش 
قابل توجه نمايش ها مي توان به عملكرد كارشناس��انه 
شوراي سياستگذاري تماشاخانه ايرانشهر يا به عبارتي 
استراتژي فرهنگي اين مجموعه اشاره كرد.  مقررات كف 
فروش در تماشاخانه ايرانشهراز ابتداي فعاليت شوراي 
سياس��تگذاري تماش��اخانه و با حذف حق السهم 2٠ 
درصدي مجموعه از فروش آثار نمايشي، به منظور تالش 
گروه هاي نمايشي براي تبليغ و جذب بيشتر مخاطب و 
در عين حال موفقيت گروه در تامين هزينه هاي اثر خود 
لحاظ شده است.  شايان ذكر است كه قانون كف فروش 
با اطالع و توافق كارگردان ها لحاظ شده است و اقدامي 
يكطرفه نيست. به عنوان مثال نمايش »فروِغ ساراپينا« 
به كارگرداني آقاي محس��ن حسيني با توجه به فروش 
گيش��ه نمايش، بنا به توافق انجام شده )دستورالعمل 
اجرايي( در س��الن دكتر ناظ��رزاده كرماني به كار خود 
پايان مي دهد.  همچنين ايج��اد فرصت اجراي مجدد 
براي نمايش »ماتريوش��كا« نيز در راس��تاي نقطه نظر 
شوراي سياستگذاري تماشاخانه ايرانشهر در خصوص 
رپرت��وآر آثار نمايش��ي موفق اس��ت.  در پاي��ان يادآور 
مي شويم شوراي سياس��تگذاري تماشاخانه ايرانشهر 
طي 2 سال گذشته اقدام به ارايه جدول يكساله اجراهاي 
تئاتري مجموعه كرده است و تغيير در جدول اجراهاي 
يكس��اله امري بديهي و اجتناب ناپذير است.  شايد اگر 
تاالرهاي نمايشي ديگر جدول برنامه هاي ساالنه خود 
را انتشار مي دادند، نگارنده محترم بيشتر به تغيير مداوم 

برنامه هاي نمايشي پي مي بردند.

خبر كوتاه

نگاهسرخط خبرها

خبر آخر

پرده نقره اي
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جايي براي نوقلمان و غول هاي ادبي 

صالحي دغدغه هاي اهالي نشر را شنيد 

نوبت ارتقاي سطح كيفي جشنواره است

 »فروشنده« در نوزدهمين جشن سينماي ايران درخشيد

فهرست نهايي نامزدهاي من بوكر ۲0۱7 اعالم شد

طي ديداري در وزارتخانه

مديركل هنرهاي نمايشي در سفر به مريوان مطرح كرد

با شش كتاب 
بي نظير 

و برآمده 
از شهامت 

كه مجموعا 
مرزهاي 

قراردادها 
را پشت سر 
مي گذارند 

در فهرست 
امسال 

نويسندگان 
شناخته شده 

و صداهاي 
جديد روي 

صحنه ادبيات 
در كنار هم 
قرار گرفتند

اين جشن به 
سالم ترين صورت 

ممكن برگزار شد
طائرپور: »چه بخواهيم و 
چه نخواهيم اين جش�ن 
ب�ه س�الم ترين صورت 
ممكن برگزار شد.  اينجا 
هيچ البي اي وجود ندارد. 
همه آزادانه راي هاي خود 
را داده اند. جشن نوزدهم 
نش�ان داد كه فارغ از هر 
البي گري پيش مي رود.«

درخش��ش اصغ��ر فره��ادي ب��ا فيلم 
»فروش��نده« در نوزدهمي��ن جش��ن 
س��ينماي ايران، بزرگ ترين اتفاق روز ملي سينما بود؛ 
روزي كه س��ينماگران براي گراميداشت آن در باشگاه 
فرهنگي و ورزش��ي پي��ام گردهم آمدند و يك س��ال 
فعاليت ش��ان را در س��ينما مرور كردند.  در اين جشن 
اما برخي از فيلم هاي مورد تاييد داوران سي و پنجمين 
جشنواره فيلم فجر، با وجود نامزد شدن در رشته هاي 
مختلف از بردن تنديس به خانه محروم ماندند. »ماجراي 
نيمروز« ب��ه كارگردان��ي محمدحس��ين مهدويان و 
تهيه كنندگي محمود رضوي يكي از اين فيلم ها بود كه 
آكادمي جشن نوزدهمين آن را در هشت رشته شايسته 
دريافت تنديس دانس��تند. اين شايس��تگي در نهايت 
نتيجه اي براي عوامل »ماجراي نيمروز« نداش��ت. اين 
در حالي است كه دومين تجربه كارگرداني مهدويان در 
سينما، سيمرغ بلورين بهترين طراحي صحنه و لباس 
و بهترين فيلم را در جش��نواره سي و پنجم فيلم فجر از 
آن خود كرد.  »وياليي ها« به كارگرداني منير قيدي نيز 
از ديگر فيلم هاي جشنواره فجر سال گذشته بود كه با 
وجود دريافت دو س��يمرغ بلورين بخش هاي بهترين 
بازيگر مكمل زن و جلوه هاي ويژه بصري، در نوزدهمين 
جشن خانه سينما نتوانست تنديس��ي به دست آورد. 
نخستين تجربه كارگرداني منير قيدي در چهار بخش 
جشن نوزدهم، نامزد دريافت جايزه بود.  اما فيلم »رگ 
خ��واب« از ديگر آثار م��ورد توجه اين دوره از جش��ن 
سينماي ايران بود. فيلم نعمت اهلل هرچند در جشنواره 
فجر چندان به م��ذاق هيات داوران خ��وش نيامد، در 
جشن نوزدهم در بخش هاي فيلمبرداري، صدابرداري، 
صداگذاري، جلوه هاي ويژه ميداني و بهترين بازيگر زن 
تنديس خانه سينما را گرفت. اين فيلم در جشنواره فجر 
تنها در دو بخش جلوه هاي ويژه بصري و بهترين بازيگر 
زن سيمرغ فجر را به دست آورد.  فيلم هاي »نفس« به 

كارگرداني نرگس آبيار، »دختر« رضا ميركريمي، »من« 
نخستين تجربه سهيل بيرقي و »برادرم خسرو« احسان 
بيگلري هم تنديسي از جشن نوزدهم را به خانه نبردند. 
اين فيلم ها در سي و چهارمين جشنواره فجر رونمايي 
شدند و در برخي رش��ته ها مورد توجه هيات داوران و 
منتقدان سينمايي قرار گرفتند.  همچنين »النتوري« 
رضا درميشيان هم كه در هفت رشته جشن سينماي 
ايران نامزد دريافت تنديس بود، تنها به دريافت جايزه 
بهترين چهره پردازي بسنده كرد. اين فيلم در جشنواره 
فجر سال 9٤ سيمرغ بلورين بهترين صدا را گرفت.  اما 
ريش��ه اختالف برگزيدگان اين دو رقابت سينمايي را 
مي ش��ود در نحوه داوري آثار جس��ت وجو كرد. جشن 
خانه س��ينما در س��ال هاي اخير با اصالح آيين نامه و 
س��اختار، نامزدهاي بخش هاي مختل��ف را به صورت 
آكادمي انتخاب و داوري مي كند. به اين نحو كه اعضاي 
صنوف خانه سينما در هر رش��ته، به تماشاي آثار ارايه 
شده مي نش��ينند و با توجه به تخصص شان، فيلم ها را 
مورد قضاوت قرار مي دهند. در جشنواره فجر اما هيات 
داوران متش��كل از هفت س��ينماگر، فيلم ها را در تمام 
رشته ها ارزيابي مي كنند: »چه بخواهيم و چه نخواهيم 
اين جشن به سالم ترين صورت ممكن برگزار شد.  اينجا 
هيچ البي اي وجود ن��دارد. همه آزادانه راي هاي خود را 
داده اند. جشن نوزدهم نشان داد كه فارغ از هر البي گري 
پيش مي رود. « اين بخشي از حرف هاي فرشته طائرپور 
به سينماس��ت كه صحت داوري اين جش��ن را يادآور 
مي ش��ود. براي اثبات اين مدعا، بازخوان��ي پيام اصغر 
فرهادي به نوزدهمين دوره جشن سينماي ايران خالي 
از لطف نيس��ت؛ كارگرداني كه قله هاي جشنواره هاي 
معتبر دنيا را فتح كرده اس��ت: »در ميان جشنواره هاي 
مختلفي كه جايزه گرفتم، بيشترين جوايز را من از جشن 
خانه سينما گرفتم و اين مساله براي من معني خاصي 
دارد. آرزو مي كنم جشن س��ينماي ايران بيشتر باعث 
نزديكي و همدلي اهالي س��ينما باشد تا موجب دوري 

آنها از همديگر.«

پل اس��تر و جورج س��اندرز، غول هاي 
ادبي امريكا شانه  به شانه يكديگر براي 
دستيابي به جايزه من بوكر امس��ال با يكديگر رقابت 

خواهند كرد. 
هيات داوران اين دوره از جوايز به رياس��ت لوال يانگ، 
فهرست نهايي شش نامزد من بوكر را ديروز صبح اعالم 
كردند. عالوه بر استر و ساندرز، نخستين اثر داستاني 
رمان نويس 29 س��اله، فيونا موزلي در اين فهرس��ت 
جاي دارد؛ همچنين علي اسميت كه با كتاب »پاييز«، 
امسال چهارمين حضور خود را در من بوكر رقم مي زند 
اما جمعي از نويس��ندگان برنده جوايز ادبي از شركت 
در اين رقابت جا ماندند كه از جمله آنها ارونداتي روي 
نويس��نده هندي، سباس��تين بري نمايشنامه نويس 
ايرلندي و زادي اسميت رمان نويس انگليسي هستند. 
داوران رمان »لينكلن در باردو« نوش��ته س��اندرز را 
كه در آن ب��ه روايت بازديد آبراه��ام لينكلن از مقبره 
فرزندش، ويلي، در طول يك شب مي پردازد را انتخاب 
كردند. رمان »٤ 3 2 1« اثر اس��تر را كه داوران رماني 
»استادانه« ناميدند، درباره پس��ري به نام آرچي بالد 
آيس��اك فرگوسن اس��ت كه زندگي اش چهار مسير 

موازي را طي مي كند. 
اما موزلي براي نخستين تجربه نويسندگي اش، رمان 
»المت« به اين فهرس��ت راه يافته است؛ رمان از زاويه 
ديد دانيل روايت مي شود. او پسري است كه زندگي در 
خانه اي را به خاطر مي آورد كه پدرش آن را در جنگلي 
دورافتاده بنا كرد. اين فهرس��ت با كتاب هاي محسن 
حميد، نويسنده انگلستاني- پاكستاني به نام »خروجي 
غربي«-كه در آن پناهندگان مي توانند با اس��تفاده از 
درهاي سياه غريبي به مكان ديگري در دنيا پناه ببرند- 
و نخستين تجربه داستان نويسي اميلي فريدالند به نام 

»تاريخ گرگ ها« -درباره دختر 1٤ س��اله منزوي اي 
اس��ت كه در مزرعه اش��تراكي رو به زوال��ي به همراه 
خانواده اش زندگي مي كند- كامل مي ش��ود. حميد 
پيش از اين و در س��ال 2٠٠7 براي رمان »بنيادگراي 
مخالف« به فهرست نهايي نامزدهاي بوكر راه يافته بود. 
حذف كتاب »راه آهن زيرزميني« نوش��ته كولسون 
وايت هد كه ت��ا به حال جايزه پوليتزر داس��تان ادبي 
2٠17، جايزه كتاب مل��ي ادبي 2٠16 و جايزه آرتور 
سي كالرك بخش علمي- تخيلي را از آن خود كرده 

است، يكي از غافلگيري هاي اين جايزه ادبي است. 
لوال يانگ، رييس هيات داوران درباره اين فهرس��ت 
مي گويد: »با شش كتاب بي نظير و برآمده از شهامت 
كه مجموعا مرزهاي قراردادها را پشت سر مي گذارند، 
در فهرس��ت امس��ال نويس��ندگان شناخته ش��ده و 
صداهاي جديد روي صحن��ه ادبيات در كنار هم قرار 
گرفتند. در اين فهرست، گروهي از رمان هايي كه از دل 
س��نت بيرون آمده اند اما راديكال و معاصر قرار دارند. 
طيف هاي احساسي، فرهنگي، سياسي و روشنگري 
اين كتاب ها قابل توجه هستند و هر كدام به شيوه اي 
فكر ما را دچار چالش مي كند و همين ويژگي تاييدي 

بر قدرت ادبيات است. « 
پس از اعالم فهرس��ت نامزدها، وبس��ايت پيش بيني 
»الدبروكس« بالفاصله ش��انس كت��اب »لينكلن...« 
ساندرز را دو به يك اعالم كرد. حميد و موزلي شانس 
چهار به يك در جايگاه دوم قرار گرفتند و استر با امتياز 
عجيب پنج به يك و فريدالند و اسميت با شانس شش 
به يك در انتهاي جدول جاي گرفتند. جايزه نقدي 5٠ 
هزار پوندي از سه سال پيش آثار نويسندگان امريكايي 
را مي پذيرد و سال گذشته پل بيتي براي نگارش كتاب 
»خيانت« نخستين نويسنده امريكايي نام گرفت كه 
اين جايزه را ب��ه خانه مي برد. برن��ده جايزه من بوكر 

2٠17، هفدهم اكتبر معرفي مي شود. 

وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي كه هفته 
گذشته ميهمان تئاتري ها بود، به تازگي 
نيز در ديداري با اهالي نش��ر، دغدغه ها و مشكالت آنان 
را شنيد.  پس از انتخاب س��يدعباس صالحي به عنوان 
وزير جديد فرهنگ و ارش��اد اسالمي، اهل قلم خشنود 
بودند مردي فرهنگي در اين جايگاه قرار گرفته كه پيش 
از اين هم كارنامه خوبي در حوزه كتاب داش��ته است و 
با حضور او ش��ايد بتوان به روزهايي بهتر هم اميد بست. 
صالحي نيز در نخستين ديدارهايش با هنرمندان، روز 
سه ش��نبه 21 ش��هريورماه در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي ميزبان اهالي نشر شد و برخالف برخي مديران 
كه در هر شرايطي سخنگو هستند، صالحي تنها شنونده 
س��خنان اهل قلم بود.  محمود آموزگار، رييس اتحاديه 
ناش��ران و كتابفروشان نخستين س��خنران اين برنامه 
بود كه از ش��كاف هاي فرهنگي در اجتماع سخن گفت 
و حضور مس��ووالني را كه دغدغه كاهش اين شكاف ها 
را دارن��د، مغتنم دانس��ت.  او از وظاي��ف گوناگون وزير 
هم س��خن گفت اما در عين حال به اين نكته هم اشاره 
كرد كه اختيارات متناسب در تحقق اين قوانين به اين 
وزارتخانه اعطا نشده است.   آموزگار از مشكلي ديگر هم 
صحبت كرد: »درست نيست سياست و اقتصاد كشور را 
به گونه اي محقق كنيم كه تنها 5 كالنش��هر نفع برده و 
به نابودي كل كشور منجر ش��ود. خوشبختانه در دوره 
معاونت فرهنگي آقاي صالحي تالش هايي شد تا فاصله 
تهران و س��اير مناطق در امور مربوط به فرهنگ كاهش 
يابد. تصور مي كنم دكتر صالحي كار دشواري را به عنوان 
وزير پيش رو خواهد داشت ولي با توجه به شناختي كه 
از نگاه ايش��ان دارم، اميدوارم صن��وف مختلف بتوانند 
با وزارت ارش��اد همكاري كرده و فاصله ايجاد ش��ده در 
عرصه فرهنگي با ساير عرصه هاي سياسي و اقتصادي را 
كاهش دهد و صنايع فرهنگي را به گونه اي پيش ببريم 
كه فرهنگ در تصميم گيري هاي اجتماعي و كالن كشور 

ازجمله تخصيص بودجه ها ديده ش��ود.« سيدمحمود 
حسيني، نايب رييس شركت تعاوني ناشران ايران نيز از 
وضعيت نامناس��ب كتاب و كتابخواني در كشور گفت و 
مشكل اساسي در توزيع كتاب را در ايجاد موسسه هاي 
موازي دانست كه بعضا ممكن است دولتي هم باشند و با 
بودجه هاي كالن كتاب هاي ناشران را خريداري كرده و 
با تخفيف 7٠ درصد عرضه مي كنند يا حتي كتاب هايي 
مثل كتاب هاي آموزش��ي را مجدد توليد كرده و دست 
ناش��ر را براي عرضه كتاب هايش مي بندند.  به گفته او، 
اين موازي كاري دو ايراد دارد؛ اول اينكه ناش��ران، بد نام 
مي شوند كه با اين حجم از سختي چگونه قيمت گذاري 
مي كنند و دوم اينكه موزعان و كتابفروشان شهرستان 
نابود مي شوند. موزعان شهرستاني هرساله با شروع سال 
تحصيلي اين مشكل را بيشتر از پيش لمس مي كنند و 
بايد جلوي اين كارها گرفته ش��ود.  مريم جدلي، رييس 
انجمن فرهنگي زنان ناشر هم از اين موضوع گاليه كرد 
كه هنوز يك مش��اور امور بانوان در وزرات ارشاد نداريم 
و از مشكالتي مانند گراني كاغذ و نبود ويترين مناسب 
كتابفروشي ها و فقدان سيستم توزيع موفق كتاب سخن 
گفت و درخواس��ت ارايه تس��هيالت بانكي كم  بهره را از 
وزير اراي��ه كرد.   نادر قديان��ي، رييس انجمن فرهنگي 
ناشران كودك و نوجوان نيز بر ضرورت توجه به ناشران 
و كتاب ه��اي گروه س��ني كودك و نوج��وان تاكيد و از 
جانمايي غرفه هاي اين ناشران در نمايشگاه كتاب انتقاد 
كرد چراكه ب��ه گفته او، اختصاص مكان نامناس��ب به 
غرفه ناشران كودك باعث كم شدن مخاطبان مي شود.  
ميثم نيلي، مديرعامل مجمع ناش��ران انقالب اسالمي، 
ابوالحسني، فعال حوزه چاپ، محمدرضا توكل صديق 
)نايب رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان، مظاهري، 
عضو هيات مديره اتحاديه چاپخانه داران تهران،  عابديني، 
رييس انجمن فرهنگي ناشران بين الملل ايران و...  در اين 
نشست حضور داشتند و درباره مشكالت گوناگوني مانند 
فرسوده بودن دستگاه هاي چاپ،  نبود قانون كپي رايت 

و خاك خوردن كتاب ها در گمرك و... سخن گفتند. 

بس��ياري از هنرمندان و اهالي رس��انه 
به ياد دارند كه جش��نواره هاي تئاتري 
اي��ران در پايان دوران دولت دهم و س��ال هاي ابتدايي 
دولت يازدهم چطور با مش��كالت مالي دس��ت و پنجه 
نرم مي كردند. جشنواره تئاتر خياباني مريوان كه يكي 
از شناخته ش��ده ترين رويدادهاي كشور در حوزه تئاتر 
خياباني- حداقل در منطقه- به ش��مار مي رود از جمله 
همين رويدادها به شمار مي رفت. جشنواره اي پرطرفدار 
بين مردم كردستان كه چند سال به شدت با كمبودهاي 
بودجه مواجه شد و كار تا آنجا پيش رفت كه در دوره اي 
مردم و مسووالن شهر دست به دست يكديگر دادند تا 
چراغ جشنواره روشن بماند. اما ظاهران وضعيت امروز 
متفاوت شده و جشنواره در مسير متفاوتي قرار گرفته 
اس��ت. نكته اي كه مديركل هنرهاي نمايشي در سفر 
دو روز پيش خود به مريوان به آن اش��اره كرده اس��ت. 
»مريوان عالوه ب��ر جذابيت هاي طبيعي و جغرافيايي، 
داراي س��رمايه عظيمي از مردم و مخاطبان تئاتر است 
كه ارزش بسياري دارد.« اما مهم ترين بخش اظهارات 
شفيعي اتفاقا درباره مباحث مرتبط با بودجه جشنواره 
ب��ود. جايي كه او درب��اره عبور از نگراني ه��اي مادي و 
بودجه اي صحبت كرد و مسووالن برگزاري را به تدوين 
استراتژي هاي كيفي  فراخواند. »با سفر وزير وقت ارشاد 
در دولت يازدهم به كردس��تان و حض��ور در اختتاميه 
دوره يازدهم جش��نواره تئاتر خيابان��ي مريوان توجه و 
حمايت هاي ويژه اي به بحث مالي جشنواره شده است. 
ديگر هيچ نگراني و مش��كلي ب��راي حمايت هاي مالي 
نداريم و دبير اين جشنواره براي تامين بخشي از منابع 
مال��ي مورد نياز همه ظرفيت ه��اي حمايتي را در كنار 
وزارتخانه فع��ال كردند.« به گفت��ه مديركل هنرهاي 
نمايشي »بودجه برگزاري جشنواره دوازدهم در مقايسه 

با دوره گذش��ته به دوبرابر افزايش يافته اس��ت.« ولي 
مس��اله تداوم حمايت ها و تعيين رديف بودجه استاني 
نيز از جمله درخواس��ت هايي بود كه فاتح بادپروا، دبير 
جشنواره نيز در نشست رسانه اي خود به آن اشاره كرد. 
نكته اي مهم كه از ديد شفيعي دور نماند و البته از حمايت 
مسووالن استان كردستان خبر داد. »سازمان مديريت 
و برنامه ريزي استان كردستان در اين دوره مبلغي را به 
برگزاري جشنواره اختصاص داد كه اميدواريم اين ميزان 
اعتبار پايدار باش��د.« با عبور از كاستي هاي بودجه اي 
حاال نوبت به افزايش كيفيت رسيده است و رسانه ها از 
دوره آينده توقع بيشتري دارند. به ويژه با وجود فعاليت 
دايم��ي دبيرخانه و فرصت مناس��ب برنامه ريزي كه از 
س��وي خبرنگاران مورد توجه قرار گرف��ت. جايي كه 
درباره كيفي��ت گروه هاي خارجي حاض��ر در مريوان 
پرس��ش به ميان آمد و مديركل هنرهاي نمايش��ي به 
آن پاسخ داد. »هدف ما در چنين جشنواره هايي صرف 
بهره مندي از ظرفيت كيفي گروه هاي خارجي نيست 
بلكه تاثيرگذاري در منطقه براي ما بسيار حايز اهميت 
اس��ت. پيوند ملت ها و تاثيرگ��ذاري منطقه اي يكي از 
سياست هايي است كه در دو سه سال اخير به طور جدي 
پيگيري مي كنيم. البته به دنبال دعوت از كشورهايي 
هم چون فرانسه كه در حوزه تئاتر بسيار سرآمد است هم 
بوديم و در اين دوره گروهي از فرانسه هم حضور داشت 
كه نمايش آنها از آثاركيفي و تكنيكي به شما مي رفت.« 
ولي نقطه تاكيد شفيعي در نهايت عبور از بحران بودجه 
و ورود ب��ه دوران ارتقاي س��طح كيفي جش��نواره بود. 
»ديگر نگراني تامين منابع مالي بابت برگزاري جشنواره 
تئاتر خياباني مريوان نداريم و بايد بيشتر به جنبه هاي 
فرهنگي ومحيطي آن پرداخته شود. « به قولي حاال توپ 
در زمين مسووالن برگزاري جشنواره مريوان است و آنها 
هستند كه بايد سال آينده شمايلي متفاوت از امسال را 

به نمايش بگذارند. 

صحنهآنسوي آب ها

الهام نداف

بهار سرلك

گروه فرهنگ و هنر

گروه فرهنگ و هنر

مرجان فاطمي

 يك رقابت سينمايي بدون البي گري

نمايندگان شيلي، كلمبيا و 
پرتغال در اسكار

شيلي، كلمبيا و پرتغال كشورهايي هستند كه به تازگي 
نمايندگان خ��ود را در بخش فيلم خارجي زبان جوايز 
اس��كار 2٠18 به آكادمي علوم و هنرهاي س��ينمايي 
معرفي كرده اند. شيلي فيلم »يك زن شگفت انگيز« به 
كارگرداني سباستين لليو را معرفي كرده است. اين فيلم 
در شصت وهفتمين جش��نواره فيلم برلين به نمايش 
درآمد و برنده جايزه خرس نقره اي بهترين فيلمنامه شد. 
درام-تريلر »مردان گناهكار« به كارگرداني ايوان گائونا 
نماينده كلمبيا در اسكار است. اين فيلم سال گذشته 
در بخش روزهاي ونيز جشنواره ونيز نمايش داده شد 
و بعد در جشنواره تورنتو روي پرده رفت. پرتغال نيز با 
فيل��م »São Jorge« به كارگرداني ماركو مارتينز در 

بخش فيلم خارجي زبان رقابت مي كند. 
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