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س�ال گذش�ته به بهانه اج�راي نماي�ش »كالغ« 
در مجموع�ه تئاتر ش�هر با س�مانه زندي ن�ژاد به 
گفت وگو نشستيم؛ نمايش�ي كه نخستين تجربه 
جدي اي�ن كارگردان در اس�تفاده از نمايش�نامه 
يك نويسنده خارجي به حس�اب مي آمد و همين 
نكته پرسش برانگيز بود. اينكه چرا زندي نژاد بعد 
از چند تجربه موف�ق در خلق متن به واس�طه كاِر 
كارگاهي، تصميمي به كل متف�اوت گرفت همان 
زمان و در حد يك پرس�ش مطرح شد ولي حاال به 
بهانه دومين تجربه  از اين دس�ت، در نمايش »اگه 
بميري...« نوش�ته فلوريان زلر به بررسي دقيق تر 
رويكرد مورد نظر پرداختيم. ش�يما ميرحميدي، 
طراح صحنه نمايش نيز در اين گفت وگو با ما همراه 
شد كه حضورش به گسترش بحث و روشن شدن 
دالي�ل گرايش گروه ب�ه انتخاب نمايش�نامه هاي 
خارجي ي�اري دوچن�دان رس�اند. نش�انه رفتِن 
داليل تغيير رويكرد گروه در انتخ�اب متن از اين 
جهت حائز اهميت بود كه خواه ناخواه دو مس�اله 
را پي�ش مي كش�يد. نخس�ت، ضعف  ريش�ه اي و 
جدي تئاتر ايران در زمينه همنش�يني و همكاري 
جمعي هنرمن�دان بخش ه�اي مختل�ف –اينجا 
نويس�نده، كارگردان و ط�راح صحن�ه- و فقدان 
رويك�رد همه جانبه نگ�ر در خل�ق متن توس�ط 
نويسندگان جوان مثال در مقايسه با همتاي جوان 
فرانسوي شان فلوريان زلر. مس�اله اي كه فاصله و 
گسس�ِت ميان جريان جارِي جامعه و نمايش هاي 

روي صحنه را به مرور افزايش خواهد داد. 

  آثار نويس�ندگان متعددي با شيوه اجرايي گروه 
همخواني داشت اما شما آنها را كنار گذاشتيد. متن 

»فلوريان زلر« برچه اساس انتخاب شد؟
»اگ��ه بمي��ري... « از دو منظر توجهم را جل��ب كرد. اول 
بحث مضمون و محتواي جاري در نمايشنامه بود، چون 
در عين حال كه بحث خيانت در داستان وجود داشت به 
طرح مساله اي تازه مي پرداخت و آن مساله فقدان حضور و 
چيزي بود كه افراد در مواجهه با فقدان ديگري به آن دچار 
مي شوند. به نظرم يك جور تمس��خر جاودانگي در متن 
ديده مي شد، به ويژه كه در فرهنگ ما افراد بيشتر درگير 
جاودانگي بعد از مرگ هستند. فلوريان زلر در نمايشنامه 
»اگه بميري... « به واس��طه پيدا شدن نامه يك نويسنده 
بعد از مرگش اين چالش را پيش مي كشد كه حاال چطور 
بايد او را بشناس��يم؟ نامه اي كه در غياب نويسنده  معلوم 
نيست متن ادبي بوده يا نامه خصوصِي يك مرد به زني غير 
از همسر خودش. اين پرسش برايم مطرح شد كه انسان 
امروز چق��در دغدغه جاودانگ��ي دارد؟ اصال چيزي براي 
جاودانه شدن وجود دارد؟ آيا آثار به جا مانده از انسان هاي 
بزرگ نس��ل ما قابليت جاودانه ش��دن دارند؟ »مرگ« و 
»زمان« همواره از دغدغه ه��اي جدي  من بوده كه در اين 
نمايشنامه هم وجود داشت و شد دليل انتخاب. نكته دوم، 
به مساله فرم برمي گشت و نمايشنامه ظرفي براي ريختن 

ايده هايم در اختيارم قرار مي داد. 
  اما بحث به س�خره گرفتن جاودانگي ب�ه اندازه 

مساله خيانت در نمايش پررنگ نمي شود. 
وقتي نمايش��نامه را خواندم اين نكات بيشتر توجه من را 
به خود جلب كرد، شايد به دليل دغدغه هاي هميشگي ام. 
در متن اشاره هاي ظريفي وجود داشت كه فكر كردم نبايد 
آنها را گل درشت ارايه كنم. شكل حضور رضا بهبودي در 
نقش »پي ير« روي صحنه به نوعي بازتاب دهنده همين 
رويكرد و فاصله گرفتن از چنين فضايي اس��ت. درحالي 
كه متن هم امكانات ويژه اي در اختيارم قرار مي داد، مثال 

شخصيت »آن« يك جا مي گويد: »فكر مي كنم پي ير اين 
نامه را عمدا مثل يك وصيتنامه مس��موم به جا گذاشته، 
انگار مي خواسته چيزهاي خوبي كه از خودش باقيمانده 
بوده را خراب كنه«. يعني در متن كدهايي وجود داشت 
كه در اجرا مي توانستيم مواردي را پررنگ تر نشان دهيم 
اما برحس��ب س��ليقه ام در كارگرداني از فرم  و اتفاق هاي 

گل درشت فاصله گرفتيم. 
  حتما آگاه بوديد كه جنبه خيانت، در نظر مخاطب 
امروز پررنگ تر خواهد شد و خب اين در متن هاي 
ايراني هم وج�ود دارد. حتي نزديك ترين موضوع 

براي نوشتن به نظر مي رسد. 
بله، اصال منكر بحث خيانت موجود در نمايشنامه نيستم 
ولي تاكيد دارم منظر و زاويه مواجهه نويسنده با موضوع 
خيلي جذاب بود. به نظر من خيانت مث��ل دروغ يكي از 
وجوه روابط انساني است كه به ش��دت كار مي كند. حاال 
وقتي اين آدم غايب است و مس��اله اي پيش مي آيد، چه 
امكاناتي براي تشخيص در اختيار داريم؟ از اينجا به بعد 
ذهن شخصيِت در قيد حيات و تصاويري كه براي خودش 
مي سازد اهميت پيدا مي كند. اين مفاهيم موجود در متن 
برايم جذابيت داشت و تالش كردم در اجرا هم ديده شود. 
البته نمي دانم چه اندازه موفق عمل ك��رده ام و منكر هم 

نيستم كه تم خيانت پررنگ  بود. 
  برخ�الف تجربه ه�اي گذش�ته، در نمايش هاي 
»كالغ« و »اگه بميري... « متن نويس�نده خارجي 
جايگزين نويسنده ايراني ش�د. انتخاب هايي كه 
بين اين دو نمايش و نمايش هاي »به مراس�م مرگ 
دادش...« يا »عروس�ك هاي س�كوت« گسس�ت 
ايجاد مي كند. مسير تجربه گروه چطور به اين نقطه 

رسيد؟
در دو نمايش آخر به اين نتيجه رس��يديم كه وقتي ابزار 
الزم يعني متن را در اختيار نداريم به آنچه موجود اس��ت 
بسنده كنيم؛ ببينيم امكان ريختن ايده هاي گروه در ظرف 
نمايش��نامه هاي ترجمه ش��ده وجود دارد يا نه؟ اين يك 
تمرين بود. تمريني كه امكان داشت نتيجه  فوق العاده اي به 
همراه بياورد يا نه، مثل نمونه »كالغ« چندان نتيجه بخش 

نباشد اما آگاهانه به سمت اين تجربه حركت كرديم. 
  گروه در دوره اي به فرم گروتس�ك نزديك شد، 
يك بار هم شكلي از ژانر وحشت را تجربه كرد كه 
موفق بود. از طرفي مفهوم�ي مثل زمان همواره در 
نمايش هاي شما اهميت داش�ته است، چرا مسير 
گذش�ته ادامه پيدا نك�رد و در جهت تكامل پيش 

نرفتيد؟
ش�يما ميرحمي�دي: در نمايش هاي گذش��ته تالش 
كرده ايم تا حدي به مفهوم زمان نزديك ش��ويم، به ويژه 
در نمايش هاي »به مراس��م مرگ داداش خوش آمديد«، 

»عروس��ك هاي س��كوت« و »كالغ«؛ البته من بيش��تر 
نمايش هايي را مد نظر قرار مي دهم كه با گروه در خلق آنها 
همراه بوده ام. توجه به مفهوم زمان هم ابتدا از طرف سمانه 
مطرح شد و در اين سال ها ما سعي كرديم به حد بضاعت 
به آن نزديك شويم. اما نگارش متن متناسب با ايده هاي 
ذهن��ي كارگردان و من ب��ه عنوان طراح صحن��ه يكي از 
مس��ائلي بودكه تمام تجربه هاي گذشته ما را تحت تاثير 
قرار مي داد. يعني هميشه از اين جنبه ضربه خورده ايم، به 
همين دليل هم نقش طراحي صحنه پررنگ تر شد، چون 
بايد از تمام امكان باقيمانده براي حركت به سمت ساخت 
و تداعي مفهوم مورد نظر بهره مي گرفتيم. جس��ت وجو 
براي درك دقيق تر از مفهوم زمان موجب شد گروه روي 
مطالعه در اين باره متمركز شود. مثال مي خواستيم بدانيم 
آيا پررنگ شدن اين مفهوم در يك اجراي رئاليستي هم 
امكان پذير اس��ت؟ اتفاق��ي كه منجر به اج��راي نمايش 
»كالغ« ش��د و نمايش »اگه بمي��ري... « هم تالش براي 
جست وجوي همين ايده اما به ش��كلي ديگر به حساب 
مي آيد. بله! ش��ايد االن به اين نتيجه رس��يده باشيم كه 
تجربه هاي اتفاق افتاده در نمايش هاي »به مراسم مرگ 
داداش خوش آمديد« يا »عروسك هاي سكوت« موفق تر 
بود، ولي همچنان مطمئن نيستم كه با امر صددرصدي 

مواجه باشيم. 
تكمي�ل صحبت ه�اي  )در  زندي ن�ژاد  س�مانه 
ميرحميدي(: دقيقا آنچه مي گوييد كامال به متن ارتباط 
دارد. بله، ما به خلق اين فضا عالقه خيلي زيادي داشتيم 
و اتفاقا به نظرم پيوند درست همين عالقه با نمايِش روي 
صحنه و ايده هاي ذهني گروه اتمس��فر بهتري به وجود 
مي آورد. مساله مورد اشاره شيما درست است و ما هميشه 
در مسير حركت مان با فقدان متن مناسب مواجه بوده ايم. 
يعني ايده، صحنه و فضاي خوب وجود داش��ته ولي متن 
اجرايي خوبي در دست نداش��تيم. به طور طبيعي وقتي 
تمام اين عناصر همط��راز و هم ع��رض يكديگر حركت 

نكنند، كار با مشكل مواجه مي شود. 
ميرحميدي: به نظرم نمايش »به مراسم مرگ داداش...« 
همين امروز هم يك نمايش گروتس��ِك عجيب و غريب 

است ولي آنجا هم متوجه بوديم كاستي هايي وجود دارد. 
زندي نژاد: دقيقا، به نق��اط ضعف واقف بودي��م. بر اين 
مبنا تالش كرديم از نمايش��نامه هايي استفاده كنيم كه 
از حداق��ل ظرفيت هاي مورد نياز ب��راي ارايه ايده هاي ما 
برخوردار باشند. نمي دانم! ش��ايد تنبلي مي كنيم چون 
خيلي عالقه دارم يك بار ديگر گروهي ش��كل بگيرد كه 
مثل گذشته به شيوه كارگاهي و براساس يك ايده اوليه 
به س��مت نگارش متن حركت كند. بايد به اين نكته نيز 
اشاره كنم كه وقتي از معضالت كار به شيوه گذشته اطالع 
دارم، ترجيح مي دهم متني نصف و نيمه  يا ظرفي با فضايي 

محدود كه امكان طرح ايده هايم را در اختيارم مي گذارد 
دست بگيرم. 

شيما ميرحميدي: به اين نتيجه رسيديم كه در زمينه 
متن موفق عمل نمي كنيم. مثال دو س��ه نويسنده براي 
بازنويسي رمان »آئورا« و خلق متن اجرايي تالش كردند اما 

در نهايت نتيجه مورد نظر گروه شكل نگرفت. 
  در اي�ن بي�ن تالش هايي ه�م براي هم�كاري با 
نويسندگان شناخته شده صورت گرفت كه ظاهرا 

ناكام ماند. 
ميرحميدي: بله. بعد تصميم گرفتيم نمايشنامه هايي را 
براي اجرا انتخاب كنيم كه حداقل از فيلترهاي معتبري 
عبور كرده باشد. متن هايي كه حداقل آغاز، ميانه و پايان 
داشتند. البته منظورم از آغاز ميانه و پايان، شكل كالسيك 
ماجرا نيست. چون تحليل و موضوع را داشتيم اما كسي 
نبود كه مثال مثل نمايش »عروسك هاي سكوت« همه 
اين ايده ها را كنار هم بگذارد و در قالب متني براي اجرا به 

گروه ارايه دهد. 
زندي نژاد: بله، نمايش »عروس��ك هاي سكوت« تجربه 

خيلي خوبي شد. 
  بيشتر تجربه هاي گذشته نش�ان مي دهد اتفاقا 
وقتي قرار نيس�ت گروه به فضاي رئال وارد ش�ود 
نتيجه بهتري مي گيرد. بنابراين برايم سوال است 
ميل به تجربه ش�يوه هاي متفاوت از كجا مي آيد؟ 
اصال چه ضرورتي دارد؟ اين مس�اله خ�ودش را در 
نمايش »اگه بميري... « هم نش�ان مي دهد. جايي 
كه جهان نويسنده و كارگردان تا حدي از يكديگر 
فاصل�ه دارد؛ به اي�ن معنا ك�ه بر حس�ب عالقه، 
مولفه هايي را طلب مي كنيد كه مس�اله نويسنده 

نبوده و در متن قوام ندارد. 
وقتي به چش��م تجرب��ه به ماج��را ن��گاه مي كنم قضيه 
متفاوت مي شود. اما از آنجا كه متاس��فانه با افزايش سن 
دز محافظه كاري هم بيشتر مي شود، فكر كردم اگر امروز 
اين تجربه ها را پشت سر نگذارم شايد بعدا چنين فرصت 
يا جراتي پي��ش نيايد. مثال ش��ايد هيچ وقت پيش نيايد 
نمايش��نامه اي مثل »كالغ« انتخاب كنم كه ايس��تايي 
زيادي داشت و كل ماجرا فقط با دو بازيگر پيش مي رفت. 
در نمايش »اگه بميري... « آگاهانه متني را انتخاب كردم 
كه همه چيز در آن آرام و سرراست پيش مي رود تا بعد به 

آنچه دلم مي خواهد بپردازم. 
  هيچ وقت به اين فكر نكرديد كه متن  متناسب با 
ايده هاي گروه را از ميان آثار نمايشنامه نويس�ان 

شناخته شده ايراني انتخاب كنيد؟
ميرحميدي: شايد خيلي جست وجو نكرديم. چون در 
ش��رايط مختلف اتقاق هايي مي افتد. مثال زماني جنون 
آفرينش به سراغ ش��ما مي آيد و مي خواهيد نمايشي كار 
كنيد، اما شرايط به سمت و س��ويي حركت مي كند كه 
مس��ائل منظم پيش نمي رود. همه ه��م تاكيد مي كنند 
وقتي اين جنون آفرينش به س��راغ تان آم��د حتما بايد 
اجرايي شود. منتها به متني نياز داشتيم كه ظرفيت الزم 

را داشته باشد. 
سمانه زندي نژاد: وقتي نمايشنامه را خواندم، ايده   متني 
به ذهنم رس��يد كه تصور كردم اگر اتفاق بيفتد خيلي در 
جهت ويژگي هاي مورد نظر گ��روه گام برمي داريم. فرم 
مورد نظ��ر در دور اول پيش توليد به دس��ت نيامد و آنجا 
بود كه به خانم ميرحميدي گفتم بايد اصل متن را دوباره 
بخوانيم. در اين راه مشورت هايي انجام دادم اما به هرحال 
در نهايت مسير ديگري طي شد. البته بايد به اين نكته هم 
اشاره كنم كه سالن محل اجرا نقش زيادي در نتيجه ايفا 

مي كند. 
   بله، مس�اله كمبود س�الن و وضعيت زيرساخت  
سال هاس�ت كه در گفت وگوي هنرمندان تئاتري 

مطرح مي شود. 

م��رد كوزه گر دس��ت در گل خام 
مي كن��د ت��ا از دل اي��ن آميخته 
خاك ب��ا آب، هس��تي بيافريند. 
خاك عنصري اس��ت مرده،  سرد 
و بي جان. حيات��ي برايش متصور 
نيستيم. جنبشي ندارد. نه مي زايد 
و نه  زاده مي شود. محصول مرگ 
است. در كنارش آب، حيات بخش است؛ اما از خود حياتي 
ندارد. با اينك��ه در نهان خود عنصر نف��س را تعبيه كرده 
است؛ اما از خود دم و بازدمي ندارد. نمي تواند بزايد؛ اگرچه 
عامل اصلي زايش است. او دس��تيار حيات است. حال در 
دس��ت مرد كوزه گر خاك و آب آميزه اي مي ش��ود براي 
خلق و آفرينش هس��تي. مرد كوزه گر سرش��تي را ظاهر 
مي كند كه عجيب نفس مي كش��د، ج��ان دارد، جنبش 
دارد، تكان مي خورد. موجود برآمده از مش��ت و مال هاي 
كوزه گر، روح دارد. اين آرزوي هميش��گي بشر بوده است. 
آفريدن موجودي غير كه نفسي برايش قائل باشد. همين 
 Blade Runner امسال بود كه سينماي انگلس��تان با
چنين مفهوم��ي را دگرگون كرد. جايي ك��ه يك روبات 
باردار مي شود و در كالبد موجودي انسان نما، روح دميده 
است. اين پرسشي حل شده در جهان تخيل و علم است. 
در سوي ديگر، تاريخ نش��ان مي دهد كه اسطوره همواره 
محصول چنين نگاهي بوده است. نگاهي كه مي توان آن 
را در نمايش »گل« ياسر خاسب جست وجو كرد. نمايشي 
كه دو پاراگراف فوق، خالصه اي از س��ير و رويه آن است. 

»گل« داستان مردي اس��ت كه از دل گل موجودي خلق 
مي كند كه ناچ��ار مي ش��ود در جهت ناب��ودي اش قدم 
بردارد. اين يك داس��تان كهن و اس��طوره اي اس��ت. اگر 
تاريخ س��ينما را ورق بزنيم، در فصل اكسپرسيونيس��م 
آلماني اش ب��ه فيلمي به نام گول��م )Golem( محصول 
1915 برمي خوريم. فيلم داستان ترسناكي است كه در 
آن دالل عتيقه اي مجس��مه اي گلي مي يابد و به وسيله 
آيين كاباال، حيات را به وجود مجسمه اهدا مي كند. گولم 
نقش خدمتكار را براي عتيقه فروش ايفا مي كند؛ اما عاشق 
همسر عتيقه فروش مي ش��ود؛ اما چون زن عشق گولم را 
پس مي زند، در نتيجه موجود دست به چند قتل مي زند. 
گولم در افس��انه هاي يهودي به نوعي موجود شبه انسان 
گفته مي شود كه با اس��تفاده از س��حر از اشياي بي جان 
ساخته مي ش��ود. در مزامير از اين موجود يك بار نام برده 
شده اس��ت كه در آنجا گولم »بدن فرم نيافته من« معنا 
مي دهد. اشكال ديگر داستان را مي توانيم در فرانكشتاين 
و پيگماليون جس��ت وجو كرد كه هر يك به سبك خود، 
موجود تازه ج��ان گرفته را در حالت خير و ش��ر نش��ان 
مي دهد. »گل« ياس��ر خاس��ب نيز در همين راستاست. 

شخصيت كوزه گر همانند پدر ژپتو داستان كارلو كولدي، 
در نقش صنعتگري ظاهر مي شود كه مي خواهد توانايي 
خ��ود در آفرينش را ب��ه اوج برس��اند. او همانند يك خدا 
موجودي زنده خل��ق مي كند، بدون آنكه در اين مس��ير 
از دخالت ي��ك زن بهره برد. او ش��رايط معم��ول را كنار 
مي گذارد. او قرار است در كار خلقت دست ببرد. او انساني 
است در مسير خدا شدن. پس پدر ژپتوي داستان خاسب 
موجود خود را در چنگ مي گيرد؛ اما در اينجا با پينوكيو 
روبه رو نيس��تيم. موجود پدر گل بازي يك فرانكش��تاين 
است/ يك بدن فرم نيافته كه روحش، روح انسان نيست. 
آنان درگير مي ش��وند و درگي��ري دو بازيگر نمايش يك 
نتيجه مي خواهد: ع��دم. »گل« همان رويه اس��طوره اي 
است؛ اس��طوره اي كه خود را در ميان قضا و قدر مي بيند. 
شباهتي با داستان كولدي فقيد ندارد كه خود را در ميانه 
راه اومانيس��م مي بيند. پينوكيوي او بايد انتخاب كند، او 
وجود يافته تا برگزيند، او يك شخصيت اگزيستانسيال 
اس��ت. در مقابل ش��خصيت گل محصول دترمنيس��م 
اس��ت. او در جبري متولد مي ش��ود كه او را به سوي عدم 
مي كشاند. هس��تي او از همان ابتدا نيستي است. هستي 
او براي ديگران نيس��تي به ارمغان م��ي آورد؛ پس همان 
بهتر كه به نيستي بپيوندد. »گل« و »گولم« يك رويه را 
دنبال مي كنند. موجوداتي كه مي آيند تا نظم بشريت را 
برهم  زنند. آنان محصول بشر هستند و واقعيت آن است 
كه در جهان جبرگرا براي انسان قدرت آفريدن چيزي غير 
از انسان وجود ندارد. دخالت در طبيعت به معناي از بين 
بردن تعادل است. ياسر خاسب نيز در چنين شرايطي به 
درك درستي رسيده است. شايد به علم به اشتراك داستان 
در اساطير مختلف و داستان هاي متعددي كه ما نيز آنها 
را مي شناس��يم، اثري خلق مي كند كه به مفهوم واقعي 
واژه »گولم« نزديك اس��ت: »بدن فرم نيافته من.«كليت 
نمايش درگير فرم هاي بدني اس��ت كه دو شخصيت در 
طول نمايش به منصه ظهور مي رسانند. آنان بدن نرم خود 
را كه همچون گل نسرشته مي ماند، تكان مي دهند، خم 
مي كنند و چپ و راست مي شوند تا درام شان شكل بگيرد. 
مرد متولد شده از گل چنان قوسي مي گيرد كه گويي هنوز 
از تنور داغ درنيامده است. هنوز خام است و البته خطرناك. 
او نمي ش��كند و اين برگ برنده اي اس��ت براي او. خاسب 
س��عي مي كند به اين بدن فرمي دهد؛ فرمي كه موجود 
خلق شده را به من انسان نزديك كند. به ياد داشته باشيم 
كه ما نيز طبق اعتقادات خود ابوترابيم. ما نيز از خاك و گل 
سرشته شده ايم. گويي قرار است يك باور در شكل و فرمي 
ديگر روي صحنه به تصوير كشيده شود. آنچه مهم است 
ادراك مخاطب از وضعيت به تصوير درآمده اس��ت. براي 
كسي چندان معما نيس��ت كه اين بدن هاي در هم گره 
خورده و مواج چه مي گويند. برگ برنده خاسب در »گل« 
نيز همين است. »گل« از آثار موفق ايراني در كشورهاي 
غيرفارسي زبان بوده است. نمايش در چندين كشور روي 
صحنه رفته است و به ادعاي خاس��ب، براي مدت زماني 
طوالني در سياتل امريكا اجرا ش��ده است؛ گويي داستان 
و محت��واي آن براي ديگران نيز آشناس��ت. آن��ان نيز در 
اسطوره هاي خود نشاني از موجودات ساخِت دسِت بشر 
مي يابند كه اتفاقاتي ش��وم را رقم خواهند زد. پس بدون 
محدوديت ارتباط زبان كالم، با زبان بدن ادراك مي كنند، 
اين گل پوشان نمايش چه مي كنند. آنان در جهان امروزي، 
جبرگرايي گذشته اساطيري را بازخواني مي كنند؛ گويي 
براي بشر خالصي و رهايي وجود ندارد. او چون از طبيعت 
تخطي مي كند، گرفتار مي شود همانند جهان امروز كه 
محصول ساخته هاي دست بشر است. جهاني كه مي كشد 
و خون به پا مي كند و ما آشفته تر از هميشه، از ساخته هاي 
دس��ت خود رنج مي كش��يم همانند مرد كوزه گري كه 

هستي را با نيستي جابه جا مي كند. 

نمايشگاه عكس هاي ياسمين اشكبوس با عنوان »چيزي 
شبيه يك رويا« در گالري ايوان برپاست. اشكبوس در اين 
مجموعه به عكاسي از اسب هاي در حال دويدن پرداخته 
اس��ت و در تصاويري سياه وس��فيد، بيننده را با حركات 
س��بك آنها همراه مي كند. او براي عكاسي از سوژه هاي 
 bulb photography در حال حرك��ت از تكني��ك
اس��تفاده و تصاويري غيرمعمول ايجاد كرده اس��ت كه 
با درهم رفتن فرم ها و لكه ها، نماي��ي مانند تاش قلم در 
عكس ها به چش��م مي آيد و مخاطب گم��ان مي كند با 
تابلوي نقاشي مواجه شده اس��ت. اشكبوس درباره نحوه 
ش��كل گيري اين مجموعه گفت: »به خاط��ر عالقه اي 
كه به اسب دارم گاهي به باشگاه س��واركاري يا تماشاي 
مسابقات اسب دواني مي روم و اين عكس ها نيز در جريان 
تماشاي يك مسابقه سواركاري ثبت شدند. براي عكس 
گرفتن از اين صحنه ها تكنيكي را به كاربردم كه حركت 
را ثبت مي كند و پروسه دويدن در آن ديده مي شود.«او با 
اشاره به اينكه تعداد اسب ها در هركدام از تصاوير متفاوت 
است، گفت: »در بعضي از عكس ها فقط يك اسب ديده 
مي ش��ود اما عالقه داش��تم كه تجمع اس��ب ها را نيز در 
عكس هايم بياورم. ولي در باش��گاه اسب سواري چنين 
امكاني وجود ندارد و اس��ب ها مانن��د حضور در طبيعت 
حركت دسته جمعي ندارند؛ بنابراين با استفاده از فتوشاپ 
تصاوير را تركيب كردم تا تجمعي از اس��ب ها را در كادر 
به وجود بياورم. در اين تصاوير به نظر مي رس��د چندين 
اس��ب وجود دارند، اما درواقع اليه هاي مختلف از تصوير 
يك اسب باهم تركيب شده و اين تصاوير را شكل داده اند. 
البته به جز اين هيچ اس��تفاده ديگري از فتوشاپ نكردم 
و هر آنچ��ه در عكس ها ديده مي ش��ود حاصل تكنيك 
عكسبرداري است.«اش��كبوس درباره حذف رنگ از اين 
عكس ها گفت: »دوس��ت داشتم س��وژه بيشتر خودش 
را نش��ان دهد و به همين دليل عكس ها را سياه وسفيد 
كردم. اگر اين تصاوير رنگي بودن��د آن جلوه اي كه باعث 
شود مخاطب به سرعت سوژه را دريابد وجود نداشت. از 
سوي ديگر هركدام از اس��ب ها رنگ هاي متفاوتي دارند 

و اگر به رنگ طبيعي در عكس ها ديده مي ش��دند ميان 
آثار نمايشگاه هماهنگي و يكدس��تي وجود نداشت.«او 
درباره س��فيد بودن زمينه و حذف هر عنص��ر اضافه اي 
از تصوير گفت: »زمينه س��فيد عكس ها به دليل همان 
تكنيكي است كه استفاده كرده ام. چون ديافراگم دوربين 
نور خيلي زي��ادي را از خود عبور مي دهد، درنتيجه فقط 
اجسام خيلي تيره در آن ثبت مي ش��وند و بقيه اجزا كه 
رنگ روشن تري دارند س��فيد مي شوند. ميزان نور باعث 
مي شود ش��ما جزييات، زمينه پيست س��واركاري و... را 
نبينيد و فقط س��وژه اصلي ديده شود.«اشكبوس درباره 
اينكه چرا اين عكس ها شبيه نقاش��ي به نظر مي رسند 
گفت: »نمايشگاه عكس در كشور ما مخاطب كمي دارد 
و خود من هم باوجوداينكه عالقه زيادي به عكاسي دارم 
بيشتر جذب نمايشگاه هاي نقاشي و مجسمه مي شوم؛ 
بنابراين فكر كردم اگر بخواهم نمايش��گاه عكس برگزار 
كنم بايد يك وجه تمايز با س��اير نمايش��گاه هاي عكس 
داشته باش��د تا بتواند مخاطب را جذب كند. معموال در 
عكس ها تصاوير واقعي ثبت مي ش��وند و دخل و تصرف 
زيادي در آنها نمي شود، ولي من مي خواستم عكس هايم 
با تصويري كه كامال مطابق با واقعيت عكاسي شده است 
تفاوت داشته باشد. از طرف ديگر سليقه شخصي من اين 
است كه وقتي وارد نمايشگاه مي شوم با تصاويري مواجه 
شوم كه يك موضوع داشته باشد و نه اينكه عكس هايي 
با فن هاي مختلف از سوژه هاي متفاوت در آن ديده شود. 
دوست دارم مجموعه عكس نيز مثل يك مجموعه نقاشي 

يك سوژه را پيگيري كند.«
او درباره داشتن نگاه شخصي در عكاس��ي گفت: »افراد 
زيادي از حيوانات عكاس��ي مي كنند اما اغلب آنها سوژه 
را به همان ش��كلي كه در واقعيت ديده مي ش��ود ثبت 
مي كنند. من اين س��بك را براي خودم در نظر گرفتم و 
سعي مي كنم به ش��كلي از حيوانات عكس بيندازم كه 
شخص ديگري نتواند آن طور به سوژه نگاه كند. اصوال به 
عكاسي از سوژه هاي متحرك عالقه دارم و پيش ازاين هم 
به ثبت حركات ماهي، پرن��ده و... با اين تكنيك پرداخته 
بودم، اما نتيجه اي كه در مجموعه هاي قبلي به دس��ت 

آوردم كامال متفاوت با اين مجموعه اسب ها است.«

در واپس�ين روزه�اي اس�فندماه خبره�ا را 
م�رور مي كني�م به اين ترتي�ب ك�ه مراس�م 
تش�ييع لوون هفت�وان برگ�زار ش�د، رمان 
»ب�ارون درخت نش�ين« به چاپ س�يزدهم 
رس�يد،هنرمندان در س�الروز ف�وت عل�ي 
معلم گذد هم آمدندو س�رانجام اكران نوروز 

مشخص شد... 

لوون در آرامگاه ارامنه آرام گرفت
 

مراسم تشييع و تدفين لوون هفتوان )بازيگر سينما 
و تئاتر( ظهر روز گذش��ته در آرام��گاه ارامنه تهران 
واقع در خاوران برگزار ش��د. در اين مراس��م كه در 
ساعت 14 آغاز شد، هيچ سخنراني صورت نگرفت و 
بعد از انج��ام دعا و غس��ل تعميد، ل��وون هفتوان با 
حضور زيادي از س��ينماگران به خاك س��پرده شد.

خس��رو معصومي، مجيد برزگر، هوشنگ گلمكاني، 
روح اهلل حجازي، عباس ياري، محمد شيرواني، رويا 
نونهالي، حميرا نونهالي، فاطم��ه معتمدآريا، جعفر 
پناهي، اي��رج طهماس��ب و عباس امين��ي ازجمله 
هنرمندان حاض��ر در آيين خاك س��پاري هفتوان 

بودند. ايلنا

لرمان »بارون درخت نشين«
به چاپ سيزدهم رسيد

رمان »بارون درخت نش��ين« نوش��ته ايتالو كالوينو با 
ترجمه مهدي سحابي توس��ط انتشارات نگاه به چاپ 

س��يزدهم رس��يد. ايتالو كالوين��و نويس��نده رمان و 
داس��تان كوتاه ايتاليايي در طول حيات ادبي خود در 
ژانره��اي گوناگوني قلم زده اس��ت؛ داس��تان كوتاه، 
رمان، مقاله و رساله علمي و ادبي. بارون درخت نشين 
براي اولين بار در س��ال 195۷ منتشر شد و داستانش 
درباره پسري است كه تصميم مي گيرد از مقطعي به 
بعد، زندگي اش را روي درخت س��پري كند.كوزيمو 
قهرمان داس��تان م��ورد نظ��ر در 1۲ س��الگي عليه 
سختگيري هاي پدر اش��راف منش و غذاهاي تهوع آور 
و غيرعادي خواهرش باتيس��تا به باالي درخت بلوط 
پناه مي برد و تصميم مي گيرد ك��ه ديگر پايين نيايد. 
اين درخت نشيني كه در دوره نوجواني نوعي لجبازي 
با خانواده اس��ت، در جواني و بزرگس��الي به انتخابي 
آگاهانه تبديل مي ش��ود. بطوري كه ب��راي آموزش و 
تشويق ديگران به اين كار حتي كتابي در مورد كشور 
آرماني بر فراز درختان و قانون اساسي آن مي نويسد. 

مهر

سرانجام اكران نوروز مشخص شد
 

روز گذشته آخرين خروجي مصوبات جلسه شوراي 
صنفي نمايش اعالم ش��د تا مش��خص ش��ود اولين 
اكران سال آينده را چه فيلم هايي تشكيل مي دهند 
و به عبارتي سينما با نمايش اين فيلم ها به استقبال 
نوروز مي رود. در اين جلس��ه همچنين اعالم شد كه 
اكران نوروزي از چهارشنبه ۲۳ اسفندماه در سراسر 
كش��ور آغاز مي ش��ود. به اين ترتيب فيلم انيميشن 
»فيلش��اه« به كارگرداني هادي محمديان در گروه 
س��اخته  »الت��اري«  فيل��م  آزادي،  س��ينمايي 
س��ينمايي  گ��روه  در  مهدوي��ان  محمدحس��ين 
استقالل، فيلم »فراري« ساخته عليرضا داودنژاد در 
گروه س��ينمايي ماندانا، »خرگيوش« ساخته ماني 
باغباني در گروه س��ينمايي زندگي، »به وقت شام« 
س��اخته ابراهيم حاتم��ي كيا در س��رگروه كورش، 
»لونه زنبور« ساخته برزو نيك نژاد در سرگروه ايران 
و »مصادره« س��اخته مهران احمدي در س��رگروه 

جوان به نمايش در مي آيند. اعتماد

شمس لنگرودي در آستانه بهار نوشتن چند كتاب 
تحقيق��ي را در دس��ت دارد. هر چند آقاي ش��اعر 
مدتي است در عرصه سينما و بازيگري هم فعاليت 
دارد، ام��ا هنر هفت��م ب��ا هم��ه زرق و برق هايش 
نتوانس��ته تمام توجه و تمركز او را ب��ه خود جلب 
كند و اينچنين اس��ت ك��ه ش��اعر »نت هايي براي 
بلبل چوبي« در حال بازنويس��ي چند كتاب درباره 

شعر و شاعري است. 
او درب��اره تازه تري��ن فعاليت هايش ب��ه »اعتماد« 
مي گويد: »اي��ن روزها مش��غول بازبيني و بازچاپ 
كتاب هاي تحقيقي هستم كه س��ال هاي پيش به 
چاپ رسيده بود و ناش��ر همه اين كتاب ها موسسه 

انتشاراتي »نگاه« است.«
اولين كتابي كه شمس از آن سخن مي گويد، اثري 
است درباره نيما يوشيج كه نام كتاب را هم از شعر 
خود نيما گرفته اس��ت: »از جان گذشته به مقصود 

مي رسد.«
اين كت��اب آن گونه ك��ه خود او توضي��ح مي دهد، 
تحقيق��ي پيرام��ون اش��عار و احوال نيما يوش��يج 
بر اساس يادداش��ت هاي نيما است. او براي نوشتن 
اين كتاب از تمام يادداشت هاي نيما استفاده كرده 
و معتقد است اين كتاب نوعي زندگينامه پدر شعر 
نو و اثري است كه تا به حال نمونه آن را در ادبيات 

معاصرمان نداش��ته ايم: »تا آنجا كه م��ن ديده ام و 
با خبرم اين كتاب اولين كتابي اس��ت كه سراس��ر 
زندگي نيما را در ب��ر مي گيرد و نخس��تين كتابي 
اس��ت كه خطوط اصلي زندگي نيما، يعني رنج ها، 
عشق، مش��كالت، مصائب، آرزوها، انتظارات و... او 

را نشان مي دهد.«
اين كت��اب پيش تر از س��وي فرهنگ ايليا رش��ت 
منتش��ر ش��ده اس��ت. هرچند كتاب اول او درباره 
شاعري معاصر اس��ت اما ش��مس لنگرودي براي 
نوشتن ديگر كتاب پژوهش��ي خود گشت و گذاري 
در سده هاي گذش��ته داشته اس��ت و از اين ميان 
قرعه فال به نام كليم كاش��اني افتاده است تا سوژه 

ديگر كتاب مرد شاعر باشد. 
اين كتاب البت��ه تنها به اش��عار و اح��واالت كليم 
كاش��اني نمي پردازد بلك��ه در كن��ار آن تحقيقي 
درباره ش��عر س��بك هندي دارد. بدين ترتيب كه 
كتاب »گردباد ش��ور جنون« در بردارنده تحقيقي 
در ش��عر س��بك هندي و اش��عار و اح��وال كليم 
كاش��اني اس��ت. اين كتاب پيش تر با همين نام از 

سوي نشر »چشمه« منتشر شده بود. 
ش��اعر »باغبان جهنم« در گش��ت و گذار خود در 
دل تاريخ، ب��ه دوره هاي ديگري ه��م توجه دارد و 
س��ومين كتاب خ��ود را اينگونه معرف��ي مي كند: 
»تحقيقي پيرامون ش��عر دوره بازگش��ت است كه 
اشعار و احوال ش��اعران دوره هاي افشاريه و زنديه 

و قاجاريه را در بر مي گيرد.« همين كتاب نيز سال 
۷5 يعني ۲1 س��ال پيش از س��وي نش��ر »مركز« 
منتشر شده بود.با اين حال آقاي شعر ترجيح داده 
است نسخه هاي بازنويس��ي شده همه اين كتاب ها 

را به انتشارات »نگاه« بسپارد. 
ش��مس لنگرودي كه ش��اعري اس��ت  زاده خطه 
ش��مال، در كن��ار مجموع��ه ش��عرهايي همچون 
»خاكس��تر و بانو«، »آوازه��اي فرش��ته بي بال«، 
»رس��م كردن دس��ت هاي تو«، »مالح خيابان ها« 
به تحقيق و پژوهش در حوزه ش��عر و ش��اعري هم 
همت داش��ته و دارد كه نتيجه آن ن��گارش آثاري 
همانند »تاريخ تحليلي ش��عر نو« )در چهار جلد(، 
»رباع��ي محب��وب م��ن«، »روزي كه برف س��رخ 

ببارد« است. 
او كه در دوره جواني اش در تئاتر فعاليت كرده بود، 
سال 89 به كوش��ش دوست ش��اعر و فيلمسازش 
رسول يونان، براي بازي در فيلم »فالمينگو شماره 
1۳ « دعوت به همكاري ش��د و با بازي در اين فيلم 
مقابل دوربين س��ينما قرار گرفت و در اين سال ها 
در چند اثر س��ينمايي ديگر مانند »پن��ج تا پنج«، 
»احتمال باران اس��يدي«، »رفت��ن« و... نيز بازي 

داشته است. 
تازه ترين فعاليت او در ح��وزه بازيگري به بازي در 
فيل��م »دوباره زندگ��ي« برمي گردد ك��ه اين فيلم 

امسال تهيه شده است. 

كتاب هاي تازه آقاي شاعر در فصل بهار سرشت گل اسطوره

روايت ياسمين اشكبوس از نمايشگاه »چيزي شبيه يك رويا«
تصاوير خيالي از اسب هاي واقعي

تشييع پيكر لوون هفتوان
و سرانجام اكران نوروزي

همه جاي جهان كارگردان با توجه به امكاناتي كه سالن 
در اختيارش قرار مي دهد دست به انتخاب متن مي زند. 
ولي در ايران اينطور نيست، يك بار نمايش در سالن قاب 
صحنه اي روي صحنه مي رود و همان نمايش مدتي بعد 

در سالن بلك باكس اجرا مي شود. 
  و در نهاي�ت امضاي هنرمند اس�ت ك�ه پاي كار 
مي ماند و كسي نمي گويد وضعيت سالن در نتيجه 

نهايي تاثير داشت. 
زندي نژاد: البته اگر هنرمند كار نكن��د هم هيچ امضا و 
اثري از خودش باقي نمي گذارد. ابتدا قرار بود نمايشنامه 
ديگري كار كنيم اما توليد آن به عوامل اجرايي زيادي الزم 
داشت و سالن مورد نياز يكي از عوامل بود. آقاي چرمشير 
حتي ايده اي داشت كه سِن سالِن اجرا توسط گروه طراحي 
صحنه كمي اضافه شود تا فضاي مورد نياز به وجود بيايد 

اما اين امر هم امكان پذير نبود. 
ميرحميدي: حقيقتا وضعيتي به وجود آمده كه گويا به 
طور كل بايد طراحي صحنه را فراموش كنيم. دو اجرايي 
شدن س��الن هاي نمايش تا حد زيادي به جريان طراحي 
صحنه لطمه زده است. بعد بايد دكور پرتابل طراحي كنيم 
كه قابليت جابه جايي آسان داشته باش��د و از اين مرحله 
كه عبور كنيم پرس��ش ديگري مطرح است. اينكه دكور 
جمع وجور ش��ده را بايد كجا نگهداري كنيم؟ همه اينها 
در ش��رايطي رخ مي دهد كه گروه بايد با سرعت باال همه 
دكور را دوباره سر پا كند و به اين ترتيب امكان خطا افزايش 

مي يابد. 
  هيچ وقت به نمايشنامه »در دوزخ نوشتم« محمد 
رضايي راد فكر كرديد؟ به نظرم اين متن با ايده هاي 

شما همخوان است. 
زندي نژاد: موافق��م، اتفاق��ا در ميان نمايش��نامه هاي 
محمد رضايي راد دو متن وجود دارد كه هروقت نام آقاي 
رضايي راد را مي ش��نوم به س��رعت ياد آنها مي افتم. »در 
دوزخ نوشتم« يكي از همين دو نمايشنامه است. بله من 
هم معتقدم اين متن ويژگي هاي م��ورد عالقه گروه ما را 
دارد. به اجراي آثار عباس نعلبنديان هم فكر مي كنم ولي 

متاسفانه در بحث مجوز با مشكل مواجه مي شود. 
  بنابراين مي توان نتيجه گرفت گروه به مساله اش 
آگاه اس�ت ام�ا چگون�ه در جه�ت ح�ل آن گام 

برمي دارد؟
زندي نژاد: با پش��ت س��ر گذاش��تن دو تجربه اخير به 
اين نتيجه رس��يدم كه بهتر اس��ت زمان بيشتري صرف 
ايجاد تغييرات مرتبط ب��ا جزييات متن كنم. حتي پيش 
از مش��ورت با طراح صحنه يا انتخاب بازيگ��ر. اينجا تازه 
ابتداي راه است و ما چند سال كار كرديم كه به اين مرحله 
برسيم و براي اجراهاي آينده برنامه هاي متفاوتي در نظر 

گرفته ايم. 
ميرحميدي: دقيقا در اين مرحله اس��ت كه حضور يك 

متخصص ادبيات نمايشي ضرورت دارد. 
زندي نژاد: البته نه اينكه نباش��د ولي هنوز موفق به پيدا 

كردن فرد سازگار با ايده هاي گروه نشده ايم. 
  اينجا مش�كل ديگري ب�روز مي كند. ب�ه نظرم 
نويس�نده بين ايده هاي كارگردان و طراح صحنه 
اسير مي شود و فقط بايد در خدمت باشد، امري كه 

تئاتر ما هنوز برايش آماده نيست. 
ميرحمي�دي: بله به همي��ن علت در بعض��ي كارهاي 
گذشته اتفاق افتاده كه متن صحنه به صحنه نوشته شده و 
پيش رفته است؛ امري كه تا حد زيادي نويسنده را خسته 

و آزرده مي كند. 
زندي نژاد: نويسنده اي كه قرار است در قالب اين شكل 
از اجرا كار كند بايد كارهايش را انجام داده باشد. )با خنده( 
مثل شكس��پيري كه »هملت« و »مكبث« را براي ما به 
يادگار گذاشته و رفته تا با خيال راحت به نفع اجرا در متن 

دست ببريم. 

در دو نماي�ش آخر به اين نتيجه رس�يديم 
كه وقتي ابزار الزم يعني مت�ن را در اختيار 
نداريم به آنچه موجود اس�ت بسنده كنيم؛ 
ببيني�م امكان ريخت�ن ايده هاي گ�روه در 
ظرف نمايش�نامه هاي ترجمه ش�ده وجود 

دارد يا نه؟ اين يك تمرين بود. 

تجسمي

احسان  صارمي

امير جديدي / اعتماد

گفت وگو با سمانه زندي نژاد و شيما ميرحميدي به بهانه اجراي نمايش »اگه بميري... «

نويسنده مرده است

بابك    احمدي

هنرمندان بر مزار علي معلم
ياد

جمعي از اهالي سينما در واپسين روزهاي سال 9۷ و در 
اولين سالروز درگذشت علي معلم )منتقد و سينماگر( در 
قطعه هنرمندان بهشت زهرا )س( گردهم آمدند تا ياد او 

را گرامي بدارند. 
در اين مراس��م كه روز گذش��ته برگزار ش��د؛ منوچهر 
شاهسواري مديرعامل خانه س��ينما بابيان اينكه »علي 
يك ساله شد«، گفت: اگر بپذيريم و باور داشته باشيم كه 
از لحظه اي كه مي ميريم زندگي جديدي آغاز مي شود، 
او يك س��اله ش��د. ما درجايي )قطعه هنرمندان( جمع 
شديم كه بس��ياري از بزرگان اينجا آرميده اند. او با اشاره 
به مقبره هاي هنرمندان درگذشته ادامه داد: بايد يادآور 
شد كه ياد ش��ما همراه ماست و ما به س��هم خودمان از 
حرمت ها و حريت ها دفاع مي كنيم كه گاه��ي آنها را با 
دست خودمان نابود مي كنيم و نبايد فراموش كنيم كه 
روزي ما هم در اينجا مي خوابيم. در ادامه حس��ن فتحي 

كه در »ازدواج به س��بك ايراني« با عل��ي معلم به عنوان 
تهيه كننده فيلمش همكاري داش��ت، با اشاره به اينكه 
»عجيب است بعد از يك سال هنوز نمي توانيم باور كنيم 
او رفته اس��ت«، گفت: او در بدترين روزهايش هم عاشق 
زندگي بود. شكي نيست كه ما سرمايه بزرگي را از دست 
داديم و تنها چيزي كه مايه تس��كين است اين است كه 
كمك كنيم راه علي معلم ادامه پيدا كند. نگاه مستقل و 
تن ندادن به مصلحت و آنچه بايد گفته شد از خصوصيات 
او بود. او تصريح كرد: علي معلم شجاعت و شهامت بيان 
داش��ت. او فراتر از يك تهيه كننده در سر صحنه كمك 
مي كرد و اگر دلگرمي هاي او نبود كار س��خت مي شد. ما 
يك دوست عزيز، صريح اللهجه و حامي را از دست داديم. 
او چه آرزوهاي نجيبي داشت براي سينما و بايد نظاير اين 
هنرمند در سينماي ايران زياد شود. او الگوي بسيار موفق 

و موثري براي جوانان  نيز خواهد بود. ايسنا

 معاون امور هنري، مديركل هنرهاي نمايشي و مديرعامل 
انجمن هنرهاي نمايشي ايران يكشنبه شب ۲0 اسفندماه 
با حضور در منزل استاد محمدعلي كشاورز و با نكوداشت 
نقش و حضور تاثيرگذار ايش��ان در تئاتر ايران، رونمايي 
از سالنامه تئاتر س��ال 1۳9۷ و امضاي پوستر نكوداشت 
روز ملي هنرهاي نمايش��ي را از ايش��ان خواستار شدند. 
محمدعلي كش��اورز در اين ديدار با شريف خواندن هنر 
تئاتر و ارج نهادن به تالش هنرمن��دان اين عرصه، ترويج 
و تعميم اين هنر اجتماعي و اس��تقبال جوانان را در اين 
سال ها اميدواركننده دانست. كش��اورز با اشاره به نبوغ و 
خالقيت استاد علي نصيريان، الگو گيري از اخالق و سلوك 
مردمي ايش��ان را به هنرمندان اين عرصه توصيه كرد و با 
ابراز خرس��ندي از ثبت روز ملي هنرهاي نمايشي اظهار 
اميدواري كرد تئاتر بيش ازپي��ش موردتوجه قرار گيرد. 
كش��اورز با نگارش متن يادبودي در صفحه سالروز تولد 
خويش در سالنامه تئاتر ايران كه توسط انجمن هنرهاي 

نمايشي ايران منتشرشده است، آرزو كرد بتواند در سال 
جديد به تماشاي تئاترهاي بيشتري بنشيند. سيد مجتبي 
حسيني با تجليل از استاد كشاورز و اهداي پرتره اي از اين 
هنرمند به عنوان يكي از مفاخر هنر و از پيشكسوتان تئاتر 
و سينماي ايران براي ايشان س��المتي آرزو كرد. مهدي 
شفيعي مديركل هنرهاي نمايشي نيز با ارايه گزارشي از 
مهم ترين اتفاقات نمايشي ساليان اخير، موهبت حضور 
اس��تاد و فرصت بهره مندي از تجارب ارزشمند ايشان را 
براي خود و هنرمندان تئاتر مغتنم دانست. در اين ديدار 
محمدعلي كش��اورز پوس��تر روز ملي هنرهاي نمايشي 
را امضا كرد و با رونمايي از س��النامه تئاتر، يادداش��تي را 
در اين س��النامه نوشت و حسيني و ش��فيعي نيز پوستر 
روز ملي هنرهاي نمايش��ي را امضا كردند و به پيشنهاد 
مديركل هنرهاي نمايش��ي قرار ش��د اين دو ي��ادگار به 
عنوان يادبودهاي ارزشمند به موزه تئاتر اهدا شود.روابط 

عمومي معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد

ديدار معاون امور هنري با محمدعلي كشاورز

مهدي آشنا

ندا   آل طيب

مريم   درويش

نگارش متن متناس�ب با ايده ه�اي ذهني 
كارگردان و من به عنوان طراح صحنه يكي 
از مسائلي بودكه تمام تجربه هاي گذشته ما 
را تحت تاثير قرار مي داد. يعني هميش�ه از 
اين جنبه ضربه خورده اي�م، به همين دليل 

هم نقش طراحي صحنه پررنگ تر شد.


