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 10روز پایانی برای دیدن «فروشنده» فرهادی

فروش «میسیسیپی نشسته میمیرد» از مرز نیم میلیارد تومان گذشت

روی
فیلــم «فروشــنده» تنهــا تــا  10روز دیگــر روی پــرده
خط خبر
ســینماهای تهــران اســت .هفتمیــن ســاخته اصغر
فرهــادی از دهــم شــهریورماه در ســینماهای ایران،
بــدون تبلیغات محیطــی ،تلویزیونی و ماهــوارهای،
اکــران شــد و تا شــب چهاردهم آبــان مــاه ،چهارده
میلیارد و صد و سیزده میلیون تومان فروخته است.

غوغای پاییزه تئاتر

شکوه مقیمی

نمایش مسعود رایگان
با موضوع ایدز روی صحنه دانشگاهها

عکس :مهدی بلوریان

امســال دومیــن ســال پیاپی اســت که بر
نــوزاد بهــاری ســال نو ،نــام تئاتــر نهاده
شــد .ســالی که حاال در ایــام پاییزیاش
بــه ســر میبــرد و شــنیدن خبــر فــروش
نیــم میلیــاردی یــک تئاتــر ،آن هــم
درکمتــر از ســه هفتــه ،لبخنــد را بــر دل
اهالــی و دوســتداران تئاتــر مینشــاند.
«میسیســیپی نشســته میمیــرد» به
کارگردانــی همایــون غنــیزاده توانســته
تاکنــون 13هــزار تماشــاچی را بــه تــاالر
وحــدت بکشــاند و اتفاقــی مهــم را در
تاریــخ تئاتــر ایران رقــم بزند .ایــن روند
رو بــه رشــد اســتقبال از تئاتر پنج ســالی
میشــود که ســیر صعودی چشــمگیری
داشــته و رونــق روزافــزون ایــن حــوزه،
بخشــی از نگرانیهــای اهالــی نمایــش
را کاهــش داده اســت .علــی جنتی ،وزیر
ســابق وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی،
بر اســاس مشــکالتی که بویژه در بخش
مالــی در حــوزه تئاتــر وجود داشــت و به
دلیــل آنکــه در ســال گذشــته ایــن حوزه
نتوانســت توفیــق چندانــی کســب کند،
ســال  95را بــه نــام تئاتر نامگــذاری کرد
تــا کارها بــا تأکید بــه تئاتر و به نــام تئاتر
دنبــال شــود و تصمیم بــر آن شــد که از
بودجــهای کــه بــه معاونت هنــری برای
سال  95اختصاص داده میشود ،بخش
عمدهای روانه حوزه تئاتر شــود و به این
ترتیــب بودجــه امســال تئاتر حــدود دو
برابر اعالم شد.
در این ســالها نمایشهایی بودهاند
که ارقــام جدیــد و امیدوارکننــدهای را بر
صفحــه تاریخ تئاتر ایران ثبــت کردهاند.
رضا حــداد با نمایش «آمدیــم ،نبودید،
رفتیــم» توانســت بیــش از 25هــزار
مخاطب را به تماشــای اثرش بنشــاند«.
خشکســالی و دروغ» بــه نویســندگی و
کارگردانــی محمــد یعقوبی در ســال 90

بــا وجــود توقیف توســط شــورای نظارت
اجرا و عدم اجازه اجرای دوســانس جزو
نمایشهای پرفروش محسوب میشود.
نمایــش «باغ آلبالو» بــه کارگردانی آتیال
پســیانی ،نمایــش «تکههــای ســنگین
ســرب» ایــوب آقاخانــی و نمایــش «دو
روی روایــت نــادری» کار جــواد نــوری از
جملــه نمایشهایی بودند که مخاطبان
باالیــی را جــذب کردنــد همچنیــن
نمایشــنامهخوانی «روز واقعــه» بــه
کارگردانــی محمــد رحمانیــان در ســه
اجــرای خود در ســالن اصلــی مجموعه
تئاتر شــهر میزبــان  1732تماشــاگر بود.
همایون غنیزاده کار خود را با کارگردانی
نمایــش «در انتظــار گودو» آغــاز کرد و با
اجرای نمایــش «ددالــوس و ایکاروس»
میــان عالقهمنــدان تئاتر شــناخته شــد.
«کالیگــوال» نمایــش دیگــری از ایــن
کارگــردان بــود که براســاس نمایشــنامه
آلبرکامو در سال 1389طراحی و در تاالر
وحدت اجرا شد و به فروشی قابل توجه
دســت یافــت .غنــیزاده نمایشهایــی
چون «آنتیگونه»« ،ملکه زیبایی لینین»
و «آگاممنــون» را نیــز روی صحنــه برده
اســت .چنیــن افزایــش مخاطبــی را در
حــوزه تئاتــر نمیتــوان آشــتی مــردم با
تئاتــر و نمایــش نــام نهــاد چراکــه تئاتر
همــواره مخاطــب خــاص خــودش را
داشــته و افزایش فروش را میتوان سیر
تصاعدی مخاطبان خــاص تئاتر نامید.
بخشــی از توســعه تئاتر در ایران حاصل
حمایتهــای وزارت ارشــاد در بعضــی
زمینههــا و بخــش اعظــم آن حاصــل
ورود بخــش خصوصــی بــه ایــن حــوزه
است .افزایش تمایل ورود تهیهکنندگان
بخش خصوصی تئاتر موجب راهاندازی
تماشــاخانههای خصوصــی در تهــران
شــد تــا ظرفیــت اجراهــا بــاال بــرود .این
ســالنهای کوچــک موجــب تســریع

چرخــه تئاتــر و کاهش محدودیــت اجرا
در ســالنهای بخش دولتی شد؛ رقابت
در بیــن اهالــی تئاتــر را افزایــش داد و
مخاطبان انتخاب بیشــتری برای تماشا
دارنــد و ایــن امــر خــود باعــث ارتبــاط
بیشــتر مخاطب با هنر سوم ،تئاتر ،شده
اســت .اگر حــوزه تئاتــر در هــر دو بخش
خصوصــی و دولتــی بتوانــد با گســترش
ســالنهای اجــرا و تقویــت گروههــای
تئاتــری ،باهمین روند پیــش رود قطعاً
مخاطبان بیشــتری را جذب خواهد کرد
و از آنجا که هنری فاخر است که موجب
ارتقای اندیشه ،فرهنگ و آگاهی جامعه
میشــود میتواند در زمانهای که جنگ،
خشــونت ،تباهی ،نژادپرستی و بسیاری
از صفات مذموم بشری جهان را احاطه
کرده ،نوری باشــد بــرای ایجاد صداقت،
محبت و تعامل انسانی؛ چراکه فرهنگ
و هنــر ،کــه درد مشــترک انســان را بــه
خالقیت بدل میکند امری اســت بدون
تاریخ انقضا.
در نمایش «میسیســیپی نشســته
میمیــرد» کــه از  25مهرمــاه اجــرای
عمومــی خــود را آغــاز کــرده اســت،
ویشــکا آسایش ،سجاد افشــاریان ،بابک
حمیدیــان ،همایون غنیزاده ،ســیامک
صفــری و داریوش موفق به ایفای نقش
میپردازنــد و در تیزرهــای ایــن نمایش
هــم از صــدای مانــی حقیقی اســتفاده
شده است .همایون غنیزاده نویسندگی
و کارگردانــی نمایــش «میسیســیپی
نشســته میمیــرد» را بــر عهــده دارد.
در خالصــه داســتان ایــن نمایــش آمده
اســت« :مــا شــاهد ســاخت یــک فیلــم
کالســیک بســیار بــد هســتیم» .نمایش
«میسیســیپی نشســته میمیــرد» تــا
 20آبان هر شب ســاعت  19:30با مدت
زمــان  2ســاعت و  10دقیقــه در تــاالر
وحدت به روی صحنه میرود.
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در دو ،ســه دهــه نمایشهــای بســیاری با هجــوم مخاطبان روبهرو شــدهاند؛ مثــل «هملت»
ن طال»ی داوود میرباقری که مخاطبان برای تهیه
قطبالدین صادقی و «عشقآباد» و «دندو 
بلیت گرداگرد تئاتر شهر صف میکشیدند .وقتی یک نمایش دارای متن مناسب ،کارگردانی
قدرتمند و بازیهای خوب است ،بخشی از این استقبا ل قابل پیشبینی است .بخشی از رقم
رحمت امینی
فروش «میسیسیپی نشسته میمیرد» به قیمت بلیت آن برمیگردد اما بخش مهم این
کارگردان تئاتر
اســتقبال بــه انرژی و ســرمایهای که گــروه در بخشهای مختلف بویژه دکــور و طراحی صحنه
نب هدهانمیچرخد
گذاشتهمرتبطاست.درواقعنمایش،نتیجهسرمایهگذاریاشرامیبیند.تعریفایننمایشدها 
ندهنده
وهرکسدیگریرابهدیدناینتئاترتشویقمیکند؛یکیبرایبازیها،یکیبرایمتنویکیبرایدکور؛ایننشا 
ایناستکهاگرکار،دروجوهمختلف،خوبودرستانجامشودمخاطبهمبهدیدنآنترغیبمیشود.البتههمیشه
استثنائاتیوجوددارد.گاهیهمهچیزسرجایخودشاستولینمایشبااقبالمخاطب روبهرونمیشودویکبارهم
میبینیبایککارخیلیسادهاستقبالباالییازکارصورتمیگیرد،ولیتجربهنشاندادهاستکهبرایاجراینمایشی،
بویژه در سالنهای خاصی مثل تاالر وحدت و تئاتر شهر ،اگر همه چیز درست کنار هم چیده شود مطمئناً آن نمایش
مورد استقبال تماشاگر قرار خواهد گرفت .همایون غنیزاده متن خوبی را انتخاب کرده است؛ زندهیاد سمندریان ،که
بهخوبی میدانست چه متنی مناسب اجراست ،نیز چندمتنی از فردریک دورنمات را اجرا کرد که با اقبال باالیی روبهرو
شد.درمجموعقوتمتن«میسیسیپی،»...انتخابدرستآن،ترکیبدرستبازیگرانقدرتمند،درستبازیکردن
و درست بازی گرفتن از آنها و کارگردانی قوی غنیزاده دالیل موفقیت این نمایش است.

صالحی امیری موسیقی را با فعل حرامی مقایسه نکرد

عکس:ا یلنا

احمــد مازنــی نماینــده مــردم تهــران در مجلــس
شــورای اســامی در حاشــیه بازدیــد از بیســت و
دومیــن نمایشــگاه مطبوعــات؛ دربــاره اظهــارات
صالحــی امیــری (وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی)
دربــاره موســیقی گفــت :بهتــر اســت ابهامــات در
اظهارنظرهــای آقــای وزیــر در ارتبــاط با موســیقی
را خــود آقــای وزیــر پاســخگو باشــند .امــا آقــای
سیداحســان قاضــیزاده (نماینده مــردم فریمان،
ســرخس و احمد آباد) در سخنرانی مخالفت خود
ی امیری چنین
در جلســه رأی اعتماد آقای صالحــ 
ی امیری
موضوعی را مطرح کردند که؛ آقای صالح 
در کمیســیون فرهنگی مجلس گفتهاند «موســیقی
مانند مشــروب اســت» من در کمیســیون فرهنگی
نشــنیدم کــه آقــای صالحــی امیــری موســیقی را با
مشــروب مقایســه کــرده باشــند .مازنی ادامــه داد:
باتوجــه بــه شــناختی کــه از آقــای صالحــی امیــری
و دیــدگاه او دارم .دور از ذهــن اســت کــه چنیــن
مســألهای را مطــرح کننــد چراکــه آقــای صالحــی

امیــری متدیــن؛ انقالبــی و اصالحطلــب هســتند و
نگاهشــان نــگاه اعتدالی و فرهنگی بــه این موضوع
اســت .او بــا اشــاره بــه برخوردهــای غیرقانونــی بــا
برخی کنســرتها گفــت :متأســفانه در حال حاضر
در جامعــه برخوردهــای غیرقانونــی بــا موســیقی
میشــود و وقتــی از ایــن افراد ســؤال شــده کــه چرا
چنین مســائلی را مطرح میکنند و در یک شــهری
اجرای کنســرت را ممنوع اعالم میکنند؛ میگویند

مــا برخــورد طلبگــی کردیــم و از موضع یــک طلبه
صحبــت میکنند و وزارت ارشــاد نیز در مقابل آنها
عقبنشــینی میکند .کمیســیون فرهنگــی معتقد
اســت اگر این وضعیــت ادامه پیدا کند ســنگ روی
سنگ بند نمیشــود .این نماینده مردم درمجلس
دهــم گفــت :مســأله مــا؛ موســیقی نیســت بلکــه
اساســاً اجرای قانون اســت چراکه در حوزه اندیشــه
توگو همه باید
همه باید آزاد باشــند .در حــوزه گف 
منطقــی حــرف بزننــد و در حــوزه عمل همــه باید
مطیع قانون باشــند و از آن تمکین کنند و نمیشود
فردی ســلیقه ،نظر و فتوای خــود را بر قانون حاکم
کند .این موضوع اختصاص به موســیقی ندارد و ما
در کمیســیون فرهنگــی از ابتدا هم بــر این موضوع
تأکید داشــتیم کــه رعایت قانــون در همــه حوزهها
باید اصل باشد و امام جمعه و ...ندارد و همه باید
قانــون را رعایــت کننــد و پیشبینــی میکنــم آقای
صالحــی امیــری بتواننــد در این چند ماهــه فضا را
مدیریت کنند و انشاءاهلل تعادل ایجاد کنند.

درنشستخبریبیستوسومیندورهجایزهکتابسالدانشجوییمطرحشد

در نشست خبری جشنواره هانوی مطرح شد:

هم افزایی
با هدف ارتقای تولید کتاب

«جاودانگی»
یادآور قصههای هزار و یک شب

بیســت و ســومین دوره از جایزه کتاب ســال دانشــجویی در حالی برگزار میشود که
متولیــان آن خواهــان فراهــم آمدن شــرایطی برای تســهیل انتشــار پایاننامههای
مقاطع تحصیالت تکمیلی و دکترا در قالب کتاب هستند .عادل تقوی ،دبیر بیست
و سومین جشنواره کتاب سال دانشجویی ضمن تشریح برنامههای این جایزه گفت:
«این دوره از جشــنواره از حیث کمی ،رکورددار دریافت آثار است به گونهای که 629
اثر در فرآیند داوری وارد شدهاند ».به گفته تقوی ،آثار ارسالی به دبیرخانه این جایزه
در دو بخش اصلی و ویژه بررسی شدهاند .بخش اصلی شامل گروههای علوم پایه،
علوم کشــاورزی و منابع طبیعی ،هنر و معماری ،فنی و مهندســی ،علوم پزشکی و
دامپزشکی و علوم انسانی است.
ëëداوریالکترونیکیراهیبرایارتقایکمیوکیفیبررسیها
مجیــد غالمــی جلیســه،
مدیرعامل خانه کتاب هم در
این نشست رسانهای با اشاره
به تداوم برگزاری جایزه کتاب
دانشــجویی طــی  23ســال
گفت« :استمرار یک جشنواره
بــه مــدت  23ســال نشــان از
اهمیت آن برای دســتاندرکاران دارد ».وی با اشــاره به پرتال جامعی که سال
قبل برای داوری جشــنوارههای کتاب به شــکل الکترونیکی طراحی شده ،ادامه
داد« :تجربه داوری به صورت الکترونیکی را برای نخستین بار در جشنواره کتاب
سال جمهوری اسالمی شاهد بودیم که این شیوه به ارتقای کیفی و کمی داوری
کمک کرد ».وی افزود« :با هدف همافزایی و ارتقای تولید کتاب از حیث اجرایی
و علمی ،همکاریهایی را با جهاد دانشگاهی آغاز کردهایم .از همین رو امسال
برای چندمین بار در برگزاری بیســت و سومین جشنواره کتاب سال دانشجویی
توسط جهاد دانشگاهی مشارکت کردهایم».

صحنهای از نمایش«میسیسیپی نشسته میمیرد»

فروش باالی تئاتر «میسیسیپی نشسته میمیرد» را نمیتوان به دیگر تئاترها تعمیم داد.
چنین کاری بســیار کودکانه و درواقع بیاحترامــی به تمام صنوف متعارف چهاردهگانه خانه
تئاتر و خانواده تئاتریها اســت .اینکه بازیگران مطرح ســینما بیایند شــغل بازیگران تئاتر را
بگیرند و با آن جوالن بدهند نشــانه بیقانونی موجود در سیســتم اســت .اگر میبینید چنین
بهزاد فراهانی
اتفاقاتــی در تئاتر رخ میدهد دلیل بیعرضگی و بیکفایتی مدیران و مســئوالن تئاتر اســت.
بازیگر
هنر درهمه حوزه به ســمت کاسبی پیش میرود و تاالر وحدت هم که دیگر به یک کاسبخانه
تبدیل شده و حتی از نمایش ماشینهای گرانقیمت روی صحنه تاالر هم امتناع نمیکند .باید برای اصالح وضعیت
موجود در تئاتر قوانینی تصویب شود تا حضور ستارگان سینما در عرصه تئاتر بر مبنای قوانین دشواری صورت بگیرد.

احمد مازنی:

رعایت قانون در همه حوزهها باید اصل باشد و امام جمعه و ...ندارد
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نشست خبری فیلم «جاودانگی»
با حضــور مهدی فــرد قادری
کارگردان این اثر در جشــنواره
هانوی در کشــور ویتنام برگزار
شــد .مجــری جلســه ضمــن
معرفی «جاودانگــی» در این
نشست خبری ،افزود :پیش از
این فیلمهای کوتاه فرد قادری در بیش از هشتاد جشنواره در جهان به نمایش در
آمده و بیش از بیست جایزه دریافت کردهاند و «جاودانگی» نخستین فیلم بلند
این فیلمساز  30ساله است.
«الو دونــگ» منتقد جلســه خطاب به کارگردان این اثر گفت :داســتان ســرایی
شــما در فیلــم «جاودانگی» یادآور قصههای «هزار و یک شــب» اســت آیا این
تأثیرپذیری در شما وجود داشته که این فیلم را در جشنوارههای جهانی به اثری
موفق تبدیل کرده است؟ فرد قادری با اشاره به اینکه زمان نگارش فیلمنامه به
این موضوع فکر نکرده اســت ،گفت :شاید شــباهت بین روایت «جاودانگی» و
قصههای هزار و یک شب وجود داشته باشد.
در فیلــم هــر قصــه از میانه قصه دیگر شــروع میشــود و گاهی پایــان هر قصه
آغازی اســت بر قصه دیگر .هرکدام از قصهها قســمتی از جامعه ایرانیســت که
در نهایت به هم متصل میشوند تا شکل دایرهای از زندگی را نشان دهند« .الو
دونگ» در ادامه این پرســش را مطرح کرد که آیا فیلم گســتره جامعه ایرانی را
در برمی گیرد؟ مهدی فرد قادری در پاســخ افــزود :زنان ایرانی بهعنوان بخش
مهم جامعه ،تأثیر زیادی در شکلگیری خانواده دارند .زنهای فیلم با آنکه در
بسیاری از مسائل با یکدیگر متفاوتند اما وقتی پای عشق به میان میآید یکسان
رفتار میکنند ،چه عشــق مادر به فرزندش ،چه عشــق خواهر به برادرش یا زن
به شوهرش.

نمایــش «دو مــرد در یــک اتاق» بــا موضوع ایــدز و بــه کارگردانی
مســعود رایگان از  ١٦آبان تا  ١٥آذر در  20دانشــگاه علوم پزشــکی
سراسر کشور روی صحنه میرود.

«دراکوال»ی عطاران در شبکه نمایش خانگی

م«دراکوال»
درآخرینجلسهشورایصدورپروانهنمایشخانگی،باعرضه 3فیل 
به تهیه کنندگی علی سرتیپی و کارگردانی رضا عطاران« ،اینجا کسی نمیمیرد»
بــه تهیه کنندگی عباس رافعــی و کارگردانی حســین اوالد آدم کنــدری و «اصالً
جور در نمیاد» به تهیه کنندگی حسین بخشیپور و کارگردانی مهیار عبدالملکی
موافقتشد.

همکاری علی رهبری و محمد معتمدی

علــی رهبری از اتمام تولید و ضبط قطعــه «تختی» به خوانندگی
محمــد معتمــدی با همــکاری ارکســتر فیالرمونیک چــک و چند
نوازنده ایرانی در شهر پراگ خبر داد.

لطف بیسابقه تلویزیون به «الک قرمز»

همزمــان بــا رونمایی پوســتر فیلــم «الک قرمــز» بــه کارگردانی ســیدجمال
ســیدحاتمی که از  11آذر اکران میشــود ،پخشکننده آن اعالم کرد که در یک
اقدام بیسابقه تلویزیون به این فیلم  500نوبت تیزر رایگان داد ه است.

«هوای گریه» همایون شجریان در خرم آباد

امیــن عباســیان رئیس انجمن موســیقی اســتان لرســتان با اشــاره
بــه فعالیتهــای تازه این انجمــن اظهارکرد :روزهــای  ۲۴و  ۲۵آذر
ماه همایون شــجریان کنســرت «هوای گریه» را در خرم آباد برگزار
یکند.
م 

رونمایی از آثار آهنگسازان جوان ایرانی در اتریش

وحید زردی مســئول غرفه موســیقی نمایشــگاه بینالمللی کتاب وین درباره
رونمایی برخی از آثار آهنگســازان جوان ایرانی در این نمایشگاه گفت :تاریخ
برگــزاری نمایشــگاه  ۱۹تــا  ۲۳آبان ماه اســت و برای نخســتین بار یک بســته
فرهنگی از آثار موسیقی ایرانی در این نمایشگاه رونمایی میشود.

یک مراسم شاهانه برای خوشنویسان

نمایشگاه جوهر روح «صادق نوری» با گرامیداشت استاد زنده یاد
نماه برپا
«مظفــر بختیار» در گالری مــژده آغاز به کار کرد و تا 21آبا 
خواهد بود .در ابتدای مراســم گرامیداشــت ،غالمرضا مشعشعی
گفت :این مراســم در کنار افتتاح نمایشــگاه صــادق نوری هنرمند
جــوان و بــاذوق خوشــنویس؛ یــک مراســم شــاهانه بــرای اهالــی
خوشنویسی محسوب میشود».

