
رقابت »گورکن« در جشنواره  
فیلم مریلند 

فیلــم ســینمایی 
»گورکن« در بیست و 
سومین جشنواره  فیلم 
مریلند آمریکا به نمایش 
درمی آید. بــه گزارش 

ایسنا، فیلم سینمایی »گورکن« به کارگردانی کاظم 
مالیی و تهیه کنندگی سینا سعیدیان به نمایندگی 
از سینمای ایران در بخش اصلی »بیست و سومین 
جشــنواره  فیلم مریلند آمریکا« رقابت می کند. 
جشنواره  فیلم مریلند که از ســال ۱۹۹۹ کار خود 
را آغاز کرده است، یکی از جشنواره های  آمریکای 
شمالی به شمار می آید که هر ساله در بهار در شهر 
بالتیمور آمریکا برگزار می شــود. فیلم سینمایی 
»گورکن« در بیست سومین حضور بین المللی خود 
در بخش اصلی بیست و سومین دوره  از جشنواره 
مریلند، در کنار آثاری همچــون »همه نور، همه 
جا« و »کریپتوزو« )برگزیده  جشنواره های برلین و 
ساندنس ۲۰۲۱(، »اولین قرار« و »آماده« )منتخب 
ســاندنس ۲۰۲۱(، »جهاِن لیلی تاپلز« و »سویا 
کوبانا« )برگزیــده SXSW ۲۰۲۱(، »لوبیاها« 
)منتخب برلین ۲۰۲۱ و برگزیده تورنتو ۲۰۲۰(، 
»مرد معمولی نیست« )منتخب تورنتوی ۲۰۲۰( 
و »درختان صلح« )برگزیده سانتا باربارای ۲۰۲۱(  
به نمایش درمی آید. »گورکــن« روایت زنی به نام 
سوده شــریف زادگان با بازی ویشکا آسایش است 
که درست قبل از ازدواج مجددش دچار یک چالش 
سخت در زندگی شخصی اش می شود. عوامل اصلی 
فیلم »گورکن« عبارتند از: مدیر فیلم برداری: مجید 
گرجیان / دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: آالله 
هاشمی / تدوین: بابک قائم / طراحی و ترکیب صدا: 
حسین ابوالصدق / موسیقی: مهدی پناهی / طراح 
چهره پردازی: محمود دهقانی / مدیر صدابرداری: 
محمد کیان ارثی / مدیــر تولید: حامــد آزادی / 
بازیگران: ویشکا آسایش، حسن معجونی، مهراوه 
شریفی نیا، بهنوش بختیاری، رضا بهبودی، مهدی 
حسینی نیا، سیاوش چراغی پور، محمود نظرعلیان، 
حمیدرضا محمدی، محمدامین اســدی، یداهلل 
شادمانی، ندا دهشیری و گوهر خیراندیش. امسال 
بیست و سومین جشنواره  فیلم مریلند از ۱۹ تا ۲۷ 
می ۲۰۲۱ برابر با ۲۹ اردیبهشت تا ۶ خرداد ۱۴۰۰ 
در دو بخش آثار سینمایی و کوتاه و بصورت ترکیبی از 
رویدادهای حضوری و مجازی در شهر بالتیمور ایالت 

مریلند آمریکا برگزار می شود.

حضور ۵۰ هنرمند بین المللی در 
یازدهمین دوساالنه لیورپول

5۰ هنرمند بین المللی   
در یازدهمین دوساالنه 
لیورپول ۲۰۲۱ شرکت 
کرده انــد. بــه گزارش 
هنرآنالیــن، دهمیــن 

 The« دوره  برگزاری دوســاالنه  لیورپول با عنوان
Stomach and The Port« مفاهیمی پیرامون 
بدن و راه های ارتباط با جهان را بررسی می کند. 5۰ 
هنرمند بین المللی و دو مجموعه  در دوساالنه امسال 
شرکت کردند. این دوساالنه یک برنامه  پویاست که از 
نمایشگاه  تا پرفورمنس ، نمایش فیلم  و رویدادهایی 
جانبی رایگان را شامل می شود. بخش اول دوساالنه 
در بخش بیرونی بر آثار در نمای خارجی بندر لیورپول 
تمرکز دارد و شامل مجسمه ســازی در فضای باز، 
اینستالیشن های صوتی و دیجیتال است. بخش دوم 
در بخش داخلی، آثار هنری را در مکان های مختلفی 
از جمله گالری ها، فضاهــای عمومی غیرمعمول، 
ساختمان های بالاستفاده، موزه ها و اماکن فرهنگی 
در سراسر لیورپول در معرض دید عموم قرار می دهد. 
پورتال دوساالنه هر روز هنرمندان را معرفی می کند 
و کیوریتوری نمایشگاه را منواال موسکسو به عهده 
دارد. دوساالنه لیورپول بزرگ ترین رویداد هنر معاصر 
بریتانیا در عرصه هنرهای تجسمی است و هر دو سال 
یک بار با حضور چهره هــا و گروه های بین المللی در 
موزه ها، نگارخانه هــا، معابر عمومی و فضای آنالین 
برگزار می شود. از زمان تاســیس این دوساالنه در 
۱۹۹۸ تاکنون، لیورپول بیش از ۳۸۰ اثر هنری جدید 
را سفارش داده و آثار بیش از 5۳۰ هنرمند از سراسر 
جهان را به نمایش گذاشته است. دوساالنه لیورپول 
به صورت فیزیکی تا ۲۶ تیرماه میزبان مخاطبان است.
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تاریخ تئاتر ایران در کنار اســامی 
شناخته شــده و دنباله دار، میزبان 
نام هایی بوده که با وجود حضور کوتاه و 
مؤثرشان، به دالیلی محذوف شده اند. 
نام هایی که در مصاحبه  کمتر از آنان 
شنیده می شوند و اساتید و مورخان 
تئاتر تقریباً نامــی از آنان نمی برند، 
هرچند حضورشان تأثیر پایداری بر 
تئاتر ایران می گذارد. نمونه قابل توجه 
این موضــوع مریم خلوتی اســت. 
کارگردان گروه »مروارید« که چند 
صباحــی در کارگاه نمایش حضور 
پیدا می کند، سه نمایش »مروارید« 
از جان اشتاین بک، »نجات یافته« و » 
جاده باریک به شمالی دور« از ادوارد 
باند را بین سال های ۱۳5۱ تا ۱۳5۲ 
کارگردانی می کند و برای همیشه از 
تئاتر ایران محو می شود.  خانم خلوتی 

که ســالیان طوالنی مقیم خارج از 
کشور بود، در مقام مترجم وارد عرصه 
می شود. او که در همان روزگار فارسی 
را دست وپا شکســته حرف می زد، 
برای اولین قدم رمان »مراوید« جان 
اشــتاین بک را اقتباس می کند و نام 
گروهش را هــم از اولین اجرای خود 

برداشت می کند. 
مریــم خلوتی هنرمنــدی چند 
وجهی است. او عالوه بر تئاتر ، با نقاشی 
و اپرا و موسیقی هم آشناست. پیش از 
ورود به تئاتر ایران در پرتغال مشغول 
به نقاشی می شــود. به زعم خودش 
برای آن به تئاتر روی آورد؛ چون تئاتر 
تمام هنرهای مدنظــرش را در خود 
داشت. این روزها مریم خلوتی با نام 
می می خلوتی در انگلستان زندگی 
می کند و به عنوان زنی شاعر در میان 
انگلیسی زبانان شــناخته می شود. 
تنها گفتگوی موجود از او را در شماره 
۶۲ مجله تماشا یافتم، جایی که رضا 
قاســمی، دیگر عضو کارگاه نمایش 

از او درباره زندگی و تلقیاتش از تئاتر 
می پرسد.

طبق این گفتگو مریــم خلوتی 
شش ســالگی برای تحصیالت عازم 
انگلستان می شــود و در یک مدرسه 
شــبانه روزی دیپلم می گیرد؛ اما به 
قصد تحصیل در رشته زبان فرانسوی 
عازم ســویس می شــود. همزمان با 
فرانســه دوره منشی گری می خواند 
و به محــض بازگشــت به ایــران به 
مدت دو ســال کارمند کنسرسیوم 
نفت می شــود. اما دوباره عازم لندن 
می شود و در این ســفر دوم است که 
در مدرســه تئاتر، دوره هنرپیشگی 
می بیند و ســپس در تئاتر اپرتوری 
ونیز در وســت اند لنــدن، در چند 
نمایش بازی می کند و البته فرصت 
کارگردانی هم پیــدا می کند. طبق 
مصاحبه خلوتی نمایش هایی براساس 
»غزل های ســلیمان« و داستانی از 
هانس کریستن اندرسون کارگردانی 
می کند. آخریــن فعالیت هنریش 

در آن روزگار بازی در فیلم جنجالی 
»شیاطین« کن راسل است. فیلمی 
که برای مضمون مذهبی و خشونت 
افراطیش به شــهرت رســیده بود، 
خلوتی را در قامت یک راهبه میزبانی 
کرد. خلوتی به رضا قاسمی می گیود 
»یکی از آن راهبه ها بودم که البته از 
کارم توی این فیلم خوشــم نیومد.« 
هرچند اقتباس کن راســل از رمان 
آلدوس هاکســلی هم چندان مورد 

توجه منتقدان قرار نمی گیرد.
پس از ازدواج و بازگشت به ایران، 
مریم خلوتی به سوی کارگاه نمایش 
می رود. در مصاحبه تأکید می کند در 
لندن با متد استانیسالوسکی پرورش 
یافته و در اولیــن گام کارگردانی هم 
برای انتخــاب مرواریــد می گوید 
»نمی خواســتم پیس آوانگارد کار 
بکنم... برای اینکه فکر می کنم برای 
خودم زوده. از این نظــر که در اینجا 
هنوز شناخته شــده نیستم. فرض 
کنید اگر من یکی از کارهای بکت را در 

اینجا اجرا بکنم و با آن دیدی که مردم 
نسبت به بکت دارند جور نباشه، خب 

قبول نمی کنند.«
البتــه آربی اوانســیان در همان 
دوران نمایش »بکت 5« را در کارگاه 
نمایش اجــرا می کند؛ بــا این حال 
خلوتی نگرشی اجتماعی به بکت دارد 
و می گوید »فکر می کنم آن وضعیتی 
که باعث پیدایش آثار بکت شده، در 
اینجا وجود ندارد. یا مثاًل آثار یونسکو 
که در واقع ضدتئاتر هستند و در آنها 
زبان را ریشخند می کند به این دلیل 
اســت که در آنجا تئاتر به مرحله ای 
رســیده بود که از هر لحاظ وضعیت 
مسخره ای پیدا کرده بود؛ ولی در اینجا 
که چنین وضعیتی پیش نیامده. من 
فکر می کنم که کارم باید با وضعیت 
زمانی و مکانی مربوط باشــد. البته 
من انواع دیگر تئاتر را نفی نمی کنم. 
آنها باید وجود داشته باشند؛ ولی من 

شخصاً موقعیت را در نظر می گیرم.«
با این حــال اجــرای »مروارید« 
برخالف آثار آوانــگارد کارگاه مورد 
توجه ناقدان آن روزگار قرار نمی گیرد. 
در خالل گفتگو خلوتی از عالقه اش به 
برشت می گوید. او که پرورش یافته 
متدی متفاوت است، اعتراف می کند 
در اجرایش از شیو ه های برشتی بهره 
برده اســت. می گوید »ایــن امکان 
هست که اگر نمایشنامه می نوشتم 
شبیه کار برشت دربیاید. اصاًل از نوع 
کار خوشم می آید. من خیلی عالقه 
 Spectacle دارم کــه توی تئاتــر
)چشم انداز تماشایی( وجود داشته 
باشــد... ایــن اواخــر در خیلــی از 
 Spectacle پیس های مدرن این
را از دست داده. دو آدم را گذاشته اند 
توی یک اتاق قراضه که حرف بزنند. 
آن وقت تماشــاگر باید دو ســاعت 
بنشیند و اینو تماشا کنه. البته بکت 
در کارهایش Spectacle را حفظ 

کرده.«
انتقاد مریم خلوتی در آن سال ها 
این روزها هم در تئاتر ایران مرســوم 

است. او معتقد است اگر قرار نیست 
نمایش چشــم اندازی تماشــایی 
داشته باشــد می توان به جای تئاتر، 
تلویزیون دیــد. او در مصاحبه میان 
تئاتــر و هنرهای دیگر خط کشــی 
می کند. می گوید ســینما برخالف 
تئاتر که محصول عمل اســت، برای 
او »دنیای خواب است، دنیای رویاها 
و سوررئالیسم.« همچنین بر این باور 
است که برخالف تئاتر که »در حال 
اتفاق می افتد. اجرا که تمام می شود 
به آینده شما چیزی اضافه می شود«؛ 
دنیای رمان مربوط به گذشته است و 

به گذشته خواننده چیزی می افزاید.
رضا قاسمی از این نقطه مصاحبه 
را از تئاتر خارج و به ســمت مسائل 
درونی خلوتی پیــش می برد. اینکه 
او از چه می هراســد و چه تعریفی از 
خوشــبختی دارد. خلوتی نیز طبق 
ادعای قاسمی با معصومیت زنانه اش 
اعتراف می کند از مرگ می هراسد؛ اما 
»اگر می دانستم هیچ وقت نمی میرم، 
هیچ وقت زمان نمی گذره، هیچ وقت 
هیچ کاری نمی کردم. می نشستم و 

چای می خوردم.«
خلوتی یک سال بعد با همکاری 
مه  یشــنا ســماعیل خلــج نما ا
»نجات یافتــه« ادوارد باند را ترجمه 
و در انتشارات کارگاه نمایش منتشر 
می کند. او که پیشتر از آوانگاردیسم 
دوری می جست در دومین تجربه اش 
به ســراغ نمایشــی مــی رود که در 
انگلستان دچار سانسور شده است. 
خلوتی با اســاعیل خلج در برگردان 
»در اعماق« ماکســیم گورکی نیز 
همکاری می کند. حضور خلوتی در 
غرب در حوزه تئاتــر چندان پررنگ 
نبوده اســت. او در همان دهه پنجاه 
به انگلستان می رود و با وجود فعالیت 
در بخش فرینــج تئاتر لنــدن؛ اما 
بیشــتر وقت خود را روی نوشــتن 
وقف می کنــد. اولین کتابــش را در 
 ۱۹۹۱ با عنوان »در مرکب ســفید« 

منتشر می کند.

نگاهی به یک مصاحبه

مریم خلوتی، مروارید و نیم قرن فراموشی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

پردهنقرهای

تجسمی

رئیــس اتحادیه ناشــران و کتابفروشــان 
هشــدار داد: فرصت برای حل مشــکل کاغذ 
تمام شــده و اکنــون. اکنون وقــت تصمیم 
گرفتن بر ســر حیات و ممات نشر کشور است، 
 مســئله چگونه بودن مطرح نیســت، مسئله 

بودن یا نبودن است.
با پایان یافتن تعطیالت نوروزی، بازار کاغذ 
با مشکالتی مواجه شده و ناشران توانایی تهیه 
کردن کاغذ مــازاد بر دریافــت دولتی خود را 
ندارند. قیمــت هر بند کاغذ، به شــکلی مبهم 
افزایش پیدا کرده و طــی روزهای اخیر درباره 
مســاله واردات کاغذ واکنش هایی از ســوی 
مدیران وزارت فرهنگ و ارشــاد صورت گرفته 
است. هومان حسن پور، رئیس اتحادیه ناشران، 
با روشن شدن زوایای این اتفاق ناگوار که رو به 
فاجعه شــدن می رود، درباره مشکالت واردات 

کاغذ توضیحات مفصلی به خبرنگار ایرنا داد.
وی گفت: قیمت همه مــواد اولیه کتاب به 
شکل سرسام آور باال رفته است، در سال گذشته 
میانگین تا ۸۰۰ درصد، هزینه های چســب، 
سلفون، چاپ و گالسه و... باال رفت. تنها راهی 
که توانستیم قیمت کتاب را حفظ کنیم و دولت 
تدبیر خوبی برای آن به کار برد، کنترل کاغذ بود 
که دست کم یک بخش از هزینه ها را به عنوان 
کاالی فرهنگی تهیه کرد و اجازه نداد ناشران به 

سمت کاغذ آزاد بروند.

اگر کاغذ دولتی تمام شود، هیچ ناشری 
نمی تواند کتاب چاپ کند

وی کاغذ را مشــکل اصلی بازار نشر دانست و 
گفت: اکنون مشکل ما این است که سهمیه کاغذ 
دولتی رو به اتمام است و اگر این اتفاق بیفتد، ممکن 
است تهیه کاغذ برای انتخابات هم با مشکل مواجه 
شود .قیمت کاغذ آزاد به شدت باال رفته است و در 
صورت پایان یافتن کاغذ دولتی برای هیچ ناشری 

امکان تهیه کاغذ و انتشار کتاب وجود ندارد.
این ناشر اضافه کرد: کتابی را در نظر بگیرید که 
5۰۰ صفحه است، اگر بخواهد ۳ هزار نسخه منتشر 
شود، حدود ۱۱۰ بند کاغذ نیاز دارد که با قیمت 
آزاد، فقط هزینه کاغــذ حدود ۸۰ میلیون تومان 
می شود! اگر ناشر ۱۰ عنوان کتاب منتشر کند، یک 
میلیارد تومان فقط هزینه کاغذ آن می شود که اصال 

این حجم نقدینگی در بازار نشر نیست.
 ارز الزم برای واردات کاغذ 

بسیار ناچیز است 
رئیس اتحادیه ناشــران با اشــاره به این که از 
سال گذشــته رایزنی ها را آغاز کرده است، گفت: 
بحث کاغذ با مبلغ اندکی قابل تامین است و نیاز 
به مبالغ هنگفت نیست اما اگر امروز اقدام نشود، 
کاغذ هم به سرنوشت دیگر کاالها دچار می شود، 
آن زمان نباید بگویند که ما خبر نداشتیم، چون 
اطالع رسانی شده است و همه نهادهای مرتبط از 

وضعیت اطالع دارند.

وی با بیان این که »تعطیلی ناشران کمترین 
نتیجه نبود کاغذ خواهد بود«، افزود:  کتاب مرغ 
نیست که بتوان برای آن صف ایستاد، اگر قیمت 
هر جلد کتاب ۴۰۰ هزار تومان باشد، دیگر صفی 
هم تشکیل نمی شود و باید با کتاب خداحافظی 
کرد! کسی کتاب نمی خرد و ناشر هم دیگر چاپ 

نمی کند و بنیان کار منهدم می شود.
کتاب گنجایش افزایش قیمت ندارد

وی با بیان این که قیمــت کاغذ قابل کنترل 
نیست، افزود: مراحل قانونی الزم برای واردات و 
ترخیص کاغذ که مجوز آن هم دریافت شده، انجام 
نمی شود، مبلغی که می تواند نشر کشور را نجات 
بدهد، بسیار کم است، اگر کاغذ با ارز نیمایی وارد 
شود، با همین قیمت سرسام آور در بازار است اما اگر 
ارز به آن تخصیص داده شود می توانیم بخشی از 
بازار را کنترل کنیم، کتاب مثل محصوالت دیگر 
نیست و کشش افزایش قیمت چند برابری را ندارد.
این ناشر درباره افزایش قیمت ها گفت: وقتی 

به کاغذ گالســه، ارز ۴۲۰۰ تعلق نگرفت، 
همین موضوع باعث شد که کاغذ گالسه 

از کیلویی ۱۱۰۰ تومان که یک بند کاغذ 
مقوا ۶۰ هزار تومان بود امروز به ۶۰۰ 

هزار تومان برســد، بندی که ۱۰۰ 
ورق مقوا دارد، یعنی هر یک ورق 

آن ۶ هزار تومان است که از هر 
برگ آن ۸ جلد برای کتاب 

درمی ِآید، یعنی هر جلد مقوای خام بدون چاپ 
حدود ۷5۰ تومان است.

وی ادامه داد: کتاب گنجایش افزایش قیمت 
ندارد، ناشران از سود خود تا نقطه صفر گذشته اند، 
ادامه این کار فقط برای زنده نگه داشتن است، تنها 
امید است که بازار نشر را زنده نگه داشته است. ناشر 
تاکنون از هر هزینه ای کاسته است که کتاب منتشر 
شود، اما مســاله کاغذ تیر خالص است! افزایش 
قیمت کاغذ، نشر را از ریشه ساقط می کند! ناشر 
کتابفروش، توزیع کننده همه تعطیل می شوند 
و دیگر نمی توان هیچ فردایــی برای چاپ کتاب 

متصور شد. حسن پور در پاســخ به این سوال 
که آیا کاغذ داخلی، برای مصرف ناشران کافی 
نیست گفت: تولید داخلی برای همه ما افتخار 
اســت اما کاغذ تولید داخــل، حتی جوابگوی 
نیاز کتاب های آموزش و پرورش هم نیســت. 
ما مسائل فنی هم داریم، ایران کشور خشکی 
است و کاغذ صنعت آب بری است و مواد اولیه 
مثل خمیر کاغذ که به آن باگات می گویند را ما 
از چغندر و امثال آن تولید می کنیم که الیاف آن 
کوتاه است و کیفیت کاغذی که از آن به دست 

می آید خوب نیست.
بودن یا نبودن مسأله این است

وی اقدامات اتحادیه ناشران و کتابفروشان، 
را در این موضوع چنین برشمرد: از سال گذشته 
به دنبال حل مشکل هستیم اما هنوز هیچ اتفاقی 
نیفتاده است. از اســفند ۱۳۹۸ این موضوعات را 
مطرح کرده ام و اکنون در وقت اضافه هستیم. اینجا 
تصمیم گرفتن بر سر حیات و ممات نشر کشور 
است، مسئله چگونه بودن نیست، مسئله بودن یا 
نبودن است. رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان 
گفت: اینگونه ناشر نمی تواند بماند، ناشری که هزار 
و ۲۰۰ نفر پرسنل دارد، اگر سالی ۲۰ کتاب منتشر 
نکند، رسما تعطیل شده است، حتی اگر بخواهیم 
وامی بدهیم، باید پولی به صنعت نشر برگردد که 
بتوانیم بازپرداخت کنیــم اما مردم کتاب ۴۰۰ 
هزار تومانی نمی خرند! ناشران سود خود را هر روز 
به قدری کم می کنند که دیگر با اضمحالل رو 
به رو می شوند، توانایی تحمل ضربه، تاحدی 
است و نامحدود نیســت، آن زمان فریادها 

بلند می شود که ناشران تعطیل شدند.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان:

فرصت برای حل مشکل کاغذ تمام شده و در وقت اضافه هستیم!

گفتوگو
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