
انتشار فراخوان نسخه یکم 
پیشخوان آنالین تئاتر معاصر ایران

هــر ســاله جشــنواره ها و رویدادهــای 
بین المللی فرهنگی بســیاری در سراسر جهان 
برگزار می شــوند. ایــن رویدادها ایــن امکان 
را به هنرمنــدان می دهنــد تا آثار خــود را با 
مخاطبانی از سراسر جهان به اشتراک بگذارند. 
با شیوع بیماری کرونا و آنالین شدن برنامه های 
هنری، موسسه  فرهنگی هنری نوروزهنر که در 
حوزه معرفی آثار تئاتــری ایرانی و خارجی در 
رویدادهای مختلف از جمله بــازار تئاتر ایران، 
شوکیس ملی فجر، هفته تئاتر ایران در بلژیک، و 
جشنواره عروسکی تهران مبارک، در خرداد ماه 
١۴٠٠ نسخه یکم پیشخوان آنالین تئاتر معاصر 

ایران را برگزار می کند. 

قرار اســت این رویــداد آنالیــن ۲۲ تا ۲۷ 
خرداد  ١۴٠٠ شمسی )١۲ تا ١۸ ژوئن ۲٠۲١( 
در ســه بخش رخ دهد. این ســه بخش شامل 
ارائــه )Presentation(: معرفــی در بــازه 
زمانی معین برای نمایش هــای آماده، معرفی 
کوتــاه)Pitching(: معرفی در بــازه زمانی 
محدود )۵ دقیقه( ایده نمایشی در دست ساخت 
به مدیران تئاتــری حاضر در جلســه و دیدار 
تک به تــک )Speed Dating(: مالقات های 
تک به تک پنج دقیقه ای برای آشــنایی بیشتر 
هنرمنــدان و تهیه کنندگان/برنامه ریــزان 
فستیوال ها است.  این رویداد به زبان انگلیسی 
برگزار می شود و عالقه مندان برای حضور در این 
فرایند هنری می توانند به درگاه های مؤسســه 

نوروز هنر مراجعه کنند.

پس از نیم قرن
 ۱۰۰ اثر موزه ای ایران از بریتانیا 

پس گرفته شد
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی در توئیتر خود نوشت : »با دیپلماسی 
فرهنگی مجموعه ای شامل ١٠٠ اثر موزه ای 
که در اختیار موسسه ایران شناسی بریتانیا بود 

پس از نیم قرن به موزه ملی ایران بازگشت«.
به گزارش ایســنا، در توضیحات تکمیلی 
علی اصغر مونسان درباره چگونگی دسترسی 
این موسسه بریتانیایی به این ١٠٠ اثر موزه ای 
ایرانی آمده اســت: مؤسســه ایران شناسی 
بریتانیا در تهران، در گذشــته محل استقرار 
گروه های باستان شناســی و ایران شناســان 
بریتانیایــی بود که بــرای مطالعــه، بازدید، 
بررسی های میدانی و کاوش باستان شناسی 
به ایران می آمدند. گروه های بریتانیایی در دهه 
۴٠ و ۵٠ خورشیدی برخی اشیا و مواد فرهنگی 
را برای تکمیل طراحی و عکاســی و به منظور 
آماده ســازی برای انتشــار به محل مؤسسه 
ایران شناسی که در قلهک قرار داشت منتقل 
می کردند. با وقوع انقالب اسالمی بخشی از این 
آثار و پروژه ها به صورت نیمه کاره در آن محل 

باقی  ماند. 

آثار مسترد شده شامل ابزار سنگی، سفالی، 
اســتخوانی، آجر و بقایای جانوری و قطعات 
شکسته سفال از محوطه نوشیجان تپه )استان 
همدان(، سگزآباد )قزوین(، خوروین )البرز(، 
باباجان تپه )استان همدان(، پاسارگاد )استان 
فارس(، هفتوان تپه )استان آذربایجان غربی(، 

و محوطه های گوناگون ایران است.
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ایمان عبدلی

انتخاب یک سریال ایرانی از میان 
آثار پرشــماری که این روزها عرضه 
می شوند کار بســیار دشواری ست، 
بــرای نپســندیدن خیلــی از این 
کارهایــی که چــپ و راســت در 
اینســتاگرام و روی بلیبوردها رژه 
می روند، نیازی نیســت حتما زاویه 
دید هنری یا نگاهی منتقدانه داشته 
باشــید. همین روزهــا دو فاجعه با 
عنوان »کمدی« عرضه می شــوند 
که مشخص اســت که هیچ تالش 
و اراده ای در پشــت صحنــه  آن ها 
برای جذب مخاطب وجود نداشته. 
»مــردم معمولــی« و »دراکوال« 
از دو چهــره تلویزیونــی مطرح که 

عمال و علنا هیچ حرفی برای عرضه 
ندارند و همان اعتبار نیم بند رامبد 
جوان و مهران مدیری را هم به تاراج 
می دهند. خب واضح است که وقتی 
»قورباغه« جــزو محبوب های این 
ماه های اخیر شده، یعنی یک جای 
کار به شــدت می لنگد! سریالی که 
اســتانداردهای اولیه قصه گویی را 
روایت نمی کند، اما تالش داشــته 
»خفن« باشــد، البتــه پدیده های 
غریبــی چون »گیســو« هم وجود 
دارند و از پِس همه  این ها باید درک 
کنیم که معادالت مالی در این حوزه 
ناگفته های زیادی خواهد داشت، که 

می ماند برای روز حساب.
در این میان شــاید بشــود یک 
کار )سریال می خواهم زنده بمانم( 

را از بقیه آثار جــدا کرد، نه که کامال 
مباح باشد، اما خب استاندارد دارد، 
شــخصیت پردازی دارد، متوجــه 
می شوی کســی یا کســانی برای 
فیلمنامه آن تالش کردند. داستان 
دارد و خوشــبختانه داستانش جلو 
می رود. شــاید پالت آن کمی قابل 
پیش بینی و تکراری باشد اما همین 
پالت قابل پیش بینی را جذاب اجرا 
کرده، حداقل تا حاال که ١٠ قسمت 

از آن گذشته است.
 »می خواهم زنده بمانم« تقریبا 
ســریال موفقی ســت. کندوکاو در 
رابطه  عشــق و قدرت و الیه برداری 
از نسبت عشــق و سیاست در زمانه  
ُعســرت و یــک شــرایط منقبض 
اجتماعــی، همان چیزی ســت که 

پیشتر »شــهرزاد« هم از آن گفته 
بود و خــب خیلی هم موفــق بود، 
بازســازی رابطه  شــهرزاد، قباد و 
فرهاد. اینجا بــا عناوینی دیگر: هما 
حقی، امیرشــایگان و نادر ســرمد. 
باز هم جــذاب از آب درآمده، نادر 
سرمد در واقع نماد روشنفکر است 
و شغل او هم تعمدا تیپیکال انتخاب 
شــده، یک معلم با طراحی لباسی 
که البته یادآور شمایل روشنفکری 
در سال های انتهایی قبل از انقالب 
است و از آن طرف کاراکتر پیچیده 
و کامال ســینمایِی امیر شایگان که 
چون در نســبت با قــدرت هم قرار 
دارد و کامــال رازآلود اســت و البته 
قطعا برای حامد بهــداد یک نقطه 
روشن در کارنامه  بازیگری اش است. 
هر دو نقش جذاب و ســمپات است 
و اگر درگیری پیــدا و پنهان میان 
دو قطب داســتان خیلی به سمت 
»کمیته« میل پیدا نکند و همین طور 
بــر وجــوه انســانی و روانکاوانــه 
 تاکیــد داشــته باشــد، می تواند 

جذاب تر هم شود.
اگر هم این دوقطبی به ســمت 
»کمیته« برود، مهم تــر از هر چیز  
شاید حفظ لحن جســور فیلمساز 
باشــد، آیا می توانــد در دل برخی 
اتفاقات ریشــه دار تمــام دهه های 
اخیر برود؟ یا معضالت ســاختاری 
را به نفرات تقلیل خواهد داد؟ یعنی 
با گرایــش مهدویــان و حاتمی کیا 
رفتار خواهد کرد یا گفتمان سیاسی 
ســریال پیش روتر خواهد بود؟ در 
هر صورت حتی اگر گمــان کنیم، 
سریال در مســیر آوانگاردی ادامه 
ندهد، انقدر در فاز ملــودرام موفق 

عمل کــرده که می شــود ادامه اش 
داد. مثال همــا حقی را با شــهرزاد 
مقایســه کنید، چقدر پیچیده تر و 
با تانی بیشــتر اجرا شــده، در واقع 
شاید این یکی از بهترین بازی های 
ســحر دولتشاهی ســت، او موفق 
شده تردید و عذاب توامان تصمیم 
دشوارش را در تار و پود زبان بدنش 
و میمیک صورتش بــکارد. در واقع 
هر بار کــه او را می بینیــم همراه با 
خودش تمــام تردیدهایش و تمام 
عذاب هایش را به ما منتقل می کند. 
البته از آن جایی کــه جنس تردید 
و دوراهــی اش هم به قولــی آبکی 
و از ِســنخ ســریال های کلمبیایی 
و ترکی نیســت، نقش جــای کار 
 داشته و دولتشــاهی هم از فرصت 

استفاده کرده!
این بســتر مناســب نقش ها در 
ســریال »می خواهم زنــده بمانم« 
از فضای سریال نشــات می گیرد، 
تقابل عشــق و قدرت در یک فضای 
اجتماعی منقبــض، همان چیزی 
که همیشه هســت و همیشه گفته 
نمی شود! خب »هنر« همین است 
دیگر، حــرف زدن از چیزهایی که 
دیده نمی شود، تاباندن نور به نقاط 
تاریک و اگر این موقعیت نبض دارد، 
چون هســت و بعضا بنا به مصالح و 
به خواســت قرائت رسمی سانسور 
می شــود و چه عشــق هایی که به 

خواست قدرت مصادره می شود.
 روشــنفکری که مهر را با کینه 
عوض می کند، معشوقه ای که میان 
خواســتن ها و نخواســتن ها در به 
در اســت و به قــدرت کام می دهد، 
البتــه تمام آدم هــای پیرامونی که 

شکل های تقلیل یافته ای از همین 
وضعیت هستند. 

»می خواهم زنــده بمانم« گاهی 
دچار شــلختگی روایی ســت، در 
فضاســازی واقعیــت را بعضا قلب 
کرده، می شود کلی از آن ایرادهای 
میزانسن و طراحی صحنه درآورد، 
خیلــی چیزهایــش بــا واقعیت 
دهــه 6٠ و ۷٠ تطبیق نــدارد، اما 
گفتمــان موجود در آن تا قســمت 
دهم، گفتمان مهمی ســت و چون 
اجرای خوبی هم دارد، شاید به نوعی 
بهترین ســریال در شــرایط فعلی 
نمایش خانگی ست، اگر که کمی از 
غلظت دیالوگ هــای وزین نَمایش 
بکاهد، به هر حال لزومی ندارد تمام 
آدم های یک سریال حکیمانه حرف 
بزنند، حتی در آثار علی حاتمی هم 
برخی کاراکترهــا معمولی تر حرف 
می زدند و شاعرانگی هم گاهی نفس 
می کشید. باید دید »می خواهم زنده 
بمانــم« در اوج می ماند و یا در ادامه 

مصلحت اندیش خواهد شد. 

نظری بر سریال »می خواهم زنده بمانم«

عشق ورزی زیر نگاه نافذ قدرت

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تئاتر

گردشگری

احمد حلی از خوانندگان پیشکســوت موسیقی ایرانی 
بامداد روز یکشــنبه پنجم اردیبهشــت ماه بر اثــر ابتال به 
کرونــا دار فانی را وداع گفــت. به گزارش ایلنا،  ســید احمد 
حلی آوازخوان پیشکســوت موســیقی ایرانی که مدتی به 
دلیل ابتال بــه ویروس کرونــا و در پی آن، تشــدید بیماری 
کلیوی اش در بیمارستان شهید بهشتی کاشان بستری بود، 

 بامداد دیروز ۵ اردیبهشــت ماه ١۴٠٠ دارفانی را وداع گفت. 
این هنرمند موسیقی ردیف دستگاهی ایران متولد ١۳۳١ شهر 
کاشان بود و آواز را نزد محمد قراملکی و استاد حجازی فراگرفت. 
پس از آن در رادیو نزد صالح عظیمی دانشش را تکمیل کرد و 

سپس برای اجرا به رادیو نیز دعوت شد.
زنده یاد حلی از ســال ١۳6١ همکاری خــود را با رادیو 

و تلویزیون آغاز کرد و تا ســال ۷٠ تمام وقت با این ســازمان 
همکاری داشت و از آن زمان به کاشان بازگشت و با دایر کردن 
کالس های آواز در کاشان، سهم قابل توجهی در آموزش آواز 

در کاشان داشت.
محمد معتمدی، چنگیز حبیبیان و علی اصغر اسماعیلی 

از هنرمندان موسیقی ایران از شاگرادان زنده یاد حلی بودند.

بر اثر ابتال به کرونا؛

سیداحمد حلی خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی درگذشت

مدرس و مدیر گروه ارتباطات اجتماعی واحد علوم و تحقیقات دانشــگاه آزاد 
گفت: آرزویم این است که کالب هاوس به سمت فضایی غیرسیاسی برود و آدم ها 
و لیدرهای اتاق ها آن را سیاســت زدایی کنند و به سمت مباحث جدی تری مانند 

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بروند.
»محمد سلطانی فر« در گفتگو با خبرنگار ایلنا، به بررسی دالیل اقبال عمومی 
نسبت به کالب هاوس به عنوان شــبکه اجتماعی جدیدی که مبتنی بر صداست، 
پرداخت و افزود: در این ۴۲ سال انقدر به سیاست پرداختیم که همه مان سیاست زده 
شدیم و خسته هم شدیم چون نتیجه ای در بر نداشت. این همه گفتیم و این چپ شد 
و آن یکی راست و یکی اصول گرا و دیگری اصالح طلب و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. به 

نظرم مباحث خیلی عمیق تر و جدی تری در جامعه داریم که باید به آنها بپردازیم.
ســلطانی فر با بیان اینکه »کالب هــاوس در خأل شــکل گیری گفتمان میان 
مردم و مسئوالن قدرت گرفت؛ خالیی که در طول شاید ۴٠٠-۵٠٠ سال گذشته 
پدیدار شده است.« یادآور شد: در طول همین چند قرن، شاید هیچ گاه شاهد این 
نبودیم که مسئوالن به طور واقعی و مســتقیم به حرف مردم گوش کنند و یا وارد 
چالش هایی شوند و در این چالش ها مردم بتوانند حرف های واقعی و حرف دل شان 
را به مسئوالن بزنند. برای همین معتقدم یکی از مهم ترین دالیل رشد کالب هاوس 
در ایران، دیالوگی است که بین مردم و مسئوالن و حتی بین خود مردم در آن شکل 

گرفته و پدیدار شده است.
او ادامه داد: معنایی که از هجــوم مخاطبان و کاربران بــه کالب هاوس درک 
می شود، این است که این خال گفتمانی، دیالکتیکی و گفتگویی خیلی جدی است 
و تبدیل به حفره عمیقی شده که هیچ کســی به فکر ترمیم و پر کردنش برنیامده 

است. درحالی که کالب هاوس دارد این نقش را ایفا و به صورت زنده این فضا را ایجاد 
می کند که مردم با هم گفتگو کنند، حرف های موافق و مخالفان خود را بشــنوند 
و بدون سانســور و بدون ترس و نگرانی از پیامد گفته هایشــان، بتوانند باهم وارد 

دیالوگ شوند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: این خال بســیار مهم، می طلبد که ما به عنوان 
اساتید دانشــگاه و مســئوالن به عنوان کســانی که رای مردم را برای انتخابات 
می خواهند، بیایند و مونولوگ های از باال به پایین را در سخنرانی هایشان، تبدیل به 

گفتگویی دو طرفه و نه فقط برای فصل انتخابات که برای همیشه، بکنند.
سلطانی فر بسیاری از مشکالتی که اگر به آنها رسیدگی نشود می تواند تبدیل به 
فاجعه و بحران های عدیده ای در کشور شود را حاصل خال ناشی از گفتگو خواند و 
گفت: بسیاری از دعواهای خانوادگی، خیابانی و حقوقی که بین مردم شکل می گیرد 
به دلیل همین ضعف گفتمانی بین طرفین دعواســت که با پدیده ای به نام وکیل و 
قاضی و واسطه هایی که تنها منافع و پول خودشان را می بینند مواجه می شوند و آنها 
هم چون می دانند منافع شان در نبود ارتباط بین این دو طرف است سعی می کنند 
این حفره را عمیق تر و گودتر کنند و اجازه ندهند که طرفین دعوا بنشینند و باهم 

رو در رو صحبت کنند.
معاون مطبوعاتی سابق وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی در ادامه به کارکرد این 
شبکه اجتماعی در این روزها که نزدیک انتخابات ریاست جمهوری هستیم اشاره 
کرد و گفت: جو حاکم بر کالب هاوس فعال متاثر از فضای کشور در آستانه انتخابات 
است؛ در این دوره زمانی، همه چیز در کشور ما مجاز است و می بینید چیزهایی که 
در طول چهار ســال اتفاق نمی افتد چگونه در این دو ماه، در شبکه های اجتماعی، 

صداوســیما و گفتگوهای عمومی رخ می دهد. همین االن صداوسیما شروع کرده 
به پخش برنامه هایی از بحث های جناحی و بیان دیدگاه های کاندیداهای مختلفی 
که وارد عرصه انتخابات می شــوند. اما همه اینها یک فصل دارد و بالفاصله بعد از 
انتخابات، هم صداوسیما یادش می رود چه مســئولیت هایی دارد و هم مسئوالن 
که چه قول هایی در ایــن گفتگوها داده اند؛ همه اینها فراموش می شــود، تا چهار 

سال آینده.
کالب هاوس نشان داد مردم تشنه گفتگوی مستقیم هستند

او با اشاره به اینکه »کالب هاوس فضایی را برای گفتگو در دنیا شکل داده اما در 
ایران این اتفاق خیلی جدی تر بروز پیدا کرده است.« گفت: مردم تشنه ما که منتظر 
گفتگوی مستقیم و حتی بیان دیدگاه های خودشان -ولو به اشتباه- بوده اند، برای 
شنیدن و شنیده شدن خیلی مشــتاقانه وارد این شبکه اجتماعی شدند. البته من 
اعتقاد دارم این شور و هیجان تا چند ماه آینده شاید افت کرده و حالتی عادی پیدا 
کند. چون به  هرحال یک پدیده نو و غیر معمول است و بعد از اینکه روتین شد، شاید 
مثل خیلی چیزهای دیگر برای مردم عادی شود. اما به هرحال دلیل موفقیتش در 

این دوران، همان خالء گفتگویی است که اشاره کردم.

مدرس ارتباطات اجتماعی: 

کاش کالب هاوس سیاست زدایی شود

رسانه 

»می خواهم زنده بمانم« 
تقریبا سریال موفقی ست. 

کندوکاو در رابطه  عشق 
و قدرت و الیه برداری از 

نسبت عشق و سیاست در 
 زمانه  ُعسرت و یک 

شرایط منقبض اجتماعی، 
همان چیزی ست که 

پیشتر »شهرزاد« هم از 
آن گفته بود و خب خیلی 

هم موفق بود
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