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اگر در فصل اول گفته اید تفنگی بر 
دیوار آویخته است، در فصل دوم یا سوم 
تفنگ قطعاً باید شلیک کرده باشد. اگر 
بنا نبوده شلیک کند، پس بر دیوار هم 

آویخته نبوده. آنتون چخوف
آثار چخوف در ایــران، دو ویژگی 
اصلــی داشــته اند: اول، نزدیکــی به 
فضای خانوادگی ماســت؛ شاید یکی 
از دالیل همراهی مخاطــب ایرانی با 
اجــرای نمایشــنامه های چخوف در 
ایران، احساس نزدیکتری است که به 
شخصیت های ســاکن شوروی وجود 
دارد و ایــن نزدیکی، صرفــاً در قیاس 
با اجرای آثار غربی اســت کــه از نظر 
جغرافیایــی و فرهنگی، بســیار از ما 

دورترند؛ برای مثال، ایبســن نروژی، 
اســتریندبرگ ســوئدی و شکسپیر 
بریتانیایی. ویژگی دوم، کمدی است. 
به نظر می رســد این مورد، بیشــتر 
ســوء تفاهم بوده اســت! چون به غیر 
از نمونه های خاص و معــدود، عموماً 
اینگونه برداشــت شــده که اجرای 
نمایشنامه های چخوف باید با ادا و اطوار 
بازیگران و خنداننده باشد؛ در صورتی 
که طنز نمایشنامه های چخوف، از نوع 
طنز موقعیت اســت و اگر خنده ای در 
آن باشد هم برآمده از بازنمایی زیست 
شــخصیت های اثر در اقلیم اوست؛ بر 
خالف مورد اول، این زیست مشخص 
برای ما ناشــناخته اســت و شاید اگر 
اجرای سرراست آثار چخوف را تماشا 
می کردیم، اصاًل خنده ای هم بر لبانمان 

نمی آمد و نهایتاً به صورت سرراست به 
وادی اندیشه هدایت می شدیم.

اسطرالب، نســخه یک ممیز دو، 

در متِن منتج به اثر نمایشی، هر دوی 
ویژگی های باال را برای اقلیم خود، ایران 
درک کرده و با ظرافت، دقت و شناخت 
زیست امروز جامعه اش، آن را به اثری 
کمدی و همدل کننده برای مخاطب 

ایرانی تبدیل کرده است.
کارگرداِن نویسنده، نه تنها تفنگ 
چخوف خــود را یافتــه، بلکــه آن را 
دست مایه مک گافین سینمایی قرار داده 
و از قضا، خوِد تفنگ را نیز با جدیت، به 
سخره گرفته است. آنچنان که نمایش، با 
شلیک گلوله مشقی توسط الی )کودک( 
شروع می شود و در ادامه از میزانسن های 
متمرکز روی او، معلوم می شــود که او 
شخص مهم ماجراست که بنا به هدف 
مورد نظر )رسیدن به اسطرالب(، حتی 
می تواند مورد غضب دیگر شخصیت ها 
قرار گیرد که از قضا، خواهر و برادرهای او 
هستند. در نهایت نیز بنا بر قاعده تفنگ 
چخوف، چون در فصل اول، تفنگی به 
کمربند میثم آویخته شده، در فصل آخر 
و لحظه پایانی نمایش، آن تفنگ توسط 

الی شلیک می شود و تمام.
ســازنده اثر، به نوعی بــا چخوف 
شــوخی کرده اســت و در عین حال، 
با فضای کمــدی برآمده از زیســت 
خانوادگی در موقعیتی بســیار جدی 
و سرنوشت ســاز، ما را بــه خنده های 
عمیق معطوف بــه همذات پنداری و 
یادآوری خاطرات شخصی مشابهمان 

با شخصیت ها وامی دارد.
بازی روان و عاری از خودنمایی های 
نمایشــی - که الزمه جنس دیگری از 
تئاتر است -، در بستری که از قضا، هیچ 
ربطی به چخــوف و تفنگش ندارد، اثر 
چند وجهی ای را پدید آورده اســت. 

موضوعی که به تدریج، فاش می شود، 
بســیار یادآور ســه خواهر و باغ آلبالو 
و آثار نمایشــی ای اســت که تکیه بر 
موضوع ثروت یا مســتغالت دارند. اما 
بستر نمایشی و شیوه صحنه بندی ها 
و دیالوگ ها، بیش از هر کس، از شیوه 
یاوه گویی مارتیــن مک دونا می آید؛ 
شیوه ای که دیالوگ های طوالنی بین 
دو شخصیت، صرفاً برای نمایش شیوه 
دیالوگ کردن دو شــخصیت است و 
گاه ایــن موقعیــت و دیالوگ هایش، 
آنقــدر طوالنی می شــود کــه باید 
بپرســیم: خب منظورت چیــه؟. اما 
بــا خندانــدن مخاطــب، نمایش، 
تقدیرنامــه ای بــرای ورود به مرحله 
بعد و بیــان منظورش پیــدا می کند. 
این شیوه ای اســت که بعدها مک دونا 
 در ســینما هم پی گرفت )به ویژه در

 )2012-Seven Psycopaths 
و بیــش از او، امضــای ایــن مــدل 
دیالوگ های طوالنــی و بی هدف، اما 
شــیرین و دل نشــین، که بیش از هر 
هدفی، برای معرفی شــخصیت ها در 
بستر دیالوگ استفاده می شود، برای 
کوئنتین تارانتینو در ســینما اســت 
 )برجســته ترین اســتفاده از آن، در

.)1994 – Pulp Fiction 
به نظر می رسد اســطرالب، بیش 
از آن که از متنی بی نقــص برخوردار 
باشــد، کارگردانِی صحیــح معطوف 
به یکپارچگی اثر داشــته است. از آن 
مدل تمرین هایی که هر شــخصیت، 
میزانســن خودش را در اتمسفر گروه 
بازیگران می یابد. همــه بازیگران بجز 
بازیگر نقش زهرا، خودشان را به شکل 
باورپذیر معرفی می کننــد و در طول 

اثر، کارگردانی، در میزانسن ها، باعث 
شده که نچســبِی بازیگری نقش زری 
در لحظات بازِی تنهایی یــا دوتایی با 
خواهــرش، نیز در اتمســفر پرقدرت 
تیم بازیگــری محو می شــود و یک 
خانواده ناجورِ دوست داشتنی را برای 
مخاطب می سازد؛ همانطور که میثم 
بارها می پرسد: ما از اون جور خانواده ها 
بودیم؟! و پاسخ مهدی به او صحیح است: 
بله!. اما خوِد مهدی هم مانده که اگر از 
اون جور خانواده ها هستند، باید بگوید 
بله یا بگوید نه! سوالی که هر مخاطبی 
که به نوعی موقعیت مشابه اسطرالب را 
تجربه کرده است، می تواند با آن، سالن 
نمایش را ترک کند و درحالی که بارها 
یاد دیالوگ های شیرین و خنده دار بین 
این خواهر و برادرها می افتد و از لبخند 
زدن تا ریســه رفتن از خنده را تجربه 
می کند، باز این سؤال را از خود بپرسد: ما 
از اون جور خانواده هاش بودیم؟!. سؤال 
بعدی این است که مگر کمدی چیزی 

است جز این که بخندیم و بیندیشیم؟

نقدی بر تئاتر اسطرالب نسخه یک ممیز دو

تفنگچخوفدردستانمکدونا

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

مدیرکل دفتر فناوری اطالعــات، ارتباطات و امنیت 
فضای مجازی از اتصال سامانه جانا وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی به سیســتم کارپوشه ملی 

ایرانیان خبر داد. 
به  گزارش ایلنــا، علیرضا طالبی گفــت: »به منظور 
تسهیل در اطالع رسانی و در راستای اجرای سیاست های 
دولت الکترونیک، سامانه جامع نظارت، آمار و اطالعات 
تأسیسات گردشــگری )جانا( با بیش از 1۶ هزار کاربر به 

سیستم کارپوشه ملی ایرانیان متصل شد.«

وی گفت: »سامانه پیام ایران توسط سازمان فناوری 
اطالعات ایران برای ارســال الکترونیکی بدون واســطه 
اعالن های رسمی دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی 
کشور به مردم و مؤسســات حقوقی که متقاضی دریافت 

خدمات دولتی و عمومی هستند، ایجاد شده است.«
مدیرکل دفتر فناوری اطالعــات، ارتباطات و امنیت 

فضای مجــازی وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی افزود: »در این سامانه هر فرد دارای صندوق 
دریافت نامه های اداری و رسمی به شکل الکترونیک است. 
تمامی اشخاص )حقیقی و حقوقی( در این سامانه به عنوان 
کاربر در نظر گرفته  شــده اند و می توانند پس از ثبت نام و 
فعال سازی حساب خود در سامانه پیام ایران، از خدمات 

آن استفاده کنند.«طالبی تصریح کرد: »کاهش مراجعات 
حضوری و امکان رصد وصول مکاتبات و اعالنات به اشخاص 
توسط دستگاه ها و مدیریت زمان و تسریع درروند اجرای 
امور اداری و تحویل خدمت به مردم به شکل کاماًل دقیق 
و شفاف به  نحوی  که از وصول پیام ها و مکاتبات دولت به 
دست شخص متقاضی اطمینان حاصل شود، از ویژگی های 
این اتصال است.«او اظهار کرد: »پیش از این سامانه جامع 
نظارت، آمار و اطالعات تأسیسات گردشگری به سامانه 

سوخت و سامانه ماسک نیز متصل شده است.«

»جانا« به سیستم کارپوشه ملی ایرانیان متصل شد 

رئیس ســازمان ســینمایی از بازنگری در 
واگذاری اختیارات در شــبکه نمایش  خانگی و 
پلتفرم ها به سازمان صدا و سیما خبر داد و گفت: 
بسیاری از هنرمندان، صنوف و جامعه سینمایی 
نسبت به ورود صدا و ســیما در این حوزه انتقاد 
و این توقع را دارند از طریــق مجاری قانونی و در 
بستر تعامل و گفتگوهای سازنده در این موضوع 

بازنگری شود. 
به گزارش ایلنا، محمد خزاعی با اعالم اینکه 
مصوبه واگذاری نمایش های خانگی و پلتفرم ها به 
سازمان صدا و سیما نیازمند بازنگری است، افزود: 
با این مصوبه با توجه به تکنولوژی های پیشرفته 
و همچنین، بستر وی او دی ها و توسعه فضاهای 
مجازی، مهمتریــن بازوی اجرایــی، نظارتی و 
هدایتی سازمان ســینمایی در این عرصه سلب 

شده است.
معــاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی با 
بیان اینکه ســازمان صدا وسیما به عنوان رسانه 
ملی وظایف خطیــری دارد افزود: رســانه ملی 
ماموریت های گسترده ای دارد و نیاز دارد به فکر 
ایجاد بسترهایی برای توســعه، پویایی و ارتقای 

گستره مخاطبانش باشد. با بازنگری این مصوبه 
مسئولیت نمایش خانگی که به مسئولیت های 
تلویزیون اضافه شده به جای اصلی ش برمی گردد.

وی تاکید کرد: جایگاه نظارتی و شأن وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان سینمایی باید 
حفظ شود؛ البته، تجربه چندساله هم نشان داده 
است عالوه بر نارضایتی ســینماگران و صنوف؛ 
تناقضات و چندگانگــی در نظارت های کیفی و 

محتوایی تولیدات این حوزه ایجاد شده است.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به 
پیگیری جدی شخص وزیر و سازمان سینمایی در 
رابطه با موضوع پلتفرم ها تصریح کرد: این مطالبه 
جامعه سینمایی کشور اســت. در حال پیمودن 
مسیرها و برگزاری جلسات با مراکز ذیربط هستیم 
و امیدواریم در مراکز قانونی تصمیم گیری این کار 

به جریان بیفتد. 
به گفته وی، موضوع نمایش خانگی و پلتفرم ها 
به تصمیم های جدید نیاز دارد و جامعه سینمایی 
امیدوار شــده با نگاه ریاســت جدید ســازمان 
صدا و ســیما و تعامل و احترام آقای جبلی برای 
ســینماگران و هنرمندان، این مطالبه محقق 

می شود. خزاعی با بیان اینکه تولیدات پلتفرم ها و 
شبکه نمایش خانگی مخاطبان بسیاری را به سمت 
تولیدات داخلی سوق داده است. اضافه کرد: رونق 
و پویایی شبکه نمایش خانگی و وی اوی دی ها 
می تواند ضمن ایجاد امید و نشاط اجتماعی، به 
امنیت شغلی و معیشتی اهالی سینما منجر شود. 
رئیس سازمان سینمایی با نقد وضعیت فعلی 
تصریح کرد: معتقدیم باید صفر تا صد جریان »وی 
اوی دی ها« به ارشــاد برگردد. ماموریت ساترا، 
اساسا، با سایر ماموریت های سازمان صدا و سیما 
مغایرت دارد. ماموریت های بزرگ و متعدد صدا و 
سیما، باعث می شود تا این ماموریت مضاعف به 
درستی پیگیری نشود و تناقضات نظارتی صدا 
و سیما در پلتفرم ها و تلویزیون گواه این موضوع 
است. ضمن اینکه تلویزیون در حالی می خواهد در 
این زمینه نظارت و سیاستگذاری کند که خودش 
یکی از رقبای این پلتفرم هاست، و به خاطر این 
رقابت و تضــاد منافعی کــه دارد نمی تواند کار 
ارزیابی، نظارت و ارزشیابی محتوایی این بخش را 

بر عهده داشته باشد.
رئیس سازمان سینمایی یادآور شد: معتقدیم 

مصوبه مجلس در این زمینــه نیازمند بازنگری 
و اصالح اســت. از نمایندگان محترم مجلس و 
کمیســیون فرهنگی انتظار داریم به بررســی 
و بازنگری این موضــوع بپردازنــد و نظارت بر 
شــبکه های نمایش خانگی را به وزارت ارشــاد 

بازگردانند. 
وی خبر داد: خوشبختانه گفتگوهایی جدی در 
سطح وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی و برخی 
مسئوالن و متولیان ارشد در حال انجام است که 
امیدواریم با حسن نظر و درایت ریاست محترم 
سازمان صدا و سیما این معضل هر چه زودتر حل 

و فصل شود. 
خزاعی با بیان اینکه با این اقدام به دلیل نزدیکی 
مخاطبان ســینما و پلتفرم هــا ضمن کمک به 
گسترش و تشویق تولیدکنندگان و سینماگران، 

شرایط مناسب برای چرخه کامل تولید و پخش 
و توزیع و ایجاد فرصت های جدید بهتر شــکل 
می گیرد خاطرنشان ساخت: نزدیکی سامانه های 
فروش و سازمان تولید و پخش این حوزه به وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی باعث بالندگی و پویایی 
و همراهی بیش تر آن ها می شــود و برای ارتقای 
محتوای محصوالت و بهره گیری از این ظرفیت 
در جهت تقویت فرهنــگ عمومی ضمن اعمال 
نظارت های دقیق تر باید جلوی تولید آثار نازل، 

سطحی و مبتذل گرفته شود. 
وی ضمن قدردانــی و تمجید از پیگیری ها و 
تالش های وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و حسن 
نظر ریاست سازمان صدا و سیما اظهار ابراز کرد با 
بازنگری در این مصوبه هرچه زودتر شبکه نمایش 

خانگی و پلتفرم ها به سازمان سینمایی برگردد.

رئیس سازمان سینمایی مطرح کرد؛ 

جامعه سینمایی نسبت به ورود صداوسیما در این حوزه 
انتقاد دارد 

خبر

سازنده اثر، به نوعی با 
چخوف شوخی کرده است و 
در عین حال، با فضای کمدی 
برآمده از زیست خانوادگی 

در موقعیتی بسیار جدی 
و سرنوشت ساز، ما را به 

خنده های عمیق معطوف 
به همذات پنداری و 

یادآوری خاطرات شخصی 
مشابهمان با شخصیت ها 

وامی دارد

به نظر می رسد اسطرالب، 
بیش از آن که از متنی 

بی نقص برخوردار باشد، 
کارگردانِی صحیح 

معطوف به یکپارچگی 
اثر داشته است. از آن 

مدل تمرین هایی که هر 
شخصیت، میزانسن 

خودش را در اتمسفر گروه 
بازیگران می یابد

 شماره   926 /پنج شنبه 13 آبان   1400  /   28 ربیع االول 1443  / 4 نوامبر   2021

پویا عاقلی زاده

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري

زیرنظر شوراي سردبیري
مدیر بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ: کار و کارگر 66817317
نشاني تحریریه: تهران، خیابان انقالب، خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر، پالک 132

              t oseeir ani . i r :نشانی سایت تلفن تحریریه: 66956600)021(   
t osei r ani@gmai l .com :ایمیل    @t osee. i r ani :اینستاگرام

انتشار فراخوان چهاردهمین 
جشنواره هنر های تجسمی فجر

چـهـاردهـمـــین 
جشــنواره هنر هــای 
تجســمی فجر، بهمن 
ماه سال 1400 در تهران 
و استان ها در بخش های 
طوبای زریــن، ایثار و 
فداکاری، آینه در آینه 
)موزه هنر های معاصر( و ویژه نظامی گنجوی در 
10 رشته برگزار می شود. به گزارش هنرآنالین، 
پس از تشکیل شورای سیاســتگذاری و انتخاب 
سیدعباس میرهاشمی به عنوان دبیرکل، فراخوان 
جشنواره به شــرح زیر منتشر شده است: رویکرد 
جشنواره، هنرمتعالی برای مردم؛ هنری خالق، 
وحدت بخش،  امید آفرین، هویتمند و زمینه ساز 
تمدن نوین اسالمی است. موضوع جشنواره آزاد 
است و در رشته های تصویرسازیـ  خوشنویسی 
ـ ســرامیکـ  عکاســیـ  کارتــون و کاریکاتورـ  
طراحی گرافیکـ  مجسمهـ  نقاشیـ  نگارگری و 
هنر های جدید در رسانه های ویدئوآرت و چیدمان 
و پرفورمنس آرت برگزار می شــود.  شــرکت در 
جشــنواره برای تمامی هنرمندان و عالقه مندان 
آزاد اســت و ارســال آثار به دبیرخانه به معنای 
پذیرش ضوابط و رأی هیئت داوران است. ثبت نام 
و تقاضای شــرکت و ارســال تصویر آثــار، فقط 
www. از طریق سایت جشــنواره به نشــانی

fajrtajasomi.ir امکان پذیر است. مسئولیت 
اصالت آثار برعهده  هنرمند است و هنرمندان در 
اجرای تکنیک و شیوه ی خلق آثار، آزاد هستند. 
هر هنرمند می تواند فقط در دو رشته و حداکثر با 
۳ اثر هنری در هر رشته شرکت کند و آثار ارسالی 
نباید در جشنواره های پیشین هنر های تجسمی 
فجر، به نمایش درآمده باشــند. در این فراخوان 
آمده است؛ برگزار کننده جشنواره، حق استفاده 
از تمامی آثار ارسالی به جشــنواره را در رسانه ها، 
انتشــارات، تبلیغات و نمایش در داخل و خارج از 
کشــور با ذکر نام هنرمند خواهد داشت. نحوه ی 
برگزاری جشــنواره نیز، تابع دستورالعمل های 
وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا خواهد 
بود. چهاردهمین دوره جشنواره به همت اداره کل 
هنر های تجسمی، با همکاری مؤسسه ی توسعه ی 
هنر های تجسمی معاصر و ادارات کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اســتان ها، موزه هنر های معاصر و 
با حضور هنرمندان، دانشگاهیان، پژوهشگران، 
نگارخانه ها، انجمنها، مراکز و مؤسســات هنری، 

برگزار می شود.

 کنسرت های موسیقی
 از سر گرفته می شود

جلســه هم اندیشی 
برای ازسرگیری اجراهای 
صحنــه ای موســیقی 
بــا حضور شــرکت های 
برگزارکننــده و نماینده 
سالن های برگزاری اجراها 

برگزار شد.
به گزارش ایلنا، این جلســه به ریاست محمد 
اهلل یاری فومنی، سرپرست دفتر موسیقی، و مسوالن 
واحدهای دفتر موســیقی برگزار و در جریان آن 

شرایط ازسرگیری اجراهای صحنه ای بررسی شد.
در این جلســه سرپرســت دفتر موسیقی به 
تالش های معاونت هنری و وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی طی ماه اخیر برای آغاز اجرای های موسیقی 
و به رونق افتادن اقتصاد هنر و پیگیری های وزارت 

ارشاد از ستاد ملی کرونا اشاره کرد. 
در این دیدار مدیران و نمایندگان موسســات 
موســیقی و ســالن ها نظرات و دغدغه های خود 
را در ایــن زمینه بیــان کردنــد و مباحثی مانند 
پروتکل های بهداشــتی و نحوه ورود تماشاگران، 
نحوه قیمت گذاری بلیط و...  مورد بررسی قرار گرفت.
توســعه واکسیناســیون عمومی، تغییر رنگ 
کرونایی در عموم استان ها از قرمز به نارنجی، زرد 
و آبی، بهره مندی از ظرفیت ۵0 درصدی سالن ها 
در کنار رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، آغاز 
ســایر فعالیت های اجتماعــی و فرهنگی هنری 
مانند سینماها، تئاتر، رســتوران ها و همایش ها و 
نمایشــگاه ها از موارد دیگری بود که در این جلسه 

مورد گفتگو قرار گرفت. 

تجسمی

موسیقی


