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هفته گذشته یادداشتی درباره نگاه منفی بخشی از 
بدنه تئاتر درباره اجرای نمایش در این روزها نگاشتم. 
در طول یک هفته گذشته اما برخی سالن ها بازگشایی 
شده اند و حتی چهره هایی چون گالب آدینه و شکرخدا 
گودرزی نیز به ترتیب در تماشاخانه شهرزاد و تئاتر 
شهر، آثار خود را روی صحنه برده اند. در همین یک 
هفته اعتراضات به گالب آدینه افزایش یافته اســت 
تا جایی که بهرام بیضایی در یک پیام اینستاگرامی 
اعالم کرد در اجرای نمایش »پرده خانه« از تصویر او 
استفاده نشود و تنها به نام او در نقش نمایشنامه نویس 
اکتفا شود. در همین راستا تصمیم گرفتم نوشتارم را در 
صفحه شخصی خود بازنشر دهم تا دریابم نگاه اهالی 
تئاتر- به خصوص جوانان- نسبت به وضعیت بازگشایی 
چیست. تقابل نظرات که اندک هم نبود نشان از یک 
وضعیت دوگانه می دهد. در حالی که اکثریت مخالف 
اجرای تئاتر در این شرایط هستند؛ عده ای نیز باور بر 

این داشتند که چرا در وضعیتی که هیچ شغلی درگیر 
تعطیلی نشده اســت، تئاتر باید تعطیل شود. پاسخ 
به این پرسش بسیار ســخت و دشوار است و نگارنده 
خود را در جایگاهی نمی بیند که حکم بر اجرا رفتن یا 
نرفتن کند؛ اما می توان نگاهی درزمانی و هم زمانی به 

مسأله داشت.
نخســت باید کمی در تاریخ غور یافت تا دریابیم 
چگونه تئاتر در هر بزنگاهی مشمول تعطیلی هایی 
در راســتای عمل سیاسی شده اســت. شاید بتوان 
نخســتین رویداد را در مقابله رضاشاه در سال های 
پایانی اتکایش بر سریر شــاهی دانست که تصمیم 
به تعطیلی دســته جات تعزیه و نمایش های سنتی 
می گیرد. اگرچه این بخش از تاریخ به واسطه نادیده 
گرفته شدن از سوی نشریات وقت مغفول و نامنقول 
مانده است. اما قصه های 28 مرداد 1332 و آتش زدن 
تئاتر سعدی را می توان مهمترین کنش سیاسی تئاتر 
در عصر معاصر ایران دانست. در نبرد میان ملی گرایان 
و سلطنت طلبان، عبدالحســین نوشین به واسطه 
عضویت در شورای مرکزی حزب توده زندانی بود و 
گروهش در تئاتر سعدی با رهنمودهایش در زندان، 
مسیر اجرا رفتن را دنبال کردند و آنچه موجب قطع 
اجرا می شــود، نه اعتصاب که تعطیلی و آتش زدن 
سالن بود. دنیای پس از کودتا برای تئاتر به قدری سیاه 
است که برای بازگشت رونق به تئاتر ایران نیاز به یک 
سکوت و ایستایی است تا نسلی تازه وارد عرصه تئاتر 
شود. البته یادمان باشد تا رویدادهای 28 مرداد به دلیل 
فقدان ساواک مسأله سانسور چندان قدرتمند نیست 
و امور فرهنگی با نوعی آزادی همراه است، کما اینکه 
روزنامه ها تا پیش از این نیز با لحن تندی نســبت به 

سلطنت و خانواده پهلوی مطالبی منتشر می کردند.
اما اگر اعتصاب را به عنوان یک کنش سیاسی در 
نظر داشته باشیم، شاید مهمترینش به آبان 1357 
بازمی گردد که دســته های تئاتــری در یک اقدام 
مشترک هر نوع اجرا در ســالن های تئاتر را کنسل 
می کنند. در گفتگویی که با آتیال پسیانی در تابستان 
سال گذشته در خانه هنرمندان داشتم او از جزئیات 

تعطیلی کارگاه نمایش در پی اتفاقات انقالب می گوید 
که اعضای کارگاه تصمیم بر آن می گیرند تا رسیدن به 
مطالبات عمومی به هیچ عنوان اجرایی روی صحنه 
نبرند. بماند که آخرین نمایش کارگاه با عنوان »چاه« 
اثری نسبتاً سیاسی و اعتراضی به قلم داوود دانشور بود 
که بعدها در شکل گیری مجدد تئاتر پس از انقالب 
هم نقش آفرینی می کند. اتفاق دیگر بیانیه ای است 
که اهالی تئاتر در شماره 257، به تاریخ بیستم آبان 
1357 در مجله ستاره ســینما منتشر می کنند که 
ضمن اعالم اعتصاب، از همراهی با انقالب مردمی و 
رسیدن به خواسته های شــش بندی از جمله پایان 
حکومت نظامی، آزادی زندانیان سیاسی و محاکمه 
عوامل کشتار مردم می گویند.البته پس از پیروزی 

انقالب و انشقاق ایدئولوژیک میان گروه های چپ گرا 
و اسالم گرا، گروه های چپ گرا در اقدامی شاخص در 
خیابان الله زار با همراهی سالن داران اقدام به اجرای 
نمایش هایی با فضای فکــری نزدیک خود می کنند 
و نخستین جشــنواره تئاتر پس از انقالب را هم در 
الله زار برپا می کنند؛ اما با دولتی شدن تئاتر و شکل 
گرفتن وزارت ارشاد و البته انشقاق درون گروهی، این 
گردهمایی تحت لوای نام سندیکای هنرمندان تئاتر، 
با مدیریت وقت محمود دولت آبادی از هم می پاشد 
تا از آخرین حرکت منســجم سیاسی در تئاتر چهار 

دهه بگذرد.
این بخش کوچک اما مشهور رفتارهای سیاسی 
تئاتری ها در قبال وضعیت بود در نگاهی درزمانی؛ اما 

پیش از ورود به وضعیت امروز باید دو نکته مهم را در نظر 
داشت. نخست آنکه بخش مهمی از اهالی تئاتر در آن 
روزگار کارمندان دولت بودند، برای مثال اعضای اداره 
تئاتر تحت لوای وزارت فرهنگ و هنر بودند و اعضای 
کارگاه نمایش حقوق بگیر تلویزیون ملی و بخش مهمی 
از بازیگران نیز در ادارات مختلف، به سبب تحصیالت 
دانشــگاهی، شــاغل بودند. دوم آنکه امر تئاتر- نه 
چهره های حاضر در تئاتر- در سال 57 به سبب فراگیر 
نبودن تلویزیون، سینما و شبکه های اجتماعی جایگاه 

پویاتری داشته است.
در وضعیت کنونی عموم اهالی تئاتر نقشــی در 
دستگاه دولتی ندارند و حتی عده کثیری محل درآمدی 
جز اجرا، آموزش و حضور در جشــنواره های تئاتری 
ندارند. به عبارتی اعتصاب و اجرا نرفتن در شــرایط 
برابری با وضعیت ســال های دور نیست. اجرا نکردن 
برای بخشــی از افراد به معنای از دست دادن درآمد و 
البته برای بخشی به معنای زیرپا نهادن تعهدات خود 
نسبت به یک تهیه کننده است. در چنین شرایطی با 
یک وضعیت دوگانه روبه روییم که از یک سو افرادی 
خواهان تعطیلــی نمایش ها می شــوند و در مقابل 
عده ای درگیر تنگنای اقتصادی. منتقدان تعطیلی 
همچنین مدعی شده اند چرا فقط دعوت به تعطیلی 
تئاتر می شود و خبری از تعطیلی دیگر مشاغل نیست. 
کالف پیچیده امروز نشان می دهد شرایط به سادگی 

چهار دهه پیش نیست. 
یک موضوع دست کم گرفته شده جامعه مخاطب 
در این وضعیت است. جایی که باید دید آیا جامعه نیز با 
مسأله تعطیلی همراه است یا خیر. نمایشی که بیشترین 
جنجال را به خود دیده نمایش »پرده خانه« گالب آدینه 
است که امروز امکان خرید بلیت برای چهار روز آتی آن 
ممکن شده است. طبق اطالعات سایت تیوال نمایش 
برای مثال برای فروش یکشنبه 15 آبان  تنها موفق به 
فروش یک سوم بلیت های خود شده است که بخشی 
از آن هم سهم سالن و گروه است. وضعیت برای نمایش 
»فرزند یک خنیاگرم« اثر شکرخدا گودرزی بدتر از این 
است، نمایش موفق به فروش بلیت چندانی برای یک 
هفته پیش رو نشده است. نمایش »دوستان کمدی« 
که نسبت به دیگر نمایش ها واجد بازیگران شناخته  
شده اســت در دو روز باز بلیت فروشی با شکست در 
گیشه مواجه است. وضعیت در سالن های تئاتر شهر 
و سنگلج به شدت بغرنج است و شاید عجیب نباشد در 
چنین وضعیتی اداره کل هنرهای نمایشی از حمایت 

نمایش هایش خبر داده است. در این میان تنها چند 
سالن خصوصی نیز در تهران اقدام به گشایش کرده اند 

که با بررسی تیوال می توان فهمید مخاطبی ندارند.
با بررسی شرایط پیش رو به خوبی می توان دریافت 
که جدال میان اهالی تئاتر با توجه به فقدان مخاطب، 
یک جدال درون گروهی اســت. نکته قابل تأمل عدم 
حضور مخاطب در سالن، منهای مشکالت اقتصادی 
مخاطب، تغییــر کارکرد تئاتر از امــری اجتماعی-

فرهنگی به امری ســرگرم کننده این روزها بیش از 
هر زمانی خود را نشان می دهد. برای اثبات این حرف 
کافی است به فروش نمایش های کمدی شبانه یا همان 
تئاتر آزاد هم نگاهی داشته باشیم، جایی که طی یک 
سال گذشته حتی فروششان از فیلم های سینمایی 
سودآورتر بوده است، با بحران مخاطب روبه رو شده اند. 
این وضعیت زمانی تراژیک می شود که جدال اجرا  رفتن 

یا نرفتن حداقل به یک رویه مثبت برای تغییر نگرش در 
بدنه وزارت ارشاد نشده است، پس عجیب نیست که 
در این شرایط ساکت ترین بخش ماجرا وزارت ارشاد 
است. به نظر می رسد وزارت ارشــاد نیز در برابر یک 
وضعیت پیچیده قرار گرفته است که این مهم مستلزم 

نوشتاری دیگر است.
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فرهنگ و هنر

احسان زيورعالم

نگاهی به وضعيت امروز تئاتر تهران

بقا در ساعت مقرر
اين روزها اجرا نکردن برای بخشی از 
افراد به معنای از دست دادن درآمد 

و البته برای بخشی به معنای زيرپا 
نهادن تعهدات خود نسبت به يک 

تهيه کننده است. در چنين شرايطی 
با يک وضعيت دوگانه روبه روييم که 
از يک سو افرادی خواهان تعطيلی 

نمايش ها می شوند و در مقابل 
عده ای درگير تنگنای اقتصادی

در طول يک هفته گذشته برخی 
سالن ها بازگشايی شده اند و حتی 

چهره هايی چون گالب آدينه در 
تماشاخانه شهرزاد، آثار خود را 

روی صحنه برده است. در همين 
يک هفته اعتراضات به گالب آدينه 

افزايش يافته است تا جايی که 
بهرام بيضايی اعالم کرد در اجرای 

نمايش »پرده خانه« از تصوير او 
استفاده نشود و تنها به نام او در نقش 

نمايشنامه نويس اکتفا شود

کارگردان سریال »خون ســرد« با اشاره به اینکه 
خشــونت در آثار جنایی یــک ویژگی الزم اســت، 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه نهادهای ناظر ژانر »خون 
سرد« را درک کردند و خشونت به شکل بی موردی از 

سریال حذف نشد.
سریال »خون سرد« به کارگردانی امیرحسین ترابی 
و تهیه کنندگی بهمن کامیار از معدود آثار شبکه نمایش 
خانگی است که در ژانر جنایی و پلیسی ساخته شده 
است. این سریال که از پلتفرم فیلم نت پخش می شود تا 
امروز 11 قسمت از آن به پخش رسیده و بازیگرانی چون 
شهرام حقیقت دوست، امیر آقایی، سارا بهرامی، سارا 
رسول زاده و نیما شعبان نژاد در آن ایفای نقش کرده اند.

سریال »خون ســرد« در این مدت با سریال های 
خارجی مشابهی مقایسه شده است. برخی شباهت های 
این ســریال با نمونه های خارجی را مورد انتقاد قرار 
داده و بعضی به تحسین آن پرداخته اند. عالوه بر این 
»خون سرد« روایتگر معضالت اجتماعی روز جامعه 
نیز هست. خبرنگار ایلنا در گفتگو با امیرحسین ترابی 
از ابعاد مختلف این سریال را بررسی کرده است که در 

ادامه می خوانید:
    

سريال »خون سرد« با رده بندی سنی +15 به 
پخش رسيده، دليل اين رده بندی سنی چيست 
و بر چه اساسی ديدن اين سريال برای افراد زير 

15 سال پيشنهاد نمی شود؟
ســاترا نهاد ناظر بر شــبکه نمایــش خانگی با 
بررسی هایی که داشت به این نتیجه رسید که سریال 
»خون سرد« با رده بندی ســنی +15 به پخش برسد 
و انتخاب این سن برای من هم مشخص نیست و فکر 
می کنم کاماًل سلیقه ای اســت. به نظر من یکسری از 
صحنه های سریال »خون سرد« حتی می تواند برای 
رده بندی ســنی +18 مناسب باشــد، به طوریکه در 
کشــورهای مختلف رده بندی سنی به همین شکل 
است. ممکن است شــما در حال تماشای یک سریال 
در نت فلیکس باشید، در حالیکه این سریال را تماشا 
می کنید ممکن است سکانسی رده بندی سنی +18 
باشد و پیش از پخش آن سکانس به صورت زیرنویس 
به شما اطالع رسانی شود. متأســفانه در کشور ما این 
موضوع جا نیفتاده و به طور کل دســتگاه های ناظر بر 
محتوای شبکه نمایش خانگی خود را ملزم به رده بندی 

سنی کل سریال می کنند.
رده بندی سنی در ميزان مخاطبان سريال 

»خون سرد« تأثيرگذار بوده يا خير؟
قطعاً تأثیرگذار است اما من بر این عقیده ام که هنوز 
این فرهنگ در خانواده های ایرانی جا نیفتاده اســت 
که اگر یک ســریال با درجه بندی +15 پخش شده، 
کودک زیر پانزده سال خود را پای تلویزیون ننشانند، 
هنوز فرهنگ جدی گرفتن مسئله درجه بندی سنی 

در خانواده های ایرانی جا نیفتاده است. به نظرم برای 
اینکه به اهمیت چنین موضوعی پی ببریم الزم است 
که فرهنگ ســازی صورت بگیرد و یکــی از راه های 
فرهنگ سازی می تواند آگاه  کردن خانواده ها از لزوم 

توجه به درجه بندی سنی آثار نمایشی باشد.
آيا رده بندی سنی سريال به سانسور کمتر آن 

کمک کرده است؟
 رده بندی سنی به کم تر سانسور شدن سریال هیچ 
کمکی نکرده، حتی اگر این رده بندی تعیین نمی شد هم 
یکسری از صحنه ها و دیالوگ ها در هر صورت سانسور 
می شد و این ارتباطی به سن و سال ندارد. توسط دو نهاد 
نیروی انتظامی و ساترا بر این سریال نظارت می شود و 
باید بگویم که هر دو نهاد با ما تعامل خوبی دارند و سریال 
را نیز پسندیده اند ولی مقتضیات زمان و جامعه به نظر 
می رسد باعث شده تا بخش هایی حذف شوند. به عنوان 
مثال در قسمت اخیر امیر آقایی دیالوگی می گوید که 
دوستان معتقدند حرف این کاراکتر درست است اما 
با شرایط کنونی جامعه این حرف بهتر است بیان نشود. 
با توجه به این مسئله و از طرفی هزینه باالیی که برای 
ساخت این سریال صرف شده ما هم سعی داریم تعامل 

داشته باشیم تا »خون سرد« به پخش برسد.
در »خون سرد« حجمی از خشونت را شاهد 
هستيم که شايد در ديگر سريال ها کمتر اين 

شکل از خشونت به نمايش گذاشته می شود.

خوشبختانه نهادهای ناظر بر محتوای این سریال 
ژانر را درک کرده اند. وقتی قرار اســت در فرمول ژانر 
حرکت کنید ناخودآگاه به ســمت خشونت حرکت 
می کنید و در واقع خشونت جزوی از ژانر جنایی است و 
اگر آن را این گونه سینمایی بگیرید دیگر اثری از جنایی 
بودن فیلم یا ســریال باقی نمی ماند. دومین نکته این 
است که با دیدن فیلم ها و سریال های روز دنیا از طریق 
شبکه های مختلف اینترنتی یک ترقی و پیشرفتی در 
جامعه به وجود آمده که فرصت هــای زیادی برای ما 
ایجاد کرده تا ژانرهــای دیگر را هم تجربه کنیم. به هر 
شکل ساخت فیلم و سریال در قالبی متفاوت از آنچه 
که رایج است، ریسکی به همراه دارد که ما این ریسک را 
پذیرفتیم و ریسک بعدی برای پلتفرم بود که پذیرفت 
در سریالی با این ژانر سرمایه گذاری کند. البته باید بگویم 
که حجم خشونت در فیلمنامه به مراتب بیشتر است اما 
من زمان اجرا تالش کردم که به نحوی تصویربرداری 
کنم که این خشــونت آنقدر عیان و عریان نباشد که 
برای ما مشکلی ایجاد کند. من حتی برخی سکانس ها 
را در دو ورژن ضبط کردم، چراکه ما خودمان هم مدام 
نگران این هستیم که مبادا این سکانس حذف شود و به 
همین دلیل از اول پیش بینی کردم و پالن هایی برای 
جایگزینی داشتم تا مجبور نشوم کل سکانس را حذف 

یا تغییر دهم.
بســياری از منتقدان بر اين عقيده اند که 
»خون سرد« همان ســريال »دکستر« ايرانی 
شده اســت و حتی برخی به کپی بودن اين اثر 

تأکيد دارند.
۹۰ درصد کسانی که »خون سرد« را کپی سریال 
»دکستر« می دانند، در زندگی شان اصاًل »دکستر« 
ندیده اند وگرنه کســی که این ســریال را دیده باشد 
می تواند بفهمد که »خون سرد« کپی نیست. ولی اگر 
ما از »دکستر« کپی کرده باشیم هم نباید کپی بودن 
دلیلی بر انتقاد از سریال باشد؛ در طول سال چندین 
فیلم و سریال ساخته می شود که نمونه دقیقاً مشابهش 
وجود دارد و فیلم ها و سریال های بسیاری در طول سال 
ساخته می شوند که بازسازی هستند. به عنوان نمونه 
سریال »سرقت پول« است که در اسپانیا ساخته شد و در 
کره جنوی بازسازی شد، پس کپی به خودی خود ضعف 
نیست و اتفاقاً اگر فیلمساز بتواند یک کپی قدرتمند 
و با کیفیت بسازد نشانه ضعف نیست. ما می توانیم با 
الهام گرفتن از سینما و تلویزیون کشورهای پیشرفته 
صنعت سینما و تلویزیون خود را ارتقا و پیشرفت دهیم. 
نکته مهم تر این است که وقتی شما در قالب ژانر حرکت 

می کنید، در قالب و چارچوبی قرار می گیرید که باید از 
یکسری نشانه ها و المان ها پیروی کنید، خود به خود 
در شــرایطی که از ژانر تبعیت می کنید حتماً اثرتان 
شبیه یک اثر ساخته شده می شود. عالوه بر »دکستر« 
ســریال های دیگری مثل »هانیبال« هم هستند که 
در این حال و هوا ساخته شده اند و اگر بخواهیم همه 
این ها کپی برداری بدانیم، اکثر ســریال های جهان 
کپی هســتند. ما در این اثر قصه یک قاتل سریالی را 
روایت می کنیم، در همه آثار دنیا وقتی به سراغ چنین 
سوژه ای می روید به یکسری آیتم مشترک می رسید که 
ناخودآگاه اثرتان شباهت هایی به دیگر آثار پیدا می کند. 
به عنوان مثال درباره سوژه قاتل سریالی؛ اکثر این افراد 
یک ترومایی در دوران کودکی داشته اند که باعث شده 
در بزرگسالی به یک مشکل روانی بزرگ برسند، همه 
قاتل های ســریالی دنیا قربانیان خود را از یک طبقه 
اجتماعی خاص انتخاب می کنند، همه این افراد آیین 
و روش خاصی برای قتل هایشان دارند،  همه معموالً 
محلی برای انجام قتل دارند و معموالً یادگاری هایی هم 
از مقتول برمی دارند. این اشتراکات در تمام سریال های 
جنایی که از فرمول ژانر تبعیت کرده اند وجود دارد و با 
این حساب همه ما از هم تقلید و کپی برداری کرده ایم. 
به این ترتیب باید بگویم که ما الگوبرداری کرده ایم اما 
باز هم از یک محصول مشخص نمی توان اسم برد. امروز 
کمتر اثری ساخته می شود که الگوی تازه ای ارائه دهد، 
معموالً آثار نمایشی از یک الگو پیروی می کنند و تفاوت 

در زاویه نگاه مولف است.
در اين سريال مسائل ملتهب اجتماعی روز 
مثل »جنبش می تو«،  »فساد رسانه ای«،  »قاچاق 
اعضای بدن« و... مطرح می شود که برای مخاطب 
پشت صحنه اين اتفاقات جالب است اما آنچه که 

روايت می شود چقدر مبتنی بر يک تحقيق 
اجتماعی دقيق است؟

اتفاقاً این مسئله همان کپی بودن سریال را 
نقض می کند. وقتی ما درباره جامعه امروز ایران 
صحبت می کنیم،  طبیعتاً جامعه ایران با جامعه 

آمریکا که »دکستر« ساخته اند، 
متفاوت است. ما کاماًل تالش 

کرده ایــم در ژانر حرکت 
کنیــم اما یــک قصه 

کاماًل ایرانی بسازیم 
 ، ت معضــال و 

مشـکــــالت 
و تمام مسائل 

اجتماعی موجود در کشــورمان را هم در قصه اصلی 
بگنجانیم. البته باید بگویم که در این سریال به شخص 
خاصی اشــاره نکرده ایم و جریان ها و مسائل را دنبال 
کرده ایم و طبیعی اســت که شباهت هایی هم با افراد 
واقعی در بیــن کاراکترهای »خون ســرد« به وجود 
بیاید اما پرداخت مستقیم به شخصی خاص را کاماًل 
رد می کنم. در بحث فساد رســانه ای، فیک نیوزها و 
خبرهای زرد که در جامعه به فکر مردم جهت می دهد 
باید بگویم که امروز در جامعه ما وجود دارد و ما به این 

جریان اشاره کرده ایم.
انتخاب شهرام حقيقت دوست برای نقش 
يک پليس که مثبت اســت و نقش اصلی اين 
سريال به حساب می آيد به عنوان بازيگری که 
معموالً نقش های منفی بازی کرده او را در قالب 
کاراکتری متفاوت نسبت به آثار قبلی اش قرار 

می دهد. چطور به اين انتخاب رسيديد؟
شهرام حقیقت دوســت در این ســال ها بازیگر 
پرکاری بود، در تئاتر نقش های مهمی ایفا کرده و در 
سینما نیز حضور فعالی داشته اما متأسفانه برخی از 
این آثار توقیف شده اند یا به اکران نرسیده اند. شهرام 
حقیقت دوست معموالً نقش های منفی یا نقش های 
نزدیک بــه منفی بازی کــرده و من بــا اطمینان به 
توانایی های خــودم در کارگردانــی و توانایی های او 
در ایفای نقش، این بازیگــر را انتخاب کردم و به نظرم 
نتیجه خوبی هم حاصل شــده و او توانسته از ایفای 

نقش بربیاید.
فيلم نت نسبت به ديگر پلتفرم ها، يک پلتفرم 
جديد است. با توجه به اين مسئله استقبال از 

سريال رضايت بخش بوده يا خير؟
اتفاقاً با سریال »خون سرد« این پلتفرم 
بیشــتر به مخاطبان معرفی شد و 
تا امروز هم بیشترین میزان 
مخاطــب را در فیلم نت 
داشــته اســت و با وجود 
اینکه شرایط جامعه در این 
روزهــا دردناک اســت و مردم 
غمگین اند و کمتر کســی 
شــاید میل به دیدن 
فیلــم و ســریال 
داشــته باشــد؛ 
همچنان میزان 
مخاطبان »خون 

سرد« باال ست.

گفت وگو

کارگردان سريال »خون سرد«: 

 خشونت در آثار جنایی
اجتناب ناپذیر است


