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نوشتن تاریخ شفاهی در سال های 
اخیر فراگیر شده اســت و ثبت و ضبط 
خاطرات و زندگی شخصیت های مهم 
تاریخــی و فرهنگی در میان ناشــران 
محبوبیت خاصی پیدا کرده است. اشکال 
نوشتن و انتشار این آثار نیز متفاوت بوده 
و چندان نویسندگان از یک شیوه ثابت 
بهره نبرده اند. برای مثال در کتاب ناصر 
فکوهی با محوریت شــخصیت جالل 
ســتاری، نوشتار براســاس خط سیر 
تاریخی و با رویکردی نسبتاً روانکاوانه 
اســت. فکوهی در هر پرســش تالش 
می کند رگه ها و ریشه های رویدادهای 
زندگی ستاری را کاوش کند. برخی نیز 
رویکردی روایتگرانه برگزیده اند تا جایی 
که نقش مصاحبه گــر از کتاب حذف 
می شود، همانند کتاب محسن آزرم با 

محوریت شخصیت بهمن فرمان آرا. 
اما انتشــار تو کتاب پیاپی از محمد 
عبدی با دو عضو سابق کارگاه نمایش، 

نگاه ها را بــه خود معطوف کــرد. اول 
آنکه در یــک بازه زمانی کوتــاه از یک 
نویسنده دو کتاب گفتگو تاکنون منتشر 
نشده بود. دوم آنکه شخصیت های مورد 
گفتگو از ریشه های ثابتی آمده بودند: 
دانشگاه تهران و کارگاه نمایش. سوم و 
شاید مهمتر از همه آنکه به نظر می رسید 
عبدی قصــد دارد در یک پروژه مفصل 
با هنرمندان تئاتری خارج از کشــور به 
گفتگو بنشیند. حتی عنوان فرعی کتاب 
»در گفت و گویی بلند با محمد عبدی« 
این شبهه را بیش از پیش تشدید می کرد؛ 
اما به نظر می رسد دو کتاب تسلیمی و 
رضا قاسمی پایان این موضوعیت باشد. 
خبر انتشار کتاب شیرین نشاط، لحظه 
شکســت این وضعیت اســت. اگرچه 
شیرین نشاط در فیلم هایش از حضور 
تئاتری ها و به خصوص اعضای کارگاه 
نمایش بهره برده اســت. در چند فیلم 
اخیر او، محمدباقر غفاری حضور پررنگی 
داشته اســت؛ اما آن میل پدید آمده را 

اقناع نمی کند.

با این حال بهتر است به کتاب سوسن 
تسلیمی بپردازیم. کتابی که برخالف 
کتاب رضا قاسمی، کاماًل بر اساس روال 
تاریخی پیش رفته اســت. از کودکی تا 
روزهای نهایی ضبط گفتگو، سوســن 
تسلیمی در گفتگو چندان باال و پایین 
نمی کند، در زمان و مکان سفر نمی کند و 
تنها هر از گاهی میان آنچه در گذشته رخ 
داده و آنچه مورد بحث است، پل می زند، 
آن هم محــدود و مشــخص. همانند 
داستان هنرنمایی مادرش و آن جایزه ای 
که در کودکی در غیــاب او می گیرد و 
تقابلش با رابطه خویش و دخترش. شاید 
بخش جذاب کتاب هم همین باشــد. 
نگاهی به دوران رشد سوسن تسلیمی 
و چگونگی حرکت او به سوی موفقیت 
در وطن. جایی که او از ریشه های هنری 
و فرهنگی خود می گوید، از اینکه چگونه 
آزادی نسبی درون خانوادگی به او کمک 
کرده تــا به اهداف هنری خود دســت 
یابد. کافی است شرایط خانوادگی رضا 
قاسمی را با سوسن تسلیمی قیاس کرد 

تا دریابیم سرنوشت دو هنرمند در یک 
وضعیت مشترک چگونه رقم می خورد.

زمانی کــه سوســن تســلیمی از 
حضورش در کارگاه نمایش می گوید، 
شکل پرسش ها و پاســخ ها به نحوی 
است که می توان تصویری ساده از شیوه 
کار آربی اوانسیان به دست آورد. اگرچه 
در کتاب دوجلدی مجید لشــگری نیز 
هم اوانسیان و هم دوستانش در کارگاه 
نمایش مفصل دربــاره او و کارهایش 
گفته انــد؛ امــا بیان مختصــر و مفید 
تسلیمی، مخاطب را از پیچیدگی های 
کتاب لشــگری آزاد می کنــد. از قضا 
ضعف های کتاب هم زمانی عیان می شود 
که دغدغه های هنری سوسن تسلیمی و 
شیوه مواجهه اش با پدیده ها عقب رانده 
می شود و به جایش همان پرسش های 
همیشگی مطرح می شود. چرا از ایران 
رفتی و چگونه در ســوئد موفق شدی. 
اگر مصاحبه مشهور سوسن تسلیمی 
با بی بی ســی را دیده باشید درخواهید 
یافت تسلیمی بیشتر مطالب کتاب را در 

آن گفتگو نیز به زبان آورده است. مشکل 
مهمتر آن است که عبدی از همان مستند 
تلویزیونی فراتر نمی رود. عموماً او در برابر 
گفتگوشونده منفعل است. اطالعاتی 
بیرونی به گفتگو اضافه نمی کند و حتی 
در برخی موارد تسلیمی اطالعات او را 
تصحیح می کند  البته صداقت محمد 

عبدی در این باره ستودنی است. 
در گفتگــوی تســلیمی آنقــدر 
که از شــیوه فکری و هنری اوانسیان 
می توان برداشــت کرد، درباره سوسن 
تسلیمی نمی شــود به استنباط های 
قاطعی دست یافت. کتاب در حد همان 
خط ســیر فعالیت هنری تســلیمی 
باقی می ماند. حتی چنــدان تاریخ را 
نمــی کاود. زمانی که کتــاب به دوران 
دردناک بیکاری های تسلیمی می رسد، 
با یک ســکوت عجیب همراه می شود. 
در مقام خواننده تمایل دارم اطالعات 
ناب تری از وضعیت سینما و تئاتر دهه 
شصت از منظر سوسن تسلیمی کسب 
کنم و کتــاب این مهــم را به مخاطب 
نمی دهد. برای مثــال درباره آدم هایی 
چون محمــود فرهنــگ و فخرالدین 
انوار، با اینکه موقعیــت دراماتیکی در 
بطن داســتان حس می شود، عبدی با 
بی ســلیقگی از آن می گذرد. حتی اگر 
تخصــص محمد عبدی را ســینما در 
نظر بگیریم، درباره فیلم ها و شیوه کار و 
تولید هم سرسری می گذرد. می توان 
فهمید برای عبدی یا شــاید تسلیمی، 
بهرام بیضایی بســیار مهمتــر از علی 
ژکان است. با اینکه در گفتگو تسلیمی 
درباره اهمیت نقش خود در »مادیان« 
می گوید؛ اما سرعت عبور از فیلم بسیار 
است. این مسأله درباره سربداران هم رخ 
می دهد. بدتر آنکه عبدی اطالعات خوبی 
درباره نمایش های تسلیمی در کارگاه 
نمایش و سپس در چهارسو ندارد. بدون 
دانستن درباره نمایش ها و چگونگی اجرا 
شدن هایشــان  با اینکه می شد با مرور 
مجالت تماشا حداقل اطالعاتی درباره 
آنها کسب کرد  به سادگی از کنارشان 
می گذرد. برای همین شــیوه کار آربی 
اوانســیان در کتاب برجسته می شود. 

چراکه برای عبدی بیش از آنکه اثر چه 
بوده است، نقش آربی اوانسیان و بهرام 
بیضایی در شکل گیری هنرمندی به نام 
سوسن تسلیمی برجسته می شود و این 
برای یک گفتگوی مفصل درباره زندگی 

یک هنرمند اندک است. 
کتاب محمــد عبدی بــرای یک 
پژوهشگر حوزه تئاتر و سینما اطالعات 
تازه ای دســت و پا نمی کنــد. کتاب 
نمی تواند تکمیلی بر کتاب بیتا ملکوتی 
باشد. جالب آنکه ملکوتی نیز در پروسه 
نوشــار خود، در کنار تسلیمی به سراغ 
رضا قاسمی نیز رفته است، هرچند آن 
گفتگو کوتاه و در مجله آزما منتشر شده 
اســت. با این حال کتاب محمد عبدی 
می تواند طرفداران سوســن تسلیمی 
را اقناع کند. نثر ساده ای دارد و ذهن را 
چندان در خواندن مغشوش نمی کند. 
خروجی آن هم اطالعات مناسبی است 
از یک شخصیت تأثیرگذار چه در ایران 
و چه در ســوئد. حداقل مخاطب کتاب 
می داند چرا سوسن تسلیمی، سوسن 
تسلیمی شد و چرا ترک وطن می کند و 
چگونه در وطن دومش موفق می شود؛ 
اما نمی توان از دل کتاب یک  نگاه نقادانه 
مناسب استنتاج کرد که احتماالً هدف 

نویسنده نبوده است.

نگاهی به کتاب »سوسن تسلیمی«

همان همیشگی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

نمایشــگاه آثار محمد حســن زاده با عنوان »غنائم 
طبیعی« در گالری اُ برگزار شــد. حسن زاده در گفت وگو 
با هنرآنالین درباره شکل گیری این مجموعه گفت: من 
ایده های مختلف را دنبال می کنم و بیشتر روی جغرافیای 

سرزمین کار می کنم. با توجه به اینکه اهل گچساران در 
جنوب غربی ایران هســتم و این منطقه از حاشیه های 
صنعت بزرگ نفت محسوب می شــود، تمرکزم در چند 
سال اخیر روی نفت است.حســن زاده ادامه داد: نوع کار 
کردن من با تحقیق و پژوهش میدانی همراه است و البته 
معتقد هستم که همه هنرمندان در همه ژانرها تحقیقات 
خود را برای انجام کارشــان انجــام می دهند. من یک 
منظومه جغرافیایی تعریف کرده ام که از رشته کوه زاگرس 
شروع می شود و تا گناوه و بوشهر می رسد و این جغرافیایی 

است که در چند ســال اخیر روی آن کار می کنم. عناصر 
بصری، اطالعات و زیبایی شناســی آن منطقه را کشف 
می کنم و کارهایم را پیش می برم. حســن زاده ادامه داد: 
عنوان این نمایشگاه  »غنائم استعماری« است که خود 
به دو بخش تقسیم شده اســت. یک بخش از آن »غنائم 
طبیعی« است که به عکس های گیاهان ایرانی در آن باغ 
اختصاص دارد. بخش دیگر »غنائم مصنوعی« است که 
مربوط به عکس های اشیایی است که کارگران بازنشسته 
شــرکت نفت جمع آوری می کردند. این اشیا مربوط به 

وسایل الکترونیکی انگلیســی ها بود که کارگران ماهر با 
آن ها کار می کردند و چون کارگران عقیده داشــتند که 
انگلیسی ها نفت ما را برده ، تا جایی که می توانستند از این 

لوازم الکترونیکی برداشته و جمع آوری می کردند. 
او درباره بخش دوم نمایشــگاه که »الیه های سطح« 
نام دارد گفت: در این بخش توجه من به الیه اولیه زمین 
است که در حال نابودی است. این ۲۶ اثر با نفت و مرکب 
طراحی شده اند. همچنین ۳۰ طراحی از یک گیاه وحشی 
در جنوب ایران دارم که بسیار مقاوم است و تاریخچه آن 
به قرن ها قبل برمی گردد. کانســپت این کار آن است که 
گیاه و زمین ناظر آن تبادل غنائم طبیعی و مصنوعی بین 

ایرانی ها و انگلیس ها بودند.

برپایی نمایشگاه »غنائم طبیعی« در گالری »اُ« 

نمایشــگاه آثار محمد حسن زاده با عنوان 
»غنائــم طبیعــی« در گالری اُ برگزار شــد. 
حســن زاده در گفت وگو با هنرآنالین درباره 
شکل گیری این مجموعه گفت: من ایده های 
مختلــف را دنبــال می کنم و بیشــتر روی 
جغرافیای ســرزمین کار می کنم. با توجه به 
اینکه اهل گچســاران در جنوب غربی ایران 
هســتم و این منطقه از حاشــیه های صنعت 
بزرگ نفت محسوب می شود، تمرکزم در چند 
سال اخیر روی نفت است.حســن زاده ادامه 
داد: نوع کار کردن من بــا تحقیق و پژوهش 

میدانی همراه اســت و البته معتقد هستم که 
همه هنرمندان در همه ژانرها تحقیقات خود 
را برای انجام کارشــان انجــام می دهند. من 
یک منظومه جغرافیایی تعریف کرده ام که از 
رشته کوه زاگرس شروع می شود و تا گناوه و 
بوشهر می رسد و این جغرافیایی است که در 
چند ســال اخیر روی آن کار می کنم. عناصر 
بصری، اطالعات و زیبایی شناسی آن منطقه 
را کشــف می کنم و کارهایم را پیش می برم. 
حســن زاده ادامه داد: عنوان این نمایشــگاه  
»غنائم استعماری« است که خود به دو بخش 

تقسیم شده اســت. یک بخش از آن »غنائم 
طبیعی« است که به عکس های گیاهان ایرانی 
در آن باغ اختصاص دارد. بخش دیگر »غنائم 
مصنوعی« اســت که مربوط بــه عکس های 
اشیایی اســت که کارگران بازنشسته شرکت 
نفت جمع آوری می کردند. این اشیا مربوط به 
وسایل الکترونیکی انگلیسی ها بود که کارگران 
ماهر با آن ها کار می کردنــد و چون کارگران 
عقیده داشتند که انگلیسی ها نفت ما را برده ، تا 
جایی که می توانستند از این لوازم الکترونیکی 
برداشــته و جمع آوری می کردنــد. او درباره 

بخش دوم نمایشگاه که »الیه های سطح« نام 
دارد گفت: در این بخش توجه من به الیه اولیه 
زمین اســت که در حال نابودی است. این ۲۶ 
اثر با نفت و مرکب طراحی شده اند. همچنین 
۳۰ طراحی از یک گیاه وحشی در جنوب ایران 

دارم که بسیار مقاوم اســت و تاریخچه آن به 
قرن ها قبل برمی گردد. کانســپت این کار آن 
اســت که گیاه و زمین ناظر آن تبادل غنائم 
طبیعی و مصنوعی بین ایرانی ها و انگلیس ها 

بودند.

آثار محسن وزیری مقدم در ساتبیز لندن به تماشاست
تجسمی

نوشتن تاریخ شفاهی در 
سال های اخیر فراگیر 

شده است و ثبت و 
ضبط خاطرات و زندگی 

شخصیت های مهم 
تاریخی و فرهنگی در میان 

ناشران محبوبیت خاصی 
پیدا کرده است. اشکال 
نوشتن و انتشار این آثار 

نیز متفاوت بوده و چندان 
نویسندگان از یک شیوه 

ثابت بهره نبرده اند
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آغاز رسمی اکران »قهرمان« فرهادی 
فیلم سینمایی »قهرمان« که قرار بود همراه با 
»گشت ۳« اکران شود تا شــروعی تازه برای رونق 
سینما در دوران کرونا باشند، در روز نخست با اکران 
در ۸۰ سالن سینما بیش از ۳۰۰ میلیون تومان بلیت 

فروخته است. 
به گزارش ایســنا، »قهرمان« و »گشــت ۳« 
جدیدترین ســاخته های اصغر فرهادی و سعید 
سهیلی قرار بود به عنوان دو فیلم مخاطب پسند برای 
رونق بخشی به گیشه کرونازده سینما از پنجم آبان 
ماه اکران شوند، اما با وجود اینکه فیلم سعید سهیلی 
پروانه نمایش دارد، دست اندرکاران جدید سینما 
اجازه اکران آن را تاکنون نداده اند و دلیل این اتفاق 
هم حضور بازیگری است که از چندی قبل به خارج 
از کشور مهاجرت کرده و از این جهت نگرانی های 

بابت بروز حاشیه از اکران
این فیلم در اولین روزهای مدیریت جدید سینما 

مطرح می شود.
البته در این مورد سازمان سینمایی تاکنون هیج 

توضیح رسمی ارائه نکرده است.
با این حال ســعید ســهیلی که معلوم نیست 
فیلمش ُمهر توقیف خورده یا مشمول گذر زمان برای 
اکران در وقتی دیگر شده است، فعال ترجیح داده در 
این باره سکوت کند ولی همزمان با آغاز اکران فیلم 
»قهرمان« در صفحه شخصی خود در اینستاگرام 
برای اصغر فرهادی نوشته است: »هیچ من و تویی 
به اندازه »ما« مهم نیست، هیچ آمدن و نیامدنی به 
اندازه »ماندن« مهم نیست، هیچ سکوت و صدایی به 
اندازه »همصدایی« مهم نیست، هیچ حب و بغضی به 
اندازه »همدلی« مهم نیست، هیچ امیر و سفیری به 
اندازه »مردم« مهم نیست، هیچ ناخدا و کدخدایی 
به اندازه »خدا« مهم نیست و هیچ فیلمی به اندازه 
»سینما« مهم نیست. خوش آمدی قهرمان، چراغت 

تابان سینما.«ـ

به این ترتیب فیلم »قهرمان« بدون »گشت ۳« 
اکران خود را به صورت رسمی در نزدیک به هشتاد 
سینمای کشور از چهارشنبه، پنجم آبان ماه آغاز 
کرده است. این فیلم که نماینده سینمای ایران در 
اسکار است، یک روز زودتر نمایش خود را در شهر 
شیراز آغاز کرده و بر اساس بلیت های فروخته شده 
تاکنون - طبق اعالم سامانه مدیریت فروش و اکران 
سینما )سمفا( فروشــش به بیش از ۳۰۰ میلیون 

تومان رسیده است.
در شــرایطی که کرونا بســیاری از سالن های 
سینما را تعطیل و سینماهای تک سالنه را با خطر 
ورشکستگی روبرو کرد، بســیاری از سینماداران 
امید دارند که اکران فیلم هایی همچون »قهرمان« 
و »گشت سه« به بازگشایی سالن های تعطیل شده 
منجر شود و اکنون که اکران »قهرمان« به صورت 
رسمی ساعاتی است آغاز شده نشان می دهد که 
تعداد سالن های بیشــتری فعالیت خود را برای 
نمایش این فیلم نســبت به ماه های گذشته از سر 

گرفته اند.
    

نقاش زاده دبیر چهلمین دوره 
جشنواره فیلم فجر شد 

رئیس سازمان 
ســینمایی کشور 
طی حکمی مسعود 
نقــاش زاده را بــه 
سمت دبیر چهلمین 
دوره جشنواره فیلم 

فجر منصوب کرد. 
مسعود نقاش زاده کارگردان، استاد دانشگاه و از 
مدیران فرهنگی و سینمایی کشور است. وی دارای 
درجه دکترای مطالعات هنر، کارشناســی ارشد 
سینما و کارشناسی کارگردانی فیلم است، و سابقه 
مدیریت به عنوان معاون فرهنگی بنیاد سینمایی 
فارابی، مدیر کل امور برنامه ها و مشاور عالی مرکز 
سیما فیلم، معاون آموزش و پژوهش خانه سینما، 
و معاون تأمین و تولید موسسه رسانه های تصویری 

را داشته است.

پردهنقرهای

احسان زیورعالم


