
یک سینمای قدیمی دیگر هم 
تعطیل شد

با ادامه رکود در سینما، یکی دیگر از سالن های 
سینمایی قدیمی تهران )عصر جدید( هم تعطیل 
می شود تا تعطیلی و تغییر کاربری سرنوشت این 
روزهای سینماهای قدیمی باشد. به گزارش ایسنا، 
آذرماه همین امسال خبر حکم تخریب سینما ایران 
در الله زار سر و صدای زیادی به پا کرد و هنوز معلوم 
نیست سرانجام این سینمای قدیمی چه می شود. 
بجز آن ســینما گلریز هم که در محله یوسف آباد 
واقع شده و در ابتدا پاتوق فعالیت های هنری مهین و 
مصطفی اسکویی بوده و بیش از 60 سال قدمت دارد، 
به دلیل اختالف میان مالک و صاحب سرقفلی پلمب 
شده و احتمال تعطیلی و تخریب یا تغییر کاربری 
آن نیز وجود دارد. مدتی قبل سینما بولوار در بولوار 
کشاورز هم که زمانی یکی از سینماهای مدرن تهران 
بوده تغییر کاربری پیدا کرده و به مرکز همایش های 
دانشگاه علوم پزشــکی تهران تبدیل شده است. 
بسیاری از این سینماها به دلیل فرسودگی و متروکه 
شــدن با تخریب و تغییر کاربری مواجه شدند، اما 
برخی دیگر هم به دلیل رکود ســینما و کم بودن 
تماشاگر رو به تعطیلی می روند و در شر ایط فعلی 
کرونا هم مزید بر علت شده است. برهمین اساس 
به تازگی مدیران سینما عصر جدید هم تصمیم به 
تعطیلی این سینما در خیابان طالقانی گرفته اند. 
عبداهلل علیخانی - مدیر سینما - با تایید این خبر به 
ایسنا می گوید: من و آقای فرحبخش 11 سال است 
که این ســینما را خریداری کرده ایم، چون سینما 
عالقه ما بوده، اما االن با این وضعیت نمی دانیم باید 
چه کنیم و برای رسیدن به تصمیمی قطعی آن را 

تعطیل خواهیم کرد.

 هنرمندان ایرانی در 
دو حراج آنالین بونامز

بونامز دو حــراج »هنرهای مــدرن و معاصر 
خاورمیانه« و »روز نو، موج نو« را به صورت آنالین 
برگزار می کند. به گزارش هنرآنالین، حراجی بونامز 
لندن با چند رویداد آنالین به استقبال بهار می رود 
و در این میان هنرمندان ایرانی نیز حضور پر رنگی 
در حراج های آنالین بونامز دارند. از روز ۳0 بهمن ماه 
نمایشگاهی با عنوان »روز نو، موج نو« به کیوریتوری 
فریدون آو در سایت بونامز برپاست که در آن ۵۷ اثر 
از ۳1 هنرمند ایرانی به نمایش درآمده اســت. در 
این رویداد آثاری از م. اسمارت، امیرحسین اکبری 
علویجه، فریدون امیدی، هایده ایازی، نیاز باباتبار، 
نجمه پاشایی، پورنگ پیرعطایی، محمد پیریایی، 
زهرا حسینی، شهال حسینی، افشان دانشور، علی 
رازقندی، محمود ساکی، مصطفی سرابی، اشکان 
صانعی، سارا عباسیان، شمس الدین غازی، نریمان 
فرخی، امیر فرهاد، رضا لواسانی، ذبیح اهلل محمدی، 
سهیل مختار، مسعود میرزایی و کاوه نجم آبادی به 
نمایش درآمده است و روز ۲0 اسفندماه )10 مارچ( 
حراج ایــن آثار به صورت آنالین برگزار می شــود. 
دیگر حراج آنالین بونامز به هنرهای مدرن و معاصر 
خاورمیانه اختصاص دارد و هم اکنون در ســایت 
بونامز آثاری از هنرمندان کشورهای عراق، مصر، 
مراکش، لبنان، سودان، سوریه و... به نمایش درآمده 
اســت. هنرمندان ایرانی نیز در این رویداد حضور 
دارند و آثاری از محمــد احصایی، صادق تیرافکن، 
رضا درخشانی، سومبات درکیورقیان، ندا رحیمی، 
علی شیرازی، مسعود عربشاهی، گلناز فتحی، علی 
قهرمانــی، پرویز کالنتری، اردشــیر محصص و... 
هم اکنون در ســایت بونامز در حال نمایش است. 
حراج آنالین هنرهای مدرن و معاصر خاورمیانه 1۹ 

اسفند )۹ مارس( برگزار می شود.
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نمایش پیش از تعطیلی دوم تئاترها 
در تابســتان روی صحنه رفت. آخرین 
پرده از سالن مستقل تهران، جوالنگاهی 
بود برای چند جــوان تبریزی. انتخاب 
متنی از تام شپرد خود نوعی تخطی از 
باورهای مرسوم بود. اینکه هر نمایشی 
خارج از تهران، بایستی حامل معانی و 
تفاسیر محلی باشــد. انگار ما در تهران 
نشسته ایم تا بخشــی از فرهنگ بومی 
منطقــه ای را در مرکزیــت عالم ایران 
مشاهده کنیم، بدون آنکه بدانیم اساساً 
هنرمنــد غیرتهرانی تمایلــی در این 
بازی نابخردانه دارد یــا خیر. فرهنگ 
شوونیستی عصر پهلوی، مبنی بر اینکه 
هنرمند شــیرازی، مروج هنر شیرازی 
باشــد و هنرمند مشــهدی مروج هنر 
مشــهدی. انگار فرهنگ و هنر چیزی 
است صلب و نامتغیر که هنرمند در مقام 
نگهبان سر تا پا مسلح، به حفظ کیان آن 
قسم خورده است. یک تصور منحط که 

تا به امروز دنبال شده است.
رویکرد جشنواره ها از گذشته تا به 
امروز نیز به گونه ای رقم خورده اســت 
که آثاری با زمینــه بومی، محبوب تر و 
معقول ترند. ضمانت تداوم یک هنرمند 
حداقل در تئاتر می تواند تالش هایش 
برای حفظ فرهنگ ســنتی باشــد. از 
همین حیث آثاری بــا زمینه فرهنگ 
عامه می توانســتند با حمایت دولتی 
فارغ از شــهر خود در تهران به نمایش 
درآیند. دایره بســته ای از میل مرکز به 
دیدن حاشــیه تحت تصورش. فارغ از 
اینکه حاشیه برای رسیدن به مرکز در 
نهایت خود مرکز می شــود. اما تقلید 
حاشیه از مرکز با نوعی دست دوم انگاری 
همراه بوده است. گویی هنرمندی که 
آن سوی تهران است، نمی تواند کاالی 
فرهنگی باکیفیتی تولید کند. با این حال، 
واقعیت این نیست. جشنواره ها، مکان ها 
و حتی مدیــران پایین رتبه فرهنگی 
نســبت به این موضوع آگاهند. کشف 
شخصیتی چون امیررضا کوهستانی با 
»رقــص روی لیوان ها« مصداق خوبی 
اســت. او نه از فرهنگ شیراز گفت و نه 

درگیر جهان بینی بومی شد؛ برعکس 
با آمیزه ای از فرهنگ هــای مختلف و 

وضعیت روز کشور تصویرسازی کرد.
تابوهــا شکســته می شــوند؛ اما 
دگماتیسم سیاســت گذاری سعی بر 
تغییر بــاورش ندارد. نتیجــه آنکه در 
جشنواره های فجر چند سال اخیر وقتی 
می خواهید از شهری چون تبریز نمایشی 
ببینید، همه چیز به مشروطه خواهی و 
عاشیقی و رقص لگزی خالصه می شود. 
نمایش های اغراق آمیزی که منهای وجه 
تاریخیش، چندان ریشه فرهنگی با حال 
تبریز یا دیگر نقاط آذربایجان ندارد. در 
هزارتوی تاریکی کرونا امید سعیدپور 
و »غــرب حقیقــی«اش در موقعیتی 
علیه چنین ســاختاری است. منهای 
کیفیت اثر که در ادامه بدان می پردازم، 
رفتار سعیدپور تخطی از همان باور حقنه 
شده است. او پیش از تعطیلی در مستقل 
تهران با هزینه شخصی نمایشی را روی 
صحنه می برد از نویسند ه ای آمریکایی، 
با زمینه ای آمریکایی و اساساً برآمده از 
فرهنگ آمریکایی. به هیچ عنوان رویداد 
رخ داده در نمایشنامه نسبت مستقیمی با 

بوم کارگردان نمایش ندارد؛ اما می تواند 
خودش بدیل بر وضعیت او باشد.

»غرب حقیقی«، داســتان دو برادر 
اســت که پس از پنج ســال رو در روی 
هم قرار می گیرند. بــرادر بزرگتر ) لی ( 
دزد اســت و برادر کوچک تر ) آستین( 
فیلمنامه نویس. کنش ها و گفته های 
لی در طول نمایشنامه به ناخشنودی او 
از موفقیت، درآمد و موقعیت اجتماعی 
برادر کوچکترش اشاره دارد. لی از ابتدای 
نمایشنامه به شیوه های مختلف سعی 
در برتری جســتن بر آستین و مغلوب 
کردن او در جنگی را دارد که خود به راه 
انداخته  است. با این حال آستین در برابر 
قدرت نمایی لی طغیان می کند و کنترل 
وضعیت از اختیار هر دو خارج می شود. 
با این حال دو برادر بر ســر یک موضع 
مجبور به توافق می شوند: آفرینش هنر.

گویی رابطه لی و آســتین، چیزی 
شبیه به رابطه هنرمند تبریزی است در 
جدال با باور حقنه شده از سوی گفتمان 
حاکم، غارتگر چون لی، آستین، هنرمند 
گریزان از وضع موجود را آزار می دهد؛ 
اما او مجبور اســت بــه هنرمند جوان 

پناه برد. همان طور که لــی، برآمده از 
قدیم، باید با آستین جوان هم داستان 
شــود و فیلمنامه ای بنویســد. او فاقد 
توانایی تولید چیزی تازه است. او اخته 
اســت و صرفاً با گذشته پرطمطراقش 
از حال تغذیه می کند: همانند شرایط 
شکل گرفته در شرط بندی میان لی و 

تهیه کننده فیلم آستین.
امــا آنچــه وضعیت ســعیدپور و 
شــباهتش به آســتین را برجســته 
می کنــد، کیفیت کار اســت. نمایش 
»غرب حقیقی« شاید برای بسیاری از 
تئاترروهای جوان فاقد آن تجربه گرایی 
مرسوم در چند ســال اخیر باشد؛ اما با 
کنترل گری خوبی تولید شــده است. 
بازیگران تالش می کنند حال و هوای 
آمریکایی مخصوص سم شپرد را حفظ 
کنند. مخصوصاً بازیگر نقش لی، یادآوری 
اســت از تصوراتمان از یک آمریکایی 
بی کله و البته در ادامه این پرســونای 
ابدی را می شــکند، خردش می کند تا 
نشان دهد مرد کابوصفت هم درنهایت 
در تقابل با دنیای جدید تسلیم می شود.

نمایش تالشی اســت برای اثبات 
بودن، اثبات آنکه بیــرون از مرکزیت 
مقتدر هم می تــوان تولیدی باکیفیت 
داشــت. بدون حضور بازیگران نامی، 
می توان اســتاندارد بود، اگر استاندارد 
آنی اســت کــه مرکــز درون خودش 
مــدام بازتولید می کنــد. اگر نمایش 
ســعیدپور را با همین شــاکله و حتی 
همین گروه بازیگری، صرفاً با تغییری 
در نــام کارگردان و اضافــه کردن یک 
دراماتــورژ نامی پی بگیریــم و آن را از 
مولوی - سالنی که اکنون میزبان نمایش 
است - به ایرانشهر انتقال دهیم، کسی 
متوجه کلک رخ داده نمی شــود. همه 
چیز باورپذیر اســت؛ چون از دید اهل 
مرکز صرفاً فالنی و فالنی توانایی تولید 

چنین نمایشی را دارند.
سال گذشته نمایش »باق وحش« 
از شهرکرد مشمول چنین وضعیتی 
بــود. نمایــش دنیایی را بــه تصویر 
می کشــید که هیچ شباهتی با جهان 
برساخته ذهنی ما از شهرکرد نداشت. 

نمایشــی مملــو از خیــال و وهم،  با 
بازنمایی بحران طبقه متوســط که 
نادیده گرفته شد؛ چون از مرکز نبود و 
نمی خواست مرکز هم باشد. این تقابل 
قدرتی اســت میان مرکز اقتدارگرا و 
حاشیه در پی استقالل. یک وضعیت 
که شاید در راســتای برهم زدن نظام 

قدرت در تئاتر باشد.
اما باید یک نکته را در نظر گرفت. 
نمایــش »غرب حقیقی« در شــکل 
اجرا و البته انتخاب متن، حتی شبیه 
به »نفرین قطحی زد گان« اشــکان 
خطیبی اســت. جزئیات بســیار در 
بازنمایی یک خانه آمریکایی، انتخاب 
لحن برای بازیگران و نزدیک شدن به 
یک تصویر ثبت شده - که تمسخرآمیز 
و احمقانه جلوه ندهــد - و درنهایت 
میزانســن ها و حتــی آن اریب بودن 
خانه، یادآور آن نمایش است. درست 
یا نادرست،  تالش برای خارج از انقیاد 
خواست مرکز، حرکت به سمت خود 
مرکز است. بازتولید محصوالت مرکز، 
با کیفیت استاندارد مرکز. به عبارتی، 
خبر از شکستن مرزهای مرکز نیست. 
یک بازی دیگر است برای تثبیت هنر 
تئاتر در مرکز. شاید برای همین است 
که برای اثبات بودن در دل تئاتر، گروه 
تبریزی مشــقت اجرا در مرکز را هم 

می پذیرد.

درباره نمایش»غرب حقیقی«

مرکزگرایی در عین مرکززدایی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

پردهنقرهای

تجسمی

خشایار اعتمادی جزو اولین هنرمندانی 
است که در ســال های پس از انقالب برای 
تداوم و ماندگاری موسیقی پاپ تالش کرد 
و خواننده اولین آلبوم پاپ پس از انقالب 
است. او موسیقی را از کودکی با فراگیری 
ساز پیانو آغاز کرده و از ۱۵ سالگی به فعالیت 
جدی پرداخت و چند سال بعد با خواندن 
ترانه »بارون«سروده احمد شاملو به شهرت 
رسید. او سپس عالوه بر همکاری مشترک 
با برخی خواننــدگان در چند آلبوم، طی 
همکاری با ترانه ســرایان و آهنگسازان 
مطرح، آلبوم های »لیال«، »دلشــوره«، 
»یادته«، »خاتــون«، »مثل هیچکس«، 
»طعنه«، »عاشقی هرکی هرکی شد«، »خدا 
تورو ببخشــه«، »باید به تو برگردم«، »تو 
محکومی به برگشتن« و تعدادی تک آهنگ 

را تولید و ارائه کرد. 
اعتمادی سال گذشته به دلیل اعتراض 
به وضعیت فعلی موسیقی پاپ که عاری 
از کیفیت اســت و به دلیل انتقاد از نبود 
فضای مناسب و وجود نگاه صرفا تجاری 
به موســیقی، با ارائه یادداشتی از عرصه 

موسیقی خداحافظی کرد.
او یک ســال پــس از خداحافظی از 
موسیقی با ایلنا گفتگویی انجام داده است 

که بخش هایــی از آن در ادامه از نظرتان 
می گذرد.

    
 لشگری سایبری فکاهی و لمپن پرور امور 

را در اختیار گرفته  است
او در ابتدای صحبت هایــش گفت: به نظرم 
امکانات موسیقی حال حاضر ما در دست افرادی 
است که آن را هدایت شده پیش برده اند، و اینگونه 
است که لشگری ســایبری فکاهی، پوپولیسم و 
لمپن پرور همه امور را در اختیار گرفته  است. همه 
چیز مشهود اســت و این افراد به صورت هدایت 
شده سطح فکر و شعور مخاطبان و مردم را تنزل 

می دهند.
اعتمادی افزود: بــه نظرم از ابتــدا قرار بوده 
موســیقی فاخر و فکر شــده را با موسیقی نازل 
تخریب کنند و اتفاقا موفق هم بوده اند. این نفوذ 

اختاپوسی بوده است.
او در ادامه توضیــح داد: آن هایی که امور را در 
دســت دارند، دیدند چاره ای جز اشاعه آثار نازل 
ندارند و ما از آن خط فکری که در ابتدا وجود داشت 
و به این روند کمک می کرد، غافل بودیم. ما از این 
موضوع غافل بودیم هدف افــرادی که به ظاهر 
حامی موسیقی هستند، این است که موسیقی را 

با موسیقی بزنند. 
این خواننده تاکید کرد: برخی رسانه ها نیز از 

خط فکری غلط به دلیل اجبار یا تمایل خودشان 
تبعیت کرده اند.

آنچه که به عنوان موسیقی پاپ به گوش 
مردم می رسد را اسباب بازی نام نهاده ام 

اعتمادی با اشاره به اینکه آن هایی که امور را در 
دست دارند، می دانند چه کاری انجام می دهند، 
اذعان داشت: رد پای این رویه و خط فکری غلط 
را الاقل در بخشــی از عملکردهــای مدیریتی 
می بینید. آنچه که به عنوان موســیقی پاپ به 
گوش مردم می رسد را اسباب بازی نام نهاده ام و 

غیر از این هم نیست.
از خداحافظی با موسیقی پشیمان نیستم

اعتمادی در پاســخ به این پرســش که آیا 
تصمیمش در رابطه بازگشتش به فضای موسیقی 
تغییر کرده یا خیر، گفت: سال گذشته از موسیقی 
خداحافظی کرده ام و به هیچ وجه از این تصمیم 
پشیمان نیستم و قصد بازگشت دوباره ندارم. گاه 
عزت آدم در گرو این اســت جایی نباشد که در 

شأنش نیست.
او در ادامه توضیح داد: من سال های سال 
برای اینکه اشعار و آثارم محتوا داشته باشند، 
زحمت کشــیده ام و برای وجود موسیقی 
ارکسترال در ساختار آثارم تالش کرده ام و 
سعی ام این بوده قواعد موسیقی کالسیک در 
آثارم دیده شود. برای رسیدن به این اهداف 

در نوع سازبندی هایم نیز دقت کرده ام. اما می دیدم 
هر کاری می کنم، نمی گذارند آثارم شنیده شود و 
اگر هم شنیده شود ذهن ها آنقدر مسموم است که 
درک نمی شوند. حال حساب کنید تمام این اینها 

هم هزینه زمانی دارد و هم مالی.
مردم باید حق خود را مطالبه کنند

وی در ادامه، ضمن اشاره به انزوا و کناره گیری 
موزیسین های نسل های گذشته و عدم تولید آثار 
باکیفیت در دو دهه اخیر، گفت: در اینباره از مردم 

و مخاطبان گله  مند 

هســتم؛ زیرا تا مردم حق خود را مطالبه نکنند، 
اتفاق مثبتی رخ نمی دهد. زمانی که مطالبه ای 
وجود ندارد، آن هایی هم که برای احقاق آن تالش 

کرده اند دیگر اشتیاقی برای فعالیت ندارند.
شاید به عنوان تهیه کننده بازگردم

اعتمادی با تاکید بر اینکه به عرصه خوانندگی 
بازنخواهد گشــت، گفت: شاید روزی به عنوان 
تهیه کننده به عرصه فعالیت باز گردم و برای خلق 
آثار خوب برای ســایر هنرمندان در حوزه های 
مختلف تجارب بیســت و هفت ساله ام را وسط 
بگذارم اما اینکه بخواهم به عنوان یک استار روی 

صحنه بروم خیر. 
به هیچ وجه من الوجوه ایــن اتفاق نخواهد 
افتاد. طی ۲۷ سال حضورم در عرصه موسیقی 
بیش از صد و شصت کنسرت روی صحنه برده ام 
و در چند جشنواره بین المللی شرکت کرده ام و 
در همه آن ها مقام کسب کرده ام، بنابراین آنچه 
را باید ببینم را دیده ام و تجربه کرده ام و در این 
زمینه سطح باالتری برایم وجود ندارد. خشایار 
اعتمادی در پایان گفت: من عاشق موسیقی 
هستم، اما قرار نیست مانند برخی از 
خوانندگان قدیمــی مثال تا ۷0، 
80 ســالگی روی صحنه بروم 
و آثار ۲0 سال پیشم را مدام 
بخوانم. این کار برای خودم 
نیز فرسایشــی است 
و اتفــاق جدیدی 
برایم محســوب 

نمی شود.

خشایار اعتمادی در گفت وگو با ایلنا:

»موسیقی« ما  دچار »نفوذ اختاپوسی« شده است

موسیقی

»غرب حقیقی«، 
جوالنگاهی بود برای چند 

جوان تبریزی. انتخاب 
متنی از تام شپرد خود نوعی 

تخطی از باورهای مرسوم 
بود. اینکه هر نمایشی خارج 

از تهران، بایستی حامل 
معانی و تفاسیر محلی 

باشد. انگار ما در تهران 
نشسته ایم تا بخشی از 

فرهنگ بومی منطقه ای 
را در مرکزیت عالم ایران 

مشاهده کنیم
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