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فرهنگی/ بهروز افخمی چهره پرخبر این روزهای 
حوزه سینماســت. از یکســو اعالم شده قرار است 
را  »هفــت«  تلویزیونــی  برنامــه  اجــرای  وی  کــه 
بــرای ایام جشــنواره فیلم فجر داشــته باشــد و از 
ســوی دیگر خبر می رســد در تکاپو برای ســاخت 
فیلــم تــازه اش »صبــح اعــدام« اســت. آن هــم 
در روزهایــی کــه به عنــوان تهیه کننــده در چهل و 
یکمیــن جشــنواره فیلــم فجر هم حاضر اســت و 
پیش بینی می شــود »اســتاد« بــه تهیه کنندگی او 
و کارگردانــی عمــاد حســینی با توجه بــه موضوع 
چالش برانگیــزش که برگرفته از اتفاقات ملتهب 
یک جریان افشــاگرانه در سال گذشته است، یکی 
از فیلم های بحث برانگیز جشــنواره فجر امســال 
باشــد و نــام افخمــی در ایــام جشــنواره بــاز هــم 
صدرنشــین اخبار این حوزه باشــد. او روز گذشــته 
همزمــان بــا اعــالم تأییــد ســازمان ســینمایی و 
اعطای مجوز ساخت فیلم تازه اش یعنی »صبح 
اعدام« در گفت وگویی پرتیتر از روزهای حساسی 
که جامعه هنری در آن بســر می برد، سخن گفته 
اســت. افخمی ناآرامی های اخیــر را یک نمایش 
تصنعی و زودگذر خیابانی هدایت شــده از سوی 
تلویزیون های ماهــواره ای می داند و در عین حال 

می خواهد در واکنش به این وقایع »صبح اعدام« 
را بــا موضــوع دو ســاعت زندگــی طیــب رضایی 
پیش از اعدام بسازد. او با اشاره به نقش تأثیرگذار 
گزارش کیهان از تیرباران طیب به نوعی کار خود 
را اقتباســی عنــوان کــرده اســت. طبــق اطالعات 
نقل شــده از افخمی، مســعود شــریف قرار است 
نقــش طیــب را بازی کند اما تکلیــف بازیگر دیگر 
نقش هــا از جمله خبرنگار کیهان هنوز مشــخص 
نشــده اســت. او با اشــاره بــه 11 آبان مــاه و تاریخ 
اعدام طیب تأکید کرده که »صبح اعدام« باید در 

زمستان فیلمبرداری شود.

ë !این وهم را بترکانیم و از بین ببریم
بهــروز افخمــی اگــر چــه تأکیــد دارد بــه بحث ها 
امــا  نشــود  وارد  سیاســی  موضوع هــای  و 
اظهارنظرهایــش دربــاره مســائل روز جامعه در 
ایــن گفت وگــو جالــب توجــه اســت. او در پاســخ 
بــه این ســؤال که چرا بســیاری از اصناف و اقشــار 
می کننــد،  فعالیــت  شــرایط  همیــن  در  وقتــی 
مصــداق بی شــرفی نیســت امــا اصنــاف هنــری 
وقتی فعالیت می کنند، مصداق بی شــرفی برای 
عده ای می شوند، به ایسنا گفته است: »شاید یکی 

از دالیلــی که االن می خواهم فیلم جدید بســازم 
همیــن اســت؛ یعنی در ایــن چند ماه خــودم هر 
چقــدر پرس وجو کــردم، متوجه شــدم هم مردم 
عالقه مند هســتند که فیلم و سریال ببینند و تئاتر 
و کنســرت برونــد و هــم بازیگــران دوســت دارند 
کارشان را انجام دهند. اما یک جو وحشت وجود 
دارد و درواقــع نوعی تروریســم به شــکلی آنها را 
می ترساند. در حالی که وقتی اقدام کنند، متوجه 
می شوند هیچ چیز واقعی وجود ندارد. بنابراین با 
خــود فکر می کنید این وهمی را که ایجاد کرده اند 
و یــک عــده از فیلمســازان و بازیگران هــم در آن 

نقش داشتند، باید بترکانیم و از بین ببریم.«

ë  یک نمایش تصنعی و کاریکاتوری از اتفاق های
قبلی

افخمی اگرچه می گوید برای ساخت فیلم هایش 
دارد  تأکیــد  امــا  می کــرده  اســتخاره  همیشــه 
اقدامش برای ســاخت فیلم »صبــح اعدام« که 
بــه دو ســاعت زندگی »طیــب رضایــی« پیش از 
اعــدام برمی گــردد، به نوعــی عکس العمل او به 
ناآرامی های چند ماه گذشته کشور است و در این 
خصــوص می گوید: »فیلمی کــه االن می خواهم 

بســازم عکس العملی نســبت به همین شــرایط 
اســت. بنابراین چشــمم را نبســته ام امــا اگر هم 
کسی چشمش را ببندد و کار خود را بکند ایرادی 
نــدارد، چــون به نظــرم این جو تصنعی اســت و 

تاریخ مصرف دارد.«
این فیلمساز همچنین تأکید کرده که وقایع چند 
ماه اخیر در مقایســه با حوادث مشــابه چند سال 
قبل، بخصــوص غائله بنزین، اتفاقــی گذرا بوده 
اســت: »ایــن ماجــرا حتــی مثــل شــورش بنزین 
نیســت که معنادارتر و قابل فهم تر بود و معلوم 
بــود یــک ســری کســانی کــه کار و زندگی شــان از 
روی بیکاری فقط با مسافرکشــی می گذرد درگیر 
شده اند و اینها حتی وقتی تیر می خورند یا کشته 
می شــوند -کاری نداریــم از کــدام طــرف- قابــل 
ترحــم و فهــم بودنــد و می شــد فهمید بــا وجود 
آنکــه از سیاســت ســر در نمی آورند، یــک چیز را 
می دانســتند و آن هــم ایــن بود کــه وقتی قیمت 
بنزیــن چنــد برابر می شــود، کار او کــه آخرین راه 
باقی مانــده بــرای امــرار معاش  اوســت تعطیل 
می شــود اما دربــاره شــورش های اخیر چــه باید 

گفت؟ مسأله آنها واقعاً چه بود؟«
تکمیــل  در  گفت وگــو  ایــن  دیگــر  بخــش  در  او 
»البتــه  اســت:  داده  توضیــح  صحبت هایــش 
نمی خواهــم بگویم کــه اصاًل اتفاقــی نیفتاده؛ به 
هر حال در تهران بعید اســت کســی ندیده باشد 
و خبــردار نباشــد کــه چــه شــده، حتــی اگــر تلفن 
هوشمند هم نداشــته باشد اما اینکه در کل ایران 
اتفاقی افتاد و چیزی بود که تمام مردم مملکت 
احســاس می کردنــد وارد یــک بحران شــده اند را 
قبــول نــدارم. اگــر در کردســتان یا در بلوچســتان 
اتفاقی افتاده اســت، می دانیــم که به بحث هایی 
کــه در تهران در جریان بود هیچ ربطی نداشــت. 
مســأله در آنجــا چیز دیگری اســت. به طــور کلی 
می خواهــم بگویــم این ماجــرا، ماجــرای زندگی 
حقیقی مــردم نبــود، آنچــه درباره غائلــه بنزین 
رخ داد، نبود. آنچه چند ســال گذشــته پیش آمد 
نبود. حتی مشــابه آنچه در ســال ۸۸ رخ داد هم 
نبــود. با هیچ کدام از آنها قابل مقایســه نبود و به 
نظرم یک نمایش تصنعی بود که از بیرون توسط 
تلویزیون های ماهواره ای در حال شارژ شدن بود. 
نمی دانم چه شــد آنها هم فریب خوردند یا چیز 
دیگــر که رفتند ســراغ ماجرای مهســا )امینی( در 

حالی که از 1۰ - 1۵ روز قبل از آن اتفاق مشــخص 
بود برنامه ای در کار اســت و متمرکز بر خبر فوت 
رهبــری بود. شــایعه های وســیعی درســت کرده 
بودنــد و من مدام فکر می کردم که آیا قرار اســت 
در تاریخی تــروری رخ دهد؟ بعد حتی اگر موفق 
نباشــد، برای مدتی روی آن مانور خبری بدهند؟ 
اما از وقتی که ایشــان بدون استفاده از عصا آمد و 
ایســتاد و صحبت کرد، نقشه ها نقش بر آب شد. 
بعد با خودت فکر می کنی که نیویورک تایمز چرا 
آبروی خود را برد؟ آن هم روزنامه ای که یک زمان 
گفته می شــد اگر درباره اتفاقی در نیویورک تایمز 
صحبت نشــده باشــد، یعنــی آن اتفــاق اصاًل رخ 
نــداده اســت. در کل بــه ایــن نتیجه می رســی که 
قطعاً نقشه ای درمیان بوده که حتی حیثیت یک 
بنــگاه خبری بزرگ را هم وســط گذاشــته اند ولی 
بعد همه چیز به طرف مهسا امینی تابید. آیا فکر 
کردند این اتفاق مردم را بیشتر تحریک می کند؟ 
انــگار که جایگزینــی اتفاق افتاد؛ بــه همین دلیل 
می گویــم که این ماجرا از نظر مــن کاریکاتوری از 
اتفاق های قبلی و مشــخصاً تظاهرات و ترورهای 
سال ۶۰ است. البته از طرف دیگر هم فکر می کنم 
بــه هر حال انگار ملت هر چند ســال یک بار باید 

تمرین جنگ بکند.«

ë حرف دولت روحانی را باور کردم
او درباره بازنشر صحبت هایش درباره هواپیمای 
اوکراینــی در دو هفتــه اخیــر می گوید کــه برایش 
هیــچ اهمیتی نداشــته و در توضیحــات تکمیلی 
افزوده اســت: »نمی دانم چــرا آنهایی که این کار 
را کردنــد فکــر می کنند بــرای من اهمیــت دارد. 
حرف نادرستی را دولت روحانی گفته بود و آن را 
باور کردیم. بعد از این ماجرا هم نتوانست هیچ 
جوابــی بدهد که چــرا اصواًل پروازهای مســافری 
متوقــف نشــدند. یعنــی وقتی در شــرایط جنگی 
قرار می گیریم و قرار است به پایگاه امریکا حمله 
کنیم، یکی از ابتدایی ترین کارهایی که باید انجام 
شــود، این است که پرواز هواپیماهای مسافربری 
متوقف شــود. مــن همان زمــان نامه ای نوشــتم 
خطــاب به آقای روحانی و تمــام مطبوعات آزاد 
و طرفدار آزادی بیان و اصالح طلب، همه با هم 
آن را سانسور کردند. انگار چنین چیزی نه نوشته 

شده و نه برای آنها ارسال شده است.«

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 چهارشنبه 5 بهمن  1401
 سال بیست و نهم
 شماره 8113

وج
: م

س 
عک

گروه فرهنگی/ اواســط آذرماه ســال جاری خبری 
به نقل از سازمان سنجش، مبنی بر نهایی شدن 
تصمیم گیری برای حذف زبان و ادبیات فارســی 
در کنکور سراســری 14۰2 منتشر شــد؛ با این حال 
اهالی ادبیات همچنان به تجدیدنظر مســئوالن 
آموزشــی امیــدوار بودند کــه برپایی کنکــور اخیر 
گویای تعجیل در اجرایی شــدن ایــن تغییر بود. 
اتفاقی که گالیه اهالی ادبیات را به دنبال داشــته، 
در گپ وگفــت امروزمان با اســماعیل آذر و مریم 
حســینی، دو نفر از اســتادان دانشــگاه که در زمره 
چهره های شناخته شده عرصه ادبیات نیز هستند 
نکاتی را درباره اثرات تداوم این حذف می خوانید.

ë  ضرورت بررســی تبعات این حذف از زوایای
مختلف

طی ماه های گذشــته خبرهایــی پیرامون جدی 
بــودن تغییــر ضوابــط ســاماندهی ســنجش و 
پذیــرش متقاضیــان ورود بــه آمــوزش عالــی 
منتشــر شــد، بر آن اســاس اعالم شــد که کنکور 
دی ماه ســال جاری به روال ســابق برپا شده اما 
از تیرماه 14۰2 شــاهد حــذف دروس عمومی از 
جمله زبان و ادبیات فارســی از کنکور سراسری 
خواهیم بود؛ هرچند که با حضور دانش آموزان 
در جلسه کنکور اخیر مشخص شد که این تغییر 

حتی زودتر از موعد مقرر عملی شده است. 
مریم حســینی، عضو هیــأت علمی گــروه زبان 
و ادبیات فارســی دانشــکده »ادبیــات، زبان ها و 

تاریخ دانشــگاه الزهرا« با تأکید بــر اینکه نتایج 
حذف زبان و ادبیات فارســی از کنکور سراسری 
را باید از زوایای مختلفی بررسی کرد به »ایران« 
می گویــد: »نــه  فقــط اســتادان دانشــگاه، بلکــه 
معلمان ادبیات هم از تبعات این تغییر نگران 
هستند. این تصمیم گیری حاکی از آن است که 
اهمیت زبان و ادبیات فارسی به مراتب کمتر از 
قبل خواهد شــد. دانش آموزان وقتی بدانند که 
این درس در کنکور نیســت، وقت بسیار کمتری 
صــرف آن خواهند کرد و عمده تالش آنان تنها 

به کسب نمره پایان ترم محدود می شود.«
از  یکــی  برگزیــدگان  جملــه  از  کــه  حســینی 
دوره هــای جایــزه پرویــن اعتصامی نیز هســت 
ادامه می دهد: »تبعات این تصمیم گیری تنها 
بــه جایــگاه ادبیات محــدود نمی شــود، حتی از 
نظر اقتصــادی هم اثرگذار خواهد بود و شــاهد 
بیکار شــدن یــا حداقل کاهش قابــل  توجه توان  
اقتصــادی معلمــان ایــن درس خواهیــم بود. 
معلمــان ادبیــات تنهــا به اتــکای حقوق شــان 
نمی تواننــد گــذران زندگــی کننــد و بخشــی از 
درآمد آنان وابسته به کالس های آمادگی کنکور 
در مؤسسات یا به شکل خصوصی بوده که حاال 

این امکان از آن گرفته شده است.«
این اســتاد دانشــگاه که از او در بیســت و دومین 
ایــران  اســالمی  جمهــوری  ســال  کتــاب  دوره 
بابــت تصحیح و مقدمه اش بــر کتاب »حدیقة 
الحقیقــه« تجلیــل شــده می گوید: »مــواردی از 

این دســت ســبب کاهش گرایش دانش آموزان 
بــرای تحصیل در رشــته  های مرتبط بــا ادبیات 
می شــود. وقتی زمزمه های این تغییر رسانه ای 
شــده بــود در یکی از کالس ها بــه گفت وگویی با 
دانشجویان مشغول شدم، آن هم در شرایطی 
که اغلب شــان معلم ادبیــات بودند. من کمی 
خوش بیــن بودم شــاید حداقل باعث شــود که 
مطالعــه مدرســه ای ادبیات تنها به تســت زنی 
محدود نشــود. اما آنــان تأکید کردنــد که تصور 
اشتباهی است و حتی کم توجهی بیشتر مدیران 

مدارس را به دنبال دارد.«

ë اثرگذار بر هویت فرهنگی مان
مجــری  و  دانشــگاه  اســتاد  آذر  اســماعیل 

برنامه های ادبی تلویزیــون نیز در این زمینه به 
»ایران« می گوید: »وقتی برای نخســتین مرتبه 
چنیــن خبــری را شــنیدم آن را جــدی نگرفتم. 
راستش فکر کردم شایعه و شوخی است! ایران 
سرزمینی است که از گذشته های دور تا به امروز 
در عرصــه جهانی به شــعر شــهره بوده اســت. 
بعد دیدم نه! واقعاً چنین تصمیمی گرفته اند. 
مــن هنوز متعجبــم که چه فکر و دلیلی پشــت 

این اقدام است!«
این شــاعر و نویسنده با تأکید بر اینکه از ادبیات 
و بویــژه شــعر بــا عنــوان میــراث فرهنگــی یــاد 
می شــود، تصریح می کند: »کافی اســت ســراغ 
مطالعــه گفته هــای بــزرگان فکــر و اندیشــه در 
حوزه هــای مختلــف فرهنگــی جهــان برویــد، 

آنهایــی کــه بــه شــعر فارســی دسترســی پیــدا 
کرده انــد و ترجمه هایــی به زبان هــای دیگر را از 
شاهکارهای شعر کالســیک فارسی خوانده اند، 
بزرگانی نظیر گوته آنچنان شــیفته شعر فارسی 
بودنــد کــه تأثیــر آن در آثارشــان هــم مشــهود 

است.«
این اســتاد ادبیات فارسی ادامه می دهد: »زبان 
و ادبیــات فارســی در عرصــه جهانی بــه اندازه 
کافی مورد بی مهــری قرار گرفته دیگر خودمان 
ســال 1۸۰۰  نمونــه اش  نزنیــم.  دامــن  آن  بــه 
میالدی، زمانی که انگلیسی ها به بهانه گشایش 
کمپانی هند شرقی ، حکام آن زمان هندوستان 
را کــه عاشــق زبــان و ادبیــات فارســی بودنــد از 
حکومت ســاقط کــرده و انگلیســی را جایگزین 

زبان فارسی کردند.«
آذر تصریــح می کند: »متأســفانه رشــته زبان و 
ادبیات فارسی در کشور خودمان هم جایگاهی 
که باید را ندارد، از همین بابت هم سال هاست 
معموالً افرادی ســراغ تحصیل دانشگاهی این 
رشــته می روند که شــانس دیگــری ندارند. حاال 
خــدا می دانــد کــه ایــن تصمیم گیری تــازه چه 
اثراتی در پی خواهد داشــت. امیدوارم متولیان 
امــر بــه جــای حــذف یــادگار نیــاکان و بخــش 
مهمــی از هویــت ملی- فرهنگی مــان از کنکور، 
تجدیدنظــری در ایــن تغییــر صــورت بدهند تا 
ادبیات بیش از پیش به حاشــیه زندگی جوانان 

نرود.«

نگاهی به اثرات حذف زبان و ادبیات فارسی از کنکور سراسری در گفت وگوی »ایران« با 2 استاد دانشگاه

خطر به حاشیه رانده شدن ادبیات در زندگی نسل آینده

 »صبح اعدام« را در واکنش 
به ناآرامی های اخیر می سازم

اظهارنظر بهروز افخمی درباره 

ناآرامی های اخیر و فعالیت هنرمندان

این وهم را بترکانیم 
و از بین ببریم!

»سرهنگ ثریا« آماده نمایش شد
فیلم سینمایی »سرهنگ ثریا« به نویسندگی 
و کارگردانــی لیلی عــاج و تهیه کنندگی جلیل 
شعبانی پس از طی مراحل فنی برای حضور 
در چهل و یکمین جشــنواره فیلم فجر آماده 
تازه تریــن  ثریــا«  »ســرهنگ  شــد.  نمایــش 
محصول ســازمان هنری رســانه ای اوج است 
کــه از زاویــه ای متفــاوت بــه حضــور ســازمان 
مجاهدین خلق )منافقین( در پادگان اشــرف 
می پردازد. این فیلم ســینمایی اولین ساخته 
خالصــه  در  و  اســت  عــاج  لیلــی  ســینمایی 
داستان آن چنین آمده است: »این راه با گریه 

باز نمیشه!«
 

از نام های قدیمی تا چهره های جدید در 
جشنواره تئاتر فجر

رضــا صابری نامی اســت که بارهــا در جدول 
جشــنواره های تئاتــر فجــر دیــده شــده و جزو 

معدود کارگردان هایی اســت کــه از دوره های 
اول ایــن رویــداد تا دوره های اخیــر آن حضور 
داشته و در این دوره نیز با نمایش »ایرانیان« 
در چهل و یکمین جشــنواره تئاتر فجر شرکت 
دارد. نمایــش »ایرانیان« یکی از آثاری اســت 

که روز سه شنبه، چهارم بهمن ماه همزمان با 
چهارمین روز جشنواره )در بخش صحنه ای( 
روی صحنــه مــی رود. ایــن اثــر نمایشــی کــه 
نوشــته و کار صابــری اســت، به عنــوان کاری 
از مشــهد ســاعت 2۰ یــک تک اجــرا در تــاالر 
وحــدت دارد. بجز رضا صابری، غالمحســین 
دولت آبــادی هــم دیگــر نامــی اســت کــه در 
جــدول دوره هــای اول جشــنواره دیــده شــده 
و در ایــن دوره نیــز حضــور دارد. او با نمایش 
هــم  را  آن  متــن  کــه  اســف انگیز«  »داســتان 
خودش نوشته، در این جشنواره حاضر است؛ 
نمایشی که به عنوان کاری از تهران دو اجرا در 

ســاعت های 1۷ و 2۰ در تاالر اصلی مجموعه 
تئاتر شهر دارد.

 تنها جشــنواره  فجــر که به بهــار آینده 
موکول شد

رئیس کارگروه ســاماندهی مد و لباس کشــور 
از موکــول شــدِن دوازدهمیــن جشــنواره مد و 
لباس فجر به بهار سال آینده خبر داد و دالیل 
این تصمیم را تشــریح کرد. سیدمجید امامی  
رئیس کارگروه ســاماندهی مد و لباس و دبیر 
شــورای فرهنــگ عمومــی کشــور ـ در حاشــیه 

نشســت خبــری نمایشــگاه »شــهر خانــواده« 
دربــاره تغییــر زمان  برگــزاری جشــنواره »مد 
و لبــاس فجــر« این طور توضیــح داد: با توجه 
به تورم جشــنواره ها، ظرفیتی بــرای برگزاری 
جشــنواره مــد و لباس نمی مانــد. همچنین از 
آنجایی  که آیین نامه آن بســیار متحول شــده 
اســت، این رویداد در بهار 1۴۰2 برگزار خواهد 

شــد. یکی از تغییرات آیین نامه جشــنواره مد 
و لبــاس فجر، تقویــت حوزه پوشــاک آقایان، 
کــودکان و نوجوانان اســت. الزم به ذکر اســت 
این جشــنواره در ســطح ملی برگزار می شــود 
،اما در این دوره میهمانان ویژه ای از طراحان 
و هنرمنــدان کشــور تونــس خواهیــم داشــت. 
همچنین با توجه بــه مضمامین تغییریافته، 
این جشــنواره از آخــر بهمن ماه به بهار ســال 

آینده )1۴۰2( موکول خواهد شد.
 

سینماگران،مشــتاق آغاز جشنواره فیلم 
فجر هستند

مهــدی جــوادی مدیرعامــل بنیاد ســینمایی 
فارابــی از دبیرخانــه چهل و یکمین جشــنواره 
بین المللــی فیلــم فجــر بازدیــد کــرد. او در 
حاشــیه این دیدار در گفت و گو با ستاد خبری 
چهل و یکمیــن جشــنواره بین المللــی فیلــم 
اولــی  کار  کارگردانــان  حضــور  دربــاره  فجــر 
در ایــن دوره از جشــنواره فیلــم فجــر گفــت: 
یکــی از سیاســت های ســازمان ســینمایی در 
دوره جدیــد ســرمایه گذاری  بنیــاد ســینمایی 
اســتعدادیابی  بــه  فارابــی و توجــه جدی تــر 
کارگردانــان فیلم اولی، همچنین »راه اندازی 
باشــگاه فیلم اولی هــا در بنیــاد فارابی« بوده 
صالحیــت  تأییــد  مکانیســم  تغییــر  اســت. 
موجــب  احتمــااًل  اولــی،  فیلــم  کارگردانــان 

بــه ســال های  خواهــد شــد، امســال نســبت 
فیلــم  کارگردانــان  از  بیشــتری  آثــار  گذشــته 
اولــی در چهل و یکمیــن جشــنواره فیلم فجر 
داشــته باشــیم که تصور می کنم بخش قابل 
توجهــی از آثــار خیره کننــده امســال که توجه 
کــرد،  خواهــد  جلــب  خــود  بــه  را  مخاطــب 
محصول کارگردانان جوان و فیلم اولی باشد 
که استعدادها و ســرمایه های  آینده سینمای 
ما هســتند. مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی 
بــا بیــان اینکه جشــنواره فیلــم فجــر همواره 
مــورد توجــه اهالی ســینما بــوده اســت ،چرا 
که بزرگترین رویداد ســینمایی کشــور اســت، 
مطــرح کرد: بــا توجه بــه آنچه کــه در عرصه 
تولیــد فیلــم شــاهد بــوده  یا بــا اهالی ســینما 
گــپ زده ایــم، فکر می کنم جشــنواره امســال 
گذشــته  دوره هــای  جشــنواره  از  فــارغ  هــم 
نباشد. دوســتان سینماگر مشــتاق هستند که 
جشــنواره فیلم فجــر هر چه زودتر شــروع به 
کار کند تا کارنامه یک ســال گذشــته سینمای 
ایــران را در ایــن ماراتــن ســینمایی ببیننــد، 
بررسی کنند و خود را در معرض ارزیابی قرار 
دهنــد. بــه همین دلیــل فکر می کنم امســال 
هــم جشــنواره ای پرشــور خواهیــم داشــت و 
می توانیــم آثــار یک ســال گذشــته ســینمای 
ایران را در آینه چهل و یکمین جشنواره فیلم 

فجر نظاره  کنیم.
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اتفاقی جالب در جشنواره تئاتر فجر 

زباله گردی که به نمایش خیابانی پیوست 
 گــروه فرهنگی: در جریان اجرای نمایــش خیابانی »لیلی و مجنون« در پهنه 
رودکی، اتفاق جالبی رخ داد و یک زباله گرد، به گروه بازیگران این کار پیوست 
و بــا حضــور در ایــن نمایــش و همراهی بــا دیگــر عوامــل کار، از زندگی خود 
گفــت و تماشــاگران را گاه به گریــه و گاه به خنده انداخــت. نکته دیگر این که 
ایــن نابازیگر برای چند دقیقه اجرای نمایش خیابانی »لیلی و مجنون« یک 
میلیون تومان دســتمزد گرفت و راضی از این صحنه بیرون رفت. به گزارش 
»ایــران«، ماجــرا از ایــن قرار بــود که حین اجــرای نمایش خیابانــی »لیلی و 
مجنــون« به کارگردانی بهنــام کاوه از آبادان در پهنــه رودکی فرد زباله گردی 
بــه نمایش پیوســت که حضور و بودنــش در جریان این نمایش، باعث شــد 
مخاطبــان و حاضران ســرمای هــوا را با گرمای محبت فرامــوش کنند. گویی 
شــرایط مهیا شده بود تا دریابیم خیلی وقت ها، تئاتر خوِد زندگی است. مرد 
خجالــت می کشــد و نمی خواهــد بیاید در جمــع تماشــاگران و داوران؛ اما با 
صحبت های کارگردان نمایش، حس امنیت و صمیمیت می کند و به جمع 
حاضر در پهنه رودکی می پیوندد و بعد از مدتی که نمایشنامه پیش می رود، 

بهنام کاوه به رسول می گوید: داستان زندگی ات را برایمان تعریف کن!

ë سوژه، خیابان و آدم هایش
همه اشک را در چشمان رسول دیدند، دیگر از سر خجالت نبود، اشکی که او 
ریخــت برای محبت های مخاطبان و هنرمندان حاضر بود، رســول با بغض 
داســتان زندگــی اش را در چند جمله روایت می کند و ناگهــان می رود. با دور 
شــدن رســول از محل اجرای نمایش، داوران و مخاطبان به بهنام کاوه اشاره 
می کنند که برود دنبال رسول و او را با خود دوباره به محل اجرا در پهنه رودکی 
بازگرداند. رســول و بهنام بازمی گردند و نمایش، اجرایش را از ســر می گیرد. 
در پایان اجرا، بهنام کالهش را از ســر برداشــت و به ســمت حاضران گرفت 
تــا هدیه ای برای رســول در کاله قرار دهنــد. تعامل با مخاطب و بازی گرفتن 
از مخاطبــان حاضــر در خیابــان و محل اجــرای خیابانی یکــی از ویژگی های 
نمایش هــای خیابانــی اســت کــه در اجــرای نمایــش »لیلــی و مجنــون« در 
جشنواره تئاتر فجر در مؤثرترین شکل شاهد آن بودیم. بهنام کاوه، کارگردان 
نمایــش خیابانی »لیلی و مجنــون« درباره تعامل هنرمند تئاتر و مخاطب و 
از این  دست اتفاقات در اجراهای خیابانی توضیح داد: »چند وقتی است که 
من درباره این نمایش و سوژه آن فکر می کردم. سوژه من خیابان و آدم های 
ایــن خیابان هاســت؛ آدم هایی که در ســرما، گرما، بــاران، برف و... مشــغول 
بــه فعالیت هســتند.« کاوه در مورد حضور رســول در نمایش اش هم گفت: 
»خداوند نظاره گر ما بوده است و دستش را روی سر رسول کشید که در جمع 
ما حاضر شــد، با او خندیدیم، گریســتیم و لحظاتی را زندگی کردیم. داستان 
رســول اآلن در جامعه جریان دارد و باید فکری برای حل این مســأله کرد.« 
ایــن کارگردان و بازیگــر افزود: »در پایــان اجــرا کاله ام را درآوردم و همه یک 
یاعلی گفتیم تا هدیه ای برای رســول جمع شــود؛ به  جرأت می توانم بگویم 
بیش از یک میلیون تومان برای این عزیز جمع شــد و درون کاله ریخته شــد. 
مــن بــرای بازی در نقش یــک زباله گرد، دو روز غذا نخوردم و از گرســنگی در 
این دو روز بســیار رنج بردم، با این کار ســعی کردم تا به سوژه نمایشم بیشتر 

نزدیک شوم و قابل باور باشم.«

ë آرزوهای کوچک
کاوه به داســتان این نمایش خیابانی اشــاره کرد و گفت: »شخصیت داستان 
فــردی خیابان گــرد اســت و از دل خیابان و مشــکالت مردم که شــبانه اتفاق 
می افتد و در بحث اقتصادی به وجود می آید، سخن می گوید. این فرد قصه 
خــودش را روایت می کنــد، این که چه اتفاقاتی افتاده اســت و این موضوع را 
می گویــد که چرا نتوانســته ازدواج کنــد و به آرزوهای کوچکی کــه اکنون برای 
مــا تبدیــل به آرزوهایی بزرگ شــده اند، دســت یابد. او با اشــاره بــه اینکه کار 
نویســندگی، کارگردانــی و بازیگری ایــن اثر را خودم انجــام داده ام هم گفت: 
»درونمایه کار اجتماعی اســت، داستان لیلی و مجنون نمایش ما از قصه ها 
آمده و تداعی کننده قصه های باســتانی اســت اما روال داســتان به روز اســت 
و درگیــری اقتصادی و مشــکالت جوانــان امروز را به مردم نشــان می دهد.« 
نویســنده و کارگــردان تئاتر خیابانــی »لیلی و مجنون« توضیــح داد: »امروزه 
حباب هایی هســتند که از پیشــرفت جوانان جلوگیری می کنند؛ پیشــرفت در 
زندگی، ازدواج، مســکن و... از جمله این موارد است.« کاوه، جشنواره فجر را 
از بزرگ ترین جشــنواره های ایران دانست و گفت: »این جشنواره کامل کننده 
تمــام جشنواره هاســت، وقتــی کاری تولید می شــود و به جشــنواره فجر وارد 
می شــود نســبت به دیگر جشــنواره ها یک دیــدگاه حرفه ای بودن نســبت به 
اجراها در آن وجود دارد که این موضوع باعث می شــود شــما خود را در این 
جشــنواره محک بزنیــد.« گفتنی  اســت چهل و یکمین جشــنواره بین المللی 
تئاتــر فجــر از 25 دی تا 11 بهمن 14۰1 به دبیری کــوروش زارعی در تهران در 

حال برگزاری است.
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