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آثارابوالحسنصباثبتمیشود
کتاب و اثر تصویری یادواره 
اســتاد ابوالحسن صبا از سوی 
منتشر  ایران  انجمن موسیقی 
خواهد شــد. به گزارش ایسنا 
بــه نقــل از روابــط عمومی 
کتاب  ایران،  موسیقی  انجمن 
و اثر تصویری ابوالحسن صبا با 
پژوهش و نگارش سیدعلیرضا 

میرعلینقی ـ پژوهشگر موسیقی ـ تدوین می شود. تدوین این مجموعه که شامل 
زندگی و وقایع مربوط به زندگی استاد ابوالحسن صبا، تاثیر فعالیت های این هنرمند، 
فهرســت آثار و نظرات و دیدگاه های هنرمندان و همچنین گزارش از شکل گیری 
و فعالیت موزه ابوالحسن صباست از سال ۱۳۹۸ از سوی انجمن موسیقی ایران و 
توسط میرعلینقی آغاز شده است. این مجموعه پژوهشی به منظور مستندسازی و 

ثبت جامع زندگی، فعالیت ها و آثار استاد ابوالحسن صبا انجام می شود.

نقاشیارزانقیمتخوانندهمشهور
هزاراندالرفروختهمیشود

تابلو نقاشــی از »دیویــد بویی« خواننده 
مشــهور انگلیســی که با قیمــت ناچیزی 
خریداری شــده بود، در یک حراجی هزاران 
دالر به مزایده گذاشته خواهد شد. به گزارش 
ایســنا و به نقــل از ســی ان ان، یک تابلو 
نقاشی که توسط »دیوید بویی« ـ خواننده و 
هنرپیشه انگلیسی ـ خلق شده است، انتظار 
می رود در یک حراجــی آنالین هزاران دالر 

فروخته شود. این نقاشی یکی از ۴۷ اثری است که توسط »بویی« در فاصله بین 
۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷ خلق شد. امضای »بویی« در پشت این نقاشی ۲۰ در ۲۵ سانتی  
متری نقش بســته اســت و تاریخ و توضیحاتی درباره اثر نیز در پشت اثر وجود 
دارد. یک برچسب مربوط به کمپانی که پیش از تعطیل شدن ساخت قاب برای 
»بویی« و سایر موسیقیدان های مشهور را برعهده داشت نیز همچنان وجود دارد.

فردی که این نقاشــی را به فروش خواهد گذاشــت یک مجموعه دار هنری 
نیست و  تابستان سال گذشته این نقاشی را در کانادا به قیمت ۴ دالر خریداری 
کرده بود. خریدار پس از مشــاهده نام ایــن خواننده، اثر را برای تایید اصالت به 
کارشناســان هنری معرفی کرد و در نهایت این نقاشــی بــه عنوان یکی از آثار 
»بویی« شناسایی شد. به گفته یکی از کارشناسان، »بویی« در مجموعه تابلوهای 
نقاشی اش، دوســتان، اعضای خانواده و سایر موسیقیدانان را نقاشی می کرد اما 
هویت افراد در نقاشــی هایش را مشخص نمی کرد. انتظار می رود این نقاشی به 
قیمت ۹ هزار الی ۱۲ هزار دالر فروخته شود. در سال ۲۰۱۸ یکی از نقاشی های 

»بویی« در حراجی کریستیز به قیمت ۲۷,۵۰۰  فروخته شد.

فیلمکوتاهایرانینامزدنخلطالیکنشد
فیلم کوتاه »ارتودنســی« 
نماینــده ســینمای ایران در 
بخش رقابت کوتــاه هفتاد و 
فیلم کن  چهارمین جشنواره 
شد.  به گزارش ایسنا، فهرست 
جشــنواره  کوتاه  فیلــم    ۱۰
فیلــم کن ۲۰۲۱ اعالم شــد 
 ۱۴ ســاخته  »ارتودنسی«  و 

دقیقه ای محمدرضا میقانی به نمایندگی از سینمای ایران برای کسب جایزه نخل 
طالی بهترین فیلم کوتاه این رویداد سینمایی رقابت خواهد کرد. »قطب شمال« 
)مقدونیه(، »آواره« )کوزوو(،  »در خاک« )دانمارک(،  »کلمات درست« )فرانسه(، 
»در میان مه« )پرتغال(، »ســیدرال« )فرانسه، برزیل(، »تمام جمعیت جهان« 
)هنگ کنگ(، »آســمان آگوست« )برزیل، ایســلند( و »غیبت« )چین( دیگر 
فیلم های بخش کوتاه جشــنواره فیلم کن هستند. »کوثر بن حنیه« کارگردان 
و نویســنده تونسی،  »توا نووتنی« کارگردان، بازیگر و نویسنده سوئدی، »آلیس 
وینکور« کارگردان و نویسنده فرانســوی، »ستمه عال« کارگردان و تهیه کننده 
مصری، »کارلوس موگیرو« فیلمســاز اسپانیایی و »نیکالس پاریسر« کارگردان 
و فیلم نامه نویس فرانسوی اعضای هیات داوران بخش کوتاه و سینه فونداسیون 
جشــنواره امسال کن را تشــکیل می دهند. در بخش مسابقه اصلی کن نیز که  
»اســپایکر لی« کارگردان آمریکایی ریاست هیات داوران آن را بر عهده دارد نیز 
۲۴ فیلم برای کســب نخل طال رقابت می کنند و فیلم »قهرمان« ساخته اصغر 
فرهادی نیز نماینده ســینمای ایران در این بخش خواهد بود. هفتاد و چهارمین 

دوره جشنواره کن نیز از ۶ تا ۱۷ جوالی )۱۵ تا ۲۶ تیر( برگزار می شود.

پایانمحدودیتهایسینماییدرهالیوود
با واکسینه شــدن بیش از 
۷۰ درصــد از جمعیت ایالت 
محدودیت هــای  کالیفرنیــا، 
ســینمایی شامل اســتفاده از 
محدود  ظرفیــت  و  ماســک 
برداشته  ســالن های ســینما 
شــد. به گــزارش ایســنا به 
»گویــن  ورایتــی،  از  نقــل 

نیوســام« فرماندار ایالت کالیفرنیا در یک نشست خبری به صورت رسمی از پایان 
محدودیت های اعمال شده برای سالن ها و مخاطبان سینمایی در این ایالت خبر داد. 
گیشه سینمای آمریکا که به تدریج در حال بازگشت به روزهای پرفروغ خود است 
با رفع محدودیت ســالن های سینما در مسیر بازگشت سریع تر به روند عادی قرار 
می گیرد، گرچه برخی از سینماها در این ایالت که قطب سینمای آمریکاست و دارای 
بیشترین تعداد سالن سینماســت، در حال حاضر اعالم کرده اند آمادگی بازگشت 
سریع به ارائه خدمات با ظرفیت کامل را ندارند. اوایل هفته جاری، قسمت دوم فیلم 
هیجانی و ترســناک »یک مکان آرام« به کارگردانی »جان کرازینسکی«محصول 
کمپانی پارامونت پیکچرز به رکورد جدید در دوران کرونا دســت یافت و توانست 
فروش خود را در گیشه آمریکای شمالی به ۱۰۸ میلیون دالر برساند که از آغاز همه 
گیری کرونا تا به امروز بی سابقه بوده است. با کاهش محدودیت ها در ایالت کالیفرنیا 
و دیگر ایالت های آمریکا احتماال فیلم های مهمی که در یک ســال اخیر به دلیل 

شرایط کرونایی اکران نشده بودند خود را برای اکران تابستانی آماده خواهند کرد.

انتشار»عواملشکلگیریشخصیت«
شــکل گیری  »عوامل  کتاب 
شــقایق  تالیــف  شــخصیت« 
درویشی و احســان شرافتی پور 
منتشر شــد.  به گزارش ایسنا، 
ایــن کتــاب کــه به بررســی 
عوامــل و فاکتورهــای مختلف 
در شکل گیری شــخصیت افراد 
می پــردازد، در ۲۰۰ صفحه و با 
قیمــت ۸۰ هزار تومان توســط 
انتشارات مدیران اندیشه منتشر 
شــده است.  شــقایق درویشی، 
یکی از مولفان این کتاب با بیان  
این که مدل بیماری و اختالل در 
پزشکی  مدل  با  روان شــناختی 
متفاوت است گفت: ما در بخش 

درمان پزشکی دو مدل فرد داریم، یا بیمار یا سالم که تعاریف هر دو مشخص 
است ولی در روان شناسی ما با سه مدل انسان مواجه هستیم که شامل انسان 

سالم، انسان بیمار و انسان نرمال است.
این روان شناس افزود: تعریف اولی و دومی مشخص است و در مورد سومی 
باید گفت کســی که فرم و هنجار جامعه محسوب می شود در این بخش قرار 
می گیرد؛ حال باید گفت که مثال فرم و هنجار یک جامعه در کشوری آفریقایی 
این اســت که انسان ها خود را به بند بکشــند که از دست شیاطین خالصی 
یابند، در این صورت فرد نه بیمار اســت که دست به این اقدامات می زند و نه 

سالم است چون جامعه بیمار است. 

اخبار کوتاه

کتابخانه

ایران ســرزمین فراموشی اســت. کافی است شما کمی 
از آن قامت شــباب گونه خویش فاصله بگیرید، گردی زمان 
بر چهره اتان بنشــیند تا ناپدید شوید. در سال های گذشته 
سینمای جهان نشان داده با اینکه برای گیشه ارزشگذاری 
خود را روی جوان ترها هزینه می کند؛ اما وقتی پای هنرنمایی 
و بازیگری به مثابه امری شــاق و دقیق بــه میان می آید، 
انگشت ها را به سوی قدما دراز می کنند. انگار آنان بیشتر از ما 
باور دارند آنچه جوان در آینه بیند، پیر در خشت خام بیند. 
از همین رو محصوالت غربی و شــرقی پر است از فیلم ها و 
سریال هایی که قهرمانانش نه جوانان که اهالی روزگار پیری 
اســت. پیری که معنای فرتوتی را متبادر نمی کند. کافی از 
بــه بازی خیره کننده آنتونی هاپکینز در »پدر« دقت کنید، 
نتیجه کار هم چیزی جز اسکار بهترین بازیگری نبود. همین 
امروز که این واژگان را می نگارم، خبری منتشــر شده است 
از تالش هریسون فورد برای رسیدن به نقش مشهور ایندینا 
جونز. هریســون ۷۶ ساله هر روز ۴۰ مایل دوچرخه سواری 

می کند. اما به ایران بازگردیم. به ســرزمین فراموشی ها. به 
ســرزمین که برای بازیگران پا به سن گذاشته برزخ است. 
فیلم  می ســازیم تا چند جوان را نشان دهیم و از قضا همه 
آثار هم همچون دیگــری. دو یا چند جوان در یک فرایند، 
محصول اقتصاد و اجتماع دچار درگیری می شوند و فاجعه 
می آفرینند. هیچ پیری هم نیســت اوضــاع را تغییر دهد، 
همان پیری که در سیستم جوزف کمبل و کریستوفر ووگلر 
جوان ترها را نجات دهند. پیری که هم ناجی شخصیت است 
و هــم ناجی بازیگر. نمونه متأخرش را می توان در ســریال 
»زخم کاری« دید. با اینکه دو قســمت از سریال مهدویان 
پخش شده است؛ اما می توان دید سیاوش تهمورث، در نقش 
دانکن وار خود، چطور بازی جواد عزتی، رعنا آزادی ور و سعید 
چنگیزیان را تعدیل می کند. کافی است بازی این سه بازیگر 
را در صحنه های بی تهمورث دنبال کنید. همه چیز کلیشه ای 
می شود. همان نگاه های عصبی مرسوم در فیلم های ایرانی و 
آمادگی برای دســت به یقه شدن؛ اما تهورث، این بار بدون 

آن سبیل های مشهورش، بدون آن هیبت رضاخانی معرفش، 
با لبخندی شیطنت آمیز حتی از قداست شاهانه دانکن هم 
می کاهد تا نوعی شــیطان میدان باشد. کسی که جهان را 
می شناســد و همه چیز را روی سرانگشتانش می چرخاند. 
نمی دانی مســخره می کند یا واقعاً همدل است. مثل ستیز 
ماشــین ها در جاده های شمال، نیازی به حرف زدن نیست. 
از معدود صحنه هایت بهره ببر و واکنش درســت را به کار 
ببر. سیاوش تهمورث از آن دست بازیگرانی است که کمتر 
درموردش ســخن گفته شــده اســت. برای آنان که او را از 
نزدیک می شناسند، او بازیگری ذاتی است. در حین مصاحبه 
یک اجراگر یا به قول فرنگی ها پرفورمر قهار اســت. در فن 
بیان فوق العاده و در باال و پایین کردن کالم متبحر است. او 
میراث دار چند سنت مهم تئاتری کشور است. دانش آموخته 
دانشــگاه تهران، روزگاری را در کارگاه نمایش بازی و اجرا 
کرده اســت تا شــکل نابی از تئاتر تجربی زمانه خویش را 
آموخته باشد. در سوی دیگر، با علی رفیعی از فرنگ بازگشته 

در تئاتر شــهر، همکاری خاطره انگیزی داشــت و هنوز میل 
دیدن تصاویرش در »خاطــرات و کابوس های یک جامه دار 
از زندگی و قتل میرزا تقی خان فراهانی« شــعله ور است. در 
ســوی دیگر او میراث دار بهرام بیضایی است و در سال های 
اخیر وقت زیادی برای بازخوانی متون بیضایی در اقصی نقاط 
ایران و جهان صرف کرده است. مهمتر از همه آنکه تهمورث 
یک تعزیه شــناس اســت و در ادوار مختلف اقدام به اجرای 
تعزیه کرده اســت و حتی در مهمتریــن نمایش او، »معرکه 
در معرکه« با سنت های مشهور نمایش ایرانی، اثری ماندگار 
تولید کرده اســت. با این حال تهمورث در مدیوم ســینما و 
تلویزیون، همانند بیشتر بازیگران قدرنادیده تئاتر، به قالب های 
کلیشه ای سوق می یابد. نقش بدمن های عصبی و توطئه چین 
چیزی اســت که سال های ســال از او دیده ایم یا نقش های 
رضاخانی به سبب میمیک صورتش که از قضا آن هم عصبی 
و توطئه چین اســت. اگر کمی با حافظه امان فشــار بیاوریم، 
بی شــک می توان سریال »فکر پلید« محسن شاه محمدی را 
به یاد آورد. جایی که تهمورث در نقش پسر سرتق آقا عبداهلل 
به موفقیت های یوســف )دانیال حکیمی( حسادت می ورزد، 
چیزی شبیه وضعیت »زخم کاری«، بین مالک و ناصر و کافی 
است قیاس کنیم جنس بازی ها را. شیطنت عجیب تهمورث 
در آن سریال به قدری است که بیش از نقش اول مظلوم فیلم 
بازیش به چشــم می آید. حاال تهمورث همان شیطنت را با 
خود به »زخم کاری« آورده است. او در ۷۴ سالگی می خواهد 
ستاره باشد، این اولین سریال شبکه  خانگی اوست. مناسبات 
سریال هایی از این دست به شدت وابسته به بازی بازیگر است 
و عامــل فروش نقش تعیین کننده ای در محبوبیت ســریال 
دارد. تهمورث در اولین تجربه ای از این دست گویی لِم بازی 
دســتش آمده و از بهترین فرصت های دوربین، همانند یک 
بازیگر تئاتر عمل می کنــد. او صحنه را با زیرکی از آن خود 
می کند، همانند استعمال تریاک یا جلسه حمایت از مالک. او 
می داند دانکن اســت به زودی تاج از سرش برداشته می شود، 
او شاه بی تاجی است که عمرش تا انتهای سریال نیست؛ ولی 
آمده مهر خودش را پای ســریال بزند و عجالتاً این بازیگران 
جوان سریالند که باید خودشان را به پای تهمورث برسانند، 
کســی که در این ســن و ســال حتی در فیزیک – یکی از 
مهمترین عناصر شــاخص برای بازیگر – یک سر و گردن از 

همه برتر است.

داریوش ارجمند می گوید، دوست دارد که در 
نقش هایی متفاوت ظاهر شود؛ برای همین هم 
درست پس از بازی در سریال »امام علی )ع(« و 
در نقش مالک اشــتر، در فیلم »آدم برفی« و در 
قالب نقش یک کاراکتر لُمَپن بازی کرده است. 
داریــوش ارجمند درباره عالقه به تنوع در نقش 
آفرینی هایش به ایسنا توضیح می دهد: همیشه 
تجربه های تازه و متفاوت را دوســت داشته  ام. 
بازیگر نباید خودش را در قالب یک نقش تکرار 
کند و گاهی پیش آمده که پس از نقشی، برای 
کار بعدی رفته ام و در یک نقش کامالً متفاوت 
و متضاد بازی کرده ام. او در ادامه صحبت هایش 
با اشاره به نقش هایی که در این سالها ایفا کرده 
است، به ذکر مثالی می پردازد و می گوید: درست 
پس از ســریال »امام علی)ع(« رفتم و در فیلم 
»آدم برفی« و در قالب نقش یک کاراکتر لمپن 
بازی کردم. میان مالک اشتر و اسی، از زمین تا 
آسمان فاصله است؛ اما دوست داشتم نقش های 
متفــاوت را بازی کنم و خــودم را در قالب یک 
کاراکتــر و نقش محدود نکنم. اتفاقاً پیشــنهاد 
نقش های تکراری را هم زیاد داشته ام؛ اما خیلی 
از آنهــا را رد کرده ام و منتظــر مانده ام تا یک 
پیشنهاد متفاوت و خاص از راه برسد. ارجمند در 
همین زمینه به ایفای نقش متفاوتش در سریال 

»تعبیر وارونه یک رویا« که این روزها از شــبکه 
آی فیلم در حال بازپخش اســت، اشاره کرده و 
عنوان می کند: اگر نگاهی به کارنامه بازیگری من 
داشته باشــید، متوجه تنوع نقش هایم خواهید 
شــد. مهم ترین عاملی که برای بازی در سریال 
»تعبیــر وارونه یک رویــا« ترغیبم کرد، همین 
تازه بودن نقش بود. چنین نقشــی را در فیلم ها 
و سریال های دیگر تجربه نکرده بودم. مصطفی 
کاشــفی یک مامور اطالعاتــی بلندپایه بود که 
حفاظت از دانشمندان هسته ای کشور را بر عهده 
داشــت. جای چنین نقشی در کارنامه هنری ام 
خالی بود و از بازی در سریال واقعا لذت بردم. او 
ادامه می دهد: نقشم در »تعبیر وارونه یک رویا« 
شــبیه کارهای قبلی ام نبود که بتوان مابه ازای 
بیرونــی برای آن پیدا کرد. مأمــوران امنیتی و 
سربازان گمنام امام زمان)عج( مثل اقشار دیگر 
جامعه نیستند که بتوان در اطراف خود مشاهده 
و از آنها الگوبرداری کرد. شــما وقتی قرار است 
نقش یک پزشــک یا معمار را بازی کنید، شبیه 
آن را در جامعــه زیاد می بینید؛ اما کاراکترهای 
سریال »تعبیر وارونه یک رویا« به دلیل حساس 
بودِن کارشان، معموالً شــناخته شده نیستند. 
این خصوصیات باعث شــد که نقشم در سریال 
را دوست داشته باشم. ارجمند درباره همکاری با 

فریدون جیرانیـ  کارگردان سریال »تعبیر وارونه 
یک رویا«ـ  هم خاطرنشــان می کند: آشــنایی 
من و آقای جیرانی به ســال ها قبل در مشــهد 
بازمی  گردد. سال هاســت که ما با هم دوســت 
هستیم؛ اما قسمت نشده بود که با هم کار کنیم. 
خوشبختانه »تعبیر وارونه یک رویا« این فرصت 
را فراهــم آورد و تجربــه همکاری خیلی خوبی 
هم بــود. این هنرمند با بیان اینکه بازخوردهای 
خوبی از مردم کوچه و خیابان برای ایفای نقش 
در سریال »تعبیر وارونه یک رویا« می گرفته، در 
این زمینه یادآور می شود: مردم سریال را دوست 
داشتند و به خصوص موضوع خاص آن برایشان 
جذاب بود، حتی به نقش متفاوت من در سریال 

هم اشاره می کردند. 
این نشان می دهد که مخاطب امروز تلویزیون 
چقدر باهوش است و ســنجیده فکر می  کند و 
نظــر می  دهد. داریوش ارجمنــد ادامه می دهد: 
سوژه ســریال »تعبیر وارونه یک رویا« خاص و 
متمایز بود. مخاطب پیش از آن، کمتر ســریالی 
را با این قصه و مضمون دیده بود. تا پیش از این 
ســریال، کمتر به این شکل متمرکز و واضح به 
فعالیت سربازان گمنام امام زمان)عج( پرداخته 
شــده بود، آن هــم در قالب یــک قصه جذاب 
و چندالیه. برای ســاخت ســریال واقعاً وقت و 

انرژی زیادی صرف شــد و همه عوامل زحمت 
خودشان را کشــیدند؛ البته نباید از نقش آقای 
جیرانی به عنوان نویسنده و کارگردان سریال هم 
به راحتی گذشت. او یک نگاه متفاوت، جذاب و 
بدون شعارزدگی به مناسبات اطالعاتی و امنیتی 
داشت. این بازیگر که نقش یک مامور اطالعاتی 
را در ســریال »تعبیر وارونه یک رویا« ایفا کرده 
است، درباره ضرورت ساخت سریال های امنیتی 
در جامعه امروز، می گوید: سال هاست که ماموران 
امنیتی تالش های شبانه روزی برای حفظ امنیت 
و آرامش در کشور دارند. تالش هایی که بسیاری 
از آنها برای مردم ناشناخته است. از سوی دیگر، 
دشــمنانی داریم که با همه توان به خرابکاری 

مشــغول هستند و از هیچ خباثتی دریغ ندارند، 
نمونه اش ترور دانشــمندان هسته  ای کشور با 
وجود همه حفاظت ها و تالش هاســت. به نظرم 
الزم اســت مردم بــا تالش  هــا و فداکاری  های 
ماموران اطالعاتی چه در داخل و چه در خارج از 
کشور آشنا شوند. امنیت و آرامشی که امروز در 
کشور شاهدش هستیم، مرهون این تالش ها و از 
جان گذشتگی هاست. داریوش ارجمند در پایان 
دربــاره فعالیت های اخیرش توضیح داد: آخرین 
کارم سریال »یاور« اســت که به تازگی پخش 
شد. فعال منتظر پیشنهاد خوب هستم. بسیاری 
از نقش هایی که برای بازی پیشــنهاد می شوند، 

جذابیت های الزم را ندارند.

نگاهیبهبازیسیاوشتهمورثدرزخمکاری

شاهبیتاج
احسان زیورعالم

داریوشارجمند:

تجربههایمتفاوتدربازیگریرادوستدارم

نمایش »همه چیز می گذرد تو نمی گذری« نوشته 
محمد چرم شــیر به کارگردانی و ایفای نقش حسن 
طبیب زاده از ۱۷ خرداد ماه ساعت ۱۹ در تماشاخانه 

هیالج روی صحنه است.
حسن طبیب زاده در گفت وگو با هنرآنالین درباره 
جذابیت های انتخاب نمایشنامه »همه چیز می گذرد 
تو نمی گذری« به منظــور اجرا گفت: طی یک برهه 
زمانی زبان احساســی مشابهی با متن این اثر داشتم. 
در پس یک سری شلوغی ها دچار احساسات عجیبی 
شده بودم که با این نمایشــنامه آشنا شده و متوجه 
شدم که این متن تا چه میزان جذابیت اجرایی دارد.
او در ادامه افزود: مضمون تنهایی انســان معاصر 
در این اثر مرا به خود جذب کرد. این نمایشــنامه در 
نظر دارد تا بگوید انســان معاصر در هر جای دنیا و با 

هر زبان و در هر طبقه اجتماعی دچار تنهایی است.
این کارگردان جوان ضمن اشاره به اینکه تمرینات 
این نمایش از یکسال پیش آغاز شد، عنوان کرد: بارها 
قرار بر این شــد تا این نمایش بــه صحنه آید که به 
دلیل تعطیلی سالن های نمایش در پی شیوع ویروس 
کرونا، اجرای آن به تعویق افتاد و سعی ما بر این بود 

تا بیشتر از تمرین با این اثر زندگی کنیم.
طبیــب زاده با بیــان اینکه نمایــش »همه چیز 
می گذرذ تو نمی گذری« یک مونولوگ اســت، درباره 
ســبک و فضای اجرایی این اثر یادآور شد: از ابتدای 
شروع تمرینات ایده های بسیاری به منظور اجرای این 
نمایش در نظر داشتم و اتودهای زیادی انجام شد اما 
در نهایت مفهوم تنهایــی در این نمایش مرا به خود 
جذب کرد و بر آن شــدم تا اضافــات را از آن حذف 
کرده چراکه به نظرم شــامورتی بــازی بود و منظور 
نویســنده کمتر رسانده می شــد و از این رو تصمیم 
بر آن شــد تا این نمایشــنامه در بی چیزترین حالت 

ممکن اجرا شود. 
طی مشورت هایی با آقای رضا بهبودی، ایشان نیز 

معتقد بودند که موافــق هرگونه حذف رنگ و لعاب 
اضافی در اجرای این نمایش هستند.

او همچنین اضافه کــرد: در نهایت از آنجا که من 
نیز سادگی برایم دلچسب تر است و دیدگاهی نزدیک 
به گروتفســکی دارم تصمیم گرفتم این نمایش را در 
بی آالیش ترین شکل ممکن به صحنه آورم تا دغدغه 
این اثر را به بهترین شکل ممکن به مخاطب برسانم. 
گروتفسکی در تعریفی از تئاتر بی چیز معتقد است که 
تئاتــر بدون گریم، نور، صحنه، لباس و غیره می تواند 
زنده باشــد اما بــدون بازیگر این امــکان را ندارد با 

مخاطب ارتباط برقرار کند.
بنابراین در این نمایش بازیگر با تخیل و بازی خود 
ملزومات صحنه را خلق می کند و در نهایت به تشریح 
درونیات خود می پــردازد و به اعتقاد من این نگاهی 

زیست پذیرانه تری است.
این کارگردان در پاســخ به این ســوال که تا چه 
میزان به نمایشنامه در اجرا وفادار بوده است، تصریح 
کرد: ما در اجرای این نمایش با متن سنگینی روبه رو 
بودیم که نیازمند بیان قوی بود تا تماشــاگر از آن جا 
نماند بنابراین ســعی کردیم به گونه موسیقی نمایش 
نزدیک شویم بدون آنکه موسیقی در آن قالب باشد و 
موسیقی در خدمت کار قرار گیرد تا به مفهوم اصلی 
نمایش یعنی تنهایی برسیم. به جز این مورد تغییری 

در این اثر صورت نگرفته است.
حســن طبیب زاده در پایان صحبت هایش گفت: 
این دست از آثار نمایشی نیازمند تماشاگر با استعداد 
و مطالعه گر اســت و از این رو با جاذبه و دافعه هایی 
برای انواع مخاطب همراه اســت. تــا کنون برخی از 
مخاطبان دو بار به تماشــای این نمایش نشسته اند و 

برخی دیگر با نمایش همراه نشده اند.
در خالصه داستان نمایش »همه چیز می گذرد تو 
نمی گذری« آمده اســت: نشسته است و با چشمانش 
لبخند می آورد. اســبش ترانه ای می خواند. شاید در 
این ایســتگاه از تاریخ پیاده شدیم... تو مدارک کشف 
شده از شوروی سابق، یکی از رازهای یازده سپتامبر 
اینجوری نوشــته شــده؛ اون هواپیما خلبانش بهرام 
رادان بود و مســافراش الیزابت تیلور و شــهرام شب 

پره ....
عالقمندان به تماشای این نمایش می توانند بلیت 

آن را از سایت تیوال تهیه کنند.

کهبد تاراج از بازتولید نمایش »غالمرضا لبخندی« 
خبر داد و گفت: تئاتر اگر حرفی برای گفتن نداشــته 
باشــد به دورهمی و مهمانی تبدیل می شود ، ولی ما 

این را نمی خواستیم.
این کارگردان تئاتر که برای اجرای نمایش »چند 
سال پیش« در تماشاخانه ایرانشهر نوبت اجرا داشت، 
بعــد از اینکه باخبر شــد برای دریافــت مجوز اجرا 
ناچار اســت دو بخش از این نمایش را به طور کامل 
حذف کند، از خیر اجرای این نمایش گذشــت و در 
نهایت تصمیم گرفت نمایشــی از کارهای قبلی خود 

را بازتولید کند.
او در این باره به ایسنا گفت: تیر ماه در تماشاخانه 
ایرانشــهر نوبت اجرا دارم و ابتدا نمایشنامه »مشتبا 
داداش صیغه ای حســین آدیداس« را برای اجرا ارایه 
کــردم چون کاری دو نفــره بود و با شــرایط فعلی 
همخوانی داشت ولی بعد از اینکه تئاتر به روال قبلی 
خود بازگشــت، تصمیم گرفتــم کاری پر بازیگرتر را 
انتخاب کنم بخصوص که اجرای ما در سالن تک اجرا 
بــود و گروه دیگری در کنارمان نبود. به همین دلیل 

نمایشنامه »چند سال پیش« را جایگزین کردم.
تــاراج اضافه کرد: متن این نمایش رد شــد ولی 
درخواست کردم دوستان شورای نظارت و ارزشیابی، 
اجرای کار را ببینند و بر اساس آن نظر بدهند که بعد 
از دیدن اجرا، شرایط بدتر شد و گفتند برای دریافت 
مجوز ، باید دو بخش از نمایش را به طور کامل حذف 

کنم که اصال شدنی نبود.
ایــن کارگــردان ادامــه داد: بعد از ایــن ماجرا، 
نمایشــنامه »پایین گذر سقاخانه« نوشته اکبر رادی 
را برای اجرا در ماه محرم پیشــنهاد کردم ولی سالن 
پر بود و دیدم تنها راهی که برای حفظ نوبت اجرایم 

دارم، بازتولید یکی از نمایش های قبلی ام است.
او که نمایش دیگر خــود »غالمرضا لبخندی« را 
جایگزین کرده است، افزود: هرچند این نمایش قبال 
اجرا شــده ولی برای بازتولید آن هم باید هزینه کنم 
چون دکور آن را ندارم و باید دوباره بسازم و مسایلی 

از این دست که همیشه در اجرای تئاتر وجود دارد.
این کارگردان کــه اولین بار نمایــش »غالمرضا 
لبخندی« را اوایل سال ۹۸ در سالن استاد سمندریان 
تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه برده است، یادآوری 
کرد: این نمایش قصه خفاش شب است که سال ۷۶، 

۹ زن و یک کودک را کشت. اولین اجرای این نمایش 
با استقبال تماشــاگران رو به رو شد و حاال امیدوارم 
تا زمان مقرر که دهم تیر ماه است، بتوانیم نمایش را 

برای اجرای دوباره آماده کنیم.
او توضیــح داد: ۶۰ درصد از بازیگران اجرای قبلی 
و همینطــور طراحان کار در اجــرای فعلی هم با ما 
هستند ولی ناچارم برخی از اعضای گروه را جایگزین 

کنم.
تاراج با بیان اینکه برای اولین بار است که نمایشی 
را بازتولید می کند، ادامه داد: هیچ عالقه ای به بازتولید 
ندارم . همیشــه دوست دارم رو به جلو باشم نه اینکه 

به عقب برگردم ولی این بار چاره دیگری نداشتیم.
تاراج با اشاره به شــرایط دشوار آماده سازی تئاتر 
در وضعیــت کرونایی اضافه کرد: خــوب بود در این 
شرایط با گروه های نمایشی همراهی بیشتری می شد. 
ما گروهی ۳۰ نفره بودیم و در روزهایی که برق سالن 
قطــع بود، در گرمای زیاد تمرین کردیم تا نمایش به 
موقع آماده شود در حالیکه اعضای گروه می دانستند 
دســتمزد بســیار پایینی خواهند گرفت. ما همه این 
ســختی ها را تحمل کردیم ولی بــه اندازه کافی با ما 
همراهی نشد. شاید اگر از نسل قبلی بودم، مصرانه تر 
برای گرفتن مجوز نمایــش تازه ام برخورد می کردم 
ولی مــن به اندازه کافی پافشــاری نکــردم هرچند 
معتقدم می شــد کاری کرد که ما اجرایمان را داشته 
باشــیم. او ادامــه داد: اگر تئاتر حرفــی برای گفتن 
نداشته باشــد، به مهمانی و دورهمی تبدیل می شود 
ولی ما این را نمی خواســتیم. در عین حال ما مطیع 
هستیم چون می خواهیم کار کنیم. کار نکردن، اولین 

راه است ولی انتخاب ما این نیست.
کهبد تاراج در پایان گفــت: از کانون کارگردانان 
خانــه تئاتر به عنــوان یک نهاد صنفــی و مدیر کل 
هنرهای نمایشــی هم انتظار همراهــی و پادرمیانی 

داشتم.
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