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»پیتر بروک« کارگردان پیشگام تئاتر اهل 
بریتانیا که هنر تئاتر را در سراسر جهان تحت 

تاثیر قرار داد، در سن ۹۷ سالگی درگذشت.
به گزارش ایســنا به نقل از ورایتی، »پیتر 
بروک« کارگــردان بریتانیایی االصل که برنده 
جوایز تونــی و اِمی بود، اما بیشــتر به خاطر 
فعالیتش در عرصه تئاتر از اجرای »مارا/ساد« 
و »ایرمــا ال دوس« در بــرادوی تا آثار تجربی 
مانند »ماهابارتا« شناخته می شود، در سن ۹۷ 

سالگی در شهر پاریس درگذشته است.
یکــی از آخرین کارهای »بــروک« در ۹۲ 

ســالگی تئاتر »زندانی« بود که نویسندگی و 
کارگردانی آن را بر عهده داشت و آن در پاریس 
و همچنین جشــنواره ادینبورگ و تئاتر ملی 

لندن روی صحنه برد.
»پیتر بروک« هشــت دهــه در عرصه اپرا، 
نمایشنامه، آثار موزیکال و همچنین تولیدات 
سینمایی و تلویزیونی فعال بود. پس از دهه ها 
ارائــه رویکردی غیرمتعارف به آثار ســنتی از 
جمله شکســپیر و پوچینی، او به پاریس نقل 
مکان کرد و در آنجا جســورتر شــد و رویکرد 

تجربی تری را در پیش گرفت.

خاطره انگیزترین اثر »بروک« نمایش »مارا/
ساد« در ســال ۱۹۶۴ است که نمایشی خیره 
کننده بر اســاس نمایش نامــه پیچیده »پیتر 
وایس« درباره »مارکی دو ساد« و زندانیان یک 
آسایشگاه بود. او پس از اجرای این نمایش در 
برادوی در ســال ۱۹۶۶ برنده جایزه تونی شد 
و دومیــن جایزه تونی خود را نیز برای نمایش 

»رویای شب نیمه تابستان« دریافت کرد.
»بــروک« در لندن به دنیــا آمد و در کالج 
وســت مینســتر و مگدالن آکسفورد تحصیل 
کرد. اولیــن کار او به عنــوان کارگردان برای 
»دکتر فاســتوس« در سال ۱۹۴۳ تجربه کرد 
و  از ســال ۱۹۴۷ تــا ۱۹۵۰، مدیر تولیدات 
خانه اپرای ســلطنتی بود. او از سال ۱۹۵۰ تا 
۱۹۷۰ بــا کمپانی رویال شکســپیر همکاری 
کــرد که ماحصــل آن کارگردانی نمایش های 
چون »شــاه لیر« با بازی »پل اســکافیلد« و 
»تیتــوس آندرونیکــوس« با بــازی »الرنس 
اولیویه« و »ویوین لی« بود. »بروک« در طول 
زندگی حرفه ای خود، تــاش کرد روال های 
معمول تئاتری را زیر سوال برد و تا حد امکان 
مرزها را بشکند. او در سال ۱۹۷۰،  مرکز بین 

المللی تحقیقات تئاتر، متشــکل از بازیگران، 
هنرمندان و نوازندگان چند ملیتی را تأسیس 
کرد که سپس به مرکز بین المللی آفرینش های 
تئاتر تبدیل شــد و یک پایــگاه دائمی به نام 
»Bouffes du Nord Theatre« ایجــاد 
کرد. گروه تئاتر او با استفاده از اسطوره، افسانه، 
موســیقی و بداهه گویی کمتر جنبه تئاتری و 
بیشــتر نوآورانه بود. آنها عموماً از ســنت های 
تئاتر غربی اجتنــاب می کردند و در اوایل دهه 
۱۹۷۰ با کار خود در سراسر خاورمیانه و آفریقا 
سفر کردند. بســیاری از نمایش ها به دو زبان 
فرانسوی و انگلیســی اجرا شد و گاهی اوقات 
بازیگران متن را بداهه می گفتند و گاهی از هیچ 

متنی استفاده نمی کردند.
به غیر از بسیاری از آثار نویسندگان نسبتا 
ناشناخته، نمایش هایی بر اساس آثار »چخوف«، 
»ســاموئل بکت«، »کاریل چرچیل« و »آتول 
فــوگارد« و اقتبــاس از »موتــزارت« و »الیور 
ســاکس« را در این دوره به روی صحنه برده 
بود. »بروک« در عرصه ســینما نیز فعال بود و 
فیلم هایش بیشتر نسخه هایی از کار صحنه ای او 
بودند: »مارا/ساد« )۱۹۶۷(، فیلم ضد جنگ »به 

من دروغ بگو« )۱۹۶۸(، »شــاه لیر« )۱۹۷۱( 
و نســخه تلویزیونی »هملت« در سال ۲۰۰۲. 
دو استثنای قابل توجه در کارنامه هنری »پیت 
بروک« اقتباس سینمایی ســیاه و سفید او از 
»ســاالر مگس ها« اثر »ویلیــام گلدینگ« در 
سال ۱۹۶۳ و فیلم تاثیرگذار »ماقات با مردان 

برجسته« )۱۹۷۹( بود.
عنــوان  بــا  ســال ۱۹۶۸  در  او  کتــاب 
»فضــای خالی« کــه در آن از کاوش مداوم و 
خودانگیختگی در کار تئاتر حمایت می کرد، به 
کتاب مقدس و مرجع تئاتر تجربی تبدیل شد 
که به بیش از ۱۵ زبان ترجمه شد. زندگی نامه  
او با عنوان »زندگی من در گذر زمان« در سال 
۱۹۹۸ منتشر شــد. کتاب های »نقطه تغییر« 
)۱۹۸۷( و »هیــچ رازی وجود ندارد« )۱۹۹۳( 

نیز به قلم او منتشر شده است.
»بروک« در ســال ۱۹۶۵ نشان فرماندهی 
امپراتوری بریتانیا و در ســال ۲۰۱۳ به نشان 
شوالیه )فرانســه( را دریافت کرد. او همچنین 
در ســال ۲۰۱۴ موضــوع مســتندی به نام 
»پیتر بروک: طناب محکم« ســاخته پسرش 

»سیمون« شد.

»پیتر بروک« درگذشت

خداحافظی کارگردان پیشگام تئاتر از صحنه زندگی 

علی نصیریان با تاکید براینکه زبان و ادبیات فارسی بخش 
عمده ای از هویت ایرانیان را تشــکیل می دهد، هر اقدامی را 

که سبب کم توجهی به ادبیات شود نامطلوب دانست.
خبــر حــذف دروس عمومــی از کنکور ســال ۱۴۰۲، 
آسیب های این اتفاق و هشــدار برای کم شدن ساعت های 
آموزشــی درس ادبیات موضوعی بوده که در یکی دو هفته 
گذشته از نگاه تعدادی معلم، نویسنده و شاعر بررسی شده 
و آن ها در ارزیابی های خود گاه با بیانی تند و صریح و گاه با 
اشک و حسرت از پیامدهای کم توجهی به یکی از مهم ترین 
دروس آموزشی در مدارس یعنی زبان و ادبیات فارسی و نیز 
ضرر سنجش تستی این درس مهم در کنکور سخن گفتند.  
این نگرانی ها و هشدارها در شرایطی اهمیت ویژه دارد که در 
سال های اخیر با هجوم تحریف و مصادره  شاهکارهای زبان 
فارســی و خالقان آن ها از سوی کشورهای همسایه مواجه 

شده ایم.   
در ایــن زمینه علــی نصیریان هم که ایــن روزها نقش 
یک ســردار مغــول در جریان حمله به نیشــابور و جریان 
کتاب سوزی را در کنسرت - نمایش »سیصد« بازی می کند، 
در گفت وگویی با ایسنا با ابراز تاسف از شنیدن چنین خبری 
بیان کرد:  زبان و ادبیات فارسی هویت و بخشی از شناسنامه  
ماست. شعر ما هزار سال قدمت دارد و این ها میراثی بسیار 
ارزنده  از لحاظ تفکر، اخاق، زندگی و زبان است. هر اقدامی 
که به حذف آموزش این ها منجر شــود از نظر من نامطلوب 

است.
او افزود: آموزش زبان و ادبیات فارسی قطعا باید از دوران 
مدرســه اتفاق بیفتد و این وظیفه دولت و آموزش و پروش 
است که پاســبان و نگهبان زبان فارسی باشد. همچنین از 
جایی مثل فرهنگســتان زبان و ادب فارسی هم باید در این 
مورد ســوال پرسیده شود که چه اقدامی در مقابل این نوع 
اتفاق ها انجام می دهند. این بازیگر اظهار کرد: بخش عمده 
هویت ما زبان و ادبیات است؛ ادبیات جزئی از زندگی مردم 
ایران است و حتی قبرستان ها را که نگاه کنید، می بینید که 
روی بیشتر سنگ قبرها شعر نوشته شده است بنابراین فکر 
می کنم هرآنچه منجر به حذف یا کم شدن جایگاه آموزش 
زبان و ادبیات فارسی شود به هویت واقعی یک ایرانی و بویژه 

بچه ها لطمه می زند.
نگاه یک معلم ریاضی به حذف درس  ادبیات

یک معلم ریاضی با بیان این که مســئله صرفا بودن و یا 

نبودن ادبیات در کنکور نیست، می گوید: وضعیت ادبیات و 
نوع تدریس این درس به گونه ای نیســت که بتواند بچه ها را 

خاق و کتابخوان بار بیاورد.
محمدعلی حسن لو، شاعر و معلم ریاضی در گفت وگو با 
ایســنا درباره حذف درس های عمومی از کنکور ۱۴۰۲،  با 
بیان این که مســئله صرفا بودن و یا بودن ادبیات در کنکور 
نیســت، اظهار کرد: با این کــه االن درس ادبیات در کنکور 
مطرح اســت، بچه ها چنــدان به آن توجــه ندارند؛ من به 
عنــوان، معلم زمانی که در کاس با بچه ها حرف می زنم، یا 
از آن هــا می خواهم از روی کتاب متنی را بخوانند، می بینم 
دانش آموزان اول و دوم متوســطه در روخوانی عادی شدیدا 
مشکل دارند. چند سال پیش به دانش آموزی گفتم از روی 
کتــاب بخوان. او با خواندن یــک پارگراف به تته پته افتاد و 
خواندن یک پاراگراف پنج دقیقه طول کشید، آن هم با کلی 
غلط. چند روز بعد اولیای همین دانش آموز  برای بررســی 
وضعیت تحصیل او به مدرسه آمده بودند و می گفتند »برای 
ما درس دینی و ادبیات و ... مهم نیســت، می خواهیم معلم 

ریاضی  او را ببینیم«. 
مــن در جمع به آن ها گفتم، اتفاق مشــکل شــما این 
اســت که ریاضی برایتان مهم است، چند روز پیش پسرتان 

نتوانست متن عادی ریاضی را بخواند، بچه ای که نمی تواند 
روخوانی عادی از متن درســی به زبان رسمی کشور انجام 
دهد، چطــور می خواهد قدرت حل مســئله در ریاضی را 
داشــته باشــد؟ پدر و مــادر این دانش آمــوز دیگر چیزی 
نگفتند و ســاکت شــدند. می خواهم بگوییم همین االن با 
وجود این که درس ادبیات در کنکور هســت، دانش آموزان 
مشکل دارند، اگر حذف شــود فاجعه می شود. این شاعر با 
تأکید بر این که نگاهش به ادبیات با دیگر درس های عمومی 
متفاوت است، گفت: اگر قرار باشد این درس از کنکور حذف 
شــود، شیوه های سنجش در مدارس چطور خواهد بود؟ آیا 
به گونه ای خواهد بود که در بچه ها لذت خواندن را ایجاد کند 
و آن ها با لذت ادبیات بخوانند؟ آیا به  گونه ای خواهد بود که 
آن ها شیوه مطالعه و تحقیق و پژوهش یاد بگیرند؟ زمانی که 
این خبر را شنیدم، ابتدا فکر می کردم شوخی است تا این که 
در چندین جا لینک خبر حذف درس های عمومی از کنکور 
۱۴۰۲ را دیدم.  االن که ادبیات هست آیا بچه ها با لذت آن 
را می خوانند؟ آیا نوع برگزاری کنکور باعث می شود، بچه ها 
شاعر و نویسنده شوند؟ یا از آن ها خواننده خاق بار می آورد 
که بتوانند کتاب بخوانند؟ این طور نیســت. وضعیت ادبیات 
و تدریس آن به گونه ای نیســت که بتواند بچه های خاق و 

کتاب خوان بار بیــاورد و آن ها با لذت بروند و تاریخ ادبیات 
کشورشــان را بخوانند. این چیزی است که من دارم به آن 

فکر می کنم.
او در ادامــه با تأکید بر اینکه بچه ها با دشــواری ادبیات 
می خوانند، بیان کرد: اگر از دانش آموزان درباره تســت های 
ادبیات بپرسید، می گویند برای این که درباره ارتباط معنایی 
بیت ها تست بزنیم، شاعرانش را نمی شناسیم، کتاب هایشان 
را نخوانده ایــم و خبر  نداریم. بچه ها باید بروند چیزهایی را 
خارج از کتاب درسی بخوانند تا بتوانند تست ارتباط معنایی 
بزننــد. به نظرم باید شــیوه های تدریس ادبیات در کشــور 
دگرگون شــود تا در بچه ها عاقه بــه خواندن ایجاد کند و 
آن ها کتاب خوان شوند، به آن احساس تعلق کنند و با عشق 
کتاب بخوانند در واقع از نگاه ابزاری به ادبیات خارج شوند، 

البته با وجود کنکور هم نگاه ابزاری به ادبیات وجود دارد.
این معلم درباره تغییر شیوه برگزاری آزمون  و اعمال نمره 
آن در کنکور، بیان کرد: این موضوع به نحوه برگزاری آزمون 
بستگی دارد؛ اگر آزمون به گونه ای باشد که دانش آموز بداند 
ضریب آن درس در رفتن به دانشگاه مهم و تأثیرگذار است، 
طبعا در رفتار در دانش آموز تغییر رخ  خواهد داد. بهتر است 
بگوییم  اگر آزمون فرمالیته باشد  و نگاه دانش آموزان »خب، 
امتحان بگذره و تموم بشــه« باشــد، هیچ تغییری در پی 
نخواهد داشت. شاید باورتان نشود اگر بگوییم در مدرسه ای 
۶۰-۷۰ درصد دانش آموزان در کاس ادبیات افتاده اند! این 
نشان می دهد بی توجهی بچه ها به درس ادبیات زیاد است. 
گاهی می شود اسم بچه ها را از روی ورقه امتحانی برداشت، 
نوع نوشتنشان، نحو بیان شان و چیدن کلمات آن ها را نشان 
داد که پر از اشــکال است و این موضوع در پاسخ تشریحی 

کاما مشخص و مشهود است.
 حسن لو با بیان اینکه نمی داند متن های درسی چقدر در 
بچه ها رغبت خواندن ایجاد می کند، گفت: شیوه های آموزش 
باید به گونه ای شود که بچه ها احساس خوبی نسبت به کتاب  
و درس داشــته باشند، خاق شــوند و خاقیتشان را بروز 
دهند، اگر بخواهیم با ترس نمره پیش برویم، چندان فایده 
نخواهد داشت. اگر سنجش های ما سرسری نباشد و بچه ها 
بدانند واقعا موثر است، در رفتارشان تغییر ایجاد می شود اما 
اگر احساس کنند که فان درس بی فایده است، چون همه 
چیز به کنکور هم ختم می شــود، ممکن است یک نوع رها 

 شدگی اتفاق بیفتد و وضع از این هم بدتر شود.

اظهارنظر علی نصیریان درباره حذف ادبیات  فارسی از کنکور

زبان و ادبیات فارسی هویت و بخشی از شناسنامه  ماست
NFT حق مالکیت هنرمندان در دنیای پیچیده

رضا دیده بان

دنیای NFT در کنار تمام جذابیت هایش، نکات پیچیده و منحصربه فرد خود 
را نیز دارد. من سعی می کنم به طور خاصه و به تفکیک، به نقاط قوت و ضعف 
آن بپردازم. اولین نکته ای که باید بدانید این است که الزاماً هنرمند و صاحب 
 NFT اثر بودن یک فرد به معنای توانایی او در تشخیص اثری که باید آن را به

تبدیل کند و پلتفرمی که در آن باید اثر را ارائه دهد نیست.
نکته بعدی این است که هنرمند بعد از تشخیص اثری که در فضاهای پلتفرمی 
NFT قرار می گیرد بتواند قیمت و تعداد نســخه های الزم برای عرضه را هم 
تشخیص دهد. به بیان دیگر بنا نیست که هنرمند تمام آثارش را به هر تعدادی 
در پلتفرم هــای NFT قرار دهد. از آنجا که هــم هنرمند و هم مخاطب آثار 
با دنیای بســیار بزرگی مواجه هســتند امکان دارد دچار سردرگمی شوند. در 
نتیجه حتماً به یک curator یا coach با شــناخت کافی از هنر، پلتفرم های 
موجود NFT، قیمت گذاری ها و اقتصاد هنر، نیاز اســت تا به هنرمند کمک 
کند تا مناســب ترین اثرش را با مناسب ترین قیمت، در بهترین پلتفرم سازگار 
با ســبک و ســیاق کار او عرضه کند. این نکته اهمیت باالیــی دارد؛ چرا که 
اغلب هنرمندان به اشــتباه تصور می کنند به صرف داشتن مالکیت اثر و اختیار 
تصمیم گیری برای آن، می توانند به سادگی در حوزه NFT هم تصمیم گیری 
کنند. معموالً کسانی که NFT می خرند به دنبال هنرمندان صاحب سبک و 
مؤلف می گردند تا اطمینان حاصل کنند که آن فرد در درازمدت با حرکت در 

همان مسیر گذشته سرمایه گذاری آنان را تضمین می کند.
نکته مهم دیگر این اســت که الزاماً کلکســیونری که تعدادی اثر هنری دارد 
نمی توانــد آن آثار را در فضای NFT عرضــه کند. به عنوان مثال اگر موزه ای 
بخواهد آثار هنری خود را به NFT تبدیل کند باید مراحل کســب مجوزهای 
قانونی برای اخذ وکالت رســمی را از صاحبان آثار پشــت سر گذاشته باشد تا 
نام هنرمند و حقوق او هنگام فروش در نظر گرفته شــود؛ در غیر این صورت 
هنرمند می تواند مدعی شود که این کار بدون اجازه او صورت گرفته است. در 
دنیای NFT حق تألیف و مالکیت )فروش( تنها متعلق به صاحب اثر اســت. 
 NFT،تنها اســتثناء این قاعده زمانی اســت که هم زمان با خرید اثر فیزیکی
آن نیز از صاحب اثر خریداری شــود. مطلب قابل اشاره دیگر این است که هر 
هنرمندی می تواند در فضایی که آثارش را ارائه می دهد برای خود درصدی را 
مطابق با قوانین پلتفرم به عنوان حق تألیف در نظر بگیرد و در زمان تبدیل اثر 
به NFT لحاظ کند. بدین ترتیب اثر مذکور با هر قیمتی که به فروش برســد 
و هرچند باری که بین افراد مختلف مبادله  شــود درصد مشخص شده از بهای 

آن به کیف پول دیجیتال هنرمند واریز خواهد شد.
بــه خاطر ویژگی فضای مجازی تمام عاقه منــدان دنیا امکان حضور در همه 
پلتفرم ها می مانند opensea و foundation و ... را دارند و دامنه مخاطبین 
بســیار گسترده تر از فضای یک نمایشــگاه محلی است. همین موضوع نیاز به 
کســب مجوز و صاحیت ســنجی را کاهش می دهد. تمامی این موارد نشان 
می دهد که دنیــای NFT در حال خلق فضایی بی انتها و به دور از تحریف و 
سانســور برای هنرمندان و خریداران اســت که منحصر به یک شخص و یک 

منطقه نیست.
البته این مســیر خالی از مشکل نیست. در کشور ما به خاطر شرایط ناشی از 
تحریم امکان بروز مســائل مختلف وجود دارد. ممکن است بعضی از پلتفرم ها 
دسترسی ایرانی ها را محدود کنند؛ یا برای جابجایی ارزهای دیجیتال مورد نیاز 
برای خریدوفروش در این فضا برای صرافی ها محدودیت ایجاد شــود. مسائلی 
ازاین دست ممکن است در دادوستدها، صاحب اثر را مجبور به پرداخت هزینه 
بیشتر یا حتی متضرر کند. مشکل همیشگی دیگر این است که همه می توانند 
به فضای مجازی رســوخ کنند؛ بنابراین هک شدن و به سرقت رفتن اطاعات 
یا آثار محتمل اســت و هرازگاه )بســیار محدود( اخباری مبنی بر آن شنیده 
می شود. در صورت بروز این اتفاق مالک اثر کسی است که NFT را در اختیار 
دارد؛ چرا که NFT بر اســاس شــماره  و کد ثبت می شود و هیچ نامی روی 
آن نیســت. مالک NFT فقط از طریق کیف پول دیجیتالش قابل شناســایی  
اســت که آن هم بدون اســم و تنهــا مجموعه ای از کدها و شماره هاســت؛ 
بنابراین اگر NFT ای به ســرقت  رود به هیچ شکلی قابل پیگیری و برگشت 
به صاحبان اصلی نیســت؛ مگر اینکه با توجه به نوع پلتفرم و اســامی حقیقی 
موقع خریدوفروش بتوان آن را به صاحب اصلی برگرداند که این امر کمی بعید 

و دور از ذهن است.
*مدرس عکاسی، فیلمسازی و اقتصاد هنر

منبع: خبرآنالین 

بازگشت خواننده قدیمی به عرصه موسیقی
پس از مهاجرت اجباری 

مراســم رونمایی و نشست 
آلبــوم »تیــغ و  خبــری 
ترانــه«، با صدای »هامان« 
محمدرضا  آهنگســازی  و 
چراغعلــی در حالی برگزار 
شد که خواننده آلبوم گفت 
»بعــد از ۱۷ ســال دوباره 
فعالیت  در عرصه موسیقی 

می کنم.« به گــزارش خبرآناین، در آئین رونمایی آلبــوم »تیغ و ترانه« که 
در تاالر فرهنگسرای اندیشــه برگزار شد، سجاد عزیز آرام )شاعر و ترانه سرا( 
مجــری برنامه، در ابتدا گفت: »تیغ و ترانه تاش کرده که یک اثر تاثیرگذار و 
جریان ساز باشــد. حضور غربت در اشعار »هامان« برآیند نوع زندگی او بوده 
اســت. او به دلیل آن که مهاجرتی اجباری از کشور داشته است، رد پای غربت 
در ترانه هایش پررنگ است و گویی این غربت را نیز به همراه هنر و ترانه هایش 

با خود برده است.«
در آیین رونمایی آلبوم »تیغ و ترانه«، پنج ترانه »شب ممنوع«، »دختر گیسو 
حنــا«، »کافه«،   »خاتون خانه« و »غــزل و تیغ و ترانه« به همراه دکلمه های 

از مرثیه »فدریکو گارسیا لورکا« در سوگ »ایگناسیاس مخیاس« اجرا شد.
در مراسم رونمایی از این آلبوم موسیقی اعام شد که عواید حمایت های مالی 
از این آلبوم جهت ساخت یک مدرســه دخترانه در روستای قلعه بید نصرت 
آباد اهدا مي شود، این مدرسه در مقطع متوسطه اول با ۴۵ نفر دانش اموز در 

استان سیستان و بلوچستان ساخته خواهد شد.

ساخت فصل سوم مجموعه مستند »ضد« 
محسن کریمیان اعام کرد 
پــس از پایان فصــل دوم 
»ضد«،  مســتند  مجموعه 
کــه موضوعات جــاری در 
را  مــدرن  زندگی  ســبک 
مورد نقد قرار داده اســت، 
فصل سوم این مجموعه نیز، 
به گزارش  ساخته می شود. 

خبرآناین،فصل دوم مجموعه مســتند »ضد« بــه تهیه کنندگی و کارگردانی 
محسن کریمیان امشب سیزدهم تیر به پایان می رسد. محسن کریمیان با اعام 
پایان فصل دوم مجموعه مستند »ضد«، گفت: »روایتی از تاثیرات سبک زندگی 
دیجیتال بر فرهنگ کتاب خوانی سوژه بیستمین قسمت از مستند »ضد« است 
که امشب ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه مستند سیما می رود. او با اشاره به اینکه 
در طول تاریخ بشــر فرهنگ مکتوب در تقابل با فرهنگ شفاهی شکل گرفت و 
توســعه یافت، تا انسان ها را از شر جهل و شبهه نجات دهد، گفت: »در آخرین 
قسمت از مستند »ضد« با عنوان »مرگ کتاب« تاریخچه ای از دالیل گسترش 
کتاب و کتاب خوانی و تاثیرات عصر دیجیتال روی آن بازگو می شود؛ تاثیراتی که 
ممکن است زمینه های نابودی فرهنگ مکتوب و بازگشت به فرهنگ شفاهی را 
برای انسان مدرن به ارمغان بیاورد.« کارگردان »ضد« همچنین خبر از ساخت 
فصل ســوم این مجموعه داد و عنوان کرد: »فصل جدید »ضد« به زودی وارد 
مرحله پیش تولید می شــود اما زمان پخش آن مشخص نیست چراکه پژوهش 
این اثر زمان می برد.« فصل دوم »ضد« که موضوعات جاری در ســبک زندگی 
مدرن را مورد نقد قرار داده اســت و از مخاطب می خواهد آگاهی خود را نسبت 
به این نوع ســبک زندگی باال ببرد، از ۲۰ دی ۱۴۰۰ روی آنتن رفت. »ضد« به 
پژوهش و نویسندگی علی نیکجو و تدوین علیرضا حسنی محصول مرکز مستند 

و تلویزیونی سوره و شبکه مستند سیما است.

نگاه 

اخبارکوتاه

نمایــش »یه روز دیگه« به نویســندگی و 
کارگردانــی نادیا  فرجی و تهیه کنندگی عباس 
علیرضا از هشــتم خرداد ســاعت ۱۹:۳۰ در 
سالن سایه تئاتر شــهر به صحنه می رود. الهه 
 پورجمشید و نادیا  فرجی بازیگران این نمایش 

هستند.
فرجی کارشناس ارشــد هنرهای نمایشی 
اســت و تاکنون در آثار کارگردانانی چون امیر 
دژاکام، سیروس همتی، علی موسویان، شکرخدا 
و...  مرزبان، سیدجوادهاشمی  گودرزی، هادی 
نقش آفرینی کرده است. به گفته  خودش چند 
سالی است نوشتن و کارگردانی را مشق می کند 
و »یه روز دیگه« ســومین تجربه کارگردانی و 
دومین کار نویسندگی اوســت. نمایش قبلی 
فرجی »خواب آرام در خانه« بود که شش سال 

پیش به صحنه رفت.
نادیا فرجی در گفت وگو با هنرآناین گفت: 
نمایش »یه روز دیگه« روایت زنی است به نام 
حمیرا که تنها زندگی می کند. او از مشــهد به 
تهران آمده تا کمک خــرج خانوده  خود یعنی 
مادر، خواهری کــه ام اس دارد و برادرش که 
درگیر اعتیاد است و عروس شان باشد. حمیرا به 
شدت درگیر چرخاندن چرخ زندگی خود بود تا 
اینکه برنده وجه قابل توجهی از بانک می شود و 
پس از سال ها می خواهد ۵۰۰ میلیون را اولین 
بــار فقط برای خودش خــرج کند تا اینکه در 
نهایت تحت فشــار روانی بعد از مکالمه تلفنی 

ســکته می کند و می میرد. درســت در لحظه 
مرگ با مردن خود روبه رو می شود، برای اینکه 
کارهای عقب افتاده زندگی اش را انجام دهد یک 
روز از مــرگ زمان می خواهد و با آن وارد بازی 

و مذاکره می شود.
او درباره ســبک و فضــای اجرایی نمایش 
گفت: سبک نمایش گروتسک است و پرداخت 
اجرایــی رئال هم در بخــش دیالکتیک و هم 
نوشتاری آن وجود دارد. من تاش کردم فضای 
اجرا را عجیب و غریب نشــان ندهم و براساس 
محوریت بازی، این اثر را بنویسم و کارگردانی 
کنم. بیشتر سعی ام بر این بوده که روی ارتباط 
حمیرا و مرگ در نمایش تاکید بگذارم، هدایت 
و شیوه بازیگری را هم حتی به شیوه رئال جلو 
ببرم کــه مخاطب با همین حالــت محاوره و 

صمیمت، با شخصیت ها ارتباط بگیرد.
فرجی اضافه کرد: در راستای نمایش لباس ها 
عادی و رئال هســتند. موســیقی نمایش نیز 
قطعات انتخابی پاپ و سنتی است که به گوش 
مخاطب آشناست. به پیشنهاد علیرضا خضری، 
طراحی صحنه از فضای رئال دورتر اســت و از 
حالت سوررئال و گروتسک بیرون نیست او هم 
کاربردی این فضا را تداعی کرده است. او عنوان 
کرد: من این نمایش را با نگاهی آزاد به »مرگ 
در می زند« وودی آلن اقتباس کردم. نمایشی 
بود که در دوران دانشجویی با آن آشنا شدم و 
چند دقیقه ای از آن را پیش روی استادم اجرا 

کردم، از همان موقع این نمایش مرا جذب کرد 
تا بتوانم پرداختی از آن را در آینده داشته باشم. 
به اقتضای فرهنگ خانوادگی که در آن بزرگ 
شدیم و با آن آشناییم، بارها همه ما به مرگ، 
به اینکه آدم با مرگ خود روبه رو می شود و چه 

زمان و چگونه می میرد، فکر کردیم.
او تصریح کرد: قبــل از زمان کرونا متن را 
نوشــتم اما با ایام کرونا برخــورد کردیم. این 
نمایش را بعد از ســه ســال به صحنه آوردم. 
بیشتر از مرگ، ما باید از نوع زندگی که داریم 
بترسیم یا برایش برنامه ریزی کنیم و این تفکر 
را خواســتم به مخاطب بدهم که حواســمان 
به زندگی، زمان و آدم هایی که در قبال شــان 
وظیفه  داریم، باشد چون ممکن است به علت 
روبه رو شدن با مرگ دیگر این فرصت را نداشته 

باشیم.
نادیا فرجی درباره روند تولید اثر گفت: یک 
ســال پیش دو ماه تمرین برای بازبینی تئاتر 
شهر داشتیم و توانستیم نتیجه مطلوب بگیریم. 
پس از آن سه ماه بعد به زمان اجرا رسیدیم و 
تمرین ها را شروع کردیم تا به بازبینی ممیزی 
رسیدیم و توانستیم مجوز اجرا بگیریم. در اوج 
کرونا در تمرین ها مبتا به کرونا شــدیم و به 
شدت آسیب دیدیم. من و خانم پورجمشید که 
آن زمان هم اجرا داشت و دیگر بچه های گروه 
سامتی مان آسیب دید و در طول تمرین ها با 
مشکات هزینه تولید کار روبه رو شدیم و این 

مشــکل تا به صحنه آمدن هــم همراه ما بود. 
کارهایــی که حتی در ســالن های دولتی اجرا 
می شوند، کمک هزینه را قبل از اجرا نمی گیرند 
و هزینه های نمایش باید با هزینه شــخصی یا 
با ورود تهیه کننده پرداخت شود. خوشبختانه 
عباس علیرضا تهیه کننده به ما کمک کردند تا 
چالش ها و مشکات پیش رو کمرنگ تر شود و 

بتوانیم بدون دغدغه مالی اجرا برویم.
او درباره ویژگی های  نمایش »یه روز دیگه« 
عنوان کرد: همه تاش گروه ها این اســت که 
روی صحنه بیایند و بتوانند حرفشان را بزنند 
و مخاطب را با خــود همراه کنند و به چالش 
بکشند. ویژگی منحصربه فرد نمایش این است 
که سعی کردیم به فضای امروز نزدیک باشیم. 
هرکسی ممکن است حمیرا باشد و با مرگش 
روبه رو شــود. همچنین موقعیت های درست 

کمدی را ایجاد کردیم زیــرا مخاطبان بعد از 
کرونــا حال روحی بدی دارند و در این نمایش 
مخاطب حتی اگر لبخنی روی لب بیاورد برای 

ما کافی است.
دیگر عوامل ایــن نمایش عبارتند از: طراح 
لباس: مژگان  عیوضــی، طراح صحنه: علیرضا 
خضری، طراح گریم: عاطفه ابیضی، طراح نور،  
مجتبی  گیویان، طراح پوستر و بروشور: مرتضی 
 برزگرزادگان، انتخاب موســیقی: سعید فرخی 
تیزر: ســینا موحدی نیا، مدیــر روابط عمومی: 
سمیرا  عالم  پناه، عکاس: عرفان پالیدی، خشایار 
بازنویســی متن: ســمیرا  عالم  پناه،   شکرانی، 
دســتیاران کارگردان: ســعید فرخی، حسین 
باقری و رضا فروتن، دستیار تهیه: منادا  ناطقی، 
منشی صحنه: آرزو  فروتن، مدیر صحنه: آرش 

جمشیدی و دولت آبادی.

»یه روز دیگه« به روایت نادیا فرجی 

زنی که از مرگ یک روز زمان می خواهد

قســمت دوم فیلــم »چاقوکشــی«، با نام 
»پیاز شیشــه ای: از معماهــای چاقوها بیرون« 
برای اولین نمایش جهانی خود، به جشــنواره 
بین المللی فیلم تورنتو می رود. دنیل گریک این 
بار به یونان سفر می کند تا الیه های یک معما را 
برما کند. به گزارش خبرآناین،دومین قسمت 
از فیلــم »چاقو ها بیرون« یا »چاقو کشــی« به 
کارگردانی رایان جانسون در ژانر، جنایی، درام، 
کمدی، اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره 
بین المللی فیلم تورنتــو ۲۰۲۲ تجربه خواهد 
کرد. نام قســمت دوم این فیلم »پیاز شیشه ای: 

از معماهای چاقوها بیرون« است و دنیل گریک 
بازیگر معروف سری فیلم های جیمز باند مجددا 
در نقش کارآگاه بنــوا بانک هنرنمایی خواهد 
کرد. در فیلــم دوم کارآگاه بنوا بانک به یونان 
ســفر می کند تا الیه های یک معما با مظنونانی 
رنگارنگ را کنار بزند. ادوارد نورتون،  جانل مونی، 
کاترین هان، ایتن هاک، کیت هادسون و لزلی 
اودوم جونیور از بازیگران این فیلم هستند. »پیاز 
شیشه ای« عنوان ترانه ای از گروه بیتلز در سال 
۱۹۶۸ است و پل مک کارتنی آن را به شوخی 
در مورد افرادی بــه کار گرفت که بیش از حد 

اشعار گروه را زیر ذره بین می گذاشتند. طرفداران 
این نظریه را مطرح کرده اند که پیاز شیشــه ای 
استعاره ای از چیزی اســت که هم چند الیه و 
هم شفاف اســت. گرچه کمپانی توزیع کننده 
فیلم، الینزگیت فیلمز، قسمت اول این فیلم را 
در ســینما ها اکران کرد، اما این بار نتفلیکس با 
خرید حــق امتیاز ۴۵۰ میلیون دالری، صاحب 
انحصاری این مجموعه شــد. جشــنواره فیلم 
تورنتو ســال پیش به صورت مختصری برگزار 
شــد و جنبه فیزیکی نداشت و امسال بار دیگر 

به صورت حضوری برگزار خواهد شد

ستاره فیلم جیمز باند، در راه یونان برای کشف معما


