
دبیر سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر در پیامی 
به این رویداد می نویسد: رویدادها و جشنواره های 
موسیقی از جمله جشنواره موسیقی فجر فرصتی 
است تا شناختی از وضعیت موسیقی و ظرفیت های 
هنرمندان و جوانان و اجرای آثارشان فراهم شود.

ش��اهین فره��ت دبیر س��ی و پنجمین جش��نواره 
موس��یقی فج��ر روز ۲۳ بهم��ن در پیام��ی ب��رای 
مطرح ترین رویداد ساالنه موسیقی، نوشت: موسیقی 
پیوس��تگی عمیق احساس��ی با زندگی هر فرد دارد 
و آن را نیرو می بخش��د. س��رزمین پهن��اور ایران از 
موسیقی های مختلف تشکیل شده است. موسیقی 
نواحی، نمایشگر احساسات عمیق مردم این سرزمین 
است و از طرف دیگر موس��یقی ردیف دستگاهی یا 
موسیقی شهری با نظم مش��خص آن، نشان دهنده 

گس��ترش ملودی های دل انگیز و احساس��ات پاک 
ایرانیان اس��ت. با ایجاد مراکز آکادمیک موسیقی، 
ش��ناخت آهنگس��ازان بزرگ نیز فراهم شده است 
و در نتیجه قدرت خالقی��ت و درک جوانان ایران را 
باال برده اس��ت. به گفته این آهنگس��از، رویدادها و 
جشنواره های موسیقی از جمله جشنواره موسیقی 

فجر فرصتی است تا شناختی از وضعیت موسیقی و 
ظرفیت های هنرمندان و جوانان و اجرای آثارش��ان 
فراهم ش��ود و گونه های مختلف موسیقی متناسب 
با سالیق متنوع کنار هم ارائه شود. سی و پنجمین 
جشنواره موسیقی فجر و حضور گروه هایی در انواع 
موسیقی بیانگر بالندگی و پویایی موسیقی است که 
در متن جامعه امروز ما جریان دارد و ضرورت دارد با 
شناخت نیازها و توانمندی های آن به آینده موسیقی 
ایران بیندیشیم. وی با گرامیداشت یاد هنرمندانی 
که امروز نیستند اما در دل های ما جای دارند، اعالم 
کرد: هیئت انتخاب آثار و گروه های سی و پنجمین 
جشنواره موسیقی فجر با تشکیل ۱۷ جلسه و با نگاه 
کارشناسی، تخصصی و جامع به موسیقی و جشنواره، 

گروه هایی را برای حضور در جشنواره انتخاب کرد.

    ملیکا گل محمدي
سي وهش�تمین جش�نواره بین الملل�ي تئات�ر 
فجر به دبی�ري ن�ادر برهاني مرند از پنج ش�نبه 
۱۰بهم�ن فعالیت خ�ود را آغ�از كرد و ش�امگاه 
۲۱بهمن  با معرف�ي برترین ه�ا و برگزیدگان این 
رویداد ب�زرگ هنري ب�ه كار خ�ود پای�ان  داد. 
نمایش هاي »سکوت« و »ش��هر بد« به کارگرداني 
پاول ژوکوتاک از لهستان، »گل هاي دست ساز« به 
کارگرداني زیریار داداس��یان از ارمنستان و نمایش 
»تس��ال« به کارگردان��ي میخایی��ل گیگنتیس از 
یونان در بخش تئاتر ملِل سي وهش��تمین جشنواره 
بین المللي تئاتر فجر به صحنه رفتند. نمایش »ارواح« 
از کشور سوئیس که شامل دو قطعه نمایش »جعبه« 
و »اتاق« مي ش��د در ادامه جشنواره براي مخاطبان 
اجرا شد.  فراخوان این دوره از جشنواره تیرماه سال 
جاري منتش��ر ش��د و آثار در بخش هاي صحنه اي، 
نمایش هاي خیابان��ي، دیگرگونه هاي اجرایي، تئاتر 
ملل، مسابقه نمایشنامه نویسي، مسابقه و نمایشگاه 
عک��س و پوس��تر تئات��ر، کارگاه ها و نشس��ت هاي 
تخصصي و بخش به عالوه فجر ب��ه صورت رقابتي و 

غیررقابتي به صورت تفکیک شده پذیرفته شدند. 
    تکیه بر هویت ملي و بومي 

بخش تئاتر ملل ب��ا ظرفیت پذیرش حداکثر هش��ت 
نمایش غیرایراني و ۱5 نمایش ایراني برگزار  شد. براي 
پذیرش آثار در هر بخش شاخص هایي مدنظر است و 
در بخش تئاتر ملل ویژگي بارز این شاخص ها کیفیت، 
تنوع و نوآوري است که البته این ویژگي ها با بخش هاي 
دیگر نیز مش��ترک اس��ت. ویژگي اي که این بخش را 
از س��ایر قس��مت ها تمییز مي دهد طرح اندیشه هاي 

جهانشمول با تکیه بر هویت ملي و بومي است. 
گروه ه��اي ایراني پذیرفته ش��ده در مس��ابقه  تئاتر 
بین الملل، ملزم هس��تند متن نمایشنامه  خود را به 
زبان انگلیسي ترجمه کنند و گروه هاي خارجي زبان، 
در صورتي که نمایشش��ان دیالوگ محور باشد باید 
متن نمایشنامه خود را به زبان فارسي ترجمه و تا یک 
ماه قبل از برگزاري جشنواره به دبیرخانه جشنواره 
ارائه کنند. این کار به منظور درج در راهنماي داوران 
و تماشاگران غیرایراني و برعکس فارسي زبان است. 
گروه ه��اي راه یافته ب��ه این مس��ابقه ب��ا توجه به 
ویژگي هاي اجرایي نمایش بر اساس ضوابط اعطاي 
کمک مالي جش��نواره، حداقل ۷0میلی��ون ریال و 

حداکثر ۲00 میلی��ون ریال کمک هزین��ه دریافت 
خواهند کرد. با این تفاس��یر ب��راي تئاتري که کل 
سال به واسطه  کمبود بودجه کاسه  چه کنم چه کنم 
در دست دارد الزم اس��ت براي انتخاب نمایش برتر 
ورودي به جشنواره و اعطاي کمک هزینه به آنها تمام 
بررسي هاي الزم را انجام دهد. بسیاري از نمایش هاي 
خوب در طول سال با هزار مکافات و به این در و آن 
در زدن ۲0میلیون ری��ال کمک هزینه آن هم بعد از 
شش ماه دریافت مي کنند، پس واقعاً انصاف نیست 
یک تئات��ر بي کیفی��ت خارجي یک ش��به  ۱0برابر 
کمک هزینه آنها را صرفاً چون از کشور خارجي است 

دریافت کند. 
تعامل با س��ایر کش��ورها خصوصاً به بهانه اشتراک 
فرهنگ و نزدیک ش��دن هرچه بیش��تر دو کش��ور 
زیباست اما هر جش��نواره اي قانون خودش را دارد. 
زمان��ي ک��ه بنیانگ��ذاران و مس��ئوالن اجرایي یک 
جش��نواره قوانین ابتدایي آن را رعای��ت نکنند چه 

توقعي از کشورهاي شرکت کننده و دوست مي رود؟ 
نزدیک شدن دو کشور خوب است ولي به چه بهایي؟

    هدفگذاري ای كه معیوب است 
اگر هدف، شرکت در جشنواره نیست و بحث جذب 
گردشگران خارجي مطرح است که از سایر کشور ها 
بیایند و در کنار تفریح و س��فري که به ایران دارند، 
اثري هم به جش��نواره ارائه دهند بحث جداست. اما 
اگر قسمت حرفه اي کار مد نظر است هر کار در بخش 
بین الملل موظف است از یک ماه قبل ترجمه کارش را 
به دبیرخانه ارائه دهد نه یک هفته قبل آن هم اشتباه، 
ناقص و نصفه و نیمه. تنها توجیه این عمل آن است 
که این گروه دیر وارد بخش رقابتي جشنواره شده و 
تا یک هفته قبل اصاًل روحش هم از حضور در چنین 
جشنواره اي خبر نداشته که اگر اینچنین باشد خالف 
قوانین حضور در جشنواره است. شما از ایران هم به 
جشنواره هر کشوري قصد ارائه کار داشته باشید یک 
مهلت زماني در ارائه کار وجود دارد و اگر از زمان ارائه 

کامل کار با تمام ضوابط درج شده و حداقل هاي موجود 
بگذرد جش��نواره کار ش��ما را نمي پذیرد.  در برخي 
نمایش ها به ویژه نمایش »تسال« بي تجربگي در ارائه 
کار و کارگرداني اثر موج مي زد. به دلیل یوناني بودن 
زبان کار تماشاگران از درک مفهوم عاجز و در کنار آن 
بازیگران کار هم از انتقال مفهوم به وسیله زبان بدن 
عاجز بودند. بازي ها بسیار ضعیف و دم دستي بدون 

رعایت نکات ابتدایي بازي روي صحنه بود. 
    الزامات پذیرش نمایش خارجي 

در تئاتر بین المللي، نمایش باید به گونه اي باشد که 
بدون توجه به دیالوگ حداقل بخشي از مفهوم کار 
به وسیله بازي هاي قوي، استفاده به موقع و تأثیرگذار 
از موسیقي زنده یا پلي بک یا حتي به صورت مرسوم تر 
با اس��تفاده از زبان بدن به مخاطب منتقل شود. در 
کاري که تماماً دیالوگ محور است همانند کارهاي 
اجرا خواني الزمه  درک مطلب توسط تماشاگر تسلط 
بر زبان مقصد از سوي بازیگران یا برعکس تسلط بر 

زبان مبدأ از سوي تماشاگران است که این مورد به 
ندرت آن هم در کارهاي انگلیسي زبان ممکن است 
اتفاق بیفتد نه در کاري یونان��ي زبان آن هم در یک 
س��وژه علمي و روانش��ناختي. حداقل اگر سوژه کار 
اجتماعي یا فرهنگي بود یا معضالت مشترک جهاني 
که س��بب ایجاد زبان مشترک ش��ود، مي توانست 
همذات پنداري با مخاط��ب رقم بخورد که البته این 
اتفاق نیفت��اد. راه دیگر ارائه نمای��ش در این بخش 
درصورتي که کارگردان مایل به اجراي کارهاي فرم 
یا خالقانه نیس��ت، مي تواند اس��تفاده از متون ادبي 

قدیمي شناخته شده باشد. 
نمایش کاماًل دیالوگ محور »تس��ال« که برگرفته از 
خود درگیري هاي نیکال تسال حین اختراعاتش بود 
و از کش��ور یونان، مهد نمایش وارد رقابت شده بود، 
بدون رعایت این نکات ابتدایي روي صحنه رفت. ما 
در این نمایش 80 دقیقه اي تنها شاهد ترجمه چند 
دیالوگ کوتاه آن هم بدون رعایت قواعد دس��توري 
دیال��وگ بودیم. ترجم��ه همزمان ب��راي کار وجود 
نداشت که البته براي کاري که تماماً دیالوگ محور 
است ترجه همزمان کارساز نیست. شما نمي توانید 
تمام 80 دقیقه نمایش را به مانیتور چش��م بدوزید 

چون کل کار را از دست مي دهید. 
ریتم این نمایش آن قدر خسته کننده بود که نیمي 
از تماشاگران حین اجراي کار سالن را ترک کردند. 
این اتفاق تنها به خاط��ر ترجمه کار نب��ود، اگر این 
کار ترجم��ه خوبي هم داش��ت و حتي اگ��ر به زبان 
فارسي هم بود به دلیل رعایت نکردن نکات تکنیکي، 
نورپردازي ه��اي نابجایي که چش��م مخاطب را آزار 
مي داد و در نظر نگرفتن جایگاه مناس��ب براي تمام 
تماش��اگران براي تس��لط به مانیتور کاري غیرقابل 
قبول بود. شاید این قضیه متأثر از بي تجربگي و جوان 
بودن کارگ��ردان کار بود. البته در کش��ور خودمان 
ش��اهد ارائه کارهایي قوي توسط کارگردانان جوان 
هستیم ولي متأسفانه در نمایش میخاییل گیگنتیس 

شاهد این توانمندي نبودیم. 
در انتها با تمام سختي ها، امسال هم شاهد برگزاري 
جشنواره تئاتر فجر و خوشبختانه شاهد ارائه کار در 
بخش بین الملل هم بودیم و وجود چنین بخشي در 
خالل جشنواره باعث خرسندي است. امیدواریم در 
سال هاي آینده شاهد روند قابل قبول تري در بخش 

انتخاب کارهاي ورودي به جشنواره باشیم.

   رامین جهان پور
زیر درخ��ت انجیر از هفت داس��تان کوتاه ب��ه نام هاي 
»زیر درخت انجیر«، »گلوله هاي شیش��ه اي«، »ماهي 
سبز«، »قیقاج کبوترها«، »جمعه گس«، »عروسي« و 
»حاجي فیروز« تشکیل شده و تمامي  این داستان ها به 
شیوه اول شخص مفرد یا راوي داناي کل بیان مي شود. 
خود نویسنده در تمامي  داستان ها به عنوان شخصیت اول 
حضور دارد و ماجراها و فضاي داستان ها در هر هفت قصه 
مشترک است. بیشتر ماجراهاي داستان در حیاط یک 
خانه قدیمي  در زیر سایه یک درخت انجیر اتفاق مي افتد و 
همچنین مادر )ننه( و خواهرهاي راوي به نام هاي فاطمه، 
فهیمه و مرضیه به همراه دوستان هم محله اي اش او را تا 
پایان قصه ها همراهي مي کنند. نمونه بارز این نوع قصه ها 
را که به داستان هاي به هم پیوسته معروفند مي توانیم در 
»قصه هاي مجید« هوش��نگ مرادي کرماني مشاهده 
کنیم. مجموعه داس��تان »زیردرخت انجیر« نوش��ته  
جابر تواضعي نویسنده کاشاني است که براي گروه سني 
نوجوانان به نگارش درآمده و توسط انتشارات سوره مهر 
منتشر ش��ده اس��ت. این کتاب برگزیده نهمین دوره 
جش��نواره مطبوعات کودک و نوجوان شده، همچنین 
جزو کتاب هاي منتخب پنجمین دوره کتاب سال شهید 

غني پور هم بوده است.
تواضعي نوش��تن داس��تان کوتاه را در دهه ۱۳۷0 با 
نشریات نوجوان آغاز کرد. حال و هواي داستان های این 
کتاب کامالً تداعي کننده همان دهه اي است که ماجرای 
قصه ها در آن اتفاق افتاده، یعنی زماني  که هنوز سایه 
سنگین اینترنت، فضای مجازی و مدرنیته بر محله ها و 
نوع زندگي کودکان و نوجوانان ما خیمه نزده بود و اکثر 

مردم به صورت سنتی زندگی می کردند. تاریخ نگارش 
داستان ها که در پایان بندي آنها نقش بسته، خواننده را 
به همان فضاهاي قدیمي  و سرشار از نوستالژي می برد. 
داس��تان هاي این کت��اب ب��ه دوره اي برمي گردد که 
شستن رخت توي تشت و اسکناس هاي ۲0 توماني و 
50 توماني هنوز در میان مردم رواج داشت و کفتربازي، 
تیروکمان بازي و آتش ب��ازي جزو بازي های پرطرفدار 
بچه ها به حساب مي آمد. نویسنده این مجموعه که در 
زمان روایت داستان ها خود نوجوان بوده در ثبت کردن 
لحظه ها و خاطرات نوجوانی اش موفق عمل کرده است 
و این خ��ود از ویژگي هاي جالب توج��ه این مجموعه 

داستان به شمار مي رود .

در بیشتر داستان های این مجموعه رگه هایي از طنز 
به چشم مي خورد که به لذت و همراهي مخاطب در 
پیش��برد قصه ها کمک مي کند، همچنین پرداخت 
س��اده و نثر روان راوی ب��ه صمیمیت داس��تان ها 
مي افزای��د: »مي دانس��تم تا بهش بگوی��م، نفرین و 
ناله هایش شروع مي شود و پشت بندش هم مي گوید: 
»قربان هفت تا دختر کور!« نمي دانس��تم پاي هفتا 
دخترهاي کورش ایستاده یا نه ولي همیشه مي گفت  
سه تا آبجي داشتم که هیچ کدامشان نه کور بودند نه 

کچل.« )زیر درخت انجیر- صفحه۷(
»...تا به خ��ودم بجنبم، لنگه دمپای��ي ننه آمد توي 
صورت��م و با لنگ��ه دیگ��رش دنبالم ب��ود.« )همان 

داستان- صفحه ۱۱(
بعضي از داس��تان هاي این کتاب با اینکه درونمایه 
طنز دارند، گاهي ش��دیداً به تلخي مي زنند. نوشتن 
براي گروه سني نوجوان، برخالف ادبیات بزرگسال، 
س��بک و اس��لوب خاص خ��ودش را دارد و معموالً 
کمتر از پیام هاي تلخ و ناامیدکننده در آن استفاده 
مي شود. در یکي از داستان هاي این مجموعه ما شاهد 
مرگ »خانم باج��ي« پیرزني هس��تیم که  به خاطر 
ش��یطنت ها و بازي های خطرناک راوي داس��تان و 
دوس��تش حامد- بر اثر انفجار اس��پري پیف پاف در 
آتش مي می��رد- و نوجوان اول قص��ه را دچار عذاب 
وجدان مي کند: »...خانم باجي را من کش��ته بودم 
و حاال این طوري بي خیال نشس��ته بودم سر قبرش. 
هیچ کس نمي دانس��ت او را من کش��ته ام... ولي ننه 
بارها گفته بود که مرده ها از هم��ه چیز خبر دارند و 
حاال البد آقاجان مي دانست.« )جمعه گس- صفحه 

50( یا زخمي شدن ماهي سرخ کوچولو توسط راوي 
و مرگ تدریجي آن در ش��ب عید ه��م یکي دیگر از 
داس��تان هاي تلخ این مجموعه به نام »ماهي سبز« 
اس��ت که به نظر من از صمیمیت و یکدس��ت بودن 

داستان ها کاسته است .
نکته بع��دي اینکه م��کان ب��ه وجود آم��دن حوادث 
داس��تان ها مشخص نیس��ت. دیالوگ هاي عامیانه اي 
که از زبان شخصیت هاي داس��تان رد و بدل مي شود 
اغلب به زبان تهراني مي زند اما در واقع تهراني نیست 
و گویش هاي متفاوتي را در داستان ها مي بینیم. مثل: 
»مگه به تو نیس��تم؟!« )صفحه ۳۷-داس��تان قیقاج 
کبوترها(. این جمله چند بار در کتاب تکرار شده و اگر 
به جاي این دیالوگ از جمله »مگه با تو نیستم« استفاده 
مي شد، از لحاظ نگارش��ي صحیح تر بود. و یا ویراستار 
کتاب، خیلي راحت مي توانس��ت بي آنکه لطمه اي به 
پرداخت داستان بزند آن را تصحیح کند. یا در البه الي 
کتاب از کلماتي استفاده شده که در پانویس کتاب به 
گویش منطقه اي آنها برای ش��ناخت نوجوانان اشاره 
نشده است. مثالً »سعله ها« که به معنای پرنده فروش ها 
است یا »لقمه تیروکمان که همان تکه اي از چرم است 
که نگهدارنده سنگ است« یا »قیقاج کفترها« که به 

معناي اریب پرواز کردن آنهاست .
در کلیت داستان ها سکته هاي ویرایشي زیادي وجود 
دارد که نویسنده به راحتي مي توانست آنها را ادیت 
کند و به کیفیت نثر داستان بیفزاید. مثل این جمالت 
که براي مخاطب قدري نامفهومند: »...همس��ایه ها 
و کساني که ماشین نداش��تند پخش و پار شدند!« 

)صفحه 6۲ - داستان عروسي (

مرضیه داش��ت الکي ور مي زد )صفح��ه 5۳ همان 
داستان( »رفتم تو حیاط. صداي دست وسوت و قیه 

... مي آمد« )صفحه 55 همان داستان(
»چشم غره ام رفت...« )به من چشم غره رفت( )صفحه 

۷- زیر درخت انجیر(
قفلک )قالب( گرفتم ت��ا مصطفي از دی��وار برود باال 

)صفحه ۳۲- قیقاج کبوترها(
در داستان هاي این مجموعه با تشبیهات و توصیفات 
زیباي داستاني روبه رو مي شویم که لذت خواندن این 
مجموعه را دوچندان مي کند و مهارت نویسنده را در 
چینش کلمات و واژه هاي منحصر به فردش آش��کار 
مي س��ازد. جابر تواضعي در توصیف لحظه ها موفق 
عمل کرده است، هرچند مي توانست با اندکي دقت و 
عجله نکردن بعضي از پاراگراف هاي اضافي داستان را 
حذف کند و داستان را کوتاه تر بنویسد: »حرف صابون 
را که زدم، برش داشت و مالید روي لباس. بعد دوباره 
گذاشت کنار دستش. کالغه از این ور پشت بام به آن 
ور راه مي رفت و انتظار مي کشید، مثل پاسبان ها...« 

)صفحه 9- زیر درخت انجیر(
»زیر درخت انجیر سایه بود ولي چند قطره درشت 
عرق از زیر لچکي که همیشه خدا سرش بود، بیرون 
آمده بود و روي شقیقه اش نشس��ته بود.« )صفحه 

8-زیر درخت انجیر(
»در خانه را باز کردم و خودم را انداختم توي کوچه. 
صداي ننه با دمپایي اش پشت س��رم جا ماند. توي 
کوچه باد مي آمد و هوا خنک بود. به پشت بام همسایه 
که نگاه کردم، کالغه را دیدم که داشت کار صابون ننه 

را مي ساخت...« )صفحه ۱۱- زیر درخت انجیر(
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دبیر سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر:

جشنوارهموسیقیفجرفرصتیاستبرایشناختظرفیتها

عبدالرضا سالمی نژاد از انتشار كتاب »سرداران 
دل ه�ا« درب�اره كارنام�ه مش�ترک ش�هیدان 
حاج قاسم سلیمانی و حاج احمد سوداگر خبر داد.
به گزارش مهر، عبدالرضا س��المی نژاد نویس��نده و 
پژوهشگر  گفت: »س��رداران دل ها« به عنوان کتاب 
جدیدم با محوریت فعالیت های مش��ترک ش��هید 

حاج قاسم سلیمانی و حاج احمد س��وداگر به تازگی 
توسط انتشارات نیلوفران منتش��ر و راهی بازار نشر 
شده است. وی افزود: تالش شد این  کتاب همزمان 
با ایام چهلم شهادت حاج قاسم سلیمانی و هشتمین 
سالگرد شهادت حاج احمد سوداگر تدوین و منتشر 
شود. تدوین این  کتاب را به  سفارش مؤسسه سرلشکر 
شهید احمد س��وداگر انجام دادم که در شمارگان ۲ 
هزار جلد منتشر شده است. این  نویسنده کتاب های 
دفاع مقدس گفت: ش��هیدان سلیمانی و سوداگر در 
سال های جبهه، کنار هم بودند و پس از دفاع مقدس 
هم سهم مهمی در شکل گیری اقتدار نظام جمهوری 
اسالمی ایران داش��تند. در کتاب »سرداران دل ها«، 
برش هایی از زندگی جهادی و مبارزه آنها با دشمنان 

ایران و اسالم گردآوری و تدوین شده است.

کتابکارنامهمشترک
شهیدانسلیمانیوسوداگرچاپشد

كتاب »برخیزید« رونمایی شد

 سرودهای اول انقالب 
شناسنامه انقالب هستند

   عارف جعفری
كتاب »برخیزید«، خاطرات سیدحمید شاهنگیان آهنگساز سرودهای 
خاطره انگیز اول انقالب رونمایی شد. ش�اهنگیان در مراسم رونمایی 
از ای�ن كتاب س�رودهای انقالب�ی را شناس�نامه انقالب عن�وان كرد.
در ابتدای این برنامه، روح اهلل رش��یدی نویس��نده کتاب در س��خنانی گفت: 
خوشبختی بزرگ من و دوستان بنده در مجموعه دفتر مطالعات جبهه فرهنگی 
انقالب معاصرت با جمعی از دردانه های فرهنگی انقالب است. به این دلیل دردانه 
می گوییم که مثل آنها دیگر تکرار نخواهد شد و هیچ وقت آن بستر تاریخی که این 
عزیزان در آن درخشیدند، تکرار نخواهد شد. وی افزود: این خوشبختی مضاعف، 
زمانی حاصل می شود که ما با این عزیزان معاشرت و مصاحبت هم کردیم و این 
موضوع هم توفیق انحصاری بود که خداوند نصیب ما کرد و از این بابت هم خدا را 
شاکر هستیم. همچنین از استاد شاهنگیان هم تشکر می کنیم که این اجازه را به 
ما دادند که زندگی ایشان به واسطه کالم و جمالت ما بر روی کاغذ جاری شود 
و به مخاطبان انتقال پیدا کند. نویسنده کتاب »برخیزید« ادامه داد: دوستان در 
جریان هستند که در دو سه سال اخیر مجموعه کتاب های تاریخ شفاهی دفتر 
مطالعات جبهه فرهنگی انقالب با محوریت تاریخ نگاری فرهنگ و هنر انقالب 
در دهه های 50 و 60 برخی از محصوالت آن به فرجام رسید و منتشر شد و آن 

مجموعه با انتشار کتاب های جدید آرام آرام تکمیل می شود.
رشیدی عنوان کرد: استاد شاهنگیان در سال های 5۷ و 58 همانند بسیاری 
از نیروهای اصیل انقالب در چند جبهه و حوزه فعال بودند و کار کردند، از سپاه 
گرفته تا بنیاد هنری مستضعفان و سپس به مرکز موسیقی آمدند و خالصه 
کارهای مختلفی که در این کتاب گوشه هایی از آنها را با قلم نارسای خودمان 
س��عی کردیم نش��ان بدهیم. مرتضی قاضی محقق کتاب »برخیزید« نیز در 
سخنانی گفت: وقتی در سال 9۱ وارد دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب شدم 
اولین کاری که با توجه به تجربه ام به من پیشنهاد شد این بود که تالش هایی 
در حوزه ثبت خاطرات تاریخ شفاهی موس��یقی انقالب صورت گرفته و الزم 
است تا مجموعه ای منس��جم و با فکر آن را به نتیجه ای برساند. وی افزود: در 
اولین قدم ما بزرگان و سرآمدان حوزه سرود و موسیقی مردمی انقالب را لیست 
کردیم. در نفرات اول استاد شاهنگیان قرار داشتند، از خوانندگان استاد گلریز 
و از آهنگسازان احمدعلی راغب هم بودند. محقق کتاب »برخیزید« ادامه داد: 
مسئولیت مدیریت کل این پروژه ها به من واگذار شد. در آن زمان من دوره ای 
را برگزار کردم و بزرگوارانی نیز در آن دوره ش��رکت کردند و آنهایی که در این 
دوره ها شرکت کردند محققین این پروژه ها شدند. بر این اساس که قرار شد هر 
دو نفر خدمت هر بزرگوار بروند و مصاحبه ها را انجام بدهند. در این مراسم حمید 
شاهنگیان در سخنانی با اشاره به ارزش معنوی و تاریخی سرودهای منتشر شده 

در بحبوحه سال 5۷، این آثار را شناسنامه انقالب اسالمی نامید.

نگاهی به فیلم قصیده گاو سفید

فیلم کوتاهی که کش آمده
    افشین علیار

قصیده گاو سفید عنوان دومین اثر سینمایی »بهتاش صناعی ها« است. معموالً 
مرسوم است که فیلمس��ازها در دومین  فیلم اش��تباهات فیلم اول را جبران 
می کنند و اثر به نسبت شس��ته و ُرفته تری مي سازند اما صناعی ها در دومین 
فیلمش نه تنها چیزی را جبران نکرده است بلکه فیلم نخست او یعنی احتمال 
باران اسیدی با همه ایرادهای ساختاری و مضمونی اش باز از قصیده گاو سفید 
جلوتر است چراکه صناعی ها به هیچ وجه نمي تواند دس��ت از ادا و اطوارهای 
بصری و ساختاری بردارد و هنوز به این باور نرسیده که فرم باید از متن بیاید، 
اساساً این فیلم مي توانست یک فیلم کوتاه ۱0 یا ۲0 دقیقه ای باشد. مضمون 
در این فیلم به صورت کلیشه ای بیان شده است و این دلیلی است بر لکنت در 
روایت، تمرکز فیلمساز در ساختار باعث شده مضمون نادیده گرفته شود و در 
این میان ریتم در تعلیق قصه گویی دچار آسیب شده. فیلمساز مي توانست با 
استفاده از یک فیلمنامه منسجم به فرم دلخواه برسد اما تصور مي شود قصیده 
گاو سفید در حِد ایده یا طرح چند خطی باقی مانده است و فیلمساز سعی کرده 
مضمون را در اجرا پیدا کند و با قصه گویی توسط جلوه های بصری و ریتم به فرم 
دلخواه برسد اما آنچه که روی پرده شکل گرفته تصاویری به هم چسبیده است 
با کشش بیش از حد که اساساً با این شگرد نمي شود فیلم هنری خلق کرد. بله 
صناعی ها سعی داشته با زمانی طوالنِی دوساعته از قصه گویی گذر کند و به فرم 
برسد. انگار بازی با موقعیت و کشدار کردن نماها و دیر کات دادن مي تواند باعث 
ایجاد فرم شود. قصیده گاو سفید فاقد ژانر است، این اثر ملغمه ای از ژانرهای 
دلخواهِ فیلمساز مي باشد به طوری که ملودرام و تراژدی و رمانتیک ادغام شده 
است اما این فیلم در هیچ یک از ژانرها نمي تواند جا بگیرد چراکه قصه ظریف 
و الغرش همان دقیقه ۲0 به اتمام مي رسد و دیگر هر چه که مي گذرد تکراِر 
مکررات است، انگار فیلمساز ذوق زده انتخاب ایده شده، ایده کش آمده به همین 
دلیل نوع روایت فیلم توانایی و کشش الزم و لحن مورِد نیاز را ندارد. گره افکنی 
الزم در فیلم دیده نمي شود. کاراکتر زن آن قدر بی دست و پاست که به سرعت به 
رضا دل مي بندد و اصالً هم برایش مهم نیست رضا چه کسی است، برادر شوهر 
مینا برای سکانس آخر در فیلم حضور دارد. نقش او چندان هم مهم نیست اما 
خب در چند سکانس دیالوگ های بی ربط مي گوید. ناشنوا بودن کودک هم 
دلیل غیرمنطقی دارد و اساساً اگر کودک ناشنوا نبود اتفاقی رخ نمي داد، اگر 
رضا پسری نداشت یا اینکه فوت نمي کرد چیزی از فیلم کم نمي شد اما فیلمساز 
به دلیل شرایط بحرانی فیلمنامه الزم دیده است از شاخه و برگ های اضافی 
استفاده کند و موضوع قضاوِت اشتباه و قصاص و عذاب وجدان یک قاضی که 
مي توانست در قالب جذاب تری ساخته شود از دست رفته است و همان طور که 
گفته شد فیلمساز برای جذابیت فیلمش از عناصر تکنیکی کمک گرفته که البته 
در این فیلم کارکردی ندارد، قصیده گاو سفید مي توانست زودتر و در موقعیت 
بهتری به پایان برسد اما فیلمساز تصمیم مي گیرد با بدترین نوع پایان بندی فیلم 
دومش را به اتمام برساند و جالب است که در همین پایان هم تعلیق وجود دارد. 

راستی در سکانس اول و آخر تصویر آن گاو چه معنی دارد؟
اساساً زمانی که فیلم با یک هدف مشخص ساخته نشود مي توانیم آن را ادامه 
بدهیم. در سکانس آخر هم وقتی مینا با کودکش خانه را ترک مي کند باز هم 
این فیلم توانایی ادامه داش��تن را دارد و البته این یک نکته مثبت برای فیلم 
تلقی نمي ش��ود بلکه این یک امتیاز منفی برای عدم استفاده از یک قصه یا 
فیلمنامه منسجم است، بازی های ضعیف هم از نکات منفی این فیلم محسوب 
مي شود. این فیلم قطعاً مي تواند یک هنر و تجربه نافرجام باشد که در اکران 

عمومي اش با نارضایتی مخاطب مواجه مي شود.

اجراي يك كار ضعيف از مهد نمايش جهان

يادی از نوستالژی های دهه 70

نگاهي به بخش بین الملل سي وهشتمین جشنواره تئاتر فجر

نگاهی به كتاب »زیر درخت انجیر«

نمایش »تسال« از كشور یونان بدون رعایت نکات ابتدایي یك نمایش در جشنواره تئاتر فجر روي صحنه رفت


