
 فراخوان دهمين جشنواره مردمي
فيلم »عمار« منتشر شد

دبيرخان�ه جش�نواره مردم�ي فيل�م »عم�ار« فراخ�وان 
دهمي�ن دوره اي�ن روي�داد س�ينمايي را منتش�ر ك�رد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي جشنواره، دبيرخانه 
مردمي جش��نواره »عمار« فراخوان دهمين دوره اين رويداد 
سينمايي را در چهار بخش »رقابت اصلي جشنواره«، »جشنواره 
علوم انس��اني »عمار««، »فيلم ما« و »فراخوان هاي مردمي« 
اعالم كرد. در بخ��ش »رقابت اصلي جش��نواره« آثار دريافتي 
با قالب هاي داس��تاني، مس��تند، پويانمايي، نماهنگ، برنامه 
تلويزيوني، فيلمنامه و لوح نگار در موضوعات »رؤياي ايراني«، 
»پاي��ش«، »پاالي��ش اجتماع��ي«، »حافظه مل��ي«، »همت 
مومنانه«، »ملت قهرمان«، »مقاومت جهاني« و »فتنه ۸۸« با 

هم به رقابت مي پردازند. 
...........................................................................................................

»مِن او« ويژه برنامه اربعيني شبكه يك
وي�ژه برنام�ه »م�ِن او« ب�ا اج�راي »محم�د دالوري« 
اربعي�ن  مناس�بت  ب�ه  و  ش�ب  هف�ت  م�دت  ب�ه 
حس�يني روي آنت�ن ش�بكه ي�ك س�يما م�ي رود. 
به گزارش جوان، ويژه برنامه »مِن او« به تهيه كنندگي حميد 
مراوندي، كارگرداني محمد هادي نعمت اللهي و با اجراي محمد 
دالوري از يك ش��نبه، ۲۱ مهرماه تا شام اربعين به مدت هفت 
شب ساعت ۱۹:۴۵ از استوديوي زنده بين الحرمين روي آنتن 

شبكه يك سيما خواهد رفت. 
»مِن او« به س��فارش بسيج سازمان صداو س��يما و شبكه يك 
سيماست كه به مناسبت فرارسيدن اربعين حسيني سفر خود 
را از هفته گذشته به سمت كربالي معلي از جنوب عراق و استان 
ناصريه آغاز كرده اس��ت؛ مسيري كمتر ديده ش��ده كه براي 

ايرانيان نيز جزو مناطق شناخته نشده محسوب مي شود. 
محمد دالوري به عن��وان مجري در اين برنام��ه كه رويكردي 
اجتماعي، فرهنگي و بوم��ي دارد با افراد مختل��ف از خانواده، 
كودك، مادر، زوار و خادمان ايراني و عراقي در مسير به گفت وگو 

مي نشيند. 
...........................................................................................................

مهدي جعفري طراح صحنه 
سريال»خواب زده« درگذشت

مه�دي جعف�ري ط�راح صحنه 
سريال »خ�واب زده« كه به دليل 
آت�ش س��وزي س��ر صحن�ه 
فيلمب�رداري دچار س�وختگي 
ش�ده ب�ود، روز گذش�ته در 

بيمارستان درگذشت. 
الهام غفوري تهيه كننده س��ريال 
»خواب زده« به مه��ر گفت: متأس��فانه صبح دي��روز مهدي 
جعفري طراح صحنه پروژه تلويزيون��ي »خواب زده« به دليل 
سوختگي ناشي از حادثه اي كه در لوكيشن اين سريال رخ داد 

در بيمارستاني در كرج درگذشت. 
وي درباره مراسم تش��ييع پيكر مهدي جعفري اظهار داشت: 
امروز پيكر اين طراح صحنه جوان از مقابل منزلش در كرج به 

سوي بهشت فاطمه)س( شهر قدس تشييع مي شود. 
مهدي جعف��ري متولد س��ال ۶۳ بود كه در چندي��ن فصل از 
پروژه هاي »پايتخت« به عنوان دس��تيار ي��ك صحنه و دكور 
فعاليت كرده بود. وي در س��ريال »خ��واب زده« نيز به عنوان 

دستيار يك صحنه مشغول كار بود. 
...........................................................................................................

»اعجوبه ها« به شبكه 3 مي آيند
برنامه »اعجوبه ه�ا« با اجراي 
مهران غفوريان به كنداكتور 
ش�بكه 3 اضافه خواهد شد. 
به گزارش »جوان« ب��ه نقل از 
روابط عمومي شبكه  ۳، همزمان 
با ش��روع ماه ربيع االول برنامه 
سرگ�رم كنن�ده ش��بانگاه�ي 
»اعجوبه ها« به تهيه كنندگي سروش گل محمدي و كارگرداني 
احس��ان عبدي پور به كنداكتور ش��بكه ۳ اضافه مي شود. اين 
برنامه در راستاي نشان دادن توانمندي هاي كودكان و نوجوانان 

با اجراي مهران غفوريان پخش خواهد شد. 
تيزر اعجوبه ها از شبكه ۳ سيما در حال پخش است و قرار است 
به زودي ش��رايط ثبت نام براي حضور شركت كنندگان در اين 

برنامه اعالم شود.
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كسی كه چيزى از او خواسته اند 

تا وعده نداده آزاد است.

   محمدصادق عابديني
ق�رارداد اك�ران فيل�م س�ينمايي »23 نف�ر« بس�ته ش�د 
تا يك�ي از آثار مط�رح س�ينماي مقاومت در س�ي وهفتمين 
جش�نواره فيل�م مقاوم�ت ب�ه اك�ران نزدي�ك ش�ود. 
بر اساس مصوبه روز گذشته شوراي صنفي نمايش قرار شد فيلم 
سينمايي »۲۳ نفر« به كارگرداني مهدي جعفري پس از پايان 
»چشم و گوش بسته« در گروه سينمايي باغ كتاب اكران  شود. با 
اكران اين فيلم سينمايي، بعد از حضور موفق »رد خون« بر پرده 
سينماها، سينماي دفاع مقدس فرصتي مجدد براي رخ نمايي 

در گيشه سينما دارد. 
»۲۳ نفر« از جمله معدود آثار س��ينماي دفاع مقدس اس��ت كه 
داستان آن بر اساس ادبيات اقتباسي ش��كل گرفته است. مهدي 
جعفري كارگ��ردان اين فيلم س��ينمايي پيش از اين مس��تندي 
را درباره گروه معروف ۲۳ نفر س��اخته است. داس��تان اين فيلم، 
برگرفته از ماجراي واقعي اسارت جمعي از نوجوانان ايراني در جنگ 

تحميلي و ديدار آنها با صدام حسين است. 
جعفري درباره س��اخت اين فيلم مي گويد: » ۲۳ نفر از آن دسته 
موضوعات و فيلم هاي خاصي است كه اقتباسي از واقعيت است؛ 
اقتباس��ي كه از كتاب »۲۳ نفر« شكل نگرفته، اگرچه كتاب »۲۳ 
نفر« نوشته احمد يوس��ف زاده يكي از منابع من در اين فيلم بوده 
و در تيتراژ هم ذكر شده و به آن نگاه كردم و تورقي هم داشتم اما 
اساساً اين كتاب بعد از مستندي كه من ۱۰سال پيش توليد كرده 
بودم، نوشته شده است. در اصل اولين حركت درباره ماجراي »۲۳ 
نفر« با توليد مستندي كه شخصاً توليد كرده بودم، آغاز و موجب 

آشنايي من با اين س��وژه ش��د. به قدري من دلبسته اين موضوع 
شده بودم كه احس��اس مي كردم قابليت يك فيلم جذاب را براي 
تماشاگران سينما خواهد داشت، چراكه اين قصه همانند بسياري 
از قصه هاي دفاع مقدس نقاط دراماتيك جذاب زيادي دارد. بايد 
بپذيريم كه تماش��اگران حوزه مستند، س��ريال و سينما هركدام 

متفاوت هستند.« 
فيلم ۲۳ نفر از جمله آثار س��ينمايي است كه بر اساس المان هاي 
تجاري و سلبريتي محور توليد نش��ده است و شايد يكي از داليلي 
كه اين فيلم كمتر در جشنواره فجر مورد توجه قرار گرفت اين بود 
كه متكي به چهره هاي سينمايي نيست. در عوض داستان واقعي 
اين فيلم و نقش نوجوانان قهرمان در »۲۳ نفر« در ش��رايطي كه 
فيلم هاي داراي محدوديت س��ني سينماها را تس��خير كرده اند 

مي تواند گزينه خوبي براي سينما رفتن خانواده ها باشد. 
فيلم س��ينمايي ۲۳ نفر در سي ودومين جش��نواره فيلم كودك و 

نوجوان موفق به دريافت جايزه بهترين كارگرداني شده است. 

يك فيلم دفاع مقدسي ديگر به اكران نزديك شد

»23 نفر« براي رونق سينماي مقاومت روي پرده مي رود

مصطفي محمدي     دیده بان

در شب بزرگداشت مجيد جوانمرد مطرح شد

بنيانگذاران سينماي پس از انقالب حمايت نمي شوند

   محمد صادقي
مراس�م بزرگداش�ت مجيد جوانمرد كارگردان قديمي 
س�ينماي ايران به محل�ي براي انتق�اد از بيكار ش�دن 
برخي پايه گذاران س�ينماي پس از انقالب تبديل ش�د. 
كانون كارگردانان سينماي ايران، مراسم بزرگداشت »مجيد 
جوانمرد« كارگردان پيشكسوت س��ينما را با حضور اهالي 
هنر هفتم برگزار كرد. در اين مراسم، بهروز افخمي، حبيب 
اسماعيلي، همايون اس��عديان، مجيد قاري زاده و غالمرضا 
آزادي به سخنراني پرداختند و از دور شدن برخي كارگردانان 

نسل اول پس از انقالب گاليه كردند. 
همايون اسعديان، كارگردان س��ينما در مراسم بزرگداشت 
مجي��د جوانمرد، گف��ت: »حرفه ما بي رحم اس��ت و ممكن 
است همه روزي فراموش ش��ويم. اگر مي خواهيم آن موقع 
فرياد نزنيم كه چرا هيچ كس به ياد ما نيست، حداقل در اين 
مجالس بايد حضور پررنگ تري داش��ته باشيم. نكته دومي 
كه بايد آن را بگويم اين اس��ت، مجيد جوانمرد براي خيلي 
از تهيه كننده ها منافع مالي بس��يار خوب��ي ايجاد كرد. حاال 
خودش در ذره اي از اي��ن منافع مالي- جز دس��تمزدي كه 
گرفته- ذينفع نيس��ت. خيلي از فيلم هاي مجيد تا س��ال ها 
مرغ تخم ط��الي تهيه كنندگانش بود. كان��ون كارگردانان 
بايد تالش كند كارگردانان ما، براي هميش��ه از حق تأليف 
اثر موفق خود بهره مند باشند و بايد اين زمينه را براي آينده 
خودمان به وجود بياوريم. همه ما يك روز بازنشستگي داريم 
و جوان ها بايد بيايند جاي ما را بگيرند، پس بهتر است نسبت 
به اين قضيه گالي��ه نكنيم اما تالش كنيم اي��ن وضعيت را 

بهبود بخشيم.«
مجيد قاري زاده كارگردان س��ينما در اين مراسم با اشاره به 
صحبت هاي اسعديان، گفت: »ما كارگردان ها بازنشستگي 
نداريم و احساس مي كنيم تا وقتي زنده هستيم بايد كار كنيم. 
وقتي كار نكني، روحيه ات را از دست مي دهي... واقعيت اين 
است كه مسائل مالي به بچه ها فشار مي آورد، پس همانطور 

كه دوستان اش��اره كردند، بايد زمينه اي فراهم شود تا حق 
تأليف را براي فيلم سودآور فيلمساز در نظر گرفت، همچنان 
كه فرانسيس فورد كاپوال از حق  تأليف پدرخوانده هايش بهره 
برده است. اصوالً قاعده اين است فيلمي كه به سود مي رسد، 
كارگردان، فيلمنامه نويس و سازنده موسيقي متن )به عنوان 
صاحبان رشته هاي خالق( حق  تأليفش را تا سال ها بگيرند و 

از هر نمايش فيلم بهره مند شوند.«
حبيب اس��ماعيلي، بازيگر، تهيه كننده و پخش كننده فيلم 
نيز در اين مراس��م با تقدير از برگزاري مراس��م بزرگداشت 
براي سينماگران پيشكسوت به س��خنان همايون اسعديان 
و مجيد قاري اش��اره كرد و بيان داش��ت: »متأسفم از اينكه 
شرايط درست نمي ش��ود تا كارگردان هايي كه سنگ  بناي 
اوليه سينماي پس از انقالب اسالمي را گذاشته اند، بتوانند 

فيلم هاي خودشان را بسازند.«
اس��ماعيلي همچنين در پايان درباره مجيد جوانمرد گفت: 
»من افتخار همكاري با او را نداش��تم ام��ا فيلم هاي خوبي 

ساخته و بيش از آن، انسان شريف و خوبي است.«
بهروز افخمي نيز با اشاره به سينماي مجيد جوانمرد گفت: 
»همه فيلم هايي كه از آقاي جوانمرد ديده ايم، ما را ياد »پكين 
پا« مي اندازد چون خوب درآمده اند و بدون اينكه صحبت كند 
عالقه اش به آن نوع سينما معلوم است. من فيلم »دستمزد« 
را در همان سالي كه داشتم »عروس« را مي ساختم ديدم و ياد 
فيلم »سر آلفردو گارسيا را برايم بياور« افتادم كه فيلم تب دار 
و عجيبي است و در سينماي امريكا هم خيلي غريب است، 
يعني تعداد كمي در س��ينماي امريكا هستند كه آن فيلم را 
به ياد بياورند و يك فيلم كالت اس��ت كه ي��ك قبيله هوادار 
دارد كه در اقليتند. »قافله« هم مرا ياد پكين پا مي اندازد كه 
جزو بهترين فيلمسازاني است كه من مي شناسم. اميدوارم 
كه فرصت پيش بيايد »مجيد جوانمرد« فيلم هاي بيشتري 
بسازد و مجبور نشود فيلمي بسازد كه بگويد فيلم من نيست. 
من هم هر كاري از دس��تم برآيد، در خدمتش هستم براي 

اينكه يك فيلم ديگر از ايشان ببينيم و كيف كنيم!«
مجيد جوانمرد سينمای حرفه اي را از دهه ۶۰ با كارگرداني 
فيلم »مار« آغاز كرد و در سال ۶۶ فيلم مشهورش »شكار« را 
با بازي مرحوم خسرو شكيبايي و پرويز پرستويي ساخت كه 
حال و هوايي انقالبي داشت. وي در سال ۶۸ فيلم »دستمزد« 
را ساخت كه آن فيلم نيز درباره مبارزه مردم با حكومت پهلوي 
بود. جوانمرد با آنكه در دهه ه��ای ۶۰ و 7۰ جزو كارگردانان 
پركار سينما بود، مدت هاس��ت از ساخت فيلم دور شده و به 

حاشيه رانده شده است.

در گفت وگوي »جوان« با غالمرضا نيكخواه بازيگر آثار طنز مطرح شد

به كمدي  پاك نياز داريم نه كمدي هاي سطحي

غالمرض�ا نيكخ�واه بازيگ�ري ك�ه ب�ا ايف�اي نقش ه�اي طن�ز 
ش�ناخته مي ش�ود درب�اره ض�رورت تولي�د طنزه�اي س�الم 
گف�ت: طبيعت�ًا ه�ر محص�ول هن�ري چ�ه در س�ينما و چ�ه 
در تلويزي�ون باي�د نزديك به س�ليقه م�ردم و براس�اس عاليق 
آنها توليد ش�ود ول�ي اصل مهم تولي�د هنر، حفظ اخالق اس�ت. 
يك ايراد اساسي به بخش عمده آثار طنز چه در سينما و چه در تلويزيون، 
درگيري آنها با لودگي ها و شوخي هايي است كه چندان مناسب حال 
خانواده ها نيس��تند. بازيگر »ويالي من« و »مرد ه��زار چهره« در اين 
باره در گفت وگو با »ج��وان« گفت: مخاطب روزگار م��ا در دل انفجار 
رسانه اي قرار گرفته اس��ت. از يك طرف كانال هاي ماهواره اي هستند 
كه مي خواهند با جذابيت بصري، جذبش كنند و از طرف ديگر فضاي 
مجازي كه همچون كشكول همه چيز در آن ريخته شده، مخاطب را 
دربرگرفته است. متنوع بودن ابزارهاي جلب مخاطب حتي به تلويزيون 
خودمان هم كشيده شده و كلي كانال و شبكه داريم ولي آنچه اهميت 
دارد اينكه مخاطب ايراني همچنان كمدي هاي ايراني را اگر درس��ت 

ساخته شده باشند به كمدي هاي خارجي ترجيح مي دهد. 
نيكخواه ادامه داد: يك دليل اين تمايل آن اس��ت كه شوخي هاي هر 
فرهنگ مختص خودش اس��ت و يك ش��وخي فرنگي شايد براي يك 
ايراني ملموس نباش��د و بالعكس. اين يك پتانس��يل براي طنزسازان 
ايجاد مي كند كه سراغ س��اخت طنزهاي مبتني بر فرهنگ خودمان 
بروند ولي متأسفانه گاهي ديده مي ش��ود به  جاي طنزهاي انتقادي، 
درگير لودگي و جلف بازي مي ش��وند. نيكخواه در پاس��خ به اين سؤال 
كه مهم تري��ن اقدام براي اصالح وضع موجود چيس��ت، متذكر ش��د: 
جاذبه هاي تصويري نياز هر محصول تصويري است و بايد از لحاظ رنگ 
و نور و مسائل فني قاب بندي، تالش شود براي باال بردن كيفيت تصوير و 
اساساً اگر محصولي تصويري، پيش نيازهاي بصري الزم را نداشته باشد 
هرچقدر هم كه متن قوي باشد پس زده مي ش��ود. بر اين اساس ابتدا 
بايد استانداردهاي تصويرسازي را در آثار حاكم كنيم و به موازات آن به 
سمت پااليش متن ها و گزينش داستان هايي اخالقي و سالم برويم كه 

با انتقادهاي اجتماعي، خنده ايجاد مي كنند. 
بازيگر »زير آسمان شهر« و »شوخي كردم« خاطرنشان ساخت: ما برخورد 
علمي با مشكالت را فراموش كرده ايم و صرفاً با سليقه گرايي به دنبال حل 
مشكليم كه جواب هم نمي دهد. توليد در سينما و تلويزيون نياز به دانش 
و آشنايي با متدهاي مختلف جذب مخاطب دارد، از جمله توليد كمدي 
نيز بايد مبتني با همين دانش صورت گيرد. نيكخ��واه تأكيد كرد: ما به 
كمدي هاي پاك نياز داريم نه كمدي هاي  س��طحي. هم در سينما و هم 
در تلويزيون، كمدي هاي تر و تميزي داشته ايم كه تماشاي ده باره آنها نيز 
مخاطب دارد. اين كمدي ها مبتني با اصول ساخته شدند و در توليدشان 

كم فروشي صورت نگرفت و ابداً هم به دامن ابتذال نيفتادند.

    ادبيات

واكنش نويسنده ايراني به جايزه نوبل »هاندكه«
 سياست در اهداي جايزه نوبل ادبيات 

تأثير مهلكي دارد
مصطف�ي جمش�يدي مي گويد، اه�داي نوبل ادبي�ات به پيت�ر هاندكه 
بار ديگر ثابت كرد سياس�ت در اداي جاي�زه نوبل تاثي�ر مهلكي دارد. 
به گزارش مهر، مصطفي جمشيدي نويس��نده و دبير اسبق جايزه ادبي قلم 
زرين با نگارش يادداشت كوتاهي به موضوع اهدای جايزه نوبل ادبيات به پيتر 

هاندكه واكنش نشان داد و اين اقدام را سياسي قلمداد كرد. 
وي در متني كه به اين مناس��بت در اختيار مهر گذاشته است، آورده است: 
اهداي جايزه به پيتر هاندكه كه ساختارشكني در حضور براي دفن ميلوشوويچ 
ديكتاتور و همچنين دفاع از صرب ها در مقابل نسل كش��ي در صربستان كار 
عمده اش در سياست بوده و به خاطر آن از نظر آزاديخواهان جهان در دهه  هاي 
گذشته مورد شماتت قرار گرفته است بار ديگر ثابت مي كند سياست در اداي 

جايزه نوبل تاثير مهلكي دارد. 
اين شائبه وقتي قوت مي گيرد كه احتمال س��اكت كردن و باج دادن به وي 
نيز از س��وي گردانندگان جايزه مطرح است! زيرا در س��ال هاي گذشته اين 
نويس��نده ادعا كرده بود جايزه نوبل بايد منسوخ شود زيرا ضدادبيات است و 
با ساز و كار واقعي ادبيات همخواني ندارد اما اكنون كه برگزيده شده از نوعي 
عرفان! و رهاش��دگي خاصي حرف مي زند و ش��عف خود را از گرفتن جايزه 

كتمان نمي كند. 
بس��يار جاي تعجب دارد كه يك نويس��نده با اختيار كامل در مراس��م دفن 
ديكتاتوري شركت كند كه نسل كشي مسلمانان را انجام داده است و به آن در 

مقاله اي ببالد! و در نهايت صاحب چنين جايزه اي نيز شود.

نمايش »تنهاتر از مس�يح« روايتش را از ورود 
مسلم بن عقيل، سفير امام حسين)ع( به كوفه 
ش�روع مي كند و تا مدافعان حرم مي رسد. در 
تمام طول ۱۴قرني كه اي�ن نمايش پس از قيام 
عاشورا نمايش مي دهد، گروه هاي مختلفي از 
حق طلبان و آزادگان شيعه، امتدادي از همان 
كارواني هستند كه به س�وي عاشورا مي رفت. 
حقيقت اين است كه ماندگاري نام امام حسين)ع( 
در اقطار تاريخ چيزي به ش��دت اسرارآميز است. 
همين ماندگاري اس��ت كه باعث مي ش��ود تلقي 
تاريخي از يك شكس��ت تمام عي��ار نظامي، يك 
پيروزي تمام عيار گفتماني باش��د. راز ماندگاري 
امام حسين)ع( كه تشبيه ايشان به حضرت عيسي 
هم بسيار رايج اس��ت، تكرار معادل هاي تاريخي 
قيام آن حضرت در دوره هاي گوناگون زمان است. 
نمايش »تنهاتر از مسيح« به همين تكرر آيينه وار 
قيام عاشورا در برهه هاي مختلف زماني توجه كرده 
است. عبارت مشهور »كل يوم عاشورا و كل ارض 
كربال« نمادي از اين احساس به حساب مي آيد كه 

در طول تاريخ شيعه جريان داشته است. 
عبارت تنهاتر از مس��يح كه نام اين اثر است، ناظر 
بر اين است كه ساالر شهيدان كسي است كه در 
صحنه نبرد با كفر به جز 7۲تن كه در مقابل يك 
لشكر رقم كمي است ياوري نداشته است اما معناي 
حقيقي اين عبارت يگانگي و غربت امام حسين)ع( 
اس��ت. نمايش چنين روايت مي كند كه راه امام 
حس��ين)ع( همواره در طول تاريخ جريان داشته 
است و در طول قرن ها هميشه ياوراني داشته كه 

دنباله رو مسير و هدف و آرمان او بوده اند. 
    استفاده از يك تكنيك تركيبي 

 تكنيك روايت اين نمايش تركيبي از تكنيك هاي 
مربوط به دوره هاي مختلف تاريخي، اعم از باستاني، 
ميانه و مدرن است. همچنين در اين كار سبك  هاي 
ايراني، عربي و اروپايي تركيب ش��ده اند و از تمام 
امكانات زيبايي شناختي تئاتر استفاده شده است. 
تكنولوژي هاي جديد و روش هاي سنتي نمايش در 
تنهاتر از مسيح به خوبي تركيب شده اند. صداهاي 
نمايش ضبط ش��ده هس��تند و در وس��ط صحنه 
يكسري پرده هايي نصب ش��ده كه پشت هر كدام 
از آنها ادامه ميزانس��ن نماي��ش در دوره اي ديگر 
رونمايي خواهد ش��د. نمايش ۴۰۰بازيگر دارد كه 

در پرده هاي مختلف وارد و خارج مي شوند و اين به 
مدد امكانات تكنولوژيك نمايش است كه كنترل 
مي شود. در نمايش هاي يونان باستان هم براي ورود 
خدايان به وسط صحنه، از جرثقيل هايي كه با اهرم 
دستي هدايت مي شد استفاده مي كردند، يعني از 
روز اولي كه هنر تئاتر پديد آمد، تالش براي استفاده 
از تكنولوژي در روايتگري آن باب بوده است اما اين 
به آن معنا نيست كه نفس به نفس بودن هنرمندان 
روي صحنه و تماشاگران شان به هم بخورد. »تنهاتر 
از مسيح« به اپرا هم بي شباهت نيست. تركيب اپرا و 
تعزيه معجون شگفت انگيزي از آب درآمده كه طي 
چند سال اخير عالقه مندان بسياري را به خودش 
جلب كرده و تنهاتر از مس��يح يك��ي از نمونه هاي 
شاخص آن در اين س��ال ها بوده است. مبدع اصل 

اين شيوه بهزاد بهزادپور به حساب مي آيد. 
»تنهاتر از مسيح« در ميان استقبال انبوه مخاطبان 
در بوس��تان واليت تهران در حال اجراست. ابتدا 
قرار بود اين نمايش در مسير پياده روي اربعين به 
دو زبان عربي و فارس��ي اجرا شود اما بنا به داليل 

اقتصادي چنين چيزي ممكن نشد. 
۱۴قرن است كه موسيقي، شعر، نقاشي و نمايش 
در خدمت قيام عاش��ورا هستند و هيچ وقت هيچ 
چيز نتوانس��ته ذره اي از حرارت اوليه آن حركت 
عظيم كم كند و نمايشي مثل »تنهاتر از مسيح«، 
غير از جذابيت هاي س��تودني اش در امور فني و 
زيبايي ش��ناختي، متصل به محتوايي اس��ت كه 
پايداري اش را ۱۴۰۰سال است ثابت كرده است. 

    ظرفيت حضور 5هزار نفر در هر اجرا 
حسن بزرا، كارگردان نمايش »تنهاتر از مسيح« 
درباره اجراي اين اثر ميداني مي گويد: اين سبك 
از نمايش  هاي ميداني توسط بهزاد بهزادپور، استاد 
من ابداع شده است كه در اجراي نمايش  هايش از 

اين روش استفاده مي  كند و ما كمتر در نمايش هاي 
ميداني كه در اين سال ها در جاي جاي اين كشور 
برگزار شده شاهد آن هستيم. پيش از اين كارهايي 
چون »ش��ب آفتابي«، »ش��بي در كهكشان ها«، 
»فصل شيدايي« بر اساس همين فرم اجرا رفته اند. 
من هم افتخ��ار داش��تم در برخي از اي��ن كارها 
دستياري استاد بهزادپور و س��عيد اسماعيلي را 
داشته باشم و از آنها در اجراي نمايش هاي ميداني 
بياموزم و حاال به عنوان كارگردان نمايش »تنهاتر 
از مس��يح« در اجراي اين اثر از اين روش استفاده 
كنم. نمايش در سه وجه و سه پرده اجرا مي شود 
يعني مخاطب درون يك مكان حضور پيدا مي  كند 
و از سه طرف شاهد وقايع نمايش از حضور مسلم 
در كوفه تا زمان حال حاض��ر و درگيري مدافعان 
حرم با داعش در نمايش اس��ت. ۴۰۰بازيگر براي 
اجراي نمايش در اين اثر در ح��ال حركت و اجرا 
هستند. بازيگران نيز همه از نيروهاي درجه يك و 
سربازان ارتش جمهوري اسالمي ايران  هستند كه 

شاكله اصلي كار با همين سربازان است. 
بزرا خاطرنشان كرد: س��ربازاني كه در كار حضور 
پيدا كرده اند، همگي طي يك هفته به طور فشرده 
تمرين كرده اند تا بتوانند ب��راي حضور بر صحنه 
آماده باش��ند و اگر اين تالش جمع��ي نبود اصاًل 

چنين كاري روي صحنه نمي آمد. 
علي اس��ماعيلي تهيه كننده كار نيز در خصوص 
توليد اين اثر بيان كرد: با همه ش��رايط س��خت 
و س��نگين موجود، توليد كار ي��ك ماهه جمع و 
جور ش��د تا اينكه امش��ب به اجرا رس��يده است. 
بازيگران كار هر س��ال تغيير مي  كنن��د، البته ما 
داريم از سربازاني كه در س��ال  هاي گذشته فعال 
بوده ان��د و در اين اجرا آموزش ديده اند و امس��ال 
هم جزو تيم افتخاري ما در كارگرداني ش��ده اند، 
استفاده مي كنيم. اسماعيلي درباره هزينه هاي كار 
توضيح داد: درست است كه ظاهراً اين كار هزينه 
زيادي برده اما به خاطر اينكه براي سيدالشهدا)ع( 
است، همگي براي برگزاري اين نمايش قدم پيش 
گذاشتند و دلي با ما همكاري كردند تا كار به شكل 

كم خرج تري براي اجرا آماده شود. 
    نمايشی براى جا مانده هاى اربعين

تهيه كننده اثر با اشاره به زيرساخت كار كه توسط 
س��ازمان هنري رس��انه اي اوج فراهم شده است، 
يادآور شد: سازمان اوج سال  هاست باني نمايش هاي 
ميداني با اين وس��عت و حجم در كشور بوده است. 
سال گذشته قرار بود اين نمايش در مسير نجف به 
كربال اجرا ش��ود اما با توجه به وضعيت معيش��تي 
و اقتصادي تصميم بر اين گرفتي��م كه نمايش در 
جنوبي ترين نقطه تهران و در بوستان بزرگ واليت 
اجرا ش��ود. اميدواريم كس��اني كه نتوانسته اند به 
كاروان كربال برس��ند براي تماشاي اين نمايش به 
بوستان واليت بيايند و به تماشاي نمايش بنشينند 
چراكه هر سانس نمايش ظرفيت ۵ هزار نفر مخاطب 
را دارد. اسماعيلي در پايان اظهار داشت: ارزش هر 
بليت ۵۰هزار تومان است كه توسط بانيان نمايش 
يعني سازمان فرهنگي- هنري اوج، سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي، سازمان شهرداري تهران و ارتش 

جمهوري اسالمي ايران پرداخت مي شود.

گزارش »جوان« از اجراي نمايشي براي جامانده هاي اربعين در بوستان واليت

  از »تنهاترين مسيح«
تا مدافعان حرم در يك نمايش ميداني

 تركيب اپرا و تعزيه معجون شگفت انگيزي از آب درآمده كه طي چند سال اخير 
عالقه مندان بسياري را به خودش جلب كرده است

»تنهات��ر از مس��يح« در س��ه 
وجه و سه پرده اجرا مي شود 
يعني مخاط��ب درون يك مكان 
حضور پي��دا مي  كند و از س��ه 
طرف شاهد وقايع نمايش است


