
جمعه ها معموال روز افتتاحیه نمایشگاه های هنری است. 
فردا هم نمایشگاه های متعددی افتتاح می شود که مروری 

کوتاه بر بعضی از آن ها خواهیم داشت. 
آبرنگ های  میزبان  آذر  از جمعه 9  نگارخانه »نقش جهان« 
مهرنوش سید محسنی با عنوان »زمزمه طبیعت« خواهد بود. 
مهرنوش سیدمحسنی متولد 1346 تهران و دانش آموخته رشته 
گرافیک و آموزش هنرهای تجسمی است. در بیانیه این نمایشگاه 
آمده است: »زمزمه طبیعت، زمزمه عشق است ... زمزمه ای عاشقانه 
برای دوست داشتن و دوست داشته شدن«. این نمایشگاه جمعه 
از ساعت ١٦ الی ٢٠ در نگارخانه »نقش جهان« واقع در نیاوران، 
از میدان یاسر به سمت تجریش، کوچه همایونفر، کوچه سعدی، 
کوچه حافظ، خیابان آیت اهلل محمودی ٢، پالک ٩ افتتاح می شود 

و تا 14 آذر به جز شنبه از ساعت ١٦ تا ١٩ ادامه خواهد داشت.
»تو اینجا بودی« عنوان نمایشگاه ویدئوآرت های علی اتحاد است 
که از فردا به مدت یک هفته در گالری »فرشته« واقع در خیابان 
شریعتی، پایین تر از پل صدر، جنب شهر کتاب فرشته، روبه روی 
ساختمان رویال پارک، پ 71/16 برپا خواهد بود. این نمایشگاه 
روز افتتاحیه از ساعت 16 تا 21 و یکشنبه تا جمعه از ساعت 12 

تا 20 میزبان عالقه مندان است.
آثار نقاشی »بیژن صفاری« نیز با عنوان »استاد و دوست« از 
این جمعه تا پایان آذر در گالری »دستان +٢« از ساعت 11 تا 
19 میزبان عالقه مندان خواهد بود. این گالری در خیابان فرشته، 

خیابان بیدار، پالک ۸، طبقه  دوم واقع شده است.
»مریم حیدرزاده« که او را بیشتر با ترانه هایش می شناختیم، 
پنجمین نمایشگاه نقاشی اش را از 9 آذر با عنوان »پس از آن همه 
حسرت« در گالری »مژده« برگزار خواهد کرد. او درباره نام گذاری 
نمایشگاه هایش گفته است: »پس از آن همه حسرت«، نامی است 
که برای نمایشگاه های نقاشی خودم برگزیده ام زیرا سه و نیم ساله 
بودم که بر اثر یک عمل جراحی بینایی ام را از دست دادم و نقاشی 
هنری بود که همیشه عاشقش بودم و به خاطر این محدودیت 
نمی توانستم به آن بپردازم. تا 9 سال قبل که پس از آن همه 
حسرت با راهنمایی استادم آقای قاسمی زاده توانستم به سمت 
آن بروم. رنگ ها و تصاویر در هاله ای از ابهام در ذهنم وجود داشت 
بتوانم نقاشی کنم«. نمایشگاه  تا  و همین موضوع کمک کرد 
حیدرزاده در گالری مژده به نشانی سعادت آباد، خیابان عالمه 
شمالی، خیابان هجدهم شرقی، پالک 27 تا شانزدهم آذرماه )غیر 
از شنبه( هر روز از ساعت 12 تا 20 میزبان عالقه مندان خواهد بود.

نگارخانه »آریا« نیز تا 19 آذر میزبان نمایشگاه انفرادی مجسمه، 
نقش برجسته و چاپ سعید شهالپور خواهد بود. این نمایشگاه واقع 
در خیابان ولیعصر، باالتر از سه راه عباس آباد، کوی زرین، پالک 
10 به جز روز افتتاحیه از ساعت 16 تا 20 میزبان بازدیدکنندگان 

است.
سوزان  نقاشی های  انفرادی  نمایشگاه  عنوان  نفور«  »نقش 
عظیمی است. این نمایشگاه در خیابان شریعتی، نرسیده به میدان 
قدس، کوچه ماهروزاده، کوچه رمضانیان، ابتدای کوچه احمدی 

مقدم )ایزد(، پالک 31، طبقه اول قرار دارد و تا 15 آذر به جز 
شنبه ها از ساعت 16 تا 20 فعالیت می کند.

سومین نمایشگاه گروهی آثار هنرهای تجسمی و صنایع دستی 
هنرمندان توان یاب با عنوان »بر بلندای چکاد« با هدف معرفی 
بیان  و  هنر  عرصه  در  توان یاب  هنرمندان  توانمندی های 
ظرفیت های هنر به عنوان ابزاری ارزشمند در راستای بیان رنج ها 
و امیدهای توان یابان تا 15 آذر در نگارخانه »آشیانه مهر« برگزار 
می شود. این نمایشگاه به جز پنجشنبه و جمعه در میدان انقالب، 
خیابان کارگر شمالی، باالتر از نصرت، کوچه جعفرزادگان، پالک 2 

میزبان عالقه مندان خواهد بود.
گالری »فردا« نیز از 9 آذر میزبان »انقالب تا جمهوری« خواهد 
بود. در بیانیه این نمایشگاه که دربرگیرنده آثار نقاشی محبوبه 
عنوان  به  شهری  ویترین های  به  »توجه  آمده:  است،  پهلوان 
ویترینی جهت نمایش فرهنگ و زبان گفتمانی جامعه شهری، 
پیش تر با پروژه بازارهای شهری آغاز شد. شهر به عنوان بستری 
متکثر از الگوهای فرهنگی در پروژه   نقاشی سال های91-97 به 
صورت گونه ای فرهنگی شکل گرفت و تصویر آن با گزینش های 
انتخابی فعالیت در ذهن مخاطب شهری را می طلبد. گزیده های 
شهری تصویری است از شهر هر روز شهروندان و انتخاب قابی 
جهت ماندگاری گوشه های آن با جهان بینی و زبانی شخصی 

است. ویترین های شهری به عنوان ویترینی جهت نمایش فرهنگ 
عامه،  فرهنگ  در  جامعه  گفتمان  چیدمانی  بازنمایی  و  عموم 
صورتی فرهنگی از اشیاء روزمره می سازد. اشیاء و اجزاء شهری 
در خیابان انقالب به عنوان خیابانی مرکزی با تاریخ 100 ساله، 
تغییر کاربری های چندگونه و سپری شدن سه دوره مهم از تاریخ 
ایران، گونه ای فرهنگ بصری و نوشتاری جامعه امروز را نشان 
می دهند. نئون ها و شبرنگ ها با نوشتارها و عناصر بصری چون 
مانکن ها و مجسمه ها در تلفیق با هم معانی متکثر جامعه امروز 
را نشان می دهند و کنایه ای به طنز و جد به فرهنگ عمومی 
فضاهای شهری دارد«. این نمایشگاه که تا 15 آذر ادامه خواهد 
داشت، هر روز از ساعت 16 تا 20 به نشانی خیابان کریم خان 
زند، خیابان حسینی، کوچه اعرابی 6، پالک 2، طبقه دوم پذیرای 

مخاطبان خواهد بود.
آثار نقاشی »رکسانا منوچهری« نیز با عنوان »وصله پینه ها« تا 
11 دی در گالری »اعتماد 2« واقع در میدان هفت تیر، خیابان 
مفتح جنوبى، بن بست شیرودى، پالک ٢٥ به جز دوشنبه  ها از 

ساعت 12 تا 20 میزبان عالقه مندان است.
نمایشگاه عکس »کامران شیردل« هم با عنوان »حوالی انقالب 
در پرسه های کامران شیردل« تا 5 بهمن در مرکز »نبشی« واقع در 
خیابان کریم خان، خیابان استاد نجات اللهی )ویال(، کوچه خسرو، 

پالک 51 از ساعت 12 تا 20 منتظر عالقه مندان به عکاسی است. 
در معرفی این نمایشگاه آمده است: »کامران شیردل به عنوان یکی 
از پیشگامان سینمای مستند ایران، همواره به مانند استاد و مرادش 
آنتونیونی، تصویر خود را از واقعیت در مستندهایش به نمایش 
می گذارد و مخاطبان را در برابر پرسشی دشوار به داوری درباره  
حقیقت آن واقعه دعوت می کند. اما آثار سفارشی و غیرسفارشی 
او، حتی آن ها که به عنوان مستندهای صنعتی ساخته شده اند، 
ناخواسته در بن بست تعبیرهای سیاسی روز توقیف و تصویرهای او 

اسنادی مهم از جامعه شناسی تاریخ معاصر ایران می شوند.
شیردل که نخستین فیلم ساز ایرانی است که از عکس به 
عنوان اینسرت )الیی( در سینمای خود به تناوب بهره برده 
است، عکس های پروژه  حاضر را نیز تنها به قصد ساخت یک 
فیلم مستند به عنوان اینسرت، عکاسی می کند که در پرسه های 
نامشخصی در روزهای منتهی به انقالب در سال 1357 بدون 
سفارشی خاص برای یک شبکه  خبری یا تلویزیونی در تهران 

انجام شده است.
اکنون عکس های کامران شیردل با رویکردی مستقل از فیلم ها 
و نه به عنوان اسنادی تاریخی، اجتماعی و سیاسی که به عنوان 
روایتی خرد در حاشیه  متن بزرگ روایت انقالب در کنار راش هایی 

که هیچ گاه به فیلم تبدیل نشد به نمایش گذاشته می شود«.

6فرهنگی

 اکران های مردمی »گلدن تایم« در پردیس چارسو
اکران های مردمی فیلم »گلدن تایم« در روزهای هشتم و دهم آذر با حضور 
سجاد افشاریان و امیرحسین فتحی در پردیس سینمایی چارسو برگزار 

می شود.
اکران مردمی »گلدن تایم« روز پنج شنبه، هشتم آذر ساعت 1۸ با حضور سجاد 
افشاریان بازیگر، نمایشنامه نویس و کارگردان در پردیس سینمایی چارسو برپا 
می شود.  همچنین اکران مردمی دیگر این فیلم روز شنبه، دهم آذر ساعت 1۸ در 

همین پردیس سینمایی با حضور امیرحسین فتحی، بازیگر سینما انجام می شود.
در  اپیزود  دوازده  روایت  و  استگ  کاکاوند  پوریا  ساخته  اولین  تایم«  »گلدن 
دوازده ماه سال است که داستان هر کدام در ماشین می گذرد.علی باقری،هوشنگ 
گلمکانی،کیومرث پوراحمد،مجتبی پیرزاده، ریما رامین فر،ژاله صامتی،هادی شیخ 

االسالمی در این فیلم ایفای نقش می کنند.

 اولین همکاری  حسین یاری با افشین هاشمی
فیلمبرداری »خداحافظ دختر شیرازی« آخرین ساخته  افشین هاشمی بعد 
از فیلم های »خسته نباشید!«، »گذر موقت« و »خاله قورباغه« این روزها 
در تهران ادامه دارد و به تازگی حسین یاری مقابل دوربیِن این کارگردان 

رفته است.
به گزارش ایسنا، پیش از این شبنم مقدمی و افشین هاشمی در این فیلم به 
ایفای نقش پرداخته اند. طّراح صحنه و لباس »خداحافظ دختر شیرازی« نازنین 
توسلی است. این فیلم به تهیه کنندگِی فرشته طائرپور و سرمایه گذاری علی طلوعی، 
یک عاشقانه  مفّرح است که بر اساس یکی از برجسته ترین آثارِ کمدی نویِس مشهوِر 
آمریکایی - نیل سایمون - توسط افشین هاشمی با فرهنِگ شوِخ ایرانی بازنویسی 

شده است.
 

چه عده ای تمایل به اکران  »مارموز« ندارند؟
کمال تبریزی در آستانه  اکران »مارموز« معتقد است: عده ای از درون سینما 

تمایل ندارند که این فیلم در تاریخ موردنظر اکران شود.
این کارگردان سینما که تیزر کوتاهی را به تازگی منتشر کرده است در پاسخ 
کوتاهی به ایسنا گفت:» به نظر می رسد عده ای تمایل ندارند که فیلم »مارموز« 
در تاریخ مورد نظر اکران بشود و احتماال قصد دارند جلوی نمایش آن را بگیرند! 
با این حال ما همه تالشمان را خواهیم کرد که دشمنان »مارموز« را ناامید کنیم! 
روزشمار اکران امری عادی است که همیشه متداول بوده است اما نوبت که به 
»مارموز« رسیده بعضی ها برآشفته اند و تحمل نمی کنند!« تبریزی درباره  دالیل این 

اظهارات،توضیحات بیشتری نداد.

مجید برزگر: به دغدغه هایم می پردازم
فیلم »یک شهروند کامال معمولی« به کارگردانی مجید برزگر در کانون فیلم 

خانه سینما به نمایش درآمد.
سومین جلسه کانون فیلم خانه سینما که سه شنبه ششم آذرماه در سالن سیف اهلل 
داد خانه سینما برگزار شد، به نمایش فیلم »یک شهروند کامال معمولی« اختصاص 
داشت. پس از نمایش فیلم نیز نشست نقد و بررسی با حضور مجید برزگر کارگردان، 
ناصر صفاریان دبیر کانون فیلم خانه سینما،محسن آزرم به عنوان منتقد مهمان 

برنامه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی خانه سینما، در ابتدای این جلسه ناصر صفاریان، دبیر 
کانون فیلم خانه سینما با برشمردن عناصر موجود و مشترک در این اثر و فیلم های 
قبلی برزگر از جمله »فصل باران های موسمی« و »پرویز«، شخصیت های اصلی 
این سه فیلم را »آدم هایی تنها در دل یک جامعه  بزرگ« توصیف کرد: »این آدم ها 
باران ها…« دوران  ردیف های سنی مختلفی دارند که به عنوان مثال در »فصل 

نوجوانی، در »پرویز« میان سالی و در »یک شهروند…« دوران پیری است.«
او همچنین ویژگی مشترک این شخصیت ها را درک نکردن اطرافیان و البته درک 
نشدن متقابل از سوی آن ها دانست و افزود: »جالب این که تمام این شخصیت ها در 
فضای شهرک های داخل تهران نفس می کشند. شهرک هایی که بخشی از عناصر 

شهری انسان مدرن امروز به حساب می آید.«
در ادامه ، مجید برزگر در پاسخ به پرسش دبیر کانون فیلم درباره  دلیل تاکید بر 
تنهایی شخصیت های منتخب فیلم های خود گفت: »این، تم مشترکی است که در 
ذهنم هست و از آن جا که در سینما به عنوان فیلم ساز حرفه ای فعالیت ندارم بیشتر 
سعی می کنم به دغدغه ها و عالقه مندی هایی که ذهنم را درگیر می کند بپردازم.

بعد از تمام شدن فیلم »پرویز« وقتی نسخه  اولیه  »یک شهروند کامال معمولی« را 
می نوشتم احساس کردم دنباله  فیلم قبلی و یک سه گانه درباره  این آدم ها و دنیای 

محاط بر تنهایی آن هاست که با همین فیلم نیز باید به پایان برسد.«
برزگر با اشاره به این که اهل تهران نیست اما نیمی از عمر خود را در این شهر 
گذرانده  است، عنوان کرد: »فارغ از ظاهر شهر، آنچه در مورد اغلب آدم های ساکن 
آن به چشم می خوَرد، تنهایی تلخی است که خیلی وقت ها آن را در روابط روزّمره 
احساس می کنم. در نتیجه، خیره شدن به آدم های تهران و تنهایی  آن ها را دوست 
دارم.بعد از »پرویز« که یک فیلم درگیرکننده  نسبتاً شلوغ و پر ماجرا بود، دلم 
می خواست یک فیلم آرام بسازم و شکل دیگری از فیلم سازی را تجربه کنم که در 

نهایت به ساخت »یک شهروند کامال معمولی« منجر شد.«
در بخش دیگر این نشست محسن آزرم با اشاره به »زندگی در کالن شهر تهران« 
به عنوان ایده   مشترک در میان فیلم های برزگر گفت:»در سه فیلمی که تاکنون از 
ایشان دیده ایم، این ایده به اضافه  تنهایی آدم ها و انزجار خفیف شان از همدیگر، به 
صورت واضح دیده می شود. اما »تم« مهم تری که وجود دارد و می توان به آن فکر 
کرد موضوعی شبیه بلوغ است که آن هم در هر سه فیلم مجید برزگر تکرار شده 

است.«

جشنواره  فیلم فجر را تجاری کنید
بهروز افخمی با بیان اینکه فضای جشنواره فجر بیشتر شبیه سیرک است، 
گفت: این جشنواره باید تجاری شود و در فصول بی رونق، رونقی به سینما 

ببخشد.
طبق گزارش رسیده، این کارگردان سینما که به تازگی گفته بود بار دیگر مجری 
برنامه سینمایی هفت می شود اما براساس برخی خبرها این موضوع منتفی شده و او 
ترجیح داده یک برنامه دیگر را در تلویزیون اجرا کند، در نشست »گفتمان فرهنگی 
انقالب« جشنواره فیلم مقاومت اظهار کرد: درباره جشنواره ها نظر خوشی ندارم و از 
فضای جشنواره ها خوشم نمی آید، چون تماشاگرش واقعی نیست و فضای جشنواره 
فجر بیشتر شبیه سیرک است. او با بیان این که در 15 سال اخیر جشنواره ها تغییر 

کرده اند، افزود: مدارس سینمایی امروز در حال از بین رفتن هستند. 
در گذشته با ترجمه معدود کتاب های سینمایی باید کتاب می خواندیم و اآلن هم 
به فارسی و هم انگلیسی است و دسترسی به استادان آسان شده است و به همین 

دلیل مدارس سینمایی بی معنی شده اند.

اخبار
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خالق »باب اسفنجی« درگذشت
»استفن هیلنبرگ« انیمیشن ساز آمریکایی و خالق سریال محبوب و فیلم سینمایی »باب اسفنجی« در سن ۵7 سالی درگذشت. به گزارش ایسنا به نقل از ورایتی، شبکه تلویزیونی »نیکلدئون« که »استفن هیلنبرگ« یکی از بنیانگذاران آن است، 

با اعالم خبر درگذشت این چهره موثر در عرصه پویانمایی عنوان کرد وی یک رفیق دوست داشتنی و همکاری قدیمی و خالق بود و ما با خانواده وی ابراز همدردی می کنیم.  »هیلنبرگ« به بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک )ASL( که یک 
بیماری تخریب کننده سلول های عصبی است، مبتال شده بود؛ همان بیماری که »استیون هاوکینگ«، فیزیکدان نامدار انگلیسی نیز به آن مبتال شده بود. 

کدام نمایشگاه های هنری فردا افتتاح می شوند؟

آخرین قدم های پاییز در گالری های پایتخت

هادی مرزبان از چهار دهه اجرای آثار زنده ياد اکبر رادی می گوید

بیشتر از آنچه که فکر کنید ایرانی هستم! 
این روزها نمایش »آهسته با گل سرخ« به نویسندگی زنده ياد اکبر رادی 
و کارگردانی هادی مرزبان در تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفته است. 

نمایشی که به طور مشخص به روزهای منتهی به انقالب 13۵7 می پردازد.
مرزبان پیش از این هم این نمایش را اجرا کرده بود و حاال دومین بار است که تجربه 
کارگردانی این نمایشنامه را می چشد. بازیگرانی مانند حبیب اسماعیلی، محمد حاتمی، 
میترا حجار، سام قریبیان و فریبا کوثری نیز در این نمایش بازی می کنند. مرزبان چهار 
دهه است که مشغول اجرای آثار رادی است و در این راه هم مویش را سفید کرده 

است. به همین مناسبت پای صحبت های او نشسته ایم.
 نویسندگانی مانند بهرام بیضایی و محمد یعقوبی از ایران مهاجرت کرده اند؛ ولی 

هنرمندانی مانند اکبر رادی و خود هادی مرزبان از ایران نرفتند. چرا؟
 چرا؟! چرا مهاجرت نکردم؟ من بیشتر از آنچه که فکر کنید ایرانی هستم! من به 
ایرانی بودنم افتخار می کنم. مانده ام و می مانم، چرا که اینجا خانه من است. کجای دنیا 
می توانم بوی نجیب خاک باران خورده کوچه پس کوچه های این سرزمین را حس 

کنم؟! کجا بروم که سادگی نگاه های عاشقانه هموطنان خود را حس کنم؟
 چرا جوان ترها به سراغ متن های خوب ایرانی، مخصوصا آثار اکبر رادی نمی روند؟

 به نظر من جوان ترها، متون خوب ایرانی را نمی شناسند! و ذوق و شوقی برای 
آشنایی با آن متن ها را نشان نمی دهند! که البته آنها هم مقصر نیستند... تحت تأثیر 
برخی اساتید تازه از گرد راه رسیده مجذوب فرهنگ غرب شده  هستند... این اساتید 
عزیز معتقدند که: »اصال درام ایرانی نداریم!!!« برخی از این دوستان، به محض آنکه، 
هواپیمایشان از فرودگاه ایران به پرواز درمی آید، همه هویت و شناسنامه خود را 
فراموش می کنند و به کلی یادشان می رود که از کشور سعدی، حافظ، حضرت موالنا، 
خیام، ابوریحان بیرونی، شیخ ابوسعید ابوالخیر، عین القضات همدانی، بیهقی و... هستند. 
عمق پر حماسه فردوسی را فراموش می کنند... نتیجه آن می شود که وقتی یک بازیگر 
جوان برای تمرین، اتودی از نمایش ایرانی می خواهد تمرین کند و از استادش کمک 
می خواهد، ایشان می فرمایند: »ما اصال درام ایرانی نداریم!!!« و نمی داند که به قول 
معروف سخن شناس نیست، سخن اینجاست. به قول حضرت حافظ: »چو بشنوی 

سخن اهل دل مگو که خطاست/سخن شناس نه ای جان من خطا اینجاست«.
 آیا یک کارگردان برای اجرای آثار رادی و نمایشنامه های دیگر ایرانی باید به این 
متون وفادار باشد؟ شاهد هستیم آثار آنتوان چخوف،  ویلیام شکسپیر، آرتور میلر و 

دیگران به شیوه های گوناگونی روی صحنه می روند. آیا آنها اشتباه می کنند؟
 خیر، اینطور نیست. در یک کار نمایشی، کارگردان، مؤلف دوم به حساب می آید 
و اگر کارگردانی کارش را بلد باشد، می تواند تا آنجا که به روح و فکر اثر لطمه نخورد 
تغییراتی در آن ایجاد کند. فقط باید به ساختمان اثر لطمه ای وارد نشود. من یادم 

می آید که در زمان حیات زنده یاد اکبر رادی در زمان اجرای نمایش »آمیز قلمدون«، 
یک صحنه کامل را حذف کردم و ایشان هم مخالفتی نداشتند.

 دوره دوم آثار اکبر رادی متعلق به نمایشنامه های غیررئالیستی اوست که در برخی 
از اوقات تحت تأثیر ساموئل بکت است. چرا کمتر سراغ این آثار می روید؟

 حیف و چقدر حیف که رادی رفت! و من نمی دانم اگر بود، امروز آثارش چگونه و 
چه سبکی بود. فقط این را می دانم که او درام نویسی پویا بود؛ و همواره در هر کارش 
شیوه ای بکر می دید. ممکن است نویسندگانی چون آنتوان چخوف یا هنریک ایبسن 
و یا آرتور میلر و یا صادق هدایت و ... روی رادی تأثیر گذاشته باشند؛ اما، او هرگز از 
هیچ نویسنده ایرانی یا جهانی تقلید نکرده است. خیلی ها به رادی »چخوف ایران« 
می گویند؛ در حالی که ساختمان رئالیسم رادی خاص خود اوست؛ چه از نظر تکنیکی 
و چه از نظر درام و حتی از نظر اجتماعی. البته او هم مثل هر نویسنده ای در کارش 
دوران مختلفی در نویسندگی دارد. مثال از رئالیسم های خاص خودش تا مثال »باغ 
شب نمای ما« که نیم نگاهی حتی به جهان مدرن و پست مدرن دارد تا »هاملت با ساالد 
فصل« که به اعتقاد من 100 درصد مدرن است و یا »شب بخیر جناب کنت« که 

شیوه دیگری  است و آثار دیگر.
 نمایشنامه »آهسته با گل سرخ« از آثار مهم رادی درباره انقالب 1357 است و 
زیرمتن ها و رومتن های مشخصی درباره کنش های انقالبی و طبقات مختلف اجتماعی 

دارد. به نظرتان اجرای این نمایشنامه در سال 1397 چه ضرورتی دارد؟
 اوال من وقتی کاری به صحنه می برم، خودم را در زمان تاریخی خاصی محصور 
نمی کنم و در مورد »آهسته با گل سرخ«، درست است که در بیرون از منزل اتفاقات 
و جریانات انقالب در جریان است؛ ولی، روی صحنه زندگی جریان دارد. آدم خوب 
خوب، بد بد است و عشق هم کار خودش را می کند؛ و به خصوص یک عشق مثلثی 
نامحسوس و شاید اینجا باید بگوییم عشقی مربعی اتفاق افتاده است که زیبا هم است. 
از طرف دیگر، برایم مهم بود که جوان هایی که آن زمان نبودند این نمایش و فضای 
آن زمان را ببینند. آنها باید می دیدند که در آن زمان مردم چقدر مهربان بودند و به 

هم عشق می ورزیدند.
 برای آشنا شدن با اکبر رادی باید اول کدام نمایشنامه او را بخوانیم. رادی بیش از 

20 نمایشنامه دارد که هر کدام فضا و بستر متفاوتی دارند.
 برای خواندن آثار رادی معتقد هستم که هر کدام از آثار رادی کتابی است برای 
کالس های درس دانشگاهی، ولی پیشنهادم این است که جوان ترها و عالقه مندان به 
آثار رادی ابتدا از کارهای رئالیستی او شروع کنند. خیلی بهتر است از نمایشنامه »مرگ 

در پاییز«، »ارثیه ایرانی« و »افول« شروع کنند.
 نمایشنامه »پلکان« که در اوایل دهه 1360 اجرا کردید چه؟

 من در هر زمان فکر کرده ام حرفی برای گفتن دارم، نمایشی را روی صحنه برده ام. 
در سال های نمایش »پلکان« شاهد بودم که بلبل های نمایش رادی در جامعه ما 
مارمولک وار دارند از پله های ترقی باال می روند و در هر پله به قول رادی فقط قطره 
این فلسفه نمایش پلکان  خونی می ریزند و به پله بعدی صعود می کنند. 
است که بلبل از دهی در رشت، مارمولک وار حرکت می کند و تا کاخ فرمانیه می رسد.  

او در هر پنج صحنه فقط خون می ریزد و پیش می رود.
 مهم ترین ویژگی های کارگردانی خودتان چیست؟

 یاد استاد رادی بخیر. همیشه به من می گفت: »تودر کارگردانی یک شیوه خاص 
داری که خیلی دوست دارم و این دلیل کارهای خوب توست.«

 من 30 سال با آثار رادی زندگی کردم و می توانم بگویم بسیار هم آموختم و این 
30 سال دوران با شکوهی در کارهای من بود. اینجا باید به یک مطلب مهم اشاره 
کنم. وقتی من از فرهنگ و هنر ایران و ایرانی سخن می گویم، برخی دوستان »پیراهن 
عثمان را علم می کنند« که من کارهای غرب را رد کرده ام. هرگز و هرگز چنین نیست! 
من که باشم که بخواهم درباره تئاتر غرب سخن بگویم. اصوال تئاتر ما وارداتی است و 
بزرگان تئاتر غرب که همه جهانی هم هستند حرمت و ارزش دارند. آنها جای خودشان 
را دارند. ما اصول و کار تئاترمان را از آنها آموخته ایم. اما این دلیل نمی شود که بزرگان 

تئاتر و هنر و فرهنگ خودمان را فراموش کنیم؛ چه کالسیک و چه معاصر.

دبیر فستیوال »موسیقی و آزادی« با بیان اینکه »استقبال 
را  مساله  این  علت  است«،  کمتر شده  کنسرت ها  از  مردم 
مشکالت  و  مردم  فرهنگی  سواد  کاهش  زیاد،  اجراهای 

اقتصادی دانست.
به گزارش ایسنا، نشست رسانه ای فستیوال »موسیقی و آزادی« با 
حضور دبیر فستیوال یاشار درفشه و سرپرست گروه های شرکت کننده 
از جمله شهریار مسرور، فرشاد رمضانی، رضا تاجبخش، هومن اژدری، 
داریوش صالح پور، پرهام علیزاده، آرش اسکندرلو، مسعود فیاض زاده، 

علیرضا احمد زاده، مسعود دلجو، مازیار سلطانی، امیر اشکان غالمی، 
سبحان اکرامی، سعید مبینی، فواد الهی قمشه ای، اشکان ماهری، 

مازیار خواجیان و ژوبین عسگری در مجموعه برج آزادی برگزار شد.
فستیوال »موسیقی و آزادی« برای حمایت از موسیقی مستقل، با 
شانزده گروه موسیقی با مشارکت مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی 
و حمایت بنیاد رودکی، از 1۸ آذر تا 25 دی در برج آزادی برگزار 
می شود. در این فستیوال سبک های مختلف موسیقی به مدت پنج 

هفته اجرا خواهد شد.

همچنین در این نشست سرپرست ها و نمایندگان بندهای کمتر 
شناخته شده موسیقی راک به بیان برنامه های خود جهت اجرا در 
این فستیوال موسیقی پرداختند. در این نشست، یاشار درفشه ضمن 
تشکر از حضور حاضران با بیان نظر خود درباره کیفیت باالی سالن 
اجرای موسیقی برج آزادی  ادامه داد: این فستیوال موسیقی به نام 
»موسیقی و آزادی« از تاریخ 1۸ آذر ماه در برج آزادی آغاز و به مدت 
پنج هفته ادامه خواهد داشت. هر هفته سه گروه اجرا خواهند داشت.
او اظهار کرد که در حال حاضر به خاطر وجود اجراهای زیاد، کاهش 

سواد فرهنگی مردم و مشکالت اقتصادی استقبال مردم از کنسرت ها 
کمتر شده است. درفشه افزود: خیلی از گروه ها به دلیل مشکالت 
است حتی موسیقی  روبه رو می شوند، ممکن  آن  با  که  اقتصادی 
و اجرای زنده را کنار بگذارند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم این 
جشنواره را برگزار کنیم  به گونه ای که فرصتی مناسب برای اجرای 
زنده بندهایی فراهم شود که به دالیل مختلف از جمله مشکالت 
اقتصادی تا به حال موفق به برگزاری کنسرت نشده اند و از این طریق 

با هزینه کمتر اجرا کنند.

۱۵ شب اجرا در برج آزادی


