جامعه وارونه تئاتر

«بیخانمانی»
در خانه اهالی سینما

گفتوگو با فرهاد مهندسپور
درباره حال اين روزهاي تئاتر

 13بیخانمانی مسئله دیروز و امروز نیست .نه
فقط در ایران ،که در سراسر جهان ،عوامل
این اتفاق چنان گسترده است که تاریخی
استوار و بیرحم در پشت خود دارد .جمعی از
هنرمندان و اهل قلم که حساسیت بیشتری نسبت
بخشهای دیگر جامعه دارند...

یکشنبه 7،آبان 1396
سال اول ،شماره 2

 12اگرچه اين سالها نمايشي به صحنه نبرده است اما نامش
براي تمامي اهالي تئاتر و دوستداران اين هنر آشناست؛
فرهاد مهندسپور با نگرش متفاوتش به تئاتر و همكاري
با محمد چرمشير ،كه او هم شيوه خالف عرف روزگار تئاتر را در
نمايشنامهنويسي و درامارتورژي پيش گرفت ،آثار ماندگار و موفقي
چون «گاليله»« ،دير راهبان»« ،مکبث» ....

خبر روز

سرپرست موزه هنرهای معاصر تعداد آثار را اعالم کرد

پاسخ به ابهامات «گنجینه»

انتشار مجموعه آثار
کیهان کلهر در ایران؛ به زودی

مجموعه آثار کیهان کلهر همزمان با سالروز تولدش
توسط نشر موسیقی سازآواز در ایران منتشر میشود.
این مجموعه  8آلبومی شامل آثاری است که پیش از
این توسط مؤسسه آوای دوست در ایران منتشر شده
بودند و حاال بهصورت یکجا توس��ط این نشر به بازار
موسیقی عرضه خواهند شد.
این آثار ش��امل «در آیینه آس��مان»« ،ت��ا بیکران
دوردس��ت»« ،تنها نخواهم ماند»« ،نخستین دیدار
بامدادی»« ،شهر خاموش»« ،باران»« ،جاده ابریشم»
و گزیدهای از آلبومهای غزل  2 ،1و  3با عنوان «گزیده
غزل» است.
ای��ن آثار همزمان ب��ا روز تولد کیهان کلهر منتش��ر
خواهند شد و طبق برنامهریزیهای انجام شده بعد از
پیشفروش اینترنتی در تاریخ سوم و چهارم آذرماه،
تعداد محدودی از این آثار توسط ایشان امضا خواهد
شد و به دست خریداران خواهد رسید.
نشر سازآواز ،انتشار چند اثر دیگر کلهر را هم همچون
همنوازی با رامبرانت تریو و تومانی دیاباته را عهدهدار
است که در ماههای آینده منتشر خواهند شد.
امیر مردانه ،که بهتازگ��ی بهعنوان دبیر دومین دوره
فستیوال موسیقی کالس��یک ایرانی منصوب شده
است ،ناشر و تهیهکننده ساز آواز است که انتشار این
آثار را به عهده دارد.

ارزیابی  ۱۶۰۰داستان
در مسابقه «هدایت»

در شانزدهمین دوره مسابقه ادبی «صادق هدایت»،
 ۱۶۰۰داستان ارزیابی میشود.
این داس��تانها تا اول آبانماه  ۱۳۹۶از نقاط مختلف
داخل یا خارج از کش��ور واصل ش��دهاند .بهطورکلی
تعدادی که از شهرستانها حتی شهرهای کوچک و
دهات واصل شده از تهران بسیار بیشتر است که نشان
میدهد جوانان در اقصینقاط ای��ران تا چه اندازه به
ادبیات مملکتشان عالقه دارند.
مرحله نخستین ارزشیابی داس��تانها بهزودی آغاز
میش��ود و داس��تانهای منتخب در معرض داوری
داوران مرحله دوم قرار میگیرند .انتظار میرود اوایل
بهمنماه  ۱۳۹۶داس��تانهای برتر اعالم شوند که از
میان آنها برندگان انتخاب و ۲۸بهمنماه که مصادف
با روز تولد صادق هدایت است ،معرفی خواهند شد.

دوشنبه؛ مراسم پایانی
«جایزه قیصر امینپور»

مراسم پایانی جایزه کتاب س��ال شعر جوان «جایزه
قیصرامینپور»همزمانباسالروزدرگذشتاینشاعر
فقید برگزار میشود .این مراسم دوشنبه  ۸آبانماه از
ساعت ۱۷درسالناستادجلیلشهناز،خانههنرمندان
واقع در خیابان ایرانشهر برگزار میشود .در این مراسم
از برگزیدگان این دوره جایزه کتاب سال شعر جوان
که آثارشان از نظر شورای داوری برگزیده است تقدیر
خواهد ش��د .در این دوره از جایزه کتاب س��ال شعر
جوان ،ساعد باقری ،بهزاد زرینپور ،عبدالجبارکاکایی،
علیرضا طبایی ،محمدرض��ا محمدی نیکو و فاطمه
س��االروند داوری آثار را برعهده داشتند .ورود به این
مراسم برای عالقهمندان آزاد است.

«علی آقا» نماینده ایران در
معتبرترینجشنوارهمستندجهان
جشنوارهبینالمللیفیلممستندآمستردامموسومبه
ایدفا،فهرستفیلمهایحاضردراینرویدادسینمایی
را اعالم ک��رد .در بخش رقابتی و اصل��ی این رویداد
سینمایی که امسال س��یامین دوره برگزاری خود
را پشتسر میگذارد و فیلم «علی آقا» بهکارگردانی
کام��ران حی��دری بهنمایندگی از س��ینمای ایران
یکی از  ۱۵فیلم بخش رقابتی اس��ت .این اثر مستند
روایتگر داستان پرنده بازی بهنام «علی آقا» در یکی
از محلههای قدیمی شیراز است که بیش از  ۵۰سال
است از پرندگان نگهداری میکند .مستند «علی آقا»
در بخش رقابتی جش��نواره فیل م آمستردام (ایدفا) با
آثاری از کشورهای چین ،مصر ،سوئد ،روسیه ،ایرلند،
هلند ،آلمان ،صربستان ،لهس��تان ،کانادا ،انگلیس و
مجارستان رقابت میکند.
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 40سالگی
چارسو
در غیاب
 4بنیانگذار
دومین سالن
تئاترشهر
وارد دهه پنجم
فعالیت خود شد
فرزانه ابراهیمزاده
روزنامه نگار

 ۴۰سال پیش در چنین روزهایی  4نفر از اعضای اصلی
«کارگاه نمایش» که تصمی��م گرفته بودند طرحی نو
دراندازند ،از تجربیات  7 ،6سالهش��ان در کارگاه جدا
شدند؛  4نفری که این شانس را داشتند تا در میانشان
کس��ی باش��د که بتواند در یکی از چهارسویه استوانه
تئاترش��هر ،س��النی مدرن را بهوجود آورد که میشد
از چهارس��و در آن تئاتر اجرا کرد .سالنی که با سوسن
تس��لیمی ،صدرالدین زاهد ،ف��ردوس کاویانی و آربی
اُوانس��یان شکل گرفت .س��النی که حاال همین امروز
بدون جشن تولدی در ذهن کسانی که دوستش دارند
و بیحضور آن چهار نفری که در راه انداختنش دخیل
بودند۴۰ ،ساله میشود.
در فاصل��ه  ۲۰مهرتا  ۷آبانماه ،مناس��بتهای زیادی
در تقویم هنر ایران نوشته شده است ۲۰ .مهرماه تاالر
سنگلج  ۵۲ساله شد و همین  ۲۵مهر که گذشت ،موزه
هنرهای معاصر تهران  ۴۰س��اله و  ۴آبان هم که تاالر
وحدت به  ۵۰سالگی رسید و امروز هم سالن چارسوی
تئاترشهر  ۴۰سالگیاش را پشتسر میگذارد .شما را
نمیدانم ،اما سالن چارسو در میان همه این سالگردها
و اتفاقات برای من اهمیت بیش��تری داش��ت چراکه
سالن محبوب من است .نه اینکه فکر کنید چون امروز
 ۴۰س��اله میشود چنین حس��ی را پیدا کردهام که به
یوچند سال خاطرهای اس��ت که این سالن
اعتبار س�� 

عکس :پریسا هاجری /جامعهفردا
برایم ساخته است؛ به اعتبار «کارنامه بندار بیدخش»
با کارگردانی اس��تادانه به��رام بیضای��ی و بازیهای
درخش��ان پرویز پورحس��ینی و مهدی هاش��می ،به
اعتبار «بازی استریندبرگ» حمید سمندریان با بازی
فراموشنشدنی هما روستا ،بهخاطر «معرکه در معرکه»
داود میرباقری ،برای خاطره فراموشنشدنی «خروس»
محم��د رحمانیان در ش��ب س��رد زمس��تانی و بازی
تکرارنش��دنی احمدآقالو و مهتاب نصیرپور ،به خاطر
«ش��بهای آوینیون» کوروش نریمانی« ،یک دقیقه
سکوت» محمد یعقوبی و به اعتبار همه اجراهایی که
تاالر چارسو را به چهلسالگی رساندند تا امروز بتوانیم
داستان این سالن را مرور کنیم.
خلوت خفتگان

داستان تاالر چهارسو از سال  ۵۴شروع شد .زمانی که
چند نفر از اعضای کارگاه نمایش به این نتیجه رسیدند
که دیگ��ر در این مجموعه خالقیتی که دنبالش بودند
وجود ندارد .این حس شاید برای هر کدامشان جداگانه
پیدا شد و در کنارهم نشست .آربی اوانسیان ،بنیانگذار
و سرپرست اصلی کارگاه نمایش ،یکی از کسانی بود که
به این نتیجه رسید که باید از کارگاه نمایش جدا شود،
که البته این جدایی بهمعنای نفی کارگاه نمایش و آن
تجربیات هشتساله نبود بلکه تالشی برای ادامه همان
سیاستی بود که کارگاه نمایش در سایه آن شکل گرفته
بود .از نگاه آن روز اوانس��یان بعد از گذشت ششسال

از افتتاح سالن بزرگی چون تئاترشهر ،اهالی تئاتر باید
به تماشاگران و مخاطبانش��ان توجه بیشتری داشته
باشند« :الزم بود در جایی با امکانات کمیگستردهتر،
ش��بی با  150تا  200نفر بهصورت حرفهای در رابطه
قرار گیریم».
اینزمانیبودکهبهاعتقادآربی،کارگاهنمایشوتئاترشهر
بهقولیدردونقط همقابلهمقرارداشتندوچیزیالزمبود
کهایندورابههمپیونددهد.اینفصلاتصالدرهمفکری
او و سوسن تسلیمی و صدرالدین زاهد و فردوس کاویانی
شکل گرفت .آنها بعد از همفکری به این نتیجه رسیدند
که از کارگاه جدا شوند .این 4نفر نخستین سیاستگذاران
چارس��و بودند .آرب��ی فکر راهاندازی یک س��الن تازه را
مطرح کرد.
از آنجایی که در س��اختن تئاترشهر بهطور مستقیم
حضور داشت فضای آنجا را بهخوبی میشناخت و به
علی رفیعی ،مدیر وقت مجموعه پیشنهاد داد که یکی
از فضاه��ای را در اختیارش قرار ده��د« :در زیرزمین
تئاترش��هر ،پارکینگی غیرقابل استفاده وجود داشت،
من طرح و پیشنهاد دادم که س��الن چهارسو را در آن
جا بس��ازیم .با مشاوره ناس��یونال تئاتر لندن که برای
قسمتهای فنی استودیوهای تلویزیون به ایران آمده
بودند ،سالن چهارس��و را طراحی کردیم .این سالن به
طریقی طراحی شده بود که هم فیلم نشان داده شود
و هم نمایش .تا ش��روع سالن چهارس��و من در کارگاه
بودم .تئاترشهر یکس��الی برای تعمیرات بسته شده

آربی اوانسیان

سوسن تسلیمی

بود ،در همان زمان تئاتر چهارس��و افتتاح شد و گروه
بازیگران شهر از کارگاه جداشدند و چهارسو به وجود
آمد؛ با نمایش «خلوت خفتگان» و تقدیم به لرتا برای
پنجاهمین سال تولدش».
البت��ه اینکه یا آربی اش��تباه کرده یا نویس��نده کتاب
کارگاه نمایش؛ مطمئن نیستم اما آن جشن بهمناسبت
پنجاهمین سال حضور لرتای  ۶۶ساله آن روز در تئاتر
ایران بود .آرب��ی با اجرای این نمایش توانس��ت برای
دومینبار کار س��الن دیگری در مجموعه تئاترشهر را
آغاز کند .در هر صورت این س��الن با حضور تئاتریها،
با مش��اورانی چون مهین تجدد ،فوریه مجد ،س��روژ
هوس��پیان ،محمدرض��ا اصالنی و س��ودابه فضایلی و
اجرای نمایشی متفاوت کار خود را شروع کرد .نمایشی
که نه فقط کارگردانی آن ،که بازی درخش��ان سوسن

روزنامه نگار

نی با نام حسن کس��ائی عجین شده ،به طوری که همه او
را با نی نوازی اش میشناسند در حالی که کسائی عالوه
بر نی نوازی در س��هتار نوازی و آوازخوانی نیز تبحر داشت
و سالها مکتبدار موس��یقی اصفهان در رشتههای نی،
سهتار و آواز بودهاست.
در واقع او از س��ن  5سالگی کار موس��یقی را با آوازخوانی
ش��روع کرد و نزد جالل تاج اصفهانی به آموزش پرداخت
و بعد از یک س��ال به دلیل عالقه فراوانش به آواز از محضر
بزرگان��ی چون اس��ماعیل ادیب خوانس��اری ،اکبر خان
نوروزی ،غالمرضا خان س��ارنج ،سیدحسین طاهرزاده،
علی شهناز ،محمد طاهرپور و ...استفاده کرد.
کس��ائی در س��ن  10س��الگی در نخس��تین دیدارش با
ابوالحسن صبا به آواز خوانی با ویولن این استاد میپردازد و
دو سال بعد یعنی در سن 12سالگی با ساز نی آشنا میشود
و از همان زمان با آموزش این ساز به تبحری تکرارناشدنی
دست مییابد که بعدها هنرمندانی چون حسین عمومی
موس��یقی دان و نوازنده نی در اظهار نظری ،او را پایهگذار
مکتب نینوازی و پرویز یاحقی نیز کسائی را «استاد فرزانه
تاریخ موس��یقی جهان» دانسته است ،همچنین حسین
دهلوی نیز عن��وان کرده که آنچه مول��وی درباره «نی»

تسلیمی مورد توجه منتقدانی قرار گرفت که سهسال
بعد در برابر اخراج بیدلیلش از تئاترشهر توسط رئیس
مجموعه سکوت کردند.
توخیزهای زیادی روبهرو
چارسو در این  40سال با اف 
بوده اس��ت اما تلخترین اتفاق جش��ن رسیدن به این
پختگی در دوری از آنهایی اس��ت که برای پا گرفتنش
تالش کردند .سوس��ن تس��لیمی و آربی اوانسیان که
سالهاس��ت صحنه آن را ندیدهاند و صدرالدین زاهد
که نیست و فردوس کاویانی که گرد فراموشی بر همه
خاطراتش نشسته است.

منابع

روزنامه آیندگان/روزنامه اطالعات/روزنامه رستاخیز
کتاب کارگاه نمایش از آغاز تا پایان ،س��تاره خرمزاده
اصفهانی ،نشر افراز

اهدای آثار
لوریس چکناواریان
به موزه موسیقی

سالم «کسائی» به روایت سهتار
سحر طاعتی

صدرالدین زاهد

روزنه

کتاب  16قطعه برای سه تار با نام« سالم» منتشر شد

سروده ،در نی کسائی به واقعیت پیوست ه است.
این نوازن��ده جاودانه موس��یقی ایران ک��ه زندگیاش با
موسیقی و نینوازی درآمیخته بود در زمانهای فراغتش
به سهتار نوازی میپرداخت ،اما کمتر کسی او را به عنوان
نوازنده س��هتار میشناسد و این در حالی است که در سن
 26سالگی به دلیل عالقه فراوانش به سهتارنوازی تصمیم
به آموزش این س��از میگیرد و از مکتب ابوالحس��ن صبا
،عبدالحسین صبا و ارسالن استفاده کرد.
حسن کسائی در طول فعالیت هنری اش آثار ماندگاری را
خلق کرده که «سالم» معروفترین آنهاست .این اثر که در
چهارگاه ساخته شده بعدها توسط حسین علیزاده برای
ارکستر بازسازی و اجرا شد.
حس��ن کس��ائی در گفتوگوهایی که در زمان حیاتش
انجام داده بود درباره س��اخت این اثر گفته اس��ت« :يك
روز كه از بازار اصفهان ميگذش��تم ،آقايي را ديدم كه بر
مركب سوار اس��ت و دكان دارها چون شگون داشت به او
سالم ميكردند.
آقا هم يكي به چپ و يكي به راست با حركت منظم سر و
گردن ،پاسخ ميداد :سالم عليكم ...و اين داستان در طول
مسير بازار ادامه داش��ت .آن روز كه شايد  19يا  20سالم
بيشتر نبود ،وقتي به خانه رسيدم ،براساس همين موضوع،
يك آهنگ دوضربي ساختم كه اسم آن را در ابتدا گذاشتم
«پلخواجو»وبعدهابه«سالم»معروف شد.اينآهنگرابا

فردوس کاویانی

حاالت مختلف در راديو اجرا كردم و مورد استقبال واقع شد
که يكي از آنها با ويولن علي تجويدي ،تنبك مهدي غياثي
و ني اينجانب است و يكي هم با تنبك جهانگير بهشتي كه
در راديو اصفهان ضبط شده».
این روزها با گذشت 68سال از ساخت اثر جاودانه «سالم»،
«محمدجواد کسائی» پسر استاد کسائی تصمیم به انتشار
کتابیباهمینعنوانگرفتهکهشامل 16قطعهبرایسهتار
است و توسط انتشارات هنر موسیقی منتشر شده است.
البته اولین باری نیس��ت که محمدجواد کسائی دست به
انتشار کتابی از پدرش زده است ،چرا که او در سال 1381
نیز کتاب «از موس��یقی تا سکوت» را که حاصل نیم قرن
تالش موسیقایی حسن کسائی است ،با مقدمه بیژن ترقی
از سوی نشر نی منتشر کرده است.
کتاب «سالم» نیز که هماکنون در بازار نشر قابل خریداری
است ،ویژه دوره پیشرفته س��هتارنوازان است که تمامی
قطعات این مجموعه همچون نغمه گش��ایش (ماهور)،
دستافشان (شور) ،قصه شمع (شور) ،خنده آفتاب (رنگ
شور) ،والس دش��تی (دش��تی) ،رقص باد (دشتی) ،آغاز
شیدایی (سهگاه) ،س�لام (چهارگاه) ،گریههای مستانه
(پیشدرآم��د چهارگاه) ،ش��وق باران (رن��گ چهارگاه)،
سوز و ساز (همایون) ،رها (همایون) ،با من صنما (ضربی
شوشتری) ،باغ ُگل (بیات اصفهان) ،راز میپرستان (نوا)
و یک آسمان ستاره (نوا) از نی به سهتار تبدیل و برگردان

ش��ده و کوک هر ک��دام از قطعات در کن��ار آنها نیز درج
شده است.
کتاب «سالم» حس��ن کسائی به کوش��ش محمدجواد
کس��ائی و نتنویس��ی مهدی قرهخانی در  36صفحه با
ش��مارگان  1500نس��خه و بهای 15هزار تومان از طرف
انتشارات هنر موسیقی روانه بازار کتاب شده است.

لوری��س چکناواری��ان ،آهنگس��از و رهب��ر
ارکستر موسیقی کش��ورمان ،طی روزهای
آینده تمامی آث��ارش را به موزه موس��یقی
اهدا میکند.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری مه��ر ،لوری��س
چکناواریان آهنگساز و رهبر ارکستر ،تمامی
آثار و اقالم موسیقاییاش را به موزه موسیقی
اهدا خواهد کرد.
این مراس��م با حضور علی مرادخانی ،معاون
امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و
مدیر موزه موسیقی ،ساعت  ۱۵روز سهشنبه،
نهم آبان ماه در محل موزه موس��یقی برگزار
میشود.
لوری��س چکناواری��ان از جمل��ه هنرمندان
مطرح موس��یقی کشورمان اس��ت که طی
س��الهای اخی��ر عالوه ب��ر تولی��د چندین
اثر موس��یقایی در حوزه موس��یقی ایرانی و
موسیقی کالس��یک ،بهعنوان رهبر مهمان
ارکسترهای مختلف ایرانی و جهانی حضور
داشته است.

