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مایکل داگالس خبر داد
زندگی کرک داگالس دیجیتالی  شد

همدلی| بنیاد داگالس در بخش آرشــیو خود با 
افزودن ۱۰ هزار مورد شــخصی از کرک داگالس 
و همســرش، همه آن ها را به صــورت آنالین برای 
عموم مردم در دسترس قرار داد. به نقل از ددالین، 
مایکل داگالس اکنون مشغول فیلم سینمایی »مرد 
مورچه ای و زنبور: کوانتومانیا« اســت که قرار است 
از ۱۷ همین ماه اکران شــود و دوشنبه شب اولین 
نمایش جهانی خود را در وست وود تجربه می کند. 
وی همچنیــن یک ســریال ۸ قســمتی با عنوان 
»فرانکلین« دربــاره بنجامین فرانکلین دارد که در 
آن در نقــش اصلی بازی کرده و قرار اســت از اپل 
تی وی پخش شود.اما این بازیگر به عنوان معتمد با 
بنیاد داگالس هــم فعالیت می کند؛ نهاد خیریه ای 
که به یاد کرک داگالس که ۳ ســال پیش در ۱۰۳ 
سالگی درگذشــت و همسرش »آن« که یک سال 
بعد در ۱۰۲ ســالگی درگذشت، فعالیت می کند و 
۱۱۸ میلیون دالر را به صورت وقف در اختیار دارد. 
بنیاد این زوج که ۶۶ سال باهم زندگی کردند از آن 
زمان تاکنون چندین میلیون دالر وقف کرده است.

حاال این بنیاد که توســط کرک داگالس در سال 
۱۹۶۴ و زمانی که پســرش مایکل ۲۰ ســاله بود 
بنیاد شده، برای نخستین بار یک کتابخانه آنالین 
متشکل از اســناد، تصاویر و یادبودهای دیجیتالی 
شــده از آرشــیو خصوصی بیش از ۷۰ ساله زوج 
کرک-آن را راه اندازی کرده است که درمجموع ۱۰  

هزار مورد مربوط به این زوج را ارائه می کند.
این ۲ به عنوان سفیران حسن نیت آمریکا به بیش 
از ۴۰ کشــور ســفر کرده بودند و اسناد مربوط به 
این ســفرها و مراودات فرهنگی آن ها توسط »آن« 
نگه داری می شــد و مدارک مربوط به آن ها شامل 
بیــش از ۸۰ فیلــم و ۱۲ کتاب مربــوط به کرک 
اســت. »آن« همسر کرک به دلیل کارهای خیریه 

و بشردوستانه اش شهرت زیادی داشت.
مایــکل داگالس ۷۸ ســاله دربــاره زندگی پدر و 
نامادری اش می گوید: پس از درگذشت آن ها ما کار 
دل خراش جستجو در مخفیگاه های آن ها در بورلی 
هیلز و مونته سینو را داشتیم و باید چندین انباری 
مربوط به کارهای تجاری را بررسی می کردیم ولی 
»آن« همه چیز را نجات داده بــود. هرچند درباره 
کمیت و کیفیت این اســناد در کتابی از آن ها که 
ســال ۲۰۱۷ با نام »کرک و آن: نامه های عشــق، 
خنده و یک عمر در هالیوود« منتشــر شــد، گفته 
شده بود اما خیلی بیشتر از آن چیزی بود که تصور 
می شــد.مایکل نمی دانست این مسئولیت در بنیاد 
داگالس وی را به سمتی می برد که هرگز در زندگی 

تجربه نکرده بود.

نظر معاون دادستان کل کشور درباره 
فیلم »پرونده باز است«

همدلی| غالم عباس ترکــی معاون حقوق عامه و 
پیشــگیری از وقوع جرم دادســتانی کل کشور به 
تماشــای فیلم »پرونده باز اســت« به کارگردانی 
کیومرث پوراحمد نشســت. به نقل از ستاد خبری 
چهل و یکمین جشــنواره بین المللــی فیلم فجر، 
غالم عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشــگیری 
از وقوع جرم دادســتانی کل کشور بعد از تماشای 
فیلم »پرونده باز اســت« بــه کارگردانی کیومرث 
پوراحمــد گفت: فیلــم »پرونده باز اســت« فیلم 
مناسب و تأثیرگذاری بود البته در حد دانش اندک 
من می توانست بهتر و فاخرتر ساخته شود. برخی از 
ظرایف حقوقی و قانونی بهتر و دقیق تر می توانست 
در فیلم لحاظ شود. موضوع آموزش نظام دادرسی 
کشــور و قوانین مربوط به قصاص و حالت کیفری 
بهتر می توانســت در فیلم تبیین شود، فیلم اما در 
حد خودش مناســب بود.او افزود: پرداختن به یک 
مسئله اجتماعی و انسانی بسیار حائز اهمیت است. 
تشــویق صلح و دوستی و گذشت که جزو الینفک 
فرهنگ ایرانی است در این فیلم به خوبی مشاهده 

می شد. درمجموع فیلم را مناسب ارزیابی می کنم.
ترکــی در مــورد پیچیدگی مســئله قصــاص در 
پرونده های قتلی که نوجوانان قاتل هســتند عنوان 
کرد: کار قضا مســئله پیچیده ای اســت، تشخیص 
مسئله بســیار حائز اهمیت است، تطبیق موضوع با 
قانون بسیار مهم اســت. درمجموع دانش و مهارت 
قاضی در موضوع بســیار حائز اهمیت است. درباره 
اطفــال و نوجوانان ما در قوانیــن کیفری تحوالت 
مثبتی داشته ایم. ازجمله در قانون مجازات اسالمی 
سال ۱۳۹۲ چند اتفاق خوب افتاده است.او در مورد 
هماهنگی فیلم »پرونده باز اســت« با احکام قضائی 
توضیح داد: یک حکم بســیار مترقی و مناســب در 
قانون مجازات اســالمی در سال ۹۲ اضافه شده که 
مناسب بود در این فیلم به آن پرداخته می شد. ماده 
۹۱ قانون است که در این حکم به دادگاه اختیار داده 
است در امور جرائم حدی و قصاص دادگاه در مورد 
افراد بالغ زیر ۱۸ سال کامل با بررسی وضعیت روانی 
آن ها چنانکه به رشــد کامل عقلی و روانی نرسیده 
باشند یا حرمت آن رفتار ارتکابی را به درستی درک 
نکرده باشــند به جای صدور حکم حــد یا قصاص 
مجازات مربوط به اطفال و نوجوانان را جاری ســازد 

و این قوانین بیشتر جنبه اصالحی دارد تا تنبیهی.

در سالروز تولد
موزه سینما از علی نصیریان یک فیلم 

منتشر کرد

همدلــی| موزه ســینما در ادامه انتشــار سلســله 
برنامه های تاریخ شفاهی خود به مناسبت زادروز علی 
نصیریان بازیگر پیشکســوت سینما، تئاتر و تلویزیون 
بخش هایــی از گفتگو با این هنرمند را منتشــر کرد. 
به نقل از روابط عمومی موزه سینما، علی نصیریان با 
بیان اینکه بیشترین کارهایی که انجام داده با صداقت 
و انگیزه بوده اســت، گفت: در سینما کار کردن یک 
ریسک است و درعین حال که ممکن است فیلم نامه و 
کارگردانی خوب باشد اما تا کار به انتها نرسد مشخص 
نیســت نتیجه کار چه چیزی می شود.او ادامه داد: در 
اکثر فیلم هایی که به خاطر متن و تا حدودی به خاطر 
کارگردان حضور داشتم معموالً با آن ها در مورد نقش 
مشورت می کردم. یادم می آید ناصر تقوایی برای فیلم 
ناخدا خورشید به من گفت دو شخصیت در فیلم نامه 
وجود دارد که می توانم آن ها را بازی کنم یکی مستر 
فرحان و دیگری ناخدا که من از او پرسیدم خود شما 
کدام را برای من پیشنهاد می دهید و او گفت به نظرم 
مستر فرحان برای شما بهتر است و من در پاسخ به او 
گفتم همان نقشی که شما می گویید را بازی می کنم.

نصیریان درباره نســل جــوان عالقه مند به حضور در 
سینما و تئاتر نیز بیان کرد: نسل جوان را دوست دارم 
و معتقدم در سینما و تئاتر استعدادهای بسیار خوبی 
داریم . مخصوصاً در تئاتر که بازیگرها و نویسنده های 
خوبی درخشیدند همچنین در سینما. سینمای ایران 
بسیار رشد کرده است و آثاری که امروز ارائه می شود 
از زمان ما بهتر اســت زیرا ارتباط جمعی بسیار بیشتر 
شــده است و با یک کلیک همه نوع اطالعات الزم در 
اختیار بازیگران و غیره قرار می گیرد. در زمان ما بیشتر 
کتــاب موجود بود و مــا از کتاب های تخصصی الهام 
می گرفتیم اما امروز اوضاع بسیار متفاوت تر شده است.

او ادامه داد: ما با دل وجان کار می کردیم اما دستمان 
خالی بود درحالی که بازیگران امروز دستشان پر است 
البته منظورم از دست پر ازنظر مالی نیست بلکه ازنظر 

اطالعات است.
نصیریان در پاســخ به این پرســش که چرا در طول 
ســال هایی که در ســینما فعالیت داشــته با مسعود 
کیمیایی کار نکرده اســت؟ پاســخ داد: عمدی نبوده 
موقعیت آن پیش نیامده هم با مسعود کیمیایی و هم 
با بهرام بیضایی.او با بیان اینکه در بازیگری اعتقاداتی 
دارد، بیان کرد: مــن در ایفای نقش ها به انگیزه هایم 
همچنین حــس خالقانه و آفرینندگی که احســاس 
می کنم، رجوع می کنم زیــرا معتقدم بازیگر خودش 
نویســنده یک فیلم است و وســیله و اسباب دست 
کارگردان نیست. درست اســت که باید با کارگردان 
تعامل داشــته باشد و به برداشت ها و نگاه هایی که به 
کاراکتر دارد گوش کند اما آفریننده نقش بازیگر است 
و اگر بخواهیم به مرحله آفریننده نقش برسیم، بازیگر 
بایــد از قدرت خالقانه ای کــه در درونش وجود دارد 

یاری بطلبد و نقش را بیافریند.

با هدف حمایت از زلزله زدگان خوی
شهرام ناظری به نمایشگاه »موج های 

خفته« رفت
همدلی|  شــهرام ناظــری؛ خواننده شناخته شــده 
موســیقی ایرانی با هدف حمایت از زلزله زدگان شهر 
خوی در آیین اختتامیه نمایشــگاه نقاشی »موج های 
خفته« حضــور پیدا کرد.شــهرام ناظــری خواننده 
موسیقی ایرانی و سیدحسن شهرستانی استاد ادبیات 
فارسی در آیین اختتامیه نمایشگاه »موج های خفته« 
در گالــری ترانه باران حضور پیدا کردند؛ اختتامیه ای 
که به یاد زلزله زدگان عزیز خوی شکل گرفت و بخشی 

از فروش به نفع این عزیزان اختصاص پیدا کرد.
نمایشــگاه نقاشــی خط های طاهــره اهلل دادیان که 
از ۲۳ دی هم زمــان با والدت حضــرت فاطمه الزهرا 
)س(، روز زن در گالــری ترانه باران، گالری تخصصی 
خط، خوشنویســی و هنرهای ایرانی اســالمی آغاز 
به کار کرده بود با حضور بســیار پرشــمار هنرمندان 
و هنردوســتان هم زمان با میالد حضــرت علی )ع(، 
روز مــرد به پایان رســید.طاهره اهلل دادیــان درباره 
این نمایشگاه نوشــته است: »موج های خفته« عنوان 
شــعری از اخوان ثالث شاعر امید زمانه ما که در یکی 
از خالص ترین اشعارش در مجموعه آخر شاهنامه آن 
را سروده. با چنین مطلعی شروع می شود که »موج ها 
خوابیده اند آرام و رام، طبل طوفان از نوا افتاده است« 
پیشــنهاد می کنم مخاطبان نمایشگاه این شعر را در 
خلــوت بخوانند و مطمئنم در این فصل ســرما آن را 
در مسافت های پیاده روی خود زیر لب زمزمه خواهند 
کرد.رنگ ها روانشناســی و هویت خاص خود را دارند 
و اصالت جغرافیایــی و تاریخی هر رنگ گویای اصل 
وجودی خود اســت. اما در این مجموعه آثار پیش از 
هر چیزی من به دنبال تصویرسازی احواالت و واژگان 
کلمات اشــعار اخوان بودم. شاید آن سردی که اخوان 
از آن در مجموعه زمســتان اســت هم دم می زند آن 
رنگ های ســردی نباشد که به طور عموم ما در مناظر 

بیرون می بینیم.
»موج های خفته« تا ۱۴ بهمن در گالری ترانه باران به 
نشانی خیابان اقدسیه، خیابان سپند، خیابان عزت اهلل 
انتظامی، بعد از چهارراه منجیل، بن بست عباس زاده 

پالک سوم دایر بود.

همدلی|  ســجاد مالمیر| موسیقی ایران 
طی ماه های اخیر شــرایط ویژه ای را تجربه 
کرده که در سنوات گذشــته نمونه ندارد؛ 
از تعطیلی چند ماهه کنســرت ها گرفته تا 
منتشــر نشدن آلبوم یا تک آهنگ جدید از 
خوانندگان شــناخته شــده که این شرایط 
به طور نســبی همچنان بر موسیقی کشور 
عرصه  دســت اندرکاران  و  حکم فرماســت 
موســیقی هنوز به زیست هنرمندانه عادی 
خود بازنگشــته اند. این در حالی اســت که 
اهالی موســیقی پیش از این نیز دو ســال 
مقاومــت در مقابل کرونــا را تجربه کرده 
بودند و شــاید اگر شرایط عادی که در بهار 
۱۴۰۱ برای برگزاری کنسرت ها فراهم شد 
وجود نداشت، اکنون تعطیلی کنسرت ها در 
ایران یک رکورد عجیب ســه ساله را ثبت 
می کــرد اما اجراهای فصل بهار باعث ایجاد 
یک انقطاع شد و از ثبت چنین رکورد منفی 

و ناامیدکننده ای جلوگیری کرد.
اما شــرایطی که در چند ماه اخیر به وجود 
آمد به صــورت حتی ویژه تری روی زندگی 
تاثیر  هنری هنرمنــدان عرصه موســیقی 
گذاشت. تابستان امسال در حالی که انتظار 
می رفــت پــس از ایام ســوگواری محرم و 
صفر، روند برگزاری کنســرت ها آغاز شود و 
هنرمندان دور جدید اجراهای خود را آغاز 
کنند، شــرایط اجتماعی کشور همه چیز را 
تحت الشــعاع قرار داد و هنرمندان مدت ها 
فعالیتی را بــه صورت حرفــه ای در قالب 
انتشــار اثر و برگزاری کنسرت یا حضور در 

برنامه ها و مراسم ها نداشتند.
 در این مدت اظهارنظرهای مختلفی شــد 
و حتی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی از 
هنرمندان درخواســت کرد به فعالیت های 
عادی خــود بازگردند که ایــن دعوت نامه 
چندان مــورد اســتقبال قــرار نگرفت تا 
اینکه بلیت فروشــی یک کنسرت پس از ۶ 
ماه خبرساز شــد؛ زانکوی جوان که برخی 
از مخاطبــان قطعه »مثــال روم زوم کنی« 
را از او شــنیده بودنــد امــا او را کمتر به 
اســم می شــناختند، اعالم کرد که حاضر 
اســت روی صحنــه برود. خواننــده ای که 
عمر ورودش به عرصه حرفه ای موســیقی 
بــه قدری کوتاه اســت که تعــداد قطعات 
رســمی اش برای برگزاری یک اجرای زنده 
به حد نصاب نمی رســد اما شاید او باید در 
این شرایط تحت هر شــرایطی مجوزهای 

الزم را می گرفت. 
زانکــو کنســرتش را همراه با حواشــی و 

واکنش هــای مختلــف برگزار کــرد. او در 
حالی که از ســوی برخی رســانه ها حمایت 
شــد و بخش قابــل توجهــی از بلیت های 
کنسرتش نیز فروخته شد، مخالفان بسیاری 
داشــت که برای در امان ماندن از تیغ تند 
انتقادات و حمــالت احتمالی آنها حتی به 
نظرات صفحه   بلیت فروشــی بخش  هنگام 

اینستاگرامش را بست. 
شــاید خود او نیز بــه انــدازه کافی برای 
کنسرت اولش که رویای هر خواننده جوانی 
اســت، لذت نبرد و مجال جشــن گرفتن 
نیافت اما به هر روی فرصت را در این برهه 
زمانی برای رفتن روی صحنه غنیمت شمرد 
و انتقادها را به جان خرید تا نامش به عنوان 
اولین خواننده برگزار کننده کنسرت پس از 

وقایع اخیر ثبت شود.
پس از برگزاری این کنســرت، خبرگزاری 
تســنیم آن را یک »نقطــه عطف در تاریخ 
موســیقی ایران« قلمداد کرد؛ گذاره ای که 
البته منظور آن شکستن طلسم کنسرت ها 
توســط این خواننده جوان در شرایط فعلی 
بود اما باز هم عجیب به نظر می رســید چرا 
که قرار نبود چراغ ســالن ها تا ابد خاموش 
بماند و دیر یا زود طلســم شکسته می شد 
بنابرایــن اتفاقــی آنچنــان خارق العاده ای 
توســط زانکو صورت نگرفته بــود. در بعد 
کیفــی ماجرا هم ویدئوهایــی که از اجرای 

زانکو بیرون آمد نشــان می داد او چندان به 
اجرای روی صحنه مســلط نیست و با یک 
اجرای عادی از یــک خواننده حرفه ای هم 
فاصله دارد چه رسد به یک »نقطه عطف« 

که بخواهد روی آن مانور داده شود.
مدتــی پس از رویــداد، پوســتر تبلیغاتی 
کنســرت رضا صادقی منتشر شد که خبر 
می داد او قرار است کنسرتی را تحت عنوان 
رنگ لبخند، به نفع مــردم زلزله زده خوی 

برگزار کند. 
صادقی پیش از این نیز کنسرت های خیریه 
مشابه را برگزار کرده بود که چنین اقدامی 
توســط هر فردی جای تقدیــر دارد، با این 
وجــود تصمیم تعجیلی رضــا صادقی برای 
برگزاری کنســرت خیریه شائبه هایی را به 
وجود آورده و محل بحث و گفت وگو شــده 

است.
ماجرا از این قرار است که خواننده پاپ تنها 
ســه روز پس از زلزله خوی خبر از کنسرت 
خیریــه به نفع زلزله زدگان داد در حالی که 
مخاطب آگاه اطــالع دارد خوانندگان برای 
برگزاری کنسرت می بایست از هفته ها قبل 
درخواســت مجوز خود را ارســال کرده و 
مراحل اداری مختلف را طی کنند تا شرایط 

برای روی صحنه رفتن آنان فراهم گردد. 
بنابرایــن رضــا صادقی یــا از مدت ها قبل 
بــرای برگزاری کنســرت در تاریخ اعالمی 

درخواست مجوز داده و پس از زلزله خوی 
نیت برگــزاری آن تغییر کرده اســت و یا 
تدبیر این بوده که صادقی این کنســرت را 
در اوضاع فعلی برگزار کند و در این زمینه با 
او مساعدت و همکاری صورت گرفته است 
که در صــورت تایید احتمال دوم، باید دید 
آیا این ســهولت در امر صدور مجوز تبدیل 
به یک رویه شــده و سایر خوانندگان نیز از 
این فرصت بهره مند خواهند شد؟ و آیا این 
شرایط تداوم خواهد داشت یا این امتیازی 
اســت که به خوانندگان تنها در شــرایط 
کنونی اعطا شــده  و مدتی بعد روند صدور 

مجوز کنسرت ها به روال قبل بازمی گردد؟
به هر روی رضا صادقی با توجه به تجربیاتی 
که دارد با یک اقدام هوشمندانه تا حدودی 
موفق شــده از زیر بار مشابه نظرات منفی 
که به ســوی زانکوی جوان ارسال می شد، 
رهایی پیدا کرده و کنســرت خود را بدون 
فشار روانی یا با فشار روانی کمتری برگزار 

کند.
 اما بــه طور کلی به نظر می رســد که اگر 
قرار اســت کنســرت ها به روال عادی خود 
بازگردد حتما باید بدنه جامعه موسیقی در 
این زمینه به اجماع برسد و البته این اجماع 
مورد پذیــرش مردم که اســاس برگزاری 
کنســرت هســتند و اجرای زنده موسیقی 
بدون حضور آنها معنا ندارد نیز قرار بگیرد.

زانکو و رضا صادقی کنسرت می دهند؛ اولی نکوهش می شود و دومی تشویق! 

»زوم« روی »نقطه عطف« موسیقی ایران!

بزرگ ســال  گروه  نمایش های  اگر  احمدرضا حجارزاده| 
مدتی اســت از رونق ســابق افتاده و بــا اجراهای متنوع و 
باکیفیتی روبه رو نیستیم، در عوض، تنوع و تکثر نمایش های 
کــودک و نوجوان افزایش داشــته و بچه هــا می توانند در 
ســالن های متفاوت، نمایش های خوب و ارزشــمندی را به 
تماشا بنشینند. یکی از بهترین آثار روی صحنه ی این روزها 
در تاالر هنر، نمایشــی با عنوان »ســمندر و شهر کاغذی« 
نوشته ی »دیوید وود« انگلیسی و به کارگردانی »محمدرضا 

شاه مردی« است.
شــاه مردی را بیش تر در کســوت کارگــردان نمایش های 
تاریخی برای بزرگ ســاالن می شناســند و »ســمندر...« 
نخســتین اجرای رســمی و حرفه ای او بــرای کودکان و 
نوجوانان است اما او گام اول را در این عرصه خیلی محکم و 
استوار برداشته تا ثابت بکند در اجرای تئاتر برای مخاطبان 
کم سن وسال نیز به همان اندازه کاربلد و موفق است که در 

اجرا برای بزرگ ساالن.
در این نمایش با یک داستان نمادین و تمثیلی برای انتقال 
مفاهیم صلح، مهربانی و هم دلی روبه روییم. پادشاه سرزمین 
آتش از ســمندر، جانوری که به شعله افروزی مشهور است، 
می خواهد تا به شــهر کاغذی برود و آنجا را بســوزاند و با 
خاک یکســان بکند و اگر موفق نشــود، حــق زندگی در 
ســرزمین آتش را ندارد اما ساکنان شهر کاغذی خیلی زود 
به حضور و نقشه ی ســمندر پی می برند و می کوشند مانع 
از اجرای دســتور حاکم ســرزمین آتش بشوند و این اتفاق 
ممکن نیســت مگر با ایجاد حس مهربانی در سمندری که 

گویا قلباً تمایلی به اجرای فرمان پادشاه ندارد.
از منظــر نمایش نامه،»ســمندر...« یکــی از متفاوت ترین 
متن هایی است که تاکنون از دیوید وود ترجمه و اجرا شده 
اســت. نمایش در نهایت سادگی و زیبایی به مخاطب هدف 
خــود اعالم می کند که آتش ظلم، تنهــا با جادوی صلح و 
مهربانــی خاموش می شــود. هرچند ســمندر در لحظه ی 
پایانــی با خروج آتش از دهانش، موجب حیرت و تشــویق 
پادشاه می شــود، ولی تنها در صورتی می تواند به سرزمین 
آتش برگردد که پادشاه پیشنهاد خانم نقره ای )آتش نشان( 
را بپذیرد و فکر سوزاندن شــهر کاغذی را برای همیشه از 
ســر بیرون بکند و ازآنجاکه سرزمین آتش به آتش سمندر 
نیازمند اســت، پادشــاه چــاره ای جز پذیرش شــرط این 

درخواست ندارد.
شــاه مردی این داستان پرهیجان را در فضایی شاد و مفرح 
اجــرا کرده که همین تصمیم، عالوه بر ســرگرمی، موجب 
تأثیرگــذاری بیش تر مضمون بر مخاطب می شــود. ضمن 
این که ارتبــاط تماشــاگران و بازیگــران از طریق اجرای 

مشــارکتی، بچه ها را درگیر ســیر حــوادث ماجرا کرده و 
برای همیشــه کلیدواژه های صلح و مهربانی را در ذهنشان 

جاسازی می کند.
نمایش نامه ی »سمندر...« برای اجرای عمومی در تاالر هنر، 
قطعاً کوتاه و دراماتورژی شده، ولی در اجرایی که مخاطب 
می بیند، سمندر آتشینی که به نظر خطرناک می آید و همه 
از او می ترســند، خیلی راحت و ســریع، بی هیچ دردسری 
فریب می خورد و به دام می افتــد! حتی اگر در متن اصلی 
دیوید وود، دستگیری ســمندر به همین شکل بوده،کاش 
گروه اجرایی در بازنویســی متن، به دام انداختن ســمندر 
توسط ساکنان شهر کاغذی را کمی دشوارتر و پیچیده تر به 

نمایش می گذاشت تا بر هیجان داستان بیفزاید.
امــا از محتوای قصه گو و آموزشــی تئاتر »ســمندر...« که 
بگذریم، اجــرای گروه دارای امتیازهایی اســت که به این 
نمایش ارزش و اعتباری دوچندان می دهد. بازی بازیگران، 
انتخاب موســیقی ها، طراحــی لباس و چهره پــردازی، از 
مهم ترین ویژگی های مثبت کارنــد که نمایش را دیدنی تر 
و دوست داشتنی تر کرده اند. غالب بازیگران نمایش جوان و 
تازه کارند، ولی ظرافت هایی که در اجرای نقش خود به کار 
گرفته اند، موجب ماندگاری شــخصیت نمایشی شان در دل 
و ذهن مخاطب شده اســت. مردم شهر کاغذی هرکدام با 
ظاهر، رفتار و گفتارشان نشانی از تعلقشان به دنیای کاغذها 
را بروز می دهند. برای نمونه، دقت بکنید به لباس ها و مدل 
راه  رفتــن خانم کیســه )پاکت( یا خانم نقــره ای که »ثناء 
رزجی«، جدیت و سخت کوشــی و شجاعت یک آتش نشان 
را چقدر دقیق و درست با بازی خوبش به نمایش گذاشته. 
همچنین »حدیث صابری« در نقش پستچی شهر کاغذی، 
شور و عالقه اش را به انجام وظیفه ی خود ـ درعین حال که 
از ســمندر وحشــت داردـ  ماهرانه در بازی اش پیاده کرده 
اســت. دو شــخصیت »کاربن« و »جوهــری« با بازی های 

شــیرین و بانمک »مهدی منصوری« و »امیرحسین عرب 
خراســانی«، لحظه های طنز و فوق خنــده داری به نمایش 
افزوده اند.»جواد معراجی زاده« و »حمید زند« در نقش های 
»پروفســور جلدکاغذی/ رئیس ســرزمین آتش« و »آقای 
اســکناس« هم با بازی های بی نقصشــان در کنار یکدیگر 
موفق شــده اند لحظه هایی به یادماندنی خلق بکنند. نیلوفر 
کالیی در نقش خانم »عطســه« نیز خیلی دل نشین ظاهر 
شــده و به خوبی قلب مهربان و رمانتیک آن شخصیت را در 
بازی اش نشــان داده اما کاش تعداد عطسه هایش در طول 
اجرا بیش تر بود تا با این ویژگی شــناخته بشود و بچه ها از 
خود نپرســند چرا این خانم، عطسه نمی کند؟! او در طول 
اجرا فقط ســه بار، آن هم در لحظه های حساس و جایی که 

نباید، عطسه می کند!
تیــم طراحی لباس شــامل »مهدی خجســتگی«،»مریم 
غالمی« و »ســونیا آرام«، نمادهای ظاهری هر شخصیت را 
به زیبایی در لباس ها گنجانده اند، طوری که هم کاراکترها 
و ویژگی هایشــان از طریق لباس ها معرفی می شــود و هم 
فانتــزِی کارتونی موردنیاز اجرا در پوشــش بازیگران دیده 
می شــود. مهدی قاسمی در مقام طراحی صوت و موسیقی، 
آهنگ های شــاد و جذابی برای صحنه های نمایش انتخاب 
کرده که کاماًل با فضــای کلی هرلحظه و حرکات بازیگران 
در تناســب اســت، بخصوص در صحنــه ی عملیات خانم 
آتش نشــان و دســتیارانش برای به دام انداختن ســمندر، 
اســتفاده از موســیقی فیلم »مأموریــت غیرممکن؛ باالتر 
از خطر«، به فضاســازی مهیــج کار کمک فراوانی می کند، 
ولی طراحی صحنه ی نمایــش از یک جهت دچار ضعف و 
اشــکال اســت. ابتدای نمایش که ماجرا در سرزمین آتش 
شروع می شود، طراحی دکور برای القای فضای قصر حاکم، 
منطقی و قابل قبول اســت اما وقتی سمندر به شهر کاغذی 
می رود، دکور هیچ تغییری نمی کند و تنها از طریق لباس ها، 
چهره و دیالوگ های بازیگران باید تصور بکنیم حاال در شهر 
کاغذی هســتیم! درصورتی که می شــد دکور قصر حاکم را 
روی چرخ های کوچکی ســوار کرد و بــا بیرون بردن آن ها 
از صحنه یا پنهان کردن پشــت پــرده، دکور دیگری را،که 
معرف و نمایانگر شــهر کاغذی باشد، جایگزین کرد. دکور 
ثابت برای دو مکان متفاوت، اصلی ترین ضعفی است که در 

نمایش »سمندر...« دیده می شود.
بااین حال،»سمندر و شهر کاغذی« تجربه ی ناب و ماندگاری 
در فضای نمایش های کودک و نوجوان اســت که نمی توان 
به سادگی از اهمیت آن گذشت؛ نمایشی که مخاطب کودک 
و حتی بزرگ ســال از آن لذت می برنــد و با خوش حالی و 

ذهنی پر از مفاهیم مثبت سالن را ترک می کنند.

نقد و نظری بر نمایش »سمندر و شهر کاغذی« به کارگردانی »محمدرضا شاه مردی«

تنها راه نجات، صلح و مهربانی است

رویداددریچه


