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بزرگداشت استاد پیشکسوت نی در تخت فوالد

نسلفردا :نمایشنامهخوانی شش اثر از آنتوان چخوف
به کارگردانی رادمهر کشــانی ،تا  24آذرماه در سالن
سوره اجرا میشــود .کارگردان این نمایشنامهخوانی
در گفتوگو با ایمنا گفت :گــروه تئاتر پژوهش مهر با
سابقه دودههای خود در طول سال ژانرهای مختلفی از
نمایش را روی صحنه میآورد .رادمهر کشانی تصریح
کرد :اینبار برای نخستینبار با همکاری خانه تئاتر حوزه
هنری اصفهان تصمیم گرفته شده که شش اثر آنتوان

چخوف توســط یک گروه در پنــج روز متوالی بهاجرا
دربیاید .وی افزود :آنتوان چخوف با قصههایی ساده و با
زبان مردم عامه نمایشنامههایی نگاشته است که دارای
داستان زیرین و با درونمایه اجتماعی است .نام نمایش،
روز و ســاعت اجرای آنها به این شرح است« :جشن
سالگرد» 22 ،آذرماه ،ســاعت « ، 19:30آواز قو»23 ،
آذرماه ،ساعت « ، 19:30تراژدین اجباری»«/مادموازول
ژولی» 24 ،آذرماه ،ساعت . 19:30

درباره «پیمان هوشمندزاده» که این روزها میهمان کانون عکس اصفهان است؛

عکاسی ،ابزاریقدرتمند
برای تفکر و روانکاوی

گپ
باحمیدبهشتیبهبهانهساختسری
سوممستند«مظلوماللهها»؛

در فرهنگسازی یک فاجعه
تنها سالگرد نگیریم
حافظرفیعی
گروه اصفهان

سیدحمید بهشتی ،ســازنده مستند 25
دقیقهای مظلوم اللههــا درباره چگونگی
رونــد ســاخت و ایدهپردازی ایــن پروژه
میگوید :ایده اولیه مستند «مظلوم اللهها»
از یک تحقیق  50صفحهای بود که پس از
مطالعه این مقاله توسط پسر شهید بهشتی
بنا به خواسته ایشــان تصمیم به ساخت
آن گرفته شد .از ســال  87تابهحال هرچه
در تحقیق و بررسی بیشتر پیش میرویم
مظلومیت شهید بهشــتی بیشتر میشود
و این درحالیاســت که کشــور ما تنها در
سالگرد شــهادت دکتر بهشتی ،که هفتم
تیرماه است ،از جمالت و عکسهای ایشان
در رســانه ملی و دیگر رســانهها استفاده
میکند .واقعاً جای تأســف دارد که کشور
ما دارای چنین میراث باارزش ازنظر درک
دینی و اجتماعی باشــد ،اما در رسانهها و
دیگر عرصههای فرهنگــی جای خالی آن
عمیقاً احساس شود .فصل اول این مستند
 25دقیقهای که با هزینه شخصی ساخته
شد از شبکه اســتانی اصفهان روی آنتن
رفت .فصل دوم نیز از دیگر شبکههای ملی
پخش شد؛ اما متأسفانه ساخت سری سوم
این مجموعه مستند با کوتاهی مسئولین
درباره اختصــاص بودجــه و همکاری در
زمینههای مختلف باعث شــد تا پروســه
ساخت این مســتند که بین  100تا 150
دقیقه است ،کند شــود؛ زیرا بودجهای که
برای ســری جدید آن درنظر گرفتهشده
حدود ده میلیون تومان است که در مقایسه
با بودجههای سینمایی قابلبیان نیست.
شخصیتی ماندگار
وی در ادامه گفت :شــهید بهشتی انسانی
مستقل بود که میتوانســت به چهار زبان
دنیا صحبت کند و در زندگی به نظم و طرز
برخورد با دیگران اهمیت ویژهای میداد .او
هیچوقت به توهینهای مخالفانش جواب
نمیداد و تنها حرف امام را قبول داشــت.
اصلیترین دشمن شهید بهشتی در طول
دوران  53ساله زندگی او ،بنیصدر بود که
حتی وقتی باهم صحبت میکردند بنیصدر
سربهزیر میشد و به دکتر بهشتی احترام
میگذاشت .جای این پدیده یعنی تحمل و
احترامگذاشتن به مخالف در جامعه امروز
بهشدت دیده میشود .با شــهادت دکتر
بهشتی در هفتم تیرماه  1360رسالت وی
تغییر کرد؛ چراکــه وی همراه با مخالفین
خود به شهادت رسید.
توسعه فرهنگ اطالعرسانی
حمید بهشتی درباره بزرگترین دغدغهاش
بــرای ســاخت این مســتند گفــت :در
فرهنگسازی یک فاجعه تنها به برگزاری
مراسم سالگرد اکتفا نکنیم؛ بلکه باید از تمام
الگوهای رســانهای و فرهنگی مددجویی
کنیم تــا بتوانیم آنچه را که حق اســت به
زبانآوریم .خواهشی که میتوانم بهعنوان
مستندساز از مســئولین داشته باشم این
اســت که از نیروهایی چون من استفاده
بهینه بهعملآورند و تنهــا به پخش چند
کلیپ و مقاله از دکتر بهشــتی آنهم در
سالروز شهادتش بسنده نکنند .وجود چنین
نیروهایی در کشــور عالوه بر ایجاد تعامل
میان نسل گذشته و نسل آینده میتواند پل
ارتباطی خوب و تأثیرگذاری ازنظر فرهنگی
بر جامعه باشــد؛ زیــرا تصویر و مســتند
عالوهبــر ایجاد تفکر در میــان مخاطبان،
آنان را بهســوی تحقیق و مطالعه هدایت
میکند .در حقیقت بهشتیهای فراوانی در
کشور ما حضور دارند که همچنان گمنام
ماندهانــد .هیچکــس از جانبازانی که در
واقعه هفتتیر همراه دکتر بهشــتی بودند
خبری ندارد و آنها همچنان در ســکوت
زندگی خــود را ادامه میدهنــد .من فکر
میکنم اگر مسئولین اولویت خود را برای
حمایت از نســل جوان و فرهنگسازی از
طریق الگوهای رسانهای قرار دهند حتماً
در این امر به پیروزی خواهند رسید؛ چراکه
جوانان ایرانی درک باالیی دارند و میتوانند
با ســاخت آثار سینمایی و مســتند برای
احمد متوســلیان و ...زمینهســاز ارتباط
مفید و همفکری نســل امروز و نسل فردا
باشند.

مراسم بزرگداشت استاد حسین یاوری از نینوازان پیشکسوت
ایران در تختفوالد برگزار شد .به گزارش ایمنا ،استاد حسین
یاوری از پیشکسوتان نینواز ایران است که مزار وی در تکیه
خواجویی تخت فوالد اصفهان قرار دارد .حســین احمدیان
معروف به حســین یاوری ،در محله پاقلعه اصفهان به سال
 1285شمسی متولد شد .او در نوجوانی به موسیقی عالقهمند
شد و به نواختن نی پرداخت و از محضر استاد موسیقی نایب
اسداهلل ،هنرمند برجسته موسیقی استفاده کرد .استاد یاوری

در برنامههای هنری با نواختن نی ،هنرمندانی چون اســتاد
جالل تاج اصفهانی را همراهی میکرد .وی استعداد عجیب
و شگفتانگیزی در موسیقی داشــت .شهرت او پس از مرگ
استاد نوایی در اصفهان به اوج رسید؛ چنانکه به خواهش استاد
ابوالحسن صبا به تهران رفت و در اولین روزهای افتتاح رادیو در
سال 1320برنامههای بسیار جالبی به شنوندگان رادیو عرضه
کرد .یاوری در سالهای دهه  1320از همکاران رادیو تهران و
رادیو ایران بود و با رادیو اصفهان نیز همکاری داشت.
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سیامک تراکمهزاده
گروه اصفهان

پیمان هوشمندزاده چهرهای دوگانه دارد .اشتباه
نکنیــد .منظور شــخصیت درونیاش یــا چهره
اجتماعیاش نیســت .کام ً
ال چهره فیزیکیاش را
میگویم .صورتش را .رخش را .وقتی محاسنش را
میگذارد بلند شود یک چهره پیدا میکند و وقتی
آنها را کوتاه میکند یک چهره دیگر .اولی با سنی
باالتر ،پختهتر ،ساکتتر .دومی جوانتر ،شیطانتر
و پرهیاهوتر .بــه نظرم چهره اولی همان کســی
است که عکاســی میکند .آرام و باوقار دوربینش
را برمیدارد و سوار اتوبوس واحد میشود و میرود
پایین .پایینتــر و پایینتر .خیلی ســاکت و آرام
وارد قهوهخانه میشــود تا چایی بنوشــد و کمی
موسیقی زنده گوش کند از عاشــیقهای آذری.
نیازی نیست که حتماً بروی تاالر وحدت کنسرت
خوب ببینی آنهم اگر ببینی .قهوهخانههای آذری
پر است از موســیقی .صدای مردم و قلیانهایشان
در موســیقی میپیچد و در دود سیگار و قلیانها
گم میشــود و او هم همینطور آرام مثل روحی
ناپیدا در میان دودها و صداها آرام شــاتر میزند.
عکس میگیرد .انگار کســی نمیبیندش؛ آنهم
درجایی که همــه فضول کار همدیگرنــد .از ته و
توی زندگی همه خبردارند؛ حتی میدانند ســه
کوچه آنطرفتر در خانه همســایه دوستشــان
که مهمان داشــت چه صحبتهایی ردوبدل شد.
ولی حاال اینجا در میان این دود و آواز کســی او را

نمیبیند یا اگر میبیند خیلی برایشان مهم نیست.
چیز دندانگیری برای فضولی ندارد .صدای شاتر
هم اذیتشــان نمیکند .کنجکاوشان نمیکند و او
عکس میگیرد .از چهرههایشــان .کمی نزدیکتر
میشود از کمربندهایشان ،از طرح روی پیراهن و
تکپوشهای جوانترهایشان .میگردد .میکاود.
انگار حس فضولی او بیشــتر گل کرده .میخواهد
بیشتر بشناسد .هر چه باشــد همشهری هستند.
شاید کمی شــهر بزرگ و بیقواره باشد ،ولی همه
اهل تهراناند و در یکهوای کثیف تنفس میکنند
و انگار میخواهد بیشــتر اهالی گمــرک و دورو
برهایش را واکاوی کند و ببرد این عکسها را برای
دوستانش در کافه شوکا نمایش دهد و بگوید شما
هنرمندان ،نویسندگان و نقاشــان تهرانی چقدر
خبرداریــد آن پایینترها چه خبر اســت؟ چقدر
همشــهریهای خود را میشناســید .عکسها را
روی میز میریزد و چشــم به چشــم دوستانش
میشود .همانطور که چای میدان گمرک را مزه
میکند در میان دود سیگار کِنت ،خیره در چشمان
هممسلکانش میشود و احساس میکند که آنها
را هم نمیشناسد و دوباره شــاتر ،دوباره دوربین
و این بار نــه در جنوب و غریبهها که در شــمال و
آشناها عکاســی میکند .شــاتر میزند تا بیشتر
ببیند .شاتر میزند تا بیشتر بفهمد و همینجاست
که میفهمیم عکاسی عجب ابزار قدرتمندی برای

تفکر کردن است ،برای روانکاوی ،برای یادگرفتن،
برای راه پیدا کردن به همانجایی که یک صدسال
پیش فروید و دار و دســته اروپاییاش نتوانستند
بهراحتی راه به آنجا ببرند .ضمیر ناخودآگاه و حاال
پیمان با دوربینش ما را به سفر میبرد تا نشانمان
دهد :نه تهران را که آدمهای تهران .همانهایی که
تهران را ساختهاند .به نظر من هر عکاس مستندی
یک روانشناس اســت و هر عکاس مستند خوبی
یک روانشــناس خوب و پیمان هوشمندزاده با
محاسن بلندش عکاس مستند خوبی است .برای
همین هم وقتی به قول خودش چند ماهی از تهران
دور میشــود و بهناچار باید چند ماهی را در میان
غریبهها در آنســوی آبها زندگی کند ،درجایی
که نه خبری از تهران است و تهرانی ،تنها کسی را
که پیدا میکند ،خودش است .خو ِد خودش .یک
تهرانی معلق در اروپا و شروع میکند عکاسیکردن
از خودش و چقدر خوب این تنهایی ،این غربت ،این
آویزان و معلق بودن در زمین و هوا را نشان میدهد؛
درجایی که زیر پایش سفت نیست .حتی زمانی که
در ســالها قبلترش در تهران در یک بازیگوشی
شروع میکند بهعوض کردن جای آدمها در تهران؛
آن هنگام که ســعی میکند آدمها را از یک طبقه
اجتماعی به طبقه دیگر ببرد و عکسی از آنها بگیرد
بازهم این معلقبودن را احساس نمیکنی .شاید به
این دلیل که حتی اگر طبقه آن آدم عوض شود مثل
سربازی که بر مسند یک سرمایهدار تکیه میزند،
ولی اینجا بازهم تهران است .همان شهر .همان هوا.
ولی بهمحض خروج از آنهمه چیز معلق میشود؛
حتی خود عکاس.
هوشمندزاده چهره دیگر خود را رو
میکند

شبهنگام خسته از عکاسی و واکاوی شهر ،هنگام
برگشت به خانه هوشمندزاده چهره دیگر خود را رو
میکند :پیمان جوان و بیریش .شهر در سکوت و
خلوت شبانه خود است .پیمان در اوج شروشور؛ اما
کجا باید این شور را برون بریزد در این سکوت؟ در
این تنهایی؟ کلمات را جــاری میکند روی کاغذ.
در داستانها ،در جستارها و نوشتهها .کتابهای

هر عکاس مستندی
یک روانشناس و هر
عکاس مستند خوبی
یک روانشناس خوب
است.
پیمان هوشــمندزاده را من بــاور نمیکنم همان
عکاس صبح در میدان گمرک یا عکاس غروب در
کافه شوکا نوشته باشد .داســتانهای شبانهاش،
طنزش ،شور و هیجان داستانها و کلماتش از کس
دیگری است .از جوانی است که اگر وقت داشت در
شهر آتش میسوزاند و قیامت میکرد و حاال این
کار را در کتابهایش میکند .بازی میکند ،خاطره
مرور میکند ،گربه بازی میکند و گاهی عکاسی
هم میکند .هوشــمندزاده جوانتر ،راوی خوبی

است .خوب قصه میگوید .از آن آدمهایی است که
اگر برود سر کوچه نوشابهای بخرد برای ناهار ،وقتی
برمیگردد چنان باآبوتاب همان را برایت تعریف
میکند که پیش خودت میگویی ایکاش با او رفته
بودم .چقدر خوش گذشــته؛ حتی وقتی داستان
تلخی را روایــت میکند مثل جدایی از همســر
وزندگی در خانهای که هیچچیزی نیست بهجز یک
کارتن خالی ،بازهم لذتبخش تعریف میکند این
درد و سیاهی را .هرچند عنوانش را میگذارد «مث ً
ال
بازی» که به تو بگوید اگر لذتی هم هســت بازی
است ،خیلی جدی نگیر؛ ولی بازهم لذتبخش است.
به نظر من مفهوم «لذت» اساس کار داستانهای
هوشمندزاده جوان است .در اکثر کارهایش همیشه
توصیفی است از یک لذت یا لذتی که هست مثل
لذتهایی که سربازهای نگهبان در داستان «شاخ»
باهم میبرنــد یا لذتهایی که نیســت و ایکاش
بودند مثل داستانهای پیوســته« ها کردن» یا
لذتی که قب ً
ال حرفــش بود در کتــاب «لذتی که
حرفش بود».مدتهاست که دوست دارم پیمان را
از نزدیک ببینم و با او گپ بزنم .چند باری درجاهای
مختلف او را دیدم؛ ولی آن پیمان آرام و ســاکت را
دیدم .ترجیح دادم نزدیکش نشوم ،آرامشش را به
هم نزنــم و بگذارم به قول گفتنــی لذتش را از آن
مکان ببرد .امروز ظهر ساعت سه او را در کتابخانه
مرکزی اصفهان خواهیم دید .نمیدانم کدام پیمان
به اصفهان میآید؛ ولــی حدس میزنم چون ظهر
است و هوا هنوز تاریک نشده احتماالً هوشمندزاده
با محاســن بلند و آرام و ســاکت میآید اصفهان.
کمی کلمه از پیمان جوانتر قرض گرفته باشد تا
باهم درباره عکسها و کتابهایش صحبت کنیم
و «لذت ببریم».

نشست شورای فرهنگی دینی آبفا
با حضور دبیر ستاد اقامه نماز استان
اصفهان ،مدیرعامل شرکت و نیز
اعضای این شورا برگزار شد.
عکس  :ایمنا
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حضور معلولین باعث خوشبختی تئاتر میشود

علی رفیعیوردنجانی
گروه اصفهان

اگر به ارجاعات درونی یک نمایشــنامه
توجه کنیــم متوجه میشــویم تمامی
الگوهای بینامتنی آن با برداشت آزاد از
روانشناسی اجتماعی و ایدئولوژیهای
نوین فکری اســت؛ از همیــن رو تئاتر
میتواند حضور گســترده معلولین را در
خود جای دهد؛ چراکه معلولین قشــر
متفکــر و متحرک جامعه هســتند؛ اما
تحرک آنان را با چشــم نمیتوان دید .با
توجه بــه این نظریات باید بــه این نکته
اشارهکنم که معلولیت ،محدودیت نیست
و این جمله یک شعار ضداجتماعی و ضد
روانی است که عالوه بر بار منفی آن برای
فرد معلول میتواند نتایج خطرناکی را در
پی داشته باشد؛ از همین رو تئاتر توانایی
جایگزینکــردن نمادها و نشــانههای
نادرست در جامعه را روی صحنه خواهد
داشت و با یک اجرا از معلولین میتوان به
درک درستی از الگوی زندگی این افراد
رســید .تا به اینجا فرضیات و نظریاتی را
ارائه کردم تا شاید به ایماژهای ذهنی یک
فرد معلول رسیده باشم؛ اما وقتی صحبت
از جشنواره تئاتر معلولین میشود باید به
چارچوب آن و جایــگاه چنین هنری در
جامعه اشاره داشــت تا بتوان با ساختار
مستحکمی آن را تحت پوشش قرار داد.

پوشش سطحی تئاتر معلولین
اگر قرار اســت معلولین جامعه من تنها
در جشنوارههای اینچنینی روی صحنه
برونــد و کمــی خودنمایــی کنند پس
این پروســه اجرایی در همین جای کار
ناتمام بماند بهتر اســت .این نکته بسیار
مهمی است که معلولین توانایی اجرای
تئاترهای چندبعدی را نیز دارند .پسازآن
جهت بهجای ترحم بــر این عزیزان باید
این دســته از افراد را بیش از انسانهای
بهظاهر ســالم در جامعه جدی گرفت.
از حرفهای قشنگ و شــعاری موجود
در افتتاحیــه و اختتامیــه چهارمیــن
جشــنواره تئاتر معلولین کــه بگذریم
میرســیم به دســتاوردهای برگزاری
چنین جشــنوارههایی .این جشنواره به
دلیل آنکــه نام بینالمللــی را به دوش
میکشد در جایگاه خود بسیار دهانپرکن
و خانمانســوز اســت و در درجــه بعد
متأسفانه باید بگویم تئاتر بهخودیخود به
معلولین در جامعه نمیتواند یاری رساند
و باید تئاتر معلولین دارای کرســیهای
هماندیشی باشد تا نتیجه خروجی آن در
یک مقیاس رســانهای شناخته شود .در
مراسم اختتامیه این جشنواره از سه بخش
کودک و نوجــوان ،خیابانی و صحنهای
تقدیر شــد؛ اما باید دید این سه بخش تا
چه اندازه بقای اجرایی در شهر اصفهان

دارند تا بتوان به یک نتیجه مطلوب رسید.
انوشــیروان محســنی بندپی ،مدیرکل
سازمان بهزیستی کشــور با قرائت پیام
ریاســتجمهوری که در انتهــای آن به
مشکالت ازدواج معلولین نیز اشارهشده
بود ،پیشگیری از معلولیتهای مادرزادی
را موفقیت دولت یازدهم دانست.
جشنواره؛ بستری برای نمود
هنر ایرانی اسالمی
دکتــر نوپرســت ،مدیــرکل معاونت
توانبخشی سازمان بهزیستی جشنواره
تئاتر معلولین را بستری برای هنر متعالی
ایرانی و اسالمی برشمرد و گفت :جشنواره
مســیری برای رونقبخشــیدن به تئاتر
معلولین اســت .وی افزایش گروههای
خارجــی ،توســعه فضای آموزشــی،
برگزاری بخــش نمایشنامهنویســی و
مشارکت دستگاههای کشوری و استان
را از دســتاوردهای چهارمین جشنواره
بینالمللــی تئاتــر معلولین دانســت.
همچنین زرگر پور ،استاندار اصفهان نیز
در این مراسم گفت :باید مطالبه معلوالن
در ایجــاد فرصتهای برابــر برای درک
لذتهای زندگی باشــد .وی ادامه داد:
باید تالش کنیم تا قــدرت معلوالن در
حوزههای گوناگون مانند :ازدواج و شغل
و موقعیتهای اجتماعــی و عرصههای
فرهنگی و هنری افزایش یابد .وی اشاره

کرد :برگزاری این جشنواره در اصفهان
دلیلی بر توانمندبودن معلوالن این شهر
است.
برنامهریزی بهجای ترحم و
ظاهرسازی
قطبالدیــن صادقــی در صحبتهای
خود بهعنوان نماینده هیئــتداوران با
اشاره به پیشنهاد تأسیس ده سالن تئاتر
مخصوص مددجویان بهزیستی ،به تسریع
ساخت ســالنها و پایگاههای خصوصی
در بهزیستی و ایجاد محل دائمی آن در
تهران بهعنوان ویترینــی برای کارهای
مددجویان تأکید داشت .وی که سالیان
سال از استادان برجسته تئاتر کشور بوده

خواهان توسعه ارتباطات هنرمندان کشور
با جهان بیرونشــد تا به دانش و تجربه
بیشتری برسند و اثری باکیفیت باال تولید
کنند .صادقی در ادامه افزود :جشــنواره
معلولین نه تجاری است و نه تجربی و در
آن باید از مســائلی سخن گفت که برای
معلوالن بحران باشــد و این آثار به حل
بحرانهای معلولین کمک خواهد کرد .در
آثار مختص معلولین نیاز به طنز است و در
این حوزه آثار ناامیدانه جایگاهی درصحنه
نخواهند داشت .وی افزود :با واقعیتهای
زمخت کار بهجایی نخواهد رسید و نیاز
اســت با تغزل و تخیل اثری هنری روی
صحنه برد.

بیانیه بخش کودک جشنواره نیز توسط
حســن دولتآبــادی بــه نمایندگی از
هیئت داوران خوانده شد .در این بیانیه
تأکید شــد ،معلولیت به جای ترحم به
برنامهریزی نیازمند اســت .از لحن این
بیانیه میتوان به آینده درخشــان برای
تئاتر معلولین در شــهرمان خو شبین
بود .باید به این نکته اشارهکنم که بخش
اعظم نگارش نمایشــنامهها با توجه به
رشد تفکر اجتماعی در میان نویسندگان
مختص بــه معلولیت و افــراد معلول در
جامعه شده است که این نکته برای نسل
فردا و خورشید همیشــه تابان آن نشانه
خوشیمنی است.

