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بحثی در نگرش موجود فلسفه
کتاب
روز

فایزه مشایخی
خبرنگار

انتشــارات علمی چــاپ ســوم «درآمدی
تازه بر فلســفه زبان» اثر ویلیا م ج.الیکان
بــا ترجمه کورش صفــوی را بتازگی روانه
بازار کرده است .این کتاب «درآمدی تازه
بر فلســفه زبان» یکی از پرمخاطبترین
نوشــتههایی اســت کــه تاکنــون در حــوزه
فلسفه زبان و برای دانشجویان رشتههای
فلســفه و زبانشناســی تدویــن شــده

اســت.الیکان در کتابــش بــه مهمتریــن
آرای فیلســوفانی اشــاره میکنــد کــه در
شکلگیری آنچه امروزه «نگرش موجود»
در فلســفه زبــان نامیده میشــود ،نقش
داشــتهاند .او پــس از معرفــی هــر نظریه
بــه طــرح ایرادهایی میپردازد کــه بر این
نگرشهــای رایــج واردنــد و ســعی دارد
بــا نگاهــی بیطرفانــه بــه ارائه گزارشــی
جامــع از شــکلبندی امــروزی مطالعــه
زبان از منظر فلســفه بسنده کند .صفوی
زبانشــناس ،مترجــم و نایبرئیــس

انجمنزبانشناسیایرانواستاددانشگاه
عالمه طباطبایی است .پژوهشهای او در
زمینه معناشناسی ،نشانهشناسی ،رابطه
زبانشناسیوادبیاتوتاریخزبانشناسی
اســت .آشــنایی بــا تاریــخ زبانشناســی،
معنیشناســی کاربــردی ،هفــت گفتــار
دربــاره ترجمــه از جملــه تألیفهــای
کــوروش صفــوی و زبــان و اندیشــه نــوام
چامسکی ،بوطیقای ساختگرای کالر و سه
رســاله درباره حافظ،اثر بــورگل از جمله
ترجمهاوست.

احمد شاکری
نویسنده

«ایــران» :دومیــن دوره از
گزارش جشــنواره تئاتــر اکبــر رادی که
اول پیشتــر قــرار بــود  ۲۵دی ماه
برگــزار شــود و بهدلیــل رخدادن اتفاقــات تلــخ
برگــزاریاش بــه زمــان دیگــری موکــول شــده
بــود باالخــره از دیــروز کار خود را آغــاز کرد .این
جشــنواره چهــار روزه به دبیری بهــزاد صدیقی
و بــا همــکاری اداره کل هنرهــای نمایشــی
و مشــارکت شــورای اســامی شــهر تهــران و
معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران و
با حمایت فرهنگســرای سرو ،اداره کل هنرهای
نمایشــی رادیو (رادیو نمایش) برگزار میشــود
و در اولین قدم با اعالم شــورای شــهر قرار شــد
یکــی از خیابانهــای اطــراف خانــه هنرمنــدان
ایــران بهنــام اکبــر رادی نامگذاری شــود که این
مســأله در نشســت خبــری این جشــنواره اعالم
شــد .ایــن دوره از جشــنواره در چهــار بخــش
برگزار میشود.
در بخــش صحنــهای کــه البتــه بهصــورت غیــر
رقابتــی برگــزار میشــود از  ۵نمایشــنامهنویس
و کارگــردان دعــوت شــده تا  ۳اثــر را روی صحنه
ببرنــد .در بخشــی دیگــر ،بخــش رادیــو رادی به
دبیری ایوب آقاخانی برای اولین بار در این دوره
تجربه خواهد شد که شامل دو بخش رادیو تئاتر
و نمایشهای رادی است .به گفته صدیقی دبیر
این جشــنواره حضور نمایشنامهنویســان مطرح
و شــناخته شــده یکی از دغدغههــای اصلی این
جشــنواره بــوده و بــه همیــن دلیل هــم برخی از
نویســندگانی که  ۲اثرشان چاپ یا اجرا شده بود،

نکاتی درباره نمایش «ملکه زیبایی لینین»

منتقد تئاتر

مارتین مک دونا نمایشنامهنویســی ایرلندی اســت که نمایشــنامههایش بارها در
ایران روی صحنه رفته اســت .یکی از مشخصات نمایشــنامههای او نوشتن درباره
مدرنیته و حال و هوای آن است .او درام را بهعنوان میانجی برای اعالم نتیجه تفکر
به کار میگیرد .احتماالً شکست انسان در رخداد مدرنیسم او را از مرزهای کشورش
عبــور داده و در جهان نمایش تکثیر کرده اســت .اکنون «ملکه زیبایی لینین» او با
ترجمه روان حمید احیا و به کارگردانی عرفان اشرفی در آستانه اجرای نمایشنامه
خوانی اســت .پاســخ به این سؤالها را که چه همسوییهایی با مک دونا در جامعه
امروز احســاس میشــود و چرا ایدههای مدرنیستی و تأمل و بازاندیشی بر اخالق و
جامعه همیشه وظیفه نمایش بوده است تا پس از اجرای نمایش کنارمی گذاریم.
متــن ،روایتــی از زندگی یک زن چهل ســاله اســت
کــه احتماالً اولیــن و آخرین مواجهه عاشــقانهاش
بواســطه دخالت مادرش به خطر میافتد .مورین
فولــن دختــر مــگ فولــن پیــر دختــری اســت کــه
شــخصیت چند تکه و چنــد بعدی دارد و ســالیان
ســال خــودش را در درون خانه حبس کرده اســت؛
خانهای که گویا شــکنجه گاه او محســوب میشــود.
در همین راستا دختر ،مادرش را شکنجه میدهد و
حتی گاهی هم به یک مجنون تبدیل میشود .وی
دچار عقده سرکوبی شده است .مک دونا با روایت
نگهــداری از مادر ،نقش فرزند فــداکار را به چالش
میکشد .در این نمایش گنگی وضعیت یا تالش برای پیروزی و تصمیم به شکست
معنا ندارد و تالش برای فهم موقعیت ،شــاکله این نمایش اســت .منحنی روابط
مدرنیســتی ،سرخوردگی و ســرکوب انســان در تنهایی و امتداد ناکامی ،مؤلفههای
همیشگیمارتینمکدوناست.مختصاتایننمایشهرچندکمدینیزمحسوب
میشــود اما خندهای که در آن دیده میشــود نه هیستریک اســت نه تراژدی؛ بلکه
گروتســک است .وحشــت ،خنده و آشــفتگی ذهنی را که ازمخاطب به جا میماند
گروتســک میگویند .درواقع ،یک بخش آن حضورخنده اســت اما بخش دیگرآن
را موضوعاتــی متناقــض باعنصرخنده تشــکیل میدهنــد .آشــتی دادن دوعنصر
احساسی متناقض درشاکله ادبیات نمایشی واقعاً کاری شگرف محسوب میشود.
جمجمهای در کنه مارا ،غرب غم زده ،مرد بالشی ،مراسم قطع دست در اسپوکن
و یک ماجرای خیلی خیلی ســاده از دیگر آثار این درام نویس معاصر اســت .سحر
دستخوش ،هنگامه رضایی ،امیر حسین ادیم و عرفان اشرفی بازیگران این نمایش
هستند .خانه نمایش مهرگان از تاریخ سوم اسفند میزبان این اجرا خواهد بود.
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بیشــک یکی از غافلگیریهای سیوهشتمین
جشــنواره تئاتــر فجــر را میتــوان اجــرای «ننــه
مدهآ» از فســا دانســت .نمایشــی نابهنــگام که
گویــی تــاش دارد سرگذشــت مشــترک زنــان
سرکوبشــده جهــان را بــار دیگر با فرمــی تازه

وصال روحانی
خبرنگار

هفتادمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم برلین
در حالی از امشــب آغاز میشــود که فیلمهایی با
مضامین تیره و تار و مفاهیم سیاســی بر سایر آثار
پرشمار این جشــنواره ســایه انداختهاند .بسیاری
از نگاههــا بــ ه زوج جدیــد کاری کارلــو چاتریــان
و مارییــت ریســنبیک اســت کــه جانشــین دیتــر
کاسلیک مدیر توانمند قبلی این جشنواره شدهاند
که از  2001تا  2019بر این جشنواره که همراه با کن
و ونیز یکی از سهجشــنواره اول سینمای جهان به
حســاب میآید حکومــت میکرد .ریســنبیک که
هلندی اســت ،همچون چاتریان ایتالیایی مدعی
شــده کــه کارشناســان جشــنواره ماهها با بررســی
 6800فیلم متقاضی شرکت در برلیناله در نهایت
حــدود  450فیلــم را بــرای بخشهــای مختلــف
جشــنواره برگزیدهانــد و از جمع آنهــا  18فیلم در
بخش مسابقه بهدنبال جایزه نخست موسوم به
خرس طالیی هستند .در شب پایانی جشنواره که
یکشنبه شب  11اسفند خواهد بود مشخص خواهد
شــد هیأت داوران هفت نفره جشنواره به ریاست
جرهمــی آیرونز بریتانیایی کدام فیلــم را در صدر
مینشاند و جوایز خرس نقره بهترین کارگردان و
بازیگران و سناریســتها را به چه کســانی خواهند
داد امــا تصمیــم آنها هرچه باشــد ،نســخه 2020
جشنواره برلین نیز مثل بسیاری از ادوار دیگر این
جشــنواره با گزینشها و رویکردهایی کامالً واضع
آثــار هنــری برخــی ســینماگران کمنام و نشــان را
بر فیلمهــای پرطمطراق نامداران ســینما ارجح
شمردهاســت .با اینکــه در دوره حکومت طوالنی
کالسیک «اغلب مقتدر و گاه جنجالی» نیز همین
رویکردهــا در برلینالــه قابل حس و مشــاهده بود

درباره نمایش «ننه مدهآ» به کارگردانی آژمان بیژنی نسب

محمدحسن خدایی

در این بخش شــرکت کردنــد و تازهترین اثر خود
را برای جشــنواره آوردند .برگزیدگان این دوره از
جشــنواره در روز اختتامیــه معرفی خواهند شــد
و هــر بخــش یک برگزیده دارد که شــامل نشــان
و مــدال اکبــر رادی خواهــد بــود .دبیر جشــنواره
در نشســت خبــری اعالم کرده بود که مشــکالت
اقتصــادی ،گریبان این جشــنواره را هــم گرفته و
بهدلیل کمبود بودجه این جشــنواره ،قید اهدای
جوایز نقدی به برگزیدگان خود را زده است.
از آنجا که در بخش نمایشنامهنویسی طرح نویی
وجود نداشــت و تمامی آثار رادی به شــکلهای
مختلف نمایشنامه خوانی شده بود در این دوره
طرح تازهای اندیشــیده شــده و قرار است بخش
رادیو رادی که در ســطرهای باال به آن اشــاره شد
برگزار شود .در بخش نمایشنامهنویسی هم ۵۳
اثر از  ۱۴شهرســتان شرکت کردهاند که  ۲۸مرد و
 ۷زن که  ۱۸نفر با دو اثر و  ۱۷نفر با یک اثر حضور
دارند؛ در نهایت  ۳نمایشــنامه به مرحله نهایی
میرســند .آنطــور که دبیــر بخش رادیــو رادی و
همایش رادیشناســی میگویــد در بخش رادیو
رادی  ۷چکیده مقاله پذیرفته شــده و قرار است
ایــن مقالههــا بهصــورت کامــل ارائــه شــود تا در
نهایت  ۳اثر برای ارائه در همایش رادی شناسی
انتخــاب خواهند شــد و در پایان ایــن مقاالت در
کتاب رادی شناسی منتشر خواهند شد که هدف
از برگــزاری ایــن بخــش احیــای ســرمایه ملــی و
اجتماعی است .در بخش مونولوگ که بهصورت
غیررقابتی برگزار میشود  ۳اثر در عمارت نوفل
لوشــاتو اجرا و بــه گفته برگزارکنندگان جشــنواره

قرار اســت فضای الزم برای اجرای عمومی این
 ۳اثــر در نظر گرفته شــود .ســه کتــاب که حاصل
مکتوب این دوره از جشــنواره خواهد بود توســط

دو انتشــارات قطــره و نویا منتشــر شــده و کتابی
دیگر هم توسط نشر خاموش منتشر خواهد کرد.
یکی دیگر از اتفاقات مثبتی که قرار است باالخره

ëëواقعگرایی در علم
(ëëتحقیقــی درشــأن معرفتــی
نظریههایعلمی)
ëëنویسنده:یاسمنهوشیار
ëëچاپ اول 1398
ëëناشر:نشرنی

روایت کند .یوســف شــکوهی در مقام نویسنده
و آژمــان بیژنینســب در جایــگاه کارگــردان،
بــا تلفیــق حالوهــوای ایلیاتــی زیســتجهان
عشــایران قشــقایی بــا آثــار دورانســازی چون
«مــدهآ» و «ننه دالور» ،بر این نکته تأکید دارند
کــه چگونه ســرکوب و ســلطه بــر روح و جســم
زنان ،در اعصار مختلف تاریخ بازتولید شــده و
زندگیهــا را بر فنــا داده .حتی نــام «ننه مدهآ»

امــا جشــنواره امســال در نهایت تســتی بــر میزان
کارایــی دو جانشــین وی نیــز بــه حســاب میآید.
چاتریــان که اینــک مدیر هنــری جشــنواره برلین
بــه حســاب میآیــد پیشــینه مدیریــت جشــنواره
لوکارنــوی ســوئیس را هــم دارد و یــک تاریخ نگار
سینما است .ریســنبیک هم که کارهای مدیریتی
و اجرایــی برلینالــه را عهــده دار شــده ســالها در
«سازمان سینمایی آلمان» باالترین نهاد اجرایی
ایــن کشــور در هنــر ســینما کار و تجربــه انــدوزی
کرده است.
ëëکنکاشدراحوالیکهنرمندمشهورعزلتگرا
فیلــم افتتاحیــه جشــنواره امســال کــه امشــب
(پنجشــنبه شــب) برای حاضــران بــه نمایش در
میآید و عمالً آغازی بر هیاهوهای این جشــنواره
محسوب میشود ،کاری است مشترک از سینمای
کانــادا و ایرلنــد جنوبــی بهنام «ســال ســالینجری
من» که گفته میشــود ســیگورنی ویور هنرپیشــه
مســن زن امریکایی در آن بازی پرشکوهی را ارائه
کرده است .این فیلم که بر اساس کتاب خاطرات
جووانا راکوف و با کارگردانی فیلیپ فاالردو ساخته
شده ،داســتان نویســنده جوانی را شــرح میدهد
کــه دســتیاری یک کارپــرداز ادبــی (با بــازی ویور)
را برعهــده دارد و در همیــن راســتا بــه او وظیفــه
داده میشــود ســیل نامههایی را که هر روزه برای
جی.دی .ســالینجر نویسنده مشهور و عزلتگرای
امریکایی ارسال میشود ،جمعآوری و پاسخگویی
کند و این وسیله و مقدمهای است بر کنکاشهای
البته کم حاصل او در احواالت سالینجر که همواره
از مــردم دوری میجســت و در افــکار حرفــهای و
ادبــی خــود غرق بــود .این فیلم بهرغم تحســین
مضمــون آن توســط مدیران و قاضیان جشــنواره
جــزء بخش مســابقه نیســت ولی ســیگورنی ویور
دیروز (چهارشــنبه) وارد برلین شــد تا امشــب در

هم ترکیبی است هوشمندانه از سرنوشت تکرار
شــونده مدهآی «اورپید» با ننه دالور«برشت»
کــه اینجا با تالش یــک زن ایلیاتی ،به میانجی
بــدن ،بیــان و ژســتهایش اجرایــی میشــود.
وقتــی در انتهای روایــت  45دقیقهای نمایش،
ننه دالور بر این نکته اشــاره میکند که روزگاری
در یکــی از دانشســراهای کشــور ،آمــوزش تئاتر
دیــده و تــاش کرده تا برشــت و اورپیــد را اجرا
کنــد ،چرایــی کنارهــم قــرار گرفتــن فیگورهای
مهم زنان تاریخ تئاتر آشکار میشود .ننه دالور

بعــد از ســه ســال جام ه عمل بــه خود بپوشــاند
تأســیس خانــه مــوزه اکبر رادی اســت کــه طبق
قولهای داده شــده این اتفاق قرار است ابتدای
سال آینده عملی شود.
ëëبرنامهها
دیــروز نمایــش «محــاق» بــه کارگردانــی رضــا
داداشی از قزوین اجرا شد و امروز نمایش «شب
بــه خیــر جنــاب کنــت» بهکارگردانــی مرتضــی
صادقیــان از آمــل و فردا نمایش «آهســته با گل
سرخ» به کارگردانی شیرین سپه راد از تهران اجرا
خواهنــد شــد .در بخــش صحنــهای (مونولوگ)
هم ،دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی میزبان سه
اثر به اسامی «صدای غمگین یک پرنده» نوشته
محمــد چرمشــیر و کارگردانــی عبــاس غفاری،
«گلهــای پژمــرده» نوشــته مهــدی میرباقــری
و کارگردانــی فریــدون محرابــی و «رود رادی»
نوشته و کار ابراهیم پشتکوهی در عمارت نوفل
لوشاتو روی صحنه میروند .در بخش همایش و
مقاالت رادیشناســی هم دیروز در تاالر مشاهیر
تئاتر ایران مجموعه تئاتر شــهر آغاز شد .بررسی
انتقــادی نمایشــنامههای اکبــر رادی بــا رویکــرد
تقلیل پدیدارشناســانه ،جامعه و جامعهپذیری
در جهــان نمایشــی اکبر رادی عناویــن مقاالت و
ســخنرانیهای ارائه شــده در همایــش بودند که
در نهایــت ایــن همایش بــا اعــام جمعبندی و
نتیجهگیــری مدیر و اعضای گــروه داوری خاتمه
پیدا کرد .گفتنی اســت آیین پایانی جشنواره هم
از ســاعت  18روز شــنبه سوم اســفند ماه در تاالر
ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر برگزار میشود.

تلگراف
خبــــــر

یک سال سالینجری در سینما

مجتبی حدیدی

تاریخمشترکزنانه

یاســمن هوشــیار مخالفت با واقعگرایی
علمی را که از ســه جنبه صورت میگیرد
یعنــی جنبــه هســتی شناســی ،معرفت
شناســی و معناشناســی مــورد کنــکاش
و بررســی قــرار میدهــد .وی کتــاب
«واقعگرایــی در علــم» را در دو بخــش
تألیــف و تنظیــم کــرده اســت :بخــش
تاریخی و بخش فلسفی.

آغاز جشنواره بینالمللی فیلم «برلین  »2020با تازهنفسها

انسانیعنیموقعیت
تئاتر
روز

ëëدرآمدی تازه بر فلسفه زبان
ëëنویسنده:ویلیامج.الیکان
ëëمترجم :کوروش صفوی
ëëناشر:علمی
ëëچاپ سوم1398 :

خبرنگار

صدا و صحنههایی سرشار از رادی

همپوشانی هنر و سیاست در تبیین انتخابات

ضرورت شرکت در انتخابات را از منظرهای گوناگونی میتوان مورد بررسی
قــرار داد و پیــش از ایــن نیز بارهــا از بعد شــرعی و فقهی توســط اهل حوزه
و از بعــد سیاســی توســط اهــل سیاســت مــورد بررســی و تبیین قــرار گرفته
اســت .از ســوی دیگر هم عقل آن را امــری ضروری میدانــد و نتیجهای که
روشــن میکند آن اســت که در تعریف کلی سیاست ،این انتخاب ،میتواند
اصلیتریــن حضــور در انتخاب قــدرت حاکم و قاهر در سرنوشــت مملکت
باشــد و در بحث انتخابات مجلس نیز میتواند تعیینکننده شــناخت برتر
در کشــور باشد .این شــناخت برتر نیاز به توضیح بیشــتری دارد که در ادامه
میآیــد .اهــل هنــر و نزدیکان بــه هنر و هنرمنــدان معتقدند کــه هنرمندان
دارای شــناخت برتــر و بیشــتری نســبت بــه دیگران هســتند و همیــن افراد
هســتند که دردها و آالم جامعه را میشناســند و به نوعی آن را در آثارشــان
منعکس میکنند .در واقع قدرت تمیز و شناخت دارند و این شناخت اتفاقاً
همان چیزی اســت کــه میتواند ما را در بحث دیگــری مثل انتخابات یاری
کنــد .در واقــع وظیفــه قوه مقننه نیز دســتیابی به شــناخت بهتــر و راه حلی
برای برطرف کردن مشــکالت کشــور در جامه قانونگذار اســت و هنرمند نیز
بخشــی از ایــن کار را ،در واقع پلــه اول آن را انجام میدهد اما برای عملی و
طــی کردن پله و مســیر دوم نیاز به راهکاری برای حــل آن دردی را دارد که
در کارش انعــکاس داده اســت .ظهــور و بــروز این راه حل در قانون اســت و
شــناخت درد و مشــکل ،به راهکاری منتهی میشــود برای تسکین و درمان
درد یا پیشــنهادی بــرای قانونگذاری در جهت بهتر شــدن شــرایط جامعه.
روح هنر و هنرمند که چشم سوم جامعه است آیندهنگری دارد و قانونگذار
هــم باید ایــن وجه را درون خود داشــته باشــد و دردهای جامعــه را نه تنها
مثل هنرمندان عمیقتر حس کند بلکه در مقام یک قانونگذار بواسطه این
شــناخت راهی برای آن بیندیشــد که تأثیر آن نه فقط در ارائه باشد بلکه در
درمان و حل صورت بپذیرد.
هنرمنــدان در هــر حــوزهای اگــر نتواننــد بــرای آنچــه در آثارشــان منعکس
میکننــد و در بســیاری موارد برآمده از مشــکالت اجتماعی اســت راه حلی
ارائــه کنند بدون تردید به تعمیق آن درد بیشــتر کمــک میکنند تا درمان و
رفع آن .این رابطه دوسویهای است بین هنر و سیاست.

کتاب
روز

سایر محمدی

بخش تاریخی شــامل سه فصل است که
به بررســی برخی شــواهد تاریخی مهم و
مورد اســتناد ضــد واقعگرایــان پرداخته
اســت .در هــر فصــل بــه یــک نظریــه از
مهمتریــن و موفقتریــن نظریهها توجه
میشــود کــه بــا وجــود موفقیتهــای
چشمگیرشــان ســرانجام حکــم بــه
نادرستی آنها داده شد و از صحنه رقابت
علمی کنار گذاشته شدند.
بخــش دوم یعنــی بخــش فلســفی از
پنــج فصــل تشــکیل شــده اســت .اولین

فصــل مربــوط بــه بخــش فلســفی بــه
ســابقه تاریخــی بحث واقعگرایــی و ضد
واقعگرایــی و ریشــههای فلســفی آن تــا
ابتدای قرن بیستم توجه شده است .این
فصل نگاهی کلی به مؤلفههای هر یک از
دو رویکرد و پیشینه تاریخی این مؤلفهها
دارد .پــس از جمعبنــدی ایــن مؤلفههــا
رد پــای آنهــا را در آرای فیلســوفان علــم
نیمــه دوم قرن نوزدهم که فلســفه علم
بهعنوان یک رشته علمی مستقل شروع
به فعالیت کرد ،نشان میدهد.

جشنواره تئاتر اکبر رادی دومین روز خود را پشت سر میگذارد

چرا باید در انتخابات شرکت کنیم

یادداشت

واقعگراییعلمیومخالفانش

مراسم پخش فیلم شــرکت داشته باشد و جواب
سؤاالت رسانهها را بدهد.
ëëسهمفیلمسازانمستقل
البته ســؤاالت اصلیتر را باید جرهمی ایرونز رئیس
هیــأت داوران جشــنواره و شــش عضــو دیگــر ایــن
هیــأت کــه در میانشــان کلهبــر مندونزا فیلمســاز
برزیلــی و تبینــا بروکمپــر تهیهکننــده آلمانــی هــم
مشــاهده میشوند پاسخ گویند و آنها با فیلمهایی
در بخش مســابقه طرف هســتند که  16تای آنها در
برلین اولین مرتبه پخش خود را تجربه میکنند .دو
فیلمساز امریکایی هم در این قسمت حاضرند اما
از تأثیرگذاری شگرف مدیران برلیناله و انتخابهای
غیــر معمول آنها همین بس کــه فیلمهای این دو
هنرمند بهجای اینکه از آثار پرهزینه و سرگرمکننده
هالیوودی باشند ،شبیه به کارهای سینمای تجربی
هســتند و پیشــینه هــر دوی آنهــا هــم در عرصــه
فیلمهای مســتقل اســت .یکی کلی رایکارد اســت
فیلم «اولین گاو» را به مدیران برلیناله ارائه کرده و
دیگری الیزا هیتمن که کاری با نام عجیب و طوالنی
« »Never rarely Sametimes Alwaysرا بــه بخش
مسابقه برلیناله تقدیم کرده است.
ëëژرمنها در پی سهم خود
فیلمســازان زبــده کشــور میزبــان هــم در صحنه

نمایش که گویی زنی است ایلیاتی ،مدتی است
بــا حکمــی ناعادالنه در بنــد اســت و روزگار در
چادری تنگ میگذراند و فقط هنگام عزیمت
دســتهجمعی اهالی ایل ،امــکان آن رامییابد
که بــا دخترانش بار دیگر تخیل ورزد و نمایش
بازی کند .اجرا با تکنیک زنپوشــی ،این امکان
را فراهم میکند که از محدودیتهای بازنمایی
ســوژه زنانه تا حــدی گذر کرده و با ژســتهایی
اغــراق شــده ،شــیوه اجرایــی غربــی و ایرانی را
تلفیــق کرده و فضایی مفرح و تماشــایی خلق

حاضرنــد تــا بــرای یکــی از معــدود دفعــات در
دهههای اخیر جایزه خرس طالیی بهترین فیلم
را بهدســت بیاورند .یکی کریســتین پتزوله اســت
کــه فیلــم « »Undineبا بــازی پائوال بییــر و فرانز
روگوفســکی را بــه برلینالــه آورده اســت و دیگری
برهــان قربانــی که اصلیــت افغانســتانی دارد اما
تبعه آلمان است و فیلم «برلین الکساندر پالتز»
را کــه بر اســاس رمــان ســال  1929آلفــرد دوبلین
ســاخته و درواقــع بازســازی شــده ،وارد جشــنواره
امســال کرده اســت .کالً  5فیلم از  18فیلم بخش
مسابقه با داشتن ســرمایهگذارانی از چند کشور از
جمله آلمان در عین اینکه محصوالت مشــترک
به حســاب میآیند در صورت پیروزی در برلیناله
بــر افتخــارات آلمانهــا خواهنــد افــزود .ایــن در
حالی اســت که فیلم « »DAUبــا کارگردانی ایلیا
کرژانوفسکی و یکاترینا اوئرتل اوکرانی به زندگی لو
داویدوویچ میپردازد که یک پزشــک روسی بود و
اضافه بر ژرمنها ،بریتانیا ،روســیه و البته اوکراین
هم در تأمین بودجه ساخت آن سهیم بودهاند .با
چنین اوصافی «برلیناله  »2020بیشتر در تسخیر
فیلمهایی اســت که دغدغههای جهانــی دارند و
بهسبب «محصول مشترک بودن» فقط متمرکز
بر یک کشور و یک ملت نیستند.

کند .بنابراین اجرا با نوعی التقاطگرایی ،گشوده
به هر دو فرهنگ شــرق و غرب عالم ،به انقیاد
هیچ کدام درنیامده و وامدار هر دو است« .ننه
مــدهآ» تجســم کاملی اســت از ایــن جمله که
«برای جهانی شدن ،ابتدا باید محلی بود».
از نــکات قابــل اعتنــای اجــرا ،طراحی صحنه
نمایش اســت .خیمــهای که بنابــر ادعای گروه
اجرایی ،تمامی پارچههایی که برای برپاییاش
تدارک دیده شــده ،از جنس لباس زنان عشایر
اســت و دوخــت و دوز آن ،دو ســال زمان برده.

ایــن البته از بختیاری ماســت کــه اتصال یک
اجرا با زیست هر روزه مردمان یک منطقه را به
این شکل مشــاهده کنیم و به تماشای اجرایی
که در یک خیمه چشمنواز از پارچههای محلی
زنان عشــایر بر پا شده ،بنشینیم .با آنکه سالن
اصلــی مولــوی ،پذیــرای این خیمــه رنگارنگ
و زیبــا بود ،اما بهتر میشــد که ایــن اجرا در دل
طبیعــت به نمایــش درآید و آن پنــاه بردن به
آرامــش خیمــه و موقتی بــودن زندگــی در آن،
بــا تمــام وجــود تجربه شــود .امــا با تمــام این

ëëنسخهترمیمشدهفیلم«درحالوهوایعشق»
ساخته «وونگ کاروای» پس از ۲۰سال در بخش
کالسیکجشنوارهکنبهرویپردهمیرود.
ëëنخســتین نمایش جهانــی فیلم «ســوهانک»
بــا ایفــای نقــش عبــاس کیارســتمی که بــه جای
پرســوناژهای فیلــم «طعم گیــاس» بــازی کرده
است،ساعت ۱۶روزجمعهدوماسفندماهجاری،
درجشنوارهفیلمتصویربهنمایشدرمیآید.
ëëمقاماتچیناعالمکردند،مجوزفعالیتسه
خبرنگارنشریه«والاستریتژورنال»رابهدلیل
انتشــار یک تیتر نژادپرســتانه در این روزنامه لغو
کردهاند.
ëëمحمــد رحمانیــان بــا اشــاره بــه اینکــه طرح
اولیه نمایش جدیدش ســال ۸۴نوشــته شده ،از
تو
نشــناختنمخاطب امروز تئاتر ســخن گف 
تأکید کرد که با توجه به زمان حدود ســه ســاعتی
نمایــش از تماشــاگران بــرای چگونگــی اجــرا
نظرسنجیخواهدکرد.
ëëنامزدهایبخشویژهچهاردهمینجایزهکتاب
سالشعربهانتخاب«خبرنگاران»معرفیشدند.
ëëاختتامیه ســی و پنجمین جشــنواره موسیقی
فجر عصــر امــروز (پنجشــنبه -اول اســفند ماه)
ساعت ۱۸:۳۰درتاالروحدتبرگزارمیشود.
ëëنخستینکتاب«لبرونجیمز»،بسکتبالیست
مشــهور امریکایــی در ســالجاری روانــه بــازار
میشود.
ëëزوییکالدولبازیگراسترالیاییوبرنده ۴جایزه
تونیدر۸۶سالگیدرگذشت.
ëëجامعهصنفیتهیهکنندگاننسبتبهفروش
سینما«رادیوسیتی»واکنشنشاندادوخواستار
منتشرشــدنقراردادفروشاینسینمابهبخش
خصوصیشد.
ëëمدیــرکل دفتــر مطالعــات و برنامهریزیهــای
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی از آغاز
داوریهای نخستین دوره برنامه شهرهای خالق
فرهنگوهنرخبرداد.
مسائل ،تماشای «ننه مدهآ» در دل یک خیمه،
رویکــردی اســت مرکززدا که امــکان مواجهه با
لهجههــا و قومیتهــا را مهیا کرده و پتانســیل
بســیار غنی و کیفورکنند ه ســنتهای نمایشــی
اقوام مختلف کشور را گوشزد میکند.
تئاتــر اقلیمــی با یــک رویکرد انسانشناســانه،
بیش از این میتواند به فهم ما از انسان مدرن
یاری رساند و امکانی شود برای شنیدن صدای
مردمانــی کــه در هیاهــوی شــهرهای بــزرگ،
تصویر و صدایی از خود ندارند.

