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یک آلبوم و دوستاره

در روزهايی که ماجرای شکايت محمدرضا شجريان 
از صداوسيما وارد فاز جديدی شد، فرزند اين خواننده 
«ايران من» را به آهنگسازی سهراب پورناظری منتشر 
کرد. «ايران من»، آواِز «راه بی پايان»، «خوب شــد»، 
«قالب»، «مرگ اســفنديار»، «ابر بهار» و «اســفند، 
نوروزخوانی و نوروز» ازجمله قطعاتی اند که در اين آلبوم 
به خوانندگی همايون شــجريان و همخوانی اشکان 
کمانگری، مهرداد ناصحی، آيين مشکاتيان جای گرفته 

است.
در اين اثر از اشــعاِر شاعرانی چون فردوسی، سعدی 
شيرازی، خواجه شمس الدين محمد، اسحاق انور، پوريا 
ســوری و اهورا ايمان بهره گرفته شده است. در «ايران 

من» دل نيا آرام به  عنوان خواننده  سوپرانو حضور دارد.
تهمورس پورناظری نوازنده تار، آزاد ميرزاپور نوازنده 
عود، حســين رضايی نيا نوازنــده دف، مهيار طريحی 
نوازنده ســنتور و بم سنتور، آيين مشــکاتيان نوازنده 
تمبک، کوزه، کاخن و ضرب زورخانه، آرشاک ساهاکيان 
نوازنده دودوک و کالرينت، آتنا اشتياقی نوازنده ويولن 
ســل، پيام جوانی نوازنده بم تار، ســهراب پورناظری 
نوازنده کمانچه، سه تار و ديوان گروه نوازندگان سازهای 

ايرانی را تشکيل می دهند.
يکی از حواشی ،البته، قشنگ انتشار اين آلبوم پستی 
بود که وزير ارتباطات و فناوری اطالعات منتشر کرد. 
محمدجواد آذری جهرمی درباره  آلبــوم «ايران من» 
همايون شجريان و سهراب پورناظری در توييتر نوشت: 
«دوستی، لينکی از اثر فاخر آقای همايون شجريان با 
نام «ايران من» برايم فرســتاد. شايسته نيست کسی 
که با همه  هنر و وجود اثری ماندگار برای ايران خوانده 
اين گونه مورد بی مهری توزيع غيرمجاز محصول قرار 
گيرد. گــوش دادم اما همان زمان يک نســخه آنالين 

خريداری کردم تا از اين کار حمايت کرده باشم.»

نمایشگاه نقاشى قهوه خانه اى ایران

نمایشــگاه آثار جواد عقیلى آخرین نســل از نســل 
طالیى نقاشان قهوه خانه اى با عنوان «مرورى بر نقاشى 
قهوه خانه اى ایــران» در گالرى فردا به نشــانى خیابان 
کریمخان زند، خیابان حسینى، کوچه اعرابى6، پالك 2، 
طبقه دوم افتتاح شــده و تا 28 شهریور ادامه دارد. مدیر 
گالرى فردا در این مورد گفت: ما به مناســبت ماه محرم 
و پیوند ناگسستنى نقاشى قهوه خانه اى با عاشورا تصمیم 
گرفتیم نمایشگاه «مرورى بر نقاشى قهوه خانه اى ایران» 
را در این گالرى برپا کنیم؛ آثارى که در این نمایشگاه به 
نمایش درآمده است همه مذهبى نیست ولى اغلب آثار 
مذهبى است. مجید احمدى با بیان اینکه جواد عقیلى 
آخرین بازمانده نسل طالیى نقاشان قهوه خانه اى است، 
ادامه داد: اغلب آثار این نمایشگاه جزو مجموعه شخصى 
مهندس عقیلى و با انتخاب او است، البته در نمایش آثار 
سعى کردیم تازگى نمایشگاه حفظ شود. برخى از کارها 
اصال دیده نشده است. او معتقد است: آسیبى جدى  که 
در حوزه نقاشــى قهوه خانه اى وجود دارد این است که 
تعداد زیــادى کارهاى غیر اصیل وجــود دارد. من بارها 
آثار قهوه خانه اى را به نمایش درآوردم، اما استقبالى نشد. 
دلیل عدم اســتقبال هم حجم باالى کارهاى غیر اصیل 
در بازار اســت. از 20-30 کارى که به اسم حسین قوللر 
آغاسى فروختند یک یا دو کار واقعى است. در گذشته 70 
درصد نقاشى هایى که در خیابان منوچهرى به توریست ها 
فروخته مى شــد، نقاشــى قهوه خانه اى و مینیاتور بود. 
این قدر کار غیر اصیل توسط سودجوها فروخته شد که 

رغبت بازار هم به این آثار کم شده است. 
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پیشنهاد فردا تولد ليندا کيانی اســت. او ســال ٥٩ در چنين روزی و در آبادان به دنيا آمده. کيانی يک خواهر و ۴ 

برادر دارد. جالب است بدانيد که او دوره کارشناسی ارشد فلسفه خود را در دانشگاه مفيد گذرانده. اگر 
کارهای اين بازيگر را دنبال می کنيد، بايد بگوييم که او اين روزها در فصل دوم ســريال دلدادگان ايفای 
نقش می کند.کيانی چندروز پيش با انتشار عکسی در صفحه اينستاگرام خود نوشت: «به مدت ١٥شب 
با سريال دلدادگان مهمون خونه هاتون هستيم تا شايد برای دقايقی در قلبتون بشينيم و از فکر و  فشار 

زندگی اندکی دورتون کنيم.»

لیندا هستم
کارشناس ارشد 

فلسفه

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

بسـیارى از داروهاى مورد استفاده 
بدون نسـخه از جملـه داروى ضد 
سـرفه، سـرماخوردگى، آنفلوآنـزا 
ناخواسـته  گیجـى  باعـث  زکام  و 
اسـت  ممکـن  کـه  مى شـوند 
رانندگـى را با مشـکل روبه رو کند.
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مشاور سردبیر برنامه «شوکران»
 در گفت وگو با «شهروند»:  

«شوکران» 
دنبال 

انصاف است
 نه قضاوت

پخش خود را با داود هرميداس باوند (سخنگوی جبهه 
ملی ايران) شــروع کرد و به ايران درودی رسيد؛ نقاش 
محترمی که برای بار نخست پس از انقالب در تلويزيون 
حاضر شد. شعار «شوکران» گفت وگو با متفکران ايران 
امروز است. در اين برنامه شخصيت های تراز اول فکری و 
فرهنگی حضور پيدا می کنند و درباره داغ ترين مباحثات 
عرصه انديشه، فرهنگ و سياست به بحث می پردازند. 
«شــوکران» به ســردبيری و اجرای پيام فضلی نژاد و 
تهيه کنندگی علی قربانی محصول مشترک حوزه هنری 
و شبکه چهار سيماســت. اين برنامه تلويزيونی ساعت 
٢١ روزهای دوشنبه هر هفته از شبکه چهار سيما پخش 
می شــود و بازپخش آن هم در روزهای سه شنبه ساعت 
۱۰، جمعه ســاعت ۱۴ و شنبه ســاعت ۱۹ است. حضور 
چهره های جديــد در تلويزيــون و گفت وگوهای داغ و 
چالشی، «شوکران» را به برنامه ای متفاوت تبديل کرده 
که طيف های مختلفی را وادار به نشستن پای تلويزيون 
می کند. حاال «مريم هوشمند» مشاور سردبير «شوکران» 

با «شهروند» همراه شده و به پرسش های ما پاسخ داده:  

ايده «شــوکران» از کجا آمد؟ شما قبال مجله «عصر 
انديشه» را منتشــر می کرديد؛ می توانيم «شوکران» را 

ادامه راه «عصر انديشه» بدانيم؟
بله، فرض درستی اســت. عصر انديشه و شوکران در 
امتداد يکديگرند و هر دو نشــانی از يک تکاپوی فکری 
است که در طول پنج سال گذشــته انجام شده، با همان 
هدفی که ســردبير برنامه در يــک مصاحبه مفصل با 
خبرگزاری فارس تحت عنوان «رفــرم و نوگرايی چرا و 
چگونه» مطرح کرده و معتقد است:  «اگر ما به آزاد انديشی 
ابتدای انقالب يعنی از  ســال ۵۷ تا ۵۹ برنگرديم، شايد 
ناگزير جبر تاريخ ما را به پيش از آن بازگرداند. اين نوگرايی 
ناشــی از يک ارزيابی جامع از شرايط فکری، فرهنگی و 
سياسی کشور و بررسی سرچشمه های اصيل انقالب است 
که اين سرچشمه ها ناظر بر گفت وگو و مناظره و مباحثه 
با مشرب های مختلف فکری اســت که گمان می رود از 
اين اصالت های اوليه غفلت شــده است.» حاال شوکران 

می خواهد پايانی باشد بر اين غفلت. چه در راه رسيدن به 
اين هدف موفق شود يا نشود.

ميهمان ها چطور انتخاب می شوند؟ آنها برای حضور در 
برنامه درخواست يا انتظاری دارند؟

تاکنون ميهمانی را نداشــتيم که حتما حضورش در 
برنامه را موکول به درخواســتی کرده باشد. ميهمان ها 
براساس ساختار و تيمی که تهيه کننده و سردبير در حوزه 
پژوهش، سوژه يابی و بررسی های رسانه ای و مطبوعاتی 
ايجاد کرده اند، به آنها مشــورت می دهنــد و در اين 
مشورت ها انبوهی از گزينه ها مطرح می شود و درنهايت 
براســاس مقتضيات موجود ميهمان انتخاب می شود، 
البته همراهی ها و مشورت های حوزه هنری و تلويزيون 
نيز تعيين کننده است. گاهی هم پيش می آيد که برخی 
گزينه ها يا در ايران نيستند يا کسالت دارند و نمی توانند 
به استوديو بيايند. يکی از مسائل مهم در انتخاب ميهمان 
اين است که شرايط به اســتوديو آمدن را داشته باشد، 
زيرا ما امکان اين را _چه از لحاظ فنی و چه مالی_ نداريم 
که خارج از فضای اســتوديو گفت وگو را ضبط کنيم. اگر 
اين امکان را داشتيم، انتخاب های بيشتری بود. متفاوت 
نبود، بيشتر بود. پنج مورد را به طور مشخص در اين برنامه 
داشتيم که دو مورد آنها خانم بودند، مثل خانم بدرالزمان 
قريب که به دليل کهولت ســن نتوانستند به استوديو 

بيايند.
آدم هايی که شما با آنها گفت وگو می کنيد يا معموال تن 
به مصاحبه نمی دهند يا اگر هم بدهند به سيمای جمهوری 

اسالمی نمی آيند، شما چگونه آنها را مجاب می کنيد؟
به سختی! برای مجاب کردن ميهمان ها تالش بسيار 
زيادی می شــود تا بتوان يک روند درستی را در مجموع 
اين گفت وگوها طی کرد. هــر کدام از اين ميهمان ها نيز 
بايد بتوانند حداقل به بخشی از نياز مخاطب پاسخ دهند. 
ميهمان های شوکران در حوزه ها و ژانرهای مختلفی اند، از 
هنر گرفته تا تاريخ و سياست و... يک تيم ١٢ نفره مشغول 
ساماندهی همين امورند. ما می توانستيم حتی در شوکران 
تا ۴۰ قسمت پيش برويم و اين ظرفيت را گسترش دهيم. 
با ميهمان های زيادی هــم صحبت کرديم و قبول دعوت 

کردند، اما طبيعتا کار رسانه محدوديت های زمانی، مالی و 
پلتفرم خود را دارد.

برخی معتقدند خط قرمزها برای برنامه شــما تغيير و 
همين امر دست برنامه  سازان را باز کرده، شما با اين گزاره 

موافقيد؟
خط قرمزها را بايد به چند دسته تقسيم کرد: بخشی از 
آنها، خط قرمزهای خودساخته صداوسيما و برنامه سازان 
است، بخشی ديگر به اختيارات مديريتی برمی گردد و 
درواقع خط قرمز نيست؛ شايد شبکه ای بتواند از آنها عبور 
کند، شايد هم نتواند و اين به شيوه مديريتی آن شبکه 
برمی گردد. بخش ديگری از خط قرمزها، سنتی است و در 
ذهن شبکه، برنامه سازان و حتی مخاطبان رسوخ کرده 
که با کنار گذاشتن آنها هيچ  اتفاق خاصی هم  نمی افتد. 
بخشی از خط قرمزها هم مربوط می شود به مسائل قانونی 
و حقوقی که ما اين نوع خط قرمزها را نمی توانيم نقض کنيم 

و خود صداوسيما هم تن  به اين کار نمی دهد.
اينکه می گويند شــوکران از خط قرمزها عبور کرده 
مربوط به سه مورد نخست اســت و مجموع اين عوامل 
دست به دست هم داده تا شــوکران بتواند به حوزه هايی 
که تا به حال تلويزيون به آنها نزديک نشده بود، نزديک 
شود. شوکران اين شانس را داشت که هم از تهيه کننده 
باتدبيری مثل آقای علی قربانی که سال ها تجربه کار هنری 
و مديريتی دارد، برخوردار باشد و هم از شبکه ای پخش 
شود که مدير آن با سال ها تجربه کار  علمی و اجرايی در 
حوزه های مختلف، انگيزه و قدرت خط شــکنی را دارد. 

آقای دکتر معينی پور با سياست های خود يک تحول جدی 
در شبکه چهار را پيگيری می کند که آينده ای روشن  را 

نويد می دهد.
«شوکران» دنبال قضاوت اســت؟ تا چه ميزان سعی 

می کند اين قضاوت بی طرفانه باشد؟
شوکران بيشتر دنبال انصاف است تا قضاوت. البته اين 
ادعا را ندارد در کاری که انجام می دهد، حتما منصف است، 
به هرحال آزمون و خطا وجود دارد. اين راهی اســت که 
تازه آغاز شده و اين تيپ برنامه ها در شبکه های معروف 
دنيا در طول شايد ۱۰۰ تا ۲۰۰ قسمت اند و بعد از آن قضاوت 
می شوند. اگر بخواهيم شوکران را در افق بلندتری نگاه 
کنيم، طفل نوپايی است که بايد کمکش کرد تا بتواند بهتر 
راه برود، عيب و نقص های خود را برطرف و زبان خود را پيدا 

کند. ما همچنان درحال يادگيری و تجربه کردن هستيم.
بعضا می بينيم که همزمان دو صفحه در شــبکه های 
اجتماعی که متعلق به دو جريان اســت، برنامه را تبليغ 

می کنند، شما دليل اين ماجرا را چه می دانيد؟
شايد دليلش اين باشــد که اين برنامه سعی کرده از 
تشتت های موجود به شکل فزاينده ای فاصله بگيرد. همه 
هدف شوکران اين است که با مخاطبانش با پيش فرض های 
کمتر و صادقانه تری روبه رو شود و سوژه های متنوع تری 

هم انتخاب کند.
ممکن است برخی نســبت به «حوزه هنری» يا «پيام 
فضلی نژاد» مالحظاتی داشته باشند. به نظر شما اين افراد 

هم می توانند مخاطب شوکران باشند؟
اتفاقا طيف وسيعی از مخاطبان شوکران همين افرادند، 
بايد شوکران بتواند اين ديالوگ و تعامل را بين مشرب های 
مختلف فکری برقرار کند. اگر ســازندگان برنامه اعم از 
حوزه هنری، صداوسيما يا سردبير آن مشرب فکری  ای 
دارند، بايد آن قدر انعطاف داشته باشند که هم مقابل ديگر 
افکار قرار بگيرند و هم خودشــان را در مقابل مخاطبان 
منتقد قرار دهند. به هرحال ما بايد بتوانيم  با هم گفت وگو 
کنيم، با هر ديدگاهی که داريم، ما در برنامه اين را تمرين 
می کنيم، البته شــايد هم در اين راه خطا کنيم که اين 

خطاها را هم می پذيريم.

مجموعه ای از عوامل دست به دست هم 
داده تا «شوکران» بتواند به حوزه هايی که تا 
به حال تلويزيون به آنها نزديک نشده بود، 

نزديک شود

بسیارى از نمایش ها دو سه روز بیشتر روى صحنه نیستند. براى همین سراغ دو نفر از فعاالن حوزه تئاتر رفتیم تا از پیشنهادشان مطلع شویم. پویا سعیدى و سجاد باقرى هرکدام 
تئاترى را معرفى کرده  و از دالیلى گفته اند که شما را مجاب به دیدِن نمایش مى کند. پویا سعیدى (نویسنده و کارگردان تئاتر) امسال با «النچر5» بسیارى از جوایز بیست ویکمین 
جشنواره بین المللى تئاتر دانشگاهى را دریافت کرد؛ تندیس بهترین نمایشنامه، بهترین بازیگر مرد و نمایش برگزیده جشنواره. سجاد باقرى هم از بازیگران پرکارى است که در 
نمایش هایى مثل رویاى یک شب نیمه تابستان، ولپن، رومولیت، پروانه هاى غمگین من، فریدون فرمانى فراهانى، داستان زمستان، ریچارد دوم و... حضور داشته. آن چه در ادامه 

مى آید، سفارش هاى این دو نفر است:

پیشنهاد دو نفر از خانواده تئاتر به مخاطبان «شهروند»:

«راندوو» و «تاتر بد» را از دست  ندهید

تاتر بد؛ فستیوال جذاب خشونت
سجاد باقرى/ بازیگر تئاتر

«تاتر بد» مربوط به عصر حاضر است و خشونت برخى انسان ها را به تصویر مى کشد که ما هر روز خبرهایى از این دست 
به گوشمان مى رسد و روحمان را مى آزارد و جالب اینجاست که ما براى این خشونت علیه همنوعانمان به یک واکنش در 
فضاى مجازى بسنده مى کنیم. در زیر پوست شهر خشونت هایى در جریان است که افراد آنقدر با وسواس این خشونت ها 
را انجام مى دهند که  گاهى چندین سال مى گذرد و ما تازه خبردار مى شویم که این اتفاق رخ داده است. روانشناسان معتقدند 
ریشه این خشونت هاى سادیسمى از کودکى سرچشمه مى گیرد. در «تاتر بد» نیز همینطور است. البته کمدى ظریفى همراه با 
داستان وجود دارد که کمى از تلخى خشونت ها را براى تماشاگر تسکین مى دهد و به نظر من یکى از ویژگى هاى این نمایش این 
است که حجم باالى خشونت مى تواند براى مخاطب تئاتر که به صورت زنده صحنه ها را مى بیند قابل تحمل شود، اگر هوشمندى 
کارگردان در سطح باالیى باشد که مهدى کوشکى به خوبى از پسش بر آمده  و با فاصله گذارى هاى درست خشونت را براى مخاطب 

قابل تحمل مى کند. او به شما مى گوید «صبر کن و ببین و فکر کن.»
در این نمایش اتفاق شگفت آور ویدیو آرتى است که همزمان با اجرا، روى پرده پشت سر بازیگران نمایش داده مى شود و خود به 

نحوى یک اجراى کامل است.
در «تاتر بد» شما طراحى صحنه غول پیکرى نمى بینید، اما اعجاب آور اینجاست که در بدو ورود به سالن محو طراحى صحنه 
خواهید شد. کف ســالن پر از خونابه است که از ورود یقه شــما را مى گیرد و درگیرتان مى کند و شاید ترسى را در شما به صورت 
ناخودآگاه پى ریزى مى کند که «این یک نمایش معمولى نیست خودت رو آماده کن.» براى بازیگران لباس هایى چریکى طراحى 
شده که شما بعد از پانزده دقیقه ارتباطش را با داستان خشونت آمیز متن متوجه مى شوید. بازیگرى در چنین کارى از خود گذشتگى 

مى خواهد؛ به بازیگران این کار تبریک مى گویم چون واقعا بازى در این نمایش بسیار نفسگیر است و تمرکز باالیى الزم دارد. 
در نهایت پیشــنهاد مى کنم که دیدن این تئاتر را که روزهاى پایانى خود را مى گذراند از دست ندهید. دیدن چنین نمایشى را 
پیشنهاد مى کنم چون ما را به فکر کردن وا مى دارد که چه مى شود که خشونت را در همه جاى جامعه مى بینیم و بى تفاوت از کنار آن 

مى گذریم. ما شاید به ِسرشدگى در مقابل خشونت دچار شده ایم!

رانِدوو؛ نمایشى که دیدنش واجب است
پويا  سعيدی/ نويسنده و کارگردان تئاتر

همين اول بگويم که «راندوو» نمايشی ديدنی است و ديدنش واجب اما اگر اين جمله  کوتاه و صريح قانعتان نمی کند 
چهار دليِل مفصل تر در ادامه می آورم: يک: کمدی ديوانه است؛ رهاست؛ آزاد است و طاغی. کمدی يک انگشِت اشاره  
تيزبين و ريزبين است، نشانه گرفته به سمِت پلشتی ها و زشتی ها. کمدی بسيار جدی است و به هيچ عنوان کوتاه نمی آيد 
از اصولش. کمدی ِرند است و اهل بازی. کمدی بال است و پرواز. و «راندوو» يک کمدِی درست و حسابی است. همان قدر ديوانه 
و آزاد و تيز و جدی و ِرند و رها. دو: «راندوو» با پيش فرض ها بازی می کند. از سالن که بيرون برويد الاقل تا دقايقی که هنوز مفتون و 
افسون شده  نمايش ايد، ديگر آن آدم سابق نيستيد چون «راندوو» تمريِن جوِر ديگر ديدِن بعضی مسأله  هاست. دو صحنه دارد و دو 
کاراکتر در هر صحنه و يک نگرش در هر کاراکتر. «راندوو» جهانی مجسم می کند متشکل از نگرش های متفاوت و آنها را می اندازد 
به جان هم و خودش دورتر می ايستد به تماشا و اين کشمکِش بسيار خوب از کار درآمده، خودش راِه خودش را پيدا می کند. سه: 
«راندوو» بازی های خوبی دارد. فاطيما بهارمستی که از بازی های قبلی اش جدا شده و تن به تجربه ای داده: حرکت در مرِز باريک تيپ 
شدن و نشدن و نشده و خيره کننده است. علی نورانی ای که به درستی کم از خودش فاصله گرفته و ويژگی های شخصی اش را به 
تماشايی ترين شکل به نمايش گذشته؛ شهاب مهربانی که به خوبی از پِس بده بستان ها و سختیِ شان برآمده، اما آباِن حسين آبادی ای 
که می توانم بگويم يکی از بهترين بازی های اين چند ساله را به نمايش گذاشته. بهترين بازِی نمايش را کرده و نوشتن از جزيياِت 
بازی اش بی شک نوشته ای مستقل می طلبد. لحنی ساختگی اما شديدا درست درآمده، پنهان  کردِن استادانه  خشم و حفظ راکورد 
لبخند و ظرافت در ايست ها و اکت ها. چهار: هرکس که منتظری را بشناسد و با او کار کرده باشد می داند که يک نويسنده  درون دارد 
و هميشه طوری ديالوگ هايش را تغيير می دهد که بهتر از اصلش شــود و «راندوو» باالخره ظهوِر آن نويسنده  نابغه  درون وحيد 
منتظری  است. نويسنده ای که خوب ديالوگ می نويسد، قصه را خوب می شناسد و کاراکتر خوب می سازد. «راندوو» مکِث بر بازی ها 
و لحظه هاست و منتظری به خوبی بازی گرفته و در کارگردانی با هوشمندِی تمام رد پای خودش را پاک کرده تا به بازی ها و لحظه ها 
و مکث ها و جمله ها جان ببخشد. از اين رو، او زاهدانه تبحِر خود را مخفی کرده. تبحِر او همين کارگردانِی پنهان است. َتکرار می کنم: 

راندوو نمايشی ديدنی است و ديدنش واجب. امشب و فرداشب ساعِت ۸، مولوی.
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