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فرهنگی و هنری

فراخوان دهمین جشــنواره بین المللی هنرهای تجســمی فجر با هدف معرفی ایدههای اصیل و آفرینشهای تعاملی و خآلقانه هنری و همچنین با رویکرد معرفی آثار با
فراخوان دهمین
قابلیتهای نوین و تعامل گرا در قالب بهره مندی از یک یا چند رشته از ظرفیتهای کالسیک و جدید هنرهای تجسمی و ایدههای اصیل و مفهومی هنرمندانه  ،منتشر شد.
جشنواره بین المللی
مهلت ثبت نام در ســایت ٢٤مرداد الی  ٢٠آذر ســال جاری میباشــد و عالقمندان میتوانند جهت حضور در این رویداد هنری به سایت رسمی جشنواره دهم به نشانی
فجر
هنرهای تجسمی
 ivafestival.irمراجعه کنند.
منتشر شد.
گفتنی است ،دهمین جشنواره بین المللی ٣بهمن لغایت ٤اسفند در تهران برگزار میشود.

داستان علمی – تخیلی در سنت اسالمی
محمد اورنگزیب احمد -استادیار علوم
رایانهای در دانشگاه واشنگتن
ترجمه افسانه دادگر
فکر میکنید مردان نامرئی ،سفر در زمان،
ماشینهای پرنده ،و سفر به ُکرات دیگر حاصل
تخیل اروپایی یا غربیاند؟ «هزار و یک شب»
را ،کــه مجموعــهای از قصههــای عامیانهیِ
جمعآوری شده در طول عصر طالیی اسالم از
قرن هشتم تا قرن سیزدهم میالدی است ،باز
کنید :خواهید دید که پر از این داستانهاست،
و از این بیشتر!
خوانندگان غربی اغلب ادبیات تصورگرای
جهان مســلمان را نادیده میگیرند .من این
اصطالح را بــه معنایی کامــ ً
ا فراگیر به کار
میبرم ،تا هر داستانی را در بر بگیرد که معانی
ضمنی پیشــرفتهای فرهنگــی یا علمی ،به
شکل واقعی یا تخیلی ،را به تصور در میآورد.
برخی از نخستین گرایشها به این ژانر با رؤیای
آرمانشهرهایی پدید آمد که در طول شکوفایی
فرهنگــی عصر طالیی به تصــور درآمده بود.
ِ
هنگامی که امپراتوری اسالمی از شبهجزیرهی
عربســتان برای تصرف ســرزمینهایی که از
اســپانیا تا هندوستان را شامل میشد بسط و
گسترش یافت ،ادبیات به مسئلهی چگونگی
وحدت بخشیدن به فرهنگها و اقوامی چنین
گوناگون پرداخت .مدینهی فاضله که در قرن
نهم میالدی توســط فارابی نوشته شد یکی از
نخســتین متون بزرگی است که تمدن نوپای
اسالمی پدید آورد.
این اثر با الهام از جمهور افالطون به رشتهی
تحریر در آمد ،و جامعهای آرمانی را به تصور در
میآورد که فالسفهی مسلمان بر آن حکومت

میکنند ،الگویی برای حکومت در جهان اسالم.
عالوه بر فلســفهی سیاســی ،مباحثاتی
دربــارهی ارزش عقل هم از مشــخصات آثار
مســلمانان در این دوره بود .نخســتین رمان
(حی ابن یقظان)،
عربی ،فیلسوف خودآموخته ّ
تألیف ابن طفیل ،پزشــکی مسلمان از اسپانیا
عربی
در قرن دوازدهم ،بود .طرح داستان نوع ِ
رابینسون کروزو بود ،و میتوان آن را آزمایشی
تخیلی دانســت در این بــاره که چگونه یک
موجود عاقل ممکن اســت چیزهایی دربارهی
جهان بدون تأثیر هیچ عامل بیرونی بیاموزد.
داستان کودکی تنها در جزیرهای دورافتاده که
آهویی او را بزرگ میکند ،کودکی که به هیچ
دین یا فرهنگ انسانیای دسترس ندارد ،تا این
که با آدم مطرودی روبهرو میشود .بسیاری از
مضامین کتاب (سرشت انسانی ،تجربهگرایی،
معنای زندگی ،نقش فــرد در جامعه) بازتاب
دلمشــغولیهای فالســفهی اواخــر عصــر
روشنگری ،از جمله جان الک و ایمانوئل کانت،
است.
همچنین ،باید ممنون جهان اسالم باشیم که
تخیلی
یکی از نخستین داستانهای علمی –
ِ
فمینیستی را ساخته و پرداخته است .داستان
کوتاه «رؤیای سلطانا» ( )۱۹۰۵نوشتهی رقیه
سخاوت حسین ،نویسنده و کنشگر بنگالی ،در
سرزمین افسانهای «ل ِیدیلند» روی میدهد .به
دنبال انقالبی که در آن زنان مهارت و قابلیت
علمیشان را به کار میبرند تا بر مردان چیره
شوند ،نقشهای جنسیتی واژگون شده و دنیا
به دست زنان اداره میشــود( .مردان ،از روی
حماقــت ،آموزش زنان را بــه عنوان «کابوس
رمانتیک» تعطیل کرده بودند).
حاصــل آن جهانی بســیار صلحآمیزتر و
ِ

هنرآنالین :انتشــارات جهان کتاب هفتاد و دومین و هفتاد و
سومین کتاب پلیسیاش را منتشر کرد .این رمانهای پلیسی به
ترتیب از ژرژ ســیمنون و فردریک دار هستند ،که عباس آگاهی
آنها را به فارسی برگردانده است.
ژرژ ســیمنون و فردریک دار هر دو از نویســندگان مهم ژانر
پلیسی به حساب میآیند .ژرژ سیمنون به دیلیل نوشتن رمانهای
پلیســی شهرت بسیاری دارد .از این نویسندهی پرکار نزدیک به
 ۵۰۰رمان منتشر شــده است .او خالق شخصیت کمیسر مگره
یکی از سرشــناسترین کارآگاههای ادبیات پلیسی جهان است.
فردریک دار هم از نویســندگان فرانسوی و بهنام پلیسی نویس
است که طرفداران بسیاری در سراسر جهان دارد.

خوشایندتر اســت .در جایی از کتاب ،سلطانا
مردمی را میبیند که به او میخندند .راهنمای
او توضیح میدهد:
– زنها میگویند که رفتار تو مثل مردها
به نظر میرسد.
گفتم :مثل مردها؟ منظورشان از این حرف
چیست؟
– منظورشــان این است که تو خجالتی و
ترسو هستی ،مثل مردها.
کمی بعد ،ســلطانا کنجکاوی بیشتری در
مورد عدم توازن جنسیتی نشان میدهد:
از او پرسیدم :مردها کجا هستند؟
– همانجا که باید باشند ،در جایی که برای
آنها ساخته شده است.
– تو را به خدا ،بگو منظورت از «جایی که
برای آنها ساخته شده» کجاست.
– آه ،اشــتباه از من بود ،تو آداب و رسوم
ما را نمیتوانی بفهمی ،چون قب ً
ال هرگز اینجا
نبــودهای .ما مردهایمــان را در داخل خانهها
حبس کردهایم.
در اوایل قرن بیســتم ،ادبیات تصورگرای
جهان اســام به منزلهی شــکلی از مقاومت
در برابر نیروهای اســتعمار غربی پدیدار شد.
برای مثــال ،محمدو بلو کاگارا ،نویســندهی

رمانی که عباس آگاهی از ســیمنون ترجمــه کرده «مگره
ســرگرم میشــود» نام دارد .این رمان یکی دیگر از رمانهای
سری آسار«کمیسر مگره» است.
در پشت جلد این کتاب چنین میخوانیم:
«ســه سال میشد که مگره تعطیالت واقعی را تجربه نکرده
بود .هربار که برای رفتن به ســفر آماده میشد قضیهای پیش
میآمد که ناچار بــود به آن بپردازد .اینبــار تصمیم گرفت به
تعطیالت برود ،بیآنکه از پاریس خارج شود! اما خیلی زود حوصلۀ
مگره از بیکاری سر میرود.
چیزی نمیگذرد که خوانــدن خبری در روزنامهها او را درگیر
معمایی تازه میکند :کشف جسد زنی جوان در مطب یک پزشک

«شیرهای خانباباسلطنه» از  31مرداد
در پردیس تئاتر شهرزاد

شیرهای خانباباسلطنه به کارگردانی افشین هاشمی از  ٣١مرداد در
پردیس تاتر شهرزاد به صحنهمیرود
پیشفروش بلیتهای این نمایش از ساعت  ١٢امروز در سایت تیوال
آغاز شده است .عالقهمندان برای تهیه بلیت میتوانند به این سایت و
یا گیشه تاالر مراجعه کنند.
نمایش شــادیآو ِر موسیقایی (کمدی
یک
شیرهای خانباباسلطنه
ِ
موزیکال) است که قصهی آن در صد سال پیش میگذرد.
گالب آدینه ،محمدرضا مالکی  .شهرام مسعودی  ،علیرضا ناصحی،
وحید نفر ،محمدرضا آزادفرد ،افشــین هاشمی ،مسیح کاظمی ،فاطمه
حیدریفر ،الناز سلیمانی ،احسان بیاتفر ،مانیا علیجانی ،صبا گرگینپور،
مهــدی پناهی ،محمد دائیچین ،مبین دودانگی ،معین طاهریطاری،
صابر گلمحمدی و مونا فرجاد در این نمایش به ایفای نقش میپردازند.
در خالصه داستان شیرهای خانباباسلطنه آمده :خانبابا برای دفاع
از مرزهایش ســفارش داده شــیری بیاورند تنومند و سیهچرده ،که در
رستم دستان برده؛ قد و قامت چون رخش،
شجاعت و دلیری نسب از ِ
پنجهها چون چاقو ،سر و صورت گوشتالو.
رویت خانبابا برسد ،آن
اما والیها و قلتشنها پیش از اینکه شیر به ِ
را میکشند و میخورند! پس راهی ندارند برای فردا صبح ،یا یک شیر
خلق کنند یا یک تقلبیاش را جعل کنند .سیاهی که اربابش او را از خانه
بیرون انداخته اینک بهترین بخت برای آنان اســت .والیان به ساعتی

جشنواره تار و سهتار نوازی «دراب» بهمنظور تکریم و پاسداشت
موسیقی اصیل ایرانی ،در گروههای سنی نوجوان و بزرگسال  ۱۴و
 ۱۵شهریور برگزار میشود.جشنواره تار و سهتار «دراب» با هدف
رقابت کیفی هنرمندان در فضایی متفاوت و جذاب در دو بخش
تکنوازی تار و ســهتار برای گروههای سنی نوجوان و بزرگسال
برگزار میشــود .داریوش پیرنیــاکان و زیداهلل طلوعی بهعنوان
هیئت داوران و محمد ساالروند بهعنوان دبیر این جشنواره معرفی
شدهاند .شرایط شــرکت در این مسابقه نیز به این شرح اعالم
شده است :زمان اجرای هر نوازنده در مسابقه پنج دقیقه و حداکثر
هفت دقیقه است.

ارزش و ویژگی نصب «کاشــی ماندگار» بر ســردر خانه
مشاهیر و هنرمندان در آن است که سازمان میراثفرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری حقی برای خود ایجاد نمیکند.
طرح نصب «کاشی ماندگار» سر در خانهی اهالی فرهنگ
و هنر که از چند ماه گذشته توسط سازمان میراث فرهنگی
و گردشــگری ،بر ســر در خانهی تعــدادی از هنرمندان و
پیشکســوتان این حوزههای مختلف فرهنگ و هنر نصب

سرشناس"...
این کتاب در  160صفحه و با قیمت  12هزار تومان منتشــر
شده است.
اما رمان فردریک دار «نان حالل» نام دارد.
در پشت جلد این کتاب میخوانیم:
«بلز دوالنژ جوان بیکار و بیپولی است که در پی یافتن شغل،
سر از یک شهرستان کوچک و دلگیر درمیآورد.
او به طور اتفاقی ،در باجة تلفن راه دور ،کیف زنانه پر از پولی را
مییابد .صاحب کیف ،ژرمن ،زنی بدلباس ،اما جوان و زیباست .بلز
در جستوجوی او ،به تنها بنگاه کفن و دفن شهر میرسد .جایی
که در آن با آشیل کاستن ،مدیر نفرتانگیز بنگاه و شوهر ژرمن،

برای شــرکت در بخش مسابقه جشنواره ،متقاضی باید نمونه
نوازندگی خود را بهصورت فیلم (کیفیت مطلوب) با زمان ســه تا
پنج دقیقه به جشنواره ارسال کند .از عالقهمندانی که به شرکت
در جشــنواره «دراب» تمایل دارند دعوت میشود فیلم نمونه اثر
نوازندگی و تصویر کارت ملی خود را تا  ۱۰شــهریور به نشــانی
 @jashnvarehdorrabارسال کنند.
کیفیت فیلمهای ارسالی در حد گوشیهای همراه ،قابل قبول
است .دبیرخانه جشنواره در ساعتهای اداری با شماره تلفنهای
 ۶۶۲۳۱۱۱۹و  ۶۶۳۰۴۱۷۱پاسخگوی پرسشهای عالقهمندان
خواهد بود.

نصب کاشی ماندگار سر در خانه «عباس کیارستمی»

میشود ،که بر سر در خانهی عباس کیارستمی این کاشی،
نصب شد .این کاشی ،هفتمین «کاشی ماندگار» بود که بر
ســر در خانهی کارگردان سرشناس سینمای ایران ،عباس
کیارستمی و با حضور حمید قادری ،خواهرزاده او ،نصب شد.
پیــش از ایــن ســر در خانــه هنرمندانی چــون ایران
درودی،جواد مجابی،ناصر مســدودی و ...این کاشی نصب
شــده بود .قادری در حاشیه نصب این کاشــی ،این اقدام

زن جوانی که پسری را که در رحم داشته است
از او دزدیدهاند و او برای باز پس گرفتن او نبرد
میکند؛ کتاب به مجموعهای تلویزیونی تبدیل
میشــود ،و به مضامینی از جمله پناهجویی و
مغزشــویی سیاســی میپردازد .در عربستان
ســعودی ،ابراهیم عباس و یاســر بهجت در
اچدبلیوجِ ــیان ( ،)۲۰۱۳اولین رمان علمی –
تخیلی خود ،به کندوکاو در روابط جنسیتی،
جهالت ،و تعصب مذهبی میپردازند ،و تبیینی
طبیعتگرایانه برای وجود اج ّنه که در بُعدی
مــوازی میزینــد ارائه میدهنــد .در ضمن،
نویســندهی مصری احمد توفیــق در رمان
غمانگیز اوتوپیا ( )۲۰۰۸یک مجتمع مسکونی
در ســال  ۲۰۲۳را تخیل میکند ،که نخبگان
جامعــهی مصر پس از فروپاشــی اقتصادی و
اجتماعی گستردهی این کشور در آن گوشهی
عزلت گرفتهاند .باسما عبدالعزیز ،رماننویس
مصری ،نیز در رمان صــف ( ،)۲۰۱۶در مص ِر
پس از «بهار عربی» ،جهانی کافکایی را مجسم
میکند حــوادث کتاب در زمانی میگذرد که
شــهروندان مأیوس ،در پی یک قیام ناموفق،
تــاش میکنند تــا در زیــر حاکمیت یک
دیکتاتوریِ بیمعنی و شرارتبار دوام آورند.
ادبیات تصورگرا غالباً با رومانتیسم اروپایی
یکی گرفته میشــود ،و همچون واکنشی به
انقالب صنعتی تعبیر میشــود .امــا اگر این
جد و جهد آنها
قرنها دستیازی مسلمانان و ّ
در این زمینه چیزی را نشــان دهد ،این است
که تأمل و تعمق دربارهی فنآوریهای خیالی،
تخیل کــردن دربارهی نظامهــای اجتماعی
آرمانگرایانه ،و ترســیم مرزهای مبهم میان
ذهن ،ماشــین ،و حیوان ،م ِ
ِلک طلق غربیها
نیست.

آشنا میشود و به عنوان دستیار او ،به کار میپردازد .این سرآغاز
ماجراهایی اســت که پیاپی از راه میرسند و سرنوشت قهرمانان
داستان را رقم میزنند»...
این کتاب هــم در  152صفحه و با قیمت دوازده هزار تومان
راهی بازار شده است.

تهیهکننده «لیسانســهها» از پایان ساخت این سریال در
شــهریور ماه خبر داد و در عین حال درباره زمان پخش این
مجموعه نکاتی را بیان کرد.
رضا جودی در درباره نگارش مجموعه «لیسانســهها» که
با توجه به نزدیک شــدن به پایان ســاخت این مجموعه به
سرانجام رسیده است ،اظهار کرد :ما دیگر به روزهای آخر کار
تصویربرداری نزدیک میشویم و مجموعه تا یک ماه دیگر به
اتمام میرسد اما با این حال سروش صحت و ایمان صفاری
درگیر نوشتن پایان «لیسانسهها» هستند.
او در عین حال تأکید کرد که ساخت «لیسانسهها» تا آخر
شهریور به طول بیانجامد.
جودی سپس درباره پخش این مجموعه اعالم کرد :طبق
قراری که با تلویزیون داشتهایم این مجموعه بنا است پس از
ایام محرم و صفر پخش خود را از شبکه سه آغاز کند و زودتر
از موعد آمادگی پخش ندارد.
این تهیهکننده در پایان دربــاره حضور بازیگران جدید در
این مجموعه نیز اعالم کرد :بازیگران این مجموعه تغییری
نداشتهاند و آتنه فقیهنصیری به عنوان آخرین بازیگری است
که به مجموعه «لیسانسهها» ملحق شده است و مابقی همان
بازیگران سابق هستند.

رقابت نوازندگان تار و سهتار در جشنواره «دراب»

انتخاب قطعات برای اجرای بخش مسابقه آزاد است و پیشنهاد
میشــود قطعاتی با تکنیکهای مختلف انتخاب شــود تا هنر
نوازندگی مشــخص شود .شرکتکنندگان تا سن  ۱۵سال تمام
در رده ســنی نوجوان و باالی  ۱۵ســال ،در رده سنی بزرگسال
دستهبندی میشوند .تمام ســبکها و تکنیکهای نوازندگی،
صرف نظر از مکتب نوازندگی آنها ارزیابی میشــود .روزهای
مســابقه ساز تار و ســهتار بهصورت مجزا برگزار خواهد شد .به
برگزیدگان اول تا ســوم این جشنواره در هر دو رده سنی عالوه
بر اهدای لوح و تندیس جشنواره ،جوایز نقدی ارزنده تعلق خواهد
گرفت.

خود را سیاه کرد اما سیاه نمایی نکرد

پخش «لیسانسهها»ی سروش صحت
پس از محرم و صفر

ی َک َنند و سیاه به پوست اندر میکنند و...
پوست شیر م 
نشده،
ِ
دیگــر عوامل این نمایش عبارتند از :گروه کارگردانی :مینا صفدری،
طراح صحنه :احمد ساکت،
شــیما خاسب ،مدیر تولید :احسان بیاتفرّ ،
طراح جامه :نرمین نظمی ،دوخت و تأمین
ســاخت و ســاز :فراهانی ّ
طراح
خرامان،
لعیا
پردازی:
ه
چهر
اح
طر
زیبو،
حمایت شرکت
پارچهها :با
ِ
ّ
ّ
اعالن دیواری و برنوشت و عکاس :مریم تختکشیان ،مشاور رسانهای:
طراح نور :محمد
مریم نراقی،حامی تبلیغات مجــازی :آریان امیرخانّ ،
طراح حرکت :حمید
طراح صداهای پسزمینه :عرفان یزدیّ ،
رسولیّ ،
طراح و ساخت عروسک :هما خداجوی.
جوکار و ّ
شــیرهای خا ن بابا سلطنه از  ٣١شهریور هر شب ساعت  19:30در
پردیس تاتر شهرزاد به صحنه میرود .

ســازمان میراثفرهنگی ،صنایعدســتی و گردشــگری را
ارزشمند دانست و افزود :ارزش این کار در آن است که این
کاشیها بر ســردر خانه آندسته از بزرگان عرصه فرهنگ
و هنر که در قید حیات هســتند نیز نصب میشود و به این
وســیله ،از فرهیختگان در طول زندگیشان تجلیل بهعمل
میآید.
خواهرزادهی این کارگردان با بیان اینکه کیارستمی یک

یاد
یادی از سعدی افشار

نیجریایی ،رمان گاندوکی ( )۱۹۳۴را نوشــت
غربی متفاوتی روی میدهد؛
که در آفریقــای ِ
در این داســتان ،بومیان در مبارزهای بر ضد
استعمار بریتانیایی شــرکت میکنند ،اما در
جهانی که پر از اج ّنه و مخلوقات اســرارآمیز
دیگری اســت .در دهههای بعد ،به تدریج که
امپراتوریهای غربی فرو پاشیدند ،اغلب نوعی
بدبینی سیاسی به مضمون آرمانشهر سیاسی
افزوده شــد .برای مثال ،محمد عزیز الحبابی،
نویسندهی مراکشــی ،در رمان اکسیر حیات
( )۱۹۷۴به کشــف اکســیری میپردازد که
میتواند جاودانگی عطا کند .اما این اکسیر به
جای آن که اکسیر امید و شادی برای جامعه به
ارمغان آورد ،به اختالفات طبقاتی ،شورشها ،و
ازهمپاشی بستر اجتماعی دامن میزند.
داســتانی باز هم ســیاهتری امروزه در
نوع
ِ
فرهنگهای مسلمان ظهور کرده است .احمد
سعداوی در فرانکنشــتاین در بغداد ()۲۰۱۳
فرانکنشــتاین را در عراق مــدرن امروزی ،در
فضای ناشی از حمالت  ۱۱سپتامبر  ۲۰۰۱از
نو به تصور در میآورد.
در ایــن بازگویی ،این هیوال از وصل کردن
تکههای بدن کسانی که به سبب خشونتهای
قومی و مذهبی کشته شدهاند ساخته میشود
– و سرانجام دست به وحشیگری خاص خود
میزند .در جریان کار ،این رمان به کندوکاوی
در بیمعنایی جنگ و مرگ رهگذران بیگناه
مبدل میشود.
در امارات متحدهی عربی ،نورا النعمان رمان
عجوان ( )۲۰۱۲را برای نوجوانان مینویسد .این
رمان سفر یک زن جوان بیگانه از یک سیارهی
دیگر را که دوزیست است (هم در آب و هم در
خشکی میتواند زندگی کند) دنبال میکند،

دو رمان پلیسی دیگر در جهان کتاب
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سروش صحت در این مجموعهی طنز تالش دارد با زبانی
متفاوت به نقد و بررســی معضالت اجتماعی به خصوص در
احواالت جوانان پرداخته و قرار است در فصل دوم قصه نیز با
محوریت شخصیتها و اتفاقات اطراف زندگی آنها پیگیری
شود.
در خالصه ســریال «لیسانسهها» آمده است :حبیب وضع
مالی مناســبی دارد ولی به علت ضعــف در برقراری روابط
اجتماعی هنوز نتوانســته همســری انتخاب کند .مسعود در
آســتانه ازدواج است ولی مشکالت زیادی او را از آغاز زندگی
مشترک دور میکند .مازیار فرزند خانوادهای پر تنش و گرفتار
است و فکر مهاجرت در سر دارد .حبیب ،مازیار و مسعود سه
رفیق لیسانسه هستند.
بازیگران ســریال «لیسانســهها» عبارتند از :امیرحسین
رســتمی ،هوتن شــکیبا ،امیر کاظمی ،متین ســتوده ،رویا
میرعلمی ،کاظم ســیاحی ،ســیاوش چراغی پور ،عزتاهلل
مهرآوران ،افشین سنگ چاپ ،تبسم هاشمی ،مریم سرمدی،
پریســا مقتدی ،فرخنده فرمانــی زاده ،فرید اخباری ،مهدی
ربیعی ،نیلوفر هوشمند ،مرتضی علی آبادی ،هنرمند خردسال:
عرفان برزین ،با هنرمندی :بهنام تشــکر ،بیژن بنفشه خواه،
مهران رجبی و نیلوفر شهیدی.

اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان جشــنواره  ۱۶شهریور در سالن
همایشهای فرهنگی  -هنری بهاران برگزار میشود.

کارگــردان بزرگ بود و حق زیادی بر گردن ســینما دارد،
اضافه کرد :برخی از سازمانها و دستگاههای فرهنگی برای
پررنگتر نشــان دادن فعالیتهای خود از هنرمندان تجلیل
بهعمل میآورند اما ارزش و ویژگی نصب «کاشی ماندگار»
بر ســردر خانه مشاهیر و هنرمندان در آن است که سازمان
میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری حقی برای خود
ایجاد نمیکند.

الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

«آخریــن بازمانــده هنر ســیاه بازی در
ایران درگذشــت» عنوان خبــری بود در
ســال  92که حتی برای کسی که سعدی
افشــار را نمی شناســد هــم دردناک بود
و هســت  .بازمانده یک هنر ،چند نســل
و تنها نمونه زنده بخشی از خاطرات قدیمی
پدران و پدربزرگهایمان.
ســعد اهلل رحمت خواه (ملقب به سعدی
افشار) آخرین بازمانده بازیگر کمدی ایرانی
بود که به سیاهبازی یا تختهحوضی شناخته
میشــد  .او در  30فروردین  1392بعد از
تحمل یــک دوره طوالنی بیماری به علت عفونت ریوی و پوکی اســتخوان در خانه
س پوک روی صحنه
شخصی خود در تهران درگذشت .هم زمان تئاتری از او به اسم فی 
بود .همیشه با حسرت میگفت:
«خانههــای قدیمی خراب شــده و دیگر حوضی وجود نــدارد .دیگر چه تئاتر تخت
حوضی؟ بریم روی پشت بام تئاتر تخت حوضی اجرا کنیم؟»
سعدی افشار متولد  1313است و تا ششم ابتدایی درس خوانده ،برای نخستین بار در
سال  1330روی صحنه رفت .با گرفتن نقشی کوچک در تئاتری از اسماعیل مهرتاش
وارد تئاتر حرفهای شــد و با چندین ســیاهباز معروف تئاترهای الله زار از جمله مهدی
مصری ،حسین یوسفی ،ذبیح اهلل ماهری و رضا عربزاده همکاری داشت .سعدی افشار
با پایه گذاری یک گروه تئاتری ،مدتها در ســالن تئاتر نصر به هنرنمایی پرداخت .این
سالن چندسال پیش تعطیل شد.
نخستين نمايشي كه «سعدي افشــار» در آن به صورت جدي در نقش سياه حضور
پيدا كرد« ،نادر» نام داشــت و در واقع به دليل حضور پيدا نكردن «حسن شريفي» در
اين نقش از افشــار خواستند تا آن شــب در آن نقش «سياه» شود و براي بازي در آن
نقش پنج تومان انعام گرفت هر چند كه دستمزد بهترين سياه در آن ايام بيست تومان
بود ولي سعدي با گرفتن آن انعام از همان روز تا نيمقرن بعد در نقش سياه ماندني شد.
او تنها بازمانده ســیاهبازی در ایران شناخته میشــد .در شامگاه  19اسفند ماه سال
 1391مراسم «سپاس از سعدی افشار» در شرایطی برگزار شد که بسیاری از هنرمندان
مطرح که نامشــان در خبرها آمده بود در این برنامه حضور نداشتند و تعدادی از آنها
در مراسم تقدیر از هنرمندان درگذشته که در تماشاخانه ایرانشهر برپا بود ،حاضر بودند.
ساعتی پیش از آغاز برنامه ،بار دیگر پیامکی دروغین با مضمون درگذشت این هنرمند
منتشــر شــد .در این برنامه که در باغ موزه قصر برگزار شــد ،کاظم هژیر آزاد ،رئیس
انجمن بازیگران خانه تئاتر ،به نمایندگی از ایرج راد ،مدیرعامل این تشــکل صنفی که
در مراسم تقدیر از هنرمندان در گذشته حضور داشت ،نشان ویژه خانه تئاتر را به سعدی
افشار تقدیم کرد .هژیر آزاد آرزو کرد سایه سعدی افشار تا سالهای سال بر سر فرهنگ
و هنر ایران گسترده باشد و تجربیات او به نسل جوان منتقل شود.
همچنین حمیــد مظفری ،دیگر کارگــردان و بازیگر تئاتر ،بــا حضور روی صحنه
خاطراتی از اجرای ســعدی افشــار در شــیراز گفت .هرزمان که او بخشی از خاطره را
به یاد نمیآورد ،سعدی افشــار آنبخشها را یادآوری میکرد .حمید مظفری از طرف
جشــنواره تئاتر «شمسه» لوح تقدیر و مبلغ  500هزار تومان را به سعدی افشار تقدیم
کرد .همچنین محسن حسن زاده مدیر روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر ،به نمایندگی
از ســید صادق موســوی مدیر این مجموعه ،لوح تقدیر دیگری را به این هنرمند سیاه
باز اهدا کرد.
اهدای لوحی از سوی تماشــاخانه سنگلج از دیگر برنامههای این مراسم بود .صادق
عاشورپور ،پژوهشگر پیشکسوت تئاتر ،این لوح را به نیابت از اتابک نادری ،مدیر سنگلج
که در شهرســتان بود ،به سعدی افشار اهدا کرد .در تمام مراسمهایی که برای حمایت
از این هنرمند بیمار کشــور برگزار شــد فقط تعداد زیادی لوح تقدیر به وی اهدا کردند
اما کل مبلغی که برای کمک به او جمع شد ،هزینه یک هفته آمپولهایش هم نبود.
فتحعلی بیگی(پژوهشــگر تئاتر ) در خاکسپاری او گفت  :او حاضر جواب بود و حرف
را به موقع میگفت  ،کالم را گران میفروخت اما به موقع .هرگز دیر نمیآمد ،بســیار
متواضع بود و اگر از هنرمندی انتقادی داشــت به روی او نمیآورد .سعدی جزو معدود
هنرمندانی بود که در تمــام نقاط ایران برای مردم نمایش اجرا کرد و در نوع کار خود
حرفهای بود .این کارگردان تئاتر خاطرنشــان کرد« :سعدی» خود را سیاه نمیکرد که
سیاهپوســتان را دست بیاندازد بلکه رنگ ســیاه او رنگ دانایی بود .او تنها سیاهبازی
نمیکرد هرچند این ویژگی به مرور در زندگی شخصی او هم اثر گذاشت.
کتاب «عالیجناب سیاه» درباره سعدی افشار ،برگ سبزی در سیاهبازی ایران

کتاب «عالیجناب ســیاه» کــه به بیان
«زندگــی و خاطــرات ســعدی افشــار»
میپــردازد ،در  ۱۳۶صفحه توســط خانم
«الله عالم» بــه نگارش درآمده و نشــر
«پوینده» آن را چاپ کرده است ،این کتاب
با مقدمهای از «دکتر قطبالدین صادقی»
بوده به تازگــی در اختیار عالقهمندان قرار
گرفته اســت .الله عالم با اشاره به اینکه
کتاب «عالیجناب سیاه» بیوگرافی «سعدی
افشــار» از زبان خود اوســت ،گفت« :من
در این کتاب بــا خود عهد کردم امانت دار
خوبی باشم و گفتههای سعدی افشار را صادقانه امانت داری کنم .در کتاب بخشهای
توصیفی نیز وجود دارد که خودم با مطالعه روی نمایشهای سنتی آن را نوشتهام».
دکتر قطبالدین صادقی در مورد ســعدی افشــار نوشته است« :ســعدی افشار در
تاریخچــه نمایش روحوضی معاصر ایران یک استثناســت .او چهرهای جذاب ،خالق،
هوشمند و بسیار مردمی است که خالقیتهای پنجاه سال اخیر نمایش روحوضی بدون
حضور و کار و نام او معنا ندارد».
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
«میخواهم خاطره دیگری برایتان تعریف کنم که مربوط به یافتن ســوژه است .به
همراه چند نفر از دوســتانم برای یافتن سوژه مناســب به امین آباد رفته بودم .یکی از
دوستانم که تحصیلکرده بود با کیف سامسونتی در دست آمده بود .نزدیک در خروجی
ناگهان یک نفر به ســمت ما دوید و مقابلمان ایســتاد و گفت آقایان خواهش میکنم
نروید و با خواهش و تمنا ما را برگرداند .در ادامه او گفت شــما را به خدا قسم میدهم
که حرفهایم را گوش کنید .من ســالمم ،دیوانه نیستم .برایم پاپوش درست کرده اند
شــما را به خدا یک نفر به صحبتهای من گوش کند .بعد سرش را چرخاند به سمت
همان دوســتمان که کیف سامسونت دستش بود و گفت  :آقا شما از قیافهات و از این
کیفت معلوم است که شخص مهمی هستی ،شما حتم ًا کارهای هستید یا روزنامهنگاری
یا به هر حال شــغل مهمی داری .چرا باید من اینجا اســیر باشم و زن و بچه ام آواره
خیابانها باشــند .تو را به خدا ماجرای مرا گوش کن و اگر کاری از دســتت بر میآید
برایم انجام بده و تو را به خدا به داد من برسید .کسی به حرفهای من گوش بدهد .ما
گفتیم بسیار خوب ما حرفهای تو را گوش میدهیم و هر کاری از دستمان برآید برایت
انجام میدهیم .او گفت»..… :
مرتضی احمدی در وصف شــرح حال سعدی افشار نوشته بود« :سعدی افشار پدیده
هنر تخت حوضی است .دریغا که این زبده هنرمند مردمی در غوغا و هیاهوی بیهنران
به کنجی گریخته ،بسته لب مانده و در نداری و تنگدستی تنهای تنها است».

