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رونمایی پوستر جشنواره
کتاب برتر کودک
آیینرونماییازپوستربرگزیدهنهمینجشنواره
کتاب برتر کودک و نوجوان ،امروز ساعت14:30
در باغ کتاب تهران ،واقع در بزرگراه شهید حقانی
(غرب به شرق) ،بعد از مترو شهیدحقانی ،بلوار
کتابخانه ملی برگزار میشود.

میز مطالعات اجتماعی
علم ،فناوری و نوآوری
میز مطالعات اجتماعی علم ،فناوری و نوآوری
باحضورمصطفیملکیان،محمدامینقانعیراد
و ش��اپور اعتم��اد ،امروز س��اعت  15در مرکز
تحقیقات سیاست علمی کشور واقع در میدان
ونک ،خیابان مالصدرا ،خیابان شیرازی جنوبی،
خیابان سهیل ،شماره  ۹برگزار میشود.

عکس  :شهریار اکبریه

گفتوگو با ساناز بیان ،نویسنده و کارگردان نمایش «آبی مایل به صورتی»

هویت جنسی در جامعه جنسیتزده

فلسفه در فرهنگ ایرانی
نشست «تامالتی در س��یر حکمت و فلسفه و
فرهنگ و تمدن ایرانی» با سخنرانی غالمرضا
اعوانی ،امروز ساعت  ۱۰صبح در سالن اندیشه
پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیواقع
در بزرگراه کردس��تان ،خیابان دکتر آیینهوند
(64غربی) برگزار میشود.

تاریخ مردم در آثار
«محموددولتآبادی»
دومین نشست از سلس��ه نشستهای ادبیات
و تاری��خ مردم که به بررس��ی آث��ار «محمود
دولتآب��ادی» اختص��اص دارد ،بهمناس��بت
نخستین سالگرد تأسیس مجله «مردمنامه»
امروز سهش��نبه س��اعت  ۱۵باحضور حسین
پاینده ،میالد عظیمی و داریوش رحمانیان در
خانه اندیشمندان علومانسانی واقع در خیابان
انقالب ،خیابان نجاتاللهی (ویال) ،نبش خیابان
ورشو برگزار میشود.

ایرانشناسی در ترکیه
هفتمین نشست ایرانشناسی و ایرانشناسان
باعنوان «ایرانشناسی در ترکیه» امروز ساعت
 15باحضور سیدمحمدحسین حکیم ،تورفای
ش��فیق و علیرضا مق��دم در س��رای اهل قلم،
بهنش��انی خیابان انقالب ،خیابان فلس��طین
جنوبی ،کوچه خواجهنصیر ،ش��ماره  2برگزار
میشود.

نقد و بررسی کتب
قلمزنی ایران
نشست «نقد و بررس��ی کتب قلمزنی ایران»
باحضور محمد صحرانورد ،بشری گلبخش و
رضا میرمبین ،امروز ساعت 14در فرهنگستان
هنر به نش��انی خیاب��ان ولیعص��ر ،پایینتر از
چهارراه طالقانی ،شماره 1552برگزار میشود.

نقد دو کتاب
در احوال ایرانیان
نشست نقد و بررسی دو کتاب «ره افسانه زدند»
نوشته آرمین امیر و «منش ملی» تالیف الکس
اینکلس با ترجم ه عل��ی پاپلییزدی با حضور
مقصود فراستخواه ،ابراهیم توفیق ،محمدرضا
جوادییگانه و آرمین امیر ،امروز ساعت 16:30
در مرکز فرهنگی ش��هر کتاب واقع در خیابان
شهید بهش��تی ،خیابان ش��هید احمد قصیر
(بخارست) ،نبش کوچه سوم برگزار میشود.

باستانشناختی محوطه
مانایی بوکان
آیین رونمایی از کتاب «بررسی باستان شناختی
محوطهماناییقالیچیبوکان،باتکیهبرآجرهای
لعابدار موزه ملی ایران» با سخنرانی حکمتاهلل
مالصالحی و یوسف حس��نزاده ،امروز ساعت
 11صبح در موزه ملی ایران واقع در خیابان امام
خمینی ،ابتدای خیابان  ۳۰تیر برگزار میشود.

بدا به حال جامعهای که تا این حد غفلت میکند
شکوه مقیمی

کودک کاری
که چون
احساس امنیت
کافی ندارد و
نمیخواهد
مورد آزار
جنسی قرار
بگیردلباس
پسرانه
میپوشد اما
میبیند در
همانشمایل
هم امنیت ندارد
چوننهایت ًا
اقلیت است

روزنامه نگار

نه آب�ی َو نه صورتی« ،آبی مای�ل به صورتی» نام
نمایش جدید س�اناز بیان اس�ت که این سالها
دغدغهه�ای اجتماعیاش را رها نکرده اس�ت و
همواره روی حفرههایی در جامعه دست گذاشته
که مسئوالن کوشیدهاند یا حاشایشان کنند یا
پنهان و این س�الها راهحلی برای�ش نیافتهاند
و این معضالت کمک�م به کانونی ب�رای انفجار و
انزجار افراد درگیرش بدل شده است .در نمایش
«عامدانه ،عاش�قانه ،قاتالنه» زنانی را اجرا کرد
که به جرم قتل محکوم به اعدام بودند ،در شلتر
که نمایش�ی مس�تند بود ،زنان کارتنخوابی را
به صحنه آورد که این س�الها از چش�مان بسته
مس�ئوالن مخفی مانده بودند و وجودشان نقض
میش�د .بی�ان در نمای�ش جدیدش کس�انی را
مقابل چش�مان تماش�اگران قرار داده است که
هویت جنسیش�ان ،بهخاطر شوخی طبیعت(و
به قول یکی از پرس�وناژها ،ب�ازی گرفتن خدا با
انسان) مختل شده است .روحشان با جسمشان
نمیخواند و بهخاطر ناآگاهی ،تعصبات ،طمعها

و خودخواهیه�ای جامعه مورد آزار و تمس�خر
ق�رار گرفتهاند .گ�روه نمایش س�اناز بی�ان ،از
طراح�ی دکور رض�ا مهدی�زاده و طراحی لباس
مهسا عبداللهیان و گریم ماریا حاجیها و بازیها
و ...آمدهان�د تا رو در روی تماش�اگران ،آنها را از
وجود جنسهای دیگر آگاه کنند تا شاید بتوانند
شرایط راحتتری را برای زندگی این شهروندان
فراهم آورند .عاطفه رضوی ،نس�یم ادبی ،گیتی
قاسمی ،بهنام شرفی ،محمدهادی عطایی ،امین
می�ری ،آناهیتا اقبالن�ژاد ،ملیکا پارس�ا و امید
س�لیمی با صدای حمیدرضا آذرن�گ بازیگران
آبی مایل به صورتی هس�تند که هرشب ساعت
 18:15در تماش�اخانه پالی�ز به صحن�ه میرود.
در ادامه گف�ت و گوی جامعه فردا با س�اناز بیان
را میخوانید:
چ�ه میزان از این نمایش مس�تند اس�ت و
تحقیق و پژوهش چقدر زمان برده است؟

نمیتوان��م خیلی دقیق به این س��ؤال پاس��خ دهم.
این نمایش مانند دو کار مستند «شلتر» که درباره
زنان کارتنخواب بود یا «عامدانه ،عاشقانه ،قاتالنه»
نیست؛ من بهخوبی تئاتر مستند را می شناسم .تئاتر
مستند یک تعریف مش��خصی دارد و بر یک استناد

داللت دارد .اما «آبی مایل ب��ه صورتی» در تعاریف
تئاتر مستند نمیگنجد .در این نمایش روابط میان
ش��خصیتها یک منط��ق س��وبژکتیو دارد و کامال
ساخته ذهن من است .اما نمونه آدمها و حرفهایی
که زده میش��ود حرفه��ای عموماً واقع��ی افراد
مختلف اس��ت که حاصل چهارس��ال جستوجوی
من ،حرف زدن با  80نف��ر و خواندن کتاب و دیدن
فیلم اس��ت .جاهایی هست که حقیقت در ذهن من
شکل گرفته ولی نمیتوانم بگویم واقعی هم نیست.
این لحظهها و این آدمها آنقدر برایم زنده هستند که
سخت است بگویم داستان و تخیل است؛ این نمایش
یک حقیقت دراماتیک است نه یک حقیقت واقعی
و پشتوانه پژوهش��ی مفصل داشته است .شخصیت
میترا با بازی خیلی خوب بهنام ش��رفی 90 ،درصد
نزدیک به ش��خصیتی واقعی و خاطرات او بود .بقیه
ش��خصیتها ترکیب  15 ،10آدم هستند و بعضی
جملهها را جایی ش��نیده بودم .ش��خصیت دایی ،با
بازی امیر میری کامال داس��تانی و آفریده ذهن من
است اما حرفهایش حرف آدمهای مختلف است.
کسی از افراد ترنسکچوال کار شما را دیده؟

در ابت��دا نمایش��نامه را ب��ه چندت��ا از دوس��تان
ترنسکچوالم که هنر و تئاتر را مشخصا میشناسند

دادم تا بخوانند .با  8 ،7نفر از اعضای انجمن حمایت
از بیم��اران اختالل هویت جنس��ی گفتوگو کردم
و در جلساتش��ان حضور داش��تم .حدود  200نفر
از دوس��تان ترنس��کچوال و درگیر هویت جنس��ی
تاکنون برای تماشای کار آمدهاند و در طول کار هم
همراهم بودهاند.
به تئاتردرمانی و پداگوژی اعتقاد دارید؟

دغدغ��ه من هنر اجتماعی اس��ت .در تمام کارهایم
مث��ل «هتلیه��ا» و «خوابهای خاموش��ی» که
درب��اره جنگاند به مس��ائل اجتماع��ی پرداختهام
ولی هیچوقت دنبال تئاتردرمانی و آموزشمحوری
نبودهام .به هر حال تئاتر اجتماعی و مستند کارش
نقد عریان و بیپرواست و حرف و مسأله و دغدغهاش
را فری��اد میزند؛ بیتعارف و بیرح��م ،روی بخش
تاریک و در س��ایهمانده انگشت میگذارد و انگشت
اش��ارهاش را به سمت معضالت میگیرد .این کاری
است که من میخواهم انجام دهم .خب در «آبی»...
نیاز است که یک سری اطالعات و آگاهیبخشی داده
شود اما مس��أله کار آموزش نیست بلکه درک شدن
افراد دچ��ار اختالل هویت جنس��ی و همراه کردن
اطرافیان با آنهاست نه اینکه مثل فضای علمی پنل
آموزشی درست کنیم.

ب�ا توجه ب�ه اینکه تئات�ر تعداد تماش�اگر
مح�دودی دارد ،این هنر چق�در میتواند
روی مسائل اجتماعی تأثیر داشته باشد؟

درست است که تئاتر گستردگی تلویزیون و سینما
را ندارد اما اگ��ر بخواهیم اینگونه فک��ر کنیم نباید
تئاتر اجتماعی و مس��تند داش��ته باش��یم .مدیوم
من تئاتر و نمایشنامهنویس��ی اس��ت ام��ا هیچگاه
نمیگویم ک��ه چون مدیوم��م محدودیت مخاطب
دارد دغدغهه��ای اجتماع��یام را مط��رح نکن��م.
تماش��اگر تئاتر در سالهای گذش��ته به فرم عادت
کرده اس��ت و صحنهپردازیه��ای عجیب و غریب
برای مرعوب ک��ردن مخاطب ب��ه کار میروند .اما
مس��أله من دغدغههای اجتماعی و مضمون است؛
برای من همین 10هزار نفری که قرار است نمایشم
را ببینند کافی اس��ت زیرا حدود 80درصد از آنها تا
قبل از تماشای نمایش ما کوچکترین آگاهی نسبت
به این ماجرا نداشتهاند و بدا به حال جامعهای که تا
این حد غفلت میکند؛ در این جامعه ،مثل دیالوگ
ملیحه ،رس��انهها به جای حل مشکل رویش خاک
میریزند و هنوز حتی تماش��اگران نخبه هم تا این
حد بیاطالعاند .ما ب��ا همینها هم هنوز خیلی کار
داریم تا بتوانیم وارد مدیومهای گسترده دیگر شویم.

فرهنگ

معاون جدید هنری با اشاره به ضعف توامان وزارت فرهنگ و خانهها و انجمنهای هنری

قبول کنیم خروجی قابل قبولی نداشتهایم

حسینی :خانه هنرمندان ایران ظرفیت شگفتانگیزی دارد ،حتی ظرفیت آن بهمراتب از معاونت هنری بیشتر است

نخستین نشست ش��ورایعالی خانه هنرمندان
ایران ب��ا حضور اعضا و محمدمجتبی حس��ینی،
مع��اون جدید هن��ری وزارت فرهنگ و ارش��اد
اسالمی روزگذشته در محل این خانه برگزار شد.
در ابتدای این نشس��ت ابراهی��م حقیقی ،رئیس
ش��ورایعالی خان��ه هنرمن��دان ایران با اش��اره
ب��ه ظرفیت ب��االی انجمنه��ای هن��ری و خانه
هنرمندان ایران در کمک و همراهی برای برگزاری
رویدادهای فرهنگی و هنری در داخل کشور گفت:
امروز انجمنهای مختلف هنری به دلیل حضور
هنرمندان عالی و اعضای هن��ری خود ،ظرفیت
بس��یار خوبی برای کمک و همراهی در برگزاری
رویدادهای فرهنگی و هنری به حساب میآیند،
در کن��ار انجمنها خانه هنرمن��دان ایران نیز که
خود محل تجمیع هنرمندان انجمنهای مختلف
هنری اس��ت ،میتواند بازوی قوی برای معاونت
هنری باشد .ابراهیم حقیقی همچنین به معرفی
بخشها و فعالیته��ای مختلف خانه هنرمندان
ایران پرداخت .مجی��د رجبیمعمار ،مدیرعامل
خانه هنرمندان ایران نیز با اش��اره به تواناییهای
باالی محمدمجتبی حسینی در حوزه فرهنگ و
هنر به عدم توجه برخی از مسئوالن کشور درباره
اهمی��ت فعالیته��ای فرهنگی و هن��ری گفت:
متاس��فانه بهنظر میرس��د مقوله فرهنگ و هنر
دغدغه برخی از مس��ئوالن اصلی کشور نیست،
چراکه ما امروز هم پس از  40س��ال همچنان در
این حوزه ب��ا بالتکلیفی زیادی مواجه هس��تیم،
برای نمونه در حوزه موس��یقی و ی��ا تئاتر هنوز با
اما و اگرهای بس��یاری درگیر هستیم .وی افزود:
امیدوارم با حضور شما در معاونت هنری و توانایی

و آشنایی که نسبت به حوزه فرهنگ و هنر دارید،
این حوزه در آینده با اتفاقها و رویدادهای بسیار
مثبتی همراه باشد .مجید رجبیمعمار در معرفی
خان��ه هنرمندان ایران نیز گف��ت :مجموعه خانه
هنرمندان ایران از دل جامعه هنری و انجمنهای
هنری جوش��یده اس��ت و از بخشه��ای دولتی
مستقل و جداس��ت و بیش��تر متکی به خواست
انجمنها و هنرمن��دان عمل میکن��د .به گفته
رجبیمعمار خانه هنرمندان ایران با ظرفیت بسیار
خوبی که دارد میتواند همراه خوبی برای کمک
به معاونت هن��ری و برنامههای فرهنگی و هنری
آن باشد .وی افزود :خانه هنرمندان ایران اگرچه
در مقایس��ه با برخی مراکز فرهنگ��ی از ظرفیت
کمتری از لحاظ فضا و امکانات برخوردار اس��ت،
اما به دلیل وجود انجمنهای هنری و هنرمندان
برجس��ته در رش��تههای مختلف هنری ،توانایی
باالیی در اثربخش��ی فرهنگی و هنری در جامعه
دارد .مدیرعام��ل خانه هنرمندان ایران در بخش
پایانی صحبتهای خود با اش��اره به نظام صنفی
فرهنگ و هنر گفت :امی��دوارم به همت معاونت
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ایجاد نظام
صنفی فرهنگ و هنر که مقدمات آن در سالهای
گذش��ته در دولت و مجلس فراهم شده است ،به
مرحله نهایی خود برسد.
محمدمجتبی حس��ینی ،معاون هن��ری وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی هم ضمن ابراز خشنودی
از حض��ور در خانه هنرمن��دان ای��ران و دیدار با
هنرمن��دان انجمنهای هن��ری گفت :حضور در
کنار هنرمندان همیش��ه برای من امر خشنودی
بوده اس��ت چراکه ارتباط مستقیم با آنها همیشه

تجرب��ه مثبتی ب��رای من بوده اس��ت .وی افزود:
در معاون��ت هن��ری نیز تالش میکنم ب��ا برنامه
مش��خص و منس��جم پیش بروم و در این مسیر
قطعاً به همراه��ی هنرمندان احتیاج دارم چراکه
مطمئنم حرکت در این مس��یر به تنهایی میسر
نخواهد بود .حس��ینی با اش��اره به ظرفیتهای
باالی خانه هنرمندان ایران گفت :خانه هنرمندان
ایران ظرفیت شگفتانگیزی دارد ،حتی ظرفیت
آن به مراتب از معاونت هنری بیشتر است چراکه
خانه هنرمندان ایران متکی به حضور و پشتیبانی
انجمنهای هنری اس��ت و به ای��ن ترتیب خانه
هنرمندان ایران خانه خانههاست.
وی افزود :اگرچه ما در وضعیت مناسبی از لحاظ
امکان��ات در حوزههای مختلف هن��ری از جمله
هنرهای تجسمی ،موس��یقی ،تئاتر و ...نیستیم،
اما با وجود همه این کمبودها ،هنرمندان بزرگی
داریم که میتوانیم با اتکا به آنها کمبودها را رفع
کنی��م .انجمنهای هن��ری ،هنرمندان و اعضای
انجمن نیروهای بس��یار مهمی هستند که وجود
آنها را برای بهبود حوزه فرهنگ و هنر باید به فال
نیک گرفت .معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد
اس�لامی در ادامه گفت :ما همواره در تاریخ خود
شاهد برخی از کمبودها بودهایم اما در مقابل با اتکا
به توانایی نیروی انسانی عظیم خود ،فرصتهایی
را خلق کردهایم که این فرصتها هرکدام به نوبه
خود مثالزدنی و از اهمیت بسیار زیادی در تاریخ
معاصر ما برخوردار هستند .امروز نیز بدون اتکا به
این نیروی انسانی نمیتوانیم حتی کوچکترین
قدمها را برداریم .محمدمجتبی حسینی در بخش
دیگری از صحبتهای خود با اشاره به مشکالت

و کمبودهای وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی
گفت :اگر بپذیریم که در وزارت فرهنگ و ارش��اد
اسالمی مشکالت و کاستیهای زیادی وجود دارد
که جامعه هنری نسبت به آنها آگاه است و به آنها
اش��اره میکند اما در مقابل خانهها و انجمنهای
هنری نیز با داش��تن یک ظرفیت خوب انسانی،
نتوانس��تهاند خروجی قابل قبولی داشته باشند،
این توان انسانی خروجی قابل قبولتری میطلبد.
وی اف��زود :ب��ا مطالعه برخ��ی اساس��نامههای

انجمنهای هنری از جمله انجمن خوشنویسان
ایران و خانه موسیقی به برخی از تناقضات موجود
درون آنها پیبردم که این تناقضات منجر به برخی
کمبودها و مشکالت میشود که باید با همراهی
یکدیگر این موارد اندک را تصحیح کنیم.
گفتنی اس��ت در این دیدار نمایندگان هریک از
انجمنهای هنری به ارائه گزارشی از فعالیتهای
انجمن خود و بیان مشکالت و راهکارهای مناسب
انجمن پرداختند.

