
 نمایشگاه »آتش افروز« 
در گالری ایوان برپا شد

نمایشگاه فرآیندمحور »آتش افروز« با آثاری از 
شهرام انتخابی و غزاله سیدآبادی در گالری ایوان 
برپاست. شهرام انتخابی در گفت و گو با هنرآنالین 
درباره شــکل گیری این پروژه گفــت: در ابتدای 
شکل گیری این مجموعه موضوعی که موردتوجه 
ما قرار داشت استعمار دیجیتال در تمام دنیا بود. ما 
شاهد وابستگی و درگیری با شبکه های اجتماعی، 
بازی ها و.. هستیم که در زمان کرونا بیشتر نیز شده 
است. به این موضوع فکر کردیم که امروزه بشر برای 
گریز از مسائل روزمره کمتر از ذهنیت خود استفاده 
می کند و به جای آن به دنیای دیجیتال پناه می برد، 
اما در زمان های گذشته انسان برای فرار از مشکالت، 
ترس ها و... به یک دنیای مــوازی پناه می برد که با 
افسانه ها و داستان ها شــکل می گرفت. او با بیان 
اینکه محور اصلی نمایشگاه یکی از مشکالتی ا ست 
که جامعه  امروز با آن مواجه است، افزود: این مشکل 
بحران هویتی یــا یک شــیزوفرنی، پارادوکس یا 
دوگانگی است که به خصوص در دنیای مجازی تبلور 
یافته  است. این درگیری های ذهنی انسان مدرن، با 
خرافات و باور های انسان اولیه شباهت زیادی دارد؛ 
با این تفاوت که باور های اولیه بر اساس مشاهدات 
و شرایط، محیط و فرهنگ منطقه ای شکل گرفته 
و در تاریخ شفاهی میان مردم حفظ شده است اما 
امروزه ابرشرکت ها و غول های فناوری بر طراحی، 
برنامه ریزی و شــکل گیری آن ها کنترل مستقیم 
دارند. او با اشاره به اینکه بخشی از این مجموعه ماه 
گذشته در نیویورک نمایش داده شده بود، گفت: 
بخش مشترک این نمایشگاه با نمایشگاه نیویورک 
همان ویدئو آرت اســت، اما در تهران حجم کارها 

بسیار زیاد شد و مجموعه مفصلی شکل گرفت. 

زندگی آسوده با هنر ذن 
کتاب »هنــر زندگی 
آسوده«، 99 تمرین روزانه 
از یک راهب ذن برای یک 
عمر زندگی بــا آرامش و 
لذت منتشر شد.  به گزارش 
ایلنا، کتاب »هنر زندگی 
آسوده« را نشــر سنگ با 

ترجمه ی مرجان ایمانی منتشر کرده است و شامل 
آموزه های »شونمیو ماسونو«، راهب اعظم آیین ذن 
است. ماسونو یکی از برجسته ترین طراح های جهان 
است. او را رهبر و پیشرو طراحی باغ در ژاپن می دانند. 
باغ هایی که به »باغ ذن« معروفند و در آن ها از سنگ 
و صخره استفاده می شود. او در این کتاب، با زبانی 
بسیار شیرین و ساده، 99 توصیه ی اصلی مکتب ذن 
را توضیح می دهد. »هنر زندگی آسوده« در چهار 
بخش اصلی و 99 فصل کوتاه تدوین شده است و در 
هر فصل، نویسنده با زبانی ساده و همراه با تمثیل ها 
و مثال هایی که در ادبیات ذن معمول است، نکاتی 
را مطرح می کند که می تواند برای هر کسی مفید 
باشد. چاپ اول این کتاب در 192 صفحه با قیمت 
35 هزار تومان در قالب مجموعه  ی »فلسفه برای 

زندگی امروز« توسط نشر سنگ منتشر شده است.
    

اسماعیل خویی درگذشت 
اسماعیل خویی، شاعر 
دیروز چهــارم خردادماه 
در ۸3 ســالگی در لندن 
دارفانی را وداع گفت. این 
شاعر، نویسنده و مترجم 

که در پی ذات الریه شــدید در بیمارستان بستری 
شده بود. اســماعیل خویی متولد 9 تیر 131۷ در 
مشهد بود و در دهه 60 به لندن مهاجرت کرد. از آثار او 
می توان به »بر خنگ راهوار زمین«، »بر بام گردباد«، 
»از صدای سخن عشق«، »ما بودگان«، »نهنگ در 
صحرا«، »جهان دیگری می آفرینم« و ... اشاره کرد. 
شعرهای مرحوم خویی به زبان های مختلف از جمله 
روسی، فرانسه، آلمانی، هندی، انگلیسی و اوکراینی 

ترجمه شده اند.
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چند دختر جــوان تالش می کنند 
یک نقش را بازی کنند، نقشی تاریخی 
در جهان درام که شاید عمده بازیگران 
زن را برای ایفایش تحریک کند. دخترها 
تقریباً با هیبتی مشترک )گریم، لباس، 
میزانســن، بازیگردانی( روی صحنه 
می آیند و خوانشی از شخصیت مشهور 
»یرما« را عیان می کننــد. در میانه هر 
جابه جایی نقش ویدئویی پخش می شود 
که نشــان می دهد آنچه دخترها روی 
صحنه عملی می کنند، برآمده از خوانش 
شــخصی آنان و البته همذات پنداری 
آنان با شــخصیت »یرما« است. گویی 
شــاهکار لورکا، در جامعه امروز ایران 
به نوعی فراگیری رسیده است. به زبان 
ساده تر، به شکل استقرایی گویی تمام 
زنان ایــران به نوعی »یرما« هســتند. 
از همیــن رو ســازندگان نمایــش به 
»یرما« خود برچسب مستند نهاده اند؛ 
اما پرســش مهم این اســت دقیقاً چه 

 چیزی نمایــش را مســتند می کند؟
تئاتر مستند در یک دهه اخیر به عنصر 
جاذبه ســازی در تئاتر ایران بدل شده 
است. اساساً واژه مســتند این روزها در 
ایران به نوعی محبوبیت ساز است. میل 
به کســب اطالعات از رسانه ها در میان 
ایرانی ها بیشــتر شــده و احتماالً بدل 
شدن »راز بقا«، مستند مشهور حیات 
وحش، به محبوب ترین برنامه تلویزیون 
نیز ناشی از همین مســأله است. حاال 
برچسب مستند می تواند همچون نئون 
پرنوری بر سردر یک نمایش، مخاطب 
ظنین تئاتر را ترغیــب کند. تجربه نیز 
نشان می دهد نمایش های مستند در 
ایران با اقبال مناسبی روبه رو بوده اند؛ اما 
با این وجود تئاتر مستند در ایران واجد 
تعریف علمی نیست. همانند بسیاری 
از مقوالت نمایشی نوظهور، دانشگاه از 
شرایط موجود عقب می ماند و از همین رو 
تئاتر مستند نیز جامانده ای است در نظام 
دانشگاهی کشــور. هیچ واحد درسی 
برایش وجود ندارد و متخصصان تئاتری 
نیز میلی به تعریف یــا بازتعریف تئاتر 
مستند از خود نشان نداده اند. همه چیز 

به یک کتاب و چند مقاله و البته انبوهی 
نمایش خالصه شده اســت. پس ما با 
پدیده ای روبه روییم که نه دل یک مکتب 
یا تفکر، که برآمده از یک حرکت پراکنده 
است. از همین رو تعریف ندا شاهرخی 
و نسیم ادبی از تئاتر مستند بدون شک 
متفاوت با تعریف محمد منعم و یوسف 

باپیری خواهد بود.
این وضعیت را باید جذاب پنداشت. 
اینکه پدیده تئاتر مســتند در وضعیت 
دموکراتیک، فراتــر از چارچوب های 
رسمی، به بازتعریف، بازتولید و در نهایت 
بازنگــری خود می پــردازد؛ اما همین 
موضوع می توانــد چالش برانگیز کند. 
برای مثال »شــب/خارجی/یرما«، اثر 
مشترک ندا شــاهرخی و نسیم ادبی، 
نمایشی که ترکیبی از یک اجرای خالصه 
شده از متن لورکا و فیلم های ضبط شده 
بازیگران درباره شناخت خود نسبت به 
شخصیت یرما و خوان است. همین جا 
می توان چالش داشت که آیا این ترکیب 
می تواند تئاتر باشــد؟ اگر به همان متر 
و معیار نسبی گرایی پدید آمدن تئاتر 
مستند در ایران بخواهیم داوری کنیم، 

پاسخ بدون شک آری است؛ اما این پاسخ 
آری را می توان به چالش کشــید. برای 
مثال چرا همین تحلیل ساده بازیگران 
از شخصیت یرما و خوان و البته رسیدن 
به همذات پنداری با شخصیت ها روی 

صحنه تئاتر رخ نمی دهد؟
پاسخ این پرسش برعهده کارگردان 
است؛ اما می توان حدس زد رسیدن به 
چنین میزانسنی سخت است. اگر به اجرا 
بازگردیم، آنچه روی صحنه رخ می دهد، 
می توان فهمید نمایش چندان درگیر 
پیچیدگی اجرا نمی شود. اپیزودهایی 
بسیار کوتاه با صحنه ای خالی از جزییات 
و چینش بسیار خط کشی شده بازیگر 
روی صحنه، نشانگانی است برای آنکه 
کارگردانان بیش از کارگردانی صحنه، 
به بازیگردانی تمرکز کرده اند. نمایش 
همانند بسیاری از آثار اخیر تئاتر ایران، 
ترکیبی اســت از هنرجویان بازیگری. 
در چنین شرایطی کارگردانان چندان 
به سراغ وضعیت  پیچیده روی صحنه 
نمی روند. برای حفظ ریتم و داشــتن 
کنترل صحنــه، به بازیگــران فرصت 
چندانی برای عرض انــدام نمی دهند؛ 

همه چیز حساب شده است. یعنی همان 
بازیگردانی غالب و صحنه ای که عماًل 
مغلوب این وضعیت می شــود. پس در 
چنین شرایطی نمی توان بازیگر تازه کار 
را درگیر بداهه پردازی و مستندنگاری 
زندگی خود کــرد. نمی توان حدس زد 
روی صحنه چه رخ می دهد؛ مگر اینکه 
صحنه مهندسی شود. اما کارگردانان 
میلی به این مهندسی ندارند. در نهایت 
همه چیز به فیلمی تقطیع و تدوین شده 

در میانه نمایش خالصه می شود.
پس می توان گفت نمایش »شب/

خارجی/یرما« یک تئاتر ســاده است 
که با تصاویــری از بازیگــران در دفتر 
تســت بازیگری ترکیب شــده است و 
شاید آنچه مستند باشد، مستندنگاری 
انتخاب بازیگر باشــد، نه مستند بودن 
زندگی بازیگران. ما هیچ یک از بازیگران 
را نمی شناسیم. هویت هیچ یک برای 
ما آشــکار نمی شــود. حتی آن وجه از 
زندگی بیان شده یا شاید اعتراف شده 
نیــز در لفافه گنگی قــرار می گیرد. نه 
آغازی برای داستان بازیگران می توان 
قائل باشیم و نه پایانی. فقط می فهمیم 
رویدادهایــی در زندگــی هــر یک از 
بازیگران - و شاید در زندگی خود ما - رخ 
داده اســت که می تواند متن لورکا را به 
فرامتنی انســانی بدل کند. اینکه هر 
یک از ما می تواند دوگانــه یرما/خوان 
باشیم. از این لحاظ نمایش می تواند یک 
مطالعه روانشناختی باشد و این وضعیت 
می توانســت بدل به یک مستند شود؛ 
اما اجرا به چنین نقطه ای نمی رســد. 
چرا کارگردانان به این وضعیت نزدیک 

نمی شوند؟
پاسخ روشن است، همه چیز به دلیل 
شکل گیری نمایش بازمی گردد. اینکه 
چرا نمایش »شب/خارجی/یرما« پدید 
می آید. نمایش بیش از آنکه نمادی بر 
یک پژوهش روانشناختی و حتی رسیدن 
به دراماتراپی - برخی بازیگران از تغییر 
حال روانی خود پس از درگیر شــدن با 
نمایشنامه می گویند - دلیلی است برای 

معرفی چند بازیگر. 

هرچند بــازی بازیگران نمایش، در 
همان نقش های کوچک و کوتاه، با توجه 
به تجربه بازیگریشان، قابل قبول بدانیم؛ 
اما عادت دیدن نمایش هایی از این دست 
پایان خوشی ندارد. کافی است به تعداد 
اجراهایی از این دســت طی یک سال 
گذشته توجه داشته باشیم. نمایش هایی 
که خروجی ویژه ای نخواهد داشت. حتی 
می تواند در پروژه های فکری کارگردان 
انقطاعی ایجاد کند که کارنامه هنری 
او را مخدوش کند. اگر اجرای پیشــین 
خانم شاهرخی، »بعد از این« را یادآور 
شــویم، می توان فهمید میان دو اجرا 
تشــابهاتی وجود دارد؛ اما شیوه اجرا و 
مواجهه کارگردان با امــر اجرا، خبر از 

انقطاع می دهد. 
مجموع چنین رویکردی می شود 
ساده سازی متن لورکا، نگاه نه چندان 
عمیق به متنی برآمــده از یک جامعه 
و تاریخ به خصوص. می شــود اجرایی 
که هیچ چیز تازه ای بــرای مخاطب به 
ارمغان نمی آورد - نسبت به اجرای »بعد 
از این« در اجرا یک عقب گرد به حساب 
می آید. نمایشی می شــود که به جای 
آنکه در انقیاد کارگردان باشد، در انقیاد 
شرایط اســت. نمایش برای مخاطب 
پیگیر تئاتر آورده ای ندارد و برای مسیر 
پیش روی تئاتر ایران چشم انداز. شاید 
تنها صحنه ای باشد برای معرفی چند 

بازیگر آینده تئاتر.

نگاهی به نمایش »شب/خارجی/یرما«

روز/داخلی/تئاتر

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تجسمی

ادبیات

به دنبال تخریب مجســمه های میدان ُحر، 
معاون میراث فرهنگی اســتان تهران می گوید: 
مرمت این مجسمه ها که منجر به تخریب شده، 
بدون اطالع و استعالم میراث فرهنگی بوده است.

در جریان مرمت شیرهای میدان حر تهران 
توسط شهرداری، شیرهای میدان تخریب شدند. 
مرتضی ادیب زاده به ایسنا گفت: مجسمه  میدان 
حر، اثر استاد غالمرضا رحیم زاده ارژنگ، در ششم 
بهمن ماه سال 139۸ با شماره 1۴۴3 در فهرست 
آثار ملی کشور ثبت شده است که شامل مجسمه 
نبرد گرشاسب می شود. بنابراین شهرداری هر 
اقدامی با هر عنوانی در محدوده میانی میدان انجام 
دهد باید از اداره کل میراث فرهنگی استان تهران 
استعالم بگیرد. مرمت مجسمه های این میدان 

بدون هماهنگی و اطالع ما بوده است.
او افــزود: صبــح دیروز)سه شــنبه چهارم 
خردادماه( به محض اطالع از ماجرا، عوامل یگان 
حفاظت به محل اعزام شدند و پروژه متوقف شد 

تا بررسی و اقدامات الزم در این زمینه انجام شود.
او در مورد میزان تخریب و آسیب واردشده به 
مجسمه های میدان حر تهران گفت: کارشناسان 
میراث فرهنگی هنوز بررسی ها را انجام نداده اند، 
اما تصاویری که یگان حفاظت فرســتاده نشان 
می دهد تخریب هایی صورت گرفته است. الزم 
است کارشناســان پس از بررسی و ارزیابی، نظر 
دهند تا مرمت و اقدامات حفاظتــی الزم، بر آن 

اساس صورت گیرد.

پرهام جانفشانـ  مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی اســتان تهرانـ  در 
۴ تیرماه ســال 1399 مراتب ثبــت پیکره نبرد 
گرشاسب با اژدها، اثر استاد غالمرضا رحیم زاده 
ارژنگ به شماره 1۴۴3 به تاریخ 139۸/1۴/۴ را 
به اضافه قوانیــن و مصوبات حفاظت و نگهداری 
از آثار ملی به اطالع شهرداری منطقه 11 تهران 

رسانده بود.
تندیس نبرد گرشاســب با اژدها که نشانی از 
غلبه بر نیروهای اهریمنی است، سال 1339 در 
میدان باغشــاه )حر( قرار گرفت. این تندیس به 
همراه مجسمه فردوسی از معدود مجسمه هایی 
اســت که پس از انقالب آســیب ندید و جابه جا 
نشد.  حمید شانسـ  مجسمه ساز و عضو انجمن 
مجسمه ســازان ایرانـ  در این باره گفته است: 
پس از انقالب بسیاری از مجســمه هایی که به 
نوعی نشان دهنده  یادبود اتفاقات سیاسی بودند 
ـ مثل مجسمه های یادبود کودتای 2۸ مردادـ  از 
بین رفتند، اما مجسمه  »نبرد گرشاسپ با اژدها« 
به دلیل مضمون کلی آن، کــه غلبه بر نیروهای 
اهریمنی است، باقی ماند. البته بهتر است برای 
حفظ این اثر با اســتفاده از قالب گیــری آن را به 

جنس ماناتری تبدیل کرد.
 شیرهای اطراف اثر مرمت شدند 

در همین راســتا ،  معاون فرهنگی ســازمان 
زیباسازی شهر تهران مرمت اثر »نبرد گرشاسب« 
که ثبت ملی شده است را تکذیب کرد و گفت: اثر 

اصلی توسط سازمان میراث فرهنگی ثبت ملی 
شده و هیچ تغییری در آن بدون کسب اجازه در این 
سازمان امکانپذیر نیست و تنها شیرهای اطراف 
این میدان که دچار تخریب و فرســودگی شده 

بودند، مرمت شدند. 
به گزارش روابط عمومــی و امور بین الملل 
سازمان زیباسازی شهر تهران، شاپور دیو ساالر، 
معاون فرهنگی سازمان زیباسازی شهر تهران از 
نصب شیرهای مرمت شده میدان حر، طی هفته 
آینده خبر داد و گفت: اثر اصلی میدان حر که همان 
تندیس نبرد گرشاسب است، یک اثر ملی به شمار 
می رود که توسط سازمان میراث فرهنگی نیز ثبت 
ملی شده بنابراین هیچ دخل و تصرفی در این اثر 

انجام نشده است.
او درباره اقدام اصلی انجام شــده از ســوی 
سازمان برای مرمت میدان حر، بیان کرد: سازمان 
زیباســازی هیچ اقدامی درباره مرمت اثر ثبت 
شــده در ســازمان میراث فرهنگی انجام نداده 
است و قطعا اگر قرار بر انجام اقدام خاصی بود، با 
ســازمان میراث فرهنگی، هماهنگی های الزم 

انجام می شد.
معاون فرهنگی و هنرهای شــهری، سازمان 
زیباسازی شهر تهران، از مرمت مجسمه شیرهای 
اطراف میدان حر خبــر داد و افزود: مجســمه 
شیرهای اطراف اثر اصلی، ثبت ملی نیستند، قرار 
گرفتن این تندیس ها در معرض فعل و انفعاالت 
جوی و جنس نه چندان پایدار فایبرگالس به کار 

رفته در بدنه این آثار، باعث شد که شکل نامناسبی 
ایجاد شود و چهره ای زشت و زننده به این اثر ملی 
بدهند بر همین مبنا و با توجه به وظیفه سازمان 
زیباسازی که متولی مرمت و تولید حجم و مجسمه 
در سراسر شهر اســت، بنا بر این شد که این چند 

مجسمه مرمت شوند.
دیوساالر تصریح کرد: در راستای مرمت این 
مجسمه ها ما ســعی کردیم بدون کوچکترین 
تغییری در شکل آنان، با استفاده از متریال بتن، 
کاری مستحکمتر و بهتر را به لحاظ ماندگاری اجرا 
کنیم تا عالوه بر حفظ زیبایی شهر، بتواند چهره 
مجسمه اصلی را نیز حفظ کند و باعث مخدوش 

شدن این اثر ملی نشود.
او درباره زمان نصب این اثر، گفت: کار اصلی 
انجام شــده و در حال حاضر مجســمه ها آماده 
شده اند بنابراین پس از جابه جایی و نصب پایه های 
تازه انشااهلل در هفته آینده، مرمت این میدان به 
پایان خواهد رسید و مجسمه ها در کنار اثر ملی 

و قدیمی میدان حر قرار خواهند گرفت تا به حفظ 
زیبایی این اثر مهم کمک کنند.

معاون فرهنگی و هنرهای شهری، سازمان 
زیباسازی شــهر تهران، درباره شایعات منتشر 
شده در فضای مجازی مبنی بر اعمال تغییرات در 
این میدان، گفت: به شخصه از دغدغه، هنرمندان 
و مردم در راســتای توجه به المان  های شهری 
تشکر می کنم و معتقدم که این همدلی یک اتفاق 
خوب در راستای ارزشمندی شهر و شهروندان 
است اما این اطمینان خاطر را نیز به شهروندان 
می دهم که هیچگونه تغییری در شکل ظاهری 
این مجســمه ها یا میدان شکل نگرفته و صرفا، 
اقدام انجام شده به بهبود شکل دیداری میدان 

انجامیده است. 
دیوساالر ادامه داد: الزم است که قبل از انتشار 
اخبار در فضاهای مجازی، از درست یا نادرست 
بودن آن اطمینان حاصل کنیم تا خدایی ناکرده 
باعث نشر اکاذیب و ایجاد نگرانی در جامعه نشویم.

تخریب شیرهای میدان ُحر و پاسخ میراث فرهنگی 
میراث

می توان گفت »شب/
خارجی/یرما« یک تئاتر 

ساده است که با تصاویری 
از بازیگران در دفتر تست 

بازیگری ترکیب شده است. 
نمایش برای مخاطب پیگیر 
تئاتر آورده ای ندارد و برای 
مسیر پیش روی تئاتر ایران 

چشم انداز. شاید تنها 
صحنه ای باشد برای معرفی 

چند بازیگر آینده تئاتر  
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