روزنامه صبح
سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي

صاحب امتياز :موسسه اطالعرساني و خبرگزاري ايلنا
مديرمسئول :مسعود حيدري
زيرنظر شوراي سردبيري

چاپ :کار و کارگر 66817317
نشاني تحريريه :تهران ،خیابان انقالب ،خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر ،پالک 132
		
نشانی سایتtoseeir ani.ir :
		
تلفن تحريريه)021(66956600:
ایمیلtoseir ani@gmail.com :
اینستاگرام		 @tosee.ir ani :

مدیر بازرگانی و روابط عمومی :مرتضی بلوکی

8

فرهنگ و هنر

toseeir ani.ir

نقدی بر نمایش «ایوبخان» امیر دژاکام در تئاتر شهر

ضدزیباییشناسی مونولوگ

احسان زیورعالم

تماشــای «ایوبخان» امیر دژاکام
در تئاتر شهر در قیاس با اثر پیشین او در
همان سالن (چارسو) ذهن را به این سو
میکشاندکهچرامونولوگ.اینپرسش
البته چندین سال اســت با من همراه
اســت .بارها درموردش فکر کردهام و
نوشتهام.نظرشخصیمدرنهایتتغییری
نکردهاست.ب هزعممنمونولوگدرابتدا
واکنشی است به انسداد اجتماعی امروز
ایرانکهدرآندیالوگامکانشکلگیری
خودش را از دســت داده اســت و فرد،
صاحبمونولوگدرقبالگفتمانحاکم
میلبهبیانگریدارد.هرچنداینبیانگری
به سبب از میان رفتن مرزهای منطق به
سمت زبانپریشی میرود .از همین رو
مونولوگهادچارهذیانگوییمیشوند
و نویسندگان هم به شکل ناشیانهای در
روایتگری ،روایت خطی خود را بدل به

صفحه پازلگونهای میکنند تا شاید با
برهمریختنخطسیرزمانی،دراثرخود
اغماضایجادکنند.
در سوی دیگر ماجرا مونولوگ یک
وجه اقتصادی مهم هــم در جامعه ایفا
میکند.باگسترشآموزشگاههایهنری
ومیلبهبازیگرشدنوتبلیغاتیمبنیبر
کارگاه منتهی به اجرا ،مدرس  -که خود
کارگردان اســت  -برای خالصی از این
شرایطبهجایتولیداثریدیالوگمحور،
مبتنیبرمشارکتبازیگراندرخلقدرام،
چند مونولوگ تدارک میبیند و به هر
بازیگر فرصتی کوتاه میدهد تا بیانگری
کند؛ اما این بار نه برای بیان وجوه درونی
خود ،که آموخته پیشــینی خود .البته
بودهاندنمایشهاییکهوجوددرونینیز
درآنمتجلیشدهاست.همانندنمایش
«زیراکس»علیاصغردشتیکهبازیگران
بهنوعیخودوحافظهخودرارویصحنه
بازآفرینیمیکنند.
بااینحال،نگاهمهموارهموردانتقاد
بوده اســت .برخــی در مخالفت با من
مونولوگ را به مثابه شــیوهای مستقل

در جهان نمایش برشــمردهاند و نگاه
بدبینانه من مونولوگ را ناشــی از میل
شخصیم دانستهاند .هرچند مخالفت
من با مونولوگ در هر دو ســوی ماجرا
مبتنی بر تثبیت هر دو رویه فوق است.
رویه اجتماعی مونولــوگ در درازمدت
به تثبیت انسداد گفتگو منجر میشود
و به مونولوگگویی  -همان چیزی که
در فضای سیاسی کشور بهکرات دیده
میشــود  -رایج دامن میزند؛ چرا که
جایگزینی اجتماعی ارائه نمیدهد .در
سویدیگرشیوهمونولوگسازیاساتید
تئاتر و حضورشان در فضاهای رسمی
و سالنهای مشــهور تئاترشهر ،حافظ
یا ایرانشهر گیشه را مخدوش میکند؛
چون هیچ یک از این آثــار نه بار هنری
جدی یدک میکشــند و نــه آزمایش
دقیقی از یک تجربه به حساب میآیند.
آنها صرفاً باز کردن گرهای است که برای
جذب سرمایه بیشــتر کورش کردهاند
و در درازمــدت تأثیر این گونــه آثار بر
دیگر گونهها عیان میشود .کما اینکه
مخاطب عمومی اینگونه آثار خانواده

هنرجویاناند و این تجربه من در دیدن
عمومکارهاییازایندستبودهاست.
نمایشامیردژاکامهممشمولچنین
وضعیتی میشود .شــمایل کار نشان
میدهد او با گروهی جوان از هنرجویان
اثری آفریده اســت که البته بر مبنای
خط فکری دو ســال اخیر دژاکام است.
نمایش پیشین او در تماشاخانه سپند،
با محوریت قرار دادن اعتیاد ،آن هم در
اشــکال مختلفش و تقابلش با عرفان
 که گویا ایــن یکی هم جنبه تخدیریپیدا میکند  -به دنیایی سوررئال بدل
میشود و برآمده از کمدی .آن نمایش،
یک پارودی محض بود که بسیاری آن
را فاجعه در کارنامه دژاکام میدانستند؛
اما رفتاری بود برای از میان بردن فاصله
کارگــردان همهچیزدان بــا مخاطب
همهچیزندان.
«ایوبخان»همبهدورازاینوضعیت
نیست.داستانبهنوعیبهالکلیسموتأثیر
اجتماعی آن میپردازد .نشان میدهد
جامعــه الکلزده چگونــه فروریخته و
نیستشده است .اندیشه دژاکام در به

شماره / 748چهارشنبه 13اسفند  19 / 1399رجب 3/ 1442مارس 2021

تصویرکشیدنهماناعتیادیااسارتتن
وجانبهچیزیبیارزش،داللتیاستاز
وضعیتکنونیایران.یعنیهمانانسداد؛
اما او این انســداد را به مونولوگ تقلیل
میدهد و پیام نمایش را محو میکند.
در میان آن همه روایتهایی که برخی
از منطق مونولوگ هم دور میشــوند و
میتوانستندبدلبهکنششوند.هرچند
میتوانتوجیهکردحذفکنشخوددال
بر این انسداد است؛ اما نمایش میتواند
دیالکتیکیرفتارکندودربرابرتز،آنتیتز
راهمعیانکند.
برای مثال قصد دارم در این نوشتار
از آنتیتز نگاه خودم یاد کنم .رضا سرور
درمقالهایباعنوان«مونولوگدرجهان
تراژیک» منتشرشــده در مجموعه به
همت نشر نوروز هنر و رویداد مونولیو،
تعریفیمتفاوتازمونولوگارائهمیدهد.
اودرابتدایمقالهنقشاجراگرمونولوگ
راصورتبندیمیکندوسپسبرانگشت
بر این نکته میگذارد که حضور اجراگر
مونولوگ همان غیاب است« .در صحنه
مونولــوگ ،غیاب حاضر اســت .غیاب
صداهــای دیگر و از آنجایــی که غیاب
صداهای دیگر به امکانناپذیری گفتگو
منجرمیشودالجرمدرحکمعلتالعللی
خواهدبودبرایبیانمونولوگ.درجهان
انزوا،مونولوگهمچونبرداریکسویهای
اســت که در یک سویش انسان منزوی
و در ســوی دیگر آن ،متافیزیک غیاب
حضوراست».
رضا سرور سپس رویکرد مونولوگ
خود را به سمت تراژدی سوق میدهد
و معتقــد اســت مونولــوگ تراژیک
«متافیزیک مرگ» است .شاید چیزی
شــبیه به آنچه در «ایوبخــان» نیز
بازتولید میشود .با اینکه بخش مهمی
از نمایش کمدی به حســاب میآید؛
اما اپیلوگ نمایش مبتنــی بر تراژدی
است ،همان چیزی که میتوان به مرگ
هم تعبیرش کرد .مــرگ محتومی که
رضا ســرور نیز در مقالهاش بر آن صحه
میگذارد و مینویسد «هیچ تراژدیای
بدون آگاهی از مرگ محقق نمیشود.
در پرتــو متافیزیــک مــرگ ،قهمان
تمــام تکگفتارهایش را در آســتانه
مرگآگاهیایرادمیکند».
درنمایشدژاکامهمباآنکهقهرمان،
«ایوبخان»،درغیاباستوهمهدرباره

پرده نقرهای
«ایوبخان» بهنوعی به
الکلیسموتأثیراجتماعی
آن میپردازد .نشان
میدهد جامعه الکلزده
چگونهفروریختهو
نیستشدهاست.اندیشه
دژاکام در به تصویر کشیدن
همان اعتیاد یا اسارت تن
و جان به چیزی بیارزش،
داللتی است از وضعیت
کنونیایران.یعنیهمان
انسداد؛ اما او این انسداد را
بهمونولوگتقلیلمیدهد
و پیام نمایش را محو
میکند
اوحرفمیزنند؛اماهمهتالشمیکنند
ایوبخان را بازنمایی کنند و حرفهای
او را بهنوعی بازتولید کنند .هرچند این
حرفهادرتضادوتناقضاند؛امااینخود
دال بر مرگ ایوبخان است ،موجودی
بیشکلدرجامعهمنحط.
سرور در ادامه مقاله به موضوع مکان
مونولوگ نیز میپردازد .او میگوید در
مونولوگ «نمودار کنش اینک عمودی
شده و بهســوی عمق تأمالت سرازیر
گشته است .از دیدگاه مجازی «جا»ی
مونولوگ در عمق اســت و تنها پس از
پایان گرفتن تأمالت اســت که نمودار
دیگر بار به ســطح افق ،به همان نقطه
گسســت ،باز میگردد و نمودار افقی
کنشادامهمییابد».
با همین منطق میتوان اســتنباط
کرد مان در نمایش دژاکام هیچ کارکرد
منطقی ندارد و در مجاز به ســر میبرد.
بهسببشکلنگرفتندیالوگ،منطقی
برای واقعی بودن مکان و حتی زمان هم
پدید نمیآید .تکثر لهجهها و نشانگان
موجود در کالم ،مانعی است برای فهم
مکان و زمان و همه چیــز صرفاً به یک
وضعیتطبقاتیخالصهمیشود.
این یادداشــت میتواند براســاس
مقالهرضاسروربیشازاینادامهیابد؛اما
هدفش صرفاً تقابل تز و آنتیتزی درباره
مونولوگ است و ســنتز آن با مخاطب
است تا خود تصمیم بگیرد در مواجهه با
پدیدهمونولوگچهبایدبیندیشد.

«آوا» به دو جشنواره اروپاییو
آمریکایی راه یافت

فیلم کوتــاه «آوا»
بــه کارگردانــی و
نویســندگی ساسان
کریمیوتهیهکنندگی
لیال بلوکات و ســعید
دادگر ،در پانزدهمین
دوره جشنواره Taoz
 Shortsو همچنین در هفتمین دوره جشــنواره
 Beestonپذیرفته شــد .به گزارش هنرآنالین،
همزمان با این اتفاق پوســتر این اثر توسط وحید
ابوالحسینپور طراحی شد .جشنواره بینالمللی
 TaosShortzآمریکاکهپانزدهمیندورهخودرا
پشتسرمیگذارداز ۱۹تا ۲۱مارچبرگزارمیشود
وهفتمیندورهجشنواره Beestonهماز ۲۲تا۲۸
مارچ میزبان آثاری از قارههای مختلف دنیا خواهد
بود.همچنین«آوا»اینروزهادراولینحضورداخلی
خود در جشنواره «هنر زنده است» به دبیری بهروز
غریبپوراکرانمیشود.

رونمایی از پوستر بینالمللی فیلم
«قصیدهگاوسفید»

همزمان با شروع
هفتــاد و یکمیــن
جشــنواره جهانــی
فیلم برلین ،از پوستر
بینا لملــل فیلــم
«قصیده گاو سفید»
رونمایــی شــد .به
گــزارش ایلنا ،فیلــم «قصیده گاو ســفید» به
کارگردانی بهتاش صناعیهــا و تهیهکنندگی
غالمرضا موســوی نماینده ســینمای ایران در
بخش مســابقه اصلی جشــنواره معتبر برلین با
 14فیلم از فیلمسازان برجسته سینمای جهان
برای دریافت خرسهای طالیی و نقرهای رقابت
خواهد کرد .بخش آنالین جشنواره برلین از اول
مارچ ( ۱۱اسفند) آغاز شده و تا جمعه  ۵مارچ (۱۵
اسفند) ادامه خواهد داشت.

تجسمی

القاب فیاپ به  17عکاس ایرانی
اعطا شد

کتاب
بهبهانه انتخاب انجمن «زانست» بهعنوان مروج برتر کتابخوانی؛

واکسنکتابخوانی در اولویت آخر مسئوالن است
شنو نوری

«انجمنفرهنگیهیوایزانست»سقزبهدلیل
«گســتردگی فعالیت برای زنــان و کودکان»
عنوان مروج برگزیده کتابخوانی در کشــور را از
آن خود کرد« .محمــدآزاد امینی» ،مدیرعامل
این انجمن اما ،از اینکه مسئوالن چنانکه باید به
تاثیر کتابخوانی در توسعه پایدار توجهی ندارند،
گالیهمند اســت و میگوید :مســئوالن ما این
واکســن جامعه را در آخرین اولویتهای خود
طبقهبندیکردهاند.
مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره تقدیر از
مروجان کتابخوانی برگزار و منتخبین این دوره
معرفیشدند.دربیانیههیاتداوراناینجشنواره
باتاکیدبراستفادهازابزارهایالکترونیکی،بهنقش
مادران در ترویج کتابخوانی در دوران کرونا اشاره
وهمچنینحضورعالقهمنداندرمناطقمحروم
و کمبرخوردار ،بهعنوان ویژگی این دوره عنوان
شدهبود.
در بخش «گروهها و نهادهای غیردولتی» در
این جشنواره« ،انجمن فرهنگی هیوای زانست»
شهرستانسقزواقعدراستانکردستان،بهخاطر
«گستردگیفعالیتبرایزنانوکودکان»عنوان
برگزیده هفتمین جشــنواره تقدیر از مروجان

کتابخوانیکشورراازآنخودکرد.بههمینبهانه
خبرنگارایبنادرکردستانبا«محمدآزادامینی»،
مدیراینانجمندرخصوصفعالیتهای«انجمن
فرهنگی هیوای زانســت» به گفتوگو نشسته
است.
مدیرعامل «انجمن فرهنگی هیوای زانست
ســقز» در ابتدای این گفتوگو به فعالیتهای
این انجمن پرداخت و با بیــان اینکه این انجمن
یک سازمان غیردولتی اســت که در حوزههای
فرهنگی و آموزشــی فعالیت میکند ،گفت :از
آنجا که آینده هر اجتماعی در گرو میزان و نحوه
آموزش درست ،مقدار و محوریت مطالعه مفید
اســت ،انجمن با اهتمام بر این دو امر و در جهت
دســتیابی به آرمانهای متعالی خود ،با احداث
مدرسهوکتابخانهدرروستاهاومحلههایحاشیه
شهر ســقز ،کانونهای گرم و سرشار از آموزش
را برای کودکان ،جوانان ،بزرگســاالن و زنان برپا
کردهاست.
امینی ادامه داد :در این راستا انجمن با احداث
مدرســهای در روستای «قشــاق پل» با چند
خصوصیت ویژه که هیچ مدرســهای در ایران از
آن برخوردار نیست ،مکانی مدرن و مجهز را برای
تحصیل کودکان آن روســتا ایجاد کرد و در پنج
روستا ،یک شهرک صنعتی و سه محله محروم
شــهری هم کتابخانههای عمومی با محوریت
آموزش کــودکان و نوجوانان و زنــان برپا کرد و

در آخرین ردیــف رزومه خود در این شــرایط
ســخت اقتصادی ،احداث کتابخانهای در محله
«نشمیالن»راثبتکردهاست.
وی با بیان اینکــه در کتابخانههای «انجمن
فرهنگی هیوای زانست ســقز» بر اساس نیاز یا
درخواست اعضا ،کارگاههای آموزشی گوناگون
و متعددی با موضوعهای متنوع برگزار میشود،
افزود :این انجمــن در زمینه توســعه فرهنگ
کتابخوانی در میان زنان و کودکان نیز با برپایی
فســتیوالهای گوناگون بــا محوریت مطالعه،
توانستهکتابراواردسبدزندگیمردمکند.
عضو هیئت مدیــره انجمن فرهنگی هیوای
زانســت ســقز ،دورهمخوانی ،باشــگاههای
کتابخوانی ،مســابقات درک مفهومی از مطالب

کتابها،حضورنویسندگانومنتقداندرجلسات
نقدوبررسیکتاب،حضورمشاورینماهروتواناو
دورههای مختلف برای زنان حتی مادربزرگان را
بخشیازسبدمتنوعفعالیتهایانجمنبرشمرد.
مدیرعامل «انجمن فرهنگی هیوای زانست
سقز» دستیابی به شــیوههای درست زیستن و
توســعه پایدار را تنها با مطالعه درست و هدفدار
میسر دانست و افزود :دنیای امروز خصوصا پشت
دیوار مرزهای ایران ،با ســرعتی فراوان در حال
متحول شدن و دگرگونی علمی است و در همین
راســتا علم ،برنامهریزی ،مدیریت بخشهای
گوناگونزندگی،سیاستو...باسرعتیتصاعدی
پیش مــیرود و این امر جز بــا مطالعه صحیح و
توسعهمنابععلمیوکاربردیمیسرنمیشود.
وی در پاســخ به این پرســش که «با وجود
رســانههای ارتباط جمعی و فضای مجازی در
دنیای امروز چگونه میتوانــد مروج کتابخوانی
بود؟» عنوان کرد :یک مــروج خوب و حرفهای با

قبولواقعیتهاازهرآنچهدردسترسدارد،برای
تشویقمخاطبانبهمطالعهاستفادهمیکند.
مدیرعامل «انجمن فرهنگی هیوای زانست
ســقز» تصریح کرد :فضــای مجــازی در نبود
فضای واقعی شکل میگیرد؛ با ایجاد لذت مانند
همصحبتی در گروههــای کتابخوانی میتوان
مخاطبان را به فضای واقعی و غیرمجازی وابسته
کرد .از فضای مجازی هم در شرایط خاص مانند
اپیدمی کرونا یا حضور در گروههای نقد و بررسی
کتابهممیتواناستفادهالزمرابرد.
ایــن فعال فرهنگی با اشــاره به مشــکالت
پیش روی انجمنهایی از این دســت در توسعه
فعالیتهای فرهنگی از جمله کتابخوانی ،گفت:
وضعیت اقتصادی نامتعــادل و غیرامن کنونی
مشکلعمدهایاستکهازچندجهتفعالیتهای
فرهنگیراتحتالشعاعقراردادهاست؛عمدهترین
و ملموسترین این گروه تاثیرات گرانی کتاب و
تجهیزات و محدود شدن پشتیبانی مالی مردم
ازانجمنهاست.
امینیهمچنینگفت:نگاهحداقلیِ مسئوالن
بهکتابومطالعهواینکهمدیرانومسئوالنادارات
این امر مهم و این واکســن جامعه را در آخرین
اولویتهای خود طبقهبندی کردهاند ،باعث ا ُفت
سرعتفعالیتانجمنهاییمانندمامیشود.
وی در پایان این گفتوگو ،همچنین کتاب
«مدیریتبحران»راآخرینکتابیعنوانکردکه
خوانده است و یادآوری کرد :توسعه احساس نیاز
ت مالی از نویسندگان ،ناشران،
به مطالعه؛ حمای 
فعالینحوزهکتابودوستدارانمطالعهازراههای
تشویقجامعهبهمطالعهاست.

فدراسیونبینالمللیهنرعکاسی(فیاپ)به۱۷
عکاسایرانیالقابجدیداعطاکرد.بهگزارشایلنا،
بهمنظورتقدیرازشخصیتهایبرجستهعکاسی،
فدراسیون بینالمللی هنر عکاسی (فیاپ) القابی
را به هنرمندان عکاس اعطا میکنــد که در دوره
سال  ۲۰۲۰از ایران سیداحســان مرتضوی لقب
 EFIAP/bیا هنرمند ممتاز فیاپ (سطح برنز)،
وحید بابایی ،مهدی زابل عباسی ،بابک مهرافشار و
علینجاتبخشاصفهانیلقبEFIAPیاهنرمند
ممتاز فیاپ را دریافت کردنــد .همچنین زندهیاد
محســن محمدخانی ،حمید جمشیدیان ،طالب
حیدری ،شهریار دبیری ،سعید عبدالهی ،مهدی
کاظمیبومه ،امین مداحیان ،آلما منشــیباغان،
ســید شــهابالدین منتظری ،احمد محمدتقی
شــیرازی ،فرزین ناظمزاده و امیرحسین هنرور،
لقب  AFIAPیا هنرمند فیاپ را دریافت کردند.
لقب  AFIAPیا «هنرمند فیــاپ» اولین لقبی
استکهمیتواندریافتکرد.اینلقببههنرمندان
عکاسی اعطا میشود که کیفیتها و تکنیکهای
هنری و تولیدات هنری آنها از طریق شــرکت در
جشنوارههای عکاســی بینالمللی زیر نظر فیاپ
توســط داوران بینالمللی در کشورهای مختلف
تایید شده باشد .لقب  EFIAPیا «هنرمند ممتاز
فیاپ» نیز به هنرمندان عکاسی اعطا میشود که
غیرازداشتنتکنیکهایممتاز،تعدادمشخصیاز
عکسهایشاندرتعدادزیادیجشنوارهبینالمللی
زیرنظرفیاپپذیرفتهشدهباشد.

