
»آوا« به دو جشنواره اروپایی و 
آمریکایی راه یافت 

فیلم کوتــاه »آوا« 
بــه کارگردانــی و 
نویســندگی ساسان 
کریمی و تهیه کنندگی 
لیال بلوکات و ســعید 
دادگر، در پانزدهمین 
 Taoz دوره جشنواره

Shorts و همچنین در هفتمین دوره جشــنواره 
Beeston پذیرفته شــد. به گزارش هنرآنالین، 
همزمان با این اتفاق پوســتر این اثر توسط وحید 
ابوالحسین پور طراحی شد. جشنواره بین المللی 
Taos Shortz آمریکا که پانزدهمین دوره خود را 
پشت سر می گذارد از ۱۹ تا ۲۱ مارچ برگزار می شود 
و هفتمین دوره جشنواره Beeston هم از ۲۲ تا ۲۸ 
مارچ میزبان آثاری از قاره های مختلف دنیا خواهد 
بود. همچنین »آوا« این روزها در اولین حضور داخلی 
خود در جشنواره »هنر زنده است« به دبیری بهروز 

غریب پور اکران می شود .
    

رونمایی از پوستر بین المللی فیلم 
»قصیده گاو سفید«

همزمان با شروع 
هفتــاد و یکمیــن 
جشــنواره جهانــی 
فیلم برلین، از پوستر 
فیلــم  لملــل  بین ا
»قصیده گاو سفید« 
رونمایــی شــد. به 

گــزارش ایلنا، فیلــم »قصیده گاو ســفید« به 
کارگردانی بهتاش صناعی هــا و تهیه کنندگی 
غالمرضا موســوی نماینده ســینمای ایران در 
بخش مســابقه اصلی جشــنواره معتبر برلین با 
۱4 فیلم از فیلمسازان برجسته سینمای جهان 
برای دریافت خرس های طالیی و نقره ای رقابت 
خواهد کرد.  بخش آنالین جشنواره برلین از اول 
مارچ )۱۱ اسفند( آغاز شده و تا جمعه ۵ مارچ )۱۵ 

اسفند( ادامه خواهد داشت. 

القاب فیاپ به 17 عکاس ایرانی 
اعطا شد 

فدراسیون بین المللی هنر عکاسی )فیاپ( به ۱۷ 
عکاس ایرانی القاب جدید اعطا کرد. به گزارش ایلنا، 
به منظور تقدیر از شخصیت های برجسته عکاسی، 
فدراسیون بین المللی هنر عکاسی )فیاپ( القابی 
را به هنرمندان عکاس اعطا می کنــد که در دوره 
سال ۲۰۲۰ از ایران سیداحســان مرتضوی لقب 
EFIAP/b یا هنرمند ممتاز فیاپ )سطح برنز(، 
وحید بابایی، مهدی زابل عباسی، بابک مهرافشار و 
علی نجات بخش اصفهانی لقب EFIAP یا هنرمند 
ممتاز فیاپ را دریافت کردنــد.  همچنین زنده یاد 
محســن محمدخانی، حمید جمشیدیان، طالب 
حیدری، شهریار دبیری، سعید عبدالهی، مهدی 
کاظمی بومه، امین مداحیان، آلما منشــی باغان، 
ســید شــهاب الدین منتظری، احمد محمدتقی 
شــیرازی، فرزین ناظم زاده و امیرحسین هنرور،  
لقب AFIAP یا هنرمند فیاپ را دریافت کردند. 
لقب AFIAP یا »هنرمند فیــاپ« اولین لقبی 
است که می توان دریافت کرد. این لقب به هنرمندان 
عکاسی اعطا می شود که کیفیت ها و تکنیک های 
هنری و تولیدات هنری آن ها از طریق شــرکت در 
جشنواره های عکاســی بین المللی زیر نظر فیاپ 
توســط داوران بین المللی در کشورهای مختلف 
تایید شده باشد. لقب EFIAP یا »هنرمند ممتاز 
فیاپ« نیز به هنرمندان عکاسی اعطا می شود که 
غیر از داشتن تکنیک های ممتاز، تعداد مشخصی از 
عکس هایشان در تعداد زیادی جشنواره بین المللی 

زیر نظر فیاپ پذیرفته شده باشد. 
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احسان زیورعالم

تماشــای »ایوب خان« امیر دژاکام 
در تئاتر شهر در قیاس با اثر پیشین او در 
همان سالن )چارسو( ذهن را به این سو 
می کشاند که چرا مونولوگ. این پرسش 
البته چندین سال اســت با من همراه 
اســت. بارها درموردش فکر کرده ام و 
نوشته ام. نظر شخصیم در نهایت تغییری 
نکرده است. به  زعم من مونولوگ در ابتدا 
واکنشی است به انسداد اجتماعی امروز 
ایران که در آن دیالوگ امکان شکل گیری 
خودش را از دســت داده اســت و فرد، 
صاحب مونولوگ در قبال گفتمان حاکم 
میل به بیانگری دارد. هرچند این بیانگری 
به سبب از میان رفتن مرزهای منطق به 
سمت زبان پریشی می رود. از همین رو 
مونولوگ ها دچار هذیان گویی می شوند 
و نویسندگان هم به شکل ناشیانه ای در 
روایتگری، روایت خطی خود را بدل به 

صفحه پازل گونه ای می کنند تا شاید با 
برهم ریختن خط سیر زمانی، در اثر خود 

اغماض ایجاد کنند.
در سوی دیگر ماجرا مونولوگ یک 
وجه اقتصادی مهم هــم در جامعه ایفا 
می کند. با گسترش آموزشگاه های هنری 
و میل به بازیگر شدن و تبلیغاتی مبنی بر 
کارگاه منتهی به اجرا، مدرس - که خود 
کارگردان اســت - برای خالصی از این 
شرایط به جای تولید اثری دیالوگ محور، 
مبتنی بر مشارکت بازیگران در خلق درام، 
چند مونولوگ تدارک می بیند و به هر 
بازیگر فرصتی کوتاه می دهد تا بیانگری 
کند؛ اما این بار نه برای بیان وجوه درونی 
خود، که آموخته پیشــینی خود. البته 
بوده اند نمایش هایی که وجود درونی نیز 
در آن متجلی شده است. همانند نمایش 
»زیراکس« علی اصغر دشتی که بازیگران 
به نوعی خود و حافظه خود را روی صحنه 

بازآفرینی می کنند.
با این حال، نگاهم همواره مورد انتقاد 
بوده اســت. برخــی در مخالفت با من 
مونولوگ را به مثابه شــیوه ای مستقل 

در جهان نمایش برشــمرده اند و نگاه 
بدبینانه من مونولوگ را ناشــی از میل 
شخصیم دانسته اند. 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 می شود 
و به مونولوگ گویی - همان چیزی که 
در فضای سیاسی کشور به کرات دیده 
می شــود - رایج دامن می زند؛ چرا که 
جایگزینی اجتماعی ارائه نمی دهد. در 
سوی دیگر شیوه مونولوگ سازی اساتید 
تئاتر و حضورشان در فضاهای رسمی 
و سالن های مشــهور تئاترشهر، حافظ 
یا ایرانشهر گیشه را مخدوش می کند؛ 
چون هیچ یک از این آثــار نه بار هنری 
جدی یدک می کشــند و نــه آزمایش 
دقیقی از یک تجربه به حساب می آیند. 
آنها صرفاً باز کردن گره ای است که برای 
جذب سرمایه بیشــتر کورش کرده اند 
و در درازمــدت تأثیر این گونــه آثار بر 
دیگر گونه ها عیان می شود. کما اینکه 
مخاطب عمومی این گونه آثار خانواده 

هنرجویان اند و این تجربه من در دیدن 
عموم کارهایی از این دست بوده است. 

نمایش امیر دژاکام هم مشمول چنین 
وضعیتی می شود. شــمایل کار نشان 
می دهد 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 تخدیری 
پیدا می کند - به دنیایی سوررئال بدل 
می شود و برآمده از کمدی. آن نمایش، 
یک پارودی محض بود که بسیاری آن 
را فاجعه در کارنامه دژاکام می دانستند؛ 
اما رفتاری بود برای از میان بردن فاصله 
کارگــردان همه چیزدان بــا مخاطب 

همه چیزندان. 
»ایوب خان« هم به دور از این وضعیت 
نیست. داستان به نوعی به الکلیسم و تأثیر 
اجتماعی آن می پردازد. نشان می دهد 
جامعــه الکل زده چگونــه فروریخته و 
نیست شده است. اندیشه دژاکام در به 

تصویر کشیدن همان اعتیاد یا اسارت تن 
و جان به چیزی بی ارزش، داللتی است از 
وضعیت کنونی ایران. یعنی همان انسداد؛ 
اما او این انســداد را به مونولوگ تقلیل 
می دهد و پیام نمایش را محو می کند. 
در میان آن همه روایت هایی که برخی 
از منطق مونولوگ هم دور می شــوند و 
می توانستند بدل به کنش شوند. هرچند 
می توان توجیه کرد حذف کنش خود دال 
بر این انسداد است؛ اما نمایش می تواند 
دیالکتیکی رفتار کند و در برابر تز، آنتی تز 

را هم عیان کند.
برای مثال قصد دارم در این نوشتار 
از آنتی تز نگاه خودم یاد کنم. رضا سرور 
در مقاله ای با عنوان »مونولوگ در جهان 
تراژیک« منتشرشــده در مجموعه به 
همت نشر نوروز هنر و رویداد مونولیو، 
تعریفی متفاوت از مونولوگ ارائه می دهد. 
او در ابتدای مقاله نقش اجراگر مونولوگ 
را صورت بندی می کند و سپس بر انگشت 
بر این نکته می گذارد که حضور اجراگر 
مونولوگ همان غیاب است. »در صحنه 
مونولــوگ، غیاب حاضر اســت. غیاب 
صداهــای دیگر و از آنجایــی که غیاب 
صداهای دیگر به امکان ناپذیری گفتگو 
منجر می شود الجرم در حکم علت العللی 
خواهد بود برای بیان مونولوگ. در جهان 
انزوا، مونولوگ همچون بردار یک سویه ای 
اســت که در یک سویش انسان منزوی 
و در ســوی دیگر آن، متافیزیک غیاب 

حضور است.«
رضا سرور سپس رویکرد مونولوگ 
خود را به سمت تراژدی سوق می دهد 
و معتقــد اســت مونولــوگ تراژیک 
»متافیزیک مرگ« است. شاید چیزی 
شــبیه به آنچه در »ایوب خــان« نیز 
بازتولید می شود. با اینکه بخش مهمی 
از نمایش کمدی به حســاب می آید؛ 
اما اپیلوگ نمایش مبتنــی بر تراژدی 
است، همان چیزی که می توان به مرگ 
هم تعبیرش کرد. مــرگ محتومی که 
رضا ســرور نیز در مقاله اش بر آن صحه 
می گذارد و می نویسد »هیچ تراژدی ای 
بدون آگاهی از مرگ محقق نمی شود. 
در پرتــو متافیزیــک مــرگ، قهمان 
تمــام تک گفتارهایش را در آســتانه 

مرگ آگاهی ایراد می کند.«
در نمایش دژاکام هم با آنکه قهرمان، 
»ایوب خان«، در غیاب است و همه درباره 

او حرف می زنند؛ اما همه تالش می کنند 
ایوب خان را بازنمایی کنند و حرف های 
او را به نوعی بازتولید کنند. هرچند این 
حرف ها در تضاد و تناقض اند؛ اما این خود 
دال بر مرگ ایوب خان است، موجودی 

بی شکل در جامعه منحط.
سرور در ادامه مقاله به موضوع مکان 
مونولوگ نیز می پردازد. او می گوید در 
مونولوگ »نمودار کنش اینک عمودی 
شده و به ســوی 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 می گردد و نمودار افقی 

کنش ادامه می یابد.«
با همین منطق می توان اســتنباط 
کرد مان در نمایش دژاکام هیچ کارکرد 
منطقی ندارد و در مجاز به ســر می برد. 
به سبب شکل نگرفتن دیالوگ، منطقی 
برای واقعی بودن مکان و حتی زمان هم 
پدید نمی آید. تکثر لهجه ها و نشانگان 
موجود در کالم، مانعی است برای فهم 
مکان و زمان و همه چیــز صرفاً به یک 

وضعیت طبقاتی خالصه می شود.
این یادداشــت می تواند براســاس 
مقاله رضا سرور بیش از این ادامه یابد؛ اما 
هدفش صرفاً تقابل تز و آنتی تزی درباره 
مونولوگ است و ســنتز آن با مخاطب 
است تا خود تصمیم بگیرد در مواجهه با 

پدیده مونولوگ چه باید بیندیشد.

نقدی بر نمایش »ایوب خان« امیر دژاکام در تئاتر شهر

ضدزیبایی شناسی مونولوگ

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

پردهنقرهای

تجسمی

شنو نوری

»انجمن فرهنگی هیوای زانست« سقز به دلیل 
»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، 
گالیه مند اســت و می گوید: مســئوالن ما این 
واکســن جامعه را در آخرین اولویت های خود 

طبقه بندی کرده اند.
مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره تقدیر از 
مروجان کتابخوانی برگزار و منتخبین این دوره 
معرفی شدند. در بیانیه هیات داوران این جشنواره 
با تاکید بر استفاده از ابزارهای الکترونیکی، به نقش 
مادران در ترویج کتابخوانی در دوران کرونا اشاره 
و همچنین حضور عالقه مندان در مناطق محروم 
و کم برخوردار، به عنوان ویژگی این دوره عنوان 

شده بود.
در بخش »گروه ها و نهادهای غیردولتی« در 
این جشنواره، »انجمن فرهنگی هیوای زانست« 
شهرستان سقز واقع در استان کردستان، به خاطر 
»گستردگی فعالیت برای زنان و کودکان« عنوان 
برگزیده هفتمین جشــنواره تقدیر از مروجان 

کتابخوانی کشور را از آن خود کرد. به همین بهانه 
خبرنگار ایبنا در کردستان با »محمدآزاد امینی«، 
مدیر این انجمن درخصوص فعالیت های »انجمن 
فرهنگی هیوای زانســت« به گفت وگو نشسته 

است.
مدیرعامل »انجمن فرهنگی هیوای زانست 
ســقز« در ابتدای این گفت وگو به فعالیت های 
این انجمن پرداخت و با بیــان اینکه این انجمن 
یک سازمان غیردولتی اســت که در حوزه های 
فرهنگی و آموزشــی فعالیت می کند، 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 آرمان های متعالی خود، با احداث 
مدرسه و کتابخانه در روستاها و محله های حاشیه 
شهر ســقز، کانون های گرم و سرشار از آموزش 
را برای کودکان، جوانان، بزرگســاالن و زنان برپا 

کرده  است.
امینی ادامه داد: در این راستا انجمن با احداث 
مدرســه ای در روستای »قشــالق پل« با چند 
خصوصیت ویژه که هیچ مدرســه ای 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 کتابخانه های عمومی با محوریت 
آموزش کــودکان و نوجوانان و زنــان برپا کرد و 

در آخرین ردیــف رزومه خود در این شــرایط 
ســخت اقتصادی، احداث کتابخانه ای در محله 

»نشمیالن« را ثبت کرده  است.
وی با بیان اینکــه در کتابخانه های »انجمن 
فرهنگی هیوای زانست ســقز« بر اساس نیاز یا 
درخواست اعضا، کارگاه های آموزشی گوناگون 
و متعددی با موضوع های متنوع برگزار می شود، 
افزود: این انجمــن در زمینه توســعه فرهنگ 
کتابخوانی در میان زنان و کودکان نیز با برپایی 
فســتیوال های گوناگون بــا محوریت مطالعه، 

توانسته کتاب را وارد سبد زندگی مردم کند.
عضو هیئت مدیــره انجمن فرهنگی هیوای 
زانســت ســقز، دورهم خوانی، باشــگاه های 
کتابخوانی، مســابقات درک مفهومی از مطالب 

کتاب ها، حضور نویسندگان و منتقدان در جلسات 
نقد و بررسی کتاب، حضور مشاورین ماهر و توانا و 
دوره های مختلف برای زنان حتی مادربزرگان را 
بخشی از سبد متنوع فعالیت های انجمن برشمرد.

مدیرعامل »انجمن فرهنگی هیوای زانست 
سقز« دستیابی به شــیوه های 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، برنامه ریزی، مدیریت بخش های 
گوناگون زندگی، سیاست و... با سرعتی تصاعدی 
پیش مــی رود و این امر جز بــا مطالعه صحیح و 

توسعه منابع علمی و کاربردی میسر نمی شود.
وی در پاســخ به این پرســش که »با وجود 
رســانه های ارتباط جمعی و فضای مجازی در 
دنیای امروز چگونه می توانــد مروج کتابخوانی 
بود؟« عنوان کرد: یک مــروج خوب و حرفه ای با 

قبول واقعیت ها از هر آنچه در دسترس دارد، برای 
تشویق مخاطبان به مطالعه استفاده می کند.

مدیرعامل »انجمن فرهنگی هیوای زانست 
ســقز« تصریح کرد: فضــای مجــازی در نبود 
فضای واقعی شکل می گیرد؛ با ایجاد لذت مانند 
هم صحبتی در گروه هــای کتابخوانی می توان 
مخاطبان را به فضای واقعی و غیرمجازی وابسته 
کرد. از فضای مجازی هم در شرایط خاص مانند 
اپیدمی کرونا یا حضور در گروه های نقد و بررسی 

کتاب هم می توان استفاده الزم را برد.
ایــن فعال فرهنگی با اشــاره به مشــکالت 
پیش روی انجمن هایی از این دســت در توسعه 
فعالیت های فرهنگی از جمله کتابخوانی، گفت: 
وضعیت اقتصادی نامتعــادل و غیرامن کنونی 
مشکل عمده ای است که از چند جهت فعالیت های 
فرهنگی را تحت الشعاع قرار داده  است؛ عمده ترین 
و ملموس ترین این گروه تاثیرات گرانی کتاب و 
تجهیزات و محدود شدن پشتیبانی مالی مردم 

از انجمن هاست.
امینی همچنین گفت: نگاه حداقلِی مسئوالن 
به کتاب و مطالعه و اینکه مدیران و مسئوالن ادارات 
این امر مهم و این واکســن جامعه را در آخرین 
اولویت های خود طبقه بندی کرده اند، باعث اُفت 

سرعت فعالیت انجمن هایی مانند ما می شود.
 وی در پایان این گفت وگو، همچنین کتاب 
»مدیریت بحران« را آخرین کتابی عنوان کرد که 
خوانده است و یادآوری کرد: توسعه احساس نیاز  
به مطالعه؛ حمایت  مالی از نویسندگان، ناشران، 
فعالین حوزه کتاب و دوستداران مطالعه از راه های 

تشویق جامعه به مطالعه است.

به بهانه انتخاب انجمن »زانست« به عنوان مروج برتر کتابخوانی؛

واکسن کتابخوانی در اولویت آخر مسئوالن است 

کتاب

»ایوب خان« به نوعی به 
الکلیسم و تأثیر اجتماعی 

آن می پردازد. نشان 
می دهد جامعه الکل زده 

چگونه فروریخته و 
نیست شده است. اندیشه 

دژاکام در به تصویر کشیدن 
همان اعتیاد یا اسارت تن 
و جان به چیزی بی ارزش، 

داللتی است از وضعیت 
کنونی ایران. یعنی همان 

انسداد؛ اما او این انسداد را 
به مونولوگ تقلیل می دهد 

و پیام نمایش را محو 
می کند
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