
 گذر از رنگ قرمز کرونا 
با هشت نمایشگاه مجازی

عالقه مندان هنر می توانند در چند نمایشگاه 
مجازی بدون مراجعه بــه نگارخانه ها از آثار هنری 
دیدن کنند. به گزارش هنرآنالین، در نخســتین 
روزهای پس از تعطیالت نــوروز، بار دیگر افزایش 
آمار مبتالیان به کرونا باعث تعطیلی فعالیت های 
فرهنگی و هنری شــد. در این شــرایط تعدادی 
از گالری ها در بســترهای آنالین فرصتی را برای 
عالقه مندان هنر فراهم کرده اند تا بتوانند دقایقی را 
به دیدن آثار هنری بگذرانند. در این میان نمایشگاه 
گروهــی »۷+۱۳۹۳« شــامل آثــار منتخبی از 
هنرمندانی که با گالری»اُ« همکاری داشــته اند، 
تا ۳۰ فروردین در ســایت این گالری برپاســت. 
همچنین نمایشگاه آنالین نقاشی های بهمن نیکو 
تا دوم اردیبهشت در وب ســایت گالری گلستان 
برپاست. وبسایت گالری آریا نیز میزبان عالقمندان 
به نمایشگاه مجازی برگزیدگان چهارمین فراخوان 
جواهرسازی معاصر گالری آریا تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ 
خواهد بود. نمایشگاه گروهی آنالین »قانونی برای 
پیوند دادن ما وجود ندارد« با آثاری از الهام اعتمادی، 
پونه اوشیدری، الهام پورخانی، شبنم جهانشاهی، 
هما حسینیان، مهشید روشن تبار، صنم سایه افکن، 
کیمن مه آبادی و آدنا میرزاخانیان تا ۳۰ فروردین ماه 
روی وبسایت گالری باوان  قابل بازدید خواهد بود. از 
سوی دیگر، نمایشگاه آثار سعید غالمی در وبسایت 
گالری شریف و نمایشگاه گروهی »پیشنهاد فروردین 
ماه« هم بر وبســایت گالری لیام برپاســت. موزه 
هنرهای دینی امام علی نیز تا ۳۱ فروردین در صفحه 
اینستاگرامش، نمایشگاه گروهی »۱۴۰۰ با نقاشان 

معاصر« را به نمایش می گذارد.

 وضعیت قرمز است، 
اما هتل ها تعطیل نیستند

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

بر اساس اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا در حال 
حاضر ۲۵۷ شهرســتان قرمز و ۱۲۹ شهرســتان 
نارنجی هستند و طبق مصوبات این ستاد مسافرت 
»از« و »به« شــهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی 

ممنوع است. 
طبق اعالم ســتاد ملی کرونا کلیه مشــاغل 
گروه های دو، سه و چهار در سراســر کشور از روز 
شنبه به مدت ۱۰ روز تعطیل هستند و تنها مشاغل 
گروه یک آن هم نه با کل ظرفیــت کارکنان اجازه 
فعالیت دارند. با این حال هتل ها و اماکن اقامتی در 
گروه شغلی »یک« دسته بندی شده اند که می توانند 

باز بمانند. 
حال سوال بزرگ اینجاست که چطور می شود 
تقصیر شیوع گسترده کرونا در سراسر کشور را به 
گردن گردشگری و سفرهای نوروزی انداخت و  در 
تعطیلی ۱۰ روزه کشور هتل ها و مراکز اقامتی اجازه 

فعالیت داشته باشند؟ 

شــاید بتوان توجیه کرد که اتفاقا در شــرایط 
پرخطر کرونا و در شهرهای قرمز، وجود هتل ها برای 
سفرهای ضروری و ماموریت ها با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی کامال ضروری اســت؛ ولی آیا باز بودن 
مراکز اقامتی بســتر مناســبی برای پیش آمدن 
ماموریت های ضروری نیســت؟  و دقیقا با همین 
توجیه ها است که چرخه شیوع ویروس ۱۳ ماه پس 

از اولین ابتال هنوز هم ادامه دارد.
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برنده جایزه ادبیات داستانی زنان 
و جایزه حلقه منتقدان کتاب درباره 
ویروس ُکشــنده ای که نوشتنش را 
شــکل داد و اینکه چرا رمان برنده 
جایزه اش »همنت« با زمانه ما حرف 

می زند می گوید.
به گــزارش ایبنا، مگــی اوفارل 
چشم انداز نوشتن صحنه های اصلی 
رمان برنده جایــزه اش »همنت« را 
که در آن مادری درمانــده بر بالین 
پســر در حال مرگش نشسته چنان 
آسیب زا یافت که نتوانست آن را در 
خانه بنویسد. در عوض مجبور شد به 
یک انبار بگریزد و »آن هم نه انباری 
هوشــمند مثل انبار فیلیپ پولمن، 
بلکه مکانی نفرت انگیز و تار عنکبوت 
گرفته که گویــی در آن طوفان به پا 
شــده«. و تنها توانست این کار را در 
زمان کوتاه ۱۵ تا ۲۰ دقیقه ای انجام 
دهد، بعد برود در بــاغ قدمی بزند و 

دوباره برگردد.
این رمان، روایتی خیالی از مرگ 
تنها پسر شکسپیر بر اثر طاعون سیاه 
و تصویری طاقت فرسا و دردناک از 
اندوه اســت که اولین بار یک سال 

پیش منتشر شد.

داستان ســفر طاعون از میمونی 
کک زده در اســکندریه مصــر تــا 
مســتخدمی در لندن و ســرانجام 
استراتفورد در سال ۱۵۹۵ که به طور 
خارق العاده ای بــا همه گیری اخیر 
همزمان شد. اوفارل درباره همزمانی 
این همه گیری با اتفاقی که بیش از 
۴۰۰ ســال پیش افتــاده می گوید 
»مطمئنــا هنگام نوشــتن چنین 

تصوری نداشتم.«
 همنت برای بردن جایزه ســال 
گذشــته ادبیات داســتانی زنان بر 
رمان هــای برنــده بوکــر هیالری 
منتــل و برناردین اواریســتو غلبه 
کرد. اوفارل دربــاره قرارگرفتن در 
میان فینالیست ها که اعالمیه نهایی 
آن به خاطــر ویروس کرونــا تا ماه 
ســپتامبر به تعویق افتاد می گوید: 
»تمام تابستان احساس می کردم در 
معرکه ترین گــروه ممکن بوده ام.« 
این اولین باری بود که در فهرســت 
کوتاه قــرار می گرفت کــه به نظر 
برای نویسنده ای که ۲۵ سال است 
می نویسد و هشت رمان زیبا نوشته 
فوق العاده اســت. این بدون شــک 
بهترین رمان اوفارل تا کنون اســت 
)قرار نگرفتن این رمان در فهرست 
بلند جایزه بوکر خشــم بســیاری 

از کاربــران توییتــر را برانگیخت( 
و انتشــارش بــا جلد شــومیز در 
هفته ای که گذشت قلب بسیاری از 
خوانندگان دیگر را خواهد شکست.

اوفارل که با ویلیام ســاتکلیف، 
همســر رمان نویس و سه فرزندش 
در ادینبــورگ زندگــی می کند از 
اتاق نشیمن به شــوخی می گوید: 
»فکر می کنم به جای نوشتن همنت 
ســه کتاب نوشــته ام.« او می گوید 
اتــاق مطالعه اش نامرتب تــر از آن 
اســت که بتوانیم مصاحبــه را آنجا 
انجــام دهیم و من حــدس می زنم 
فضایش هم خصوصی تر است؛ چون 
اوفارل خودش را نویسنده ای مرموز 
توصیف می کند. او و ســاتکلیف به 
عنوان نویسنده هر دو عادت به کار 
در خانه دارند؛ امــا اوفارل می گوید 
سال گذشته را با پافشاری بر حداقل 
کار روزانه جان سالم به در برد: »اگر 
بتوانم روزی یک ساعت برای کتابم 
وقت بگذارم می توانــم از دیوانگی 

جان سالم به در ببرم.«
 این اولین بار نیست که او داستان 
یک زندگــی را کــه از دریچه مرگ 
دیده می شــود، نوشــته. خاطرات 
استثنایی او »من هستم، من هستم، 
من هســتم« که ۱۷ بار رویارویی او 
با مرگ، ازجملــه چندین بار تجربه 
نزدیک به غرق شدن، یک سزارین 
ناشــیانه و التهاب مغــزی حاد در 
دوران کودکی را گــزارش می کند، 
از پرفروش های شــگفت انگیز سال 
۲۰۱۷ بود. با خواندن این تجربیات 
نزدیک به مرگ متوجه می شوید که 
این نویســنده ایرلندی-بریتانیایی 
که حاال ۴۸ساله است، در میان سه 
خواهر در ایرلند شمالی متولد شد ؛   
اما بیشــتر دوران کودکی اش را در 
جنوب ولز گذراند، تا وقتی که در ۱۲ 
ســالگی با خانواده به اسکاتلند نقل 
مکان کرد. او سپس برای تحصیل در 
رشته انگلیسی به دانشگاه کمبریج 
رفت، جایی که با همســر آینده اش 

آشنا شد.
موضوعاتی کــه اوفــارل به آن 
می پــردازد، شــامل مــادر بودن، 
فروپاشــی زندگی زناشویی، جنون 
و زندگی دختــران و زنان اســت. 
دیگر رمان صریح تاریخی او »عمل 
رو بــه نابودی اســمی لنوکس« به 
بررســی وضعیت زنان زندانی دهه 
۱۹۳۰ ایرلنــد و انگلیس می پردازد 
که جرمشــان متفاوت بودن است. 
»اولین دستی که دستم را گرفت« 

کــه داســتان های تازه-مــادری 
بهــت زده در لنــدن کنونــی را با 
جوانی تحصیل کرده کــه به دنبال 
ماجراجویــی در ســوهوی دهــه 
۵۰ اســت در هم می آمیزد، جایزه 
 رمــان کاســتا را در ســال ۲۰۱۰ 

کسب کرد.
بــا اینکــه اصطالح »داســتان 
خانوادگی« عصبانــی اش می کند، 
»همنت« به طــور غیرقابل انکاری 
برداشتی خانگی از داستان شکسپیر 
اســت که بخش عمــده ای از آن نه 
در کلوب شکســپیر یا میکده ای در 
لندن، بلکه در آشپزخانه، اتاق خواب 
و باغ کلبه ای در اســتراتفورد اتفاق 
می افتد. این رمان که تصور می شد 
مثل هملت درباره پدران و پســران 
باشــد، به تصویری زنده از یک مادر 

و پسر ختم می شود.
مثــل هیــالری منتل کــه به 
گفته خودش »تصمیــم گرفت به 
میانه مســائل تاریخ انگلیس برود 
و پرچمی بــکارد«، اوفــارل ترفند 
جسورانه ای در واقعی ساختن یک 
غول تاریخی )بزرگ ترین نویسنده 
انگلیسی تمام ادوار( به کار برد؛ هر 
دو نویســنده به طــور ماهرانه ای از 
زمان حال اســتمراری برای جذاب 
ســاختن هرچه بیشــتر داســتان 
استفاده کردند؛ اما آنجا که توماس 
کراموِل داســتان منتل شخصیتی 
شناخته شده باقی می ماند، شکسپیِر 
اوفارل به نقشی فرعی تنزل می یابد 
 و تنهــا بــه عنوان شــوهر یــا پدر 

شناخته می شود.
اولین منشــا این ایده در مدرسه 
به ذهن اوفارل رسید؛ وقتی که معلم 
انگلیســی به همنت، پسر شکسپیر 
اشاره کرد که در ۱۱ سالگی و چهار یا 
پنج سال پیش از نوشتن نمایش نامه 
هملت از دنیا رفت. او به یاد می آورد 
کــه در کالس درس نشســته بود و 

انگشــتش را روی حرف »ل« اسم 
نمایش نامه گذاشته بود:  »ایده این 
پسر و استفاده از نام او توسط پدرش 
زیر پوســتم رفت. هرگز نتوانستم 

فراموشش کنم.«
بعد از سال ها مطالعه درباره این 
موضوع )او یــک طبقه »هملت« در 
کتابخانه اش دارد( اوفارل از نادیده 
انگاشتن همنت توســط محققان، 
فرامــوش کردن مــرگ او به خاطر 
نرخ باالی مرگ و میــر کودکان در 
آن زمــان و بی میلی آنهــا به درک 
اهمیــت شــخصی موضــوع برای 
شکسپیر که بزرگ ترین تراژدی اش 
را به نام پســرش نام گــذاری کرد، 
ناامید و خســته شــد. »شــوخی 
نکنیــد! این همان اســم اســت«. 
»همنت« تالش او بــرای واگذاری 
حاشــیه ادبی به این پســر است... 
یک حضور و یک صدا ؛ تــا بگوید او 
مهم بود و تنها یــک کودک در آمار 
کودکان الیزابتی نبــود. بدون او ما 
 »هملت« و شاید »شب دوازدهم« 

را نداشتیم.
شاید اوفارل قصد داشت همنت 
را در مرکز صحنه داستان قرار دهد؛ 
اما شخصیتی که نمایش را می دزدد، 
بدون شــک اگنس )که بیشــتر به 
نام اَن شناخته می شــود( هاتاوی، 
همسر شکسپیر است که در تجسم 
اوفارل یک روح آزاد فریبنده و برای 
شکسپیر بیش از یک همسر است. او 
از شیوه معرفی اَن توسط محققان و 
نویسندگان فیلم های برنده اسکار 
به شدت عصبانی است: »دائما این 
روایت را درباره او به ما گفته اند که او 
یک زن روستایی بی سواد بود که این 
پســر نابغه را به دام ازدواج انداخت 
کــه او ســالخورده و روســپی بود. 
زندگی نامه نویسان بسیار محترمی 
هســتند کــه در کتاب هایشــان 
نوشته اند او زشــت بود و شکسپیر 

از او تنفر داشــت؛ اما هیچ مدرکی 
برای هیچ کدام از این حرف ها وجود 

ندارد.«
این رمــان تنها اعــاده حیثیتی 
داستانی برای اگنس نیست ؛ بلکه به 
رابطه این دو و این تصور که او برای 
رهایی از خانــواده اش به لندن فرار 
کرد نیز می پردازد. اوفارل می گوید: 
»فکر می کنم او عاشق خانواده اش 
بود و خــودش را وقف آنهــا کرد. او 
مردی اســت کــه فوق العاده ترین 
خطوط دربــاره عشــق را به همه 

اشکالش نوشت.«
همنــت بــا اجرایــی از هملت 
پایان می یابــد. اوفــارل می گوید: 
»می خواســتم درباره اینکه هنر از 
کجا می آید و نوشــتن از کجا نشات 
می گیرد یا اینکه چــرا به این ها نیاز 
داریم ســواالتی مطرح کنم. چطور 
می توانــد از جایی بســیار دردناک 
نشات بگیرد اما دقیقا به همین دلیل 
نیاز داریم که انجامش دهیم.« مثل 
هملت که در صحنه تله موش موجب 
گناه کالودیوس می شــود، همنت 
شــکاف بزرگ اندوه پشت نمایش 
را آشکار می کند، که رویکرد کامال 
جدیدی به خــود می گیرد. »به نظر 
می رســد پیامی یک طرفه از سوی 
یک پدر در یک قلمرو به پســری در 

قلمروی دیگر باشد.«
اوفارل کــه روی رمان جدیدش 
کار می کند بایــد در مورد گلدوزی 
اطالعاتی به دســت بیاورد ؛ کاری 
کــه هرگــز در زندگــی اش انجام 
نداده؛ بنابراین از یکی از دوستانش 
تقاضای کمک کرد. »داشــتیم به 
چیز زیبایی که گلدوزی کرده بود، 
نــگاه می کردیــم؛ آن را برگرداند. 
پشــتش بســیار پیچیده تر و کامال 
نامرتب بود. به تعبیری همان چیزی 
که اندوه اســت: عشــق را پشت و 
رو می کنــی، مثل یک جــوراب یا 
دســتکش، این همان چیزی است 
 که پیدا می کنی. انــدوه روی دیگر 

عشق است.« 
منبع: گاردین

بدون »همنت« ما »هملت« نداشتیم!

داستان یک زندگی از دریچه مرگ 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تجسمی

گردشگری

فراخــوان بیست وســومین جشــنواره بین المللی 
قصه گویی کانون با شــعار »آینده ســاختنی است« و با 

محورهای موضوعی امیدها و آرزوها، شــادی ها و غم ها و 
ایثار و از خودگذشــتگی )جهاد و مقاومت در عرصه های 

مختلف زندگی( منتشر شد.
این جشنواره به دلیل شــیوع بیماری کرونا، به صورت 
مجازی برگزار خواهد شــد و عالقه مندان در حوزه های 
مختلف می توانند با مراجعه به پایگاه جشنواره به نشانی 
www.kanoonfest.ir نسبت به ثبت نام و ارسال آثار 

خود اقدام کنند.
بر این اساس، فرآیند اجرایی جشنواره از ۲۵ فروردین 
۱۴۰۰ آغاز شــده و مرحلــه پایانی آن در آذر امســال و 

هم زمان با شب یلدا برگزار خواهد شد 
بخش ملی شــامل اجرای زنده  )مجازی( قصه گویی از 
سوی دختران و پسران )۱۲ تا ۱۸ ســال(، زنان و مردان 
)۱۸سال به باال( و مادربزرگ ها و پدربزرگ ها در سه بخش 
»قصه هایی برای کودکان«، »قصه هایی برای نوجوانان« 

و »قصه هایی برای بزرگساالن« و بخش بین الملل شامل 
رقابت صحنه ای )مجازی( قصه گویان برگزیده ی ۲۲ دوره 
جشنواره قصه گویی در مراحل منطقه ای، ملی یا بین الملل، 
قصه گویان و مجریان حرفه ای دارای سابقه اجرا در رسانه 
ملی و تئاتر کشــور و قصه گویان منتخب سایر کشورها، 
 دو بخشی است که همانند گذشــته و با تغییراتی جزیی 

برگزار خواهد شد.
دو بخــش جدید بــا نام هــای »قصه گــوی برتر« و 
»پادکست« نیز به جشنواره اضافه شده است. قصه گوی 
برتر، رقابت حرفه ای های حوزه ی قصه گویی است و با شکل 
و شمایلی متفاوت از سایر بخش های جشنواره بین المللی 
قصه گویی اســت که در آن تنها افرادی می توانند شرکت 
کنند که بر اساس جدول امتیازات مشخص شده، امتیاز 

الزم را در حوزه های مختلف به دست بیاورند. 
امسال و برای سومین مرتبه، مســابقه قصه ۹۰ ثانیه 

با عنوان »قصه زندگــی من« در جشــنواره بین المللی 
قصه گویی برگزار خواهد شد.

 بر اســاس آنچه در فراخوان مورد اشــاره قرار گرفته 
»من و کرونا« کــه روایت ایثار و از خود گذشــتگی کادر 
درمــان، روایت زندگــی در روزهای قرنطینــه و روایت 
مهربانــی و همدلی بــا دیگــران و... اســت و همچنین 
»دیروز غرور آفریــن، فردای افتخارآفریــن« که روایت 
جان فشانی های ســربازان و رزمندگان انقالب اسالمی، 
هشت سال دفاع مقدس، مدافعان حرم ، شهدای هسته ای 
 و قهرمانان حوزه ی علم و دانش است دو محور موضوعی 
 بخش ۹۰ ثانیه ای است که در آن تمامی گروه های سنی 

امکان شرکت را دارند.
مرحله پایانی بیست وسومین جشــنواره بین المللی 
قصه گویی کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان 

هم زمان با شب یلدا به صورت مجازی برگزار می شود.

فراخوان جشنواره بین المللی قصه گویی کانون با تمرکز بر دنیای مجازی
تئاتر

این رمان، روایتی خیالی از 
مرگ تنها پسر شکسپیر بر 
اثر طاعون سیاه و تصویری 

طاقت فرسا و دردناک از 
اندوه است که اولین بار یک 

سال پیش منتشر شد
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