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حالم خوب نیســت. حــال طرف 
مقابلم هم خــوب نیســت. روبه روی 
هم نشسته ایم. کمی به چهره هم نگاه 
می کنیــم. چشــم هایمان در هم گره 
می خــورد. روی میز چند قطعه عکس 
چیده شــده تا روایتی نقل شود. اسم 
روایت شجره نامه اســت، البته نه از آن 
شجره نامه های مرســوم که درختی از 
زمین ریشه گرفته و تا بار خود را به اوج 
آسمان رسانده، همه چیز روی کاغذ به 
سادگی ترسیم می شود. طرف مقابلم از 
زاده شدن ها می گوید، از سه نسل پیشتر 
شروع می شود تا به نقطه اکنون برسیم. 
داستان آمدن ها و رفتن ها. چیزی شبیه 
»شــهر ما« تورنتون وایلدر؛ اما به جای 
نقل داســتان دو خانــواده وب و گیبز،  
این داستان مدیر صحنه است. او برای 
من از بازگشت به گذشته می گوید. به 
همان ریشه درخت خفته در خاک، به 

نقطه آغازین فهم خود از خانواده. همه 
چیز به یک ناداســتان گره می خورد. از 
ازدواج ها و والدت ها و البته درگذشت ها. 
درگذشتن نقطه عطف ماجرا می شود. 
اولین مواجهه با درگذشت یک فرد در 
خانواده، کسی که می توانی وجودش را 

درک کنی و فقدانش را بیشتر.
اسم نمایش »برگشت« است. مدام 
به واژه »برگشت« و »درگذشت« فکر 
می کنم. ترکیب واژه هــا چنان به هم 
شبیهند که آدمی را به تکاپو می اندازد. 
نظریه ای است که واژگان واجد حروف 
مشترک، به لحاظ درونی معنای نزدیک 
به هم را متبادر می کند. مدیر صحنه از 
گذشته می گوید که در آن مادربزرگ ها 
و پدربزرگ ها درمی گذرند. اینجا بحث 
»گذشته« و »درگذشته« در میان است. 
ذهن بیشتر درگیر می شــود. او درباره 
آدم هایی می گوید که »در« »گذشته« 
او زیســت می کرده اند و در »اکنون« 
همه چیز »گذشته« به حساب می آید. 

نمی توان زمان را به عقب برگرداند و از 
این جهت »برگشت« تالشی است علیه 
این تقابل با »گذشته«. به عبارتی مدیر 
صحنه شــهر من، می خواهد در برابر 
»درگذشــته «هایش من »برگشته« 
باشم. آن رابطه واژگانی در کنش میان 

مخاطب/اجراگر نمود پیدا می کند.
محمدحســین رنجبر چیدمانی 
ســاده برای ما تهیه کرده اســت. یک 
میز و دو صندلی و آدمــی برای حرف 
زدن. در تنهایی مــن و مصاحبم، گارد 
دفاعی بی کنشی شکسته می شود. او در 
روایت خود دست روی نقطه حساسی 
می گذرد: »گذشته«. من به »گذشته« 
خودم »برگشــت« می خورم. مروری 
روایتــی از مواجه مــرگ مادربزرگ یا 
پدربزرگ، روایت های نهفته در عکس ها. 
من با مصاحب خود به اشتراک می رسم. 
کودکی که نمی داند مرگ چیســت و 
اکنون با فقدان یک نفر روبه رو می شود. با 
فروپاشی خانواده و گریه هایی که غریب 

می آید. باید در برابر این وضعیت سخن 
بگویی. »برگشت« به خود و کاوش آنچه 
تجربه کردی. تجربه زیستی برون ریزی 
می شــود، همانند آنچه مصاحب من 
تجربه کرده است. تجربه های ما تالقی 
پیدا می کند و این تالقی هم لذت است 
و هم درد. ما اساساً از بیان دردها طفره 
می رویم و تــالش می کنیــم از لذات 
»گذشته« خود حرف زنیم. »برگشت« 
ما به »گذشــته« برای زجر کشــیدن 
نیســت، ما از درد »گذشته« زجرکش 
می شویم؛ اما این بار مصاحب من از دردی 
می گوید که من هم تجربه کرده ام. درد 
فقدان افراد »درگذشته« و تخلیه نشدن 
آن درد که بی شک محصول ندانستن من 
است. من در برابر مصاحب خودم خلع 
سالح می شوم، گاردم گشوده می شود 

و حرف می زنم. 
نمایــش محمدحســین رنجبر 
حــاال منهــای تقابــل دو مفهــوم 
»درگذشت«/»برگشت«، ما را در یک 
موقعیت عاطفی هم قرار می دهد. میان 
تقابل ذهنی و فکری، باید بر عواطف خود 
نیز چیره شویم و شــاید این دو واژه - و 
البته بســیاری از واژه های دیگر - از دل 
احساســات ما راه به عقالنیت ما پیدا 

می کنند.
سفر به »گذشته« همواره دردناک 
اســت و فهمیدن اساســاً بر پایه درد 
کشیدن است. تا سر سوزن در انگشت 
ما فرونرود، درکی از درد ناشی از تیزی 
سوزن را متصور نمی شــویم؛ اما مرگ 
شاید تنها چیزی باشد که تجربه کردنش 
بدون »برگشت« باشد. ما می میریم و 
دیگر »برگشت«ی برایمان تعبیه نشده 
است. آدم های بسیاری مدعی مردن و 
برگشتن اند؛ اما روایت های آنان از تجربه 
مرگ آنچنان نامتشابه است که هیچ گاه 
راز مرگ بــرای ما فاش نخواهد شــد. 
تجربه های نزدیک به مرگ چیزی است 

شبیه اصطکاک، ما می دانیم اصطکاک 
وجود دارد و نیروی است مقابل حرکت 
ما روی سطوح؛ اما هیچگاه این اصطکاک 
لمس شدنی قابل اندازه گیری نیست. ما 
همواره براساس نیرو و جرم یک جسم 
می توانیم »اصطکاک در آســتانه« را 
حدس بزنیم، آن هم با تقریب. به نوعی 
این »در آستانه« بودن همان »نزدیک« 
بودن اســت و شــاید حتی گفت آنکه 
می میرد و برمی گــردد تجربه »مرگ 
در آســتانه« را داشته اســت، مشرف 
می شــود؛ اما وارد نمی شــود. ورود از 
دروازه مرگستان، »برگشت«ی را رقم 
نمی زند. وضعیت »برگشــته« چیزی 
است محصول علم الیقین، تجربه فرد 

»درگذشته« دیگر حق  الیقین است.
»برگشت« اما فرصتی است شبیه 
همان »اصطکاک در آستانه« تا با تقریب 
حســاب کنیم مرگ برای مــا چه رقم 
زده اســت. چه چیزی از ما گرفته و چه 
چیزی به ما داده. دردهای ناشی از مردن 
دیگران، در برابرمان مرور می شود و حاال 
دردها به یادمان می آیــد و می توانیم 
دریابیم »درگذشته«ها در »برگشت« 
آن لحظه، چه چیزی برای ما گذاشــته 
و چه چیزی را نه. مــا حامل چه چیزی 
از آنهاییم و آیا »برگشــت« یادشــان، 
می تواند بدیلی بر مرگ باشــد. اینکه 
سعدی می فرماید »سعدیا مرد نکونام 
نمی رد هرگز/مرده آن است که نامش 
به نکویی نرود« آیا در چنین وضعیتی 
برای ما مصداق پیدا می کند، وقتی در 
یاد »درگذشتگان« ســعی می کنیم 

خوبی هایشان را به یاد آوریم؟
نمایــش »برگشــت« البته یک 
ُفرم اســت. ُفرمــی برای مواجــه ما با 
خویشــتن. درواقع اســم نمایش هم 
داللت بر »برگشــت« به خود دارد؛ اما 
موضوع بحث - حداقــل در روزی که 
من بــا آن روبه رو بودم - »برگشــت« 

و »درگذشــت« در تالقی هــم قرار 
می گیرند؛ اما »برگشت« می تواند با هر 
چیزی تلفیق شــود. برای مثال تجربه 
زیستی من از بازی کردن، سفر کردن 
و ... . ُفرم تالشی است برای انهدام همان 
گارد دفاعی که مانع از کنش می شود. 
اگرچه کنش موجود کالمی اســت و 
نمی تواند ما را بــه یک کنش فیزیکی 
سوق دهد، به دو دلیل. یک اینکه موضوع 
مورد بحث توان کنش فیزیکی را از ما 
می گیرد، مرگ مبحث پر دردی است 
و یادآوری درگذشــتگان عزیز دردی 
مضاعف. دوم آنکه نمایش پیشنهادی 
برای کنش فیزیکی ندارد و با ترک میز 
گویی همه چیز تغییر می کند. هرچند 
بعد از نمایش رابطه اجراگر و مخاطب هم 
دگرگون می َشود. آنها به شکل استعاری 
مدام به یکدیگر »برمی گردند«. این امر 
اجتناب ناپذیری اســت، ما درگیر راز و 
رمزهای هم شده ایم. شاید در برابر هم 
نقش بازی کرده ایم؛ اما واژگان ساطع 
شــده از دهان ما بخشــی از وجود ما 
بوده اند. »گذشــته« همواره به صورت 
»برگشته« برابر ما - اجراگر/مخاطب- 

ظاهر می شود.

نگاهی به نمایش »برگشت«

تو را به خویشتن عودت می دهم 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

کتاب »مواد الزمش به مقدار کافی« با موضوع  مبانی 
داستان نویســی به قلم سیدمحمدحســین حسینی 

ازسوی نشر ایجاز منتشر شد.
به گزارش  روابط عمومی انجمن ادبی سیمین، کتاب 
آموزش مبانی داستان نویسی فارســی با عنوان »مواد 
الزمش به مقدار کافی« با مقدمه ســعیده اســداللهی، 
اســتاد ادبیات فارســی و با نگاهی نوین بــه آموزش 

داستان نویســی و مبانی نگارش یک داســتان جذاب 
و خواندنی در ۱۵۰ صفحه به قلم سیدمحمدحســین 
 حســینی و به همت نشــر ایجــاز روانه ی بازار نشــر

 شد.
براســاس این گزارش ایــن کتــاب درواقع حاصل 
تجربه های عملی و آموزشــی نویســنده در دوره های 

متعدد داستان نویسی دراین انجمن است.
حســینی نویســنده، منتقد و پژوهشــگر ادبیات 
داستانی، متولد سال ۶۵ در تهران است و تاکنون به همت 
وی ده ها دوره داستان نویســی ویژه جوانان و نوجوانان 
عالقه مند به صــورت حضوری و آنالین در دانشــگاه و 

موسسات فرهنگی و محل انجمن برگزار کرده است.
وی همچنین از ســال ۹۷ با تاســیس انجمن ادبی 
ســیمین دوره های متعدد داستان نویسی را در سراسر 
کشــور برگزار کرده و نقد و پژوهش هــای متعددی در 
حوزه فرهنگ از او در مطبوعات و خبرگزاری ها منتشر 

شده است. 
»مــواد الزمــش بــه مقــدار کافــی« اولیــن اثر 
سیدمحمدحسین حســینی با زبانی ساده و صمیمی 
برای عالقه مندان به داستان نویســی تالیف و در ۳۰۰ 
نسخه توسط انتشــارات »ایجاز« چاپ و روانه بازار نشر 

شده است.

کتاب آموزش داستان نویسی منتشر شد؛
 »مواد الزمش به مقدار کافی« 

نمایش محمدحسین رنجبر 
حاال منهای تقابل دو مفهوم 
»درگذشت«/»برگشت«، 

ما را در یک موقعیت عاطفی 
هم قرار می دهد. میان 

تقابل ذهنی و فکری، باید 
بر عواطف خود نیز چیره 

شویم و شاید این دو واژه - و 
البته بسیاری از واژه های 
دیگر - از دل احساسات 
ما راه به عقالنیت ما پیدا 

می کنند
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 »قلط دیکطه ای«
 آماده پخش بین المللی شد

فیلــم »قلــط دیکطــه ای )Misled( « به 
نویسندگی و کارگردانی علیســام صادقی آماده  

پخش بین المللی شد.
به گزارش ایلنا، این فیلم با سرمایه گذاری سام 
آرت آکادمی، توسط نامیرا فیلم تهیه شده است و 
پخش بین المللی آن را کمپاتی فرست اسکرین با 

مدیریت سولماز اعتماد به عهده دارد.
در خالصه داســتان فیلم آمده است: پسر ۱۰ 
 ساله ای به نام پارسا، درگیر یکسری اتفاق ساده و در 
عین حال پیچیده می شود؛ اتفاقاتی که برای کودکان 
این سن و چه بســا خیلی از ما رقم می خورد و تاثیر 

بسزایی در آینده فرد دارد.
سحر حق شــناس، فرید دالور، مهسا جوادی، 
حامد ربیعی، محمد پارساشکفته و برسام بلوچی 

بازیگران فیلم کوتاه »قلط دیکطه ای« هستند.
علیسام صادقی که به تازگی برای نقش آفرینی در 
فیلم »سربست« به نویسندگی و کارگردانی میالد 
منصوری جایزه ویژه  هیئت داوران جشنواره ی فیلم 
بلغارستان را از آن خود کرده و به عنوان کاندیدای 
جایزه بازیگری مرد در جشنواره ی امریکای جنوبی 
هم معرفی شــده بود، این روزها در حال برگزاری 
کارگاه های بازیگری با متد به روز سوفرولوژی است.

    
»صحنه زنی« راهی نوزدهمین 

جشنواره چنا شد

فیلم سینمایی »صحنه زنی« در دومین حضور 
بین المللی خود، راهی جشنواره چنا در هند می شود.
بــه گــزارش هنرآنالیــن، فیلم ســینمایی 
»صحنه زنی« بــه کارگردانــی علیرضا صمدی، 
تهیه کنندگی مجیــد رضاباال و ســرمایه گذاری 
مسعود و مجید زارع که از ماه آینده ۲۴ آذر ماه اکران 
خود را توسط پخش بهمن سبز در سینماهای کشور 
آغاز می کند، در دومین حضور بین المللی خود، در 
نوزدهمین دوره جشنواره »چنای« هند به نمایش 

درمی آید.
این فستیوال از جشنواره های معتبر هند بوده که 
از سال ۲۰۰۳ شروع به کار کرده و سعی دارد بهترین 
کارهای جهانی را انتخاب کرده و به نمایش بگذارد. 
نوزدهمین دوره جشنواره »چنای« هند از ۱۶ تا ۲۳ 
دسامبر ۲۰۲۱ برابر با ۲۵ آذر تا ۲ دی ماه ۱۴۰۰ در 

شهر چنای هند برگزار می شود.
پیش از ایــن و در اولین حضــور بین المللی، 
فیلم ســینمایی »صحنه زنی« بــرای حضور در 
هفتاد و پنجمین جشــنواره بین المللی »سالرنو« 
ایتالیا انتخاب شــده بود. پخش بین المللی فیلم 
»صحنه زنی« توســط مرکز بین الملل ســازمان 

سینمایی سوره انجام می گیرد.
    

آغاز ثبت نام صنوف برای حضور 
در جشنواره سینماحقیقت

ثبت نام اعضای صنــوف برای تماشــای آثار 
پانزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم مســتند 
ایران - ســینماحقیقت از دیروز -چهارشنبه ۲۶ 

آبان-  آغاز شد.
به گزارش هنرآنالین، امکان ثبت نام اعضای دو 
انجمن صنفی کارگردانان و تهیه کنندگان سینمای 
مستند روی وب سایت جشنواره، به منظور تماشای 
آثار و استفاده از برنامه های کارگاهی و نمایشی این 

رویداد بزرگ سینمای مستند ایران فراهم است.
اعضای صنــوف می تواننــد از طریق لینک 
مســتقیم panel.irandocfest.ir روی 
وب سایت جشنواره ثبت نام و در مرحله بعد، روی 
گزینه   صنوف کلیک کرده و ضمن بارگزاری تصویر 
کارت صنفی، ثبت نام خــود را تکمیل کنند. در 
صورت موفق بودن فرآیند ثبت اطالعات در سامانه 
جشنواره، پیامک تایید دریافت ثبت نام برای کاربر 

ارسال خواهد شد.
لمللــی  بین ا ه  ر ا جشــنو نزدهمیــن  پا
»ســینماحقیقت« از ۱۸ تا ۲۵ آذرمــاه با دبیری 

محمد حمیدی مقدم برگزار می شود.

پردهنقرهای

فرهنگ و هنر

آثــاری از اللــه معمــار 
اردستانی در جشنواره چاپ 
معاصــر لنــدن بــه نمایش 
درآمد. به گزارش هنرآنالین، 
ششــمین نسخه جشــنواره 
و نمایشــگاه چــاپ معاصر 
Woolwich لندن ۱۱ تا ۱۴ 
نوامبر ۲۰۲۱ برپاست و نسخه 

آنالین آن نیز تا ۲۸ نوامبر ادامه دارد.
Printmaking یک اصطالح گســترده است 
که تعدادی از تکنیک ها و فرآیند ها را در بر می گیرد. 
چاپ اورجینال، یک اثر هنری اصیل است که توسط 
هنرمند به عنوان اثر تک نسخه، یا چند نسخه ای ارائه 
می شــود. چاپ یک راه عالی برای یادگیری در مورد 
فرآیند هنری، کشــف هنرمندان جدید و آزمایش 
ســلیقه و اعتماد به نفس عالقه مندان به هنراست. 
از آنجایی که معموالً از هر تصویر بیش از یک نسخه 

چاپ شده وجود دارد، پرداخت 
هزینه یک چاپ اصلی نســبت 
به تابلوی رنــگ روغن یا آبرنگ 
 یک هنرمند، بســیار راحت تر

 است.
وول ویچ بزرگترین فستیوال 
چاپ معاصر اســت که هر ساله 
هنرمندان بسیاری را از سراسر 
جهان گرد هم می آورد تا ضمــن نمایش آثار چاپی 
خود، در نشســت ها و کارگاه های تخصصی حضور 

پیدا کنند.
در ششــمین دوره وول ویچ، آثاری از الله معمار 
اردستانی نیز به نمایش درآمده است. اردستانی در 
 19_COVID مجموعه جدید خود به زمانه شیوع
پرداخته و درباره فاصلــه اجتماعی صحبت می کند. 
فاصله ای که نجات دهنده زندگی اســت، اما به نظر 

می رسد که برخی از مردم آن را درک نمی کنند.

نمایشــگاه های »تنگنای«، 
»یاد اســتاد« و »حرف و گفت« 
در گالری های خانــه هنرمندان 
ایران آغــاز بــه کار می کنند. به 
گزارش هنرآنالین، »تنگنای«، 
»یاد اســتاد« و »حرف و گفت« 
عناوین نمایشگاه های تجسمی 
جدیدی است که در گالری های 

خانه هنرمندان ایران میزبان عالقه مندان به این حوزه 
خواهند بود.نمایشــگاه عکس »تنگنــای« با نمایش 
آثاری از شروین شیرکوبی با محوریت موضوع کرونا از 
سه شنبه ۲۵ آبان در ویترین گذر هنر محوطه بیرونی 
خانه هنرمندان ایران آغاز به کار کرده است و تا ۲۵ آذر 

ماه از مخاطبان خود میزبانی می کند.
نمایشــگاه »یاد استاد« با نکوداشــت استاد اصغر 
کفشــچیان مقدم طراح و نقاش فقید نیــز به همت 
صفوراً استکی از روز جمعه ۲۸ آبان ماه در گالری استاد 

ممیز خانه هنرمندان ایران آغاز 
به کار می کند. این نمایشــگاه 
گروهی با نمایش آثاری از بهمن 
بروجنی، محمدهادی فدوی، 
آرمــان یعقوب پور، اردشــیر 
بروجنی، عباس نســل شاملو، 
علی بابایی، بشیر نظری، شیوا 
بابایی، شاهو فرامرزی، مجتبی 
اســدی، صفوراً اســتکی، محمود حضرتی و احسان 

زرکاری همراه خواهد بود.
نمایشگاه »حرف وگفت« نیز شــامل آثاری از علی 
ورامینی است که از جمعه ۲۸ آبان در گالری زمستان 
خانه هنرمندان ایران آغاز به کار خواهد کرد و تا ۸ آذر 
پذیرای هنرمندان و عالقه مندان به هنر های تجسمی 
خواهد بود.اختتامیه این نمایشگاه نیز ۷ آذر از ساعت 
۱۱ در سالن استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران 

برگزار خواهد شد.

تجسمی

خانه هنرمندان ایران میزبان سه نمایشگاه جدید شدآثار هنرمند ایرانی در جشنواره چاپ معاصر وول ویچ


