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در ماه گذشته موفق به دیدن چند 
نمایش با شیوه اجرایی متفاوت شدم. 
نمایش هایــی که تمایلی بــه اجرا در 
قالب های مرســوم ندارنــد و به نوعی 
درتالشــند در زمره »دیگر گونه های 
اجرا« باشــند، اصطالحی کــه در پی 
برگزاری جشــنواره فجــر و تفکیک 
پرفورمنس آرت از نمایش های خیابانی 
زاده شد. حتی فرهاد مهندس پور که به 
نوعی حامی فکری این جریان اســت، 
 Offstage در دوره خویش از عبارت
استفاده کرد. عبارتی که مانایی نداشت 
و در نهایت به همــان »دیگر گونه های 
اجرا« رضایت داده شــد. شــیوه های 
آزمایشــگاهی که بیشــتر برآمده از 
خوانده های پراکنده و دیدن فیلم تئاترها 

در فضای یوتیوب بود. هیچ منبع و منشا 
ویژه ای برای میل به کار کردن در حال و 
هوای پرفورمنس  وجود نداشت. هنوز 
هم هیچ کتاب مشــخصاً مختص به 
پرفورمنس آرت به فارسی منتشر نشده 
است و به نظر ادراک عمومی به این حوزه 
نه از سر سیر تاریخی که برآمده از میل 

زمانی بوده است.
نمایــش »آنامورفیــک« بــازی 
شیطنت آمیز و اجراگرایانه ای با هملت 
است. گروهی نمایشی قرار است متن 
شکسپیر را تمرین کنند، اما همه چیز 
در انقیاد کارگردانی مســتبد اســت. 
کارگردان دیده نمی شــود. استبداد از 
طریق شخصیتی نادیده تزریق می شود 
و حاال قرار اســت علیه این اســتبداد 
قیامی شود. گروه تالش می کنند وجه 
تعاملی به اجرا دهند تــا مخاطب وارد 

یک مبارزه علیه اســتبداد شود. یعنی 
یک وجه پرفورمنســی به اجــرا برای 
ورود تماشــاگر به صحنــه. نمونه این 

پرفورمنس ها در تاریخ نمایش بسیار 
است. از تئاتر شــورایی آگوستو بوال 
گرفته تا اجرای آوانگاردهای اروپایی؛ اما 
نمایش »آنامورفیک« حتی نمی تواند 
مخاطب را مجاب کند علیه استبداد قیام 
کند، چون مخاطب چیزی از استبداد 
درون متنی نمی داند. او پول بلیت داده تا 
چیزی ببیند. او کاالیی پیش  روی خود 
را سرلوحه کنش  خویش قرار نمی دهد، 
بلکه تمایــل دارد آن را مصرف کند. او 
خودش در موقعیت مستبد است و میل 
گروه را می کشد. امکان ارتباط با انتخاب 
سالن و شــیوه اجرا تحریف می شود. 
نمایش الکن می شود در بیان حرفش. 
حتی آنامورفیک هم نمی شود، به نظر 
می آید انتخاب این وجه فیزیکی برای 
چنین اجرایی اشتباه است. اسم نمایش 
می توانست »آنتروپی« باشد و درباره 

اغتشاش در اجرا.
نمایش دیگری که در فضای متضاد 
دیدم »تســهیالت« اســت. نمایشی 
که ایده اش جذاب اســت، اما در اجرا 
وامی ماند. خانواده ای برای حفظ خانه 
خویش به این نتیجه می رسند فرزند 
خانواده را ناقص کنند تا تسهیالت مالی 
برای به دســت آوردن خانه به دست 
آورند. فضای نمایش قرار است در یک 
خانه کوچک رخ دهــد، اما فضا چنان 
کوچک نیست. سالن نمایش هرچند 
محقر است، اما نمی تواند بازنمایی تحقر 
باشد. لختی ســالن یک وجه ابزوردی 
بــه کار می دهد، امــا نمی تواند ابزورد 
شود. مکان و شــیوه اجرا از هم منفک 
می شوند و اتمسفر نمایش مخاطب را 
درگیر خود نمی کنــد. جهان نمایش 
میان ابزورد بودن و رئالیسم گیر می کند. 
شوخی هایش ماندگار نمی شود و تکلیف 

شیوه اجرا نامتعین می ماند. هرچند به 
نظر می رسد نمایش درگیر متن است 
تا کارگردانی، ولی مگر می شود اجرا را بر 

متن استوار دانست!؟
نمایش دیگری کــه در این فضای 
اجراگریانه دیدم »باغ وحش« اســت. 
اجرایی در یک کافه که در آن بازیگران 
نقش یک حیوان خاص را ایفا می کنند. 
تماشاگر در یک تور حرکت می کند و در 
هر غرفه با حیوان/انسان روبه رو می شود 
کــه او وارد یک مونولوگ می شــود و 
درباره حضورش در آن مکان می گوید. 
مخاطــب در برابر انســان/حیوان ها 
می ایســتد و گوش می دهد. لمس از 
نزدیک ممکن اســت، اما تعامل شکل 
نمی گیــرد. مخاطــب در برابر عناصر 
پرفورمنسی بدون ســالح می ماند. او 
نمی دادند چه می بیند و نسبتش با اجرا 
چیست. برای مداخله او برنامه ای چیده 
نشده است. اجرا بسته است و تنها دیوار 
چهارم کذایی فروریخته است. می شود 
هر یک از این اجراهــا روی  صحنه نیز 
دید. همه چیز به اتمسفر شبانه و مکان 
اجرا بازمی گــردد. اینکه یک موقعیت 
متفاوت رقم خورده است، اما آیا بین اجرا 
و مکان و زمان نسبتی شکل می گیرد؟ 
شاید بشود توجیه کرد آنچه رخ می دهد 
واحد نوعی فانتزی اســت که از منطق 
گریزان است، ولی آیا این مسأله کفایت 

می کند؟
در سال های اخیر کتاب هایی تحت 
عنوان »نظریه اجرا« منتشر شده است و 
از قضا ذهنیت عمومی دانشجویان را به 
این موضوع سوق داده است. اگرچه هر از 
گاهی در دل این کتاب ها از پرفورمنس 
ســخن به میان آمده اســت، اما هیچ 
کتاب مســتقلی درباره پرفورمنس در 

بازار کتاب نیست و این حوزه گم وگور 
مانده اســت. این فقدان منبع زمانی 
خطرناک می شود که این میل عمومی 
خودجوش بدل به حقیقت ماجرا شود. 
یعنی در عــدم تعریــف پرفورمنس، 
اجراها داعیه دار پرفورمنس شــوند. 
بنایی بی پی سرپا می شود که مشخص 
نیست مواد و مصالح خود را از کجا آورده 
اســت. این روی هوا بودن می تواند در 
ادامه پرفورمنس  را حتی به پایان برساند. 
بدون داشتن رابطه میان منبع و میل، 
نتیجه کار در آینده فروکش کردن میل 

خواهد بود. 
پرســش مهم ایــن اســت وجوه 
پرفورمنســی کنونی از کجا می آید؟ 
ریشه ها چیست؟ تکنیک از کجا نشأت 
می گیرد؟ فهم عمومی پرفورمنس با 
چه رویکردهای صورت می گیرد؟ بدون 
اتصال به ریشه پرفورمنس چه خواهد 
شد؟ و هزاران پرسشــی که بی جواب 
می ماند، هرچند به نظر می رســد یک 
کتاب می تواند مســیر را به طور کامل 

تغییر دهد.

درباباجراهای»آنامورفیک«،»تسهیالت«و»باغوحش«؛

خلق الساعه و نامتعارف 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

مستند »طاعون قرن« ساخته محمد عبدی زاده درباره برخورد بعضی مسئوالن با 
موضوع کروناست.

به گزارش ایلنا، محمد عبدی زاده کارگردان مســتند »طاعون قرن« که در بخش 
کرونای پانزدهمین جشنواره بین المللی »سینماحقیقت« حضور دارد، درباره این فیلم 
گفت: »طاعون قرن« درباره پنهان کاری ها و بی مسئولیتِی بعضی مسئوالن در مواجهه با 
کرونا است. در این فیلم ادای احترامی به کادر درمان کردیم که همچون سرباز در مقابل 
این ویروس جنگیدند. حین ساخت فیلم خواسته یا ناخواسته دچار ممیزی هایی شدیم 

اما همچنان با فیلمی چالشی روبه رو هستیم.
او درباره نام فیلم تاکید کرد: از آنجایی که ویروس کرونا مسافری از کشور چین بود و 
این کشور در دادن اطالعات به دیگر کشورها پنهان کاری کرد، پیشنهاد من این بود که 

نام فیلم »طاعون چین« باشد اما با آن موافقت نشد.
کارگردان مستند »بعد از این سه ماه« درباره مشکالت و چالش هایی که حین ساخت 
فیلم با آن ها همراه بوده است، بیان کرد: زمان ساخت فیلم اطالعات درستی به کسانی که 
با آن ها کار می کنم، نمی دهم. »طاعون قرن« در ۲ بخش ساخته شد؛ بخش اول بیماران 

کرونایی، کادر درمان و پزشکان بودند که لزومی نداشت اطالعات درستی به آن ها بدهیم، 
البته هدف ما نمایش تالش آن ها بود. بخش دیگر صحبت با مسئوالن و مدیران متولی 
امور کرونا بود که باید در موقعیت قرارشان می دادیم، برخی از آن ها آنقدر شجاع بودند 
که به این پنهان کاری اذعان داشتند و برخی دیگر اعتقاد داشتند که نباید این موضوع را 
سیاسی کنیم و درباره آن فیلم بسازیم.عبدی زاده با اشاره به اینکه تنها یک لوکیشن از 
فیلم »طاعون قرن« خارج از بیمارستان است درباره شیوه ساخت این مستند مطرح کرد: 
مستند »طاعون قرن« موضوع محور است و به همین دلیل با مصاحبه و تصاویر تنیده 

است، حس و حال بیماران، پرستاران و کادر درمان را در این فیلم شاهد خواهیم بود.
عبدی زاده درباره ظرفیت موضوع کرونا برای ساخت فیلم های مختلف عنوان کرد: 
موضوع کرونا همچون جنگ جهانی دوم و دوران دفاع مقدس ظرفیت ســاخت آثار را 
دارد، اما به این مساله بستگی دارد که از چه منظری به آن بپردازیم؛ فیلمسازانی وجود 
دارند که تنها می خواهند فیلم را برای شعاردهی بسازند اما از طرف دیگر فیلم هایی را 
نیز می توان ساخت که عالوه بر نمایش تالش تمام کسانی که در این عرصه می جنگند، 
نگاهی انتقادی داشته باشند. مستندساز نوری به تاریکی می تاباند و باید با جسارت خود 

حقیقت محض را نمایان کند.این فیلمساز در بخش پایانی صحبت هایش درباره جشنواره 
»سینماحقیقت« گفت: جشنواره »سینماحقیقت« نمایش تالش همه مستندسازان 
است و اگر آثارمان در آن به نمایش درنیاید ناراحت می شویم چراکه متولی  برای حمایت 

حرفه ای از سینمای مستند وجود ندارد و تنها هدف مستندساز نیز نمایش اثرش است.
پانزدهمین جشنواره بین المللی »سینماحقیقت« به دبیری محمد حمیدی مقدم 

از فردا ۱۸ آذرماه شروع شده و تا ۲۵ آذرماه ادامه دارد.

هادی خورشاهیان معتقد است وقتی می توان موضوع و 
داستانی را کوتاه بیان کرد الزم نیســت آن را در ۵۰۰ صفحه 

نوشت.
به گزارش هنرآنالین، هادی خورشاهیان شاعر و نویسنده، با 
این توضیح که کتاب »دزدیدن آدم رباها« در انتشارات محراب 
قلم مراحل چاپ را طی می کند به هنرآنالین گفت: این رمان 
نوجوان داستان پلیسی و طنز دارد و توسط مجید صابری نژاد 
تصویرگری شده است. خانواده ای گرفتار آد  م رباها می شوند 
اما طی اتفاقاتی داستان شکل دیگری به خود می گیرد و این 

خانواده آدم رباها را می دزدند.
او که مجموعه داستان »کلمات نوه های پدربزرگند« را برای 

چاپ به انتشارات سروش سپرده، ادامه داد: این کتاب شامل ۲۵ 
داستان با عناوین »آوازخواندن کتاب ها«، »پرواز با کلمات«، 

»نوشیدن شعر«، »ســفر در خواب«، »خواندن طبیعت«، 
»کلمات نوه های پدربزرگند«، »ســفر در کتاب«، »دوستی 
در قفســه«، »چنگیز در دایــره«، »خداحافظی با کلمات«، 
»خوابیدن هواپیما«، »حیوانات قد بلند«، »طوطی«، »دور 
دنیا«، »خط زدن جنگ«، »وطن«، »رئیس جمهور«، »لبخند 
درخت«، »پرندگان در باد«، »کتاب هــا را بخوان«، »جهان 
کتاب ها«، »مادربزرگ«، »کلمات غریبه«، »پینوکیو دروغ 

نگو« و »کتاب های قایم شده« است.
خورشاهیان با بیان این که ۲۵ داستان کتاب در دو سه خط 
نوشته شدند، افزود: به نظرم وقتی می توان موضوع و داستانی 
را کوتاه بیان کرد الزم نیست آن را در ۵۰۰ صفحه بنویسیم. به 
جای یک داستان، داستان هایی با موضوعات مختلفی منتشر 
می شود. این نوع نگارش شکل دیگری از داستان نویسی برای 
کودکان محسوب می شود که البته تازه نیست و در این قالب 
آثار زیادی نگارش یافته است. چه بسا اصطالحا بتوان اسم آن 

را سپیدخوانی هم گذاشت.

او با این توضیح که همه داستان ها از زبان دختری به اسم 
سارا روایت می شود، تصریح کرد: محوریت تمام داستان های 
»کلمات نوه های پدربزرگند«، کتاب اســت ولــی از زوایای 
مختلف به این موضوع نگاه شده است. تصویرگری این مجموعه 
که به زودی منتشر می شود توسط ناهید مومن خوانی صورت 
گرفته است.خورشاهیان همچنین از انتشار کتاب »مداد رنگی 
قد کوتاه« برای مخاطب کودک خبر داد و اظهارداشــت: این 
مجموعه به تازگی از سوی انتشــارات سروش منتشر شده و 
تصویرگری آن کاری از هدی زینعلی اســت. کتاب حای ۱۲ 
داستان کوتاه با عناوین »مداد رنگی قد کوتاه«، »ماهی زبان 
بلد نیست«، »قیچی خطرناک«، »عینک پدربزرگ«، »بازی با 
سوسک«، »بادبادک«، »بشقاب بدجنس«، »قصه های الکی«، 
»چیزهای خیلی خوب«، »شیر برای ماهی«، »قایم ماشک بازی  
عروسک ها« و »شال قرمز خوشگل« است. داستان های این 
کتاب نیز در دو ســه خط نوشته شــده و مضامین کودکانه و 

رگه های طنز دارد.

هادیخورشاهیان،شاعرونویسنده:

الزم نیست همه داستان ها ۵۰۰ صفحه ای باشند

ادایدینیبهکادردرمان

»طاعون قرن« درباره پنهان کاری در دوران کروناست
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برپایی نمایشگاه »ویروس 
دست ساز« در گالری شیرین

نمایشگاه آثار سمیرا البرزکوه با عنوان »ویروس 
دست ساز« در گالری شیرین برگزار شد. البرزکوه در 
گفت و گو با هنرآنالین با بیان اینکه ۱۰ اثر با تکنیک 
رنگ روغن روی بوم و یک چیدمان در این مجموعه 
به نمایش درآمده است، گفت:  ایده این مجموعه بر 
اساس مصرف بی رویه پالستیک و آسیب هایی که به 
محیط زیست می رساند شکل گرفت. ما در مصرف 
پالستیک بسیار بی توجه هســتیم و هر زمان که 
گردشگران به طبیعت  می روند مقدار زیادی بطری و 
کیسه در فضای سبز و ساحل دریا ر ها می کنند. انگار 
ما به حضور پالستیک در محیط خود عادت کرده ایم، 
ولی من می خواستم به بیننده نشان دهم که این ها 
هیچ وقت عادی نمی شود و در آینده باعث مشکالت 

بسیاری برای خودمان خواهد شد. 
البرزکوه ادامــه داد: در کار های من بطری ها و 
کیسه های پالستیکی دیده می شــوند که مانند 
یک موجود زنده در آب شناور هســتند و اینطور 
تجسم کردم که قطعات پالســتیکی ر ها شده در 
آب خودشان به یکی از موجودات اقیانوس تبدیل 
شده اند. آن ها عمری طوالنی دارند و قدیمی ترین 
پالستیک های تولید شــده هنوز در طبیعت باقی 

است.
او درباره چیدمانی که در این مجموعه قرار دارد 
گفت: در مدت یک ســال بطری هایی را که توسط 
خانواده خودم و جمع کوچکی از دوستانم مصرف 
شده بود نگه داشتم و این چیدمان بازنمایی مصرف 
پالستیک و تولید زباله در یک گروه کوچک است. 
من کف گالری را با ماسه، مرجان و صدف پوشاندم 
و بطری ها را روی آن گذاشتم و با ویدئو پروژکشن 
تصویر اقیانوس را روی آن انداختم تا مخاطب ببینند 
همین گالری اگر به عنوان اقیانوس در نظر گرفته 
بشود چه حجم زیادی از پالســتیک در آن جمع 

شده است.

آخرین فیلم فرشته طائرپور 
راهی جشنواره کانادا شد

فیلم ســینمایی »خداحافظ دخترشیرازی« 
به کارگردانی افشــین هاشــمی راهی جشنواره 

»بریتیش کلمبیا« شد.
به گزارش ایلنا، فیلم ســینمایی »خداحافظ 
دختر شــیرازی« به کارگردانی افشین هاشمی و 
تهیه کنندگی فرشته طائرپور در بخش فیلم های 
بلند اولین دوره جشنواره فیلم های محیط زیستی 
»بریتیش کلمبیا« که در کشــور کانــادا برگزار 

می شود، به نمایش درمی آید.
این فستیوال تالش دارد تا با اســتفاده از ابزار 
قدرتمند سینما و فیلم هایی که تمرکز بر سوژه های 
محیط زیستی دارند، گامی در باال بردن سطح آگاهی 
جامعه بردارد. ۵۵ فیلم از اقصی نقاط جهان در این 
دوره از جشنواره با موضوعات اجتماعی، فرهنگی، 
انسانی مانند مهاجرت، جنگ، اختالف نژاد، قومیت، 
تاثیرات تکنولوژی و رسانه های اجتماعی بر زندگی و 

سالمت روان و… حضور دارند. 
بازیگرانی چون شبنم مقدمی، افشین هاشمی، 
آیسان حداد، مونا فرجاد، حسین محب اهری، رؤیا 
تیموریان، حسین یاری، هدایت هاشمی و هومن برق 
نورد در »خداحافظ دختر شیرازی« به هنرنمایی 
پرداخته اند. مرکز بین الملل ســازمان سینمایی 

سوره، پخش بین الملل این اثر را بر عهده دارد.
این جشــنواره به صورت آنالین از تاریخ ۱۰ تا 
۱۵ دسامبر ۲۰۲۱ - ۱۹ تا ۲۴ آذر- برگزار می شود.
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