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احسان زیورعالم

تمایل دارم مقدمه ای بنویسم کمی 
دور از اصل نمایش، ســفری به گذشته 
و وصلــه زدن تاریخ و رویــداد. پیش از 
شــیوع کرونا در تماشــاخانه هامون، 
واقع در خیابان فلسطین جشنواره ای 
برگزار شد در موازات جشــنواره تئاتر 
فجر. علت برگزاری جشنواره هم ساده 
بود، هادی حجازی فــر در مقام مالک 
تماشاخانه معتقد بود دولت باید پایش 
از جشنواره داری کوتاه شود و این مهم 
در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد. 
اگرچه نگاه حجازی فر وجاهت حقوقی 
هم داشت و دولت از برپایی رویدادهای 
فرهنگی منع شــده بود و دستور بر آن 
است رویدادهای فرهنگی برون سپاری 
شــود و دولت صرفاً سیاستگذار باشد؛ 

اما در آن روزهــا همراهان فجر چندان 
توجهی به حرکت حجازی فر نداشتند. 
او جشــنواره اش را در عرض یک هفته 
برگزار کــرد که یکــی از محصوالتش 
»سگ ســورتمه« بود، نمایشی که قرار 
بود در فهرست نمایش های سال 1399 
هامون باشــد؛ اما کرونــا از دو جبهه به 
هامون آسیب رساند. تماشاخانه دچار 
حریق می شــود و هزینه تعمیر آن به 
حجازی فر اجازه نمی دهد تماشاخانه اش 
را بازگشــایی کند. شهرت حجازی فر و 
تعلقش به تئاتر کمکــی بود برای رونق 
ســالنی که پیشــتر در قالب »باران« 

مخاطبانش را از دست داده بود.
دو سال بعد »سگ سورتمه« در تاالر 
مولــوی روی صحنه مــی رود. هامون 
هنوز بسته است و چشم اندازی مبنی بر 
بازگشایی آن وجود ندارد. نمایش سینا 
نصراللهی پس از فاصلــه  پیش آمده با 
اندکی تغییر در بازیگران و انفجاری در 

طراحی صحنه اجرا می شود. تو سرنوشت 
متفاوت، »هامون« و »سگ سورتمه« 
را از هــم جدا می کنــد. وضعیت پیش 
آمده چندان بی شباهت به ُفرم نمایش 
نیست. تصویری انشقاقی از یک خانواده 
که با دو گروه بازیگر دو پاره شــده است. 
نمایشی که برگرفته از نمایشنامه »کار 
خانگی« فرانس کسافر کروتس، روایت 
افول یک خانــواده در پی مرگ کودکی 
اســت ناپذیرفته از سوی پدر. پدری که 
به لحاظ فیزیکی خود چالق اســت و 
فرزندش را بابت نقض نمی پذیرد. از قضا 
چیزی شبیه اتفاق رخ داده برای دوگانه 

»هامون«/ »سگ سورتمه«.
وضعیت اســتعاری نمایش بیش 
از خــود نمایــش به جهــان کروتس 
نزدیکی دارد. نویسنده آلمانی، از دسته 
نویسندگان شورشی و یاغی پس از جنگ 
جهانی دوم - هاینر مولر و راینر فاسبیندر 
- به حساب می آید و متعلق به جایی است 

در میان هنرمندان پســت مدرن؛ البته 
با ویژگی های خــاص خویش. کروتس 
نویسنده ای اســت زبان پریش. دنیای 
او از هم پاشیده اســت و بخش مهمی 
از این پاشــش در قالب تپق ها و زوال ها 
نمایان می شــود. کروتس جوان، اسیر 
در میان دو پارادایم متقابل و متضاد، از 
شرق سوسیالیسم شــوروی و از غرب 
مصرف گرایــی آمریکایی، خــود را در 
»دوران اسکیزوفرنی« می یابد. آثارش 
واکنشی است به همین وضعیت از منظر 

طبقه کارگر. 
در نظر کروتس، افزایش مصرف گرایی 
دموکراســی غربی بر روح و روان کارگر 
ساده تأثیر گذاشته بود. طبقه کارگری 
همچون طبقه مرفه، اشتیاق به مالکیت 
دارد؛ اما این طبقة  فاقــد قدرت بیان، 
بی سواد، تک یاخته ای، لمپن و محدود به 
مهارت واژگانی است. کارگر در تقال است 
در میان زندگی روزمــره  خود، از طریق 

مصرف گرایی، در تاریکی به دنبال معنا 
باشد. این تعریفی است که دیوید کراسنر 

از جهان بینی کروتس ارائه می دهد. 
اگر از این منظر به نمایش نصراللهی 
نگاه بیندازیم حاال دیگر با دنیای کروتس 
روبه رو نیستیم. متأسفانه متن فارسی در 
دسترسم نیســت، نمی دانم در ترجمه 
فارســی چه اتفاقــی رخ داده، اما متن 
نصراللهی فاقد آن فضای مدنظر کراسنر 
است. نمایش آراسته و پیراسته است و 
چندان بازنمایی از وضعیت یک طبقه 
کارگر نیســت. از آن زبان پریشی ردی 
باقی نمانده و از هتاکی های مخصوص 
کروتس چیــزی عیان نمی شــود. در 
عوض کالم گویــی در خدمت اعتراض 
اجتماعی است، جایی  که شخصیت ها 
در دو پیکره متضاد، فرصتی برای آینده 
ندارند. همه چیز تیره و تار است و زندگی 
رهاوردی برای این زوج ندارد، حال چه 
زوج سمت راستی باشد و چه سمت چپی. 
دنیای نصراللهی و خوانش او از کروتس، 
قرار است به دنیای امروز ما نزدیک شود. 
همان چیزهایی که مدام در طول روز بدان 
فکر می کنیم. اینکه آینده چیزی برای ما 
ندارد و زندگی من امروزی درگیر جمود 
است، از حکومت سیاسی گرفته تا جمود 

فرهنگی.
اما متن نصراللهی تالش نمی کند 
دنیایی ایرانی بیافرینــد. همه چیز در 
عوض به همان آلمان ســوق می یابد. 
متن می ترسد بگوید این زوج ایرانی اند. 
نشــانه ها این را به مــا می فهماند. زن 
باردار بدون شوهر با موتور به زایشگاه 
مــی رود. همیــن یک مــورد کفایت 
می کند تا ما نپذیریم با چیزی متعلق 
به خــود روبه روییم. مــا از متن فاصله 
می گیریم بــه دنبال یافتــن روایتی 
خالص از نمایــش می رویم، همین دو 
تکه شدن گیج کننده. می خواهیم آن 
را وصله زنیم و به نتیجــه ای مطلوب 
دست یابیم. جریان را یکنواخت کنیم تا 

غرق فضایش نشویم. اما اگر نمایش را به 
گذشته ابتدای نمایش گره زنیم می شود 
کمی وضعیت را تمثیلی کرد. انشقاق 
درون نمایــش چیزی شــبیه زایش و 
رویش نمایش است. داستان هامون و 
سوختنش، داستان آنچه قرار بود بشود 
و نمی شود. حتی وضعیت شبیه کودکی 
اســت که در نمایش ناقص است و پدر 
می خواهد نابودش کند. البته این میل 
به نابودی نه مدیــر هامون و مولوی که 

کرونا و وضعیت فرهنگی کشور است. 
گویی همه اینها در قامت آن سیخ 
فرورفته بر مغز جنیــن و مرگ نهایی 
بازنمایی می شــود و آن پایان بی ربط 
با اصل، آن بی قیدی شاید پست مدرن 
همــان کاری اســت کــه نصراللهی 
می کند. اینکه در این وضعیت نمایش 
کار می کند و برای اجرا تالش می کند. 
به قول معروف فقط مغز خر خورده ها 
دســت به چنین کاری می زنند و آن 
پایان هم این گونه توجیه می شــود. 
اینکه در این وانفسای اسفناک همان 
بهتر که جانانه برقصی، بی خیال بقیه 
چیزها. شــاید روزی هــم هامون باز 
شد، شاید و این از ید قدرت من و شما 

خارج است.

نگاهی به نمایش »سگ سورتمه« و نکته غایی آن؛

امید نامسلم را رها کن

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

کتاب عکس های امراهلل فرهادی از دیوارنوشته های 
انقالب در تهران عصر سه شــنبه ۲۷ مهرمــاه در موزه 
هنر های معاصر تهران رونمایی شد. به گزارش هنرآنالین، 
در آیین رونمایی کتاب محمود شالویی سرپرست معاونت 
امور هنری وزارت فرهنگ  و ارشــاد اسالمی، حجت اهلل 
ایوبی دبیر کمیسیون ملی یونسکو - ایران، احسان آقایی 

رئیس موزه هنر های معاصر تهران، یونس شــکرخواه، 
مجید عباسی، محسن حســینی و جمعی از چهر ه های 

فرهنگی حضور داشتند.
احســان آقایی، رئیس موزه هنر های معاصر تهران 
ضمن خیر مقــدم به حاضران گفت: امیــدوارم از کتاب 
امراهلل فرهادی لذت ببرید. یونس شــکرخواه، اســتاد 
ارتباطات گفت: مطمئنم که این کتاب به زودی ترجمه 
خواهد شــد. فقط کافی است تا به دســت اهلش برسد. 
به سهم خودم خوشحال هســتم که در این کتاب نقش 
کوچکی داشته ام. شــکرخواه یادداشــتی را در کتای 

دیوار ها سخن می گویند نوشته است.
حجت اهلل ایوبی، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در 

ایران، کتاب »دیوار ها سخن می گویند«، را یک اثر هنری 
خواند و گفت: قبل از اینکه از استاد فرهادی تجلیل کنم، 
باید از مرحوم بهمن بیگی تشکر کنیم که در روزگاری که 
آموزش وضعیت خوبی نداشت، به دنبال استعداد هایی 
نظیر استاد فرهادی می گشت و ما امروز از وجود این مرد 

نازنین بهره مند هستیم.
چقدر حســرت بخوریم که چون آموزش در اولویت 
نخست ما نبود، چند فرهادی در این سرزمین گوهرخیز 
و پهناور از دست دادیم. اگر آن ها هم شناسایی می شدند، 
امروز این گنجینه مــا خیلی متفاوت بود و آســمان ما 

ستاره های بیشتری می داشت.
امراهلل فرهــادی گفت در پایان ایــن رونمایی گفت: 

احساس می کنم تا به امروز درک درستی از خوشبختی 
داشــته ام چون همیشه نصیب من انســان های واالیی 
بودند که از بنده کوچک به این صورت صحبت می کنند 
و واقعاً از شــما ممنون هســتم. خوشــبختِی دیگر من 
به خانواده ام برمی گــردد که بعد از فاجعــه کرونا که تا 
نزدیک به مــرگ رفتم، همچنان نگهدار من هســتند. 
این کتاب منتشر نمی شــد مگر به لطف مجید عباسی 
 دقیق که گاهی اوقات می ترســیدم با ایــن همه دقت 

با تو کارکنم.
پایان بخش این برنامه رونمایی کتاب دیوار ها سخن 
می گویند عکس های امراهلل فرهادی از دیوارنوشته ها در 

انقالب در تهران سال های 13۵۷ و 13۵۸ بود.

رونمایی از کتاب »دیوار ها سخن می گویند« در موزه هنرهای معاصر

گالری شــریف جمعه 3۰ مهــر آخرین 
مجموعــه از کار های ســعید غالمــی را با 
عنوان »مناظر دوردســت درون« به نمایش 
می گذارد. به گزارش هنرآنالین، این نمایش 
مجموعه ای از 1۵ نقاشی با تکنیک اکریلیک 
بر روی مقوا و ۴ حجم با تکنیک پاپیه ماشــه 
است که ســعید غالمی در یک سال اخیر به 

آن ها پرداخته است. 
ســعید غالمی دربــاره این نمایشــگاه 
چنین می گویــد: »برای من نقاشــی لذتی 
کشف و شــهودگونه دارد، در عین حال که 
نمی خواهــم به موضوعاتی بســیار پیچیده 

بپردازم، هرچیزی که در نقاشی با آن روبه رو 
می شــوم از پیچیدگی ای برخوردار اســت، 
که با کنکاش نقاشــانه می توانم آن را برای 
خود ســاده تر کنــم. بخشــی از کار من در 
 حین نقاشــی کشــف همین لذت اســت. 
در عین حال موضوعاتی را که انتخاب می کنم 
از جنبه های مختلف بررسی می کنم، از زمینه 
پیشین خود جدا می کنم و به زمینه جدیدی 
منتقل می کنم. فهمیدن اینکه انسان ها،  اشیا 
و اتفاقات چگونه در جهان شــکل گرفته اند 
بخشی از روند من در پروسه نقاشی کشیدن 

است«.

او دربــاره انتخاب آثار نمایشــگاه چنین 
می افزاید: »مناظر دوردست درون« انتخابی 
است از میان نقاشی های بسیاری که در طی 
این مدت کشیده ام. هر کدام از نقاشی هایی 
که در این نمایشگاه به نمایش درنیامده اند، 
می توانســتند به جای نقاشــی هایی باشند 
که اکنون بــه نمایش در آمده انــد؛ زیرا هر 
کدام بخشی از این پروســه کشف نقاشانه را 
برای من به همراه داشتند. ولی در نهایت به 
ســبب محدودیت هایی که هر نمایشی دارد 
کاری انتخاب نشده و کار دیگری به جای آن 

برگزیده شده است. 
»مناظــر دوردســت درون« دومیــن 
نمایشگاه انفرادی ســعید غالمی است که از 

تاریخ 3۰ مهر تا 1۴ آبان در گالری شــریف 
برگزار می گردد.

گالری شریف میزبان »مناظر دوردست درون«
تجسمی

دنیای نصراللهی و 
خوانش او از کروتس در 

»سگ سورتمه«، قرار است 
به دنیای امروز ما نزدیک 
شود. همان چیزهایی که 

مدام در طول روز بدان فکر 
می کنیم. اینکه آینده 
چیزی برای ما ندارد و 

زندگی من امروزی درگیر 
جمود است، از جمود 

سیاسی گرفته تا فرهنگی
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 اولین نمایش جهانی 
»مشق امشب« در  »ایدفا« 

مستند بلند »مشق امشب« ساخته اشکان نجاتی 
و مهران نعمت اللهی در اولین حضور جهانی خود در 
بخش »Luminous« سی و چهارمین جشنواره 
بین المللی فیلم مستند آمستردام )ایدفا( به نمایش 
درخواهد آمد. به گزارش ایلنا، جشــنواره جهانی 
فیلم مستند آمســتردام با نام اختصاری »ایدفا« 
بزرگترین و معتبرترین جشنواره فیلم مستند در 
سراسر جهان شناخته می شــود که از سال 19۸۸ 
به صورت ساالنه در شهر آمســتردام هلند برگزار 
می شود.  سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم 
مستند آمستردام »ایدفا« که از ۲۶ آبان تا ۷ آذرماه 
1۴۰۰ برگزار خواهد شد، محل نمایش آثار مستند 
قابل فهم، خالقه و بدیع و آثاری اســت که بینش 
جدیدی به جامعه ارائه می دهند. »مشق امشب« 
به کارگردانی اشکان نجاتی و مهران نعمت اللهی با 
نگاهی به فیلم »مشق شب«یکی از فیلم های ماندگار 
عباس کیارستمی، الیه های پنهان مسائل آموزشی 
و پرورشی دانش آموزان ایران را به تصویر می کشد 
که از نگاه جامعه به دور مانده است. در خالصه این 
فیلم آمده است: »مدرسه به درد نمی خوره.«  عرضه 
و پخش بین المللی فیلم »مشق امشب« به عهده 

محمد اطبایی )مستقل های ایرانی( است.

 ضرغامی خبر داد
صدور ویزای توریستی از اول آبان

وزیر میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری 
از صدور ویزای توریستی از 
اول آبان خبر داد.  عزت اهلل 
ضرغامی، در سمپوزیوم 
یکصدسال گردشگری، با اشاره به جلسه مشترک 
با وزارت امور خارجه و بهداشــت برای ازسرگیری 
صدور ویزای گردشگری ایران یادآور شد: صدور ویزا 
که به بهانه و بدون دلیل ۲۰ ماه متوقف شده بود، از 
اول آبان راه اندازی می شود و آیین نامه آن را هم وزارت 
ما نوشته است. وی در ادامه احوال بد و عقب ماندگی 
گردشــگری ایران را موردتوجه قرار داد و گفت: در 
منطقه ما، 9 کشــور از عربســتان و رژیم اشغالگر 
اسرائیل وجود دارند، ولی ما در گردشگری فقط باالتر 
از یمن و لبنان هستیم، آن هم با وجود مزیت رقابتی 
نرخ ارز، که این هم نتوانست گردشگری را تکان دهد.

    
تغییر نرخ هتل ها در روزهای آینده 
رئیس جامعه هتلداران 
ایران از تغییر نرخ هتل ها 
در روزهای آینده و احتمال 
ارزی شدن کرایه اتاق برای 
مسافران خارجی خبر داد. 
به گزارش ایسنا، جمشید حمزه زاده پس از نشست 
هیأت مدیره جامعه حرفه ای هتلداران ایران گفت: 
مقرر شد بخشنامه مربوط به نرخ هتل ها در روزهای 
آینده ابالغ شــود. به گفته وی، جامعــه حرفه ای 
هتلداران ایران همچنین درباره ارزی شــدن نرخ 
هتل ها برای مسافران خارجی به توافق هایی رسیده 
که شــکل و نحوه آن را اعالم می کنــد. حمزه زاده 
خسارات هتل ها را در دوران کرونا بی سابقه دانست 
و گفت: پیگیریم برای ســال های 9۸، 99 و 1۴۰۰ 
معافیت مالیات صددرصد بگیریم. موضوع را در قالب 
نامه با رئیس مجلس مطرح می کنیم. خوشبختانه 
با توجه به تعامل خوبی که با وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی داریم، از ظرفیت های 
ایشــان برای پیگیری مســائل مربوط به صنعت 
هتلداری در مجلس اســتفاده های زیادی خواهیم 
کرد. رئیس جامعه هتلداران با اشاره به واکسیناسیون 
9۰ درصد کارکنان هتل های کشور، افزود: پیش بینی 
می شود تا یک هفته آینده مابقی کارکنان هم واکسن 
بزنند. سیاست بیشتر هتل ها این است که چنان چه 
کارکنانی به هر دلیل از واکسینه شدن اجتناب کنند، 

عذرشان خواسته شود.

پردهنقرهای

گردشگری


