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به قول معروف »تا ســه نشــه، بازی 
نشه« و گویی تریلوژی میانسالی کوروش 
سلیمانی تکمیل شده است. پس از تجربه 
نمایشی کمدی در تاالر مولوی، طی پنج 
سال گذشته، سلیمانی سه بار تصویری 
از ماللت میانســالی روی صحنه برده، 
نخست تصویری از وحشت های یک زوج 
میانســال در »خرده نان«،  سپس گریز 
میانسال از پیری با تغییر جهان خویش 
در »سکوت ســفید« و در نهایت دنیای 
درونی فروپاشیده میانســال در آستانه 
پیری در »فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷«. 
گویی هراس میانسالی وجود سلیمانی 
رو فراگرفته باشــد. حضور توأمان رضا 
بهبودی – کــه او نیز از لحاظ ســنی با 

سلیمانی نزدیکی دارد – در دو اثر و در دو 
نقش اصلی، انگار از یک دنیای درونی خبر 
می دهد. دنیایی که در آن ترس از مالل 

مؤلف را آزار می دهد.
نمایــش برآمده از متــن احمدرضا 
احمدی است، نمایشنامه هایی که پنج 
سال پیش منتشر می شود و در این گذار 
چندان مــورد توجه کارگردانــان قرار 
نمی گیرد. به شــخصه متون دراماتیک 
احمدی را نخوانــده ام. نمی دانم متن او 
به چه نحوی نگاشته شده یا آنکه در چه 
شرایط سنی روی کاغذ آمده است؛ اما آنچه 
سلیمانی روی صحنه برده نشان می دهد 
احمدی نیز به ماللت میانسالی فکر کرده 
است. بدن جوانی که در حال اضمحالل 
است و شاید عشق هایی که دیگر هیچگاه 
بازیابی نمی شود. مردی ایستاده در آستانه 
پیری، میان گذشته و آینده، معلق می ماند 
و خیالش او را آزار می دهد. او کوله باری از 

فرازونشیب های زندگی را در گذشته جا 
گذاشته است. این وضعیت عمومی ماست. 
گویی هر چه به سوی پیری سوق می یابیم، 
تعلقاتمان به زمان و مکان کمتر می شود. 
بسته می شویم به چیزی که ساختیم و 
محافظه کارانه ول کن ماجرا نیســتیم. 

تالشی است صرفاً برای بقا.
متن احمدی چنین فضایــی دارد. 
مرد شاعر میانســال، ملول از گذشته از 
دست رفته، عشــقی از کف رفته، مجبور 
است چاردیواری ساخته شده از شعرش 
را رها ســازد نه به میل و اراده که به اجبار 
صدایی نادیدنــی. او به ســفر در طول 
گذشته سوق می یابد و با همان ربدوشامبر 
طبقاتیش، به نقطه گسســت خویش 
می رسد، جایی که عشق جوان و زیبایش، 
سوار بر پرواز ۷۰۷ او را رها می کند. همه 
چیز شاعرانه طی می شود. شاعر با شعری 
از گذشته به حال خویش بازمی گردد و این 

پایانی است بر تقال برای گریز از مالل. مالل 
گویی سمی است برای کشتن آدمی.

نمایش از همین رو دو وجه می یابد. 
هم مالل انگیز است و هم سیال. در مقام 
مخاطب خستگی فضا، جهان خاکستری و 
رکود نشسته در وجود شخصیت، همچون 
لحاظ درددل های ســه خواهر چخوف، 
مملو از ایستایی و دلگیری است. فضای 

شاعرانه و اندکی مالیخولیایی اثر، گویی 
دیازپامی اســت دیدنی که در شــریان 
مخاطب جاری و ساری می شود و به او امر 
می کند »جم مخور«. او کرخت و بی حس 
از دیدن دنیای مرد شــاعر، شاید خیال 
می کند ماللت میانســالی چه بر سرش 
خواهد آورد. آیا او هم در آستانه کنده شده 
از آن بدن پابرجا و لحظه شماری برای افول، 
یاد می کند از نکرده ها و کرده های جوانی، 
از عشق های غیرقابل بازیابی یا نباختن نرد 
عشق های ناکرده؟ هرچند برخالف موج 
مخاطبان جوان، »فرودگاه، پرواز شماره 
۷۰۷« میان میانساالن نیز هوادار دارد. 
مخاطب میانسال خود را در میانه نمایش 
می بیند. همه آن خیالبافی های منفی، 
بی معنی و آزاردهنده. گاهی اوقات پدرم را 
می بینم بازنده در میان خاطرات. چیزهایی 
که امکان بازگرداندنش نیست و او مدام در 
میانشان سفر می کند و آسیب می بیند. 
همین جاســت که دومین وجه نمایش 

عیان می شود.
صحنه سیال و پویا است. همه چیز از 
یک سمت آغاز می شود و چون سفری در 
طول زمان و مکان، به سمت دیگر صحنه 
ختم می شــود. از یادآوری یک گسست 
عشقی تا بازآفرینی همان گسست عشقی. 
جایی که با خود خیال می کنی چه شد 
که چنین شــد و حال در زمان پلکیدن 
برمی گزینی تا به یاد آوری چه شد. تالشی 
برای شکســت دادن زوال عقل، همپای 
دردناک زوال تن. صحنه تنها جایی است 
که مخاطب را به حرکــت وامی دارد و اما 
آنجا هم تله ای است از تکرار. تکراری که 
قرار اســت باز مالل انگیز شود. همه جا 
صندلی است. صندلی هایی شبیه به هم که 
گویی داللت دارد بر تغییرناپذیر بودن آدم 
میانسال. همان که به کنایه »جا افتاده« 
خطابش می کنند. او حاال همان چیزی 
است که زمان بر او تحمیلش کرده و زمان 
جبار رخصت بازگشــتی به او نمی دهد. 
همه چیز با نوعی پشیمانی همراه است و 

پشیمانی محصولش مالل است.
نمایش خسته کننده است؛ اما مگر 

زندگی در چنین ابعاد ســرزندگی عطا 
می کند!!؟ پس از ســپری کردن دنیای 
کرونایی، آن هــم با اما و اگرها، شــاید 
»فــرودگاه، پرواز شــماره ۷۰۷« کمی 
نامحبوب به نظر آید. جهان کمدی این 
شــب ها محبوب تر است،  شــاید برای 
فرار از همه مالل های بیــرون از جهان 
نمایش. اما »فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷« 
بی شک اثری است شــخصی. اشارتی 
است به کوروش ســلیمانی و ذهنش. 
درگیری هایی که نــه در جوانی که این 
روزها به ذهنش خطور می کند. نمایش 
واکنشی است به زیست هنرمند و حتی 
احســاس نزدیکیش به خالق اولیه اثر. 
متنی که به نظر چنــدان هم دراماتیک 
نمی آید. شــعری است در میان خطوط 
نمایشــنامه. جایی در پایان اجرا صدای 
احمدی طنین انداز می شود که چند خط 
آخر متن را می خواند. به کالمی مبتنی 
بر گفتگو یا حتــی تک گویی نمی ماند. 
شعری است درباره غلیانات درونی، درباره 
گسست هنرمند نسبت به نساخته هایش 

یا رها کرده هایش.
اگر نگاهی به این تریلوژی میانسالی 
سلیمانی بیندازیم به نظر او تلخ تر و تلخ تر 
شده است. شــاید نمایش او بیش از هر 
نمایش امروز بازنمایی وجوه بخش مهمی 
از جامعه باشد. آدم هایی که اساساً نامشان 
»نان آور خانواده« اســت و در میانسالی 
خویش به سر می برند. دنیای بیرون زیبا 
نیست و پس بعید نیست دنیای درون مرد 
یا زن میانسال فاقد زیبایی باشد. او فریاد 
می زند،  تالش می کند، قربانی می شود؛ 
اما نتیجه نمی گیرد. او دچار گسســت 
شده است میان آنچه می خواست باشد 
و چیزی که اکنون اســت. او احســاس 
شکست می کند، همانند شخصیت های 
نمایش »فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷«. در 
چنین دنیایی که زیبایی نایاب می شود، 
مالل انگیز بودن امری است قابل درک و 
هضم. شاید الزم باشد هر از گاهی ریاضت 
مالل را تجربه کنیم؛ چراکه مالل همواره 

در کمین ماست.

درباره نمایش »فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷«

از باب ماللت میانسالی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

مجموعه کاخ سعدآباد به دلیل داشتن لوله های 
گاز فرسوده در معرض خطر انفجار قرار دارد. این 
اتفاقی است که رئیس سابق کاخ در مراسم تودیع 

خود نسبت به آن هشدار جدی داد.
به گزارش مهر، چند روز پیش با معرفی رئیس 
جدید کاخ سعدآباد در تهران، مراسمی برای تودیع 
رئیس پیشــین با حضور کارکنان کاخ و معاون 

میراث فرهنگی کشور برگزار شد.
در این مراسم کیا پارسا به نکاتی از حضور ۵۰ 
ماهه خود در این کاخ و مشکالتی که با آنها رو به رو 
بوده است پرداخت. نکاتی که به رغم پیگیری های 

چند ساله او نتیجه ای نداده است.
او این مشــکالت را در حضور وحید رحمتی، 
مدیر جدید کاخ مطرح کرد با این هدف که شاید 
او بتواند در دوره جدید مدیریت وزارتخانه، پیگیر 

این مسائل شود.
مهمتر اینکه اعضای جدید شورای راهبردی 
کاخ سعدآباد چند روز پیش معرفی شده و این شورا 
تشکیل شده که یکی از وظایف آنها اعتالی عملکرد 

موزه بر پایه خردجمعی است.

پارســا در طول زمان مدیریتش در این کاخ و 
در سال های ۹۶ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۱ نامه به وزارت 
میراث فرهنگی، شهرداری و نهادهای دیگر درباره 
موضوعات مرتبط با آب و برق و گاز این مجموعه 

تاریخی نوشت و هشدار داد.
یکی از این نامه ها خطاب به ســازمان آتش 
نشــانی و به جهت درخواست اســتقرار پایگاه 
آتش نشانی در مجموعه سعدآباد بود اما چون در 
پاسخ به این نامه ها جوابی نگرفت در مراسم تودیع 
خود ســرفصل هایی از آن را در حضور متولیان 

جدید کاخ توضیح داد.
لوله هــای پوســیده گاز کاخ متعلق به قبل 
از پیروزی شــکوهمند انقالب اســالمی است و 
در این مدت بازســازی مهمی برای آنها صورت 

نگرفته است
یکی از مواردی که او ذکر کرده بود، هشــدار 
درباره یک انفجار بزرگ در کاخ ســعدآباد است. 
انفجاری که می تواند در پی آتش سوزی لوله های 

گاز فرسوده بوجود آید.
لوله های پوسیده گاز این کاخ متعلق به قبل 

از پیروزی انقالب اسالمی اســت و در این مدت 
بازســازی مهمی روی آنها صورت نگرفته است. 
حفاظت از این لوله ها کاتدیک نیست یعنی هیچ 
حفاظی ندارد تا در مقابل نشت گاز و یا فرسودگی 
در امان بماند. آتش سوزی در این شرایط تنها با 
یک جرقه یا اتفاق فاجعه بزرگی به وجود می آورد.

مجموعه سعدآباد چهار دوره تاریخی قاجاریه، 
پهلوی اول و پهلوی دوم و پس از انقالب شکوهمند 

اسالمی ایران را سپری کرده  است.
ســعدآباد در دوره قاجــار ســاخته شــد و 
سکونت گاه تابستانی )ییالق( شاهان این سلسله 
بود. پس از کودتای ۱۲۹۹ و تصرف آن توســط 
خاندان پهلوی ســاختمان های متعددی در آن 
ساخته شدند که بالغ بر ۱۸ کاخ در ابعاد مختلف 

را شامل می شود.
برخی از این کاخ ها در اختیار نهاد ریاســت 
جمهوری بوده و امکان بازدید عمومی ندارد. چون 
در برخی ایام مهمانان خاص ریاست جمهوری در 

این ساختمان ها حضور می یابند.
شــعله ای کوچک در فضای باز این مجموعه 

می تواند به ســرعت به تمام جنگل ســعدآباد 
سرایت کند.

رئیس ســابق کاخ ســعدآباد در این نامه ها 
پیشــنهاد کرده بود که باید تمام لوله کشی کاخ 
سعدآباد تعویض شــده و از جنس لوله های پلی 

اتیلن شود.
چرا که اگر گاز در محدوده وسیع کاخ و زیر یکی 
از موزه های آن نشت کند حتماً اتفاق خطرناکی 
خواهد افتاد که غیرقابل جبران است چون جدا از 
ساختمان ها، این مجموعه دارای میراث تاریخی 

گرانبهایی در ویترین موزه ها و گنجینه ها است.
ضمن اینکه شــعله ای کوچک در فضای باز 

این مجموعه می تواند به سرعت به تمام جنگل 
سعدآباد سرایت کند.

حفاظت کاتدیک چیست؟
حفاظت کاتدیک )CP( تکنیکی است که برای 
کنترل خوردگی سطح فلز با ایجاد کاتد از سلول 
الکتروشیمیایی استفاده می شود. یک روش ساده 
برای حفاظت فلز از خوردگی و زنگ زدگی و تبدیل 
به آند است.سیستم های حفاظت کاتدیک طیف 
گسترده ای از ســازه های فلزی را در محیط های 
مختلف محافظت می کنند. حفاظت کاتدیک در 
بعضی موارد می تواند از ترک خوردگی جلوگیری 

کند.

فراخوان پنجمین دوره جایزه ادبی »ارغوان« با اضافه شدن 
یک بخش جدید و با موضوع »دروغ« منتشر شد.

به گزارش ایلنا، این دوره از جایزه در دو بخش اصلی )ویژه 
داستان نویسانی که تاکنون کتابی منتشر نکرده اند( و برنده 
برندگان )ویژه برگزیدگان چهار دوره قبلی این جایزه( برگزار 

خواهد شد.
این جایزه ادبی به کوشش موسسه »ارغوان هفت رنگ«، 

با هدف کشف استعدادهای جوان و تالش برای ارتقای جایگاه 
آنان از سطح آماتوری به حرفه ای و ترویج فرهنگ کتاب خوانی 

برگزار می شود.
هیات انتخاب این جایزه )بر اســاس حروف الفبا( فرشته 
احمدی، میترا الیاتی، فرهاد توحیدی، محمد چرمشیر، آیدا 
مرادی آهنی هستند و هیات داوران نیز )بر اساس حروف الفبا( 
عبارتند از: احمد پوری، حسین سناپور و لیلی گلستان هستند.

هیات داوران مهمان بخش برنده برندگان )بر اساس حروف 
الفبا( نیز ابوتراب خسروی و مژده دقیقی هستند.

مهلت ارسال آثار همچون دوره های گذشته از اول دی ۱۴۰۰ 
تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ خواهد بود.

شرایط سنی شرکت در مســابقه حداکثر ۳۰ سال است و 
مراسم اختتامیه با معرفی برگزیدگان خرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار 

خواهد شد.
ننــد مراحــل  تمامــی شــرکت کنندگان می توا
 کار را از طریــق وب ســایت جایــزه ی »ارغوان« به نشــانی

  www.jayezeharghavan.ir  پیگیری کنند.

  پنجمین دوره جایزه »ارغوان« فراخوان داد

هشدار درباره یک فاجعه؛

کاخ سعدآباد در معرض خطر انفجار قرار دارد!

خبر

در چنین دنیایی که زیبایی 
نایاب می شود، مالل انگیز 

بودن امری است قابل درک 
و هضم. شاید الزم باشد 

هر از گاهی ریاضت مالل را 
تجربه کنیم؛ چرا که مالل 

همواره در کمین ماست
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احسان زیورعالم

 »قهرمان« 
نامزد اولیه اسکار ۲۰۲۲ شد

»قهرمان« آخرین ساخته اصغر فرهادی، امروز 
به عنوان یکی از ۱۵ فیلم راه یافته به شورت لیست 
فیلم های خارجی معرفی شد و یک قدم به نامزدی 

اسکار نزدیکتر شد.
ســینمادیلی: شورت لیســت های اسکار در 
۱۰ رشته مختلف معرفی می شوند تا انتخاب را از 
میان تعداد باالیی گزینه به تعداد کمتری برسانند 
و در بخش هایی مثل موســیقی، فیلــم کوتاه، 
 جلوه های ویژه، مســتند و فیلم بین المللی اعالم 

می شوند.
بنا به اعالم آکادمی اســکار »قهرمان« و ۱۴ 
فیلم دیگر بــه مرحله بعدی راه پیــدا کرده اند و 
اعضــای آکادمی برای انتخــاب نامزدها این ۱۵ 
فیلم را مورد بررسی قرار خواهد داد. نکته عجیب 
عدم حضور »تیتان« نماینده فرانسه و برنده نخل 
طالی امسال در این لیست است. اما رقبای اصلی 
فرهادی یعنی »دســت خدا« از ایتالیا، »ماشین 
من را بران« از ژاپن، »کوپه شماره شش« از فنالند 
 و »بدترین آدم دنیا« از نروژ در این لیست حضور 

دارند. 
در سایر شــورت  لیســت ها هم که بیشتر در 
بخش های فنی هســت، آخرین فیلم جیمز باند 
»زمانی برای مردن نیست« و »تلماسه« فعالترین 
حضــور را دارند و بــه نظر می آید که بخشــی از 
اســکارهای فنی بین این دو فیلم تقسیم خواهد 

شد.

 نمایش ۳۰ مجسمه
 از ۳۰ مجسمه ساز

گالری آرتیبیشن 
از جمعه ســوم دی 
ماه، میزبان سومین 
د هنــری  رویــدا
»ســی مجســمه، 
ز«  سی مجسمه سا
بــه کیوریتــوری 
)نمایشگاه گردانی( 
قدرت اهلل عاقلی خواهد بود. به گزارش ایســنا، 
نخســتین دوره  رویداد »ســی مجســمه، سی 
مجسمه ســاز« با کیوریتوری قدرت اهلل عاقلی 
در آذر ســال ۱۳۹۵ در گالری ایران شهر برگزار 
شــد. هدف از برگــزاری این نمایشــگاه مرور 
مجسمه ســازی ایران از طریق نمایش آثار سی 
هنرمند مجسمه ساز از سه نســل مختلف بوده 
اســت. گالری ایران شــهر در آذر ســال ۱۳۹۶ 
دوباره میزبان دومین دوره  »سی مجسمه، سی 
مجسمه ساز« شــد. در این نمایشگاه هم سی اثر 
از مجسمه سازان مختلف و از نسل های مختلف 
در معرض تماشای عموم قرار گرفت. در سومین 
دوره  »سی مجسمه، سی مجسمه ساز« آثاری از 
این هنرمندان در گالری آرتیبیشــن به نمایش 
درخواهد آمــد: پرویز تناولی، چنگیز شــهوق، 
ژازه تباتبایــی، بهروز حشــمت، شــجاء الدین 
شهابی، امیررضا یاراحمدی، بهروز دارش، فاطمه 
امدادیان، مهدی ســحابی، جمشــید مرادیان، 
کوروش گلناری، بیتا فیاضــی، امیر معبد، رضا 
لواســانی، عباس مجیدی، کیوان پور نصیرنژاد، 
محمدرضا خلجی، قدرت اهلل عاقلی، عبدالناصر 
گیو، گلــی توکلی، حمیدرضــا فتوحی، کیوان 
بیراوند، محسن  غالمی، فرزانه حسینی، محمد 
مروستی، روزبه نعمتی شریف، اعظم حاتمی، آوا 
طباطبایی، مرتضی شعبانی، رضا صمندانیان. این 
گروه از مجسمه سازان با آثار خود به روایت هایی 
از اجتماع و گذشــته تاریخــی می پردازند که با 
الگوها و قالب های این سرزمین همخوانی دارد و 
با مصادیق زمان و مکان هم عرض است. سومین 
رویداد »سی مجسمه، سی مجسمه ساز« از سوم 
دی ماه در گالری آرتیبشــن آغاز و تا ۱۳ دی ماه 

ادامه خواهد داشت.

پردهنقرهای

تجسمی

فرهنگ و هنر


