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تعامل میان اجــرا و مخاطب دایره 
وسیعی پیدا کرده است. کار به رقابت 
در یافتن راهی نو بــرای تجربه ای تازه 
کشیده شده اســت تا مخاطب خود 
را درگیر اجرا کنــد. اگر زمانی قرار بود 
کاتارســیس از دل روایــت مخاطب 
را تکان دهد، این روزهــا در پی میل 
شــدید به نظریه های اجرا، تمایل به 
کاتارسیس به واسطه درگیری ناشی 
از حضور مخاطب در دل اجرا یا همان 
روایت اســت. هر بــار نقش مخاطب 
در اجرا متحول می شــود تــا آنجا که 
مخاطب خود بازیگر شود. شیوه های 
تئاتر شورایی اساسا مبتنی بر حضور 
مخاطــب و نقش پذیری اوســت؛ اما 

مخاطب تئاتر شورایی در بستر روایت 
حرکت نمی کند. او خود روایت ســاز 
می شود و دست کارگردان را می بندد. 
مخاطب حتی می تواند صحنه گردان 
ماجرا شود و مســیر را تغییر دهد. او از 
متن تثبیت شده را مخدوش می کند و 
بر روان و اعصاب کارگردان ناهمراه اجرا 

منفی می گذارد.
»آخرین ایستادن من« از این جنس 
اســت. نمایش که براساس یک متن 
آماده شــده، تمایــل دارد مخاطب را 
درگیر حضور کنــد، به خصوص آنکه 
متن زیربنایی اثر نیز تالش نویسنده ای 
است برای رسیدن به حضور. »آخرین 
ایستادن من« برگرفته از متن مشهور 
سایکوسیس ســارا کین، تالش خود 
نویســنده برای بقا و حضور در جهان 

مادی است؛ اما تالش های او راه به جایی 
نمی برد. او دچار فروپاشــی می شود. 
قاسمی هنر در مقام کارگردان به دنبال 
لمس این فروپاشــی توسط مخاطب 
اســت، پس مخاطب خــود را در دل 
اجرا می گذارد، آن هم در مقام همان 

شخصیت در تقال. 
مخاطب بیاید بر تخته مخصوص 
بیمار دراز بکشد و در این حالت نظاره گر 
متنی باشــد که به اجرا درمی آید. او 
تجربه نزدیکی خواهد داشت از وضعیت 
کیــن در دل سایکوســیس. نمایش 
اشاره هایی مســتقیمی دارد از تجربه 
حضور نویســنده در آسایشگاه های 
روانی، تجربه ای که در واژگان و لحن 
نمایشــنامه خود را مخفی نمی کند. 
همه واژگان مذکور در دهان هشــت 

بازیگری اســت که گویــا تکثیری از 
مخاطب است؛ اما مخاطب چه نسبتی 
با شخصیت روایت دارد؟ آیا او از متن 
اصلی و ویژگی های شخصیتی، تاریخی 
و دراماتیک پروتاگونیســت آگاهی 
دارد؟ اگر پاسخ مثبت باشد او با هزاران 
پرسش خود را درگیر نمایش می کند 
و حتی نســبت به اثر گارد می گیرد. او 
می خواهد بداند چه بر ســر متن اولیه 
آماده است. او می بیند سارا کین دیگر در 
کنار نیست و هشت بازیگر حرف هایش 
را قطار می کنند؛ اما چرا حاال خودش 
سارا کین اجراست و نمی تواند سخن 
بگوید. شاید کارگردان بگوید این امکان 
وجود داشته و این مخاطب است که لب 
بر لب می دوزد. اما هر حرف اضافه خارج 
از نمایش، نمایش را می تواند از مسیر 

خارج کند. تعاملی کــه در ابتدا از آن 
صحبت کردم دچار اغتشاش می شود.

اما اگر پیش آگاهی وجود نداشته 
باشــد، به نظر مخاطب بیشتر ارتباط 
می گیرد. با شــنیدن حرف ها شاید 
منقلب شد و حالش دگرگون می شود؛ 
امــا او در پایان به آگاهی می رســد؟ 
نشانگان محدود است و به نظر مخاطب 
ناآگاه صرفاً برداشــتی شــخصی از 
موقعیت را ادراک می کند. او در ادراک 
فضا احتماالً به تجربیات شخصی خود 
رجوع می کند و البته واکنش عاطفی 

قوی تری ارائه نشان می دهد.
حال به ابتدای متــن بازمی گردم، 
آنجا که مســأله تعامل بین مخاطب و 
اجرا است. »آخرین ایستادن من« در 
این مســیر مردد است. نمایش تالش 
می کند عواطف مخاطب را تحت تأثیر 
قرار دهد. می خواهد مخاطب به همان 
تجربه نزدیک شود؛ ولی این تجربه چه 
کارکردی بــرای مخاطب دارد؟ متأثر 
شــدن مخاطب منجر به چه چیزی 
می شود؟ دستاورد اجرا چه چیز است؟ 
بدون شک هدف سرگرمی نیست. به 
زعم من هدف حتی کاتارســیس هم 
نیست. خوشبینانه هدف همان شیوه 
نو است و متن کین گویا این فرصت را 
به کارگردان می دهد. تجسد مخاطب 
در آسایشگاه شــاید یک تجربه تازه به 
حساب آید. بسته شدن، حرکت دادن، 
تنها ماندن در میان اجراگران جنون نما 
و در نهایت احساس بی پناهی. اما بدون 
متن کین گچین تجربــه ای ممکن 
نمی شود؟ آیا مجالت کین جادویی دارد 
که متن دیگری توان خلق فضا را ندارد؟ 
آیا در نهایت آنچه اجرا می شــود متن 
کین است؟ آیا متن بر اجرا چیره است؟ 

مخاطب - البتــه نــاآگاه از متن 
نمایشنامه- درگیر اجرا می شود. متن 
پراکنده است و فّرار. مخاطب سلسله 
حرف ها را به بیاد نمی ســپرد. سلسله 
کنش هــا او را به پایان موســیقیایی 
سوق می دهد و پایان از قضا رها از متن 
است. متعلق به اجرا است و از متن عبور 
می کند. به نظر نگارنده همین بخش 
مخاطب را دگرگون می کنــد و او را از 
خویشتن خویش آزاد می کند تا بتواند 
واکنش عاطفی نشان دهد. موسیقی 
که اثری است آشنا، تحریک گر می شود 
و در آن رها شدن پایانی، ناگهان قطع 
موسیقی او را در خال متعلق می کند. 
حال چرا اجــرا در کل خود راه چنین 

خودبسنده نمی کند!!؟
»آخرین ایستادن من« مقهور متن 
کین است؛ اما می توانست از چنگالش 
فرار کند. می توانست ایده خود را بلندتر 
و پویاتر اجرا کند. می توانست بیشتر 
وجه روانی و عاطفــی را درگیر کند؛ 
اگر به خود و ایده اجرایش بیشتر باور 

می داشت.

در باب نمایش »آخرین ایستادن من«

باخیالمنهمراهمیشوی؟

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

جوایز جشنواره بین المللی ووینیچ ۲۰۲۱ در 
کشور لهستان به عکاسان ایرانی و همچنین جایزه 
بهترین کلوپ حاضر در جشنواره به کلوپ عکس 
فوکوس از ایران رسید. به گزارش ایسنا در جشنواره 
بین المللی ووینیچ که در کشور لهستان برگزار شد، 
عکس »سیگار« از مرجان تقی پور فهندری مدال 
طال GPU )اتحادیه جهانی عکاسی( و عکس »در 
 GPU میان روشنایی و تاریکی« از وی مدال نقره
)اتحادیه جهانی عکاســی(، عکس »مرد تنها« از 
 PSA  عباس حاجی حســین کالنتر مدال برنز
)انجمن عکاســی آمریکا( و عکس »لینچان۳« از 

مهدی زابل عباسی روبان افتخار GPU )اتحادیه 
جهانی عکاســی( را دریافت کرد.در جشــنواره 
بین المللی ووینیچ که زیر نظر فدراسیون جهانی 
هنر عکاسی )فیاپ( و PSA برگزار شد، آثاری از 
عکاســان عضو کلوپ عکس فوکوس )نمایندگی 
فیاپ در ایران( شــامل مرجان تقی پور فهندری، 
مهدی پارسائیان، امیدرضا پورنبی، امیرحسین 
هنرور، مهدی زابل عباســی، امیرحسین یوسفی 
کیساری، عباس حاجی حسین کالنتر، علی سامعی، 
احمد خطیری، رضا برادران اصفهانی، سحر حاجی 
غنی زاده، سینا خانبابایی، عرفان آقابابائی، مریم 

خالقی زاده و میرعلی پرندک در بخش های مختلف 
جشنواره پذیرفته شدند.فدراسیون بین المللی هنر 
عکاسی )فیاپ( که به عنوان تنها موسسه بین المللی 
در زمینه عکاســی از طرف یونســکو به رسمیت 
شناخته شده است، در سال ۱۹۴۶ پایه گذاری شد 
و از آن سال تاکنون واسطه ای برای برقراری ارتباط 
بین موسسات ملی عکاسی در کشورهای مختلف 
جهان بوده است.این فدراســیون به عنوان عضو 
اجرایی با موسسات ملی عکاسی در سراسر جهان 
همکاری نزدیک دارد که تعداد آنها به بیش از ۹۰ 

موسسه ملی در پنج قاره می رسد.

نمایشگاه گروهی »ســپردمش به دیگری« در گالری 
بهروز برپاست. کتایون عســلیان، نقاش و کیوریتور این 
نمایشــگاه در گفت  و گو با هنرآنالین درباره شکل گیری 
این مجموعه گفت: در ســال های اخیر رسانه ها در مورد 
فقر، اعتیاد، جنگ، نســل کشــی، قحطــی و مهاجرت 
غیر قانونی برنامه های زیادی ســاخته اند. در همه آن ها 
قربانیان کودک کم نبودند و این مطلب به شدت مرا آزار 
می داد. عسلیان ادامه داد: من بدون در نظر گرفتن دالیل 
رهاشدگی کودک، می خواستم آینده اش را مجسم کنم. 
بنابراین از تعدادی هنرمند دعــوت کردم تا در این پروژه 
همکاری کنند و به خلق اثری  ایده محور با چند محدودیت 
کوچک بپردازند. او درباره دلیل اســتفاده از چاپ سیلک 
گفت: می خواستم همه هنرمندان دقیقاً روی یک پرتره 
یکســان کار کنند، گویی یک کودک یکســان )شاید در 
جهان های موازی( در اختیار افــراد متفاوتی قرار گرفته 
است تا در آشیانه آن ها ببالد و رشــد کند. حتی قرار بود 

هر هنرمند یک نام برای این پرتــره انتخاب کرده و کنار 
اثر خود نصب کند، زیرا وقتی خانــواده ای یک بچه را به 
سرپرستی می گیرد اســمی که خودشان دوست دارند را 
بر او می گذارند.  این هنرمند افزود: مدیوم های مختلفی 
در این نمایشگاه استفاده شده و هنرمندان را بر این اساس 
انتخاب کردم که شیوه کار و نگاهشان شبیه هم نباشد، زیرا 
می خواستم با تنوع کار آن ها به همه عوامل متفاوتی که در 
تربیت یک بچه تأثیر دارد اشاره کنم. کالژ، چاپ، نقاشی، 
پرفورمنس و... مدیوم هایی هســتند که در این نمایشگاه 
دیده می شوند. اعظم یونسی،  امیر سموات، اولدوز نژادی، 
بتی مذهبی فرد، پگاه الری، تبســم تهم، رایا بختیاری، 
شمیم جباری، شــیوا ســرلک، علی وفایی نژاد، فاطمه 
اسالمیان، کاملیا فرزانه، کتایون عســلیان، مریم دولت 
آبادی، مریم صادقی، مولود عکافزاده، مهدی مشــایخی، 
مونا جوال، میترا بســتانی، نگین اقتداری و مونا حجازی 

هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه هستند.

جوایز جشنواره بین المللی لهستان برای عکاسان ایرانی
تجسمی

»آخرین ایستادن من« 
مقهور متن کین است؛ اما 
می توانست از چنگالش 

فرار کند. می توانست ایده 
خود را بلندتر و پویاتر اجرا 

کند. می توانست بیشتر 
وجه روانی و عاطفی را 

درگیر کند؛ اگر به خود و 
ایده اجرایش بیشتر باور 

می داشت
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وزیر گردشگری:
طرفدار لغو ویزا هستم

وزیر میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی گفت: با لغو روادید موافق هستم، هرچند 
در این زمینه تنها نظر من مهم نیست و مالحظات 
بین المللی در آن تاثیــر دارد و بایــد از نظر ملی و 

حاکمیتی جمع بندی شود.
به گزارش ایسنا، ســیدعزت اهلل ضرغامی درباه 
اقدامات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی برای لغو روادید ایران با کشورهای خارجی، 
اظهار کرد: من به لحاظ جایگاه و ماموریت خود، به 
عنوان وزیر گردشگری باید دنبال تسهیل رفت وآمد 
گردشگران و لغو روادید باشم، بنابراین طرفدار لغو 

روادید هستم.
وی افزود: هرچه روادید بیشــتر لغــو و ارتباط 
کشورها با ایران تسهیل شــود، گردشگری رونق 
بیشتری می گیرد، اما نکته ای که باید به آن توجه 
کرد این اســت که در این زمینه تنها نظر من مهم 
نیســت و مالحظات بین المللی و... نیز در آن تاثیر 
دارد و باید از نظر ملی و حاکمیتی، جمع بندی های 

الزم صورت گیرد.
ضرغامی با بیان این که در لغو روادید با کشورهای 
خارجی، ســایر حوزه ها به ویژه وزارت امور خارجه 
نقش مهم و اصلی دارنــد، به خبرگزاری خانه ملت 
گفت: تالش می شود موانع پیش روی لغو روادید به 

منظور رونق گردشگری پیگیری شود.

لغو ویزای دوطرفه، با توجه به مزایای ســفر و 
جابه جایی یکی از شاخص های اعتبار گذرنامه نیز 
محسوب می شود، هرچه تعداد این کشورها بیشتر 
شود به ارتقاء جایگاه گذرنامه ایران کمک خواهد 
شد. شهروندان ایرانی درحال حاضر امکان سفر به 

۴۲ کشور بدون ویزا و یا با ویزای فرودگاهی را دارند.
درحال حاضر ویــزای ایران برای شــهروندان 
کشــورهای جمهوری آذربایجان، بولیوی، ترکیه، 
سوریه، لبنان، گرجستان، ارمنستان، ونزوئال، مصر، 
مالزی و چین لغو شده اســت و اتباع این کشورها 
بدون روادید می توانند برای مدت مشخصی به ایران 
سفر کنند.ایران همچنین از سال ۲۰۱۷ با راه اندازی 
سامانه »روادید الکترونیکی«، صدور ویزای بدون 
مهر و برچسب را از ۱۱۰ نقطه از جهان آسان کرده 
است. این سیاست نگرانی بسیاری از شهروندان را 
که تحت تاثیر سیاســت تحریم سفر آمریکا بودند 
برطرف کرده است.صدور ویزای ایران در فرودگاه های 
بین المللی و برخی مبادی ورودی کشور برای اتباع 
خارجی نیز از همان سال امکان پذیر شده است و فقط 
اتباع کشورهایی چون افغانستان، سومالی، امریکا و 
کانادا برای دریافت ویزا باید به کنسولگری ها مراجعه 

کنند و امکان دریافت ویزای فرودگاهی ندارند.

 حضور »گوزن« ایرانی
 در جشنواره برلین

فیلم کوتاه »گوزن« به عنوان نماینده ایران در 
بخش نســل های هفتاد و دومین جشنواره برلین 

حضور دارد.
به گزارش ایلنا، فیلم کوتاه »گوزن« به کارگردانی 
هادی بابایی فر و تهیه کنندگی هــادی بابایی فر و 
محمود غفاری در اولین حضور بین المللی خود به 

بخش نسل های جشنواره برلین راه یافت.
»گوزن« تنها نماینده ایران در این بخش است.

این جشنواره امسال از تاریخ ۲۱بهمن تا ۱ اسفند 
به صورت فیزیکی برگزار خواهد شد.

پخش بین المللی این فیلم بر عهده شــرکت 
AtoZinema به مدیریت آزاده مسیح زاده است.

گردشگری

پرده نقره ای

فرهنگ و هنر

احسان زیورعالم

نمایشگاه »سپردمش به دیگری« در گالری بهروز 


