
هنرمند ایرانی در بین نامزدهای 
جایزه عالی هنر آسیا

مملــی شــفاهی 
در میــان ۳۰ هنرمند 
برگزیــده جایزه عالی 
هنر آســیا قرار گرفت.  
به گزارش هنرآنالین، 
جایزه عالی هنر آســیا 

The Sovereign Asian Art Prize در 
سال ۲۰۰۳ با هدف معرفی بین المللی هنرمندان 
منطقه و درعین حال جمع آوری کمک مالی برای 
برنامه های هنری که از کــودکان محروم حمایت 
می کنند، راه اندازی شد. این جایزه هر سال برگزار 
و تثبیت شده ترین و معتبرترین جایزه هنری ساالنه 
در آســیا و اقیانوسیه شناخته می شــود. عده ای از 
هنرمندان معاصر که در میانه دوره کاری خود هستند 
توسط یک هیات متخصصان هنری انتخاب می شوند 
و از آن ها خواسته می شود به طور آنالین سه اثر هنری 
را ارسال کنند. پس از آن یک هیات داوری متشکل از 
کارشناسان هنری در سطح جهانی ۳۰ اثر هنری برتر 
را از میان طیف وسیعی از تصاویر دیجیتال در فهرست 
کوتاه قرار می دهد. سپس آثار هنری فهرست کوتاه 
در هنگ کنگ به نمایش گذاشته می شوند؛ جایی که 
برای دومین بار مورد داوری قرار می گیرند و همچنین 
مردم به آن ها رأی می دهند. برنده جایزه بزرگ ۳۰ 
هزار دالر آمریکا و برنده جایزه رأی عمومی ۱۰۰۰ 
دالر آمریکا دریافت می کند. ســال ۲۰۲۱ بیش از 
۷۰۰ اثر از هنرمندان دنیا در مرحله نخست شرکت 
داشتند.از ایران نیز دو هنرمند و موسسه هنری در 
مرحله نخست توسط کارشناسان هنری انتخاب 
شــدند تا آثار آن ها مورد قضاوت قرار گیرد. مریم 
کوهستانی، مجسمه ساز و هنرمند چندرسانه ای و 
همچنین بنیاد پژمان که با آثاری از مملی شفاهی در 
این رویداد شرکت داشت. پس از داوری، ۳۰ هنرمند 
از ۱۷ کشور و منطقه در سراسر آسیا و اقیانوسیه در 
فهرست کوتاه قرار گرفته و به عنوان نامزدهای نهایی 
هفدهمین دوره معتبرترین جایزه هنر آسیا انتخاب 
شده اند که مملی شفاهی نیز از ایران به این فهرست 

کوتاه راه یافته است.

 صد سال پیش، »ایران« 
شماره ویژه  نشنال جئوگرافیک

ل  نشــنا مجلــه 
جئوگرافیــک ) بــه 
معنای»جغرافیــای 
ملی«(،  نشریه رسمی 
انجمــن جغرافیــای 
ملی اســت که از سال 

۱۸۸۸ میالدی و دقیقاً ۹ ماه پس از آغاز فعالیت 
انجمن جغرافیای ملی، شــروع به انتشــار کرد و 
امروزه یکی از مشهورترین و پراعتبارترین مجالت 
مرتبط با علوم طبیعی در جهان است و یکی از پر 
مخاطب ترین مجله های دنیا کحسوب می شود. 

به گزارش ایسنا، یک قرن پیش در سال ۱۹۲۱ 
میالدی، مجله نشنال جئوگرافیک شماره ویژه ای 
را همراه با عکس های متنوع به ســرزمین ایران 
اختصاص داده بود. این شماره ویژه ۱64 صفحه ای 
شامل عکس های گوناگون و جالب توجه از نقاط 
مختلف و مــردم ایران بوده اســت. عکس هایی 
همچون ورود اولین قطار به تبریز،نمایی از دروازه 
قرآن و پاســارگاد، میدان نقش جهان اصفهان، و 
عزاداری محرم در این ویژه نامه به چشم می خورد. 
ویژه نامه ایران در دو بخش »ایران مدرن و پایتخت 
آن« و »طرح های کاروان های ایرانی« از ســوی 
انجمن نشنال جئوگرافیک در واشنگتن دی سی 
به چاپ رسیده بود و با توجه به گذشت یک قرن از 
انتشار، نســخه الکترونیکی موجود از آن کیفیت 
چندان مطلوبی نــدارد اما اطالعات و عکس های 
گوناگونی از جغرافیای کل ایران و تهران به عنوان 
پایتخت، اقوام ایرانی و انوع پوشــش آنان، کسب 
و کارهای آن زمان مــردم، تکنولوژی های به روز 
مورد استفاده، ســیر تحول و تبدیل بیابان ها به 
مناطق شــهری، و میدان ها و مناطــق مهم در 
بافت شــهر و همچنین ســبک زندگی ایرانیان 
ارائه می دهد. همچنین گزارشــی از صعود به قله 
دماوند که از آن به عنوان »اُلمپ پارسی« ) المپ 
بلندترین کوه در یونان اســت که جایگاه ویژه ای 
در اساطیر یونانی دارد( نام برده شده، آمده است.  
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»امیرحسین تیکنی« یادداشتی 
بر رمان »دویدن در تاریکی« نوشته 
ناهید شــاه محمدی نوشــته که از 
ســوی حکمت کلمه منتشر شده 

است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، متن این 

یادداشت به شرح زیر است:
اگر چــه »دویــدن در تاریکی« 
نخســتین رمــان خانــم ناهیــد 
شاه محمدی به شمار می آید، اما هر 
خواننده ای می تواند براحتی دریابد 
که این اثر حاصل سال ها تالش برای 
رســیدن به توانایی نوشتن چنین 
داستانی اســت. رمانی روان که اگر 
فرصت ایجاب کنــد می توان تمام 

۳4۱ صفحه آن را پیوسته خواند.
رمان »دویدن در تاریکی« از ۷۳ 
بخش کوتاه تشکیل شده است. هر 
بخش گاهی دنباله رو بخش پیشین 
است و گاه با گسست زمانی خواننده 

را به گذشــته می برد. بــا این حال 
می توان یک مسیر خطی مشخص 
را برای قصه در نظــر گرفت و آنچه 
گاهی در گذشــته و گاهی در آینده 
رخ می دهد را بــر آن منطبق کرد. 
زمان در رمان »دویدن در تاریکی« 
مولفه ای وابسته به شخصیت روایت 
کننده هاســت. تعــدد راوی ها که 
بارزترین خصیصه  این رمان است، 
سرانجامی شبیه مولفه زمان دارد. 
یک راوی از میان بقیــه راوی ها در 
محور اصلی داســتان قرار می گیرد 
و دقیقا در همــان خط زمانی اصلی 
داستان حضور می یابد. زمان در هر 
یک از ۷۳ قسمت کتاب، متعلق به 
یکی از این شخصیت هاست و بسته 
به این که این شخصیِت روایت کننده 
در کجای کتــاب و در چه موقعیتی 
لب به قصه گویی می گشــاید، زمان 
رمان دستخوش تغییر می شود. از 

ســوی دیگر در این کتــاب با تعدد 
راوی مواجهیم که این دو مقوله در 

کنار هم اثر را قابل تامل می کند.
برای آن که بتوان دقیق تر سخن 
گفت، کتاب را به دو بخش تقســیم 
می کنم؛ 5۰ قســمت نخست و ۲۳ 

قسمت انتهایی.
در 5۰ قســمت ابتدایی کتاب، 
داســتان بصورت شــناور از زبان 
چندین شــخصیت، نقل می شود. 
همانطور کــه ذکر شــد، یک خط 
داســتانی و یک شخصیت در محور 
اصلی داســتان هستند و راوی های 
دیگــر و رمزگشــایی هایی که در 
پاره های زمانی دیگر رخ می دهد به 

داستان شکل کاملی می دهد.
ایــن ســاختار منحصــر بــه 
فــرد داســتان که بی شــک بدون 
توانایی های نویسنده نمی توانست 
شــکل بگیرد به خواننــده امکان 

می دهد کــه داســتان پر فــراز و 
فــرود و حادثه های بســیار آن را از 
زاویه های مختلف ببیند. گاهی یک 
حادثه از زبان چند شــخصیت بیان 
می شــود و هر بیان، نکته هایی را به 
 خواننده می رســاند که او را از راوی

 جلو می اندازد. 
پس می توان گفت در این رمان 
خواننده از راوی جلوتر و آگاه تر است 
و نویسنده با چیدمان خود از هر دو 
جلوتر، چرا که به خواننده خود این 
امکان را داده اســت که از ِخَرد خود 
برای تحلیل و قضاوت اتفاق ها بهره 
بجوید. به گمان بنده در 5۰ قسمت 
ابتدایی کتاب، این ویژگی نقطه ی 
عطفی است، داستان در میان قشری 
از جامعه پیش می رود کــه از نظر 
سطح فرهنگی و ســواد اجتماعی 
متوسط رو به پایین هستند. بنابراین 
هیچ یک از شخصیت ها نمی توانند 
بــرای بازگو کردن آنچــه می تواند 
روح حقیقــت نهفته در داســتان 
باشد نقشــی محوریرا ایفا کنند. اما 
نویسنده با کنار کشیدن خود و عدم 
خلق یک شخصیت خاص، مطابق 
آنچه معموال در رمان ها می بینیم، 
این بار با شناور کردن داستان میان 
چندین روایت کننده، خواننده را در 
مقام درک داســتان قرار می دهد. 
این کار با رفت و آمد های زمانی نیز 
توامان اســت که خواندن داستان 
را درگیرکننده تر نیــز می کند. در 
۲۳ قســمت انتهایی کتاب اما این 
شــاکله موفق نویسنده دستخوش 
تغییر می شود. تعداد راوی ها به سه 
شخصیت کاهش می یابد که دوتای 
آنها اصلی هستند و تنها یکی از آن ها 
از راوی های 5۰ قســمت نخســت 

است )راوی اصلی: جاوید(. 
زمان و قصه گویــی کامال خطی 
می شــود و آن فراز و فروِد پر حادثه 
جای خود را به یک روایت عاشقانه 
می دهد. هر چند این عشــق با رنج، 
فضاسازی رئالیسم جادویِی چریکی 
و دلهره همراه اســت امــا هاله ای 
عاشــقانه کامال بر داستان سیطره 
می یابــد و همه چیــز را تحت تاثیر 
خود قرار می دهد. حتی شخصیت 
اصلی که این بار در شــرایطی قرار 
گرفته است که با خواندن کتاب های 
فراوان ایدئولوژیک و راهنمایی های 
همراهــان تحصیل کــرده اش به 
انسانی فرهیخته مبدل شده است، 

نمی تواند فضای عاشــقانه را تحت 
تاثیر خود قــرار دهد. ایــن تغییر 
ناگهانــی چیدمانی داســتان که با 
بخش پیشین ســنخیت چندانی 
ندارد، می توانســت متکی بر شیوه 
قســمت های قبل، بســیار شیواتر 
و گزنده تر باشــد. چراکــه به نظر 
می رســد بســیاری از حرف هایی 
که نویسنده می خواســته است با 
مخاطب خود در میان بگذرد در این 
 قسمت های واپســین طرح ریزی 

شده است. 
تاکید نویســنده بر تحصیالت 
آکادمیک جمعی که اینک جمعیتی 
مبارز و چریکی را شکل داده اند نیز 
در این مســیر بی تاثیر نیست، چرا 
که هرچند تحصیالت دانشــگاهی 
الزمه درک و فهم ایدئولوژیکی آنها 
نیست اما تاکید فراوانی که در رمان 
بر رها کــردن موقعیت تحصیالتی 
چریک هــای ایدئولوژیــک وجود 
دارد می تواند به خواننده انگاره های 
دیگری بدهد. کاستن رنگ عاشقانه 
و نزدیک شدن داســتان به خرد و 
درک موقعیت خواننده، می توانست 
به رمان سروســامان منطقی تری 
بدهد. به هر حال این ۲۳ قســمت 
پایانی نیز در شیوه به تصویر کشیدن 
اســتعاری موقعیت های مکانی و با 
کند شــدن مولفه زمان در مواجهه 
هرمنوتیک بــا ذهنیــت عاطفی 
شخصیت اصلی کتاب، به نویسنده 
این امکان را می دهد که به مخاطب 

خود نزدیک تر شود.
زبان روایی رمان بســیار شــیوا 
و روان اســت و گفتگوهــا بســیار 
حساب شده و درخور رمانی خوب. 
داســتان بی هیــچ کم و کاســتی 
بیان می شــود و ســرعت پیشبرد 
داســتان به خواننده ایــن اجازه را 
 می دهد که به خوبی با کتاب ارتباط 

برقرار کند.
یکــی دیگــر از ویژگی های این 
رمان، حضور پررنگ شخصیت های 
مرد در موتیف های متفاوت اســت. 
می توان گفت تمام تالش نویسنده 
در شــخصیت پردازی کاراکترهای 
مردانه ِی داســتان است و در مقابل 
آن علی رغم آن که نویســنده رمان 
زن اســت، اما شــخصیت های زن 
بجز خانم منطقــی هیچ کدام مورد 
پرداخت شخصیتی قرار نمی گیرند 
و همگی تنهــا اُبــژه ای جانبی در 

پیشبرد قصه هستند. خانم منطقی 
نیز شخصیت خاصی دارد؛ انسانی 
بســیار عاطفی بــا زنانگی منحصر 
به فرد که این مهم با مســیر زندگی 
و تصمیم گیری هایــش هم خوان 
نیست. بی شــک نویســنده نیز بر 
این رویه واقــف بوده اســت و آن 
را عامدانــه در کتاب لحــاظ کرده 
اســت. تاکید چندبــاره »جاوید« 
بر این که لبــاس مردانه چریکی به 
خانــم منطقی می آیــد )بر خالف 
آنچه در گذشــته از ظاهــر و قواره 
او توصیــف می کــرده اســت( و یا 
توصیف هایی هم چون اندام ظریف 
 او در لباس گشــاد مردانــه، گواه 

این مطلب است.
قســمت آخر کتاب کــه تصویر 
ذهنی از آشفتگی شخصیت اصلی 
کتاب اســت، پایان بسیار زیبایی بر 
این رمان است؛ جایی که »جاوید« 
جمله هایــی را از زبان افراد مختلف 
به یاد مــی آورد، جمله هایی که اگر 
چه به ظاهر بــار کالمی پیچیده ای 
ندارند، اما خود در هر قســمت، بر 
پیشبرد داستان تاثیرگذار بوده اند. 
اینک »جاوید« در آشفتگی و جنونی 
بی حد سرگذشت زندگی خود را به 
یاد می آورد، سرگذشتی که حاصل 
جنگیدن های بسیار و شکست های 
اوست. »جاوید« اینک دریافته است 
که  هیچ چیز جز عشق نمی توانسته 
اســت او را نجــات دهــد و بی آن، 
همه چیز به مثابه دویدن در تاریکی 

بوده است.
رمــان »دویــدن در تاریکی« 
نوشته ناهید شــاه محمدی توسط 
نشر حکمت کلمه و در ۳4۱ صفحه 

منتشر شده است.

یادداشتی بر رمان »دویدن در تاریکی«؛ 

تصویِر رنگ پریدهِ شادی 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تجسمی

گردشگری

پرونده اتهامات جنسی کوین اسپیسی، 
ســتاره ســینما و البته از غول هــای تئاتر 

انگلستان به نقطه تاریکی رسیده است. 
روز گذشــته، نشــریه هالیوود ریپورتر 
در گزارشــی از قطور شــدن پرونــده این 
بازیگر و مدیر ســابق تئاتر خبر داده اســت. 
برنده دو جایزه اســکار این روزها به ســبب 
اتهامات جنســی بیکار اســت؛ اما وکیل او 
معتقد اســت این هنرمند بیگناه است. این 
 وکیــل این روزها در ســه چالــش حقوقی 

در حال مبارزه است. 
کوین اسپیســی طبق شــکایات مطرح 
شده، با شش ادعای تجاوز جنسی در فاصله 
ســال های ۱۹۹6 تا ۲۰۱۳ روبه رو اســت. 
بخش مهمی از ایــن اتهامات بــه یک دهه 
فعالیت کوین اسپیســی در تئاتر اولدویک 

بازمی گردد که موجب احیا این تئاتر شــده 
بود. کوین اسپیســی در دوره حضورش در 
اولدویک با چهره های شــاخصی چون ارل 
 جونز، ونســا ردگرویو و ســم مندز فعالیت 

کرده بود. 
یافته های بخش سوءاستفاده از کودکان 
و توهین های جنسیتی اسکاتلندیارد، پلیس 
انگلســتان به ســرویس پیگرد قانونی ارائه 
شده اســت که تصمیم می گیرد آیا اتهامات 
اعالم شــده علیه اسپیســی جنایی است یا 
خیر. سه سال و نیم پیش آنتونی رپ، بازیگر 
پیشتازان فضا مدعی شد کوین اسپیسی در 
سن ۱4 ســالگی او را مورد تعرض قرار داده 
اســت. از آن تاریخ پرونده اسپیسی به یک از 
 MeToo# مهمترین پرونده هــای جریان
بدل شده اســت. اتهام دیگر کوین اسپیسی 

از ســوی فردی ناشــناس اقامه شده است 
که ناشــناس ماندن فرد مذکور بــه یکی از 
اعتراضات گروه حقوقی اسپیسی بدل شده 
اســت. با این حال هنوز قاضــی پرونده راپ 
و فرد ناشــناس – که به عبــارت اختصاری 
C.D. معرفی شــده اســت – رأی ای صادر 

نکرده است. 
مشــکل اسپیســی زمانی بغرنج تر 

می شــود که در پرونده حقوقی او نام 
افراد درگذشــته نیز دیده می شود. 
شاکی درگذشــته مدعی شده بود 
اسپیسی در سال ۲۰۱6 او را مجبور 
به لمس بدنش کرده است. با مرگ 
این ماساژور درگذشته پرونده به 
ســبب عدم حضور او مختومه 
اعالم شده است. این ماساژور 

یکی از سه شــاکی اسپیسی است که پس از 
اقامه دعوی درگذشته است.

آرتور آری بهن دیگر شــاکی اسپیســی 
اســت که او را متهمبــه تعــرض در زمان 
برگزاری کنســرت جایزه نوبل کــرد. این 
شــاکی روز کریســمس خودکشــی کرد. 
اوایل همان ســال، لیندا کالکین پرســتار، 
اسپیســی را متهم به حمله جنسی به پسر 
خردســالی کرد که بیمار این پرستار بوده 
 است. کالکین در یک ســانحه رانندگی در 

حومه بوستون درگذشت.
درباره فعالیت های این روزهای اسپیسی 
شــایعاتی بســیاری وجــود دارد. هالیوود 
ریپورتر مدعی شده است اسپیسی این روزها 
در نزدیکــی اولدویک، تئاتــر محبوبش 
زندگی می کند و قرار اســت روی کتابی 
با نام مســتعار کار کند. اسپیســی که 
روزی گفته بود »اگر پشــت شــما به 
دیوار باشــد یا احساس می کنید راهی 
پیش رویتان نیســت، در هر شرایطی، 
به شــما قــول می دهم راهــی وجود 
 دارد«، به نظــر به یک بن بســت ابدی 

نزدیک می شود.

پرونده جنسی کوین اسپیسی و شش اتهام سنگین

بن بست ابدی پیش روی ناجی تئاتر اولدویک

تئاتر

رمان »دویدن در تاریکی« 
از 73 بخش کوتاه تشکیل 
شده است. هر بخش گاهی 

دنباله رو بخش پیشین 
است و گاه با گسست زمانی 

خواننده را به گذشته 
می برد. با این حال می توان 
یک مسیر خطی مشخص 
را برای قصه در نظر گرفت 
و آنچه گاهی در گذشته و 

گاهی در آینده رخ می دهد 
را بر آن منطبق کرد
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