
فروش ۴۲ میلیاردی چهاردهمین 
حراج تهران

چهاردهمیــن حراج تهران با اجرای حســین 
پاکدل و فروش ۴۲ میلیارد و ۷۱۸ میلیون تومانی 
آثار به کار خود پایان داد. به گــزارش هنرآنالین، 
چهاردهمین حراج تهران ویژه هنر معاصر ایران که 
به دلیل محدودیت های کرونا یک بار به تاخیر افتاده 
بود، سرانجام با حضور تعداد اندک عالقه مندان در 
سالن حراج و پخش زنده اینترنتی صورت گرفت و 
همه ۱۲۰ اثری که ارائه شده بود به فروش رفت. در 
حراج چهاردهم، تنها هشت اثر میلیاردی شد و در 
نهایت فروش کلی ۴۲ میلیارد و ۷۱۸ میلیون تومان 
به دســت آمد. گران قیمت ترین اثر چهاردهمین 
حراج تهران متعلق به رضا درخشانی بود. این اثر با 
عنوان »روز و شب  را می شمارم، روز و شب« که ۳ تا 
۴ میلیارد تومان برآورد قیمت شده بود ۵ میلیارد و 
۲۰۰ میلیون تومان چکش خورد. در رتبه دوم اثری از 
وای. زی.کامی )کامران یوسف زاده( با عنوان »گنبد 
آبی « قرار گرفت که ۴ میلیارد و شش صد میلیون 
تومان فروخته شد. اثری از فرهاد مشیری با عنوان 
»ما، رزها« با قیمت ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان 
در رتبه سوم قرار گرفت. پس از آن تابلوی »امپراتور 
مطرود« اثر واحد خاکدان قرار گرفت که یک میلیارد 
و ۷۰۰ میلیون تومان چکش خورد. در رتبه پنجم 
تابلوی »بندباز ها« اثر آویش خبره زاده قرار گرفت 
که ۸۰۰ تا یک میلیارد و ۲۰۰ برآورد قیمت شده بود 
و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان چکش خورد. اثر 
بدون عنوان محمود زنده رودی از مجموعه کرامت 
انسانی که ۴۰۰ - ۳۰۰ میلیون تومان برآورد قیمت 
شده بود یک میلیارد و صد میلیون تومان فروخته 
شد. تابلوی »هجرت طالیی« اثر رضا درخشانی یک 
میلیارد و صد میلیون تومان به فروش رفت. تابلویی 
از قاســم حاجی زاده نیز یک میلیارد و صد میلیون 

تومان چکش خورد.

 ضرغامی، از »جام جم« 
تا »ارگ آزادی«

شــاید پرچالش ترین خبر این روزهای حوزه 
گردشگری، معرفی »ســیدعزت اهلل ضرغامی« به 
عنوان وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای صدارت 
وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 

دستی باشد.
سید عزت اله ضرغامی طبق  برنامه تنظیم شده 
برای ارائه برنامه های خود به کمیسیون  فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی خواهد رفت و برنامه های 
خود را تشــریح خواهد کــرد. غالمرضا منتظری 
نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شــورای 
اسالمی در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا درباره 
ســیدعزت اهلل ضرغامی گزینه پیشنهادی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: 
ایشــان با توجه به ســوابق و تجارب موفقی که در 
حوزه فرهنگ در زمانی که معاون سینمایی و معاون 
پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی بودند و 
همچنین زمانی که ریاســت رسانه ملی را به عهده 
داشتند، ویژگی ها و توانمندی هایی دارند که بعید 
می دانم برای کسب نظر مساعد نمایندگان و رای 
اعتماد از مجلس و همچنین در مدیریت وزارتخانه 
با مشکل روبه رو شوند. وی افزود: اگر چه مدیریت 
بخش گردشــگری کامال تخصصی اســت و ابعاد 
اقتصادی و اجتماعی هــم دارد، اما آقای ضرغامی 
می تواند با انتخاب معاون و مدیران فنی و تخصصی 
در این حوزه، کاستی و چالش احتمالی را برطرف 

کند و عملکرد موفقی داشته باشد.
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نشست نقد و بررســی »عشق بدون 
تجریش« آخرین رمان جــواد ماه زاده با 
حضور نویســنده، عالیه عطایی، فرشته 
نوبخت و علی شروقی به صورت مجازی 

برگزار شد.
به گزارش ایبنا، رمان »عشــق بدون 
تجریش« نوشــته ی جواد مــاه زاده به 
همت نشر مانوش منتشــر شده است. 
این ششــمین رمان جواد ماه زاده بعد از 
»خنده را از من بگیر«، »اللمونی«، »وداع 
در ال مارتینو«، »ریحانه دختر نرگس« و 

»باغ رویان« است.
در ابتدای این نشست، جواد ماه زاده، 
نویســنده ی رمان، گفت: »عشق بدون 
تجریش« رمانی درباره ی زندگی فردی، 
اجتماعــی و خانوادگی چنــد نوجوان 
است که در طبقه ی زیرمتوسط زندگی 
معمولی ای را در تهران سپری می کنند. 
حوادث در آغاز دهه ی ۷۰ روی می دهد 
و شــرحی از زندگــی روزمــره ی این 
شخصیت ها در رمان ارائه می شود. او در 

ادامه بخشی از رمان خود را خواند.
شهر به  منزله ی بستری جغرافیایی

عالیه عطایی در این نشســت گفت: 
شخصیت های این کتاب عشق و عاشقی 
را همراه با بلوغ تجربــه می کنند. آنچه 
»عشــق بدون تجریش« را برای من بارز 
می کند، نگاهی است که به شهر به منزله ی 
بستری جغرافیایی دارد .  معموالً درباره ی 
کارهایی که در ادبیات ایران انجام می شود 
یا می خواهد به اقلیم یــا جغرافیا توجه 
بشود، شاخصه هایی را در نظر می گیرند که 
آن طور نیست که اتفاق ها جز در بستر آن 
در جای دیگری نتواند بیافتد. خیلی مواقع 
اگر شیراز با تهران عوض بشود، هیچ اتفاقی 
برای شخصیت های داستان نمی افتد. اما 
در کتاب ماه زاده شــهر در نقش ماهیتی 
داستانی مطرح است. تهرانی بودن مزیت 

نیست، بلکه ویژگی است.
او ادامه داد: همچنین نــگاه ماه زاده 

به فقر را دوست داشــتم. در داستان فقر 
به منزله ی عاملی استفاده نمی شود که 
چرک بشــود، بلکه فقر هم مثل جغرافیا 
ویژگی ایــن آدم هاســت. بعضی جاها 
شــیرینی و طنز موجود در کالم و فقر را 
مثل رنج فروشــی به نمایش نگذاشتن 
ماه زاده من را به یــاد »قصه های مجید« 
هوشــنگ مرادی کرمانی می انداخت. 
اینجا، فقر ویژگی آن آدم ها است و ما فقر و 
در کنار آن شادی های آنها را نیز می بینیم 
و درک می کنیم؛ یعنی نگاه تلخی به فقر 
وجود ندارد. درعین حال، روایت این قدر 
واقع گرایانه پیش می رود که تلخی خود 

را نیز به جا می گذارد.
او بیان داشت: طنز جواد ماه زاده ویژگی 
پررنگی در کار اوســت. این طنز هم طنز 
موقعیت اســت و هم طنز کالم. به نظر 
می آید ماه زاده از این لحاظ نویســنده ی 
بسیار باحوصله، پرکار و متمرکزی است. 
در مقام نویسنده وقتی کار این نویسنده را 
می خوانم متوجه استمرار او در امر نوشتن 
می شوم که بسیار هیجان انگیز است. در 
واقع، او نویسندگی بی سرو صدایی دارد. 
امیدوارم آثارش خوانده شود. چراکه یکی 

از بهترین نویسندگان نسل ماست.
عطایی ادامه داد: ماه زاده تالش می کند 
زبان را خیلی ســاده به نمایش بگذارد. او 
تالشی برای زبان ورزی نمی کند و این در 
چنین بافتی از داستان بسیار جذاب است. 
اینجا، به همان اندازه که به قصه و به پالت 
فکر می شود، به زبان قصه نیز فکر می شود. 
او به عمد برای به نمایش گذاشتن موقعیت 
وارد کلمات و توصیفات ساده می شود. این 

کتاب ریتم بسیار درستی دارد.
این نویسنده تأکید کرد: من شخصاً 
داستان نویسی را فاقد رسالت می بینم، زیرا 
این اتفاق در خودش می افتد و نویسنده 
نمی خواهد چیزی را خــارج از آن متن 
صادر یا اندیشه ای را بیان کند. ماه زاده بسیار 
قصه گوست و ما در خالل قصه بسیاری 

از موقعیت های اجتماعی و سیاســی را 
درک می کنیم. او زمانه ی خودش را بدون 
اطالعات فروشی و شالق زدن بیان می کند 
که در نظرم کار بسیار جذابی است. فکر 
می کنم دیالوگ نویسی بیش از این هم 
جای کار داشت. جاهایی سطح دیالوگ 
از سطح متن پایین تر می آید، ولی در کل 
جزء بهترین رمان هایی بوده اســت که 
در یک سال اخیر خوانده ام. خیلی کیف 
کردم و خواندنش به قدری شــیرین بود 
که بعد از مدت ها احســاس کردم، واقعاً 
دارم قصه می خوانــم و یکی دارد قصه ی 
خوبی برایم تعریف می کند. این موضوع 
می تواند مخاطب ما را با ادبیات پیوند دهد؛ 
یعنی آن چیزی که می خواند هم ادبیاتی 
سطح پایین نیست و هم قصه می گوید، 
چراکه معموالً این دو با هم سخت به دست 
می آیند. معموالً قصه ها خیلی دم دستی 
به موضوعاتی مثل عشق، جنگ، خیانت 
می پردازند. حول این تم ها داستان زیاد 
گفته می شود، ولی این توان هر نویسنده ای 
نیست که قصه ای را تعریف کند که بر تمی 
استوار است که آن تم در ذهن ما معنی و 
پیش فرضی دارد. ماه زاده در »عشق بدون 
تجریش« پیش فرض فقر، پایین شهر و 
مرکز شهر را در ذهن ما می شکند و این کار 

را خیلی سهل و ممتنع می کند.
او بازی های روایــی خیلی عجیبی 

نمی کند. من این را قدرت متن می دانم.
 عشق بدون تجریش: 

سندی تاریخی
فرشته نوبخت ضمن اشاره به اینکه 
همیشه مخاطب و طرفدار آثار ماه زاده بوده 
است و همین سخن گفتن درباره ی رمان او 
را قدری دشوار می کند، گفت: ویژگی حائز 
اهمیت آثار ماه زاده که توجه او به مسائل 
تاریخی و اجتماعی و پیوند آن با روزمرگی 
یا روایت های ُخرد شخصیت هاست که در 
این اثر به نظرم خیلــی زیرالیه ای تر بروز 
پیدا کرده است. در آثار قبلی او نیز این به 

شکل نوعی سبک حفظ شده است، ولی 
در این اثر شــکل و حالتی استعاری پیدا 

کرده است.
او ادامه داد: در »عشق بدون تجریش« 
در ظاهر با داستانی روبه روییم که از لحاظ 
ساختاری بسیار محکم و خوش ساخت 
است، شــخصیت پردازی های درستی 
دارد، ریتم داستان به درستی تا انتها حفظ 
شده است و مشخص است که نویسنده 
کامالً بر روایت خود مسلط بوده است. در 
این رمان، زبان کامالً پیدا شده است؛ یعنی 
از طرف نویســنده درک و در متن پیاده 
شده اســت. لحن روایت یکدست است. 
شخصیت پردازی ها کامالً باورپذیر و در 
پیوند با داســتان یکدست و منسجم اند. 
قصه ای وجود دارد که ما را همراه خودش 
می کشاند و پابه پا با داستان پیش می برد. 
به نظر من، این به خودی خود نوعی تمامیت 
و کمال به رمان می دهد. ما با چیزی خیلی 
عجیب غریب و پیچیده رو به رو نیستیم، 
بلکه با قصه ای مواجهیم که ساختار قوی 
و محکمی دارد و همه چیز در آن به قاعده 
است و چنانچه مخاطب این داستان قرار 
بگیریم و بتوانیم با فضای آن ارتباط برقرار 
کنیم، از خواندن این قصه لذت می بریم که 
این به خودی خود برای خوب تلقی کردن 

یک اثر ادبی کفایت می کند.

 او ادامه داد: اما این تمام »عشق بدون 
تجریش« نیست. این رمان متن دیگری 
هم دارد که در پیوند بــا آن قرار می گیرد 
و آن متن جامعه، تاریــخ و واقعیت های 
رئالیســتی ای اســت که هر یک از ما در 
تاریخ آن را تجربه کردیم. کار شگفت انگیز 
نویسنده این اســت که توانسته بین آن 
متن )متن تاریخ و وقایــع اجتماعی( با 
متن داســتان خود پیوند برقرار بکند و از 
طریق این پیوند زیرمتنی را شکل بدهد و 
بسازد که هر مخاطبی بنا بر تجربه و شکل 
رویارویــی خودش با تاریــخ بتواند با آن 
زیرمتن و جهان معنایی داستان ارتباط 

برقرار کند.
 ایــن نویســنده ادامه داد: مــاه زاده 
قصه را با شــلوغی خاصی آغاز می کند. 
شخصیت های داستان هر کدام خواهر و 
برادر و دوستانی دارند که خود این دوستان 
خواهر و برادرهایی دارند و مکان داستان 

محله ای شلوغ از شــهر تهران است که 
انگار در زیرمتن به ناخودآگاه جمعی ما 
اشاره دارد. در ادامه آرام آرام شاخ و برگ ها 
می ریزد و آن شــلوغی و اغتشاش ذهنی 
و متنی به ســمت نوعی سکون و فردیت 
حرکــت می کند و فرآینــد فردانیت در 
داستان به شــکل نمادین در قصه دیده 
می شــود. تمام اینها در ســطح قصه ای 
درست چیده شده و حرکت می کند. ولی 
معناها را در آن زیرمتن می سازد. حرکت 
نویسنده، جای درستی که داستان را به 
پایان می رساند ) اینکه هم شخصیت را در 
آستانه ای قرار می دهد هم خود داستان 
را در آستانه ای تاریخی متوقف می کند و 
می گذارد داستان در ذهن مخاطب ادامه 
پیدا بکند( در این داستان دستاوردی بسیار 
شگفت انگیز است. برای همین می توانید 
این داستان را سندی تاریخی هم به شمار 
آورید، بدون اینکه خودش ادعای این را 

داشته باشد. 
بدون نگاه سانتی مانتال

علی شروقی نیز در ادامه این نشست 
گفت: »عشــق بدون تجریش« نقطه ی 
قوت این رمان پایان فوق العاده ی آن است. 
این خیلی اهمیت دارد؛ چراکه بیشــتر 
اوقات رمان ها به سبب پایان بندی های 
ضعیفشــان نقد می شــوند. اگر کسی 
۲۰ صفحه ی پایانی این رمان را نخواند، 
برداشتی یکســره متفاوت از آن خواهد 
داشت. این رمانی است که حتماً باید آن 
را تا آخر خواند چون آن ضربه ی پایانی کل 
حوادث و ماجراهایی را که راوی بازمی گوید 
به نحوی معنا می کند. ایــن معنا کردن 
البته به این معنی نیست که رابطه ی علّی 
کالسیکی بین این حوادث پشت سر هم 
برقرار اســت. چون رمان تا قبل از اینکه 
به اوج پایانی برســد مجموعه ای است از 
خرده روایت ها. تا قبــل از اینکه اینها در 
پایان معنا پیدا بکند، انگار سلسله قصه های 
کوتاهی را می خوانیم که به هم پیوسته  اند. 
به همین دلیل می گویم، اگر کسی پیش 
از این نقطه ی پایانی رمان را کنار بگذارد 
درک و دریافت متفاوتی از رمان خواهد 
داشت. انگار روی ســطح دریایی آرام و 
در جهانی شامل دغدغه های نوجوانی و 
بازیگوشی حرکت می کنیم که ناگهان 
عمــق آب زیاد می شــود و مــا را پایین 
می کشد. در پایان رمان، انگار ناگهان در 
گردابی می افتیم که انتظار آن را نداشتیم.

او ادامه داد: رمان تا اواخر با شوخ طبعی 
و طنز و بازیگوشی جلو می رود و ناگهان این 
طنز خیلی هولناک و تراژیک می شــود. 
داستان درباره ی روابط نوجوانانه ی چند 
پسر در محله ای در دهه ی ۷۰ خورشیدی 
است. جنگ تمام شــده و دورانی است 
که به اصطالح تحوالت سیاسی دوره ی 
سازندگی موســوم اســت. راوی رمان 
پســری اســت از خانواده ای جنگ زده 
که به ســبب بمباران به تهران مهاجرت 

کردند و بین فردوسی و جمهوری زندگی 
می کند که هنوز خصوصیت محله بودن 
دارند. نویسنده مناسبات این محل را به 
خوبی نشــان می دهد، اختالف طبقاتی 
همســایگان، بافت محله و اطــراف آن، 
تحوالت این محله و اطراف آن، نمادهای 
اجتماعی و فرهنگی آن دوره مثل پالسکو، 
سینماها، فیلم هایی که زمانی نشان داده 
می شدند. به خصوص به فیلم »عروس« 
اشاره می شود. در عین حال، ربط پنهانی 
بین ماجرای اصلی این رمان و بعضی از این 

اشارات پیدا می شود.
او بیان داشت: عنصر طنز در رمان ها و 
داستان های ما خیلی کم شده و بیشتر آثار 
سانتی مانتال اند. حتی پشت داستان هایی 
که ظاهرشان روشنفکرانه یا نخبه گرایانه 
است، نگاهی سانتی مانتال است. ولی در 
»عشق بدون تجریش« رویکردی طنزآمیز 
در نقل وقایع هست که اتفاقاً ضربه ی نهایی 
رمان را هم کاری تر می کند. درعین حال، 
در این رمان مرحله ی گذر از نوجوانی به 
دوره ی بلوغ را مشاهده می کنیم که گذاری 
تراژیک و تلخ است. راوی آن پختگی و گذار 
را از یک محله به جهانی بزرگ تر به قیمت 
گزافی به دست می آورد: احساس گناه و 

عذاب وجدان.
شروقی توضیح داد: مساله ی احساس 
گناه در این رمان خیلی مهم است. اگرچه 
خیلی آشکار بیان نمی شود و در الیه های 
پنهان این رمان است. من مساله ی گناه 
را در رمان های دیگر ماه زاده هم کمابیش 
دیده ام. راوی این داســتان پسر نوجوانی 
است که از مهاجران دوره ی جنگ است 
و به نظر می آید قدری با دیگر دوستان یا 
اطرافیان خود متفاوت اســت. شاید فکر 
کنیم اخالقی تر یا همیشــه تابع است و 
زورش به خواسته ی رفیقش نمی چربد. 
این مســاله تا اواخر رمان خیلی جدی به 
نظر نمی رسد ولی ناگهان اتفاقی می افتد 
و آنچه به نظر نمی رسید و خود راوی هم 
به  روی خودش نمــی آورد و حرفی از آن 
نمی زند، ضربه ی نهایی را وارد می کند. ما 
تازه آخر داستان است که برمی گردیم و 
روابط این آدم را مرور می کنیم و نشانه ها 

را در می یابیم.
او در پایــان گفــت: بــه نظــر من، 
خرده روایت ها و داســتان های فرعی در 
رمان به قدری زیادی اســت که به رمان 
آسیب زده اســت. اگر مقداری از حجم 
خرده روایت ها کم  می شد و تمرکز فقط 
بر داستان های فرعی مرتبط تر با رابطه ی 
چند دوست قرار می گرفت، چه بسا ما با 
رمان منسجم تری روبه رو بودیم. اگرچه 
در همیــن حالت هم این رمــان با پایان 
کنونی نقطه قوتی دارد. اما اگر بیشتر روی 
خط اصلی داستانی حرکت می کرد و کمتر 
گریز می زد و برخی خرده روایت ها را حذف 
می کرد ضربه ی پایانی قدرتمند تر بود و 
مخاطب مسیر روشن تری را طی می کرد. 

در جلسه نقد و بررسی »عشق بدون تجریش« مطرح شد؛

بخشی از تاریخ معاصر در رمانی خوش خوان و قصه گو 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تجسمی

گردشگری

این روزها که سویه دلتای کرونا بخش عظیمی از کشور را 
فراگرفته است، سالن های تئاتر کماکان به فعالیت خود ادامه 
می دهد. پس از اختالف نظر سالنداران با قادر آشنا، مدیرکل 
هنرهای نمایشی،در تعطیلی ماه گذشــته و در آستانه آغاز 
سویه دلتا، این بار او درخواســت یا دستوری برای تعطیلی 
ســالن های تئاتر نداده اســت. این در حالی است که طبق 
دستورالعمل ســتاد مبارزه با کرونا در مناطق قرمز مشاغل 
دسته دوم از جمله تئاتر می بایســت تعطیل شوند؛ اما تا به 

امروز این اتفاق رخ نداده است.
حال پس از گذشت چندین روز از افزایش چشمگیر مرگ 
و میرها ناشی از کرونا قرار است سالن های نمایش طبق سنت 

همیشگی در آستانه عاشورای حسینی تعطیل می شوند.
این خبر راروابــط عمومی اداره کل هنرهای نمایشــی 

منتشر کرده اســت و طبق آن، ســالن های نمایش کشور 
همزمان با ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان امام حسین 
)ع( تعطیل خواهند بــود. تماشــاخانه های مختلف از روز 
سه شــنبه ۲۶ تا شــنبه ۳۰ مرداد ماه اجرا نخواهند داشت. 
هم اکنون بیشتر ســالن های دولتی و خصوصی مشغول به 
فعالیت هستند. برخالف سال های گذشــته نیز دفتر تئاتر 
دینی اداره کل هنرهای نمایشــی برنامه ای بــرای برپایی 
تعزیه در اطراف تئاتر شــهر یا پهنه رودکی ندارد، اگرچه به 
نظر می رســد این دفتر قصد دارد جشــنواره صاحبدالن را 
امســال برگزار کند. خبرهایی از بنیاد رودکی نیز شــنیده 
می شــود مبنی بر برنامه های این بنیاد بــا مدیریت مهدی 
افضلی برای برپایــی برنامه های ویژه محــرم و صفر. پهنه 
رودکی سال گذشته نیز میزبان چند تعزیه بود که به صورت 

زنده از پلتفرم های مختلف پخش شدند. اما نکته جالب نزاع 
نقدی میان موافقان و مخالفان سیاست های قادر آشناست. 
در روزهــای تعطیلی ماه پیش، ســالن دارهای خصوصی با 
تعطیلی دستوری آشنا مخالفت کردند. استدالل آنان به باز 
بودن سینماها در آن ایام بود. اما صبح شنبه، ۲۳ مرداد سایت 
ایران تئاتر، وابسته به اداره کل هنرهای نمایشی، در مقاله ای 
با عنوان »منتقدان سرسخت دیروز موافقان همراه امروز« به 
مخالفان آشنا حمله کرده است. این حمله در پی انتقاد برخی 
منتقدان آشــنا در تعطیل نکردن تئاتر در پیک پنجم کرونا 
است. نویسنده این مقاله در جایی نوشته است »به هر تقدیر، 
امروز که حدود یک ماه از این اقدام درست و قانونی اداره کل 
هنرهای نمایشی در مورد تعطیلی تماشاخانه های تئاتر در 
سراسر شهرهای قرمز کشور می گذرد، بررسی شرایط و آمار 

درگذشتگان در اثر این بیماری همه گیر نشان می دهد این 
تصمیم برخالف نظر برخی منتقدان مطلقــاً بی راه نبوده و 
برای تصمیم گیری ها هیچ شاخصی مهمتر از حفظ سالمت 
 و جان مردم نیســت. بی شک این دســت تصمیم گیری ها 

دشوار است.«
به هر روی ایام عزا به همراه تعطیلی عمومی کشور منجر 

به یک سکون موقتی شده است.

تعطیلی دوباره تئاترها در آستانه عاشورای حسینی
تئاتر
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