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احسان زیورعالم

عقل های رنگی، شــما را به یاد چه 
می اندازد؟ برای نگارنده یادآور یکی از 
مشهورترین نوشــته های شیخ اشراق 
است. »عقل سرخ« داستان »باز« است 
که در مسیر یافتن هفت راز عالم با پیر 
سرخ روبه رو می شود و او در مسیری که 
می توان آن را خالصه ای از عرفان ایرانی 
دانست به شهود دست پیدا می کند. پیر 
پاسخ تمام پرســش ها را می داند و باز 
در دیالوگی نفس گیر مدام او را خطاب 
قرار می دهد تا در نهایــت به این ابیات 

برسد که:

من آن بازم که صیادان عالم 
شکار من سیه چشم آهوانند
بـه پیش ما از این الفاظ دورند
همه وقتی به من محتاج باشند

که حکمت چون سرشک از دیده باشند
بـه  نزد  ما  از  این معنی تراشند

در میانــه تابســتان 1396، کانون 
پرورش فکری کودکان میزبان نمایشی 
بود از مهدی فرشیدی سپهر. چندان او را 
نمی شناختم و این اولین مواجهه من با 
پسر مستعدی بود که نمایشش تنها با 
حضور چهار نفر روی صحنه می رفت. 
نمایش 25 بازیگر داشت و تاالر بزرگ 
بوســتان مجموعه مرکز تولید تئاتر و 
تئاتر عروسکی کانون پرورشی کودکان 
و نوجوانــان در دربوســتان الله غرق 

در ســکوت بود. خیال می کردم باید با 
توجه به نام بامسمای نمایش و گرمای 
تابســتان، با مخاطب انبــوه کودک و 
نوجوان روبه رو شــوم؛ اما بنیان خیالم 

فروریخت.
»عقل صورتی« داستان پسری بود 
بی توجه به جهان اطرافش که با خوابی 
دگرگون می شــد. در خواب می بیند 
خواهر کوچکترش بر اثــر عارضه ای، 
همچون شمع آب می شود، خواهر که 
در خواب همواره کالهی صورتی رنگ بر 
سر دارد، کاله را بر سر برادر بی توجه قرار 
می دهد تا نقطه عطفی در زندگی برادر 
شکل گیرد. حاال جهان برای پسر داستان 
دچار تغییر و تحول می شــود. او دیگر 
بی توجه به اطرافش نیست. همه چیز 

را با دقت نگاه می کند و این مهم از چشم 
معاون پرورشی دور نمی ماند. به او مدادی 
جادویی می دهد تا با نوشــتن هر چیز، 
تأثیرش به طرفه العینی مشاهده  شود. 
در نهایت، پسر موفق می شود در کشف 
و شهود کودکانه خود به جای رسد که 

مدرسه را از خطر تعطیلی نجات دهد.
فرشیدی سپهر در نقش نویسنده و 
کارگردان این عقل رنگی به واقع اقتباسی 
آزادی از عقل ســرخ سهروردی را روی 
صحنه آورده است. الگوی روایی همان 
است. شخصیتی ناآگاه از جهان اطراف 
ناگهان در یک موقعیت ماورا الطبیعی 
قرار می گیرد و چشــمانش به حقیقت 
جهان گشوده می شــود؛ اما میان اثری 
فرشیدی سپهر و ســهروردی تفاوت 
عمده ای وجود دارد. همه چیز در نگرش 
انســانی و انتزاعی یا بهتر است بگوییم 

تقابل ذهن و عین خالصه می شود.
در »عقــل صورتی« ما بــا جهانی 
کودکانه روبه روییم. قرار است نمایش 
مناسب کودکان و نوجوانان باشد؛ اگرچه 
مخاطبان آن شــب که همه استخوان 
ترکانده بودند، بیش از کودکان حاضر،  
مشتاق و شیفته اثر شــده بودند. این 
تناســب کودکانه موجب می شــود 
کارگردان از انتزاع گریز داشته باشد. او به 
جای کرامات و معجزات، به سراغ تخیل 
و فانتــزی مــی رود. او رویایی طراحی 
می کند مملو از موسیقی است تا قهرمان 
کوچک مــا در آن فضــای موزیکال به 
کشف و شــهود دســت یابد. خبری از 
واژگان صقیل نیســت. داستان با زبان 

رایج پیش می رود.
پس در چنین شرایطی داستان از 

آن انتزاع و مراحل و عجایب هفت گانه 
»عقل سرخ« که بوی جهان غیرمادی 
می دهــد، زمینی می شــود. با گل و 
گلدان و سفر و پول روبه رو می شویم. 
برای کودک پدیده هــای انتزاعی آن 
شمایل و تعاریف آدم بزرگ ها را ندارد. 
باز همه چیز از دریچه خیالشان تعریف 
می شود و شاید همان تعاریفی شکل 
بگیرد که در نمایش با آن روبه روییم. 
مهم نتیجه اســت. ســهروردی در 
»عقل ســرخ« بدون شــک خواهان 
چیزی جز کمال نیســت؛ اما »عقل 
صورتی« گام نهادن در مسیر کمال را 
ترویج نمی کند. یک کودک می آموزد 
نســبت به اطرافش حســاس باشد. 
آرزوی دیگران برایش مهم باشــد و 
برای برآورده شــدنش تــالش کند. 
نفهمیدنــش را بــا نمی فهمــم پس 
بی خیال رهــا نکند. در عــوض فکر 
می کنــد، همان چیزی کــه والدین 
قهرمان کوچــک مــا آن را بیماری 

می پندارد.
در اینجا گویی فرشیدی سپهر از یک 
خطر سخن می گوید. اینکه فکر کردن 
کودکان خطرناک است. حتی در مدرسه 
نیز موضع مربیان مثبت نیســت. تنها 
یک معلم قدر موقعیت قهرمان را درک 
می کند. او همان معلم پرورشــی است 
که از قضا در این روزگار بی خاصیت ترین 
شــخصیت مدارس به حساب می آید 
و در مرکز توجه لطیفه نویســان است.

معلم بــا اعطای یک مــداد به کودک، 
برایش آشــکار ی کند ارزش واژگان به 
چه میزان واجد اهمیت اســت. بیایید 
کمی از مطلب بیان شده دور شویم. بهتر 
است به جهان اطرافمان بنگریم. به حرف 
زدن هایمان، به اخبار و نوشتارهایی که 
هر روز از تریبون های مختلف می شنویم 
یا می خوانیم. دقت کنیم که در بلبشو 
انتشار محتویات رنگارنگ، چگونه واژگان 
از ارزش تهی می شوند و معانیشان در دام 

استعاره های مبتذل از بین می روند. رسم 
الخط واژگان دگرگون می شود و به سوی 

یک شوخی خطرناک پیش می رود.
در »عقل صورتی« پیچیده نبودن 
مسأله اســت. همه چیز ساده پیش 
می رود و این مهم با تک پیرنگی بودن 
داستان محقق شده است. فرشیدی 
ســپهر برای مثال چنــدان تمایل به 
نشان دادن شاخ و برگ های داستانی 
نیست. یک پسر بچه قرار است منجی 
مدرسه شود. این دو به موازات یکدیگر 
پیش می روند. تا در نقطه ای به یکدیگر 
نزدیک شــوند. همه چیز بــرای این 
رســیدن مهیا شده اســت. داستان 
خطی پیــش مــی رود. قهرمانش از 
نقطه صفر قهرمانی آغــاز می کند تا 
در میانه رخت قهرمانی بپوشــد و در 
پایان ضربه کاریی وارد کند. این همان 
رویه مرسومی است که در افسانه های 
پریان روایت می شود. رمز ماندگاری 
و بدل شــدن به ادبیات شفاهی. قرار 
نیست جزیی ترین مسائل گفته شود. 
مخاطب عام کلیات را برداشــته و با 

خود حمل می کند.
پــس بــا یــک نمایــش مقبول 
روبه روییم که همه را پای اثر می نشاند و 
نتیجه اش یک موفقیت تحسین برانگیز 
در تولید اندیشــه اســت. هرچند آن 
روزها با بی مهری رسانه ای روبه رو شد. 
انگار قرار نبود کشف و شهود سپهری 
به دیگران ســرایت پیدا کند. شــاید 
بازنشر نمایش در این روزگار عسرت زده 
کمی التیام بخش باشد. بتوان با دقت 
نظاره گــرش بود و درباره اش بیشــتر 
نوشــت. کارگردان جوان نمایش که 
کم از چهره های جوان برآمده از مولوی 
ندارد، خودآموزی اســت که همچون 
قهرمان نمایشــش رشــد و نمو کرده 
است و گویی بخشی از جهان خویش 
را بی پرده در اختیــار مخاطبش قرار 

داده است.

به بهانه انتشار فیلم تئاتر »عقل صورتی«

عقل نقاشی کند  اندر جهان

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

فهرست فیلم های متقاضی شرکت در 
جشنواره فجر منتشر شد

 احتمال نمایش فیلم ها برای 
اهالی رسانه 

برای نخستین بار در تاریخ جشنواره فیلم فجر، 
فهرست فیلم های متقاضی شرکت در سی و نهمین 
جشــنواره فیلم فجر منتشر شــد. به گزارش ایلنا، 
با توجه به این که این دوره جشــنواره بدون هیات 
انتخاب برگزار می شود و قرار است کلیه آثار رسیده 
به دبیرخانه جشنواره بعد از تطبیق با مقررات اعالمی 
در فراخوان مورد داوری قرار گیرند، و در راســتای 
سیاست شفاف سازی سازمان سینمایی، فهرست 
11۰ فیلم که تا پایان مهلت اعالم شده در فراخوان 
جشنواره سی و نهم )تا ساعت 2۴ روز دوشنبه 15 دی 
ماه( در دبیرخانه ثبت نام شده اند، منتشر می شود. الزم 
به تأکید است که این فهرست جهت تطابق با آیین نامه 
و مقررات جشنواره و احراز موارد قانونی اعالم شده 
در فراخوان جشنواره سی و نهم، بررسی و فهرست 
نهایی آثار برای ارائه به هیات داوران اعالم خواهد شد.   
مسعود نجفی، مدیر روابط عمومی جشنواره با اشاره 
به اینکه احتمال نمایش فیلم برای اهالی رســانه به 
شرط تایید ستاد ملی کرونا وجود دارد، گفت: با توجه 
به شرایطی که برج میالد برای رعایت پروتکل های 
بهداشتی دارد به احتمال زیاد برج میالد، مقر اصلی 
جشنواره خواهد بود و پردیس ملت به عنوان سینمای 

دوم برای نمایش فیلم ها در نظر گرفته می شود.

دوساالنه مجسمه سازی میدان 
بروز ایده های پیشرو 

عضو شــورای دبیران هشــتمین دوســاالنه 
مجسمه سازی گفت: »دوساالنه ها از پتانسیل های 
الزم برای ایجاد یک گردهمایی هنری و شکل دادن 
به یک کنش جمعی برخوردار هستند و می توانند 
به فضایی برای کارکــرد اجتماعی هنر نیز تبدیل 
شوند.« به گزارش هنرآنالین، محمد مهدی صنعتی 
گفت: »هشتمین دوســاالنه ملی مجسمه سازی 
تهران در شــرایطی برگزار می شود که تحت تاثیر 
وقایع یکی دوساله اخیر فراز و نشیب های بسیاری 
را پشت سر گذاشته است. شرایطی بسیار سخت که 
گاهی تا مرز توقف برگزاری پیش رفت اما سرانجام 
با ممارست و پایداری شــورای سیاست گذاری و 
دبیران این مهم انجام گرفت«. این عضو شــورای 
دبیران هشتمین دوســاالنه مجسمه سازی ادامه 
داد: »دوساالنه ملی مجسمه سازی تهران به عنوان 
مهم تریــن و جامع ترین رویــداد حوزه تخصصی 
مجسمه سازی و حتی تجسمی کشــور به شمار 
می رود. دوساالنه ها محل ارائه بیانیه های هنری و 
میدانی برای بروز ایده های جدید و پیشرو و فرزند 
صالح و خلف جامعه تجسمی هستند«. او افزود: »این 
فرزند سنین نوجوانی و جوانی خود را طی می کند و 
از این جهت، صیانت و نگهداری از آنها از مهم ترین 
وظایف انجمن های هنری است«.  صنعتی در پایان 
سخنانش با اشاره به فقدان برگزاری دوساالنه ملی 
و حتی بین المللی هنرهای تجسمی تهران گفت: 
»دوساالنه ملی مجسمه سازی تهران در ادوار گذشته 
به ویژه در چند دوره اخیر خود رویکردی بینارشته 
ای را در پیش گرفته و در جهت آماده سازی میدانی 
برای بروز و نمایش آثار معاصر و چندرسانه ای قدم 
برداشته است. به گمان من دوساالنه مجسمه سازی 
بار فقدان بینال تهران را تا حدودی به دوش کشیده 
و امیدوارم با کنار هم ایستادن جامعه تجسمی این 
آغاز تالشی باشد تا دوســاالنه ملی یا بین المللی 
تجسمی تهران جانی دوباره گیرد و به یکی از بهترین 

رویدادهای تاریخ تجسمی ما تبدیل شود«.

پردهنقرهای

تجسمی

اسامی هیات داوران جایزه »موسیقی و رسانه« سی 
و ششمین جشنواره موسیقی فجر معرفی شدند. آروین 
صداقت کیش، نرگس ذاکرجعفــری، ایلناز رهبر، امیر 
عبدالرضا سپنجی، ویدا همراز و علیرضا میرعلی نقی به 
عنوان اعضای هیات داوران دومین دوره جایزه »موسیقی 
و رسانه« که در بخش جنبی ســی و ششمین جشنواره 

موسیقی فجر برگزار می شود، معرفی شده اند.
آروین صداقت کیش پژوهشــگر، منتقد موسیقی و 
نویسنده  مقاالت علمی متعدد به زبان فارسی و انگلیسی 
است. او عضو شورای نویسندگان، مشاور علمی چندین 
نشریه  تخصصی و پژوهشی درزمینه  هنر و موسیقی بوده 
و همچنین به عنوان داور و عضو کمیته  علمی رویدادها 
و رقابت های متعددی فعالیت داشته است. این مدرس 
و پژوهشــگر ضمن تألیف کتاب »درس گفتارهای نقد 
موســیقی«، دارای خط مطالعاتی و فکــری پیرامون 

نقد موســیقی و فلســفه  نقد معاصر، نظریه موسیقی، 
تجزیه وتحلیل موسیقی با گرایش به موسیقی کالسیک 
ایرانی معاصر )ســده  1۴( و موسیقی کالسیک آوانگارد 
غربی )سده  21-2۰( و مســائل فرهنگی-اجتماعی-

تاریخی پیوسته است.
نرگس ذاکرجعفری نیز ضمن فراگیری موسیقی در 
دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران، دانش آموخته 
دوره دکترای پژوهش هنر از همین دانشــگاه اســت. 
مقاالت متعددی در موضوعات موسیقی کالسیک ایران، 
تاریخ موسیقی ایران، سازشناســی و موسیقی مناطق 
ایران نگاشته که در نشریات علمیـ  پژوهشی، فصلنامه 
موسیقی ماهور، کتاب سال شیدا و دایره المعارف بزرگ 
اسالمی منتشر شده است. او همچنین تألیف دو کتاب 
با عنوان های »حیات سازها در تاریخ موسیقایی ایران« 
و »موســیقی نظری ایران« را در کارنامۀ پژوهشی خود 

دارد. او هم اکنــون عضو هیئت علمی گروه موســیقی 
دانشگاه گیالن است.

ایلناز رهبر، عضو هیأت علمی گروه هنر دانشگاه آزاد 
اســالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانش آموخته 
دکترای رشته پژوهش هنر از دانشــگاه تربیت مدرس 
تهران و نوازنده سه تار است. او ضمن عضویت در »بنیاد 
نخبگان ایران« و کمیته تخصصــی »هنر ایران پیش از 
اسالم« در پژوهشکده هنر، مطالبی نیز در فصلنامه های 

علمی-فرهنگی کشور منتشر ساخته است. 
امیرعبدالرضــا ســپنجی دارای مــدرک دکترای 
ارتباطات از دانشــگاه عالمه طباطبایی و پژوهش پست 
دکترای از دانشگاه TU Dresden آلمان، عضو هیات 
علمی و اســتادیار پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات 

فرهنگی است.
ویدا همراز دارای مــدرک دکترای تاریخ و همچنین 
استادیار دانشگاه صدا و ســیما است. وی ضمن فعالیت 
در شــبکه های مختلف رادیویی، به عنوان تهیه کننده 
نیز فعالیت دارد. همچنین ســابقه مدیریت گروه رادیو 

 دانشــگاه صدا و ســیما را در رزومه کاری خــود دارد. 
علیرضــا میرعلی نقی تاریخ نگار موســیقی شــهری 
حــوزه تهــران و روزنامه نگار اســت. او طراح و ناشــر 
ســالنامه  های موســیقی ایران )به مدت 1۰ســال( و 
نویسنده یادداشت های متعدد در زمینه های عمومی و 
تاریخی موسیقی و نیز مولف کتاب هایی چون »موسیقی 
نامه وزیری« و تعدادی دیگر بوده است. او سال گذشته 
نیز داور این بخش جشــنواره فجر بود کــه انتقاداتی به 

شیوه داوری وجود داشت.

اسامی داوران جایزه موسیقی و رسانه اعالم شد

نگار فیض آبادی

درحالی کــه روی مبل لم داده اســت در 
کتاب جدید غرق می شود. آنقدر متمرکز که 
حتی صداهای محیط را نمی شنود. هنوز قبلی 
تمام نشده، یکی از آن چند جلد را برمی دارد 

و دوباره می خواند. 
دو ســه کتاب یدک هم در آشــپزخانه 
گذاشــته اســت تــا لحظــه ای از مطالعه 
غافل نشــود. اگــر ایــن توصیــف را ادامه 
 بدهــم بی شــک از خوانــدن ادامــه این 
متــن صرف نظــر می کنیــد. بــس کــه 

 تصــور چنیــن وضعیتــی کالفه کننــده 
و عجیب است.

 عالقه بدون تعصب
راســت می گویند اگر می خواهی چیزی 
را از چشم بیندازی، از آن بد دفاع کن. یعنی 
اگر می خواهید کســی کتاب نخواند کافی 
است شــورش را دربیاورید و مدام، مستمر 
و متعصبانه مطالعه کنیــد! آن هم نه از روی 
عالقه، که از روی تعصب و دیدگاه تک بعدی؛ 
طوری که انگار فقط مطالعه بهترین کار جهان 
است. دقیقا اسم این شیوه را باید گذاشت »بد 

دفاع کردن«.
 از اشتیاق تا انزجار

بچه ها از طریق یادگیری مشــاهده ای، 
بســیاری از رفتارهــای والدین شــان 

راتقلید می  کننــد. تا اینجا می شــود گفت 
اگــر می خواهید کودک تــان به کتاب 

عالقه مند شود همراه او بخوانید تا بذر 
اشتیاق از همان کودکی در وجودش 
کاشته شود. خاطره ساختن به واسطه 

مطالعه مشــارکتی با کودکان 
اســت که آن ها را مشــتاق 
می کند. اما اینکــه همواره 
کتاب بخوانیــد و توجه تان 

را از کــودک دریــغ 
کنیــد احتماال 

باید منتظــر انزجــار او از مطالعه باشــید. 
بچه ها در هر ســنی که باشــند بــه طیفی 
از تفریحــات نیــاز دارند. کتــاب هم یکی 
از ابزارهــای یادگیــری و تفریــح اســت 
 و هرگــز نمی توانــد جایگزیــن چیزهای 

دیگر شود.
 شورش علیه کتاب

بعضی از والدین گله می کنند که پدر و 
مادرهای خودمان کتاب خوان 
نبودند و ما هــم یاد نگرفتیم 
که بخوانیم. ســال ها طول 
کشــید تا با ایــن ورق های 
اعجاب انگیز آشــتی کنیم. 
حاال بهترین وقت است 

تا نگذاریم بچه های مان با کتاب قهر باشند. 
می خواهیم مسیر را برای شان کوتاه کنیم تا از 
همین حاال عالقه مند شوند و بیشتر بخوانند. 
اما راســتش هیچ الزام و تضمینی نیست که 
اگر شــما خوره کتاب باشید فردا کودک تان 

هم از مطالعه خاطره خوبی داشته باشد. 
چون فقــط خواندن مهم نیســت، فضا و 
خاطره  لذت بخشــی که خلق می کنید هم 
اهمیت دارد. اگر کودک یا نوجوانی فکر کند 
کتاب ها ششــدانگ حواس پدر و مادرشان 
را به نام خودشــان زده اند و یــک جورهایی 
رقیب شان هستند، آیا باید باز هم از مطالعه 

خوش شان بیاید؟ 
خودتان را بگذارید جای بچه ها. اگر توجه 
و محبتی که حق شان است را به خاطر مطالعه 
از آن ها دریغ می کنید دیر یا زود آن ها علیه 
کتاب ها شورش می کنند. اگر دل تان همین 

را می خواهد خوره کتاب باشید!

آیا اگر خوره کتاب باشیم، فرزندان مان کتابخوان می شوند؟
کتاب
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