
 طلسم فیلم های اکران نوروز 
باز هم نشکست!

با وجود اعالم قبلی برای تعیین تکلیف فیلم های 
اکران نوروز در جلسه ۱۸ اســفند شورای صنفی 
نمایش؛ تصمیم گیری درباره این موضوع به هفته 

آینده موکول شده است. 
مرتضی شایسته - دبیر شورای صنفی نمایش 
- درباره مصوبات جلسه اخیر این شورا که در ادامه 
جلسات گذشته برگزار شد، به ایسنا گفت: قرار بود 
امروز فیلم های اکران نوروزی مشخص شوند ولی 
تعدادی تهیه کننده و پخش کننده از شورا مهلت 
خواستند تا برای پروانه نمایش فیلم های خود اقدام 
کنند و به همین دلیل شورا یک هفته دیگر به فیلم ها 

مهلت داد. 
او افزود: ما هفته آینده مصوبات شــورا را اعالم 
می کنیم و در نظر داریم که بجز سه فیلم، یک فیلم 
کودک هم در نوروز اکران کنیم و این یکی از مسائلی 
بود که در جلسه امروز مطرح و درباره آن بحث شد. 
شایسته همچنین درباره آیین نامه شورای صنفی 
نمایش و قیمت جدید بلیت سینما گفت: این آیین 
نامه به امضای نمایندگان تهیه کننده، پخش کننده، 
سینمادار و کارگردان شــورا رسید و پس از تایید و 
امضای نهایی توسط رئیس سازمان سینمایی منتشر 
خواهد شد. درباره قیمت بلیت هم پیشنهادهایی را 
برای آقای انتظامی ارســال کرده ایم که در صورت 
تایید اعالم خواهد شد. گفتنی است روزهای اخیر 
از فیلم های»خورشــید« و »خون شد« به عنوان 
فیلم هایی که برای اکران نوروز در شورا مورد موافقت 

بوده اند، یاد شده بود.

 نمایش هنر ایران زمین 
در موزه سیدنی

بیش از ۱۰۰ قطعه آثار هنری و تاریخی ایران از 
دوران قاجار تا امروز به مناسبت نوروز و آغاز سال نو 
در قالب نمایشگاه »ایران زمین« در موزه پاورهاوس 

سیدنی به نمایش درمی آید.
 به گزارش هنرآنالین، این نخســتین میزبانی 
موزه پاورهــاوس از آثار هنــری و تاریخی کمتر 
دیده شــده ایران در تاریخ ۱۴۱ ســاله آن خواهد 
بود. نمایشگاه »ایران زمین« ۱۸ مارس در آستانه 
فرارســیدن فصل بهار آغاز به کار می کند و تا اوایل 
آوریل ادامه می یابد. قرار است تمرکز نمایشگاه بر 
دوران قاجار باشد و آثار آن در هفت بخش موضوعی 
به نمایش درمی آیند: خوشی و شادمانی، پاالیش و 
تنزیه، معنویت و ایثار، شعر و خوشنویسی، تشریفات 
و مراسم، سرپرستی و پیشه وری و طبیعت و طراحی. 
در »ایران زمیــن« گونه های مختلــف هنر مردم 
ایران در برابر دیدگان مردم استرالیا قرار می گیرد؛ 
از فرش ها و قالی های دســتباف تا زره و جنگ افزار 
و قطعه های زیبای شیشــه ای، سرامیک، کاشی و 
گلدوزی. این نمایشــگاه نگاهی است به تاثیر هنر 
و صنایع دســتی ایران بر سراسر جهان؛ سرزمینی 
که بین دو مســیر اصلی راه ابریشم و اقیانوس هند 
گسترده شده بود. بخشــی ویژه هم به تاثیر هنر و 
فرهنگ ایران بر یک هنرمند استرالیایی اختصاص 
دارد. فلورنس برودهرســت، نقاش و طراح پارچه 
استرالیایی چند اثر با الهام از فرهنگ و هنر ایرانی دارد 
که از آن جمله می توان به سیمرغ، پرندگان پارسی، 
انارها و گل های ایرانی دارد. افتتاح نمایشگاه با برپا 
کردن سفره هفت سین همزمان با نوروز خواهد بود و 
از دیگر برنامه های آن می توان به اجرای برنامه های 

ویژه سیزده به در در روز سوم آوریل اشاره کرد.
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در مواجهه با مونولوگ های ایرانی، 
حداقل در یک دهه اخیر، یک موضوع 
به شکل قابل تأملی تکرار می شود و آن 
هم جنســی از ادبیات کالمی گوینده 
مونولوگ است. دایره واژگانی او وسیع 
اســت و از ترکیب هــای اضافی، چه 
استعاری و چه تشبیهی به شدت بهره 
می برد. روایتش سرراست نیست. مدام از 
شاخه ای به شاخه دیگر می جهد و تعمداً 
نمی خواهد راوی صریحی باشد. از سوی 
دیگر میلی به ضدروایت هم ندارد. تالش 
می کند یک پیرنگ نصفه و نیمه در دل 
گفتارش حفظ کند. بالتکلیف وضعیتی 
اســت که برایش چارچوبی نمی یابد. 
گوینده مونولوگ می خواهد هم شاعر 
باشد و هم نباشد. مدام از مرکب طنازی 

خویش فرومی افتد و باز سرپا می شود.
نخســتین بار با تماشــای »فصل 

شــکار بادبادک ها« این موضوع برایم 
جذاب شد. جایی که قهرمان زن جالل 
تهرانی به نوعی هذیان گویی دچار است؛ 
اما در هذیان او به نظــر روایت واقعیت 
رقم می خورد. قهرمان نمایش در گذار 
تاریخ، تغییرات سیاســی و اجتماعی 
ناشــی از انقالب را بازگو می کند؛ اما او 
هذیانی دست به چنین گفتاری می زند. 
این وضعیت در نمایــش »یاماها« نیز 
رخ می دهد. هــر دو نمایش یک رویه را 
دنبال می کنند: تعلیــق زمان و اغالق 
زبان. هرچند می توانیم درک کنیم در 
»یاماها« زمان روایــی جایی در عصر 
پهلوی است؛ اما نشانه ها به اکنون تنه 
می زند. نویسنده از تجربه زیستی خود در 
زمان حال بهره می گیرد. او تجربه پیش از 
انقالب ندارد و به نظر می رسد به دنبال 
برابر نهادهای امروزی اســت؛ اما شاید 
برای گریز از صراحت کالم و دردسرهای 
بعدش به ســراغ اغالق می رود. اغالق 
به معنای سربســته حرف زدن است و 
راه رســیدن به این اغالق چیزی است 
که رومن یاکوبســن آن را زبان پریشی 

می نامد. همان چیــزی که زن نمایش 
جالل تهرانی نیز درگیرش بود.

یاکوبســن در مقاله ای بــا عنوان 
»قطب های اســتعاره و مجاز« به این 
موضوع اشاره می کند که ما در ساخت 
واژگان – به شــیوه سوســوری- از دو 
ترفند بهره می گیریم. نخست استعاره 
با محوریت جانشــینی و دیگر مجاز با 
محوریــت همنشــینی. به عبارتی در 
استعاره بر اساس اصل همگونی میان دو 
چیز، واژه ها جایگزین یکدیگر می شوند. 
در مجاز اما اساس جایگزینی مجاورت 
میان دو واژه اســت. حال برای یک فرد 
فاقد زبان پریشــی اســتفاده از این دو 
قطب در نوعی تعادل رخ می دهد. فرد 
سالم از منظر یاکوبسنی تالش می کند 
در هر دو قطب اســتعاره و مجاز سیری 
ادبیاتی داشته باشــد و در کالمش به 
نفع یکی، دیگری را منکوب نمی کند؛ 
اما عدم تعــادل در بهره گیــری از دو 
قطب مذکور برابر با زبان پریشی است. 
اختاللــی که حتی می توانــد نیازمند 
روانکاوی شود. از همین رو یاکوبسن برای 

 زبان پریش واژه بیمار استفاده می کند.
در نمایش هایی از جنس »یاماها« این 
وضعیت به خوبی مشــاهده می شود. 
قطب اســتعاره بیداد می کند. مدام در 
گوش ات فریاد می زد. استفاده بیش از 
حد از مثل ها و کنایــات و البته رویکرد 
افراطی در تعریض گویی همگی داللت 
بر زبان اســتعاری دارد. زبان استعاری 
کمک می کند کالم شعرگونه تر، موجزتر 
و مهمتر از همه رمزوارتر به نظر آید و از 
همین رو درک آن هم دشوارتر می شود. 
حرکتی برای غامض کردن زبان و روایت. 
برای همین روایتی که به نظر می رسد 
مستقیم و سرراست است، مدام دچار 
پرش زمانی می شود. حاال تعلیق زمان 
و اغالق زبان در هم تنیده می شــوند. 
مخاطــب هم درگیر نوعی آشــفتگی 
می شود. پریشانی زبان گوینده مونولوگ 
به مخاطب نیز تســری پیدا می کند. 
می تواند مخاطب را جــذب خود کند. 
زبان در نقش یــک هیپنوتیزم گر قوی 
عمل می کند و البته می تواند واپس گرا 
هم باشد. عدم درک مخاطب را از اثر دور 

می کند. جایی که او به خودش می گوید 
»خب که چی!!؟«

اما این زبان پریشی از کجا می آید؟ 
می توان به سادگی گفت از نظام ممیزی 
طوالنی مدت. نویسنده و کارگردان برای 
گریز از تغییرات عمده در متن نمایشی، 
فرایند زبانی را ســخت تر و ســخت تر 
می کننــد. حتی می تــوان تصور کرد 
مونولوگ گوهای نمایش برآمده از همین 
سیستم اند. افرادی که برای بیان منویات 
قلبی خود نمی تواننــد صراحت کالم 
داشته باشند. این وضعیت را با نمایشنامه 
»اهانت به تماشاگر« پیتر هاندکه قیاس 
کنید. جایی که او با صراحت کامل، بدون 
اســتفاده از تعریض گویی، به مخاطب 
منفعل خود حمله می کند. در عوض، در 
نمایشی چون »یاماها« سه مونولوگ گو 
با بیان خاطراتی درهم  و اســتعاری، با 
دشواری های زبانی که گویی واجد نوعی 
رمزنگاری اســت، مخاطب را دعوت به 

انفعال می کنند.
یاکوبســن برای ایــن وضعیت هم 
پاسخی دارد. باور این زبانشناس روس، 
گریخته از نظام سانسور شوروی سابق، 
آن اســت که یکی از عوامل سوق دادن 
زبان گفتار فرد به سمت یکی از دو قطب 
اســتعاره و مجاز »الگــوی فرهنگی و 
خلق وخو«ی حاکم بر محیط زبانی فرد 
است. او در مقاله خویش تصریح می کند 
»در نتیجه تأثیری که الگوی فرهنگی 
و خلق وخو و ســبک گفتاری به جای 
می گذارند، گوینده یکی از این دو فرایند 

]استعاره و مجاز[ را ترجیح می دهد.«
حاال یک پرســش مهم برایم ایجاد 
می شود. اینکه چرا نمایش هایی چون 
»یاماها« عموماً در زبان پریشی درگیر 
قطب استعاره می شــوند؟ چرا قطب 
مجاز چندان در کارشان پررنگ نیست؟ 
برای مثال نویسندگان چپ گرایی چون 
احمد محمود و جــالل آل احمد برای 
بیان سیاسی در داستان هایشان، مدام 
به قطب مجاز رجوع می کردند و کمتر 
برای استعاره فرصت ایجاد می کردند. 
»مدیر مدرسه« مجازی بود از وضعیت 
ایران دهه 3۰، تمام تصاویری که جالل 
در روایت خود می آفریند در قالب مجاز 
 اســت؛ اما در درام هــای ایرانی مجاز

 مغلوب می شود.

بیایید این مغلوب شدن را این گونه 
تعریف کنیم. نویسنده ای چون کهبد 
تاراج برای خلق »یاماها« به سراغ یک 
بافت اجتماعی خاص در تهران می رود. 
این موضوع را لحن و گفتار شخصیت ها 
به ما می گویند. آدم هایی از جنوب شهر 
که زیســت ویژه خــود را دارند. کهبد 
تاراج یک جــزء از این کلیت اجتماعی 
را انتخاب می کنــد و آن را می پروراند. 
قرار است آن شخصیت نماینده بخش 
بزرگتــری از یک اجتماع باشــد و این 
شــخصیت حامل تمامی مؤلفه های 
آن اجتماع. این مجاز اســت؛ اما وقتی 
شــخصیت روی صحنه ناطق می شود 
آرام آرام از آن وضعیــت مجازی خارج 
می شود. آنچه او روایت می کند مجازی 
از جامعه او نیست. شخصیت یکتا و حتی 
تکین می شود. شخصیت تکین در تابع 
جامعه تعریف ناپذیر می شــود. مثاًل او 
چنان استعاری حرف می زند که گویی 
در دنیایی خارج از جنوب شهر زیست 
می کنــد. او دیگر به آدم هــای اطراف 
خود نمی ماند. در حالی کــه قرار بود با 
ترفند مجاز، بیانی از وضعیت سیاسی و 
اجتماعی طبقه خود باشد. زبان پریشی 
او را از این نقطه دور می کند. حاال پرسش 
این اســت چرا هنرمندی چون کهبد 
تاراج میلی به بازتولید واقعیت آن گونه 
که هســت، ندارد؟ چرا او با استعاره از 
بطن واقعیت گریز می کند؟ و البته ده ها 

چرای دیگر.

در باب نمایش »یاماها«

نشسته بر ترک مرکب ناموجود

روزنامه صبح 
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تجسمی

هومان اسعدی، طی حکمی از سوی معاون امور هنری، 
دبیر پانزدهمین جشنواره موسیقی جوان شد.

به گزارش ایلنا، سیدمجتبی حسینی، معاون امور هنری، 
در حکمی هومان اســعدی را به عنوان دبیــر پانزدهمین 
جشنواره موســیقی جوان منصوب و در نشستی با حضور 
محمد اله یاری ، مدیرکل دفتر موسیقی، حکم دبیری را به 

اسعدی اعطا کرد.
معاون امور هنری در حکم هومان اسعدی نوشته است: 
نظر به ســوابق علمی تجربیات ارزنــده مدیریتی و هنری 
جناب عالی و به پیشنهاد مدیرکل محترم دفتر موسیقی، به 

موجب این حکم، به عنوان دبیر پانزدهمین دوره جشنواره 
موسیقی جوان منصوب می شوید. 

امید اســت با اســتعانت از خداوند متعال،  بهره گیری 
ازظرفیت  های استادان ارجمند موســیقی، بهره مندی از 
تجارب دوره های گذشته و پیش بینی شرایط جاری کشور 
به واسطه ویروس کرونا، جشنواره ای سالمت و برخوردار از 
شاخصه های هنری مورد قبول، در پیِش رو داشته باشیم.« 
سیدمجتبی حسینی،  معاون امور هنری وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در همین راستا، گفت: برگزاری رویدادهایی 
مانند جشنواره موسیقی جوان و جشنواره تجسمی جوانان 

که بستر و نظام استعدادیابی هستند در اولویت معاونت امور 
هنری قرار دارند. جشنواره موسیقی جوان در چند دوره با 
تثبیت دبیر و مشارکت هنرمندان استمرار یافته  است. ثبت 
و تحلیل جشنواره می تواند اهمیت این رویداد را در عرصه 
فرهنگی و اجتماعی بیشتر بیان کند و تدوین آیین نامه ای 
با نظر دبیر و دست اندرکاران جشنواره می تواند به انسجام 

و تقویت جشنواره کمک کند.
وی ادامــه داد: با توجه به اینکه جشــنواره موســیقی 
جــوان رویکــرد اســتعدادیابی دارد تعییــن دقیــق 
گروه های ســنی جشــنواره و ســاماندهی برگزیدگان و 

 تمهید برای توجــه به اســتعدادها می توانــد در تحقق 
اهداف جشنواره موثر باشد.

هومان اســعدی از هفتمین دوره جشــنواره موسیقی 
جوان تاکنون،  دبیری این جشنواره را برعهده دارد.

هومان اسعدی دبیر پانزدهمین جشنواره موسیقی جوان شد 

خانه کتاب و ادبیات ایران ضمن شرکت 
در دو بخــش فیزیکی و مجازی ششــمین 
دوره فلوشیپ اســتانبول، ۱۸ دیدار رسمی 
حضوری و غیرحضوری بــا مقامات اجرایی 
فلوشیپ و طرح انتشار جهانی ادبیات ترکی 
)تدا(، مدیران آژانس های ادبی از کشورهای 
مختلف را در راســتای توســعه تبادل نشر 
 با کشــور ایــران پیش بینی کرده اســت.

به گزارش روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات 
ایران، در ششمین دوره فلوشیپ استانبول 
که از ۱۹ تا ۲۱ اسفند ۱3۹۹ برگزار می شود، 
3۵۷ شرکت کننده از  ۷۱ کشور حضور دارند 
تا به تبادل رایت )حق تکثیر( کتاب بپردازند.

بــا در نظرگرفتــن اهمیــت توســعه 
دیپلماســی فرهنگی و معرفی ظرفیت های 
نشر جمهوری اسالمی ایران از طریق کتاب 

و نشــر مکتوب که همواره 
در زمــره سیاســت های 
کالن نظام و رســالت های 
وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی بوده است، خانه 
کتاب و ادبیات ایران حسب 
دعــوت رســمی مجریان 
فلوشیپ اســتانبول برای 

 شــرکت در ایــن رویــداد بین المللــی 
حضور دارد.

بخــش بین الملل خانه کتــاب و ادبیات 
ایران برای نیل به اهــداف کالن و بهره وری 
از ایــن رویــداد،  ضمن شــرکت در دو 
بخش فیزیکی و مجــازی این برنامه، ۱۸ 
دیدار رســمی حضوری و 
غیرحضوری بــا مقامات 
اجرایی فلوشــیپ و طرح 
تــدای ترکیــه، مدیران 
آژانس هــای ادبــی از 

کشورهای فرانســه، فنالند، ترکیه و ناشران 
متنوعی از کشــورهای مصر، قطــر، لبنان، 
سوریه، پاکســتان، آذربایجان، هند، چین، 
اندونزی، ایتالیا، فرانسه، مکزیک، مسکو، غنا 
و کنیا را در راستای توسعه تبادل نشر با کشور 

ایران پیش بینی کرده است.
فلوشیپ اســتانبول یکی از رویدادهای 
نوظهور اما مطرح در صنعت نشر جهان است 
که در پنج سال اخیر به صورت مستمر برگزار 
شده و هدف از آن، ایجاد بستری برای ناشران 

جهان به منظور تبادل رایت کتاب است.

حضور ایران در ششمین دوره فلوشیپ استانبول
کتاب

در مونولوگ های ایرانی، 
حداقل در یک دهه اخیر، یک 

موضوع به شکل قابل تأملی 
تکرار می شود و آن هم 

جنسی از ادبیات کالمی 
گوینده مونولوگ است. 

دایره واژگانی او وسیع است 
و از ترکیب های اضافی، چه 

استعاری و چه تشبیهی 
به شدت بهره می برد. روایتش 

سرراست نیست. مدام از 
شاخه ای به شاخه دیگر 

می جهد و تعمداً نمی خواهد 
راوی صریحی باشد
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