
 نمایش آثار بابک حاجی حسن 
در گالری سو 

نمایشگاه آثار بابک حاجی حسن با عنوان »یکی 
از ما« در گالری سو برگزار شد. حاجی حسن در گفت 
و گو با هنرآنالین درباره آثــار این مجموعه گفت: 
تابلوهای این نمایشگاه با آکریلیک روی بوم به وجود 
آمده و گاه از اسپری نیز استفاده کرده ام. حجم ها نیز 
با باند گچی، چسب چوب، اشیای دورانداختنی و 
بازیافتی ساخته شــدند. حاجی حسن درباره ایده 
نقاشی هایش گفت: از چند سال پیش طرح هایی 
داشــتم که دائماً آن ها را مرور می کردم. انگار آن ها 
تکه ای از کودکی خودم بودند. احساس کردم باید 
آثاری را با محوریت کــودکان کار کنم و چیزهایی 
که حس و حال بچه ها در آن ها باشد را نشان دهم. 
این رویکرد در کارهای اولیه با نشان دادن المان هایی 
مانند اسباب بازی های کودکان شروع شد و به مرور 
خود بچه ها نیز وارد تابلوها شدند. او درباره فضای تیره 
آثارش گفت: بچه ها درکی از خطر ندارند و به همین 
دلیل کارهای خطرناک می کنند. همیشه در گفتار 
یا ادبیات از بچه ها به عنوان موجوداتی مظلوم و پاک 
نام برده می شود که دقیقاً همین طور است، اما من فکر 
کردم این بخش خطرناک و ترسناک زندگی بچه ها 
نیز می تواند دیده شود. با سایه های سیاه که در بعضی 
از کارها هســت یا المان هایی مثل دم عقرب قصد 
داشتم احساس خطر و ترس را به بیننده منتقل کنم. 
این هنرمند درباره حجم های این مجموعه گفت: 
من عالقه زیادی به تقســیم بندی های فیبوناچی 
دارم و در مجسمه هایم سعی کردم تا حدی به این 
تقسیم بندی پایبند باشم. انتخاب این موجودات 
هم بیشتر تحت تأثیر تقسیم بندی های فیبوناچی 
بود و چندان توجهی به ویژگی های ذاتی و رفتاری 
آن موجود خاص نداشتم. این آثار ربط چندانی به 
تابلوها ندارد اما با توجه به اینکه بعد از مدت طوالنی 
نمایشگاه گذاشته بودند تصمیم گرفتم این آثار را 

نیز نمایش دهم.

اولین حضور جهانی »کوچ« در 
جشنواره هیماچال هندوستان 

فیلم کوتاه »کوچ« به نویسندگی و کارگردانی 
محمدجواد ضیغمــی در اولین حضور بین المللی 
خود منتخب اولیــن دوره جشــنواره فیلم کوتاه 
»Himachal« کشــور هندوســتان شــد.  به 
گزارش ایلنا، این جشــنواره در روزهای ۱۰ و ۱۱ 
مهرماه )۲ و ۳ اکتبر( در شــهر شــیمال به صورت 
حضوری برگزار می شــود.  »کوچ« سومین فیلم 
کوتاه محمدجواد ضیغمــی بعد از فیلم های کوتاه 
»معاوضه« و »ناخواسته« است که در هفدهمین 
دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه دانشجویی 
نهال نیز حضور داشته اســت.  در خالصه داستان 
این فیلم کوتاه آمده است: »مهراد دو شب است که 
به خانه برنگشته...«  مهیار پوربابایی، غزاله زعیم، 
مرتضی علیــدادی و فاطمه مرتاضــی، بازیگران 
»کوچ« هستند.  فهرست عوامل فیلم کوتاه »کوچ« 
عبارت است از: نویسنده، کارگردان و تهیه کننده: 
محمدجوادضیغمی، مدیر فیلم برداری: عماد آراد، 
دستیار کارگردان و برنامه ریز: علی افشاری، مدیر 
صدابرداری: مجید نجاتی، طراحی و ترکیب صدا: 
نیما شاعری، طراح گریم: رضا عربی، اصالح رنگ 
و نور: فربد جاللی، جلوه های ویــژه: بیتا اخالقی، 
زیرنویس: ارسالن ابراهیمی، عکاس: سجاد عندلیب، 
پوستر، لوگو و تیزر: حمیدرضا احمدی )اچ ای برادرز(، 
مشاور رسانه ای: آزاده فضلی، مجری طرح و پخش 

بین الملل: حامد احمدی )اچ ای برادرز(.

t oseei r ani . i r
فرهنگ و هنر8

؛  لــی فت حصو معر « ب  کتــا
معرفت حضوری« حاوی فیلم نوشت 
فیلــم ســینمایی »آلزایمــر«، اثر 
احمدرضا معتمدی است که به  مقوله 
بی اعتباری شناخت حضوری در جهان 

متجدد پرداخته است.
بــه گــزارش ایبنــا، کتــاب 
»معرفت حصولی؛ معرفت حضوری«؛ 
در دو بخش ارائه شــده است: بخش 
اول حاوی فیلم نوشت فیلم سینمایی 
»آلزایمر«، اثــر احمدرضا معتمدی 
است که به مقوله بی اعتباری شناخت 
حضوری در جهــان متجدد پرداخته 
اســت. بخش دوم حــاوی گفت وگو 

با کارگــردان فیلم و نشســت های 
نقد و بررســی فیلم، ســخنرانی ها و 
نوشــتارهای انتقادی اندیشمندان و 
منتقدان فیلم در حوزه های فلســفه 
ـ عرفان و هنر ســینما است. آلزایمر 
یک اثر انتقادی نسبت به سیطره علم 
کمی و تجربی و حصولی در ســاحت 
معرفت بشری و سیطره پوزیتویسم 
در دوران جدید است. مباحث مطرح 
شــده در کتاب »معرفت حضوری، 
معرفت حصولی« در نقد فیلم نشان 
دهنده آن اســت که گم گشتگی بشر 
در دوران معاصــر و بحــران هویت 
ناشی از واگذاری معرفت حضوری و 

شهودی و از دست رفتن نسبت علمی 
با ابزار شــهودی و حضوری در دوره 

جدید است.
نوآوری شایان این اثر، طرح دوباره 
معرفت حضوری -که از شاخصه های 
مهم شناخت فلسفی و علمی ساحت 
حکمت اســالمی و دینی است- در 
ساختار یک اثر ســینمایی و تجزیه 
و تحلیل دانشــمندان و متفکران هر 
دو حوزه معارف اســالمی و حکمت و 
فلســفه دینی همراه با صاحب نظران 
سینمایی نسبت به اثر و بررسی میزان 
توفیق متن در تذکــر و یادآوری این 
شاخه فراموش شده حکمت دینی و 
اشراقی است که از قضا خود زیربنای 
معرفت تجربی و حصولی به شــمار 

می رود.
در »مقدمه« این کتاب آمده است: 
»آلزایمر« ایده یک »گمشــده« بود. 
گمشده ای که به تدریج به فراموشی 
سپرده شده است. عقل بشری اینگونه 
اقتضا می کند که بایستی برخی چیزها 
را به فراموشــی ســپرد. به اصطالح 
بشــر جاهایی به خودش استراحت 
می دهد. حاال در این میان اگر کسی 
پیدا شــود که متذکر باشد و یادآوری 
کند، دردسرســاز خواهد بــود. این 
تذکر، نخست می تواند یک مزاحمت 
ساده تلقی شود، ولی آدمی که پس از 
گذشت سالیان متمادی دست از این 
آزار و اذیت برندارد و روال عادی زندگی 
فراغت آمیز بقیه را برهم بزند، الجرم 
مستحق مکافات است و چه مجازاتی 
از این ســاده تر که این انسان متذکر، 
یک دیوانه قلمداد شود و با گذراندن 
روزگار در آسایشگاه موجبات آرامش 

بقیه را نیز فراهم کند.
داستان فیلم از یک موقعیت طنز 
آغاز می شود. برای گمشده ای در ۲۰ 
سال پیش که ظاهرا جنازه سوخته ای 
هم داشته است، خانواده اش مجلس 

ترحیم برگزار می کنند، ولی همسرش 
که هرگز آن زغال سوخته را به عنوان 
شوهر نپذیرفته آگهی گمشده چاپ 
می کند. بحران از جایی پدیدار می شود 
که سروکله کســی پیدا می شود که 
آگهی گمشــده روزنامــه را بر گردن 
آویختــه و ظاهــرا مدعــی موجود 
مفقوداالثر اســت؛ ولی به دلیل ضربه 
مغزی و عارضه تروما از گذشته چیزی 
به خاطر نمی آورد امــا زن به محض 
مواجهه با او ادعا می کند که وی همان 
همسر گمشده اوست. این اظهارنظر 
برای خانواده ای که با ظهور غریبه ای 
نابخرد حیثیتــش به خطــر افتاده 
است، بحران ساز می شود و موقعیت 
طنز اولیــه را به وضعیتــی غامض و 
فاجعه آمیز نزدیک می کند. تقریبا در 
ادبیات جهانی سده اخیر از مهم ترین 
موضوعاتی که نویســندگان بزرگ 
چون »کامو«، »کافکا«، »یونسکو«، 
»ویرجینیا وولــف« ... بدان پرداخته 
اند، مسئله »مسخ«، »الیناسیون« و 
یا »گمشــدگی« انسان معاصر است. 
انسانی که در دوران مدرن با تاجگذاری 
رسمی بر تخت سلطنت اومانیسم تکیه 
می زند، در ادبیات معاصر یعنی چند 
سده بعد، ناگهان در ناکجاآبادی گم و 
گور می شود که حتی ردپایی از خود بر 
جا نگذاشته است. آنچه پیدا می شود 
حشره ای، سوسکی، کرگدنی، گاوی، 
جن و پری و یا در ادبیــات معاصرتر 
ماشین یا رباتی فاقد اراده و اختیار و از 

پیش تنظیم شده است.
آنچه در همه متــون ادبی و هنری 
مشترک به نظر می رســد، این است 
که آن انسان بماهو انسان، مفقوداالثر 
شــده و حاال جامعه جدید با موجود 
دیگری سروکار دارد. یادآوری و تذکر 
انسان به مثابه انسان هم دیگر چندان 
فایده مند به نظر نمی رسد. باید با این 
عالم جدید و آدم های متعلق به آن کنار 

آمد. به عبارتی یادآوری انسان امری 
غیر عقالیی است و یادآور آن انسان، 
بهتر است پشت میله های آسایشگاه 
به سر برد و روال عادی و معقول حاکم 
را بر هم نزند. پرواضح است که این عالم 
جدید البته ماحصل اقتدار و مرجعیت 
علم تحصلــی و دانــش کمیت گرا و 
تجربــی معاصر اســت. عالم متجدد 
حس مدار که بی اعتباری شــناخت 
حضوری را رقم می زند و آن را در مدار 
توسعه دانش کمیت گرای تجربی از 
رسمیت می اندازد. بدین اعتبار جای 
تعجب اســت که ادبیات معاصر هنوز 
در پی »من« گمشــده جست وجو و 
کنجکاوی می کنــد، چراکه »من«، 
از متعلقات شــناخت حضوری است 
و هرگز نمی توانــد از طریق انعکاس و 
بازتاب دانش تحصلی حاصل شــود. 
بدین منوال است که امروزه بسیاری 
از فیلســوفان متفکر مغــرب زمین 
از جملــه اگزیستانسیالیســت ها و 
بسیاری از فیلسوفان قاره ای یا پست 
مدرن در پی مخازن معرفت حقیقی و 
وجودی هستند، چراکه هرگز ردپایی 
از این گمشده غریب، در سپهر معرفت 

حصولی درنیافته اند.«
همچنین در بخش »یادداشــت« 
این کتاب جمشــید مهدوی با عنوان 
»بی اعتباری شــناخت حضوری در 
عالم متجدد حس مدار« نوشته است: 
»در ابتدا، یک پرسش شایع و متقدم 
بر مباحث بعدی، محتاج پاسخ گویی 
است. آن پرسش این است که چگونه 
فیلم که محتوایی به جــز »عمل« و 
»نمایش« ندارد، با فلسفه که معطوف 
با »تأمل« و »مباحثه« است، ارتباط 
و نســبت دارد؟! مگر عمل و نمایش 
می تواند داللت بر رویکرد و اندیشــه 
فلسفی داشــته باشــد و یا به تبیین 
پنداشته های فلسفی کمک کند؟! این 
نوع نگاه و پیش فرض نهفته در پرسش 

یاد شده، محل اشــکال است. تصور 
می شود که میان »زندگی روزمره« و 
»فلسفه«، گسستی پرنشدنی وجود 
دارد و ایــن دو در هیــچ نقطه ای به 
یکدیگر نمی رسند، حال آنکه چنین 
نیســت. زندگی روزمره ما سرشار از 
مضامین و داللت های فلســفی است 
که البته عاری از اصطالحات و تعابیر 
تخصصی و یا مداقه های نظری مبتنی 
بر منابع مکتوب هستند. »اعمال« ما 
در زندگی روزمــره از »آگاهی های ما 
ناشی می شــود و این آگاهی ها هم از 
نگرش ها و باورهایی که آشکارا هویت 
و جنس فلسفی دارند، بر می خیزند. 
اینکه ما »چرا چنیــن می کنیم؟« و 
»چرا چنان نمی کنیم؟«، همه ریشه 
در محاســبات و انگاشته های ذهنی 
ما دارد؛ گرچــه در ظاهــر عمل ما، 
هیچگونه نمودی ندارند و به چشــم 
نمی آیند. ایــن کتاب در ۲۲4 صفحه 
و بــا قیمت ۳5۰۰۰ تومان از ســوی 
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ 
 و اندیشــه اســالمی روانه بازار نشر 

شده است.

نگاهی به کتاب »معرفت حصولی؛ معرفت حضوری؛ فیلم نوشت »آلزایمر«:

بی اعتباری شناخت حضوری در جهان متجدد 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تجسمی

پردهنقرهای

به دنبال توافق میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری و آموزش و پرورش استان یزد، اولین مدرسه 

مرمت کشور در یزد راه اندازی می شود.
در دیداری که صبــح دیروز با حضــور مدیران کل 
آموزش و پــرورش و میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری یزد در اداره کل آموزش و پرورش استان انجام 

شد، قرارداد ایجاد این مدرسه منعقد شد.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایه دستی و گردشگری 

یزد در خصوص انعقاد این تفاهم نامه به خبرنگار ایســنا 
گفت: این مدرسه در قالب یک هنرســتان و نه در قالب 
یک موسسه آموزشی، در سال تحصیلی پیش رو فعالیت 

ساخت خود را آغاز خواهد کرد.
»ســیدمصطفی فاطمــی« بــا بیــان ایــن کــه 
یزد همیشــه در حوزه مرمت پیشــتاز اســت، تصریح 
کــرد: ایــن مدرســه در ســرفصل های آموزشــی 
مختلفی ماننــد آمــوزش معماری ســنتی، معماری 

 گلیــن، داخلــی و آینــه کاری و کاش کاری ســنتی 
فعالیت خواهد کرد. 

این مسئول با بیان این که باید با راه اندازی این مدرسه 
در زمینه های دیگر هم فعالیت کنیم، گفت: در سال های 
اخیر با کمبود جدی استادکاران حرفه ای روبرو شدیم 
و این مدرسه می تواند این کمبود را برطرف کند در عین 
حال می توانیم نیروهای مورد اســتان و حتی کشور را 

پرورش دهیم.
وی با تاکید بر ایــن که تا چند روز آینــده محل این 
مدرسه مشخص خواهد شــد، گفت: در حال حاضر این 

مدرسه متوسطه ویژه هنرجویان پسر خواهد بود.

راه اندازی اولین مدرسه مرمت ایران در یزد

»آلزایمر« ایده یک 
»گمشده« بود. گمشده ای 

که به تدریج به فراموشی 
سپرده شده است. عقل 

بشری اینگونه اقتضا 
می کند که بایستی برخی 

چیزها را به فراموشی سپرد. 
به اصطالح بشر جاهایی به 

خودش استراحت می دهد. 
حاال در این میان اگر کسی 
پیدا شود که متذکر باشد و 
یادآوری کند، دردسرساز 

خواهد بود
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تازه ترین بیلبــورد تبلیغاتی تــاالر اصلی تئاتر 
شــهر با هدف قدردانــی کارکنان ایــن مجموعه 
و فعــاالن حــوزه تئاتــر از مدافعــان ســالمت 
 و کادر درمانــی کشــور در در روزهــای کرونایی 

رونمایی شد.  
در این تصویر گرافیکی که با طراحی بهمن وخشور 
انجام گرفته، نشــان گرافیگی مجموعه تئاتر شهر 

با طراحی ابراهیم حقیقی، تصاویری از ســه مدافع 
سالمت کشور با عکاســی مرتضی جابریان وعکس 
ســاختمان مجموعه با عکاسی بهمن وخشور پیش 

روی مخاطبان قرار گرفته است.
گروه اجرایی پــروژه در بخــش تایپوگرافی اثر 
نیز با قدردانی از کادر درمان سراســر کشــور  برای 
حفظ ســالمتی هم وطنان دربرابر بیماری کووید 
۱9 نوشته است:»مدافعان عزیز سالمت، فرشتگان 
این روزهای ســخت، اهالی تئاتر تمام قد به احترام 
 شــما می ایســتند. کرونا هم تمام شــود ما شما را 

فراموش نمی کنیم.« 
پیش تر نیــز دو اثــر گرافیگی دیگر متناســب 
با حال و هــوای روزهــای کرونایــی و پویش ملی 
»من ماســک می زنم« بــا طراحی مهتــا کریمی 
 و بهمن وخشــور پیــش روی شــهروندان تهرانی 

قرار گرفته بود.

مهلت ارســال آثــار به نخســتین دوره مســابقه 
نمایشنامه نویسی »کودک و شــهر« تا پایان مهرماه 
تمدید شــد. این مســابقه به همت مدیریت هنرهای 
نمایشی سازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران با 
هدف تولید نمایشنامه باکیفیت کودک، توسعه و ترویج 
هنر نمایشنامه نویســی و توجه به حقوق شــهروندی 

کودکان در حال برگزاری است. 
این مسابقه در سه بخش برگزار می شود:

۱-بخش اصلی با تأکید بر کودک، نشــاط و امید به 
زندگی، کودک و اخالق شــهروندی و کودک و حقوق 

شهروندی
۲-اقتباس از داستان های دینی و مذهبی

۳-اقتباس از اسطوره های ایرانی و روایات پهلوانی 
و حماسی

در بخش اول، به نفر اول 6 میلیون تومان، نفر دوم 4 
میلیون تومان و نفر سوم ۲ میلیون تومان جایزه نقدی 

تعلق می گیرد. همچنین به دو نفر برگزیده بخش های 
دینی و مذهبی و داســتان ها و اسطوره های ایرانی، هر 
کدام 6 میلیون تومان جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.

عالقه منــدان می توانند آثــار خود را به نشــانی 
koudakvashahr@gmail.com ارســال 
کنند و برای دریافت اطالعات بیشــتر با شــماره های 

966545۲8 و 9665۳554 تماس بگیرند.

قدردانی اهالی تئاترشهر  از مدافعان سالمت تمدید  جشنواره تئاتری  »کودک و شهر«  

تئاتر


