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دقیــق نمی دانم چــه زمانی پای 
شخصیت های کارتونی وارد تئاتر ایران 
شــد؛ اما می توانم نمایــش »تن تن و 
راز قصر مونداس« آروند دشــت آرای 
را به یاد آورم. نمایشــی با حضور چند 
بازیگر مشــهور تئاتری و البته به قلم 
محمد چرمشــیر. چرمشــیر در مقام 
پرکارتریــن اقتباس گر تئاتــر ایران، 
در یک تجربــه نه چنــدان مهم، پای 
کامیک بوک مشهور بلژیکی را به تئاتر 
ایران باز کرد. این زمانی اســت که بار 
دیگر مجموعه هــای »تن تن« در بازار 
کتاب منتشر می شود و البته انیمیشن 
آن هم از طریــق تلویزیون ایران دوبله 
و پخش  شده اســت. »تن تن« البته در 
ساختار فرهنگی ایران رسوخ بیشتری 
داشت. این شخصیت دوست داشتنی 
بر تیپ و قیافه آدم ها هم تأثیر گذاشته 
بود و چند ســال پیش از ساخته شدن 
اثر دشــت آرای، مدل مویی مشهور به 
»تن تنی« در میان پسرها رواج داشت. 

به عبارتی دشــت آرای و چرمشیر در 
یک پروســه منطبق بر بــازار اقدام به 
بازتولید شــخصیتی محبوب کردند. 
نمایش فروش داشــت؛ اما هیچ گاه در 
اذهان باقی نماند. دشــت آرای اما این 
رویه بازتولید شخصیت های کارتونی 
را با »ردپای صورتی« ادامه داد و البته 
این بار نوشــتن را به احسان گودرزی 
داد. آن روزها گودرزی بازیگر فرهادی 
نبود و شــهرت چندانی برای خودش 
دســت و پا نکرده بود؛ امــا متن او هم 
ملغمه ای بــود از درهم تنیدگی چند 
شخصیت مخلوق فریتز فرلنگ فقید، 
از پلنگ صورتی گرفته تا بازرس کلوزو 
و مورچــه و مورچه خــوار. آن نمایش 
هم به یادماندنی نبــود، نوعی نمایش 
ســیرک گونه بود با اجــرای ضعیف و 
البته جنگی میان موافقان و مخالفان 
چرمشــیر، تا جایی که آراز بارسقیان 
با تأســی از این نمایــش کتابی علیه 
جریان فکری چرمشیر و مهندس پور 
منتشر می کند با عنوان »پس از کشف 
ردپای پلنگ صورتی«. دقت داشــته 

باشــیم این رویدادها مابین سال های 
1388 تــا 1393 در حــال رخ دادن 
اســت و محمد چرمشــیر مهمترین 
چهره نمایشنامه نویســی ایران و البته 
تدریس نمایشــنامه در ایران اســت. 
او هنوز در سه دانشــگاه هنر، تهران و 
سوره کرسی تدریس دارد و بسیاری از 
دانشجویان نمایشنامه نویسی از جمله 
نگارنده، مستقیماً متأثر از آموزه های 
او بودند. همین نســل بعدها به سراغ 
شــخصیت های کارتونی رفت و از دل 
آنها آثاری تولید کرد که شاید در جرقه 
انتخاب اثر به اســتاد مستقیم مرتبط 
بود؛ اما شورشی بود علیه جریان فکری 
منفعل چرمشیر و دشت آرای. جریانی 
که برایش تئاتر تصویری تخت، ناکارا 
در بیــان دغدغه عمومی و شــاعرانه 
کردن بی تاریخ رویداد بود. چرمشــیر 
در مقام نویســنده ای تاریخ زدا، ردپای 
قوی در »ردپای صورتی« دشت آرای 
داشت، جایی که گودرزی و دشت آرای 
زمینــه تاریخی اثــر فرلنــگ را هم 
زدایش می کننــد و فراموش می کنند 

پست مدرنیسم فرلنگ در جدال جنگ 
سرد و در نقد سرمایه داری نیکسون و 

ریگان است.
حال وقتی »ژپتو« اوشان محمودی 
را می بینیم می توان فهمید نسل پس از 
چرمشیر چه تفاوت عمده ای با او دارد. 
شخصیت های کارلو کلودی نمایش به 
چه نحوی علیه وضعیت تاریخی خود 
قیام می کنند و جایگاه شــخصیت ها 
تمثیلی دگرگون می شود. ژپتو، تمثیلی 
از همان خدای نقش بســته بر سقف 
کلیسای سیستین است که دست برای 
پســری دراز کرده که روزی مصلوب 
باور به پدر می شود، ژپتو خالقی است 
که به چوب بی جــان، حیات می دهد 
و برای این مهم نیازمند دم فرشــته ای 
اســت به ظاهر مهربان. بــرای تبدیل 
شدن آن سلولزهای ناهضم برای بدن 
انســان، به پروتئین های قابل هضم، 
پینوکیو باید مدام آزموده شود؛ بدون 
آنکه انتخاب کند قصد آدم شدن دارد 
یا نه. به او تلقین می شود که هدف آدم 
شدن اســت و او بدون انتخاب، بدون 
داشتن ژنوم انسانی، در طوفان حوادث، 
یونس وار آدم می شود. او هم باید چون 
پیامبرش در شکم ماهی دریابد که خدا 
کیست و نمی بایست از خداوندگارش 
جدا می شد. شــکم ماهی جایی است 
که او با خدای خود، پدرش، ســلطان 
هرم پدرســاالری دیدار می کند، توبه 
پیشه می کند و آدم می شــود. اوشان 
محمودی تمام این تصویر پدرساالرانه 

را دگرگون می کند.
جایی نیچه می گویــد »خدا از آن 
رو آزارت می دهد که دوســتت دارد.« 
خالق هــا گویــی میلی سادیســتی 
دارند برای آزار مخلوق و گویی عشــق 
وجه سادیستی ماســت. ما مخلوقی 
می آفرینیم برای عشق ورزیدن و بدون 
دانستن آنکه معشــوق چه می خواهد 
آزارش می دهیم. چون معشــوق مال 
و از آن ماســت. گویی ایــن حق خالق 

است که از جبروت و زیبایی مخلوقش 
دچار شعف شــود و عشــق بورزد.  در 
افســانه پیگمالیون، پادشاه کپروس 
)قبرس( با خود عهد می کند عاشــق 
نشــود؛ اما وقتی مجسمه ای می سازد 
واجد همــه زیبایی هــای مدنظرش، 
بدان دل می بندد تا جایی که مجسمه 
به اذن آفرودیت، الهه سراسر سادیسم، 
آدم می شــود. همه چیز زیباست؛ اما 
این زیبایی رمانتیــک برای محمودی 

آبکی است.
برای او »ژپتو« پدری است دروغگو 
که مدام با تکیه بر باور، به بازتولید اقتدار 
می پردازد و مخلوق دست ساز خود را 
آزار می دهد. حتی حــق راه رفتن را از 
او ســلب می کند؛ چون او را مال خود 
می دانــد. در وضعیت سادیســتی اما 
ژپتو هم قربانی می شــود. رابطه خارج 
از عرفش تالشی اســت برای تقابل با 
پیگمالیون شدن نسبت به مخلوقش 
و محصولش نفرین است. در روایت های 
برآمده از پیگمالیون، همانند اقتباس 
برنارد شــاو، خبری از نفرین نیســت، 
آزارگر پاداش می گیــرد؛ اما در روایت 
محمــودی نفرین جایگزیــن پاداش 

می شود.
قصدی بــرای رصد فــرم اجرایی 
محمودی نــدارم. آنچــه روی صحنه 
بازنمایی می شــود هنوز خام و مشق 
جوانی اســت؛ اما آنچــه محمودی به 
دنبال آن است انضمامی کردن از یک 
حکایت مشهور اســت، جایی که مقام 
پدر خالق  پدری که به واسطه اسپرم او ما 
زاده شدیم  مورد شک قرار می گیرد. اگر 
به اخبار قتل دختران به دست پدران، 
طی یک سال اخیر دقت کنیم، ارزش 
»ژپتو« برای مشــروعیت زدایی از این 
قدرت ظاهراً خدشــه ناپذیر آشکارتر 
می شــود. کارلو، شــخصیت مرکزی 
نمایش با باورهایی از ســوی پدر رشد 
می کند که تخطی از آن می تواند همانند 
دختــران مقتول، به قیمت از دســت 

دادن سرشــان تمام شود؛ کما اینکه او 
از نعمت راه رفتن محروم اســت. پدر 
آیاتی  بخوانیم ساختگی  در گوش کارلو 
نجوا می کند که پادافره آینده را مشروع 
می کند. پدر خالق، به سبب خالق بودن 
خویش، هرگونه آزاری را مشروع سازی 
می کند، بدون آنکه برای این مشروعیت 
ابزار آزمودنی در نظر بگیرد. در دستگاه 
آزمایش او، دســتگاه هیچگاه ارزیابی 
نمی شــود. او خــودش را در موقعیت 
صددرصدی می داند. در چنین شرایطی 
»ژپتو« قیامی اســت هرچند کوچک 
علیه نظام پدرســاالر که من و دیگران 
آزاریافتگان آنیم، آدم هایی که به صورت 
مازوخیستی باور به آزار پدر داریم و آن 
را بخشی از محبت او می دانیم و نادیده 
گرفتنش را ناشکری نسبت به او. برای 
مشروعیت یافتن نیز با واژه »احترام« 
توجیهش می کنیم. واقعیت آن است 
که همه چیــز به یک عبــارت جذاب 
بازمی گــردد: اثر پیگمالیــون. همان 
کاری که خالق بی رحم با کارلوی خود 
می کند، تلقین آنچه نیست به واسطه 
قــدرت و گویی این چرخه ای اســت 
ادامه دار. نمایش اوشــان محمودی نه 
تنها پدرهای خالق ما را بحرانی می کند 
که شاید پدر هنری ما، محمد چرمشیر 
و دیگران را هم بحرانی می کند، اینکه 
چگونه چشم بر تاریخ بستند و ما را آزار 

دادند، در بزنگاه های تاریخی.

نگاهی به نمایش»ژپتو«

پدر پوشیده در پوستین پلشتی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

کمتــر از دو هفته تا اجرای طــرح مدیریت 
هوشمند کرونا و ممنوعیت سفر افراد واکسن نزده 
یا تست نداده باقی مانده است،   اما به گفته رییس 
انجمن صنفی دفاتر ســفر هوایی و گردشگری 
استان تهران، هنوز تکلیف تورها مشخص نشده 
و دستورالعملی در این باره به دست آژانس های 

مسافرتی نرسیده است. 
به گزارش ایســنا، همزمان بــا اجرای طرح 
مدیریت هوشــمند کرونا از اول آذرماه، افرادی 
که واکســن نزده باشند یا تســت PCR منفی 
نداشته باشند نمی توانند با وسایل نقلیه عمومی به 
مسافرت بروند و یا از مراکز اقامتی استفاده کنند. 
با این وجود، به نظر می رســد پروتکل مدیریت 
هوشــمند ســفر در دوران کرونا ناقص است و 
جمعی از گردشگران و مسافران از قلم افتاده اند، 
همان طور که در ۲۰ ماه گذشته فقط برای »سفر 

با وسایل نقلیه عمومی« پروتکل تعیین شد و هر 
بار در پایان تعطیالت، وزارت بهداشت، »سفر« 
و »مســافران« را با وجــود محدودیت ها، عامل 
پراکندگی ویروس کرونا در کشور دانست، این بار 
نیز در طرح مدیریت هوشمند، چنین شده است 
و ساز و کار مشــخص و کارشناسی شده ای برای 
انواع سفر،   مخصوصا سفر  گروهی با آژانس های 
مسافرتی تعیین نشده اســت، به ویژه آن که در 
دوران کرونا ســفرهای خانوادگــی و جاده ای، 
یک روزه و طبیعت گردی رواج بیشتری پیدا کرده 
است، درحالی که شــرایط این سفرها، کنترل و 

نظارت بر آن ها را دشوارتر می کند.
از سوی دیگر، به گفته آژانس داران، در دوران 
کرونا با تعطیلی بسیاری از دفاتر خدمات مسافرتی 
به دنبال اجرای محدودیت های کرونا، فضا برای 
فعالیت گروه های غیررسمی و بدون مجوز، بازتر 

شده و تعداد آن ها نیز افزایش یافته که چگونگی 
نظارت بر این گروه ها، حتی با وجود اجرای طرح 
مدیریت هوشــمند کرونا که محدود به تعیین 
مقرراتی بــرای فضاهای عمومی تر شــده، زیر 

سوال است.
پروتکلی هم برای مراکز اقامتی ابالغ شده است

امیرپویان رفیعی شــاد، رییس هیأت مدیره 
انجمن صنفی دفاتر ســفر هوایی، گردشگری و 
زیارتی اســتان تهران، درباره این که با توجه به 
محدودیت  ســفر و تردد برای افرادی که واکسن 
کرونا نزده اند و یا تســت PCR منفی ندارند، آیا 
دستورالعمل و مقرراتی برای تورهای گردشگری 
و ســفر با آژانس مســافرتی تدوین و ابالغ شده 
است به ایسنا گفت: تا االن هیچ دستورالعملی در 
این باره به تشکل های گردشگری و آژانس های 
مسافرتی ابالغ نشده است. هرچند این موضوع 

با توجه به قیمت تســت PCR که هزینه ای را 
ســر بار ســفرهای داخلی خواهد کرد، موضوع 
حساســیت برانگیزی اســت و باید درباره آن با 

مطالعه و کارشناسی برخورد کرد.
او در پاســخ به این پرســش که آیا پروتکل 
بهداشتی برای واکسیناســیون راننده اتوبوس 
یا راهنمای تور و یا ســایر عوامل خدماتی سفر و 
چگونگی سفر گروهی در شرایط حاضر تعیین 
شده اســت، اظهار کرد: از آن جا که شرکت های 

هواپیمایی و ناوگان حمل و نقل عمومی به سامانه 
وزارت بهداشت متصل هستند و پیش از صدور 
بلیت،   مسافر را استعالم کرونا و واکسن می کنند، از 
این نظر پروتکل خود به خود در آژانس مسافرتی و 
گردشگری رعایت می شود. به تازگی پروتکلی هم 
برای مراکز اقامتی ابالغ شده است که امیدواریم 
اجرا شود، اما درباره سایر بخش های خدمات سفر 
و تورهای گردشگری هنوز پروتکلی به دست ما 

نرسیده است.

ثبت نام کتابفروشــی ها در طرح 
پاییزه کتاب 1۴۰۰ از امروز،  بیســتم 
آبان ماه 1۴۰۰ در سراسر کشور آغاز 

می شود.
بــه گــزارش ایلنــا، ثبت نــام 

کتابفروشــی ها در نوزدهمین دوره 
طرح های توزیع یارانه کتاب از طریق 
کتابفروشــی ها )طرح هــای فصلی 
فروش کتاب( با عنوان »پاییزه کتاب 

1۴۰۰« از امروز آغاز می شود.

کتابفروشــی های سراسر کشور 
می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی 
tarh. ketab. ir نسبت به ثبت نام 
در طرح پاییزه کتــاب 1۴۰۰ اقدام 

کنند.

گفتنی اســت، کتابفروشی های 
مشــارکت کننده در طرح هــای 
پیشــین توزیع یارانه کتاب از طریق 
کتابفروشــی ها )طرح هــای فصلی 
فــروش کتــاب(، برای شــرکت در 
»پاییزه کتاب 1۴۰۰« نیاز به ثبت نام 
مجدد ندارند و کافی است با مراجعه 
به پنل کاربری خود، شرایط شرکت 

در طرح را تایید و اطالعــات خود را 
ویرایش و کنترل کنند.

بیســت ونهمین دوره هفتــه 
کتاب جمهوری اســالمی ایــران از 
بیست وچهارم آبان ماه تا یکم آذرماه 
1۴۰۰ با شعار »جای خالی را با کتاب 
خوب پُرکنیم« در سراســر کشــور 

برگزار می شود.

آغاز ثبت نام کتابفروشی ها در طرح پاییزه کتاب ۱۴۰۰ 

چگونه مسافران را مدیریت هوشمند می کنید؟

تست PCR هزینه سربار سفر نشود

گردشگری

 نمایش اوشان محمودی 
نه تنها پدرهای خالق ما را 

بحرانی می کند که شاید پدر 
هنری ما، محمد چرمشیر 

و دیگران را هم بحرانی 
می کند، اینکه چگونه 

چشم بر تاریخ بستند و ما 
را آزار دادند، در بزنگاه های 

تاریخی
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یک مستندساز: 
اکران آنالین مستندها کمک بزرگی 
به جذب مخاطب عام کرده است 

یک مستندساز معتقد است اکران فیلم های 
جشــنواره »ســینماحقیقت« در پلتفرم هــا 
کمک بزرگی به جذب مخاطب عام و تماشای 

فیلم های مستند کرده است.
به گزارش ایلنــا، حدیث جان بزرگی  درباره 
برگزاری جشنواره »ســینماحقیقت« گفت: 
جشنواره »سینماحقیقت« اولین جشنواره ای 
است که تمام مستندسازهای ایرانی به نمایش 
فیلم های شان در آن تمایل دارند و تاکنون روند 

برگزاری آن خوب بوده است.
او درباره تجربه حضور در این جشنواره بیان 
کرد: ســال گذشته با مســتند »پا به توپ« در 
چهاردهمین جشنواره »سینماحقیقت« حضور 
داشــتم، باتوجه به آنالین بودن جشنواره همه 
چیز به خوبی پیش رفت، زمان نمایش فیلم ها 
طبق برنامه بود و هیچ تاخیری نداشت، تماشای 
آنالین فیلم ها مشکلی نداشت، باید بگویم اکران 
فیلم ها در پلتفرم های شناخته کمک بزرگی به 
جذب مخاطب عام و تماشای فیلم های مستند 

می کند. 
این مستندســاز درباره اهمیت جشــنواره 
»ســینماحقیقت« تاکیــد کرد: جشــنواره 
»ســینماحقیقت« به دلیل نمایش مهم ترین 
مستندهای ســال از اهمیت باالیی برخوردار 
است، همچنین این جشــنواره در کشورهای 
دیگر هم شناخته شده اســت و هرسال تعداد 
بســیاری از فیلمســازان خارجــی متقاضی 
شــرکت در ایــن جشــنواره هســتند، این 
مســئله نشــان دهنده بُعد جهانی جشنواره 
»ســینماحقیقت« و اهمیت فیلم های مستند 

است. 
کارگردان »ُمغیُسف« در پایان خاطرنشان 
کرد: مخالفتــی با برگزاری آنالین جشــنواره 
»ســینماحقیقت« نــدارم، باید بگویم ســال 
گذشته و در دوره پیشین جشنواره انتقادی در 
این باره دریافت نکردم، تنها امیدوارم که انتخاب 
فیلم های برگزیده جشنواره فارغ از سلیقه های 
شخصی باشد تا مستندسازان با عالقه بیشتری 

در آن شرکت کنند. 
پانزدهمین جشنواره »ســینماحقیقت« 
از 18 تا ۲۵ آذرماه امســال بــه دبیری محمد 

حمیدی مقدم برگزار می شود.
    

»شنای پروانه«؛ برنده جایزه بهترین 
فیلمنامه جشنواره بارسلونا شد

»شــنای پروانــه«، برنده جایــزه بهترین 
فیلمنامه از جشنواره فیلم های آسیایی بارسلونا 

شد.
فیلم سینمایی »شنای پروانه« به کارگردانی 
محمد کارت و تهیه کنندگی رسول صدرعاملی 
در ادامــه موفقیت های خــود در بخش ویژه 
جشنواره فیلم های آســیایی بارسلونا )6 تا 1۵ 
آبان 1۴۰۰ / اســپانیا( حضور داشــت و جایزه 

بهترین فیلمنامه را از آن خود کرد.
محمــد کارت، حســین دومــاری، پدرام 
پورامیری فیلمنامه »شنای پروانه« را به نگارش 

درآورده اند.
پخش بین المللی این فیلم توســط شرکت 

ایریماژ انجام می شود.

پردهنقرهای

فرهنگ و هنر


