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دیویــد هاکنی، هنرمند مشــهور 
بریتانیایی در کتــاب »تاریخ تصویر« 
می گوید: »امروز دنیا پر از تصویر است، 
ولی بیشــتر آنها خیلــی به یادماندنی 
نیستند. هرچه بیشتر عکس می گیرید 
وقت کمتری صرف نگاه کردن به هرکدام 
از آنها می کنید. زمانی فقط چند تصویر 
وجود داشت، حاال ســاالنه میلیاردها 
تصویر تولید می شود. چه اتفاقی برای 
آنها می افتد؟ چطور دیده می شــوند؟ 
چطور نگهداری می شــوند؟ احتماالً 
بیشتر آنها از دست خواهند رفت، تقریباً 
بالفاصله. بعضــی از آدم هــا چیزها را 
نگــه می دارند و آنها هســتند که باقی 

می مانند«.
نمایش آرت بوک ها و تصاویر کورش 
ادیم با عنوان »آهســتگی« که سعید 
مزینانی به عنوان مدیر هنری آن را در 
پروژه های 009821 برپا کرده اســت، 
دغدغه ای نزدیک به همین گفته هایی 
را دارد که هاکنی درباره مراقبت و حفظ 

تصاویر بیان می کند.
کار ادیم در خلق این تصاویر و آثار به 
نوعی در عنوان این نمایش هم پیداست. 
آنچه در آرت بوک ها و تصاویر قاب شده 
بر دیوار اهمیــت دارد، طمأنینه برای 
تماشاست. بر خالف فضای دیجیتال یا 
آنچه ما از تصاویر در شبکه های اجتماعی 
می بینیم برای تماشای آثار این نمایش، 
سرعت معنا ندارد. خود کنش ورق زدن 
آرت بوک ها و لمــس فیزیکی کاغذ در 
اینجا شکل و معنای تماشا را دچار تغییر 
می کند و به ما یادآور می شــود که باید 

برای تماشای تصاویر وقت صرف کنیم.

تصاویر چاپ شده بر کاغذ یک تفاوت 
دیگر با تماشــای تصاویــر در فضای 
دیجیتال دارد. ما در فضای دیجیتالی 
اگرچه به ظاهر انتخــاب می کنیم که 
چه چیزهایی را ببینیم یا چه کســانی 
را دنبال کنیم، امــا در نهایت با تعداد 
زیــادی تصویر مواجه می شــویم که 
نه دسته بندی مشــخصی دارند و نه 
متناســب با الگوی مشخصی در کنار 
هم قرار گرفته اند. در حقیقت در فضای 
دیجیتال، ما بدون هیچ انتخابی فقط 
تصاویر را مصرف می کنیم. اما زمانی که 

همین عکس ها بر اساس شکل و الگوی 
خاصی در کنار هم قرار می گیرند نوع 
مواجهه ما با آنها و تفاسیر و معانی که 
از آن به دســت می آوریم، به نوعی از 

انتخاب گره خورده است. 
آثار این نمایش بــه صورت چاپ 
دستی چاپ شده اند. هنرمند تصاویرش 
را صرفاً به دست البراتوار چاپ عکس 
نسپرده است. بلکه انگار تغییرات یا بهتر 
می شــود گفت تکنیک هایی را روی 
عکس ها پیدا کرده که ماهیت متفاوتی 
از آنچه کــه می توان بــه یک عکس 

اطالق کرد، کســب کرده است.او در 
چاپ عکس ها از تکنیک های مختلف 
چاپ عکس که در تاریخ عکاسی از آنها 
استفاده شده سود جسته است. آنچه از 
تصاویر برمی آید، ادیم عکس هایش را 
بر ســطوح و متریال مختلف برگردان 
کرده اســت. به نظر انجــام همه این 
تغییرات روی عکس پروسه زمانبری 
را برای هنرمند به وجود آورده اســت. 
برای همین است که  چیزی نزدیک به 
چهارسال از آغاز خلق آثار این مجموعه 

گذشته است.

در این نمایش جــدای از 30 کتاب 
دست ساز تک نســخه، 51 قاب عکس 
هم روی دیوار قــرار گرفته که به لحاظ 
تکنیکی شبیه به یکدیگر هستند. قالب 
عکس های او سیاه و سفید هستند، اما 
عکس رنگی نیز در میان آثار نمایش به 
چشم می خورد اما تکنیک هایی که ادیم 
از آن استفاده کرده است به نوعی شمایل 
این آثار را تاریخی جلــوه می دهد؛ به 
گونه ای که با نگاه به این تصاویر این حس 
در بیننده به وجــود می آید که با آثاری 
مواجه شــده که مدت زمان طوالنی از 

ثبت آن گذشته است.
مثاًل ســلف پرتره یا خودنگاره ای از 
هنرمند در میان آثار وجود دارد که پشت 
سه پایه ای ایستاده و جمله ای با فونتی 
شبیه به حروف ســربی در زیر آن حک 
شده است. این عکس ما را در کسری از 
ثانیه به یاد عکاسان اولیه ای می اندازد که 
پشت سه پایه های عظیم الجثه دوربین 

می ایستادند.
در واقع به نظر می رسد او با این کار 
بار دیگر دارد ما را به یاد دوام عکس هایی 
می اندازد که روی سطح کاغذی چاپ 
شده و با نگهداری در فضاهای فیزیکی 
مختلف به نوعی ماندگاری بیشتری را 
برای خود تضمین کرده اند. جمله ای هم 
که زیر این تصویر آمده می تواند مؤید این 
تفسیر باشد. در زیر این سلف پرتره حک 
شــده: »ما نمی مانیم، عکس می ماند 

گردش روزگار برعکس است.«
ســوژه هایی هــم کــه او بــرای 
عکس هایش انتخاب کرده این ذهنیت 
را تشدید می کند. بیشتر عکس های 
این نمایش شامل تصاویر فیگوراتیو 
و پرتره است. دسته دوم عکس هایی 
با موضوع طبیعت و گل و گیاه اســت 
و بخش دیگــر این تصاویر به اشــیا 

می پردازد که در محیط وجود دارند. 
مثاًل عکسی که او از اشیا گرفته بسیار 
به تجربیات »لوئی داگر«، به خصوص 
تصاویر طبیعت بی جان او  که در قرن 
نوزدهم و با داگروتایپ گرفته شــده 
است شباهت دارد. تصاویری که روی 
سطح نقره منعکس می شد و در واقع 
متریال در تماشــا و مانــدگاری آن 

دخیل بود.
اما مســئله دیگری که می شود از 
پس آن به آن توجه کرد خود آرت بوک 
یا کتاب دست ســاز هنرمند است. ما 
اساساً در کشورمان با آرتیست بوک میانه 
چندانی نداریم. یعنی برای آن ارزشی 
همطراز با مثاًل اثری که قاب شــده و بر 
دیوار قرار گرفته قائل نیستیم. این که این 
نگرش از کجا می آید و چگونه می شود 
آن را تغییــر داد خود نــگارش مطلب 
دیگر را می طلبد اما نمایش نزدیک به 
30 آرت بوک در یک نمایشــگاه نشان 
می دهد که هنرمند درباره این رسانه هم 

دغدغه هایی دارد. 

نگاهی به نمایش آثار کوروش ادیم با عنوان »آهستگی«
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در سال های اخیر، نمایش های ایرانی درگیر 
نوعی فرآیند تئاتری برای حذف کنش به نفع روایت 
شده اند. اگرچه این رویه تازگی ندارد و می توان به 
راحتی ردپایش را در آثار آنتوان چخوف یافت؛ اما 
تمرکز یک نسل در یک دوره خاص می تواند حاوی 
اطالعات قابل تأملی باشد. اینکه چطور در زمانه ای 
با رنگ و بوی اعتراض نسبت به وضعیت اجتماعی 
و فردی، هنرمند تصمیم می گیرد کنش ها – که 
بازنمایی مستقیمی از وضعیت اجتماعی و فردی 
انســان ایرانی اســت - را حذف کند و به جای آن 
روایت بگنجاند. البته روایت کردن بدون کنش در 
ایران سابقه تاریخی دارد. نقال ها، راویان بی کنشی 
هستند که چیزی را در قالب مونولوگ، بدون تعامل 
با مخاطب ارائه می دهند. آنها واسطه هایی هستند 

که شنیده می شوند و اگر فیزیکی هم در میان باشد، 
فیزیک در خدمت همان روایت شفاهی است و بدل 
به کنش نمی شــود؛ چون در این روایت تک نفره 
ابژه های کنش ساز تا جای ممکن حذف می شوند. 
کنش نیز روایت می شــود. اگر رستمی از اسب به 
زمین می افتد، نقال آن را می گوید با کمی فیزیک؛ 
اما ما نه رستمی می بینیم، نه اسبی و نه فعل افتادن. 
این رویه زمانی قابل توجه تر می شود که آنچه در اجرا 
شاهدیم، »درام« نامیده می شود. این واژه یونانی 
که به شــکل تعمیم یافته ای به متن نمایشنامه و 
حتی به خود اجرا اطالق می شود ریشه در واژه دراو 

)δράω, drao( به معنای کنش است.
با چنین چشم اندازی وقتی به نمایش »صامت«، 
ســاخته امیربهاور دهکردی نــگاه می کنم، این 
وضعیت مرگ کنش به نفع روایت بار دیگر در ذهنم 
متبادر می شود که چه عواملی باعث چنین نگرشی 
می شود. نمایش داستان سه خواهر است که از قضا 
بازتابی از »سه خواهر« چخوف است با همان عناصر 

آشنا: یک خواهر قصد حفظ خانه را دارد، یک خواهر 
قصد گریز از خانه و خواهر دیگر قصد ســر نهادن 
به امیال نفسانی و هر ســه در فقدان پدر از دست 
رفته، توان هیچ کنشی ندارند. اما برخالف نمایش 
دهکردی با عنوان »صامــت«، خواهران چخوف 
به خود برچســب صامت بودن نمی زنند و البته 
تالشی برای بی کنش کردن اثر نمی کنند. چخوف 
از تکنیک جذاب تری بهره می برد. او کنش ها را به 
بیرون صحنه سوق می دهد و حاال شخصیت های 
منفعل نمایشش مجبورند، جایی که ما نمی بینیم 
دست به کنش بزنند و روی صحنه کنش رخ داده 
را روایت کنند، همانند صحنه ســوختن مدرسه 
و اتفاقات پــس از آن. این رویه موجب می شــود 
که روایت واجد نوعی گره داســتانی شــود و آن 
خصلت های سه خواهر، حفظ، گریز و تن دادن به 

میل،  به نوعی برای همه عیان شود.
در »صامت« به سیاق بســیاری از آثار ایرانی 
چنین نیست. کنشی خارج از چارچوب قابل رویت 
نمایش وجود ندارد. بلکه آن کنش توســط یک 
راوی روایت می شود. همانند پایان نمایش و آنچه 
در سر سه خواهر می گذرد. ما عماًل هیچ چیزی 
نمی بینیم. ما گویی با یــک آزمایش رو به روییم 

که پیش از دیدن نمایش ما را از اجرا کردنش آگاه 
نکرده اند. ما در یک سردرگمی گرفتار می شویم که 
روی صحنه چه رخ می دهد. اگر قرار بود با نمایش 
صامتی روبه رو باشیم، پس چرا این چنین حراف 
است، تا جایی که خواهر ناشنوا، با وجود استفاده 
از زبان اشاره، به کمک صدای راوی تبدیل به صدا 
می شود. به نظر می رسد دیدن کنش زبان اشاره 
نوعی تضاد با مفهوم شنیدن - که کنشی نامرئی 
است - پدید می آورد؛ اما روایت کردن زبان اشاره 
نیز عملی می شود برای ذبح کنش. راوی آرام آرام 
تمامی نمایش را از آن خود می کند تا جایی که به 
جای همه شخصیت ها حرف می زند. گویی یک 

نقال سنتی ایرانی، مکال و منتشا به دست، روایت 
سه خواهر بازنده چخوف را روایت می کند. بدون 
حتی آن فیزیک. نمی توان این رویه کنش زدا را 
از وضعیت اجتماعی ایران جدا دانست که به نوعی 
به وضعیت فردی هنرمند نیز گره می خورد. این 
میل به بی کنشی و صرفاً نقل کردن یا به عبارت 
درست تر گزارش کردن، با نوعی ناتوانایی در اقدام، 
دست یازیدن به کنشــی مطلوب است. با نوعی 
اختگی همراه می شود که شاید مطلوب مخاطب 
نباشد. مخاطبی که خود اخته شده در جستجوی 

راهی برای کنش مندی است.

»ناگفته«، عنوان کارگاهی است که امیررضا کوهستانی 
با هدف ارتقای آموزشی دانشجویان تئاتر،  یکشنبه گذشته 
در تاالر اندیشه شــهرداری تهران برگزار کرد. در معرفی این 
کارگاه آمده بود: »همیشه به نظر می رسد برای ارتباط میان دو 
شخصیت باید گفته ای شکل بگیرد؛ اما می شود دنیایی در نظر 
گرفت که در آن بین دو شخصیت گفتگویی رد و بدل نمی شود؛ 
در عین حال آنچه میان دو نفر شکل می گیرد، فهمیده می شود، 
هم از سوی شخصیت ها و هم از سوی تماشاگران. در این کارگاه 

قرار است دریابیم چگونه این ناگفته ها را بنویسیم.«

در این کارگاه بزرگ که با حضور بیش از 300 دانشجوی 
تئاتر برگزار می شد، کوهستانی با توصیف فرایند دیالوگ 
میان شخصیت ها و آدم ها در دنیای دراماتیک و واقعی، گفت 
»دیالوگ در تئاتر یا ســینما الفاظی است که روی صحنه 
بیان می شود. در زندگی واقعی دیالوگ هایی است که بیان 

نمی شود ولی درک می شود که به شرایط بستگی دارد.«
وی افزود: »برای فهم این درک نیاز به ارتباط دوسویه 
اســت، گوینده کالم و شــناخت او از مخاطب و ســپس 
مخاطب و شناختش از شرایط... این وضعیت می تواند یا 
در بستر شخصی رخ دهد یا اجتماعی، دیالوگی که گفته 
نمی شود در بستر اجتماعی و سیاسی و متنی دریافت های 
متفاوتی دارد. باید بســتر را برای این رویه در نمایشنامه 

فراهم کنید.«
در این کارگاه کارگردان »ایوانف« تالش کرد به زبانی 

ساده نشان دهد چگونه ما در زندگی واقعی با نگفتن ها به 
انتقال تمام آنچه مدنظرمان اســت، مبادرت می کنیم. از 
 Far Away همین رو کوهستانی با بازخوانی نمایشنامه
کارول چرچیل، نویسنده شــاخص انگلیسی این روند را 
توضیح داد. او گفت »کارول  چرچیل همانند جامپ کات 
در ســینما در دیالوگ پرش ایجاد می کند. ابتدا دیالوگ 
را می نویسد و ســپس پاک می کند.«کوهستانی افزود: 
»ناگفته آن چیزی است که در میان دیالوگ قرار می گیرد 
و مخاطب باید آن را درک کند. این دیالوگ هایی است که 
برای کارگردانی رها شده است. دیالوگ نویسی به نحو شعر 
است، قصدش بیان عصاره کالم است و فضای خالی بین 

کلمات را گروه اجرایی پر می کنند.«
او با اشاره به نمایشنامه کارول  چرچیل از سخت بودن 
انتقال اطالعات توسط نویسنده به مخاطب گفت: اینکه 

چقدر در نمایشنامه ها چقدر از دیالوگ های به درد نخور 
برای انتقال داده استفاده می شود.

کوهستانی در ادامه با بازخوانی نمایشنامه »17 دی« 
خود نشان داد چگونه ناگفته ها با گفته ها تفاوت دارند. او 
با اشــاره به متن خود از تکنیک پرسیدن های مکرر برای 
یه حرکت درآوردن دیالوگ یاد کرد که در این پرسش ها 
همواره موضوع به تعویق می افتــد. او گفت طبق این نوع 
نوشتار از روی کالم بافت شــکل می گیرد که در آدم ها به 

هیچ عنوان به یکدیگر گوش  نمی دهند.
در ادامه کوهستانی با پخش فیلم تئاتر »بی تابستان« 
از تجربه شخصی خود در نوشتن و کارگردانی »ناگفته ها« 
گفت. در پایان نیز جلســه پرسش و پاســخی درباره این 

تکنیک برگزار شد.
کارگاه »ناگفته« امیررضا کوهستانی به همت انجمن 
علمی ادبیات نمایشی دانشــگاه هنر، جشنواره دیالوگ، 
مدیریــت هنرهای نمایشــی ســازمان فرهنگی هنری 

شهرداری و فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.

امیررضا کوهستانی از ناگفته ها گفت

درباره نمایش »صامت«

روایت هایی که کنش نمی شوند

تئاتر

کار ادیم در خلق این تصاویر 
و آثار به نوعی در عنوان 

این نمایش هم پیداست. 
آنچه در آرت بوک ها و 

تصاویر قاب شده بر دیوار 
اهمیت دارد، طمأنینه 

برای تماشاست. بر خالف 
فضای دیجیتال یا آنچه ما 

از تصاویر در شبکه های 
اجتماعی می بینیم برای 
تماشای آثار این نمایش، 

سرعت معنا ندارد
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 آشنایی با جزایر 
ناشناخته خلیج فارس

 جزایر ایران اغلب در جنوب و در خلیج فارس تجمع 
یافته اند، بجز آشــوراده که تنها جزیره شمالی ایران 
در دریای خزر است و چند جزیره کوچک در دریاچه 
ارومیه، بقیه جزایر همگی در دریــای جنوب ایران 
واقع شــده اند. حدود 30 جزیره در جنوب ایران قرار 
دارند که برخی مسکونی و بعضی نیز خالی از سکنه 
هستند. بعضی از این جزایر فارغ از مسکونی بودن یا 
نبودنشــان، مقاصد مهمی برای گردشگری هستند 
اما برخی نیز برای ورود نیاز به مجوز دارند چراکه محل 
استقرار تجهیزات نظامی هستند. در اینجا به معرفی 
جزایری می پردازیم که شــاید کمتر اسامی شان به 
گوشتان خورده باشــد و یا کمتر گردشگری به آنجا 

سفر کرده باشد.
جزیره سیری

این جزیره در قلب 
آب های خلیج فارس 
قــرار دارد. این جزیره 
مرجانــی به شــکل 
ذوزنقه بــوده و هیچ 
پستی و بلندی ندارد 
و نسبتا مسطح است. مرتفع ترین نقطه این جزیره 24 
متر از سطح دریا ارتفاع دارد و تنها ساکنانش کارکنان 
صنعت نفت و یگان های نظامی هستند. و جالب است 
بدانید که این جزیرۀ اسرارآمیز حتی یک نفر ساکن 
بومی ندارد. در جزیره تعداد قابل توجهی نخل خرما به 
طور پراکنده وجود دارد که محصول آن فقط مصرف 
محلی دارد. آب و هوای جزیره بســیار نامساعد بوده 
و منطقه پوشــش گیاهی فقیری دارد، اما یک معدن 
خاک سرخ در جزیره سیری قرار دارد که نگین سرخ 

سیری است.
جزیره ابوموسی

ابوموســی جنوبی ترین جزیــره ایرانی آب های 
خلیج فارس است که 222 کیلومتر با بندرعباس فاصله 
دارد و نزدیکترین پهنه خشکی از خاک ایران به خط 
استوا محسوب می شود. این جزیره فاقد آب و اراضی 
مناسب کشاورزی است و بیشــتر مردم بومی محل 
به صید ماهی اشتغال دارند. از آنجایی که این جزیره 
یکی از مراکز صدور نفت خام کشور است و همچنین 
مسیر ابوموسی-تنب یکی از عمیق ترین مسیرها برای 
کشتیرانی است، این جزیره از جزایر استراتژیک ایران 

به شمار می رود. 
جزیره الوان

این جزیره از شمال شرق به بندر مقام و از جنوب 
به حوزه های نفتی رسالت، رشادت و سلمان محدود 
می شود. این جزیره به شیخ شعیب نیز معروف است 
و بیشتر ساکنان آن عرب هستند که بعضا به فارسی 
نیز تکلم می کنند. شــغل جذاب اهالی این جزیره، 
صید مروارید اســت که بخش اعظمی از اقتصاد این 
جزیره نیز از طریق صید مروارید تأمین می شود. یکی از 
شگفتی های این جزیره وجود کندوهای عسل در کنار 
تاسیسات نفتی است که عسل آن ها به رنگ سبز تیره 
است اما بوی نفت می دهد، با این حال طعم آن مشابه 

عسل های معمولی است.
جزیره هندورابی

این جزیره که بهشــت گردشــگران در آب های 
خلیج فارس است در حدفاصل بین دو جزیره کیش 
و الوان قرار گرفته  اســت. هندورابی به علت داشتن 
ســاحلی بکر اخیرا مورد توجه گردشگران بسیاری 
قرار گرفته  است. از آنجایی که فاصله چندانی با کیش 
ندارد به راحتی و با خرید یک بلیط کشتی می توان به 
این ناشناخته بکر سفر کرد. در ابتدای ورود به جزیره، 
احتماال باور نمی کنید که کسی در این جزیره سکونت 
داشته باشد؛ اما زیاد عجله نکنید، در این جزیره تاریخی 
حدود 190 نفر سکونت دارند که بیشتر به زبان عربی 
صحبت می کنند. در اطراف روستای هندورابی، دو 
روستای تاریخی به نام الدورات و الصرا قرار گرفته است 
که در حال حاضر بخش های زیادی از آن ها تخریب 
شــده اســت اما روزگاری پایگاه نظامی پرتغالی ها 
بوده است. در بخش هایی از این جزیره عمق آب 5 تا 
8 متر اســت ولی در سواحل شــرقی آن عمق آب  به 
18 متر هم می رسد که بهترین منطقه برای غواصی و 
لذت بردن از دنیای زیر آب با وجود ماهی های رنگارنگ 
و ستاره های دریایی است. و همین جاذبه ها این روزها 
هندرابی را به یکی از مقاصد اصلی مســافران جنوب 

ایران تبدیل کرده است.

گردشگری

فرهنگ و هنر

علیرضا بخشی استوار

احسان زیورعالم

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 


