
»دختر خوب« به آمریکا می رود 

فیلم کوتاه »دختر خوب« به کارگردانی راحله 
کرمی و تهیه کنندگی مانــی قندی به یازدهمین 
دوره جوایز ساالنه آرلینگتون راه یافت.  » به گزارش 
ایلنا، دختر خوب« که پیش از این به جشنواره های 
ایشیا و ســیکاردیوی ایتالیا و لینز اتریش هم راه 
یافته بود یک داستان واقعی از سکوت اجباری یک 
دختر را در ۱۴دقیقه روایــت می کند.  بهزاد خلج، 
شقایق فریادشیران و مبینا آزادی بازیگران و هاشم 
مرادی )مدیر فیلمبرداری(، مســیح حدپور سراج 
)مدیر صدابرداری( حجت بابایــی )طراح گریم(، 
فاطمه پاقلعه نژاد )مجری طرح(، سیامک میثاقی 
)تدوین( و سولماز اعتمادی فرست اسکرین فیلم 
)پخش کننده( دیگر عوامل این فیلم کوتاه هستند.  
جشنواره آرلینگتون در تاریخ چهارم تا چهاردهم 
نوامبر سال جاری در واترتاون، در ایالت ماساچوست 

آمریکا برگزار خواهد شد.

کشف انواع تدفین های ایالمی در 
گورستان تاریخی ُشغاب بوشهر 

فاز نخســت پروژه کاوش گورســتان تاریخی 
ُشغاب بوشهر با هدف ایجاد سایت موزه پویا و معرفی 
شایسته میراث ارزشمند کرانه های خلیج فارس 

انجام شد. 
 به گزارش ایلنا، مصطفی ده پهلوان، سرپرست 
هیأت باستان شناســی، گفت: گورستان تاریخی 
شغاب در جبهه جنوبی محله شغاِب شهر بوشهر واقع 
شده و از غرب به ساحل دریا، از شرق به محله َدواس 
واز جنوب به سایت نظامی محدود می شود. او با اشاره 
به اینکه امروزه گورستان شغاب با پهنه ای در حدود 5 
هکتار بخشی از پارک شغاب را در بر می گیرد تصریح 
کرد: این گورستان با توجه به همجواری با محوطه 
ایالمی تَل پِی تُل و محوطه های ساسانی در بخش 
کرانه ای شهر بوشهر و ریشهر به گورستان ایالمی 
نیز مشهور اســت. این باستان شناس اظهارکرد:با 
توجه به کاوش های صورت گرفته سه نوع تدفین 
شامل گور های سنگ چین مستطیلی، گورهای 
چاله سنگی مستطیلی و خمره های اژدری در جهت 
شرقیـ  غربی این محوطه بدست آمده و با توجه به 
پژوهش هایی که تا کنون انجام شده تمامی باستان 
شناسان اتفاق نظر دارند، عمده این تدفین ها در بازه 
زمانی از اواخر دوره اشــکانی تا پایان دوره ساسانی 

قرار می گیرند.  
سرپرســت هیأت کاوش گفت:این محوطه در 
دهه های گذشــته محل دپوی نخاله های شهری 
بوده و به کّرات توسط شــهرداری مورد خاکریزی 
و تســطیح قرار گرفته، بخشــی از آن بــه پارک 
تبدیل شــده و بخش هایی نیز در زیر ســازه های 
اداری، تفریحی و اقامتی شــهری مدفون شــده 
اســت اما در ماه های گذشــته مدیران شهری و 
اداره کل میراث فرهنگی اســتان بوشهر اقدامات 
و تمهیداتــی برای نجات این گورســتان تاریخی 
در دســتور کار خود قرار دادند. ده پهلوان در پایان 
اهداف اصلی و مهم در نظر گرفته شــده برای ادامه 
کاوش در این گورســتان را، تعیین عرصه و حریم 
محوطه گورستان شغاب و حفاظت و صیانت از آن 
با حمایت و همکاری مستقیم دستگاه های متولی 
با رویکردی علمی، کاوش بخشــی از گورستان و 
ایجاد ســایت موزه پویا، انجام پژوهش های انسان 
شناسی و باستان سنجی بر روی بقایای گورستان 
در صورت پشــتیبانی و حمایت مالــی، معرفی 
 شایسته میراث ارزشمند کرانه های خلیج فارس و... 

عنوان کرد.
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در غیــاب فانتزی در ســینمای 
ایران، شاید تئاتر مأمن مناسب تری 
برای فانتزی بازها باشــد. جایی که 
بشــود دنیایی ســاخت متعلق به 
خود که در آن قواعد و مناســبت ها 
بر پایه ذهنیت فردی باشــد. اینکه 
به مخاطب اثبات کنیم جهان پیِش  
روی تو نــه آن چیزی اســت که تو 
زیســت می کنی؛ بلکــه آن چیزی 
است که من ساخته ام. فانتزی  کردن 
دنیای اثر و عــدول از واقعیت روز، 
لذت بخش اســت. با ایــن حال در 
تئاتر هم انــدک کارگردانانی تالش 
می کنند جهانی برساخته و محتمل 

در دنیای فانتزی خویش بســازند. 
رســیدن بــه قواعدی متفــاوت از 
واقعیت روز سخت است. هر از گاهی 
در نمایش ها تالش هایی می شــود 
برای بــر هم ریختن قواعــد، اینکه 
اتفاقی خرق عادت رخ دهد؛ اما این 

موضوع محدود و معدود است.
»درخت شیشــه ای آلما« شاید 
یکی از اندک تالش هایی است برای 
رسیدن به جهان فانتاستیک. نمایش 
فرید قادرپناه - که با وجود تولید چند 
کار دیگر، نخستین مواجهه من با او 
بود - تالشی اســت برای بر هم زدن 
دنیای محسوسات ما، جایی که بعد 
زمان و مکان در بند قوانین نیوتونی، 
به ما اجازه عدول نمی دهد و شــاید 
تنها مکان برای شکســتن این غل و 
زنجیر دردناک، جهان نمایش باشد.

نمایش »درخت...« بی شباهت به 

آثار علمی - تخیلی و یا فانتزی های 
مشهور نیست. چیزی شبیه دنیای 
نارنینــا و آشــوب جومانجی روی 
صحنــه شــکل می گیــرد. کتابی 
توسط یک زوج خریداری می شود 
و در یک ســاعت پیش رو، همه چیز 
کن فیکون می شــود. شخصیت ها 
در زمان پــس و پیش می شــوند و 
در مــکان بســان ذره ای معلق این 
سو و آن ســو می روند. چیزی شبیه 
مفهوم اوربیتال در شــیمی. شاید 
این وضعیت به ســابقه مهندســی 
کارگــردان هم بازگــردد، جای که 
فیزیک کوانتوم به ما اجازه می دهد 
بعد نیوتونی زمــان و مکان را نادیده 

بگیریم و دنیایی تازه بیافرینیم. 
در »درخت...« ناگهــان دنیای 
واقعی جوزف دستخوش تغییراتی 
می شــود که طــی آن گذشــته و 

آینــده اش پیش چشــمش ظاهر 
می شــود. او در وضعیت دوگانه ای 
نسبت به همســرش قرار دارد و این 
نســبت در تکثیر آلما - همسرش - 
بازنمایی می شــود. همین موضوع 
جایی است که دست قادرپناه برای 
خلق دنیــای فانتزی باز می شــود. 
اینکه او به گره ای دراماتیک دست 
یافته است که به او اجازه بازآفرینی 
دنیای فانتزی را می دهد. یک منطق 
برآمده از گذشته، رابطه ای تاریخی 
میان آلما و جــوزف و البته زندگی 
چندگانه جوزف همــه چیز را برای 

خلق این موقعیت فراهم می کند.
فضاسازی نمایش هم قرار است 
به این مهم یاری برساند. دکوری که 
در عین ظاهر ایســتا می تواند تولید 
پویایی کند و بعد مــکان را از میان 
بردارد یا نورپردازی که بعد زمان را 

درهم می ریــزد. لباس ها و گریم ها 
نیز فاصله ای میــان واقعیت و خیال 
می آفرینند و در نهایت فضاســازی 
صوتی ما را در خوف و هراس ناشی 
از ناآگاهی فــرو می برد؛ اما یک چیز 
مانع از اتصال حداقل نگارنده با اجرا 
می شود. مرز میان واقعیت و خیال 

کجاست؟ 
در نمایــش »درخت...« واقعیت 
واجد نشــانه های ســاده ای است. 
رابطه زناشویی زن و مردی که درگیر 
خرید از دل مجالت حراجی هستند، 
قرار اســت به یک واقعیت تکیه زند. 
البته منظور من از واقعیت رئالیسم 
نیست، چیزی که بپذیریم با قواعد 
زیستی ما همخوانی داشته باشد. آن 
دو غذا می خورند، عشق می ورزند، 
می نشــینند و برای تماس از تلفن 

بهره می برند. 
بــه عبــارت ســاده تر آدم های 
معمولــی مثل ما هســتند. این امر 
واقع اســت، اما ناگهــان این قواعد 
شکسته می شود. این شکستن قرار 
اســت مرز میان تخیــل و واقعیت 
باشــد. همین جا باید مکث کرد که 
به چه میزان تخیــل و واقعیت از هم 
فاصله می گیرد؟ اندک. گویی همان 
واقعیت هم درگیر و دار فانتزی است. 
لحن بازیگران و شــیوه اجرایشان 
و حتــی آن لحظه شکســت، هنوز 
مرز تفاوت را رقــم نمی زند. فانتزی 
غالــب اســت و واقعیــت مغلوب، 
حتی لحظه پایانــی، جایی که انگار 
 این کابوس بی زمانــی و بی مکانی 

به پایان می رسد.
با این حال همــه چیز در همین 
کابــوس خالصه می شــود. همین 
کابوس اســت که مخاطب را به اثر 
الصــاق می کنــد. تجربه زیســتن 
در کابوس مجســم امــروز، جهان 
کرونــازده ای که مــا را از زمان جدا 
کرده و نسبت ما با گذشته نه چندان 
دورمان، مخدوش شده است. حتی 

گویی امیدی به تغییر و بازگشــت 
نیســت. مکان نیز مخدوش است. 
دیگر مکان آن ملموس سابق نیست. 
اتوبوس، مترو، تاکســی و هر فضای 
عمومی دیگر برای ما جایی اســت 
پر از هراس. آدم هــای دور و فرمان 
شباهتی با گذشــته ندارند. همانند 
قهرمان هــای آلن پــو در تاریکی 
ناآگاهــی ســرگردانیم و نمایــش 
»درخــت...« در چنیــن نقطه ای 

می ایستد.
 اگر نمایش زمانی پیش از کرونا 
بود، مخاطب به هــراس درون متن 
الصاق نمی شد. حاال نمایش هرچند 
در خلوت شبانه روی صحنه می رود، 
اما همان اندک مخاطب به درکی از 
دنیای نمایش نائل می شوند. هرچند 
برای خودم این پرسش مطرح است 
اگر به جای آلما و جوزف، آدم هایی 
از دل همین دیار بودند چه تأثیری 
بر فانتزی نمایش می گذاشــت!!؟ 
آیــا ایرانی بــودن مانــع از فانتزی 
شدن می شود؟ این موضوعی کلی 
اســت و مشــمول نمایش قادرپناه 
نمی شود. تجربه ده ســال نمایش 
دیدن من منتج به این می شود گویی 
کارگردانان ایران را عاری از فانتزی 

می بینند.

نگاهی به نمایش »درخت شیشه ای آلما«
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نمایشــگاه آثار حجمی ســارا توانا با عنوان »انسان 
بودن« در گالری پروژه های آران برپاست. 

توانا در گفت و گو با هنرآنالین درباره شکل گیری این 
مجموعه گفت: این آثار در طول چند سال شکل گرفته و 

اجزای آن جدا جدا ساخته شده اند. برایم اهمیت داشت 
که این قطعات به چه شکلی در فضا چیدمان می شوند و 
به همین دلیل آن ها را به گونه ای ساختم که قابل تفکیک 
و در عین حــال به هم مرتبط باشــند. پایــه این کارها 
پاپیه ماشه است اما برای اینکه حالت صیقلی روی آن ها 
به وجود آورم موادی را به کار اضافه می کنم تا به این فرم 

نهایی دست پیدا کنم. 
توانا ادامه داد: ایــده اولیه این مجموعه از داســتان 
»زوال فرشــته« اثر یوکیو می شــیما آمده اســت. در 
بخشی از این داستان درباره یک موش صحبت می شود 

که تصور می کند گربه اســت. یک روز موش با گربه ای 
روبرو شــد که می خواســت او را بخورد، امــا موش به 
گربه گفت تــو نمی توانی مــرا بخوری چــون من یک 
گربه هســتم، هر چند ممکن است شــکل و شمایلم به 
گربه ها نخورد. اما گربه شــروع به خوردن او کرد و موش 
 درون تشت لباسشــویی که پر از آب و صابون بود پرید 

و خودش را غرق کرد. 
 این هنرمند افزود: من ســعی کردم ایــن مفهوم را 
گسترده تر کنم و بگویم اگر حیوانات بخواهند به عنوان 
انسان شناخته شــده و وارد دنیای انســان ها شوند چه 

می شود.  سارا توانا در ادامه گفت: چیدمان میز و جوجه ها 
بخش اصلی نمایشگاه و نشــان دهنده همان ایده اصلی 

کار است.
 این ایده در ســالن های بعدی ادامه پیدا می کند و با 
دنیایی مواجه می شویم که چندان حیوانی نیست و بیشتر 
انسانها را در آن می بینیم، اما انسان هایی ناقص، سر بریده، 
بدون پا و... . آدم ها وقتی می خواهند به اجتماع دیگری 
بروند می دانند که ممکن است در آنجا قبول نشوند، با این 
حال می پذیریند که باید بهایی بپردازند تا در این مسیر 

به جلو روند. 

نمایشگاه »انسان بودن« در گالری پروژه های آران برپا شد

آثــاری از ۲۳ هنرمنــد ایرانــی به مدت 
هشت ماه در نیویورک به نمایش درمی آید. 
به گزارش هنرآنالین، نمایشگاه »شورشی، 
شوخ، عارف، شاعر« ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱ در 
موزه Asia Society در نیویورک افتتاح 

شد. 
نمایشگاه پاییزی آسیا سوسایتی برگرفته 
از مجموعــه هنری محمد افخمی، شــامل 
آثــاری از ۲۳ هنرمند ایرانی اســت. در این 
آثار تجربیات و هویت چند وجهی ســه نسل 
از هنرمندان که داخل یا خــارج از ایران کار 
می کنند قابل مشاهده است و مواردی مثل 
تجدید نظر در زیبایی شناسی سنتی و بررسی 

موضوعاتی مانند جنسیت، مسائل اجتماعی 
و معنویــت دیده می شــود.  آثــار هنری از 
ســال ۱۹۹۸ تا به امروز در این مجموعه به 
نمایش درآمده اســت و کارهایــی در انواع 
مختلف رسانه ها، از نقاشی و مجسمه سازی 
 گرفته تا عکاســی، چیدمان، ویدئــو و... را 

دربر می گیرد. 
شیوا احمدی، مرتضی احمدوند، شیرین 
علی آبادی، افــروز امیلی، نازگل انصاری نیا، 
محمود بخشی، علی بنی صدر، علیرضا دیانی، 
محمد احصایی، منیر فرمانفرماییان، پرستو 
فروهر، شادی قدیریان، رکنی حائری زاده، 
خسرو حسن زاده، شــیرازه هوشیاری، وای. 

زی. کامی، عباس کیارستمی، فرهاد مشیری، 
تیمو ناصری، شیرین نشاط، شاهپور پویان، 
حامد صحیحی و پرویــز تناولی هنرمندانی 
هستند که آثار آن ها به نمایش درآمده است.  
آسیا سوسایتی یک سازمان غیرانتفاعی است 
که بر افزایش اطالعات جهان درباره آســیا 

تمرکز دارد. 
ایــن انجمــن دارای چندیــن مرکــز 
در اطــراف دنیا اســت. آســیا سوســایتی 
در ســال های گذشــته بــرای نمایش هنر 
و فرهنــگ غنــی ایــران، از نمایش هــای 
تاریخی امپراتــوری صفویه و ساســانیان، 
تا نمایشــگاه ایران مدرن و ارائه تک نگاری 

هنرمندان معاصــر را برگزار کرده اســت.  
نمایشگاه »شورشی، شــوخ، عارف، شاعر« 

 تا ۸ می ۲۰۲۲ در موزه آســیا سوســایتی 
ادامه دارد.

نمایش آثار هنرمندان ایرانی در موزه آسیا سوسایتی
تجسمی

»درخت شیشه ای آلماِ« 
فرید قادرپناه؛ تالشی 

است برای رسیدن به جهان 
فانتاستیک، برای بر هم 

زدن دنیای محسوسات ما، 
جایی که بعد زمان و مکان 
در بند قوانین نیوتونی، به 
ما اجازه عدول نمی دهد 
و شاید تنها مکان برای 

شکستن این غل و زنجیر 
دردناک، جهان نمایش 

باشد
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