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مقدمه: چند روزی اســت سخنان 
مشــهور یوســف اباذری در جلسه ای 
پیرامون مرتضی پاشایی، خواننده پاپ 
دست به دست می شود. جایی در جدال 
اباذری با خبرنگار ســانتیمانتال مبنی 
بر اینکه او حق دارد هر موســیقی که 
دوســت دارد گوش دهد، اباذری به او 
می گوید: »این ایماژی اســت که فقط 
افراد ساده دلی مثل شما ممکن است باور 
کنند. میلیون ها مدل ساخته اند که شما 
محکومید بر مبنــای آن زندگی کنید. 
فکر می کنید دارید انتخاب می کنید.« 
استدالل اباذری همین امروز در جهان 
غرب جنجال به پا کرده است. شرکت 
اسپاتیفای و نیل یانگ، خواننده و نوازنده 
شهیر راک، بر ســر پادکست جنجالی 
جو روگن دچار مشــکل شدند. روگن 
با دعوت از رابــرت ملون و صحبت های 
علیه واکسیناسیون کرونا، موجب خشم 
نیل یانگ می شود. یانگ از اسپاتیفای 
می خواهد پادکست مذکور را پاک کند 
و در مخالفت اســپاتیفای، یانگ امتیاز 
پخش آهنگ هایش از اسپاتیفای را ملغی 
کرده است. اسپاتیفای اسپانسر برنامه 
روگن است و سود فروش پادکست روگن 
میلیون ها دالر فراتر از سود فروش آثار 
نیل یانگ است. حاال در غرب این بحث 
پیش آمده که پلتفرم اسپاتیفای دیگر 
یک سرویس استریم موسیقی نیست 
که شــما آزادانه در آن موسیقی گوش 
دهید، بلکه اسپاتیفای یک غول فناوری 
است که ایماژی از آزادی برای شما پدید 
می آورد و در نهایت محصوالت خودش 

را به شما می فروشد.

یک: چند روز پیش، حسین رسولی، 
ناقد شناخته شــده تئاتــر در صفحه 
شخصی خود درباره نمایش »هیچ میان 
ما« در نقد فردگرایی حاکم بر نمایش، بار 
دیگر بر موضع »اکنونیت« خود تأکید 
کرد. رسولی معتقد است باید در زمانه 
حاضر اثــر بازتابی از اکنون ما داشــته 
باشد و نســبت محکمی با جامعه پیدا 
کند؛ اما به نظر می رسد نمایش سیاوش 
پاکراه بیش از آنکه بازتابی از جامعه باشد، 
واکنشــی بیرونی نســبت به وضعیت 
درونی هنرمند است.  رسولی با اشاره به 
کوالژ بدن محور پاکراه، تهی بودن آن از 
اکنون را نوعی بی معنایی فرض می کند 
که محصولش میل شخصی و حوصله 
مخاطبی است که سرمی رود.وضعیت 
برای نمایش »مارادونا«ی مهران رنجبر 
نیز مشابه است با وضعیت مدنظر رسولی، 
برداشت شخصی و ســوررئال رنجبر 
از ســتاره آرژانتینی فوتبال، کوالژی 

ناهمگون اســت از خیال و واقعیت که 
شاید با وجود بیان انگیزه های انقالبی 
و اجتماعــی مارادونــا، آن همه نکات 
برون گرا را با درون نگری فردی بی معنا 
می کنــد. اما نگرش رســولی و اباذری 
چه ارتباطی با هم دارند؟دو:  همه چیز 
از جایی آغاز می شود که هنر میان جمع 
و فرد تفاوت قائل می شود و هنرمند باید 
میان نماینده فردیت خویش با جامعیت 
زیســت عمومی خویش، مســیری را 
برگزیند. هرچند معــدود هنرمندانی 
موفق می شوند میان این یا آن، میانه ای 
برگزینند؛ اما واقعیت آن است که مرز 
میان این دو ساحت کامالً سفت و سخت 
است. اکثریت هنرمندان توان هماهنگی 
میان دو ساحت را ندارند. همین تمایز 
موجب می شود خبرنگار از میل شخصی 
خود بگوید و اباذری نگاه فردگرای او را، 
در ساحت جامعه شناسی خود، ساحتی 
که معتقد اســت جمع بر فرد اولویت 

دارد، نظــر دختر خبرنــگار را منکوب 
کند. از دید اباذری هنر پاشــایی -اگر 
آن را هنر بپنداریم- در نهایت واکنش 
درونی پاشایی اســت و هیچ ارتباطی با 
دنیای بیرون او ندارد. هنر پاشایی -باز 
با فرض هنر بودنش- چیزی است شبیه 
پادکست روگن در اسپاتیفای، محصولی 
که توسط یک نظام ســلطه گر بر بازار 
عرضه می شود و این توهم را برای من و 
شما پدید می آورد که با آزادی کامل آن 
را انتخاب می کنیم. انگاشت آزادی که از 
قضا محتوایش حتی ارتباط چندانی با 

دنیای ما زیستی ما ندارد. 
ســه: البته ما در مقامی نیستیم که 
فردیت هنرمنــد را زیر ســؤال ببریم. 
هنرمند مختار است و حق بیان منویات 
درونی خویش دارد؛ امــا هنر بروز داده 
شده، قضاوت می شود و این یک واقعیت 
اجتماعی اســت. هنر فردی در امری 
جمعی به نظاره گذاشــته می شود و به 

محض آغازش پچپچه ها نواخته می شود. 
در مواجهه با دو اثر پاکراه و رنجبر، پس از 
پایان تماشای نمایش شاهد قضاوت های 
متعددی بودم، از تمجید زیبایی تا تکفیر 
خودشیفتگی؛ اما مسأله اصلی در نهایت 
همیــن وضعیت اجتماعی اســت. در 
»هیچ میان ما« به نظر می رسد بدن در 
خدمت بازنمایی تکامل بشری است، از 
انسان غارنشینی که برای بیانگری از بدن 
استفاده می کند تا انسان امروزی که زبان 
کالمش بر زبان بدنش چیره شده است. 
این وضعیت اما در نگاه هنرمند انتزاعی 
و معمایی است. با این حال خود بدل به 
استعاره ای از خویش هم می شود. اینکه 
مخاطب پیش از تماشا زبانش بدن است 

و به محض خروج زبانش، کالم.
حتــی مارادونــای فــردی رنجبر 
هم اســتعاره خود هنرمند می شــود. 
مارادونا که در مقام ستاره روی صحنه 
محاکمه می شــود، پــس از محاکمه، 
عامــل محاکمــه خالقش می شــود. 
محاکمه امری جمعی اســت. انگاشت 
ما از جهان قضاوت می شود و مهمتر از 
همه، بدل به »اکنــون«. به نوعی گریز 
هنرمند از اکنونیت مدنظر رســولی، 
خود به »اکنونیت« مبدل می شــود. 
وضعیت انتزاع هنرمند از اکنون جامعه، 
استعاره ای از گسست اجتماعی ماست. 
گسســتی که از دل بازتولید انگاشت 
آزادی از ســوی نظام ســلطه ای چون 

اسپاتیفای رقم می خورد.
پنج: وضعیت پیچیده است. غامض 
می شــود و ما را در خــود فرومی برد. ما 
تالش می کنیــم بر فردیــت خویش 
پافشــاری کنیم. می خواهیم خودمان 
باشیم. می خواهیم سوژه ای باشیم که 
به ابژه ها نگاه می کنیم و تفسیری از هر 
ابژه ای، برای خودمان داشــته باشیم؛ 

ولی نتیجه چیست؟ از »هیچ میان ما« 
مثال می آورم. پاکراه همراه با شــرایط 
امروز تئاتر به ســراغ بدن رفته اســت. 
تعداد آثار بدن محور در سال های اخیر 
به کــرات افزایش یافته اســت. تعداد 
کارگردانانی که به بدن و نمایش بدن به 
مثابه امر دراماتیک روی می آورند،  افزوده 
می شود. این اتفاق برای »مارادونا« نیز 
رخ می دهد. اگر مالک قضاوت ما اباذری 
باشد، آیا این وضعیت انگاشتی از آزادی 
هنرمند در انتخاب فرم نمایشی نیست؟ 
آیا او در میل عمومی و البته تزریق فکر از 
سمت بازار، تمایل به بدن انگاری برای 
درام پردازی سوق نیافته است؟کمی هم 
سخت گیرانه تر پیش رویم، آیا نشان دادن 
بدن به مثابه بازنمایی ذهن هنرمند، خود 
داللت بر ابژکتیو شدن سوژه ندارد؟ آیا در 
نهایت ما سوژه های از همه جا با خبر خود 
بدل به ابژ ه های تفسیرپذیر نمی شویم؟ 
در این تفسیرپذیری خارج از انقیاد ما، 
ما چه می شویم؟ ما چه نسبتی با آزادی 
پیدا می کنیم؟ آیــا این وضعیت بغرنج 
خود بدل به یک امر امروزی، »اکنونیت« 
نمی شود؟ مجال ســخن اندک است و 
گفتار خود پیچیده؛ ولی پدیده ها اموری 
ساده نیســتند و نقش ما در این میانه 

روشن نیست.

واکنش به یک نقد و دو نمایش

هنرفردگرا/هنرجمعگرا

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

جان بنویل یکی از شناخته شده ترین نویسندگان جمهوری 
ایرلند اســت که خوانندگان او را با رمان هــای درون گرایانه و 
رئالیستی و همچنین رمان های پلیسی با نام مستعار بنجامین 
بلک می شناسند. آثار بنویل و بلک از دیدگاه غنا و کیفیت تفاوتی 
با هم ندارند اما به گفته خود نویسنده، نوشتن رمان های بنویلی 
فرایندی بسیار کند است و جمالت و حتی کلمات این رمان ها 
با وسواس ویژه و زبانی شعرگونه کنار هم گذاشته می شوند. به 
اعتراف خود نویسنده، فضای حاکم بر آثار و سنت ادبی که او خود 
را به آن وابسته می داند کامال اروپایی است و وقایع داستان های او 

نیز اغلب در بیش از یک کشور اروپایی رخ می هند.
در رمان هــای بنویــل گاهــی بــا ماجراهایــی مرموز و 
سرگذشــت هایی کمتر محتمل مواجه می شــویم که لذت 
خواندن آن ها را دوچندان می کند. نکته قابل توجه در ســبک 
داستان گویی بنویل این است که او اتفاقات تراژیک یا عجیب 
اما ممکن را به شکلی کامال باورپذیر ارائه می کند. تصاویر و شرح 
او از محیط و کنش ها هم زمان آشنا و غریب است، گویی آنچه را 
که همواره به صورت نیمه خودآگاه در ذهن داشته ایم اما هرگز به 
آن فکر نکرده ایم برای مان آشکار می کنند. با این وجود، بنویل 
رمان های خود را روان شناســانه نمی داند و در مصاحبه هایش 
خود را ادامه دهنده ی رمانتیسیسم و تحت تأثیر مستقیم رئالیسم 

ِهنری جیمز معرفی می کند و حتی رمان »خانم آزموند« او ادامه 
رمان »سیمای یک زن« از هنری جیمز است. درون مایه هایی که 
هر بار به شکلی ژرف تر در رمان های بنویل تکرار می شوند شامل 
عدم تعلق فرد به مکان، بیگانگی با محیط و اطرافیان، یادآوری 
خاطرات، غیرقابل اعتماد بودن حافظه، روابط خانوادگی، مرگ، 
عشق، پیچیدگی روابط جنسی، هنر )به ویژه نقاشی(، زوال جسم 

و ذهن و به طور کلی زندگی روزمره درونی انسان است.
شخصیت های او اغلب به دنبال احساس تعلق از مکانی به 
مکان دیگر و از رابطه ای به رابطه دیگر سرگردانند. توجه بنویل به 
دوران سالخوردگی بخش قابل توجهی از نوشته های او را تشکیل 
می دهد و شخصیت های مسن درخشانی، مانند اَلکس َوندر در 
رمان »کفن«، در رمان های او به چشم می خورند. شخصیت های 
اصلی رمان های بنویل عموما هنرمند و یا منتقد هنری هستند 
اما با این حال معموال روشنفکرمآبانه رفتار نمی کنند و در واقع 
دانش پژوهی آن ها ناشی از تشــنگی برای درک جهانی است 
که نمی توانند خــود را در قالب آن جــای دهند. حتی فردیت 
شخصیت های فرعی او، که هر یک ویژگی های ُخلقی و ظاهری 
و عادات مخصوص به خود را دارند، دســت کمی از انسان های 

واقعی ندارد.
بنویل کوچک ترین عالقه ای به پرداختــن به موضوعات 
سیاسی در رمان هایش ندارد اما گاهی زندگی شخصیت های او 
با حوادث تاریخی زمان شان پیوند می خورد. نمونه درخشان آن 

سرگذشت ویکتور َمسِکل در رمان »لمس نشدنی« است. در عین 
حال، بنویل از اشاره کردن به فجایعی مانند جنگ، آتش سوزی، 
قتل، ضربات روحی ماندگار، مرگ فرزند یا یتیم شدن کودکان 
و موضوعاتی از این دســت اِبایی ندارد و حتی گاهی آن ها را در 
کنار وقایع مضحــک روزمره قرار می دهــد و موقعیت-هایی 
بِکت وار می آفریند.واقع گرایی بنویل خود را به صورت حضور 
همزمان پویایی و اضمحالل نشان می دهد. او گذر زندگی را از 
دید شخصیت-هایی اغلب غیرقابل اعتماد و راوی اول شخص به 
تصویر می کشد و لحظه ای از پرداختن به احساسات و افکار آنی 
و پراکنده شخصیت ها درنمی ماند. نکته جالب توجه این است 
که بنویل رمان هایش را حول محور شــخصیت ها نمی نویسد 
بلکه افراد یکی از عناصر موجود در جهان روایی او هســتند و 
عناصر طبیعی مانند آب وهوا و حتی عناصر ساخته دست بشر، 
مثل یک ســاختمان اهمیتی برابر با شخصیت های انسانی در 
پیشبرد داستان دارند. بر همین اساس است که بنویل خود را یک 
پساانسان-گرا می خواند.یکی از تفاوت های بارز بنویل با بسیاری 
از نویسندگان معاصر این است که او هیچ اصراری ندارد رمان را در 
هاله ای از ابهام به پایان ببرد و معموال سرانجام ماجراهای اصلی 
شخصیت ها را به شکلی صریح بیان می کند. سه گانه های بنویل 
نیز از همین جنس آشکار کردن سرنوشت انسان هایی هستند که 
گویی حداقل اراده را در هدایت مسیر زندگی خود دارند و مرموز 
بودن زندگی شان نیز به همین ویژگی برمی گردد نه به مبهم رها 

شدن پایان یک اتفاق.
سبک بنویل سبکی منحصربه فرد است که در طول نزدیک 
به چهل سال نویسندگی خالق او شکل گرفته و ساختاری پر از 
گذشته نمایی )فلش بک( اما بسیار منسجم دارد. او معتقد است 

زندگی نامنسجم اســت و وقایع آن ترتیب و توالی مشخصی 
ندارند. چنان که گاهی در زندگی روزمره لحظات روشنگری را 
تجربه می کنیم اما واقعیت ژرفی که به آن پی برده ایم به سرعت از 
ذهن مان پاک می شود گویی که هرگز آن را درنیافته ایم. در مقابل، 
هنر دارای انسجام ظاهری و درونی است و همین ویژگی است که 

هنر را برخالف زندگی دارای معنا می کند.

به مناسبت هفتادوهفتمین زادروز یک نویسنده ایرلندی

جان بنویل یا بنجامین بلک

کتاب

ما تالش می کنیم بر فردیت 
خویش پافشاری کنیم. 

می خواهیم خودمان باشیم. 
می خواهیم سوژه ای باشیم 
که به ابژه ها نگاه می کنیم و 
تفسیری از هر ابژه ای، برای 
خودمان داشته باشیم؛ ولی 
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روایت جواد علیزاده از 
کاریکاتور محمدرضا پهلوی

نمایشــگاه آثار کارتــون و کاریکاتور جواد 
علیزاده با عنوان »پایان« در حوزه هنری همزمان 
با ایام اهلل دهه فجر برپا می شود. به گزارش ایسنا، 
جواد علیزاده کارتونیست کشورمان در روزهای 
پیروزی انقالب اسالمی  نقش پررنگی داشت و با 
آثارش برگی پرافتخار در تاریخ مطبوعات ایران 
رقم زد. یکی از آثار شاخص و ماندگار این هنرمند، 
کاریکاتوری است از چهره محمدرضا پهلوی که 
با نام »پایان« در بهمن ۱۳۵۷ در روزنامه کیهان 
منتشر شد. روایت علیزاده از این طرح، خواندنی 
است: »تقریبا همه کاریکاتوریست ها آرزویشان 
این بود که بتوانند کاریکاتوری از چهره شاه بزنند؛ 
وقتی انقالب شد این آرزو برآورده شد و همه ما 
یک تصویر ذهنی از شاه داشتیم و توانستیم این 
طرح ها را به شکل کاریکاتور ارائه کنیم. این طرح 
در زمان پیروزی انقالب در روزنامه کیهان چاپ 
شد. مفهوم پایان، بیشتر در ارتباط با فیلم های 
سینمایی موضوعیت داشت و من نیز می خواستم 
بگویم شاه به پایان دوره اش رسیده است. برخی ها 
وقتی این کاریکاتورها چاپ شد، به ما می گفتند 
که شاه برمی گردد و هراس داشتند. من این کار را 
با روان نویس پنتل ژاپنی کار کردم. هنوز دوره کار 
کردن با راپید شروع نشده بود. این طرح ها خیلی 
زود جای ثابتی در روزنامه پیدا کرد و از صفحات 
داخلی )صفحه افکار عمومــی( به صفحه آخر  
روزنامه منتقل شد که هنوز این سنت در بعضی از 
روزنامه ها تکرار می شود.« نمایشگاه آثار کارتون 
و کاریکاتور جــواد علیزاده با عنــوان »پایان« 
یکشنبه ۱۷ بهمن ماه ساعت ۱۱ در گالری عالی 

افتتاح می شود. 

داوران نمایش های خیابانی 
جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند

سه داور، نمایش های خیابانی چهلمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر را ارزیابی می کنند.

به گزارش ایلنا،  فاتح بادپــروا، فاطمه رادمنش 
و ســلمان فرخنده نمایش های بخــش خیابانی 

جشنواره تئاتر فجر را داوری می کنند. 
فاتح باد  پروا ، متولد ۱۳۵0در شهر مریوان بازیگر 
و کارگردان اســت .از جمله فعالیت های او داوری 
جشنواره استانی کردستان، داور و بازبین جشنواره 
بین المللی تئاتر خیابانی مریــوان، چهار دوره داور 
وبازبین جشنواره های خیابانی منطقه ای و رییس 

انجمن نمایش مریوان  است.
فاطمه رادمنش، متولد سال ۱۳62 در کرمان و 
بازیگر است. او فارغ التحصیل کارشناسی بازیگری 
و کارگردانی از دانشگاه سینما تئاتر دانشگاه هنر و 
کارشناسی ارشد بازیگری از دانشگاه تربیت مدرس 
است. فعالیت خود را از ســال ۱۳۷2شروع کرد و 
تابه حال جوایزی را برای نویسندگی کارگردانی و 

بازیگری از جشنواره تئاتر فجر دریافت کرده است.
سلمان فرخنده، نویسنده و کارگردان، بازیگر 
متولد ۱۳6۱و دارای مدرک تحصیلی در رشــته 
بازیگری و کارگردانی تئاتر اســت چندین نمایش 
را روی صحنه برده و از فعاالن تئاتر خیابانی است. 
فرخنده از اواخر دهه هشتاد در عرصه تئاتر فعالیت 

می کند.
چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از ۱۴ 
تا 26 بهمن به دبیری حسین مسافرآستانه برگزار 
می شود و اخبار آن در ســایت fitf.ir در دسترس 

است.

تجسمی

تئاتر

فرهنگ و هنر

احسان زیورعالم

نسترن خسروی

بلیت فروشی اجراهای صحنه ای سی و هفتمین جشنواره 
موسیقی فجر ازچهارشنبه ۱۳ بهمن ماه آغاز شد.

به گزارش ایلنا، بلیت فروشــی تمامی اجراهای صحنه ای 
جشنواره موســیقی فجر از ۱۳ بهمن ماه، آغاز شد و سایت هنر 

تیکت به عنوان سامانه بلیت فروشی این دوره از جشنواره با توجه 
به پیشنهادهای مورد نظر و بررسی زیرساخت ها و شرایط گوناگون 
معرفی شــده اســت.تاالر وحدت، تاالر رودکی، سالن دهلوی، 
فرهنگسرای نیاوران، فرهنگسرای ارسباران و سالن میالد نمایشگاه 

بین المللی در جشنواره موسیقی فجر با۳0درصد ظرفیت سالن 
 www. برای هر اجرا از طریق سایت فروش بلیت به نشانی اینترنتی
honarticket. com پذیرای عالقه مندان است.سی وهفتمین 
جشنواره موسیقی فجر هم زمان و در گرامیداشت سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی ایران از تاریخ 22 تا 26 بهمن ماه ۱۴00 به دبیری 
حسن ریاحی در بخش های رقابتی )جایزه باربد( و غیررقابتی 
برگزار می شود و جایزه ترانه، جایزه موسیقی و رسانه و نشست های 

پژوهشی برنامه های دیگر این دوره از جشنواره خواهد بود.

ظرفیت بلیت فروشی جشنواره موسیقی  فجر 30 درصدی شد

آغاز بلیت فروشی اجراهای صحنه ای


