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عصر سه شنبه اختتامیه جشنواره 
تئاتر فجر در تاالر وحدت برگزار شــد 
تــا پرونده چهلمیــن و شــاید یکی از 
موردنقدترین جشــنواره های فجر به 
پایان برسد. برای حسین مسافرآستانه، 
شــاید این تصور وجود نمی داشت که 
جشــنواره اش سرشــار از اعتراضات 
و انتقادات شــود. چهــره آرام و متین 
مسافرآســتانه برای بسیاری حکم آب 
روی آتش بود. انتخاب او در جشــنواره 
39 تئاتر فجر توســط قادر آشنا، راهی 
بود برای آرام کردن اتفاقات ســال 98 و 
کنار کشیدن بخش مهمی از بدنه هنری 
کشور به واسطه ســرنگونی هواپیمای 
اوکراینی. اتفاقی که شــاید عامل عدم 
همراهی نادر برهانی مرند و شهرام کرمی 
در ادامه مسیر دولت حسن روحانی باشد. 
با این حال، در ســایه کرونا، جشنواره 
39 یک دورهمی بی سروصدا بود. همه 
چیز آنالین بود و تئاتردوستان چندان 
تمایل نداشتند به این شیوه تازه مرسوم، 
نمایش هــا را به تماشــا بنشــینند. 
به خصوص آنکه بیشــتر نمایش های 
حاضر در جشنواره یا تکرار آثار گذشته 
بودند یا آثار ناشناخته ای که کمتر کسی 
را مجاب بــه دیدن می کــرد. از برکات 
همین سکوت خبری و رسانه ای بود که 
قادر آشنا افســار فجر چهلم را در دست 
یار قدیمیش می گذارد تا شاید با کمرنگ 
شــدن کرونا، جشــنواره ای جذاب تر 
برگزار شود؛ اما شاید سادگی بیش از حد 
مسافرآستانه مناسبتی با چهل سالگی 
فجر نداشــت. او مردی نبود که سرش 
درد بگیرد برای هیجان و شور. او فرهاد 
مهندس پور نبود که خــود را در دهان 
اهالی رســانه بیندازد و در برابر توپخانه 
پرسش هایشان، پاسخ های ژورنالیستی 
دهد. مسافرآستانه مرد روزهای سخت 
نبود و برای درک این موضوع بهتر است 

به دوره 24ام جشنواره فجر بازگردیم؛ 
جایی که دولت اصالحــات رفته بود و 
میراث فجر پرسروصدای مهندس پور 
نصیب مسافرآستانه شــده بود.در 30 
دی 1384، حسین مسافرآستانه پای 
نخستین نمایش جشنواره اش نشست 
و از آنچه ســاخته بود، ابراز خشنودی 
 کرد. اولین جشــنواره تئاتری زیر نظر 
محمود احمدی نژاد، توسط مدیر شورای 
نظارت عصر خاتمی برگزار می شد. آن 
سوی میدان نیز مدیر اداره کل هنرهای 
نمایشی کسی نبود جز حسین پارسایی 
که در دوران خاتمی، چند روزی رئیس 
تئاتر شهر شــده و حضورش با توقیف 
نمایش »مجلس شبیه در ذکر مصایب 
استاد نوید ماکان و همسرش مهندس 
رخشــید فرزین« جنجالی شده بود. 
به هر حــال مسافرآســتانه همدل با 
شریف خدایی، مدیر دولت اصالحات از 
سمت دبیری شورای نظارت استعفا داده 
و در انجمن نمایش جایگزین مهندس پور 
شــده بود. او در واقع هــر آنچه میراث 
مهندس پور بود را یک باره به دست آورده 
بود؛ همان طور که پارسایی یک شبه ره 

صد ساله مدیریت تئاتر را از دفتری در قم، 
به دست آورده بود.

با این وجــود دوره 24ام قابل قیاس 
با دوره 40ام نبود. در اولین سال حضور 
اصولگرایان بر مســند دولت، حسین 
مسافرآستانه همان اسلوب مهندس پور 
را ادامــه داد. او گویی جرأت تغییرات را 
نداشت و تمایلش آن بود که با کمترین 
حواشی جشنواره اش را پیش برد. اولین 
نیاز حضور چهره های شــاخص است. 
آزیتــا حاجیان، ســیاوش طهمورث، 
مسعود رایگان، مجید جعفری، حسین 

عاطفی، بهروز غریب پور، هادی مرزبان، 
قطب الدین صادقی، کوروش نریمانی، 
حمیدرضا نعیمــی، محمد رحمانیان، 
رضا صابری، نادر برهانی مرند، سیامک 
احصایی و اکبر زنجانپور شاخص ترین 
چهره های آن دوره بی جایزه بود. از این 
جمع 16 ســال بعد، در حضور مجدد 
اصولگرایان تنها رضا صابری در جشنواره 
مسافرآستانه ارائه اثر می کند. البته بخش 
بین الملل جشنواره پربارتر بود. آثاری 
از فرانسه، آلمان، ژاپن، کرواسی، هلند، 
روسیه، سوئیس، اسپانیا، مجارستان، 
رومانی، اســلوونی و ترکمنســتان در 
جشنواره آن ســال داغ کن جشنواره به 
حساب می آمد که از قضا تنها یک کشور 
16 ســال بعد مسافرآستانه را همراهی 

می کند: ترکمنستان.
بی شــک دوره 24ام جشنواره فجر، 
جشنواره ای محبوب برای دستگاه کنونی 
ارشاد نیست. نام ها و کشورهای ذکر شده 
برای وزارت ارشاد کنونی ارزش چندانی 
ندارد و طیف هنرمند مذکــور، به نظر 
خارج از چارچوب های اولیه ای اســت 
که در فجر نخستین تبیین شده است. 

شعارهای محمدمهدی اسماعیلی در 
مقام وزیر ارشــاد، چیزی شبیه نیازها و 
خواسته های دهه شصتی وزارت ارشاد 
بود. حتی برخی نگاه های او شــباهت 
زیادی به رویه  سیدمصطفی میرسلیم، 
در مقــام اصولگراترین وزیر ارشــاد در 
تمام ادوار داشــت. پس به نظر قرار بود 
جشنواره چهلم، به عنوان اولین جشنواره 
فجر دولــت ابراهیم رئیســی، بازتابی 
از این خواســته ها و حتی بازگشت ها 
باشد. نخستین شــمای این وضعیت را 
می توان در پوســتر جشنواره جستجو 
کرد که بازگشت به همان عناصر محبوب 
دولت های اصولگراســت. اســتفاده از 
نمادهای سنتی و استعاری کلیشه ای 
مثل چراغ و سرو و بازتاب مفاهیمی چون 
پایداری در هنر. اما با پوستر که جشنواره 

انقالبی و دهه شصتی نمی شود. 
جشنواره تئاتر فجر نخستین اتمسفر 
بود برای مرکززدایی تئاتر. حضور حداکثر 
غیرتهرانی ها تــا دوره دوازدهم چنان 
پررنگ است که اساساً فجر جایی  است 
برای درک وضعیت تئاتر اقصا نقاط ایران؛ 
اما از قضا فجر چهلم یک رکب اساسی 
به این شعار بود. تنها چهل درصد از آثار 
حاضر در فجر به غیرتهرانی ها اختصاص 
داشــت و این در حالی بود که در دوره 
حسن روحانی با تمام شعائر مرکزگرایش، 
نسبت پنجاه پنجاه عملی شده بود. کافی 
اســت مصاحبه هنرمندان غیرتهرانی 
درباره وضعیت اسکان و پذیراییشان را 
مطالعه کنید تا دریابید چگونه آنان در 
برابر هنرمند تهرانی میزبان و هنرمند 
خارجی سوگلی، جنس سوم به حساب 
آمده  اند. نه خبر از اسکان درست و درمان 
در هتل بوده است و نه پذیرایی متناسب 
یک رویداد فرهنگــی. تفکیک میز غذا 
یکی از مدعیات گروه های شهرستانی 
اســت، البته این رویه مسبوق به سابقه 
است. نگارنده تجربه مشابهی در یکی از 
ادوار جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در 

همدان داشته است.
دومین گام رسیدن به مفاهیمی بود 
که دال بر پیروزی انقالب و دستاوردهای 
آن بود؛ اما محصول نهایی، آنچه جدول 
ارائه داده بــود کاماًل متفــاوت از ذهن 
سیاستگذاران فرهنگی دولت ابراهیم 
رئیسی بود. پس عجیب نبود مانع از اجرای 
»خاک سفید« می شوند، »بک تو بلک« با 
اما و اگر اجرا می رود و تقریباً تمامی آثار 

معمول و غیرمعمول به سبک نامعمول 
سانسور می شوند؛ چون بیشتر آثار حاضر 
در فجر هیچ سنخیتی با اولویت های فجر 
ندارند. حســین مسافرآستانه احتماالً 
برحسب عادت همان فراخوان همیشگی 
را منتشر کرده است و با همان ترفند به 
بچه ها بگویید چیزی هم سفارش گونه 
برای فجر مهیا کنند، قصد رفوع کردن 
این باگ همیشگی جشنواره کرده است. 
آثاری که نه جایزه ای کسب می کنند و نه 
نظری را جلب. پس گویی افزایش دو برابر 
بودجه جشنواره هم نمی تواند جشنواره 
چهلم – به یاد داشته باشیم که عدد چهل 
به لحاظ اســتعاری بار مذهبی دارد- را 
تبدیل به جشــنواره ای موضوعی کند. 
موضوع جشنواره برحسب اولویت هایش 
چیزی جــز مذهب، انقــالب و اخالق 

نیست.
اگر جشــنواره 24ام تئاتر فجر برای 
حسین مسافرآستانه محبوبیت و رسیدن 
به صندلی مدیریــت اداره کل هنرهای 
نمایشی را به ارمغان آورد؛ اما جشنواره 
چهل ام هیچ دســتاورد روشــنی برای 
او نداشــته است. او که ســه سال پیش 
در زمان نشســتن بر صندلی مدیریت 
تماشاخانه ایرانشهر گفته بود »این حضور 
موقتی است«، به جشنواره فجر همانند 
ایرانشهر نگاهی پردوام داشت. حضور 
پررنگ نیروهای شورای نظارت در هیأت 
انتخاب، داوری و حتی در مقام هنرمند 
روی صحنه، راهی بود برای جلوگیری 
از چالش ها و دردســرها؛ اما واقعیت آن 
اســت که فجر راهی برای دوام نیست؛ 
همان طور که چهل سال به هیچ دبیری 

رحم نکرده است.
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نمایش آثار بهناز قاســمی هنرمند ایرانی با 
 »connections in my psyche« عنوان
این روزها در »foundry foundation« دبی 

به نمایش در آمده است.
یکی از عناصر مهم برای تحلیل یک اثر هنری 
و پس از آن رسیدن به تفسیری شمایل شناسانه 

خوانش شکل حرکت در یک اثر است.
بهناز قاســمی هرمندی است که طی چند 
نمایش اخیر خود مســیرهایی را برای خلق اثر 
انتخاب کرده است که دامنه این تحلیل ها را به 

شکل ناخواسته ای گسترش می دهد.
حرکت در آثار قاسمی نمود ویژه ای دارد. در 
آثار او معموالً بخشــی از اثر بیرون از قاب شکل 
می گیرد و به فضای روی دیوار کشیده می شود. 
در واقع قاب نقاشی به تنهایی برای انتقال معنی 
کفایت نمی کند و زمانی که آثــار او روی دیوار 
گالری می رود تــازه بخش دیگــری از کار این 
هنرمند آغاز می شود.اگرچه بیرون زدن بخشی 
از یک قاب امر تازه و فقط منحصر به این هنرمند 
نیست اما اصرار بر انجام این کار به عنوان بخشی 
از اکت هنری خود یکی از مسائلی است که آثار 

قاسمی را قابل تامل می کند.

این حرکت به بیرون از قاب یک موضع دوگانه 
ایجاد می کند. ابتدا نشانگر آن است که هنرمند 
همچنان به دنبال کشفق ظرفیت هایی تصویری 
در نقاشی است و دوم این که آنچه در این هنر برای 
او دست و پاگیر به نظر می رســد را در پی نوعی 
شورش پس می زند.البته این بیرون آمدن از قاب، 
از سوی دیگر به خاطر نوعی رهایی که در خطوط 
او وجود دارد هم اتفــاق می افتد. در واقع بیرون 
آمدن خطوط از قاب که دنباله طرحی درون قاب 
هستند نتیجه منطقی حرکت خطوطی است که 
برای حرکت در مسیر خود معیارپذیر و قانونمند 
نیستند.این رهایی و آزادی خطوط در آثار اخیر 
قاسمی منجر شده تا سطوح بیشتری از قاب پر 
باشد و فضاهای سفید یا خالی که در آثار قبلی 
این هنرمند نمود بیشتری داشت در آثار اخیر 
او کمتر به چشــم می آید.نوع حرکت خطوط، 
تکرار بعضی از این خطوط در قالب سایه ها و البته 
واژگونی برخی سوژه های حاضر در این قاب ها به 
سوی پایین با همه موازنه ای که ایجاد می کنند 
موید نوعی آشفتگی هستند. یا بهتر این که این 
خطوط برای مخاطب حس نوعی آشفتگی را به 

وجود می آورند.
در آثار اخیر این هنرمنــد برخالف نمایش 
گذشــته او نمود فیگور یا پرتره دیگران کمتر 
شده است هرچند فیگور و صورت خود هنرمند 
را در اغلــب آثــار می بینیم. فیگــوری که در 

وضعیت های مختلف اما در وجهی نامطمئن و 
غالباً با چشم هایی بسته حضور دارد. هنگامی که 
او چشم هایش را گشوده است نگاه مستقیمی به 
رو به رو ندارد و حضورش به گونه ای بر بوم طراحی 
شــده که انگار دارد صورتش را و نگاهش را از ما 
پنهان می کند یا می دزدد.اما نکته جالب توجه 
دیگر در روند حرکت آثار این هنرمند به نمایش 
گل ها و گیاهان در تصویر برمی گــردد.در آثار 
گذشته قاسمی شاید با نوعی ساده نمایی عمدی 
بر وجوه لطیف گل و گیاه و تاثیر آن تاکید می شد. 
اما گل ها و گیاهان در آثار متاخر این هنرمند به 
دلیل شکل طراحی بیشتر از این که به گل شبیه 
باشند به خار شبیه هستند. به آن نوع پوشش های 
پر تیغ و زمختی که در محیط های بیابانی به چشم 
می آیند و در بیشتر اوقات با زندگی روزمره انسان 
شهری ارتباطی ندارند. یکی دیگر از اتفاق های 
قابل تامل در نمایش گله ها پاک شدن و از بین 

رفتن تصویر آنها در بخش هایی از تصویر است.
شاید به لحاظ انتخاب رنگ تفاوت چندانی 
میان آثار جدید و گذشته قاسمی وجود نداشته 
باشــد اما حرکت، نحوه نمود المان ها در تصویر 
و حتی برخی ارجاع هــای فرامتنی که هنرمند 
در آثارش گنجانده اســت فضای کارهای او را 
به نسبت گذشــته با تغییر چشمگیری رو له رو 

کرده است.
در گذشته اگر آثار قاسمی به واسطه سادگی و 
لطافت نمایان گر آن بُعد آرام وجود انسانی بودند 
حاال آثار او به بروز خشم و خشونت نقب می زنند. 
دست هایی که با رنگ قرمز از البه الی بوته های 
سیاه بیرون آمده و یا صورت دلقک هایی که در 

نقطه ثقل بوم با چهره هایــی قرمزرنگ حضور 
دارند. حرکت سریع و تو در توی خطوط که منجر 
به نوعی درهم ریختگی شده همه با بعد مضطرب 
و معلق درون مخاطــب ارتباط برقرار می کند و 
نمودی است از نوعی وحشت و اضطراب دائمی 

که انگار در این عصر الزمه زیستن است.
اما نکته مهم آثار قاســمی در آنجاست که او 
همیشه و همواره حتی اگر شده در یک تک اثر راه 

را برای عبور از این وضعیت باز می گذارد.
در یک تک اثر او که ما فیگور خود هنرمند را 
در کنار لوستری آویزان شده از سقف می بینیم، 
رنگ و استقرار متمرکز خطوط و سطوح فضا را از 
آن آشفتگی دور کرده است. عدم آشفتگی در این 

تصویر که به نوعی به آثار گذشته قاسمی شباهت 
دارد به واسطه نوعی هوشمندی در انتخاب رنگ 
نیز صورت می گیرد. در ایــن اثر صورت فیگور 
ایستاده در قاب با شعله تک شمع روشن بر باال 
لوستر که مماس و همسطح با صورت فیگور است 
یک رنگ هستند. هر دو فیروزه ای رنگ هستند.  
زاویه نگاه فیگور به بیرون قاب و به جایی است که 
از افق دید ما هم خارج است و همین اتفاق منجر به 
آن می شود تا مخاطب از پس همه این آشفتگی ها 
باز هم به نظمی که چشم به پیش رو بسته است 

برسد و بر روی آن تمرکز کند. 
در حقیقت این اثر نمــود حقیقی ذهنیت و 

درون قاسمی است.

نگاهی به نمایش آثار بهناز قاسمی در »foundry foundation« ُدبی

نظم در رویای آشفته

تجسمی

حسین مسافرآستانه 
احتماالً امسال هم برحسب 

عادت همان فراخوان 
همیشگی را منتشر کرده 

است و با همان ترفند به 
بچه ها بگویید چیزی هم 

سفارش گونه برای فجر 
مهیا کنند، قصد رفوع 

کردن این باگ همیشگی 
جشنواره کرده است. 

آثاری که نه جایزه ای کسب 
می کنند و نه نظری را جلب

اگر جشنواره 24ام 
تئاتر فجر برای حسین 

مسافرآستانه محبوبیت و 
رسیدن به صندلی مدیریت 
اداره کل هنرهای نمایشی را 
به ارمغان آورد؛ اما جشنواره 

چهل ام هیچ دستاورد 
روشنی برای او نداشته 

است
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 هنر معماری طبیعت 
در کلوت های شهداد

نام عجایــب هفت گانه که به گوش  هر کســی 
می خورد بدون شک اولین گزینه ای که در نظرش 
می آید اهرام مصر است. دلیل آنکه اهرام مصر جزو 
عجایب هفت گانه شمرده می شــود آن است که 
بشر توانســته بدون تکنولوژی و جرثقیل چنین 
بنای عظیمی را بسازد. اما در کشور خودمان ایران 
مجسمه های بلند ســنگی وجود د ارند که بدون 
تکنولــوژی و جرثقیل و حتی بــدون دخالت نوع 
بشر ساخته شده اند و معماری جز طبیعت ندارند. 
در 8۷ کیلومتری شمال شرق شــهر کرمان و در 
شمال شرقی مناطق سردسیر و کوهستانی سیرچ 
منطقه ای کویری موسوم به شهداد واقع شده  است 
که پیشینه تاریخی بسیار طوالنی دارد و از نخستین 
ســکونتگاه ها و تمدن ها در ایران باستان به شمار 
می رود. اما در این قســمت از کویر لوت پدیده های 
زمین شــناختی اعجاب انگیزی وجــود دارند که 
هر بینند ای را مجذوب خود می کند. واژه  فارســی 
کلوت از دو بخش »کل« و »لوت« تشکیل می شود؛ 
»کل« به معنای شهر و آبادی است و »لوت« به کویر 
لوت اشاره دارد؛ اما درواقع کلوت ها که نام علمی آن 
»یاردانگ« است عارضه های طبیعی هستند که 
در مناطق خشک دنیا از قبیل ایران، آمریکا، چاد، 
مصر و پرو در سطح وسیعی گسترش یافته اند و بر اثر 

فرسایش آبی-بادی ایجاد شده اند. 

   کلوت شــهداد که به جرات می توان به آن لقب 
ابرشــهر کلوخی جهان را داد، از دوردست ، شهری 
بزرگ با آسمان خراش های فراوان را تداعی می کند و 
همین امر نیز باعث شده است که برخی جهانگردان 
خارجی از آن به عنــوان »شــهر ارواح« یاد کنند و 
البته سکوت سهمگین و صدای زوزه ی باد البه الی 
مجسمه های سنگی نیز به هرچه ترسناک تر جلوه 
کردن این منطقه کویری کمک می کند. عامل اصلی 
شــکل گیری کلوت ها در هر کجای جهان، باد و آب 
است؛ در کرمان هم بادهای 120 روزه ای که از سمت 
سیستان می وزد سبب فرسایش دیواره های کلوت و 
پدید آمدن این جاذبه طبیعی شده است. هر بار بارش 
باران روی این کلوت ها چهره تازه ای به آن ها می بخشد 
و همین موضوع کلوت های شهداد را منحصر به فرد 
کرده است؛ چرا که ظاهر صخره های قدیمی و تپه های 
شنی دائما در حال تغییر است، چنان که اگر چند سال 
قبل کلوت را دیده باشید و دوباره امسال به سراغ آن 
بروید، احتماال هیچکدام از صخره ها شبیه به آنچه 
قبال دیده بودید، نیست. اما یکی دیگر از ویژگی های 
شهداد که آن را در جهان منحصر به فرد کرده معرفی 
آن به عنوان »گرم ترین نقطه زمین« است. پروفسور 
پرویز کردوانی، بیابان شناس، کویر کلوت  شهداد را 
گرم ترین نقطه زمین دانسته است. در سال 200۵، 
ناســا دمای هوا در کویر و کلوت شهداد را حدود ۷0 
درجه سانتیگراد اندازه گیری کرد. این منطقه در بین 
زمین شناسان به یکی از »قطب های گرمایی زمین« 
معروف است. اگر به کرمان سفر کردید، بازدید از این 

هنر معماری طبیعت را از دست ندهید.

گردشگری

فرهنگ و هنر

علیرضا بخشی استوار

احسان زیورعالم


