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احسان زیورعالم

در اواخــر قرن بیســتم میالدی 
نمایشنامه نویســی غرب بــا گذار از 
ســوبژکتیویته اکسپرسیونیســتی 
و ابزورد از یک ســو و در سوی دیگر 
ابژکتیویتــه رئالیســم اجتماعی و 
آرای سوسیالیســتی، فاز جدیدی از 
نمایشنامه نویســی و اجرا را تجربه 
می کرد. فازی که در آن دیگر ســتیز 
و کشــمکش یا با خود یا بــا جامعه 
نبود. اگر در آثار چپ گرایانه برشــت 
این فرد بود که علیه جامعه شوریده 
بود یا همچون آثار درگیری نفسانی 
فرد با خویشــتن خویش بود، پایان 
قرن بیســتم ســتیز شــخصیت ها 
میــان یکدیگر بود. آنــان با یکدیگر 
جدال می کردند و مدام به ســروکله 
یکدیگــر می پریدنــد و در این بین 
مــدام در تــالش بودنــد وجاهت 

طبقاتی خود را حفظ کنند. شــکل 
تازه ای از کمــدی پدید آمــده بود 
 که رنــگ و بوی برنارد شــاو می داد.

وودی آلن، تام اســتوپارد، یاسمینا 
رضا، ژان-کلــود کریر، آلــن بنت، 
مایکل فرین، برایــان فریل و... نوعی 
از کمدی را خلق کردنــد که در آن 
طبقه متوســط نه در قامت قهرمان، 
که به عنوان اکثریــت جامعه غربی 
درتالشــند خود را به دیگری اثبات 
کنند؛ امــا آنان از درون پوســیده و 
فاسدند و در یک فرآیند کمدی قرار 
است این پوســیدگی عیان شود. هر 
چنــد در پایان همه چیز به واســطه 
همان پوسیدگی اخالقی ماستمالی 

می شود.
ایــن گونــه کمدی جــذاب که 
شــاید به جذاب ترین شکل در ایران 
توســط علیرضــا کوشــک جاللی 
روی صحنــه می رود، هیچــگاه در 
ادبیات نمایشــی ایران موفق ظاهر 
نمی شــود. نویســندگان ایرانــی 

چنــدان تمایلی بــه نشــان دادن 
طبقه متوســط ایران از خود نشان 
نمی دهند. آنان یا درگیر انگاره های 
ذهنی طبقه ای شــبه اندیشــمند 
هستند یا در ســطح رئالیسم طبقه 
 فرودســت به ســکون رســیده اند.
»اپراتور نســل چهارم« در نگاه اول 
به همان موج رئالیستی ابتدای دهه 
۹۰ تئاتر ایران می ماند. یک خانواده 
بدبخت و در آستانه فروپاشی که در 
یک فرصت مالی خــوب می توانند با 
کمی بدطینتی به موفقیتی اقتصادی 
دست یابند؛ اما در اینجا مانع یک پدر 
غایب اســت. این ویژگی بسیاری از 
آثاری اســت که چندی پیش نمونه 
بســیار خوبش بار دیگر روی صحنه 
رفته بود: »به مناسبت ورود اشکان«

اما واقعیت این اســت اثــر باقر 
ســروش به هیچ عنوان در زمره آثار 
رئالیستی مدنظر قرار نمی گیرد؛ حتی 
اگر آن پایان سانتی مانتالش را در نظر 
بگیریم. دو برادر و یک خواهر، ساکن 

در ملک پدری تصمیــم بر آن دارند 
بدون اجازه پدر، حیاط را برای نصب 
BTS به یک شــرکت کره ای اجاره 
دهند. در این میــان عروس خانواده 
مخالف است و از پدر حمایت می کند. 
در غیاب پدر اما همه چیز طبق روال 
پیش می رود تا آنکــه کالهبرداری 
برادر بزرگتر لو می رود و از آن سو پدر 
در بازگشت از سفر حج به سبب حمل 
مواد مخدر دستگیر می شود، عملی 
که بوی توطئه پسر بزرگ تر می دهد.

این خالصه نیز آشناســت. پسر 
بزرگ ســرتق و عروس هوادار، یک 
دوگانه پایدار درام ایرانی؛ اما واقعیت 
آن اســت که »اپراتور نسل چهارم« 
به نوعی این رئالیســم را به ســخره 
می گیرد. کافی است به طرح داستانی 
نمایش دقــت کنیم. یک شــرکت 
کره ای ناگهان از راه می رسد و خواهان 
معامله می شــود. از آن ســو دو شیر 
در مترو رها می شــوند و ماموران به 
جای گرفتن شیرها مردم را بیهوش 

می کنند. یــک موقعیــت ناممکن 
در اثر باقر ســروش محتمل شــده 
اســت. به نظر جهان اثر همین امروز 
است؛ ولی تناســبی با امروز ندارد. 
رابطه خواهر و بــرادری یا آقاجونی 
که از آن حرف می زنند به نظر چندان 
واقعی نمی آیند. آنان در دل درام باقر 
سروش ممکن شــده اند. رابطه ها به 
شــکلی درآمده اســت که عجیب و 

غریب می آید.
آنچــه باقر ســروش روی صحنه 
برده اســت به همان جریان کمدی 
اواخر قرن بیستم نمایشنامه نویسان 
غرب نزدیک اســت. یعنــی به جای 
آنکه یک شــخصیت محور نمایش 
قرار گیرد یا جماعتی در میان صحنه 
رهانیده شوند، سروش به سراغ روابط 
افراد رفته است. روابطی که میان سه 
خواهر و برادر شــکل گرفته است در 
یک ســاختار به ظاهر مستحکم در 
یک بزنگاه از شــالوده فرو می ریزد. 
در نمایــش نمی توانیــد دنبال یک 
شخصیت مرکزی بگردید یا همانند 
رئالیســت های ایرانی یــک جامعه 
» نهاد خانواده« را محــک زنید. هر 
شخصیت در برابر شــخصیت دیگر 
شناخته می شــود، تعریف می شود 
و از هم پاشــیده می شــود. وضعیت 
در طراحی دکور نیز تکرار می شــود. 
خبری از یک فضای واقع گرا نیست. 
یک زیرزمین، یک حیاط، دو پلکان. 
اینها اجزای یک ســازه هســتند که 
قرار اســت ما را بــه دل خانه پدری 
ببرد. خانه ای که بخش های غیرقابل 
رویتش مهم تر از آن چیزهایی است 
که می بینیم. برش انتخابی به چیزی 
که نمی ماند خانه است. یک جرثومه 
درهم تنیده شــده که با خروج از آن 
بار دیگر واردش می شــوی. مبهم و 
فراگیر اســت. انگار از آن نمی توان 
خارج شد. شکستگی های خطوطش 
به اکسپرسیونیسم می ماند. گریز از 
واقعیت دارد؛ پس دهن کجی اســت 

به رئالیسم.
اما مشکل »اپراتور نسل چهارم« 
پایان بنــدی آن اســت. پایان بندی 
که می توانســت با آغازش همخوانی 
داشــته باشــد. جایی که شیرهای 
رمیده در مترو، شــهر را برهم ریخته 
و آغازی ســوررئال برای یک نمایش 
پدید می آورند، نقشــی جز استعاره 

برای پایان ندارند. شــیرها آرام آرام 
نقششــان در متن کاســته می شود 
تا همه چیز بــر دوش پــدر نادیده 
قرار داده شــود و آن پایان که بیشتر 
به پایان بنــدی آبکی ســریال های 
ایرانی می ماند تا خالقیت بدیع یک 
نویســنده جوان. با اینکه داســتان 
نمایش سرراســت و مستقیم است 
و کمتر به حاشــیه می رود؛ اما گاهی 
اوقات شخصیت ها از بطن ماجرا کنده 
می شــوند و خاصیت پیش برندگی 
خود را از دســت می دهنــد. گویی 
کالم خارج از داستانشــان، پاساژی 
برای تنفس است، یک آنتراکت؛ اما 
گاهی به اصل بدل می شــوند. مثل 
شوخی های بهاره رهنما و شهروز دل 
افکار. مخاطب بیش از داستان آن را 
می گیرد. کار را لوث می کند. اگرچه 
اندک؛ ولی برجسته و مشخص است.

با این حال، »اپراتور نسل چهارم« 
گام رو به جلویی برای باقر ســروش 
اســت. پس از دو تجربــه اقتباس از 
شکســپیر و ساده سازی یک کمدی 
و یک ملودرام برای مخاطب نســبتاً 
عوام ایرانی، »اپراتور نســل چهارم« 
می تواند تغییر ذائقه ای برای او باشد. 
تغییری کــه می توانــد منجر به 
کمدی هایی از این دســت شــود، 
کمدی هایی که پایانشان نیز کمدی 
باشد. نمایش نقطه صعودی نیز برای 
امیرمهدی ژوله است. پس از بازی در 
نقش وودی آلنیش که یک فاجعه به 
تمام معنا بــود، او کمی پخته تر وارد 
گود شده است. البته باز همان نقش 
است، نقشــی که گویا در او نهادینه 
شده اســت. تکرارش دیگر مخاطب 
جذب نمی کند. شــاید برای چنین 
نقش های »اپراتور نسل چهارم« یک 

پایان مناسب باشد.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

سه ایرانی در لیست پیشگامان 
زنان عکاس جهان 

سه عکاس زن ایرانی در میان 5۰ نام جدیدی که 
به فهرست »صد قهرمان زن« اضافه شده اند حضور 
دارند. به گزارش هنرآنالین، ســه عکاس زن ایرانی 
به لیست پیشــگامان زنان عکاس جهان در سال 
2۰2۰  اضافه شدند. شادی قدیریان، آزاده اخالقی 
و فاطمه  بهبودی عکاســانی هســتند که در میان 
 5۰ نام جدیدی که به فهرســت »صد قهرمان زن« 
)Hundred Heroines( اضافه شده اند، حضور 
دارند. در سال های گذشــته نیز هنرمندانی مانند 
گوهر دشتی، نیوشــا توکلیان، شــیرین نشاط و 
میترا تبریزیان در این فهرســت قرار گرفته بودند. 
Hundred Heroines  در ســال 2۰18  بــه 
مناسبت صدسالگی حق رأی دادن زنان در انگلیس، 
توسط خانم دل بارت، نایب رئیس انجمن عکاسی 
سلطنتی بنیان گذاشته شــد. او »صد قهرمان« را 
بنا نهاد تا آگاهی عمومی را در مورد سهمی که زنان 
عکاس در ســطح جهانی برای رســانه ها و جامعه 
داشــته اند افزایش دهد. او دربــاره این اتفاق گفته 
است: »قهرمانان در سراسر جهان با برجسته کردن 
نابرابری ها، مرزها، برخورد با موضوعات تابو، بررسی 
مسائل دشوار اجتماعی و هنجارهای چالش برانگیز، 
از طریق کار عکاسی خود، برای تغییر درک از زنان 
استفاده می کنند. جنبش در حال پیشرفت ما باعث 
افزایش درک عمومی از کار قهرمانان خواهد شد و به 
شنیدن صداهای قهرمانانه برای ایجاد تغییرات مثبت 
و پرورش استعدادهای جدید برای برجسته کردن 
قهرمانان فردا کمک می کند«. مسئوالن این رویداد 
اعتقاد دارند زنان در عکاسی و هنرهای تجسمی کمتر 
دیده می شوند، اما صد قهرمان به وجود آمده است تا 
این روند را تغییر دهد. این پلتفرم مخاطبان را به کشف 
مشارکت زنان الهام بخش، پیشگام و قابل توجه در 
عکاسی تشویق می کند و عدم تعادل جنسیتی در هنر 
را به چالش می کشد. فهرست صد قهرمان هر سال با 
سرسختی و اشتیاق، عکاسانی را معرفی می کند که 

در نحوه دیدن و روایت جهان خود نوآوری کرده اند.

 تاک تاکر انیماتور 
»باب اسفنجی« درگذشت

تاک تاکر انیماتور آثــار انیمه معروفی همچون 
»باب اســفنجی« و »هی آرنولد« در 5۹ ســالگی 
درگذشت. به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، 
تاک تاکر انیماتور باســابقه و خالق فیلمنامه های 
مصور که برای فعالیــت در پروژه هایی مثل »هی 
آرنولد« و »باب اسفنجی شــلوار مکعبی« معروف 
شده است، در 5۹ سالگی چشم از جهان فرو بست. 
گفتنی اســت دلیل مرگ وی تا لحظه تنظیم این 
خبر اعالم نشده است. تاکر در سال 1۹۶1 متولد شد 
و از سنین نوجوانی عالقه خود به دنیای انیمیشن را 
نشان داد. او در نهایت به لس آنجلس رفت تا فعالیت 
در زمینه انیمیشن را آغاز کند و در نهایت اولین شغل 
خود را به عنوان دستیار در سال 1۹8۷ در انیمیشن 
»پینوکیو و امپراتور شب« تجربه کرد. او همچنین در 
آثاری مثل »پری دریایی کوچک« در سال 1۹8۹ و 
»سیمپسون ها« در سال 1۹۹۶ نیز همکاری داشت. 
تاکر طی سال های 1۹۹۶ تا 1۹۹۹ در 25 قسمت از 
انیمیشن محبوب »هی آرنولد« حضور داشت و در 
نهایت به عنوان کارگردان »هی آرنولد: فیلم« در سال 
2۰۰2 انتخاب شد. تاکر برای کار در انیمیشن »باب 
اسفنجی« نیز شناخته می شود که شامل »فیلم باب 
اسفنجی« در سال 2۰۰۴ و همینطور ۴۷ قسمت 
از سریالی با محوریت این شخصیت می شود. تاکر 
همچنین ۶ قسمت از ســریال »باب اسفنجی« را 

نویسندگی کرده است.

هنرهای تجسمی

سینما

آلبوم »همیشــه لحظه بــاران ...« به آهنگســازی 
بهنــام ابوالقاســم و خوانندگــی پوریا اخــواص که بر 
نه هــای علیرضــا کلیایــی ســاخته   اســاس ترا

 شــده اســت، در دســترس عمــوم قــرار گرفــت.
آلبوم »همیشــه لحظه باران ...« اولین اثر مستقل بهنام 
ابوالقاسم پیانیست در مسند آهنگساز است که با حضور 
جمعی از نوازندگان و هنرمندان ایرانی به انجام رسیده 
است.  پیش تر تک آهنگ »کجای جهانی« به آهنگسازی 
بهنام ابوالقاســم و خوانندگی پوریا اخــواص با ترانه ای 
از علیرضا کلیائی در آذرماه منتشرشــده بود. »کجای 
جهانی« دومین قطعه از آلبوم »همیشه، لحظه باران...« 
است. سال گذشته تک آهنگ »صدای باران باش« از این 

پروژه منتشر شد که با استقبال عالقه مندان مواجه شد. 
بنا بود که »همیشه، لحظه باران...« اواخر سال گذشته 
هم زمان با آغاز تــور اجراهای زنده قطعــات این آلبوم 
منتشر شود که شیوع بیماری »کووید-1۹« این پروژه 
را هم مثل بســیاری از فعالیت های موسیقایی دیگر به  

تعویق انداخت.
پدرام فریوسفی، ویلن، آتنا اشتیاقی، ویلنسل، شروین 
مهاجر،کمانچه، امیرحسین کیان پور،دودوک، در قالب 
کوارتت مینیاتور و نیلوفر محبی، ویولن، میثم مروستی، 

ویولن-ویوال، امین عطایی، ویولن-ویوال، رضا فرهادی، 
کنترباس و پرکاشن، بهتاش ابوالقاسم، پرکاشن و درامز، 
پیمان حاتمــی، اصوات الکترونیــک، فریدون بهرامی، 
سازهای الکترونیک و بهنام ابوالقاســم،پیانو، در قالب 

نوازنده گروه نوازندگان این آلبوم را تشکیل می دهند.
گروه ُکر »تنــال« به رهبــری میــالد عمرانلو هم 
بخش های کرال این اثر را اجرا کردند. میکس و مسترینگ 
آلبوم را رضا فرهادی برعهده داشــته و همچنین ضبط 
توسط رضا فرهادی و بهنام ابوالقاسم در استودیو کنگان 
پارسه، کرگدن، انجام شده است. طراح گرافیک این آلبوم 
نیز علی بوستان است. این آلبوم به تهیه کنندگی بهنام 
ابوالقاسم و با سرمایه گذاری علیرضا غالمی توسط نشر 

نوفه منتشر شده است.

اثر مشترک پوریا اخواص، بهنام ابوالقاسم و علیرضا کلیایی؛

آلبوم موسیقی »همیشه لحظه باران ...« منتشر شد

نیما نوربخش

مبانی عرفان عملی در قــرآن را در کتاب 
»بیداری سالک« نوشته دکتر محمد ابراهیم 
ضرابیهــا از نظر بگذرانید. ایــن کتاب 58۴ 
صفحه ای در چهار بخش و 1۰ فصل مباحث 
مربوط به زیر عنوان خود را به صورت تحلیلی 
مورد مداقه قرار می دهد و از این منظر شاید 

مرجعی کمیاب برای عالقمندان به پژوهش 
در این حوزه باشــد. نگارنده در این کتاب با 
اســتخراج متن آیات و روایــات به توضیح و 
تشریح نخستین منزل عرفان عملی، یعنی 
بیداری یا یقظه پرداخته است و در واقع رساله 

حاضر حاصل تحقیق همین منزل است. 
همچنین ارتباط انســان با خدا، جهاد و 
قرآن، معرفی کثرت نعمت های الهی در متن 
قرآن، شــناخت گناهان در قرآن و شناخت 
عمر، از مهم ترین مباحث مطرح شده در این 

اثر است. بخش نخست کتاب به ارتباط انسان 
به خدا، جهان و قرآن می پردازد.

 در این بخش عالوه بر رابطه متقابل عبد 
و رب به قوس نزول و صعود انســان در سیر و 
سلوک اشاره دارد. مرحله اول )بخش دوم( به 
معرفی کثرت نعمت های الهی در متن قرآن 
می پردازد و سپس آن ها را به گناهان بدنی و 
قلبی تقسیم می کند و هر کدام از این گناهان 
را با اشارات قرآنی و تنبیهات معصومین)ع( 
و تلمیحات عارفان معرفی و تشریح می کند. 
سپس با تحلیلی از گناه شناسی به چگونگی و 

مقابله با گناهان می پردازد. 
نگارنــده در مرحلــه ســوم )بخــش 
چهارم( شــناخت عمر را مطرح و به مفهوم 

عمرشناســی در قرآن می پــردازد. در این 
راســتا اغتنام عمر در مقابــل غفلت از عمر 
 قرار می گیرد و مفهــوم وقت از دل آن بیرون 

کشیده می شود.
این مســئله باعث می شــود تا ســالک 
مدیریت زمان و عمر خویش را به دست گیرد. 
آنگونه کــه نگارنده مطــرح می کند هرگاه 
سالک بتواند این سه مرحله را در عمل خود 
متجلی ســازد می توان گفت که او به مرحله 
یقظه و بیداری رسیده اســت. ناگفته نماند 
چاپ نخست این کتاب را نشر کلیدر در سال 
1۳۹2 با شــمارگان 1۰۰۰ نسخه در 58۴ 
صفحه در قطع وزیری و جلد گالینگور به بازار 

کتاب عرضه کرده است.

کتاب امروز: 

بیداری سالک

کتابخانه

»اپراتور نسل چهارم« 
گام رو به جلویی برای باقر 

سروش است. پس از دو 
تجربه اقتباس از شکسپیر 
و ساده سازی یک کمدی و 
یک ملودرام برای مخاطب 

نسبتاً عوام ایرانی، »اپراتور 
نسل چهارم« می تواند 

تغییر ذائقه ای برای او باشد
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