
درس »موفقیت ایران در کنترل 
کرونا« در پایه نهم اصالح شد 

در کتاب مطالعات اجتماعــی پایه نهم درس 
جنجالی و پرحاشــیه »موفقیت ایران در کنترل 
کرونا« اصالح شــد. به گزارش ایلنا،  روابط عمومی 
و اموربین الملل ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی در این مورد اطالعیه ای صــادر کرد و با 
اشاره به اینکه »این ســازمان با استناد به اظهارات 
و گزارش های ارائه شده توســط مسئوالن وزارت 
بهداشت و ستاد مقابله با کرونا« اقدام به تهیه این 
درس کرده؛ آمده است: »درپی اقدامات موثر پیک 
اول کرونا طی سال 1398، که منجر به کاهش آمار 
فوتی ها به دو رقم نیز شــد؛ در آن مقطع زمانی و با 
توجه به اینکه تحــوالت اجتماعی و موفقیت های 
جامعه در کتاب های درســی باید منعکس شود؛ 
این دستاورد کشــورمان در کنترل کرونا به دلیل 
همزمانی با روزآمدسازی کتاب درسی به اختصار 
در کتاب مذکور قید شده و در سال تحصیلی 1399 
نیز در اختیار دانش آموزان قــرار گرفت.« در ادامه 
این اطالعیه می خوانیــم:  »}با توجه به پیک های 
پیش بینی ناپذیر بعدی کرونا و وخامت اوضاع{این 
مطلب قبل از شــروع انتقادهای اخیر و همزمان با 
روزآمدسازی ساالنه مطالب، توسط کارشناسان 
این سازمان از کتاب درسی ســال 1399 اصالح و 

تعدیل و در چاپ جدید 1400 اعمال شده است.«

اولین فیلم بلند آروند دشت آرای 
در جشنواره بوسان 

فیلم سینمایی »در نبود کارگردان« به بخش 
اصلی جشنواره بوسان راه یافت.

به گزارش ایلنا، اولین ساخته بلند آروند دشت 
آرای با نام »در نبــود کارگردان« به تهیه کنندگی 
حســین اکبری و نوشــته نغمه ثمینی به عنوان 
نماینده ســینمای ایران در بخش اصلی و رقابتی 
بیست و ششمین جشنواره بین المللی فیلم بوسان 
»جریان های جدید« New Currents انتخاب 
شده است. سایت جشنواره فوق درباره فیلم نوشته 
است: »در نبود کارگردان« ساخته آروند دشت آرای 
درباره کارگردان تئاتری اســت که سعی دارد تا با 
تماس های ویدیویی تمرین یک نمایش را شکل دهد. 
این فیلم به عنوان تجربه ای منحصربه فرد محسوب 
می شود که با یک برداشت بدون تدوین ساخته شده 
است.  مارین ون هولک، آروند دشــت آرای، آزاده 
میرزایی، طاهره هزاوه، دیبا خاتمی، میثم میرزایی، 
میثم نوروزی، ســاناز باقری، رومینا دواچی، امین 
یزدانی نژاد، نرگس سعیدی نژاد، کیوان جدیری در 
این فیلم به ایفای نقش می پردازند.  پیمان شادمانفر 
مدیر فیلمبرداری، علیرضا علویان صداگذار، مهران 
ملکوتی صدابردار، احسان صدیق آهنگساز، وحید 
قطبی زاده طراح جلوه های ویژه بصری، آروند دشت 
آرای طراح صحنه، شایالن عشایری طراح لباس، 
میشا جودت طراح گریم، عماد طاهری مدیر تولید، 
ایما استمراری دستیار اول کارگردان و برنامه ریز، 
مارین ون هولک و امیرکیوان صالحی مجریان طرح، 
دنیا راد منشی صحنه، کیارش مسیبی عکاس، ایلیا 
شمس روابط عمومی، احسان رسول اف و امیر کیوان 
صالحی سرمایه گذار به عنوان عوامل فیلم در این 
اثر حضور دارند.  جشنواره بین المللی فیلم بوسان، 
یکی از فستیوال های مهم فیلم آسیاست که میان 
سینماگران نوگرا لقب اسکار آسیایی را نیز به خود 
اختصاص داده  است و بیست و ششمین دوره ی آن 
از 14 تا ۲3 مهر )۶ تا 1۵ اکتبر( در کشور کره جنوبی 

برگزار می شود.
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همواره برای من ابراهیم پشت  کوهی 
محصول اجرا بوده تا نوشتار. هیچ گاه از 
او کتابی نخوانده بودم و تا جای ممکن 
هر ســال نمایشــی از او روی صحنه 
می دیــدم. خوبی کارش هــم این بود 
هر از گاهی ســاخته های گذشته  که از 
تیررس نگاهم به دور بود را  اجرا می کرد 
تا شاید نادیده ها، به از دست رفته ها بدل 
نشود. هرچند آخرین نمایش او، »تنها 
خرچنگ خانگــی الی مالفه ها خانه 
می کند اتللو« قربانی کرونا شــد و با آن 
همه بازیگر نشــد بار دیگر روی صحنه 
رود؛ اما انتشار یک کتاب حداقل جای 
خالی اجــرای او را برایم خالی می کرد. 
نمایشنامه ای که هنوز رنگ اجرا ندیده 
اســت و خواندنش برایم این اعجاب را 
داشت که پشت کوهی چگونه قرار است 
این متن را اجرا کند. متن تودرتو و در هم 
تنیده ای که با آثار ســابق پشت کوهی 
در تضاد است. تضادی که بیان کردنش 
شاید ســخت باشــد؛ چون همه چیز 
در گرو وضعیتی دیداری اســت. باید 
تصویــر مدنظر پشــت کوهی در متن 
روی صحنه خودنمایــی کند،  آن هم با 
وجود کارگردانی که علیه سکون روی 

صحنه است.
»ویلی کو، ویلی کو، بــدو« عنوان 
نمایشنامه ای اســت که در انتشارات 
نیماژ به چاپ رســیده است. نمی دانم 
پشت کوهی چه برنامه ای برای اجرای 
این متن دارد؛ اما این متن نیز با توجه به 
دنیای کارگردانی پشت کوهی طراحی 
شــده اســت. بیلی و مریل، دو دلداده 
مورد تعقیب چند گانگسترند - چیزی 
شبیه فیلم های کمدی بیلی وایلدر - در 
دل زمــان و مکان ســفر می کنند و به 
گوشه هایی از روایتی شبیه به زندگی 

خود دست می یابند. عشاقی که قربانی 
جهالت گانگستری زمانه خود می شوند. 
عشاق هنردوستی که در خواب رفتن 
شهرزاد قصه گو مرگ را تجربه می کنند. 
نمایشــنامه پشــت کوهی خوانشی 
شــخصی از »هزارویک شــب« است. 
از داســتان نمایش فاصله می گیرم تا 
هیجان خواندنش برای مخاطب باقی 
بماند، هرچند به نظر می رسد متن بدون 
اجرا چندان لطفی ندارد. بسیاری از نقاط 
متن محصول تصویر است. سفر در زمان 
با دیالوگ ها شکل نمی گیرد، همه چیز به 
کنش مربوط می شود. شاید نقطه قوت 
متن هم همین باشــد. خالی از سکون، 
سرشــار از کنش. ضرباهنگ تند متن 

این خیال را به سرم می اندازد، 90 صفحه 
چند دقیقه ای تمام می شود؟ نیم ساعت؟ 
بدون شک چنین نیست. بخش زیادی از 
متن موسیقی است، از راک آمریکایی 
گرفته تا موســیقی واحه های مصری، 
آنچــه آدم های نمایــش را به یکدیگر 
مربوط می کند ترنم ها و نواهاست و اینها 
روی کاغذ ناشدنی به نظر می آیند. فقط 

باید تصور کنید.
اما وقتی به واژه ها نشســته بر کاغذ 
نگاه می کنیم متوجه تفاوت های متن 
با رویکرد سابق پشت کوهی می شوید. 
چندان خبری از یک داســتان مرکزی 
نیســت. یک وضعیت پیکارســک در 
کلیت اثر بــه وجود آمده و قرار اســت 

خرده روایت ها حول آن شــکل بگیرد؛ 
اما نخ تســبیح خرده روایت ها خود نیز 
به یــک خرده روایت بدل می شــود. 
همــه خرده روایت ها رونوشــت های 
یکدیگرند در زمان و مــکان متفاوت. 
انگار هیچ چیزی تغییــر نمی کند. در 
دنیای پشت کوهی تاریخ تکرار می شود. 
شــهرزاد در اوج مبــارزه می خوابد تا 
بدخواهی، عشقی را پرپر کند. ظاهر کار 
شبیه ادبیات پست مدرن است. حتی 
شوخ طبعی نمایشنامه - که این یکی 
هم برایم جدید اســت - گواه بر عالیق 
پســت مدرن ها دارد. زمان غیرخطی 
نمایشنامه و اشــتباهات تاریخی که 
به نظر می آید تعمدی باشــد، شباهت 
بسیاری به عالیق پست مدرن ها دارد؛ 
اما یک نقطه مانع از پذیرش این رویکرد 

می شود: قطعیت.
همانند بسیاری از آثار پشت کوهی 
او هنوز از موضع قطعی سخن می گوید. 
آنچه روایت می کند صحت و سقمش 
قطعی است. همانند نگاهش به تاریخ 
یا مواجهه شــخصیت ها با رویدادها و 
آدم ها. این در حالی اســت که ادبیات 
پست مدرن ریشه در عدم قطعیت دارد. 
هیچ چیز قطعی نیست. در نمایشنامه 
دو شخصیت اصلی با حرکت رو به جلو در 
روایت به منطق ماجراجویی خود نزدیک 
می شوند. حتی عناصر خیال انگیز درون 
نمایشنامه - که جایی شبیه به جنگ 
ستارگان می شود - در مسیر قطعیت 
اســت. یک رویکرد ارســطویی برای 
رسیدن به ناممکن های محتمل. آنچه 
روی صحنه قرار است دیده شود، اثبات 
امکان  یافتن اســت و در این در حالی 
است که متون پست مدرن قصدشان 
همواره ترسیم وضعیت غیرقطعی است. 
الگوریتم های شکل گرفته در این متون 
با نوعی ریشــخند به عالم منطق، آن را 
از معنا تهی می کند. به عبارت ساده تر، 

از معناســازی کالسیک عدول 
می کنند و رویکردشان هم با 

مدرنیسم انتقادی است. پشت کوهی 
موفق به این موضوع نمی شود.

نویسندگان و مؤلفان ایران تمایل 
بسیاری دارند تا به نوشتار پست مدرن 
دست یابند؛ اما عموماً این میل در قامت 
فرم باقی می مانند. آنان نمی توانند یک 
جهان برساخته به پا کنند و دلیل عمده 
آن است که مؤلف ایرانی تمایلی به عقب 
نشستن از خود ندارد. در نوشتار او هنوز 
آن دانای کل همه چیزدان حضور دارد. 
مؤلف فیلسوفی است که متن پیش روی 
مخاطب، بیانیه و مانیفست او می شود. در 
متن پست مدرن، اثر در برساخته بودن 
حتی بر خود مؤلف نیز غلبه می کند. او 
را هم به چالش می کشد. به هر حال در 
دنیای پست مدرن مؤلف می میرد. در 
»ویلی کو، ویلی کو، بــدو« مؤلف زنده 
اســت، حی و حاضر با ما حرف می زند. 
نگاهش به موســیقی را فریاد می زد و 
حتی بسان قهرمانان کالسیک در برابر 
بدخواه نگاه خود می ایســتد. این یک 
وضعیت قطعی است و پشت کوهی نیز 

قصد عدول از آن را ندارد.
در عوض او زبان طنز پست مدرن ها 
را به عاریه می گیرد. وارد بازی با کلمات 
می شود، چیزی نزدیک به بازی زبانی. 
واژه ها مــدام معنی خود را از دســت 
می دهند و کارکردشان عوض می شود. 
مثاًل شــخصیت های گانگستر در هر 
زمان و مکان با حفظ ریشه اصلی اسم ها، 
دستخوش تغییراتی لفظی می شوند. اما 

در اینجا نیز مشکالت ظاهر می شود و 
آن هم بدل شدن همه زبان ها به فارسی 
است. یعنی اگر جایی جهان درام ونیز 
فرض شــده باشد، زبان ســاکنان هم 
فارسی است و با وجود اشاراتی به فرهنگ 
ایتالیایی، شوخی در دل فارسی شکل 
می گیرد. مثالی می آورم، در پرده دوم 
شــخصیت ها در مصر حاضرند و قرار 
است با زبان عربی کمی شوخی شود. 
از نصف النهار یاد می شود و شخصیت 
اصلی آن را با »ناهار« بدل به شــوخی 
می کنــد. تقابل زبانی با قواعد شــکل 
گرفته در متن همخوانی پیدا نمی کند. 
یعنی نویسنده یک دستگاه قطعی برای 
اثر خود در نظر گرفته است که همه چیز 
در آن شکل بگیرد.  با این حال »ویلی کو، 

ویلی کو، بدو« متن جذابی است. 
ی  ل و هــوا ز حــا ا ر  بســیا
نمایشنامه های انتزاعی باب روز فاصله 
دارد. جهــان خیال انگیزی برآمده از 
هزار و یک شــب می آفریند و تمنای 
اجرای عظیمی می کند. پشت کوهی 
بلندپرواز اســت و این متن فرصتی 
است برای این مهم، البته دیدن اجرا 
بی شــک جذاب تر از خواندنش 

خواهد بود.

نگاهی به »ویلی کو    ویلی کو   بدو«

هفت شب خواب خون آلود شهرزاد

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

کتاب

پردهنقرهای

نمایشگاه آثار عاطفه نام آور با عنوان »سر پرنده« در 
گالری این جا برپاست. نام آور در گفت و گو با هنرآنالین 
با بیان اینکه این مجموعه شامل 1۶ تابلو است گفت: از 
ابتدای ســال 99 کار روی این مجموعــه را آغاز کردم و 

چندی پیش به پایان رسید. 
آثارم طراحی های روی بوم هستند که بخش هایی از 
آن ها با رنگ روغن رنگ شده اند و بخش هایی به صورت 
طراحی سیاه و سفید باقی مانده است.  نام آور ادامه داد: 
این کارها تأثیر گرفته از آثار بیژن نجدی اســت و سعی 
کردم آن فضای شــاعرانه که در آثار او هست را با فیگور، 
طبیعت بی جان و... به تصویر درآورم. عالوه بر این دوست 
داشتم در کارهایم صحنه های نمایشی داشته باشم که 
در آن ارتباط آدم ها با یکدیگر و کنش های آنها دیده شود 

و داستانی در این صحنه نمایشی تعریف شود. او درباره 
شــیوه کاری خود گفت: قبال هم این تکنیک را داشتم 
یعنی طراحی  کرده و بعد قســمت هایی کــه الزم بود را 

رنگ می کردم. 
اما در ایــن مجموعه چون فضاســازی نســبت به 
کارهای قبلی ام متفاوت اســت، فیگورها، ســوژه ها و 
فضای اطــراف ارتباط زیــادی از نظر ترکیــب بندی، 
ســاختار و رنگ دارند. بر اســاس داســتان ها بیشتر از 
 رنگ های گرم و روشن استفاده کردم زیرا موضوع کارها 

جریان زندگی بود. 
نام آور ادامه داد: حضور انســان در ایــن آثار پر رنگ 
است چون تحت تاثیر نوشته های نجدی به ارتباط میان 
انسان ها، سرنوشتی که هر انســان دارد و تالش او برای 

زندگی توجه داشتم. اما بعضی اوقات حضور انسان را به 
فضایی که در آن قرار گرفته و اشیایی که در آن فضا وجود 

دارد منوط کردم. انگار آن اشیا وجود آن انسان را تعریف 
می کنند و کامل کننده اتفاقات زندگی او هستند.

برپایی نمایشگاه »سر پرنده« در گالری این جا

احمد صالحی، عکاس جــوان اصفهانی با 
ثبت تصویر یک پیرزن روستایی یکی از چهار 
برنده جایــزه بین المللی عکاســی آل مکتوم 
موسوم به HIPA در بخش اینستاگرام شد. به 
گزارش هنرآنالین، برنده اصلی جایزه بزرگ 
1۲0 هزار دالری هیپا پیش تر معرفی شــده 
بود و بنیاد HIPA چهــار برنده جایزه بخش 
عکاسی اینســتاگرامی را با موضوع نوستالژی 
معرفی کرد که نام یــک عکاس ایرانی هم بین 
برندگان به چشــم می خورد. صالحی که اهل 
میاندشت اســتان اصفهان است، سال ۲013 

عکس پیرزنی روستایی را در دوربین خود ثبت 
کرد که چهره اش پیدا نیست و دارد قاب های 

عکسی روی طاقچه را با دقت پاک می کند.
این عکاس جوان اصفهانی درباره روزی که 
این عکس را گرفته و سرنوشــت پیرزن گفته 
است: »هشت ســال پیش که برای کار کردن 
در یک مستند اجتماعی درباره زندگی مردم 
میاندشــت به این منطقه رفتــه بودم، عکس 
پیرزن را در یک خانه روستایی گرفتم. او تنها 
زندگی می کرد و چهار سال پیش از دنیا رفت. 
من بارها در رقابت هیپا شــرکت کــرده و به 

مراحل پایانی رســیده بودم. از این رو طبیعی 
است که از برنده شدن پس از این همه تالش و 
کار سخت خوشحال باشم. هدفم بردن جایزه 
بزرگ HIPA است و یک روز به آن می رسم.« 
امســال چهار عکاس از ایران، امارات، هند و 
عربستان ســعودی در بخش جایزه عکاسی 
اینســتاگرامی هیپا با موضوع نوســتالژی یا 
خاطره بــازی برنده شــدند؛ احمدی صالحی 
از ایــران، احمد عبید النقبــی از امارات، فهد 
عبدالعزیز العده از عربســتان و گانش پراساد 

از هند.

عکاس اصفهانی برنده جایزه بین المللی هیپا شد
تجسمی

»ویلی کو، ویلی کو، بدو« 
متن جذابی است. بسیار از 

حال و هوای نمایشنامه های 
انتزاعی باب روز فاصله 

دارد. جهان خیال انگیزی 
برآمده از هزار و یک شب 

می آفریند و تمنای 
اجرای عظیمی می کند. 

پشت کوهی بلندپرواز است 
و این متن فرصتی است 

برای این مهم، البته دیدن 
اجرا بی شک جذاب تر از 

خواندنش خواهد بود
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