
فراخوان »تئاتر فجر ۴۰« در بهار 
منتشر می شود

حســین مســافر 
آستانه، دبیر چهلمین 
جشنواره تئاتر فجر با 
اعالم اینکــه فعالیت 
دبیرخانه جشنواره از 

هفته جاری آغاز می شود، تأکید کرد که فراخوان این 
دوره زودتر از دوره سی و نهم و در فصل بهار ۱۴۰۰ 
منتشر خواهد شد. سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر 
با توجه به شیوع ویروس و محدودیت هایی که برای 
فعالیت های تئاتری در ســال ۹۹ وجود داشت، با 
تأخیر در انتخاب دبیر و شکل گیری دبیرخانه، کار 
خود را آغاز کرده بود. حسین مسافرآستانه دبیری 
جشنواره سی و نهم را در چنین شرایطی پذیرفته 
بود.  با وجود آنکه جشنواره چهلم فجر پس از انتخابات 
ریاست جمهوری برگزار می شــود، به نظر وزارت 
ارشاد قصد دارد این رویداد را در دولت کنونی رقم 
زند. مسافرآستانه به خبرگزاری مهر گفته است: »ما 
از هفته جاری فعالیت دبیرخانه چهلمین جشنواره 
تئاتر فجر را آغاز می کنیم. قطعاً فراخوان جشنواره 
چهلم نیز نسبت به جشنواره سی و نهم، زودتر و در 
فرصت مناسب تری منتشر می شود.« وی علت این 
امر را فرصت برنامه ریزی برای گروه ها تئاتری عنوان 
کرده است. با این حال منتقدان می گویند برگزاری 
جشواره های فجر حق دولت بعدی است. انتقادی که 

از سوی مسئوالن تئاتر کشور بی پاسخمانده است.
    

 روایتی از یک آسایشگاه 
روی صحنه

نمایش »چهرازی« 
به نویسندگی مهدی 
راســتی و کارگردانی 
کامبیــز نیک آمیز از 
روز چهارشــنبه ۱8 

فروردین ماه در ســالن یک خانه نمایش مهرگان 
روی صحنه می رود. در خالصه داســتان نمایش 
»چهرازی« که روی پوستر آن ۱8+ درج شده، آمده 
است: این نمایش از آسایشگاهی می گوید که در دل 
آن هر شــخصی به گناه های متفاوت آلوده است و 
همه ی آن ها می بایست ســه روز دیگر اعدام شوند 
و برای زنده ماندن راهی جز بازگشت عشق وجود 

ندارد. پس تنها راه نجات عشق است... 

موزه های تهران تا اطالع ثانوی 
تعطیل هستند 

باتوجه بــه نارنجی 
شدن تهران، موزه ها تا 
صدور دستور بازگشایی 
ستاد ملی کرونا از دیروز 
تعطیل شدند.  به گزارش 

ایلنا، موزه های تهران به دلیل باال گرفتن بحران کرونا 
و آغاز موج چهارم تا اطالع ثانوی تعطیل هستند. این 
تعطیلی از یکشنبه ۱5 فروردین ماه قابل اجراست. بر 
اساس اعالم ستاد ملی کرونا مبنی بر نارنجی شدن شهر 
تهران و لزوم تعطیلی فعالیت های سطح سه و چهار در 
شرایط فعلی و با توجه به اینکه موزه ها در سطح سوم 
فعالیت قرار دارند تعطیلی موزه  ها تا صدور بازگشایی 

از سوی ستاد ملی کرونا تعطیل خواهند بود.
    

 بافت تاریخی شاهدیه ؛ 
اولین ثبت ملی یزد در 1۴۰۰

مدیــر کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری استان 
یزد از ثبــت ملی بافت 
تاریخی شهر شاهدیه 

خبر داد و گفت: بافت تاریخی شــهر شــاهدیه از 
بافت های متفاوت کشور به شمار می رود. این بافت 
تاریخی بــه لحاظ معماری خــاص به خصوص در 
ابرندآباد و مطبق بودن خانه های خشتی ایجاد شده بر 
روی تل رسی به علت آبیاری باغات و پایین رفتن آب 
قنات ایجاد شده و حایز اهمیت است.  فاطمی راجع 
به دیگر بافت های ارزشمند یزد برای ثبت ملی نیز 
خاطرنشان کرد: تاکنون بافت های یزد، میبد، اردکان، 
ابرقو، مهریز و اسالمیه در فهرست آثار ملی ثبت شده 
و بافت های مروست، ترکان، عقدا تفت، هرابرجان 

امسال در فهرست آثار ملی ایران ثبت خواهند شد.

t oseei r ani . i r
فرهنگ و هنر8

علی گرشاسبی

فیلم مستند »غار« به کارگردانی 
علیرضا بخشی استوار در هجدهمین 
»جشن تصویر سال و جشنواره فیلم 
تصویر« اکران شــد. این کارگردان 
طی سال های گذشته به عنوان تنها 
 LRT نماینده ایران در پروژه جهانی
36۰ )تحت حمایت بنیاد الیف آرت 

Life Art Foundation ( حضور 
داشته، این بار دانش و تجربه خود را 
در قالب مســتند به تصویر کشیده 
اســت. کارگردان در این فیلم سعی 
کرده ما را همراه با »َمهراع« کودک 
۱2 ساله ای که سوژه اصلی فیلم است 
به غار رویاهــای کودکی مان ببرد و 
در آنجا ما را به واســطه دغدغه های 
شــخصیت اصلی فیلم با خودمان و 

سپس نگرش یک کودک امروزی به 
زندگی مواجه کند. کارگردان از ابتدا 
قراردادی را بر فیلم خود حاکم کرده 
اســت. همه چیز انگار تحت سلطه 
شخصیت اصلی است و این کارگردان 
و دیگر عوامل فیلم هستند که توسط 
مهراع به بازی گرفته می شوند. این 
اتفاق بر خالف فیلم هایی اســت که 
در آن معموال شخصیت های کودک 
فیلم در مســیر بازی ها و ترفندهای 
کارگردانی شــکل می گیرند. برای 
همین بازیگوشــی چــه در فضای 
روایت و چه در دکوپــاژ به عنصری 
اصلی در فیلم تبدیل شــده است و 
همین مســئله اولین کشش را در 
مخاطب ایجاد می کند تا به تماشای 

ادامه فیلم بنشیند. 
مسائل اصلی که شخصیت فیلم 
»غار« با آنها درگیر است رویا، بازی و 
هنر است. مسائلی که در طول فیلم از 
زبان کاراکتر با لحن و واژگان شیرین 
کودکانه بیان می شــود. مسائلی که 
وقتی در مخاطب درونی می شــود 
بسیار تلخ و گزنده است و این سوال 
را به وجود می آورد که آیا ما کودکان 
را از حقوق خود محــروم کرده ایم؟ 
کارگردان البتــه از فضای کودکانه 
ذهن مهراع بیرون نمی آید و تالش 
نمی کند با تحلیل های کارشناسی 
ت  نقطه نظــرا فه کــردن  ضا ا و 
اســاتید و کارشناســان به تحلیل 
وضع کودکان بپــردازد. کارگردان 
در این اثــر ترجیــح داده در جهان 
این کودک به انــدازه ای که ممکن 
است داخل شــود و آنچه را که دیده 

روایت کنــد. او از فضای مدرســه 
خارج نمی شود و همین امر در کنار 
ساختار فصل بندی شــده فیلم که 
انگار مثل حلقه پیوسته فکر کردن 
پیش می رود و کامل می شــود ما را 
در یک فضای ذهنی گیر می اندازد. 
کارگردان روایتش را به گونه ای پیش 
می برد که مخاطب خــود را درون 
ذهن شخصیت اصلی فرض می کند. 
در حالی که تصاویر به شکلی مستند 
و بی دخل و تصرف جلوه های بصری 
در یک ســیر روایی تقریباً مشخص 

پیش می رود. 
اگرچه شخصیت اصلی در کالم 
خود ویژگی ها و دغدغه هایی منحصر 
به فــرد دارد اما او آینــه تمام نمای 
کودکان امروز است که علیرغم همه 
امکاناتی که دارنــد درد تنهایی را با 
خود حمل می کنند. بخشی استوار 
برای تفهیم این مســئله به ســراغ 
شــخصیتی نمی رود که درگیر فقر 
و محرومیت اســت. او اتفاقا ســراغ 
ســوژه ای رفته که در مدرســه ای 
متفــاوت درس می خوانــد و همه 
قراین نشــان می دهد که از تمکن 
مالی برخوردار است و از لحاظ مالی 
کمبودی ندارد. با این همه او رویای 
آن را دارد که در کوچه بازی کند و یا 
تبلتش را کنار بگذارد. کارگردان باز 
هم تالش نمی کند این مســائل را با 
غلونمایی برای مخاطب برجســته 
کند بلکه مسیر روایی خود را پیش 
می رود و به نشان دادن فضای مدرسه 
و بازی ها و کارهای مهراع و بچه های 
دبستان در فیلمش بسنده می کند. 

تصویرهایی که در یک کل منسجم 
معنا پیدا می کنند.

بخشــی در جریــان فیلــم 
استعدادهای کودکان و به خصوص 
شخصیت اصلی را به تصویر می کشد 
و در یک تنیدگی مفرح بین نریشن، 
تصویر، اکت و بازی شخصیت اصلی 
آن را بــه مخاطب نشــان می دهد. 
یکی از نــکات مهم دیگــر در این 
فیلم برخوردی اســت کــه والدین 
بچه ها با عملکرد هنری فرزندانشان 
دارند. در سکانســی از فیلم، مهراع 
شخصیت اصلی مونولوگی را در برابر 
دوربین به شکل بداهه می گوید که 
به نظر نقطه عطفی در فیلم اســت. 
او همزمان خودش، مخاطب و حتی 
کارگردان را بــه بازی گرفتــه و با 
زبانی کودکانه چنان از همساالنش 
تعریف می کند که هــر فردی اقناع 
 می شود که آنها بهترین هنرمندان 

جهان هستند.
او در این ســکانس قهقهه هایی 
مکــرر می زنــد. قهقهه هایــی که 
انگار به شــیوه زندگی ما بزرگترها 
مربوط می شود به همه ما که به قول 
شخصیت اصلی فیلم »پول، رویاها 
و استعدادهایمان را کشته است«. او 
به ما می خندد که هر کدام رویاهای 
کودکی خود را به کنار گذاشــته ایم 
و خودمان قاتــل خالقیت خودمان 
شــدیم و در روزمرگــی خودمان را 
گم کرده ایم. کارگردان در این فیلم 
تالش کرده همه نگــرش مهراع را 
درنهایت ایجاز منتقــل کند و از هر 
گونه حشــو و زوائد فاصله گرفته و 

همیــن نگرش در ســکانس پایانی 
فیلم به قوام رسیده است. جایی که 
در ســکوت و خلوت مدرسه، روی 
تصاویری که از حضور دانش آموزان 
خالی اســت، مهــراع بــا دهانش 
موسیقی می زند و همین موسیقی 

به تیتراژ ختم می شود.
 در واقــع او در ایــن نقطه تالش 
نمی کند بــا موســیقی آرام ما را در 
غم فرو ببــرد بلکه با ســرزندگی و 
بامزگی که در صدای کاراکتر هست 
ما را به خودمــان وصل می کند. این 
صحنه های خالی از انسان که فقط 
با صدا همراه می شود ترس از دست 
رفتن این بازیگوشی و خالقیت را در 
مخاطب دو چنــدان می کند. ترس 
پایان رویاهای بازیگوشــانه و اینکه 
همه چیز در غار کودکی می میرد و 

تمام می شود.

نقدی بر فیلم مستند »غار« ساخته علیرضا بخشی استوار

رویاهاییکهدرغارکودکیمیمیرند

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تئاتر

میراث

حلقه منتقدان کتاب برترین کتاب های ســال 2۰2۰ را 
معرفی کرد و جایزه بهترین اثر داســتانی به رمان »همنت« 

نوشته »مگی اوفارل« رسید. 
به گزارش ایرنا به نقل از آسوشــیتدپرس، حلقه منتقدان 

کتاب امسال نیز به رسم هر سال بهترین آثاری را که در یک سال 
گذشته به زبان انگلیسی منتشر شده اند، معرفی کرد و رمان 
همنت نوشــته مگی اوفارل که برداشتی خیالی از مرگ پسر 
۱۱ ساله ویلیام شکسپیر در اثر ابتال به طاعون است، برنده جایزه 

بهترین اثر داستانی شد.
اوفارل ۴۹ ســاله در رمــان همنت که انتشــار آن به طرز 
غریبی با همه گیری کرونا همزمان شد، تاثیر بیماری و مرگ 
این پســر نوجوان را روی خانواده اش بررســی می کند. وی 
تنها پســر شکســپیر بود و محققان مدت هاست فرضیاتی 

را درباره تاثیر او بر خلق نمایشــنامه هملت مطرح کرده اند؛ 
 نمایشنامه ای که شکسپیر تا چند ســال پس از مرگ همنت 

روی آن کار کرد.
کتاب جزیره در آتش: شورشی که به بردگی در امپراطوری 
بریتانیا پایان داد از تام زولنر جایزه بهترین اثر غیرداستانی را برد 
و کتاب غریبه در شهر شوگون: یک زن ژاپنی و دنیایش نوشته 
امی استنلی برنده شاخه زندگینامه شد. جایزه بهترین شعر و 
بهترین نقد این دوره از جوایز ملی حلقه منتقدان کتاب نیز به 
 ترتیب به فرانسین هریس برای شــعر آشپز خوب اینجاست 

)Here Is the Sweet Hand( و نیکول فلیت وود برای نقد 
 Marking Time: Art in the( هنر در عصر حبس جمعی

Age of Mass Incarceration( اهدا شد.
ریون لیالنــی نیز با رمان درخشــش برنــده جایزه جان 
لئونــارد برای بهتریــن رمان اولی شــد. جوایــز ملی حلقه 
منتقدان کتاب از سال ۱۹۷۴ هر ســاله به بهترین کتابهای 
منتشر شده به زبان انگلیسی در 6 شــاخه ادبیات داستانی، 
 غیرداســتانی، زندگینامــه، خودزندگینامــه، شــعر و نقد 

اهدا می شود.

برترین کتاب های ۲۰۲۰  از نگاه حلقه منتقدان

دولت رایش سوم به بهره وری نیروی انسانی بسیار تاکید می کرد؛ اگر کارگری چنین 
توانایی را نداشت، سرنوشت او مرگ بود.

به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز، کتاب »آزاد به اطاعت، مدیریت از نازیسم تا امروز« 
به قلم »یوآن شپوتو«، مورخ فرانسوی به رشته تحریر درآمده و در سال 2۰2۰ منتشر شده 
است. این کتاب، روش های مدیریت کار که از سوی آلمان هیتلری را مورد بررسی قرار داده 
است. نویسنده کتاب معتقد است، روش های اعمال شده نازی ها با شیوه های مدیریتی 

که شرکت ها در این روزها به کار می برند، شباهت های عمیق دارد.
شپوتو به صورت مستقیم در کتاب خود اظهار نمی کند که شیوه های مدیریتی امروزی 
سازمان ها که برای سازماندهی نیروی کار خود به کار می برند، اقدام نازی ها بوده ولی 
درصدد است تا نشان دهد که روش هایی که امروزه در کارگاه ها برای بهره وری کارگران 
به کار گرفته می شود، پیرو منطق نازی ها است. در آن برهه زمانی، نظریه پردازان آلمان 
هیتلری که در انتظار پایان جنگ بودند، تــالش می کردند نظامی کارآمد با بهره وری 

حداکثری در زمان صلح ایجاد کنند.
نویسنده کتاب آزاد به اطاعت، مدیریت از نازیسم تا امروز باور دارد، »رینهارد اون« نقش 
مهمی در پایه گذاری مدیریت مدرن دوران پس از جنگ جهانی دوم داشته است. پس از 
جنگ جهانی دوم، او حدود 6۰۰ هزار مدیر سطح باال را پرورش داد و ۱۰۰ هزار نفر دیگر در 
برنامه آموزش از راه دور او شرکت داشتند. آنچه که مشخص است، طیف وسیعی از مدیران 
سطح باال در جامعه آلمان بعد از جنگ را تربیت کرد. رینهارد اون در دوران فعالیتش آثار 

زیادی درباره روش های مدیریتی نوشته است.
از دیدگاه یوآن شپوتو، اگرچه اروپاییان تالش کرده اند تا پس از جنگ جهانی دوم 
تمام برنامه های خود علیه سیاست های نازی ها استوار کنند اما اقدامات ضد نازی اروپا به 
حوزه سیاسی محدود شد. از نظر او پایان جنگ جهانی دوم به معنای پایان نفوذ نازی ها در 

ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی اروپاییان نیست. آزادسازی رادیکالی اقتصاد 
از اهداف مهم و اصلی نازی ها محسوب می شود.

دیدگاه هایی مثل »انسان باید بهره وری داشته باشد«، »جایی در جامعه برای افراد 
تنبل نیست« و »تمام افراد باید برای جامعه مفید باشند«، از تفکرات بنیادین در نظام 
نازی ها بود. به تبع این موضوع، ادارات و بنگاه های اقتصادی که در این روزها به عنوان 

»منابع انسانی« نامیده می شوند در حکومت آلمان نازی در پدید آمدند.
بر اساس دیدگاه های نظریه آلمان هیتلری، نیروی انسانی یک »شیء« تلقی می شد 
که عامل اصلی رشد اقتصادی و تولید آلمان در عصر نازی ها بودند. نازی ها خیلی زود 
فهمیدند که سازماندهی کار نمی تواند به شیوه سرکوبگرانه پیش برود زیرا با بهره وری در 
تضاد است. بنابراین باید احساس تعلق به کار، تعهد و انگیزه را در کارگران تقویت کرد. 
در دوران رایش سوم، سه مولفه »شادی«، »سرگرمی« و »رفاه کارکنان« از فاکتورهای 
اساسی بهره وری تلقی شدند که ارکان های افزایش تولید را ارتقاء می دهند. نازی ها بر 

این منبا یک سیستم پاداش و ارتقا را برای کارکنان شکل دادند.
به گفته یوآن شپوتو، زمانه هنوز به آنجا نرسیده بود که در محل کار فوتبال دستی و 
کالس یوگا و یا مدیریت شادی کارگران را به اجرا بگذارد اما منطق آنچه امروز در ارتباط 
با منابع انسانی برای کارکنان می بینیم شباهتی عجیب با منطق سازماندهی کار رژیم 
رایش سوم دارد. تصور عمده این است که اگر نازیسم به مساله مدیریت عالقه داشته، 
لزوما این عالقه در یک سیستم متمرکز و از باال به پایین و اقتدارگرایانه بوده است اما یوآن 
شپوتو در کتابش نشان می دهد که رابطه نازیسم با مدیریت به هیچ وجه به این شکل نبوده 
است. زیرا نازی ها خیلی زود فهمیدند که برای اینکه بتوان به تعداد خیلی زیاد محصول 
تولید کرد باید آنچه آن ها »عناصر انسانی« می نامیدند، انگیزه داد؛ به بیان دیگر از نگاه 
آن ها باید به فاکتور تولید که »کار« نام دارد انگیزه ایجاد کرد. برای همین آن ها به بحث 

»لذت در کار« اهمیت دادند و دقیقا به همین دلیل در سال ۱۹33 آن ها »کمیته سازمان 
یا کارخانه« در ابعادی خیلی بزرگ ایجاد کردند که »قدرت بواسطه لذت« نام داشت؛ 
کمیته ای که سرگرمی هایی برای کارگران طراحی و سیاست اجتماعی و مالیاتی ویژه ای 

را طراحی می کرد.
به طور خالصه، یوآن شپوتو می گوید ایده بهره وری در دوره نازی این بود که مدیریت 
به شــکلی صورت گیرد که فرد باالترین و بهترین شکل بهره وری را داشته باشد. تفکر 
بهره وری، ایده ای محوری و اساســی در تفکر نازی ها بوده است. در تفکر نازی، فرد به 
خودی خود هیچ معنا و ارزش و حقوقی فارغ از بهره وری نداشته است. اگر کارگران قادر 
به تولید و بهره وری برای رایش سوم نبودند، حقی برای زندگی کردن هم نداشتند. زندگی 
بدون بهره وری از نگاه تفکر نازی زندگی نیست و ارزش زیستن ندارد. از سال ۱۹33 تا 
۱۹۴5 قانونی به اجرا گذاشته شد، بر اساس این مصوبه بیش از ۴۰۰ هزار کارگر که قدرت 
بهره وری کافی را نداشتند، مقطوع النسل شدند. همچنین مقامات آلمانی حدود 2۰۰ 

هزار نفر که برچسب »بی مصرف« بودن را به آن ها چسابنده بودند، قتل و عام کردند.

نگاهی به کتاب »آزاد به اطاعت، مدیریت از نازیسم تا امروز«؛ 

کارگران غیر بهره ور  در آلمان هیتلری قتل عام می شدند 

کتاب

مسائل اصلی که شخصیت 
فیلم »غار« با آنها درگیر 

است رویا، بازی و هنر است. 
مسائلی که در طول فیلم 

از زبان کاراکتر با لحن و 
واژگان شیرین کودکانه 

بیان می شود. مسائلی که 
وقتی در مخاطب درونی 

می شود بسیار تلخ و گزنده 
است و این سوال را به وجود 

می آورد که آیا ما کودکان 
را از حقوق خود محروم 

کرده ایم؟
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