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فرهنگی

مریم نشیبا از صدا و بیان قصهگو سخن میگوید

مریم نش�یبا و س�عید مجیدی طی نشس�تی در کتابخان ه مرجع کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان درباره «صدا و بیان قصهگو و ترویج خواندن» سخن خواهند گفت.
هفتاد و س�ومین نشست توس�عه و ترویج فرهنگ کتابخوانی دوش�نبه  ۲۴دی برگزار
میش�ود .بر این اساس عالقهمندان میتوانند پای سخنان کارشناسانی بنشینند که با
موضوع «صدا و بیان قصهگو و ترویج خواندن» تجربیات خود را به اشتراک میگذارند.

یادداشت

ترومای مجالت ادبی
در ایران
عباس مهیاد
نویسنده

ادبیات در هر جغرافیایی برای آنكه بتواند بال
و پری باز كند و س��یمرغ وار به پرواز درآید به
دو ب��ال نیاز دارد ،جایزهه��ای ادبی و مجالت
ادبی كه ما در تش��ییع جنازه هر دوی آن ها
به س��ر می بریم .این یادداشت اشارهای است
به حس��رتی كه از غیاب مج�لات ادبی معتبر
و ب��ادوام برمی خی��زد .ادبی��ات مجموعه ای
اس��ت از كلمات كه با خوانن��ده و خواندن از
احتض��ار مرگ نجات می یابد .به یاد می آورم
در فیلم��ی یكی از ش��خصیت ه��ا درباره زنی
میگفت " :او یك زن زیباس��ت" و ش��خصیت
دیگر در جواب گفت" :او یك زن زیباست ،ا ّما
"فقط" زیباس��ت" .ادبیات نیاز دارد كه تحرك
داش��ته باش��د اما هنگامی كه "فقط" تحرك
داش��ته باش��د چیزی بدتر از مرگ نصیب آن
ش��ده اس��ت چرا كه ماهی وقت��ی بیرون آب
می افتد حركت دارد ،اما این حركت نشانه حیات
نیست بل نشانه مرگی ا ست كه او می خواهد
با تپش واپس��ین آن را به عقب بیندازد .نشانه
تح��رك در ادبی��ات وجود جریان نق��د یا نور
تاباندن بر آثا ر ادبی از جمله ش��عر و داس��تان
كوتاه و رمان اس��ت .ایجاد فضای دیالوژیك از
طریق مقاله های ادبی در نقد یا نظریه پردازی
یا بس��ط ید نظریه-ها یا عبور از آن ها میس��ر
می شود" .نویسنده مرده است" بارت و "سنت
و اس��تعداد ش��خصی" الیوت مقاله اند و در
ابتدا از طریق انتش��ار در مجالت دوران س��از
ش��ده اند .ازین منظر ،ن��گارش مقاله خود به
مثابه «اثر ادبی» مستقل است و تحول فضای
ادب��ی از طری��ق آن از انزوا بی��رون می آید و
عمومی��ت می یابد .نبود مجالت ادبی معتبر و
با دوام جهان ادبیات را به ظلمات می نش��اند.
در تاریك��ی ،ب��ود موجودات همچن��ان برقرار
اس��ت اما دیدن محو می ش��ود .درین معنی،
موج��ودات به طور اعم یك دیگر را نمیبینند
یا با جزئیات درك نمیكنند و اغلب به صورت
هی��اكل كلی دریافت م��ی كنند .در
ش��بح یا
ِ
مقالههایادبی است كه آگاهی بر فضای ادبی
ِ
بانگ ج��رس میزند و آگاهی بر آگاهی(حیث
التفاتی در مفهوم كالسیك و "برونو"یی خود)
معنا می یابد و ارتباط نویس��ندگان و شاعران
و خوانن��دگان و لَه یا علیه متن بودن از حالت
محفل��ی بیرون میآید و حی��ات عمومی پیدا
میكن��د .لزوم وجود مج�لات فقط مربوط به
ادبیات نیست ا ّما در ادبیات همگانی میگردد
چ��را كه متون ادبی (از جمله ش��عر و رمان و
جز آنها) بیش��تر از انواع دیگ��ر متن با نفوس
یك مل��ت س��رو كار دارد .زوال مجالت ادبی
معتبر و بادوام ،بحران جریان گیری نقد ادبی
و به تبع آن ،زوال خوانش های متنوع از متون
ادبی اس��ت .برخی از نویس��ندگان و شاعران
موجودات��ی بی نهایت پپه هس��تند در معرفی
آثار خود و از آن بیش هرگز تالش نمیكنند
از این نقص مش��هور بگریزند یا آن را برطرف
كنند .بس��یاری از كتاب ه��ا از جمله "ادبیات
چیس��ت؟" سارتر ابتدا در مجله "عصر جدید"
به چاپ رس��یدند و س��پس آوازه ای جهانگیر
یافتند .مجالت ادبی منجی نیس��تند ا ّما كرم
كتاب تولید میكنند .گالدیاتورها و مصلحان
و متفكران و نظریه پردازان و یاوه بافان در آن
جاست كه با یكدیگر مواجه میگردند.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

هیچ چیزی همچون تفكر و مكاش��فه به مرگ
تمای��ل ندارد .اگ��ر تفكر و مكاش��فه ،تفكر یا
مكاش��فه نگردند متن در انزوا پرپر میشود یا
در بهترین وضعیت به اغماء كوتاه یا بلندمدت
خلج��ان نبض
ِ
م��ی رود .اگ��ر مقرر اس��ت با
شاهكاری در كورس��و مواجه باشیم ،در قحط
مجالت ادبی بی ط��رف و معتبر  ،گاه مرگی
نهنگ وار و غمناك در س��واحل آلوده كلمات
هنگامه میكند .كس��ی كه با قلم و كلمه كار
چكیده و ظریف می كند و ش��اهكارهایش را
در خاموش��ی پدید می آورد اصوالً جنگ جو
ل خوبی نیست .مجالت ادبی در وجهی
یا طبا 
"كاش��فان فروت��ن" متن پرورش م��ی دهند.
بیماری س��كوت (ش��ایع ترین بیماری ادبیات
معاصر ایران) در مجالت ادبی ا ست كه علنی
می ش��ود .بدیهی اس��ت در این جا از نس��خه
حكیم و درمان بیماری س��خن نمیگوییم و
در نهایت اشارهای است به دردی .اگر براهنی
در چند دهه چراغ نقدنویس��ی ادبی در ش��عر
و ش��اعری و ج��ز آن را در دهه های س��ی و
چهل به بعد زنده نگاه داشت ،به یمن مجالت
ادب��ی از قبیل مج�لات فردوس��ی و نگین و
غیره اس��ت،و اگر در مجالت معتبر آن روزگار
نمی نوشت شاید دیگر این كوهی از مطالب را
نمی نوش��ت و بر سواد خودش و خواننده اش
نمی افزود" .یادگار" عباس اقبال آش��تیانی و
"س��خن" خانلری و "راهنمای كتاب" افشار و
"آرش" طاهباز و "تكاپو"ی كوشان و "گردون"
معروف��ی و "آدینه"س��ركوهی (و س��پس تر
كوش��ان) و "دنیای سخن"تویس��ركانی و جز
آن ه��ا ب��ر ادبی��ات ایران ب��ا عیار و ش��دت
وحدتهای متف��اوت تأثیر گذاش��تهاند .عالم
ادبیات فقط به نویس��ندگان و شاعران بزرگ
نیاز ندارد به منتقدان جسور و بی طرف برای
دیدن آث��ار نی��از دارد .دنیای مجازی س��واد
ِ
فرهن��گ خواندن
مج��ازی پدید م��ی آورد و
كتاب های شعر و رمان و جز آن نیاز به فصد دارد كه
ی آن شكل گیری و تداوم فضای
یكی از راه ها 
نقد ادبی س��ت در مجالتِ ادبی .قطع شریان
مجالت��ی از قبیل "كتاب هفت��ه" و "تكاپو" و
ج��ز آن ها ح��ذف مج�لات ادبی نب��وده در
برهه ای از زمان ،كوچك كردن فضای ادبیات
و محفل��ی كردن آن بوده ك��ه در نهایت برای
معرفی كتاب به "جشن امضاء" و "رونمایی" و
"جلسه نقد" در فضاهای بسیار محدود و بدون
انعكاس وسیع تحویل ( )reductionگردیده
اس��ت .نبود مجالت ادبی و ایجاد فضای ادبی
ناش��ران را نیز ب��ا ورشكس��تگی ذهنی برای
قابل انتش��ار رو ب��ه رو می كند.
انتخ��اب آثار ِ
آن چ��ه در مق��ام مجالت ادب��ی در دوران ما
منتشر می شود بیش��تر پر كردن جای خالی
اس��ت از آن بیش كه فضا سازی جهانِ -
وطن
ادبیات باشد.
ادبی��ات خوب حتی اگر زیر س��اتور باش��د و
هم��ه دیوارهای جهان دورش حصار بكش��ند
در نهای��ت نم��ی می��رد ،پنهان می ش��ود و
س��پس تراز "در تنگ" راه خود را می گشاید.
توجه اقتصادی به ب��ازار ادبیات ،نیاز به صِ رف
كاراقتصادی ندارد ،نیاز به پرس��تاری و تیمار
دارد .تش��ییع جنازه مجالت ادب��ی معتبر در
ی ادبیات ما بوده .آگاه ش��دن
ایران فضامردگ 
به این موضوع آگاه ش��دن بر دردی است كه
س��ال هاس��ت گریبان ادبی��ات م��ا را گرفته.
این آگاه��ی لزوماً به درمان نم��ی انجامد اما
دس��تكم ما را از س��رگردانی برای تشخیص
فقراتی از منشأ درد نجات می دهد .فتأ ّمل.

تلویزیون

لوریس چکناواریان درباره موس��یقیهای مورد عالقه
مردم در سالهای اخیر اظهار کرد :واقعیت امر بحث
موسیقی مردمی و سلیقه موس��یقیایی امروز بحثی
طویل و جامع است که نمیشود در یک کالم و چند
جمله آن را به انتها رساند .این مسئله کام ً
ال بنیادین و
ریشهای است و اگر بخواهم در مورد آن چیزی بگویم به ساعتها
وقت احتیاج اس��ت .این موس��یقیدان برتر ایران در همین راستا
خاطرنشان کرد :از نظر من سلیقه روز موسیقیایی باید به خوبی

وظیفه هنرمند افزایش سطح سلیقه مردم است

توسط مسئولین فرهنگی ،موسیقیدانان و همچنین
س��ایر هنرمندان مورد ارزیابی قرار گیرد تا ببینیم
سطح سلیقه موسیقی به چه دلیل به اینجا رسیده
است .باید دید برای ارتقا سلیقه مردمی چه کارهایی
ش��ده و چه کارهایی باید انجام شود .در هر صورت
وظیفه هنرمند افزایش سطح سلیقه مردم است و این کار نیازمند
تحلیل درست ،تخصص و ممارست است .به گزارش میزان ،رهبر
ارکس��تر سمفونیک تهران با اش��اره به فرارسیدن جشنواره فیلم

فجر درباره تاثیر موسیقی بر سینما خاطرنشان کرد :من در سینما
بزرگ شده ام زیرا پدرم سینماهای زیادی در تهران ساخته است.
کار اصلی من اپرا و س��مفونی اس��ت اما موسیقی آثار سینمایی
بسیاری را نوشته ام .سینما تاثیر متقابلی بر موسیقی دارد .تاثیری
که به ش��خصه در بسیاری آثار آن را لمس کرده ام .البته من در
ابتدای راه خود در موس��یقی بیشتر در سینما فعالیت داشتم اما
پس از گذش��ت سالها گرایشم به صورت مستقیم به سمفونی و
اپرا معطوف شد و از سینما دورتر شدم.

خسروسینایی:

گفتند «بفروش بساز» تا برایت اکران خوب بگذاریم!

خس��رو س��ینایی کارگردان ،فیلمنام��ه نویس و
مستندساز درباره مس��تند داستانی «گفتوگو با
س��ایه» که در دهه  ۸۰ساخته ش��ده و قرار است
 ۲۴دیم��اه در س��یودومین «عصر فیلم بهاران»
به نمایش در بیاید ،بیان کرد :این یک اثر مستند
داس��تانی بر اس��اس فیلمهایی اس��ت که صادق
هدای��ت دی��ده و همچنین تحقیقات��ی که آقای
حبیب احمدزاده انجام داده بود ،به من پیش��نهاد
ش��د و تصمیم گرفتیم با رعایت جنبههای انصاف
و اطالعاتی که در دس��ترس است و فیلمهایی که
صادق هدایت دیده بوده یک مس��تند داس��تانی
بسازیم .او ادامه داد :نکته اصلی اینجاست ،بسیاری
از کس��انی که راجع به ص��ادق هدایت اظهار نظر
میکنند آن فیلمها را ندی��ده بودند بنابراین باید
اثری س��اخته میشد که نه بتش��کنی کند و نه
بتس��ازی در عین حال یک تحقیق جدی باشد.
خوش��حالم که هفته دیگر آن را نمایش میدهند
اما متاسفم کسانی که فکر میکردند صادق هدایت
را خوب میشناس��ند و هرگز آن فیلمها را ندیده
بودن��د ،اظهارنظرهای��ی کردند که مق��داری کم
لطف��ی بود .در این میان هیچک��س نیامد بگوید،
من فیل��م تو را دیدم و به نظرم این قس��متش را
خ��وب و فالن بخش را بد س��اختهای .با این حال
آقای جهانگیر هدایت برادرزاده صادق هدایت بعد
از دی��دن فیلم گفت این اثر تا ح��دود  ۸۰درصد
به واقعیت زندگی او نزدیک اس��ت .این فیلمس��از
ب��ا انتقاد از اینکه افرادی فقط ش��عار فرهیختگی
میدهن��د ولی در عمل این گونه نیس��تند ،گفت:
توقع داشتم کسانیکه مطالعاتی در زمینه صادق
هدایت داشتند پای دیدن این فیلم بنشینند و بعد
نظر بدهند اما این اتفاق رخ نداد و تنها پشت سرم
حرف هایی زده ش��د که متأثرم کرد .سینایی که
این اثر را به ش��یوه مستند داستانی ساخته است
درب��اره علت این انتخاب توضیح داد :تاکیدم روی
مستند داستانی بود زیرا راهی است که در سینما
ما جا افتاده و ش��ناخته ش��ده اس��ت و میتواند
برای مخاطب عام هم جذاب باش��د ،همچنین که
میتوانس��ت در س��ینماهای عمومی نمایش داده

ش��ود .اما باز هم هیچ کدام از این اتفاقها نیفتاد.
نمیدان��م چه پیگیریهایی بای��د انجام میدادم؟
خیلی از فیلمهای من پس از ساخت اکران نشدند و
مردم علت آن را از من میپرسند این درحالی است
که کس��انی که مسئولیت این کار را برعهده دارند
باید پاسخ دهند نه من .فیلمساز وظیفهاش ساختن
اثر اس��ت و سپس مسئولین باید برای نمایش آن
کم��ک کنند .او ادام��ه داد :وقتی صحبت از فیلم
فرهنگی میکنی��م باید امکان نمایش عمومی آن
را هم فراهم کنیم .هنگامی که این اتفاق نمیافتد
و مسائل مادی تعیینکننده سرنوشت فیلم است
دیگر من کاری از دستم برنمیآید .حدود دو سال
پیش در زمانی که بیشتر فیلمهای سینمایی حدود
 ۱۵میلیارد و  ۲۰میلیارد فروش داشتند و فیلم من
در گروه سینمایی هنر و تجربه به نمایش درآمده
بود ،به یکی از مسئوالن غیردولتی که نقش بسیار
مهمی دارد گفتم با توجه به این ش��رایط چگونه
است که درآمد حاصل از فروش فیلم من به اندازه
یک وعده ناهار اعضای گروهم هم نش��ده اس��ت؟
او در پاس��خ به من گفت" :بفروش بساز" تا اکران
خوب بگذاریم! وی افزود :ش��یوه مستند داستانی
را عالوه ب��ر فیلم صادق هدایت در «کوچه پاییز»
و «جزی��ره رنگین» هم پی��اده کردم .پیش خودم

فکر کردم وقتی یک اثر تبدیل به مستند داستانی
ش��د و رگههای داس��تانی پیدا کرد میتواند برای
مخاطب عام هم جذابتر باش��د و در جهت ارتقاء
فرهنگ��ی جامعه کمک کند .این کارگردان درباره
قضاوتهای��ی که درب��اره زندگی ص��ادق هدایت
میش��ود ،اظهار کرد :برخی اف��راد تصور میکنند
کسی که نویسنده است حتما متفکر هم هست در
صورتی که برادرزاده صادق هدایت از قول پدرش
یعنی ب��رادر بزرگتر صادق هدایت میگوید که در
دهه  ،۱۹۲۰او  ۴۰بار در یک ماه به س��ینما رفته
ن نکته را من در فیلم «گفتگو با سایه» هم
است .ای 
گفتهام که اگر صادق هدایت دسترسی به دوربین
و امکانات داش��ت احتماالً فیلمساز میشد اما در
آن دوران بیش��تر روی ادبیات تمرکز داشته است.
ما باید یاد بگیریم بدون بت سازی و بشکنی نابجا
ش��خصیتهای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسیمان
معرفی کنیم .سینایی با اشاره به نخستین نمایش
این فیلم مس��تند داس��تانی که در جشنواره فجر
بوده ،بیان کرد« :گفتگو با سایه» برای نخستین بار
در جشنواره فجر به نمایش درآمد .وقتی از سالن
خارج شدیم مردی آمد و گفت من به ساخت این
فیلم انتقاد دارم .ش��ما بُت من را شکس��تید! این
در حالی بود که ب��ه گفته خودش هیچ اطالعاتی

از کتابه��ای این نویس��نده نداش��ت و فقط او را
دوست داشت ،بنابراین با چنین معیاری نمیتوان
مس��تندی را نق��د کرد .ای��ن فیلمس��از در پایان
صحبتهایش درباره آخری��ن فعالیتهای خود و
شرایط کنونیاش گفت :پیشنهادهایی به من شده
و چند س��وژه در ذهن دارم اما در شرایط موجود
س��ینما هرکاری بخواهی انجام بدهیم به بنبست
میخوریم .من سعیام را میکنم اما باید ببینیم به
کجا میرسم .موضوعاتی هست که اگر بشود انجام
میدهم اما در نهایت اصراری برای انجام آن ندارم
زیرا عم ً
ال دیدم که س��ینما مخارج اش را از طریق
گیشهاش مشخص میکند و به هر دلیلی در زمان
اکران آن را میسوزاند .با توجه به فعالیتهایی که
تاکنون داشتهام و در این سنی که هستم شرایطی
ندارم که بخواهم بگویم اثری ش��اهکار ساختهام.
خس��رو س��ینایی همچنین یادآور ش��د :من دلم
میخواست فیلمهایی بر اساس فرهنگ بومی نقاط
مختلف ایران با بازیگران بومی و همراهی یکی دو
چهره سینمایی بسازم تا مردم ایران مملکت خود
را بشناسند اما با توجه به فروشی که مثال از مستند
«جزیره رنگین» به دس��ت آمد ک��ه به اندازه یک
ناهار اعضای گروه هم نش��د ،امکان اینکه بتوانیم
این راه را ادامه دهیم بس��ته شد .بر این اساس کار
فیلمساز فیلم ساختن است اما نحوه اکرانش نیاز
به حمایت دارد.

«رورانس» در آمریکا

«مگرالن» در برلیناله

فرج علیپور در «میالد»

«از سرنوشت» می آید

فیلم کوتاه «رورانس» به کارگردانی س��وگل
رضوانی که پیش از این موفق شده بود جایزه
بهترین فیلمبرداری و بهترین کارگردانی سی
و پنجمین دوره جش��نواره فیلم کوتاه تهران
را به خ��ود اختصاص دهد ،حض��ور خود در
جشنوارههای بینالمللی را با رقابت در بخش
مسابقه سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم
«س��انتا باربارای» آمریکا آغ��از میکند .این
جشنواره که یکی از جشنوارههای مورد تایید
آکادمی اس��کار به شمار میرود ،در این دوره
 ۸۳فیلم کوتاه را از کشورهای مختلف جهان به
نمایش خواهد گذاشت .سوگل رضوانی دارای
مدارک کارشناسی سینما گرایش فیلمنامه از
دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر ،کارشناسی
ارش��د هنرهای زیبا ( )MFAگرایش فیلم از
انستیتو هنر سانفرانس��یکو است .در خالصه
داستان «رورانس» آمده است :رعنا که درگیر
رابط��ه ای عاطفی با به��رام همبازی تئاترش
شده ،در ش��ب آخر اجرا تصمیم می گیرد از
مواجهه با واقعیت بگریزد .به گزارش مهر ،سی
و چهارمین دوره جشنواره فیلم «سانتا باربارا»
از تاری��خ  ۳۰ژانویه تا  ۹فوریه در کالیفرنیای
آمریکا برگزار خواهد شد.

> افرادی فقط ش��عار فرهیختگی
میدهن��د ول��ی در عم��ل اینگونه
نیستند
> وقت��ی صحبت از فیل��م فرهنگی
میکنیم باید امکان نمایش عمومی
آن را هم فراهم کنیم
> اگر ص��ادق هدایت دسترس��ی
ب��ه دوربی��ن و امکان��ات داش��ت
احتماالً فیلمساز میش��د اما در آن
دوران بیش��تر روی ادبیات تمرکز
داشته است

فیل��م کوت��اه « َمگرال ِ��ن» ب��ه کارگردان��ی و
تهیهکنندگ��ی مری��م زارعی و نویس��ندگی
پیام س��عیدی و بهعنوان اولی��ن تجربه زارعی
در فیلمس��ازی در بخش «نس��ل» جشنواره
فیلم برلین  ۲۰۱۹روی پ��رده میرود .در این
بخش فیلمهای داس��تانی ،مستند ،انیمیشن،
فیلمهای ژانری و آثاری که زبان رسمی سینما
را گس��ترش می دهند با هم رقابت می کنند.
فیلمه��ای این بخش از میان نزدیک به ۲۵۰۰
شرکتکننده انتخاب شدهاند و در مجموع ۶۲
فیلم کوتاه و بلند از  ۳۶کشور و تولیدکننده در
دو بخش «کا پالس» و « ۱۴پالس» به نمایش
درمیآید .به گزارش مهر ،فیلم کوتاه « َمگرال ِن»
داستان خانوادهای را روایت میکند که در یک
قبرستان ماشین زندگی میکنند .دختر کوچک
خانواده که نابیناست به همراه برادر بزرگترش
در قبرس��تان ماش��ینها ماش��ینی برای خود
ساخته اند که در آن روزهایشان را میگذرانند.
اتفاقی باعث برهم خوردن نظم متزلزل خانواده
می شود .کودکان برای کنار آمدن با این اتفاق
در تالش برای پیدا کردن راه خود هستند .برادر
بزرگت��ر تالش می کند تا دنیای تلخ پیرامون
را جور دیگری برای خواهرش تصویر کند و ...

فرج علیپور نوازنده و آهنگساز موسیقی نواحی
منطقه لرس��تان روز پنجشنبه یازدهم بهمن
ماه س��ال جاری تازه ترین کنسرت خود را در
سالن میالد نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار
میکند .فرج علیپور در کنسرت پیش رو که
توس��ط موسسه فرهنگی هنری «فروغ فلق»
با همراهی گروه «تال» به سرپرس��تی مسلم
علیپ��ور و میالد علیپور بهعنوان تنظیمکننده
برگزار میشود ،مانند سنوات گذشته برنامههای
خود تصمی��م دارد قطعات منتخب خود طی
سالهای گذشته را برای عالقهمندان ارائه کند.
این قطعات عمدتا مبتنی بر اجرای شادیانههایی
است که طی کنسرت های گذشته با استقبال
خوبی از سوی مخاطبان مواجه شده است .به
گزارش مهر ،ف��رج علیپور از جمله هنرمندان
شاخص موس��یقی کشورمان اس��ت که طی
سالهای اخیر برنامههای متنوعی را در حوزه
موسیقی اقوام ایران به ویژه منطقه لرستان اجرا
کرده اس��ت«.تک سوار» به خوانندگی محمد
میرزاوندی« ،دالکه» به خوانندگی رضا سقایی،
«ح��رف دل» با ص��دای غالمرضا س��بزعلی،
«گل ب��اغ» به خوانندگی فص��لاهلل صفاری از
فعالیتهای این هنرمند است.

محمدرض��ا خردمندان کارگردان س��ینما و
تلویزی��ون در جدیدترین اثر خود به س��راغ
ساخت سریالی به تهیهکنندگی اکبر تحویلیان
رفته اس��ت .خردمندان در خصوص جزئیات
این س��ریال گفت :در حال حاضر حدود ۷۰
درصد از مرحله پیشتولید انجام شده است و
به امیدخدا کار در بهمن ماه آغاز خواهد شد.
وی در خصوص لوکیشن های «از سرنوشت»
ادامه داد :لوکیش��ن ها بیشتر در تهران است
ولی چون سریال در سه فصل ساخته میشود
و کارگردانی فصل اول با من است  ،فصل دوم
را علیرضا بذرافشان کار خواهد کرد ،در سایر
فصل ها لوکیشن تغییر خواهد کرد .به گزارش
صبا ،ای��ن کارگردان در خص��وص موضوع و
بازیگ��ران ادامه داد  :فیل��م درباره یک رفاقت
عمیق و طوالنی اس��ت  ،چون ما در دوره ای
زندگ��ی میکنیم که رفاقت ه��ا رنگ و بوی
قدی��م را ندارد ،من این قص��ه جذبم کرد .در
خصوص بازیگران حدود  ۷۰درصد بازیگران
مشخص شده اس��ت و بعد از تکمیل لیست
کار آغاز خواهد ش��د .خردمندان پیش از این
فیلم س��ینمایی تحسین شده «بیست و یک
روز بعد» را روانه سینماها کرده بود.

بهاره رهنما در «محکومین»

هجدهمی��ن اپی��زود از فص��ل دوم مجموع��ه
«محکومین» با حض��ور بازیگرانی چ��ون بهاره
رهنم��ا و مینا جعفرزاده در ح��ال تصویربرداری
در منطقه شهرک چشمه تهران است .در اپیزود
«آوای م��ادر» که عنوان هجدهمین قس��مت از
این مجموعه است مجید واشقانی (آرمان) ،بهاره
رهنما (آذر) ،مینا جعفرزاده (مینا) ،کیمیا حسینی
(آوا) ،رها عربگری (آیسان) و نازنین فراهانی نیز
به عنوان بازیگر ثابت این مجموعه حضور دارند.
تصویرب��رداری دو اپیزود دیگ��ر از این مجموعه
 ۴۰اپیزودی باقیمانده که پیشبینی میشود در
بهار ۹۸به پایان برسد .به گزارش ایسنا ،در هر اپیزود
از فصل دوم «محکومین» داستانی مستقل روایت
میش��ود اما محور اصلی آن مجازات جایگزین
حب��س ،خان��واده و بحران طالق اس��ت .مجید

اسماعیلی پارسا و امیرمحمد عبدی کار نگارش
فیلمنام��ه این مجموعه را برعه��ده دارند .گفته
میش��ود مراحل فنی این مجموع��ه به صورت
همزمان در ح��ال انجام اس��ت و تاکنون حدود
 ۳۵درصد از آن انجام شده است« .محکومین »۲
مرداد ماه امسال در منطقه اطراف اسالمشهر کلید
خورد و با حضور نزدیک به  ۵۰۰بازیگر در بیش
از دویست لوکیشن مختلف در تهران فیلمبرداری
میش��ود .اف��زون ب��ر ای��ن ه��ر قس��مت از
«محکومین»۲موسیقیجداگانهایداردکههمزمان
با فیلمبرداری و تدوین در حال ساخته شدن است.
به گزارش ایسنا ،تهیهکننده فصل دوم محکومین
پیشبینی میکند در صورت پیش رفتن بر اساس
برنامهریزی صورت گرفته این مجموعه پاییز ۹۸در
کند اکتور شبکه یک سیما قرار گیرد.

کمپانی نتفلیکس از س��اخت یک اثر مس��تند به
کارگردان��ی «مارتین اسکورس��یزی» درباره تور
مع��روف «باب دیلن» ترانهس��رای برنده نوبل در
اواس��ط دهه  70میالدی خبر داد .این مس��تند
ش��امل مصاحبهه��ای جدیدی با «ب��اب دیلن»
ترانهس��را ،نویس��نده و خواننده نامدار آمریکایی
اس��ت و به روح پراضطراب آمریکا در سال 1975
و موس��یقی سرش��ار از لذت و ش��ادی میپردازد
ک��ه «باب دیلن» در پاییز آن س��ال در قالب تور
« »Rolling Thunder Revueاج��را ک��رد.
این فیلم قرار اس��ت امس��ال برای نمایش آماده
ش��ود و برخی از گزارشها حاکی از آن است که
لحن غیرمستقیمتری در مقایسه با مستند «باب
دیلن» س��اخته «اسکورسیزی» در سال  2005با
عنوان «راهی به خانه نیست» دارد .مستند قبلی
اسکورسیزی به موضوع به شهرت رسیدن «دیلن»،
نق��ل مکانش به نیویورک و یک دوره کنارهگیری
از فعالیت پس از تصادف با موتورسیکلت در سال
 1966میپرداخت« .راجر ایبرت» منتقد معروف
مس��تند «راهی با خانه نیس��ت» اسکورسیزی را
اثری استادانه توصیف کرده بود که در آن تصاویر

اسکورسیزی مستند جدید «باب دیلن» را میسازد

مستند با قدرت روایت داستانی بسط مییابد .تور
« »Rolling Thunder Revueکه دستمایه
سخت مستند جدید «اسکورسیزی» درباره «باب
دیلن» اس��ت ،ش��امل توری پرس��تار ه از چندین
هنرمند ب��ود که در اکتبر  1975آغاز ش��د و در
می  1976به پایان رسید« .جانی میشل»« ،جون
بای��ز»« ،میک رانس��ون»« ،بت میدل��ر»« ،راجر
مکگین»« ،ایمولو هریس» و «آلن گینسبرگ»
از جمله هنرمندانی بودند که در این تور موسیقی

«باب دیلن» را همراهی میکردند .این تور را یکی
از ارزشمندترین تورهای موسیقی تاریخ میدانند
که ش��امل زیباترین آثار ساختهشده توسط «باب
دیلن» بود .در س��ال  2002آلبوم رسمی این تور
موس��یقی نیز پس از چندین س��ال منتشر شد.
مس��تند «اسکورس��یزی» تنها اثر جدی��د درباره
«باب دیلن» نیست و «لوکا گوادانینو» کارگردان
فیلم «مرا به نامت صدا کن» نیز از ساخت فیلمی
بر اس��اس آلبوم «خون روی مسیرها» خبر داده

است که «فیش��ر کینگ» و «ریچارد الگراونس»
نویس��ندگی فیلمنامه آن را بر عهده دارند« .باب
دیل��ن» خواننده و ترانهس��رای آمریکای��ی از نگاه
بس��یاری ،تاثیرگذارترین چهره در تاریخ موسیقی
آمریکا محسوب میشود و برخی ترانههای او توسط
بسیاری از خوانندگان مش��هور دوبارهخوانی شده
است .او در پدیدار شدن سبکی در موسیقی به نام
«راک بومی» در اواس��ط دهه  60بسیار تاثیرگذار
بود و به «شکسپیر» همنسالن خود شهرت یافت .او
در پنج ده ه اخیر در موسیقی آمریکا به عنوان یک
پدیده مطرح بوده است.
به گزارش ایس��نا ،آکادمی نوبل در نوامبر 2016
نام «ب��اب دیلن» را بهعنوان برن��ده نوبل ادبیات
اعالم و «خلق تعابیر جدید شاعرانه در سنت شعر
آمریکایی» را علت برگزیدن او عنوان کرد .انتخاب
یک ترانهسرا و خواننده بهعنوان برنده نوبل ادبیات،
واکنشهای مثبت و منفی بس��یاری را به همراه
داشت و نوع عملکرد او در مقابل کسب این جایزه
مهم ادبی به این حواشی دامن زد .او سرانجام چند
روز پیش از مهلت پایانی ،جایزه  924هزار دالری
نوبل ادبیات را از آن خود کرد.

