دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

 ۴۵سال است کار میکنم نه بیمه دارم ،نه خانه

محمد یگانه دوتارنوز ،مقامدان و مقام خوان از فضای موسیقی به
ش��دت دلزده است و از مسئوالن بابت بیتوجهی به پیشکسوتان
و اس��تادان تاثیرگذار موس��یقی ،گلهمند اس��ت .این پیشکسوت
موسیقی خراسان در گفتگویی پیرامون سالهای فعالیتش در عرصه
هنر اظهار داش��ت ۴۵ :سال است موس��یقی را آموزش میدهم،
ام��ا نه بیم��های دارم و نه خان��های .همه عمرم را به مس��تاجری
گذراندهام .زمانی که من به عنوان پیشکسوت چنین وضعیتی دارم
چگونه انتظار دارید نسل جوان س��رخورده نشوند؟! بدون تعارف

دلیل انقراض بخش��یها و کم توجهی به موس��یقی
مقامی بدبختی و بیچارگی جوانهاس��ت .همیشه به
هنرجویانم میگویم فقط به دنبال موسیقی نروید و
سعی کنید شغل دیگری اختیار کنید تا آب باریکهای
داش��ته باشید .بهتر این است که آنها حقوق و درآمد
دیگری داشته باشند و موسیقی را در کنارش ادامه دهند و جز این
راهی نیست .یگانه در بخش دیگری از سخنانش گفت :متاسفانه
در کشور ما وقتی هنرمند هست ،نیست و زمانی که از دنیا میرود،

فرهنگی
هست و وجود دارد .تقدیر و ساخت تندیس و مجسمه
به چه درد میخورد وقتی هنرمند در این دنیا نیست.
اصال مجسمههایی از طال بسازند یا خیابانها به اسم
هنرمندان کنند ،چه دردی از آن افراد دوا میش��ود؟!
به گزارش ایلنا ،وی اظهار داشت :اسمش این است که
موسسه هنرمندان پیشکسوت داریم اما تنها اتفاقی که توسط این
موسسه برای ما افتاده این است که مقداری خوراکی را در جعبهای
گذاشته و برایم ارسال کرده است .این چه کاری است؟!

ِ
غریبشجریان
غربت
ِ

آریو راقب کیانی
منتقد

به تفکر و تامل بس��یار نیاز دارد که بی شک اندیشیدن به آنها از ما
انسان بهتری خواهد ساخت.
> طرح چند سوال

می گویند خاک س��رد است ،این یعنی وقتی تو یک نفر را از دست
م��ی دهی و او را به خاک می س��پاری پس از مدتی کم کم مهر او
از دل تو برداش��ته می ش��ود و پس از مدتی تو آنچنان که در زمان
حیاتش او را دوس��ت می داش��تی و آنچنان در زمان فوتش برای او
مویه می کردی ،بی قراری نمی کنی و زمان که می گذرد به زندگی
خود مش��غول می ش��وی و رفته رفته فرد متوف��ی را که روزگاری
عزیز دلت ب��وده فراموش می کنی .اولین نکته ای که عکس همراه
ای��ن گزارش در ذهن ما متبادر می کند ،همین اس��ت .اینکه ما در
زمان حیات محمدرضا ش��جریان مدام اس��تاد استاد کردیم و دور و
بر او بودیم و پس از درگذش��ت ایشان نیز با وجود شرایط کرونایی
همه حی و حاضر شدیم و برخی هایمان تا توس هم رفتیم تا برای
آخرین بار با خواننده مناجات ملکوتی «ربنا» وداع کنیم .پس از آن
هم هر روز برای ادای احترام به این مرد بزرگ هنر موسیقی سنتی
سر مزارش حاضر شدیم و فاتحه ای را نثار روح شریفش کردیم ،اما
حاال این تصویر نش��ان می دهد که اس��تاد تنها شده و مردم کمتر
س��ر مزار ایشان حاضر می ش��وند .حتما شما هم با من موافقید که
ب��ه قول معروف «کمر عکس زیر بار غم��ی که در آن قرار دارد خم
شده» و این خم شدن نه فقط به خاطر هنرمندی است که زیر آن
همه خاک به آرامشی ابدی فرو رفته ،بلکه بیشتر به این دلیل است
که در اطراف مزار ایشان هیچکسی دیده نمی شود .البته نمی توان
لحظه ای که این تصویر گرفته شده را به کل  24ساعت شبانه روز
تعمیم داد ،ما هم چنین چیزی را بیان نکردیم بلکه تنها اش��اره به
اندوه��ی کردیم که در این عکس وج��ود دارد .اندوهی که قلب هر
آدمی را می آزارد .اما این غم ،فقط مربوط به تنها بودن استاد نیست،
چرا که هر آن کس که اسیر خاک می شود باالخره دیر یا زود حتی
عزیزترین کسانش کمتر به او سر می زنند و در نهایت زمانی فرا می
رس��د که سال پشت سال می آید و می رود بی آنکه حتی یک نفر
از کن��ار مزار فرد از دنیا رفته بگذرد و نگاهی به مزار او کند که این
مفهوم غم انگیز همان جمله ای س��ت که می گوید« :خاک س��رد
است» .این اندوه به متن خبری که همراه این عکس در روز جمعه
در فضای مجازی منتشر شده بود ،بر می گردد .همان که در ابتدای
این گزارش نقلش کردیم .اینکه با گذش��ت هفتاد و هشت روز (که
حاال دیگر می توان آن را هش��تاد روز به حساب آورد) از درگذشت
اس��تاد شجریان متاسفانه هنوز سنگ مزار ایشان نصب نشده و این
اصال در شان بزرگی مانند خسروی آواز ایران نیست.

بگذریم از اینکه از یک زمانی به بعد با وجود درخواس��ت بسیار زیاد
مردم مبنی بر پخش دعای ربنا از تلویزیون ،صدا و سیما حاضر نشد
از موضع خود عقب نش��ینی کند و این مناجات روح بخش را روی
آنتن شبکه های خود بفرستد و عذر و بهانه اش هم این بود که خود
اس��تاد اجازه این کار را به رسانه ملی نداده است در حالیکه همه ما
خوب می دانیم که استاد علیرغم اینکه تاکید کرده بود هیچکدام از
آوازهایش اجازه پخش از تلویزیون را ندارند اما درباره «ربنا» استثنا
قائل شده و بیان کرده بود که این مناجات خوانی از آن من نیست و
به مردم ایران تعلق دارد و رسانه ملی می تواند همواره در ماه مبارک
رمضان در هنگام افطار آن را پخش کند.
بگذریم از اینکه محمدرضا شجریان علیرغم طرفداران بیشماری که
داشت همواره به صورت مستقیم و غیرمستقیم با افرادی مواجه بود
که به دالیل غیر هنری و بعضا سیاسی او را دوست نداشتند و معتقد
بودند که نباید به شخصیت هنری او اینهمه بها داد.
بگذریم از اینکه هنگامی که استاد از دنیا رفت این عده خاص شروع
به جار و جنجال کردند که چرا باید اینهمه مردم در مراسم تشییع
پیکر او شرکت کنند و در شرایط کرونایی باعث منتشر شدن بیشتر
ویروس شوند(.البته این دلیل کامال موجه بود و منصفانه اگر بنگریم
می توان آن را منطقی دانس��ت اما به ش��رطی که در جاهای دیگر
(مثال مراس��م خداحافظی محمدرضا گلزار از پروژه نمایش خانگی
«عاش��قانه» شاهد نباشیم که یک عالمه آدم بدون هیچ ماسکی در
کن��ار هم ایس��تاده اند و با هم عکس س��لفی می گیرن��د و در الیو
ایسنتاگرامی قربان صدقه گلزار می شوند که« :همکاری صمیمانه ای
با هم داشتیم و امیدواریم که باز هم با هم کار کنیم و  »...تازه این
در شرایطی اس��ت که هم منوچهر هادی به عنوان کارگردان و هم
محمدرضا گلزار به عنوان بازیگر س��ریال «عاشقانه» پیشتر به کرونا
مبتال ش��ده بودند و می دانستند چقدر سخت است اما با این حال
ب��از هم مردم را گرد هم آوردند و در الیو اینس��تاگرامی ش��روع به
لبخند زدن کردند ).با این تفس��یر این پرسش مطرح می شود که
آیا فقط تجم��ع کردن برای وداع با هنرمندی که دوس��تش داریم
در ش��رایط کرونایی بد و ناپس��ند اس��ت و نباید آن را انجام داد؟ و
مجازیم که در گردهمایی های ش��اد را مرتکب ش��ویم در حالیکه
هیچکداممان حتی یک ماسک ساده هم به صورتمان نداریم؟ آیا آن
بد است و این خوب؟ چنین استداللی را کدام محکمه می پذیرد؟
بگذریم از اینکه پس از نزدیک به دو س��ال وقفه از عملیاتی ش��دن
مصوبه ش��ورای ش��هر باالخره نام اس��تاد محمدرضا شجریان روی
خیابانی نشست اما خیلی زود عده ای قلیل آمدند و تابلوی خیابان
ایشان را مخدوش کردند.
از همه اینها بگذریم در حالیکه همه اینها به ما می گویند محمدرضا
ش��جریان با اینکه در عرصه جهانی هنرمندی شناخته شده بود اما
مردم س��رزمین خودش بس��یار کم او را می ش��ناختند و رفاقت و
هموطن بودن و عدالت و انصاف را آنچنان که شایس��ته اس��تاد بود
در حق او رعایت نکردند ،بگذریم هرچند که تک تک این مس��ائل

در متنی که همراه تصویر مزار اس��تاد ش��جریان منتشر شده چند
المان مهم وجود دارد که ما را با سوالهایی مواجه می کند که ممکن
است هیچ شخصی نتواند جوابشان را در هیچ زمانی بدهد .در ادامه
به بررسی این فاکتورها می پردازیم.
 عنوان ش��ده که هفتاد و هشت روز ( با احتساب امروز می توانیدبخوانید هشتاد روز) از درگذش��ت خسروی آواز ایران می گذرد اما
مزار ایش��ان همچنان بدون سنگ است و بدتر آنکه آنچه را هم که
ب��وده (از گلها و میله ها و تابلوی بزرگ تصویر اس��تاد) برداش��ته و
برده اند و فقط مزار اس��تاد مانده و مزار اس��تاد .اولین پرس��ش این
است :چرا؟ ده روز دیگر می شود سه ماه تمام .پرسش اینجاست که
آیا واقعا اینهمه مدت برای س��اخت و نصب سنگ مزار استاد کافی
نیس��ت؟ و اگر کافی نیست چه اندازه وقت نیاز است تا انجام چنین
کاری به س��رانجام برسد و مزار خس��روی آواز ایران صاحب سنگ
شود؟  6ماه؟ یک سال؟ دو سال؟  5سال؟ چقدر؟
 در مرحله بعد عنوان می شود که طراحی سنگ مزار ایشان انجامشده و به تایید خانواده استاد و همچنین مسئوالن وزارت ارشاد نیز
رس��یده است اما نصب آن تاکنون انجام نش��ده است .در اینجا هم
مشخص نمی شود که به چه دلیل نصب انجام نشده؟ آیا سنگ مزار
در مرحله طراحی باقی مانده یا صددرصد تراش و س��اختن آن هم
انجام ش��ده؟ اگر اولی است که باید عنوان کرد که حاال حاالها باید
صبر پیش��ه کنیم تا سنگ مزار از مرحله طراحی به مرحله ساخت
برس��د و اگر دومی اس��ت که یعنی به زودی (بخوانید معلوم نیست
چه زمانی) باید شاهد نصب سنگ مزار باشیم .فقط امیدواریم سنگ
مزار س��اخته شده شبیه س��ردیس های هنرمندانی که در باغ هنر
خانه هنرمندان نصب ش��ده نباشد که داد همه را در بیاورد که این
چیست که ساخته اید؟
 حاال به جایی می رسیم که برخی از دالیل عدم نصب سنگ مزارمشخص می شوند :مثال «محدودیتهای کرونایی و پارهای از ایرادها
و مخالفتهای مس��ئوالن و متولیان» صادقانه اگر بنگریم کار نصب
س��نگ مزار استاد شجریان به هیچ عنوان از برگزاری مراسم تدفین
ایشان که در شرایط کرونایی صورت گرفت سخت تر نیست .سوال
اینجاس��ت که چطور با وجود آنهمه جمعیت مراسم تدفین ایشان
انجام شد اما نصب سنگ مزارشان به دلیل شرایط کرونایی تاکنون
صورت نگرفته؟ نکند منظورش��ان این اس��ت که تا محدودیت های
کرونایی ادامه دارد س��نگ مزار نصب نخواهد ش��د؟ در مرحله بعد
ب��ه پاره ای از ای��رادات و مخالفتهای مس��ئوالن و متولیان اش��اره
می شود مواردی مانند «ابعاد سنگ مزار که  ۸۰در  ۱۰۰سانتیمتر
اس��ت و به این دلیل که ممکن اس��ت در رفت و آمد مردم مشکل
کند (مسئوالن و متولیان پیشتر دریافته اند که مشکل ایجاد خواهد
کرد) باید طول آن  ۱۰سانتی متر کوتاه شود ».این یعنی مهمترین
دلیلی که مانع نصب س��نگ مزار استاد ش��جریان شده ،زیاد بودن
طول س��نگ مزار ایشان به اندازه ده س��انتی متر است) همه ما در
دوران مدرسه از این خط کش های  20سانتیمتری داشتیم که اگر
خاطرتان باش��د به وسیله آن دفترهایمان را خط کشی می کردیم.
آن خط کش ها را نصف کنید ،نصفه آن را در دس��ت بگیرید تا پی
به چرایی عدم نصب سنگ مزار اسطوره موسیقی سنتی ایران ببرید.
اینکه بودن چنین ابعادی (ده س��انتی متر) روی س��نگ مزار استاد
چگونه م��ی تواند در رفت و آمد مردم مش��کل ایجاد کند به کنار،
کاری با آن نداریم .اینکه با کم ش��دن این ابعاد مش��کل رفت و آمد
مردم به صورت کامل حل خواهد ش��د هم به کنار ،با این هم کاری
نداریم .اینکه مسئوالن چگونه بررسی کرده اند که به چنین نتیجهای
رس��یده اند مهم اس��ت .این موضوع نشان می دهد که مسئوالن ما
در حل مشکالت مردم حتی به سانتی مترها هم توجه می کنند تا
مردم سرزمین ما راحت تر زندگی کنند .با این تفسیر اساسی ترین
پرسش این گزارش این است که اگر مسئوالن ما تا این اندازه دقیق
و حساب شده در جهت خدمت رسانی به مردم عمل می کنند پس
چ��را ما مردم اینهمه مش��کل داریم؟ چرا اینهمه ت��ورم داریم؟ چرا
اینهمه بیکاری داریم؟ چرا اینهمه فقر داریم؟ چه زمانی قرار اس��ت
این مشکالت حل شود؟ اصال قرار است حل شود یا مدیریت دقیق و
سانتی متری برای حل مشکالت مردم فقط شامل سنگ مزار استاد
محمدرضا شجریان است؟

«راجر برلیند» درگذشت

پیام دهکردی در «افرا»

ویولن  ۳۱۰ساله سرقت شد

«راج��ر برلیند» تهیهکننده پرکار و س��ازنده بیش از  ۱۰۰نمایش
در برادوی در  ۹۰س��الگی درگذشت .وی که سازنده نمایشهایی
چون «کت��اب مورم��ون»« ،هلو،
دال��ی» و «اوان هنس��ن عزی��ز»
ب��ود  ۱۸دس��امبر در خانهاش در
منهتن درگذشت .این فعال حوزه
تئاتر مس��یری غیرمعم��ول را در
رس��یدن به شهرت طی کرده بود
و ابتدا دلش میخواس��ت ترانهسرا ش��ود اما برای تامین زندگی به
والاس��تریت روی آورد .پس از آنکه وی در حادثه سقوط هواپیما
همس��ر و س��ه فرزند از چهار فرزندش را از دس��ت دارد راه جدید
زندگیاش را در برادوی یافت و به تولید نمایش��نامهها در برادوی
پرداخت .به گزارش مه��ر ،وی  ۲۵بار جایزه تونی را دریافت کرده
بود که آخرینش را سال پیش برای «اوکالهما!» برد.

بازی پیام دهکردی در سریال «افرا» به کارگردانی بهرنگ توفیقی
ب��ه تازگی آغاز ش��ده و این بازیگر جلوی دوربین رفته اس��ت .وی
در این س��ریال نق��ش یک وکیل
را دارد .تصویرب��رداری س��ریال
درام اجتماع��ی و خانوادگی «افرا»
همچن��ان در ش��مال کش��ور و
ش��هرهای الهیج��ان ،لنگ��رود،
رشت ،کیاش��هر ،زیبا کنار ،لشت
نش��ا ،پارک جنگلی بوجاق و  ...ادام��ه دارد .به گزارش خبرآنالین،
سازندگان به جای خالصه داستان این متن را ارائه داده اند :در پگاه
مه آلود یک روز پاییزی ،در زیر ش��اخه های پرشکوه افرا ،فرزندی
ِ
چشمان پی ِر افرا،
وصلت شو ِم اخالق و منفعت.
حاصل
زاده می شود؛
ِ
ِ
یگانه شاه ِد این راز در اعماق جنگل است .شاهدی که آموخت در
نگاه عاشقانه به زندگی ،فقط صاحب تنهایی خویشی...

پلیس فدرال آمریکا از ربوده ش��دن یک ویولن عتیقه و نایاب ۳۱۰
س فلیز لسآنجلس خب��ر داد .ویولن
س��اله از خان��های در محله ل 
به س��رقت رفته یک س��از آماتی
محصول  ۱۷۱۰میالدی است که
از چ��وب افرا و صنوب��ر آلپی و به
دست هیرونیموس آماتی دوم یکی
از معروف ترین ویولنسازان تاریخ
موسیقی ساخته ش��ده است .این
س��از در سال  ۲۰۱۳در یک حراجی به قیمت بیش از نیم میلیون
دالر به فروش رفت و قیمت کنونی آن بین  ۷۰۰تا  ۹۰۰هزار دالر
تخمین زده میشود .به گزارش ایرنا از لسآنجلس تایمز ،این ویولن
در اتومبیل تسالی س��فیدرنگ «روالند وینستین» قرار داشت که
در بیرون خانهاش در محله لس فلیز پارک ش��ده بود .این ماش��ین
 ۸دسامبر ( ۱۸آذر  )۹۹توسط یک فرد ناشناس به سرقت رفت.

> پیش گفتار

> بگذریم

بگذریم از اینکه استاد ش��جریان در زمان حیاتش نمی توانست در
سرزمین خودش برای مردم خودش آواز بخواند.

حسن دادشکر و تئاتری که فرو ریخته است

حسن دادشکر بازیگر پیشکسوت سینما ،تئاتر و
تلویزیون معتقد است حال و روز تئاتر در دوران
کرونا همچون ساختمانی است که فرو ریخته و
بازس��ازی آن نیازمند ارادهای بسیار قوی ،توانی
باال و تدابیری حس��اب شده است .این هنرمند
که بیشتر در حوزه تئاتر کودک و نوجوان فعال
اس��ت ،میگوید :در این وضعیت بس��یار دشوار
است که تئاتر دوباره جان بگیرد و سرپا شود .او
یکی دو متن نمایش��ی را برای اجرا در نظر دارد
ولی میداند فعال امکان اجرای این نمایشنامهها

اندک است .با این حال اعالم آمادگی میکند که
نمایشهایی را به ص��ورت حرفهای ضبط کند.
به گزارش ایسنا ،دادش��کر درباره ضبط تئاتر و
پخش آن در شبکههای نمایش خانگی میگوید:
چنین کاری میتواند نتایج خوبی داشته باشد،
هم موجب س��رگرم ش��دن کودکان و نوجوانان
میشود و هم میتوان مسایل بهداشتی مربوط
ب��ه کرونا و بی مباالتیهایی را که در این زمینه
انجام میشود ،از راه غیر مستقیم به آنان آموزش
داد.

آفتاب یزد :محمد قنبری پس از نمایش «اتاق عروس» قرار اس�ت «س�هم زن» » نوش�ته
والنتین کراسناگوروف با ترجمه ماندانا مجیدی را روی صحنه ببرد و با تولید و اجرای این
نمایش ،گامی برای بهبود وضعیت موجود بردارد .این دومین اثر از کراسناگوروف است که
توسط این کارگردان روی صحنه می رود« .سهم زن» درباره دو زن است که به بیمارستان
آمدهاند تا با شوهرانشان مالقات کنند ،آن هم خارج از زمان مالقات و بهصورت پنهانی.

سراسر
شب های روشن

ُ

اساسی ترین پرسش این گزارش این است که اگر
مسئوالن ما تا این اندازه دقیق و حساب شده در جهت
خدمت رس��انی به مردم عمل م��ی کنند پس چرا ما
مردم اینهمه مش��کل داریم؟ چرا اینهمه تورم داریم؟
چ��را اینهمه بیکاری داریم؟ چ��را اینهمه فقر داریم؟
چه زمانی قرار اس��ت این مش��کالت حل شود؟ اصال
قرار است حل ش��ود یا مدیریت دقیق و سانتی متری
برای حل مشکالت مردم فقط شامل سنگ مزار استاد
محمدرضا شجریان است؟

«سهم زن» روی صحنه

نقد فیلم

عدم نصب سنگ مزار خواننده مناجات «ربنا»
تحلیلی بر چرایی ِ

آفتاب یزد – یوس�ف خاکی�ان :دو روز پیش (جمعه  5دی ماه)
تصویری در فضای مجازی منتشر شد که مربوط به مزار استاد بزرگ
موس��یقی ایران محمدرضا شجریان بود؛ تصویری که حکایت از این
حقیقت می کرد که مزار این هنرمند نازنین عرصه موسیقی سنتی
هنوز بدون س��نگ مانده و حتی گلهایی که روی مزار قرار داشتند
و توس��ط دوس��تداران موسیقی س��نتی هر روز عوض می شدند و
میل��ه هایی که اطراف آرامگاه ابدی ایش��ان قرار داش��تند و آنجا را
احاطه کرده بودند جمع آوری شده و تنها تلی از خاک که دورش را
س��نگ های مربع مانندی گرفته بودند در مسیر پیاده روی محوطه
بیرونی مجموعه توس (آرامگاه حکیم ابوالقاس��م فردوس��ی) دیده
می ش��د .آن تصویر همین تصویری اس��ت که همراه با این گزارش
مشاهده می کنید .همراه با این تصویر متنی هم منتشر شده بود که
آن را در ادامه می آوریم:
«با گذش��ت  ۷۸روز از درگذش��ت محمدرضا شجریان ،هنوز سنگ
آرامگاه اس��تاد آواز ایران نصب نشده اس��ت .طراحی سنگ آرامگاه
محمدرضا شجریان ،توسط یکی از طراحان بنام کشور صورت گرفته
و به تایید خانواده ایشان و همچنین مسئوالن وزارت ارشاد رسیده،
ولی نصب آن تاکنون انجام نش��ده است .محدودیتهای کرونایی و
پارهای از ایرادها و مخالفتهای مسئوالن و متولیان ،باعث شده است
س��نگ آرامگاه نصب نش��ود .یکی از این ایرادها ،به ابعاد سنگ مزار
برمیگردد که  ۸۰در  ۱۰۰س��انتیمتر اس��ت .مسئوالن با استدالل
اینکه نصب س��نگی با این ابعاد ،در رفت و آمد مردم مش��کل ایجاد
خواهد کرد ،خواستار کوتاه شدن طول آن به مقدار  ۱۰سانتی متر
شدهاند».
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رضا رویگری و سختی پرداخت اجاره خانه

رض��ا رویگری بازیگر س��ینما و تلویزیون که به
تازگی برای بازی در یک س��ریال عازم مش��هد
ش��ده ب��ود میگوی��د ،کار ک��ردن در روزهای
کرونایی از پرداخت اجاره خانه سخت تر نیست.
ای��ن بازیگر پیشکس��وت درباره ح��ال و هوای
زندگی در  ۷۵س��الگی ،چنی��ن میگوید :دیگر
چیزی از عمر نمانده اس��ت .دلم میخواهد هر
قد ِر دیگر که هستم ،در آرامش بگذرد؛ هیچ چیز
برایم از آرامش و س�لامتی مهمتر نیس��ت .این
هنرمند که چند س��الی میشود درگیر بیماری

اس��ت ،درباره وضعیت جس��مانی خود توضیح
م��ی ده��د :اگر بتوان��م فیزیوتراپ��ی ام را ادامه
بدهم و هفتهای س��ه ـ چهار جلسه بروم ،خوب
میشوم .به گزارش ایسنا ،این هنرمند که به جز
بازیگری در عرصه موس��یقی هم فعالیت داشته
درباره بازی ک��ردن در دیگر کارهای تلویزیونی
و اینکه به جز این سریال در این مدت پیشنهاد
دیگری هم داش��ته است؟ خاطرنشان می کند:
در تلویزیون هم دیگر همه گروه گروه شده اند و
مافیا بازی شده است.

شماره5913

اهال��ی س��ینما ف��رزاد موتمن را به «ش��ب های
روش��ن» می شناس��ند .فیلمی که حدود هجده
س��ال قبل تبدیل به یک کالت ماندگار سینمایی
ش��د و هنوز که هنوز اس��ت طرف��داران خود را
همسو با داس��تان خود نگه داشته است .البته در
آن زمان فیلم مزد خ��ود را در امر اقتباس موفق
از رمان «ش��ب های روش��ن» داستایوفس��کی و
نویسندگی سعید عقیقی گرفته بود .اما اینبار که
نیز فرزاد موتمن برای ساخت فیلم جدیدش قصد
اقتباس و برداشت آزاد از رمان های دیگری چون
«رمان گرس��نگی» اثر کنوت هامسون و همچنین
رمان «پ��س از تاریکی» اثر هاروک��ی موراکامی را
داش��ته ،بس��یار بد عمل کرده اس��ت .مخاطب در
فیلم «سراسر شب» شبه جوانان روشنفکری را در
ح��ال تن��اول در کافهای نظاره گ��ری می کند که
قرار اس��ت وضعیت فالکت بار گرس��نگی جوانان
بی نام خیابان های ش��هر اس��لو رمان «گرسنگی»
را نمایندگ��ی کنند .از طرفی دو خ��ط روایی رمان
«پ��س از تاریکی» هاروک��ی موراکامی که به رابطه
پیچیده دو خواهر می پ��ردازد نیز در فیلم موتمن
با وجود کارکترهای «مری��م» و «مهتا» به صورت
جس��ته و گریخته و غیر منس��جم روایت میشود.
میتوانگفتکهدرذهنفیلمسازرمان«گرسنگی»،
رمان «پس از تاریکی» را بلعیده و سپس تلف شده
اس��ت .در فیلم فرزاد موتمن نه خبری از بی هدفی
رئالیستی عدهای جوان در رمان گرسنگی است و نه
مقایس��ه دو خواهر در این فیلم و مرده نمایی یکی
و زنده نمایی دیگری قابل قیاس با اتمسفر رئالیسم
جادویی رمان «پس از تاریکی» را دارد.
شخصیت پردازی در فیلم «سراسر شب» با تاکید
بر همه کارکترها و در عین حال هیچ کدامیک از
آنها اس��ت .می توان هر کدام از شخصیت ها را به
صورت مقطعی به عنوان شخصیت کانونی فرض
ک��رد و بخش هایی از داس��تان را از زوایه دید او
گذراند و می توان راوی گری را به عهده دوربینی
گذاش��ت که در حال پرس��ه زنی از موقعیتی به
موقعیت دیگر اس��ت .فیلمساز با قاب بندی های
تاکیدی اش مدام در حال تلقین بازی های ذهنی
 عینی اش اس��ت تا در این ش��بکده خلسه آور،خواب را از چش��م مخاطب بگیرد .از جایی به بعد
ن��ه قاب عکس به تکرار افتاده «س��کوت بره ها»
خستگی چشم را به در می کند ،نه قرینه سازی
آینه وار و تلویزیونی شخصیت ها در یکدیگر حرف
جدیدی را ارائه می کند .حتی کافه نشینی های
ش��بانه فیلم نیز ،توان انعکاس ماشینیس��م فیلم
«آلفاوی��ل» را ندارد .می توان اینگونه قلمداد کرد
که آرمانشهر ساخته شده کارگردان نه عقل دارد
و نه احس��اس .بنابراین نه کاراکتر «علی» با بازی
بس��یار بد س��ینا حجازی که حتی در سکانسی
تخصیص یافته ،ت��وان لب خوانی ترانه خودش را
نیز ندارد می تواند عاشق پیشگی را عهده دار باشد
رویدادهای هنری

«نوری در اقیانوس» می آید

آفتاب یزد :فیلم س��ینمایی «نوری در اقیانوس»
فردا  8دی ماه از ش��بکه پنج تماش��ایی می شود.
قص��ه این فیلم س��ینمایی که کارگردان��ی آن را
«درک س��یانفرنس» بر عه��ده دارد درباره «تام»
نگهب��ان فانوس دریایی اس��ت که ب��ا دختری به
نام «ایزابل» آش��نا ش��ده و با هم ازدواج میکنند.
«ایزاب��ل» دوبار باردار می ش��ود و هر بار بچهاش
را از دس��ت میده��د و از ای��ن موضوع افس��رده
و غمگین اس��ت ت��ا اینکه «تام» ی��ک قایق پیدا
می کند و ....

و نه کارکتر «مریم» (با بازی الناز شاکردوس��ت)
اج��ازه دانای کل بودن با طبقه ای که در آن قرار
گرفته (پزشک) را بدست می آورد .فیلم با اینکه
در سراسر این شب می خواهد انواع تضادها را در
مقابل هم آینه وار قرار دهد چون خود آگاه منظر
دس��ت به این عمل می زند ،م��ورد پذیرش قرار
نمیگیرد.نمونهبارزاینخاصیتآینهاینامتقارنبه
پالن ماش��ین حمل زباله و تکان های کارگردان
ش��هرداری در عقب آن و گذر ماش��ین با پخش
صدای موسیقی است که کنتراست صحنه مقدم
بر آن (قدم زدن علی و مهتا) را نیز بر هم می زند.
فیلمس��از در همه ج��ای فیلم در نقط��ه میانی
و ی��ا همان متوس��طی که در فیلم به آن اش��اره
می شود ،ایستاده اس��ت .نسبی گرایی در لحظه
لحظ��ه فیل��م به دلیل ع��دم شناس��ایی دقیق و
روش��ن کارکترها توس��ط مخاط��ب و همچنین
پرداخت غلط کارکترهای اینچنین مبهم توسط
خود بازیگران ،موج می زند .با اس��تناد به دیالوگ
فیلم «هر کی داره دنبال یه چیزی میگرده» می
توان به این نتیجه رسید که هر کارکتری در این
فیلم در حال گش��تن به دنب��ال هیچ چیزی می
باشد .مقوله عش��ق برای «نامور» همانقدر نسبی
اس��ت که بازیگری ب��رای «مری��م» و کارگردانی
ب��رای «مرادی»! فیلم��ی که در ه��ر لحظه می
خواهد با ارزش آفرینی نس��بی به کمال برس��د،
مدام دچار خواب زدگی و اختالل حواس میشود.
حتی چگونگی غیرتمندی «غالمی» برای شهره
(با بازی آزاده صمدی) در حد گوش��ی تلفنی رها
شده در سطح شهر و پاسخ گویی از طرف همگان
باق��ی میماند .آنجا که فیلمس��از نیز به ش��کلی
غیر مس��تقیم می خواهد در مق��ام دفاع از فیلم
«پوپ��ک و م��ش ماش��ااهلل» بر می آی��د ،تنها به
تذک��ری گذرا از زبان کارگ��ردان (مرادی با بازی
امیر جعفری) با بیان ف��رق بین واژه «کمدی» و
«طنز» به تهیه کننده (ش��ریفیان با بازی مهدی
سلطانی) اکتفا می کند.
بخش عمده از اتفاقات فیلم در تخیل فیلمس��از
م��ی گردد ک��ه می خواه��د به واقعی��ت تبدیل
شود .فیلم با آنکه بس��یار سینماییزه شده است،
می خواهد رخت این خصوصیت را به هر طریقی
با کم��ک کارکتری مثل «طن��از» از خود به در
کند و م��دام در حال متلک پرانی به س��ینمایی
ش��دن موقعیت های بس��یار در «سراس��ر شب»
خودش است .از نورپردازی های مرز بندی و فیلتر
ش��ده بین دو خواهر و س��اعت صفر برای یکی و
س��اعت هفت صبح برای دیگری هم می توان به
هم دوقطبی س��ازی های چندگانه ش��ده سراسر
شب نما در فیلم رس��ید .در انتها می توان گفت
که فیلم «سراسر شب» بسیار خوابش می آید ،اما
م��ی خواهد با نقل قول های مالل آور از جمالت
به اصطالح ماندگار کتاب ها ( 1984جورج اورول،
مکبث شکس��پیر و  )...و فیلم ه��ای مورد عالقه
فیلمس��از خود را بیدار نگه دارد .کاش ش��خصی
ترین فیلم هر کارگردانی که هم س��ر دارد و هم
ته ،فقط در تلویزیون ش��خصی منزل خود او و با
انعکاس هزاران باره برای خودش پخش می شد!

«مخفیگاه»درنیمهراه

فیلمب��رداری فیلم بلند «مخفیگاه» به کارگردانی
بنیامین نادعلی که از اواسط آذرماه آغاز شده بود به
نیمه رسید .به گزارش مهر ،در خالصه داستان این
فیلم آمده است :از وقتی یادمه دارم واسه زندگیم
ن نخوردم ،تازه فهمیدم
رکاب می زنم ولی کم زمی 
خوبه یه وقتایی زمین بخ��وری که بفهمی راه رو
داری اشتباه میری . ...

جایزه برای «پاتوقیها»

«نون خ»
در روزهای سرد کرونایی

تولید فصل س��و ِم س��ریال «ن��ون.خ» ،ب��ا وجود
همهگیری کرونا ،س��رمای زمس��تان و بارش برف
و ب��اران ،همچن��ان ادام��ه دارد تا ای��ن مجموعه
تلویزیون��ی برای پخ��ش در ن��وروز  ۱۴۰۰آماده
ش��ود .به گزارش برنا ،مه��دی فرجی ،تهیهکننده
«نون.خ» ،با انتش��ار تصاویری تازه از این س��ریال
در صفحه ش��خصی اینس��تاگرامش نوشت« :این
روزها عالوه بر بیماری کرونا ،س��رمای شدید هوا
نیز بر س��ختیهای کار اضافه ش��ده اس��ت .تیم
تولی��د ،خس��تگیناپذیر زیر بارش برف س��نگین
تالش میکنند تا همه چیز برای یک تولید خوب
فراهم باشد.

فیلم کوتاه داس��تانی «پاتوقی ه��ا» به کارگردانی
س��یامک کاش��ف آذر ،در ادامه حضور بینالمللی
خ��ود برنده بهتری��ن فیلم از نگاه تماش��اگران در
فس��تیوال  Seattleآمریکا ش��د .این جش��نواره
اخیرا ً در ش��هر س��یاتل ای��االت متح��ده آمریکا
برگزار ش��د .به گزارش مهر ،داستان «پاتوقی ها»
روایتگر مردی اس��ت که خان��هاش در رهن بانک
ب��وده و برای پرداخت اقس��اط آن دس��ت به قمار
میزند اما ...

ادامه ضبط «دعوت نحس»

تصویربرداری سریال «دعوت نحس» به کارگردانی
علیرضا افخمی این روزها در لوکیشنهای جادهای
ادامه دارد .این سریال از آبان ماه وارد مرحله تولید
شده است و شمال کشور یکی از لوکیشنهای این
سریال بوده است.
ب��ه گ��زارش ایلن��ا ،در خالص��ه داس��تان ای��ن
مجموع��ه آمده اس��ت :مائده و زه��ره دخترعمه
و دخت��ر دایی یکدیگرن��د .آنها همراه ب��ا دو تن
از دوس��تان خود ،سوس��ن و ش��کیبا ،ب��رای یک
س��فر تفریح��ی عازم ش��مال ش��دهاند« ...دعوت
نح��س» یک��ی از گزینهه��ای م��اه رمض��ان
شبکه سه است.

