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

فرهنگی

«گرگاسها» همزمان با فجر به صحنه میرود
حمیدرضا نعیمی نمایشنامهنویس و کارگردان تئاتر درباره وضعیت
و زمان اجرای نمایش «گرگاسها» به عنوان جدیدترین اثر نمایشی
خود گفت :به دلیل اینکه بودجه مدنظر برای ساخت دکور ،لباس
و هزینههای تبلیغات نمایش دیر به دس��تمان میرسد ،در حال
حاضر باید به تمرینهای نمایش ادامه دهیم .خیلی دوست داشتم
در روزهای اول بازگشایی مجدد سالنهای تئاتر نمایش را به صحنه
ببرم ولی چون بودجه به موقع در اختیارمان قرار نگرفت ،این امر
میسر نشد .وی در ادامه تأکید کرد :اگر همه موارد نمایش به موقع

آماده شود خوشحال میشوم که قبل از شروع سی و
نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر نمایش را روی
صحنه ببرم در غیر این صورت همزمان با جش��نواره
اج��رای عمومی نمایش «گرگاسها» را آغاز خواهیم
کرد .این کارگردان با سابقه تئاتر اظهار امیدواری کرد
که اداره کل هنرهای نمایش��ی و سالنهای تئاتر که بعد از مدتی
طوالنی میزبان اجراهای نمایش��ی میشوند ،شرایط روحی ،روانی
و فش��اری که روی گروههای تئاتری است درک کنند .وی متذکر

ش��د :هنوز هم نمیتوانیم آینده روشنی را برای خود
متصور شویم .ش��اید کرونا کمی فروکش کرده باشد
ولی آلودگی هوا همه را آزار میدهد .گویا قرار نیست از
شرایط بحرانی بیرون بیاییم .به گزارش مهر ،کارگردان
نمایش «گرگاسها» پایان سخنانش خاطرنشان کرد:
امیدوارم اداره کل هنرهای نمایشی و تمام ارگانهایی که با تئاتر در
ارتباط هستند با خرید بلیت و آمدن به سالنهای تئاتر در ترغیب
مردم برای آمدن به سالنها و دیدن تئاتر کمک کنند.

تحلیلی بر اظهارات محمدرضا یوسفی پیرامون موضوعی که در حوزه نشر وجود دارد

ادبیاتسفارشی

آفتاب یزد – گروه فرهنگی« :نس��ل ج��وان امروز با اینترنت و
افس��انههای مجازی و جمعی بزرگ شده اس��ت .وقتی میخواهد
اثری خلق کند و وارد میدانش��ود میبیند اگر رمانی بنویسد که
دولت عالقه دارد و راحت به چاپ میرس��د به این س��مت حرکت
میکن��د چون میداند برای نش��ر یک اثر خالقه باید دنبال ناش��ر
بدود .متاس��فانه این روند را طی دههای اخیر به اش��کال گوناگون
تجرب��ه کردم .پ��س کمبود کتاب ماندگار ناش��ی از نبود خالقیت
اس��ت .نویسنده جوان با عشق و عالقه جلو میآید به محض اینکه
وارد گ��ود میش��ود جذب بخش دولت��ی یا در تلویزیون یا نش��ر
سفارش��ی میشود چون همانگونه که اشاره شد راحتتر میتواند
با شرایط کنار بیاید و اثرش را چاپ کند .نفس نویسنده خالق نیز
که امکان چاپ و رسانهای ندارد بریده میشود».
آنچه خواندید بخش��ی از اظهارات محمدرضا یوس��فی اس��ت که
چندی پیش پیرامون مس��ائل و موضوعاتی ک��ه در حوزه ادبیات
و چاپ و نش��ر کتاب وجود دارد بیان کرده بود .س��خنانی که در
ای��ن گزارش بنا داریم ب��ه واکاوی آنها بپردازیم تا از این رهگذر به
این موضوع پی ببریم که فعالیت در حوزه نویس��ندگی از دید یک
نویسنده کارکشته و پیشکسوت چه شرایطی دارد و با چه موانعی
برخوردار است.
 - 1از زمانیک��ه فضای مج��ازی ،اینترنت و ن��رم افزارهایی که به
وسیله آنها میش��ود در باالترین سرعت ممکن به تبادل اطالعات
دست پیدا کرد وارد زندگی مردم شدند دیگر بسیاری از موضوعات
قدیمی که برخی هایش��ان به قولی دس��ت و پا گی��ر بودند و باید
زمان زیادی صرف انجام آنها میش��د ،آرام آرام جای خودش��ان را
به امکاناتی که اینترنت به انس��انها میداد ،دادند و اینگونه شد که
سرعت وارد زندگی مردم شد و در کسری از ثانیه میدیدیم که مثال
یک ایمیل بدون اینکه مردم مجبور باشند راه درازی را بپیمایند تا
نوشته هایشان را به فرد دیگری که در آن سوی کره زمین زندگی
میکرد ،بفرس��تند به راحتی از طریق خطوط تلفن و امکاناتی که
دنیای مجازی به آنها میداد به دست فرد مورد نظر میرسید و او
خیلی راحت میتوانس��ت آن ایمیل را بخواند و پاسخ آن را بدهد.
ای��ن یکی از امتیازات روی کار آمدن فضای مجازی و اینترنت بود
در حالیک��ه این تکنولوژی علیرغم بدیهایی که میتواند داش��ته
باش��د حس��نهای دیگری هم داش��ت که باز هم به همین تبادل
اطالعات مربوط میشد .مثال اینکه وقتی فردی به امکانات اینترنت
دسترسی داشت با دنیایی از مسائل و موضوعات مواجه میشد که
پیش��تر کمتر به آنها آگاهی داشت و این عدم آگاهی اندازهاش به
حدی بزرگ بود که او اگر میخواس��ت در ش��رایط عادی به یکی
از این مس��ائل آگاهی یابد چه بسا که باید عمری را صرف این کار
میکرد .در حالیکه فضای مجازی و اینترنت این امکان را به راحتی
در اختیار او قرار میدادند .هرچیزی که میخواست در گوگل سرچ
میک��رد و دنیایی از اطالعات را پی��ش روی خود میدید .هرچند
ک��ه از قدیم گفتهاند محدودیت موجب ایجاد خالقیت میش��ود و
این یعنی انس��ان در سختیها و نداشتن هاست که استعدادهایش
بروز و ظهور پیدا میکنند ،اما اگر کمی دقت کنیم در مییابیم که
عکس این قضیه هم میتواند مصداق پیدا کند .به این مفهوم که از
دل اطالعات بیش��ماری که انسان به آنها دسترسی دارد نیز امکان
بروز خالقیت وجود دارد ،ناگفته پیداست که وقوع خالقیت در هر
دو مقوله به فرد مورد نظر بستگی دارد ،اینکه استعداد خالق بودن
و در انداختن طرحی نو را در وجود خود داش��ته باشد یا نه .به هر
روی آنچه مهم اس��ت خالقیت و نوآوری اس��ت که رخ دادن آن از
اهمیت برخوردار است.
 -2پیش��تر گفتی��م که امکان��ات جدید که آمدند ج��ای آنچه در
گذش��ته وجود داشتند را گرفتند ،مثال ایمیل آمد که تقریبا جای
نامهه��ای کاغذی را بگیرد یا در حوزه موس��یقی ترکهای موجود
در فضای مجازی آمدند تا جای کاس��تهای قدیمی را بگیرند .اما
در برخی از حوزهها هم امکانات جدید روی کار آمدند ،با این حال
نتوانس��تند جای قدیمیها را بگیرند .یکی از این حوزه ها ،کتاب و
انتشار آن بود .این درست که در فضای مجازی ایبوکها و کتابهای
صوتی پا به عرصه وجود گذاش��تند ولی در دنیای نتوانستند جای
کتابه��ای کاغذی را بگیرند و آنها را مجبور به پیوس��تن به تاریخ
بکنند .چه آنکه هنوز هم که هنوز اس��ت بسیاری از مردم خواندن
کتابه��ای کاغذی را به مطالعه کتابهای الکترونیکی و گوش کردن
کتابهای صوتی ترجیح میدهد .این موضوع را بیش و پیش از آنکه
مخاطبان (یعنی م��ردم که عموما هم کتابه��ای الکترونیکی ،هم
کتابه��ای صوتی و هم کتابهای کاغذی برای آنها تولید میش��ود)
بدانن��د و به آن آگاهی یابند نویس��ندگان و پدیدآورندگان کتابها

فهمیدند .به این مفهوم که آنها دریافتند که مهم و اصل در حوزه
ادبیات ،کتابهای کاغذی هس��تند و اگر ایبوکها و کتابهای صوتی
هم پا به عرصه وجود گذاشتهاند در واقع قرار است نقش مکمل را
در دنیای کتاب و کتابخوانی بازی کنند .با این تفسیر با وجود آنکه
انتشار کتابهای صوتی وای بوکها راحتتر بود ،اما نویسندگان باز
هم ترجیح میدادند که کتابهایش��ان را به صورت کاغذی منتشر
کنن��د و بعد اگر فرصت و مجالی بود و عالقمندی خاص در زمینه
انتشار کتاب در حوزه فضای مجازی هم وجود داشت همان کتابها
را ب��ه صورت الکترونیکی هم منتش��ر کنند .ناگفته پیداس��ت که
باالخره انتش��ار کتاب کاغذی به مجوز نیاز دارد ،باید خطوط قرمز
مورد نظر وزارت ارش��اد را رعایت کرد ،به سرمایهگذاری نیاز دارد،
به تبلیغات نیاز دارد ،به مخاطبی نیاز دارد که پول بدهد و کتاب را
بخرد ،به اس��تقبالی که از کتاب کاغذی میشود نیاز دارد تا بتواند
خ��ودش به عنوان نوعی تبلیغات در جهت بیش��تر ش��دن و باالتر
رفت��ن میزان ف��روش کتاب تلقی ش��ود و ...در حالیکه ایبوکها و
کتابه��ای صوتی چندان این گرفتاریها را ندارند و خیلی راحتتر
میت��وان آنها را در اختی��ار مخاطب قرار داد .ب��ا این حال به این
علت که کتابهای کاغذی ملموس ترند و واقعیتر و در شناس��نامه
نویسنده ،اثر ثبت و ضبطی بیشتری دارند هم در میان مخاطبان و
هم در میان نویسندگان از اولویت بیشتری برخوردارند.
 -3حال جوانی که از یک س��و اس��تعداد نویس��ندگی را در خود
میبین��د و از س��وی دیگر با دنیای از اطالع��ات در فضای مجازی
مواجه ش��ده و به این وس��یله مجالی در راس��تای پ��رورش دادن
استعدادهای ذاتیاش به دست آورده ،تصمیم میگیرد وارد میدان
نوش��تن در حوزه ادبیات ش��ود و به قول مع��روف کتابی را چاپ
کن��د و اثری از خود به یادگار بگ��ذارد .حاال دیگر او دریافته که با
اینک��ه میتواند کتابش را به صورت الکترونیکی و صوتی در فضای
مجازی منتشر کند ،اما برایش بهتر است که راه سختتر را انتخاب
کن��د و به چاپ کتاب کاغ��ذی مبادرت ورزد .ح��اال این جوان از
طری��ق اطالعاتی که از فضای مجازی به دس��ت آورده و همچنین
گفتگ��و و تحقیق و پژوهش بس��یار از موضوع��ی آگاهی یافته که
چندان او را خوش��حال نمیکند .اینکه همه آنچه را که او تاکنون
ب��ه عنوان اطالعات از طریق فضای مجازی به دس��ت آورده عمال
ب��ه کار او نمیآی��د .این اطالعات قرار بود ب��ه او کمک کنند تا در
نوش��تن کتابش بهتر عم��ل کند ،اما حال در یافت��ه که نمیتواند
از آنها اس��تفاده کند ،به س��خن بهتر نمیتواند هر موضوعی را به
رش��ته تحری��ر درآورد چرا که او فهمیده یک ج��وان کار اولی اگر
حمایتکننده خوبی نداش��ته باش��د از لحظهای که قلم به دست
میگیرد باید مدام دلهره داش��ته باشد که پس از آنکه کتابم تمام
شد ،آن را به کدام ناشر بسپارم؟ چگونه مجوزش را بگیرم؟ چگونه
آن را منتش��ر کنم؟ هزین��هاش را از کجا بیاورم؟ از کجا معلوم که
مردم در این وانفس��ای عدم مطالع��ه و غریب ماندن کتابها ،کتاب
م��را را بخرند و آن را بخوانند؟ س��رانجام کتابم چه خواهد ش��د؟
چ��ه برخوردی در بازار کتاب با آن خواهد ش��د؟ اس��تقبال؟ عدم
اس��تقبال؟ گاهی حتی موضوع اس��فناکتر از این حرفهاس��ت و تا
نویسنده نباش��ید و کتابی را منتشر نکرده باشید متوجه نخواهید
ش��د که عمق فاجعه تا چه اندازه زیاد اس��ت .حال نویسنده جوان

اپل «ناپلئون» را خرید

«جنگ فردا» میآید

«کماندار» کوئیلو در ایران

کمپانی اپل مالکیت فیلم زندگی «ناپلئون بناپارت» به کارگردانی
«ریدلی اس��کات» را بدس��ت آورد .عنوان این فیلم «کوله پشتی»
اس��ت .واکین فینیکس بازیگر
برن��ده جای��زه اس��کار فیل��م
«جوک��ر» ق��رار اس��ت در این
فیلم نق��ش ناپلئ��ون بناپارت
رهبر نظامی و امپراتور فرانسه
را بازی کند .ب��ه گزارش صبا،
فیلم «کوله پش��تی» جدیدترین پروژه چشمگیر خریداری شده از
س��وی اپل اس��ت .این غول تکنولوژی به تازگی مالکیت فیلمهای
«رهای��ی» به کارگردان��ی آنتونی فوکوآ و «قاتالن م��اه کامل» به
کارگردانی اسکورسیزی با بازی دی کاپریو و دنیرو را نیز از آن خود
کرده است.

«کریس پرت» بازیگر مطرح سینمای هالیوود قرار است با فیلمی
در ژانر جنگ با نام «جنگ فردا» راهی س��ینماهای جهان ش��ود.
فیلمی که بیس��ت و س��وم ماه
جوالی س��ال  ۲۰۲۱به اکران
عموم در خواه��د آمد .کریس
پرت ،س��تاره اصل��ی این فیلم
اکشن ،علمی تخیلی و جنگی
بهتازگی اولین تصویر از پشت
صحن��ه فیلمبرداری و تولید این فیلم را در صفحه ش��خصی خود
در اینس��تاگرام منتشر کرده است .به گزارش میزان ،در این تصویر
پرت ب��ههمراه گروهی از بازیگران فیلم قابل مش��اهده هس��تند
که در واقع بهنظر میرس��د ش��خصیت پرت رهبری این گروه را
بر عهده دارد.

رم��ان «کماندار» آخرین اثر پائولو کوئیلو منتش��ر میش��ود .این
کتاب که آخرین اثر این نویس��نده برزیلی اس��ت در س��ال ۲۰۲۰
منتشر شده و کریستف نیمان
آن را تصویرس��ازی کرده است.
«کمان��دار» با ترجمه مس��یحا
وثیق از س��وی نشر شورآفرین
منتش��ر میش��ود.به گ��زارش
ایس��نا ،رمان کوتاه «کماندار»
داس��تان کمانداری به نام تتسویا است که زمانی بهخاطر استعداد
حیرتآورش در کار با تیر و کمان مشهور بوده ،اما دیگر در اجتماع
حضور ندارد و منزوی ش��ده اس��ت ،پسربچهای در جستوجویش
اس��ت که سرانجام او را مییابد .پسربچه س��واالت زیادی در ذهن
دارد و...

هنرمند به خلق اثر هنری زنده است و اگر خلق نکند
مانند گلی که به آن آب ندهند پژمرده خواهد ش��د و
وقتی پولی در بساط نباش��د و به قول معروف حمایت
کنندهای از هنرمند حمایت نکند ،او یا باید دس��ت از
خل��ق اثر هنری بردارد و حتی فکرش را هم نکند و یا
اثر هنریاش را ط��وری خلق کند که به مذاق عدهای
خ��وش آید طوری که خ��ود را به عنوان حامی مالی او
معرفی کنند

اولین جزییات «وال» «آرونوفسکی»

«دارن آرونوفس��کی» ب��رای فیل��م بعدیاش
با کمپان��ی « »A24هم��کاری خواه��د کرد؛
کمپانیای که بهخص��وص برای حمایتهایش
از آثار س��ینمای مستقل ش��ناخته و تحسین
میش��ود .فیلم جدید آرونوفس��کی ب��ا عنوان
«وال  »The Whale -ک��ه کمپان��ی خودش
«پروتوزوآ پیکچرز» هم در تولیدش سهیم است،
بر اس��اس نمایشی به همین نام از ساموئل دی.
هانتر سروش��کل میگیرد که در س��ال ۲۰۱۲

عرضه ش��د .به گ��زارش هنر و تجربه،داس��تان
نمایشنامه «وال» که ب ِرندِن ف ِری ِزر قرار است نقش
اصلی نسخه س��ینمایی آن را بازی کند ،درباره
یک آدم منزوی شش��صد پوندی است در حومه
مورمِن کانتری در ایالت آیداهو که در آپارتمانش
مخفی شده و تا س��ر حد مرگ میخورد .او که
واقعا میخواهد با دخترش ارتباطی دوباره پیدا
کند ،با او تماس میگیرد ولی با نوجوانی بددهان
و بهشدت ناکام مواجه میشود.

ما با این حقیقت روبرو ش��ده ،چه باید بکند؟ پاسخ این پرسش در
سخنان محمدرضا یوسفی نهفته است.
 -4جوان نویس��نده ش��اید علیرغ��م میل باطنیاش ب��رای اینکه
بتوان��د ب��رای دغدغههای پس از نوش��تن کتاب��ش (از زمان پیدا
کردن ناش��ر و دریاف��ت مجوز تا زمان ف��روش) مرهمی پیدا کند
مجبور اس��ت قلمش را به سمت و س��ویی هدایت کند که بتواند
ناش��ری دولتی را برای انتش��ار آنچه به رش��ته تحریر در ِمی آورد
پیدا کند تا حداقل بتواند راحتتر کتابش را منتش��ر کند .در نگاه
اول ش��اید اینگونه برداش��ت ش��ود که خب چه از این بهتر؟ هم
کتابش را مینویس��د ،هم اسپانس��رش را دارد و ه��م اثر ادبیاش
در بازار با فروش و اس��تقبال مواجه خواهد شد .اینها همه درست،
اما م��ا در این گزارش از موضوعی به نام خالقیت س��خن گفتیم؛
خالقیت��ی که از پرورش اس��تعدادها به وجود آمده ب��ود .اگر قرار
باش��د نویسنده جوان ما به فکر اس��تعدادها و خالقیتهایش باشد،
کتابش به قول محمدرضا یوسفی ناشری پیدا نمیکند و او مجبور
است مدام دنبال ناشر بگردد که در اکثر موارد دست آخر هیچ هم
نصیبش نشود .بدیهی اس��ت که همان استعدادها و خالقیتهای
بالقوهای که در وجود جوان نویسنده ما بوده او را مجبور کرده که
به س��مت نوش��تن حرکت کند ،اما حاال میبینید به خاطر برخی
مسائل مجبور است پا روی خالقیتهایش بگذارد و قلمش را طوری
روی کاغ��ذ بچرخاند که انتش��اراتی خاصی پیدا ش��ود که حاضر
باش��د نوش��ته هایش را منتش��ر کند .این یعنی سفارشی نویسی.
یعنی ناشر یا کسی که س��رمایهگذاری میکند تعیین میکند که
کتاب چگونه باید نوش��ته شود ،یعنی مس��یر پیش روی نویسنده
را خ��ودش ،اس��تعدادش ،خالقیتش و تمام م��وارد دیگری که در
ذهن اوس��ت ،تعیین نمیکند ،بلکه این پول اس��ت که به او حکم
میکند چگونه بنویس��د ،چگونه ننویس��د و کیست که نداند برای
یک هنرمند (خواننده ،نوازنده ،نویسنده ،نقاش ،عکاس ،فیلمساز،
خط��اط و ) ....در خل��ق هر اثر فرهنگی و هن��ری آن فاکتوری که
حرف اول را میزند ،پول اس��ت .البته نه اینکه او به پولی که قرار
اس��ت از این راه به دست آورد بیندیش��د که اگر چنین هم باشد
ایرادی ندارد اما منظور ما از پول این اس��ت که هنرمند در درجه
اول به این میاندیش��د ک��ه هزینهای را که میخواهد به وس��یله
آن ی��ک اثر هن��ری را خلق کند ،از کجا تامی��ن کند؟ هنرمند به
خلق اثر هنری زنده اس��ت و اگر خل��ق نکند مانند گلی که به آن
آب ندهند پژمرده خواهد ش��د و وقتی پولی در بس��اط نباشد و به
قول معروف حمای��ت کنندهای از هنرمند حمایت نکند ،او یا باید
دس��ت از خلق اثر هنری بردارد و حتی فکرش را هم نکند و یا اثر
هنریاش را طوری خلق کند که به مذاق عدهای خوش آید طوری
ک��ه خود را به عنوان حامی مالی او معرفی کنند .در این ش��رایط
بسیاری از هنرمندان (خاصه جوانانی که میخواهند در حوزههای
مختلف هنری (در اینجا نویسندگی در حوزه ادبیات) فعالیت خود
را ش��روع کنند ،حاضر به پذیرش سفارشیس��ازی میش��وند و به
قولی دغدغه ها ،استعدادها و خالقیتهای خود را نادیده میگیرند
و طوری مینویسند که حمایت کنندهای برای انتشار آثارشان پیدا
شود .محمدرضا یوسفی میگوید این موضوع چند دهه است وارد
حوزههای فرهنگی و هنری (خاصه ادبیات) شده است .اما نکتهای
ک��ه در پایان اظهارات این نویس��نده پیشکس��وت وجود دارد این
است که او میگوید« :کمبود کتاب ماندگار ناشی از نبود خالقیت
اس��ت» پیشتر گفتیم که خالقیت وجود داشت ،اما به دلیل اینکه
پ��ول و دغدغه هزینه هم وجود داش��ت ،ای��ن خالقیت رفته رفته
و کامال ناخواس��ته به حاش��یه رفت و حتی از حاش��یه نیز خارج
ش��د .چرا که حداقل نیمی از نویس��ندگان جوان ترجیح دادند که
حتی شده بر خالف میل باطنی شان در این کشتی سوراخ حضور
داش��ته باشند و اعتنایی به غرق شدن کشتی نکنند ،دم را در نظر
بگیرند و اینکه هرچند دس��ت و پا شکسته اما اثری را تولید کنند
تا اینکه بخواهند کامال خنثی عمل کنند و بیرون کش��تی باشند.
تکلیف نیمه دیگر نویسندگان نیز که عمال حاضر به پذیرش چنین
شرایطی و چرخاندن قلم خود به سمت و سویی که با دغدغهها و
استعدادهایشان همس��ویی و همخوانی ندارد ،نمیشوند نیز کامال
مش��خص اس��ت ،به ق��ول محمدرضا یوس��فی برای یافتن ناش��ر
دغدغ��ه مند آنقدر باید بدوند که به قول معروف نفسش��ان بریده
شود و دس��ت آخر هیچ نصیبشان نش��ود .در هر حالت ،نویسنده
چه ناشر دولتی را به عنوان حامی بپذیرد و اقدام به انتشار کتابش
کن��د و چه نپذیرد و هیچ کتابی را منتش��ر کن��د ،اتفاق تلخی که
میافتد این است که ادبیات شاهد و ناظر آثار ماندگاری که بتوانند
در طول زمان حرفهایی برای گفتن داشته باشند ،نخواهد بود.

«زن شگفت انگیز ۳۰ »۲میلیون دالری شد

فیلم س��ینمایی «زن شگفت انگیز  »۲توانست
در س��ومین هفت��ه از اکران خود م��رز فروش
 ۳۰میلیون دالری را پش��ت سر بگذارد ،رقمی
ک��ه در دوران کرونا رکوردی جذاب محس��وب
میشود .این فیلم در سال جاری چهار بار زمان
اکران خود را تغییر داده اس��ت ،شیوع بیماری
کرونا باعث ش��د تا علنا چرخه اکران سینما در
س��ال  ۲۰۲۰با مش��کالت فراوانی روبرو شود.
دایانا پرینس یا همان زن شگفتانگیز در طول

دهه هش��تاد میالدی در درگیری با ش��وروی
حض��ور دارد ک��ه با دش��من جدی��دی روبهرو
میشود که اسم آن چیتا است همچنین فردی
بنام مکس��ول لرد قص��د دارد تبدیل به یک ابر
قدرت ش��ود .به گزارش میزان« ،ویلیام مارتون
ماسرتن» نگارش فیلمنامه این اثر سینمایی را
انجام داده و «پتی جنکیز» همچون نسخه اول
هدایت و کارگردانی «زن ش��گفت انگیز  »۲را
نیز برعهده دارد.
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«الناز»  ۲۰بهمن کلید میخورد

محمد رش�یدی ،تهیهکننده و بازیگر که این روزها پیش تولید فیلم تلویزیونی «الناز» را
بر عه�ده دارد درباره این تله فیلم گفت :فیلمبرداری این فیلم تلویزیونی از  ۲۰بهمنماه
آغاز خواهد شد و  ۱۳روز طول میکشد که  ۱۱روز آن در تهران و  ۲روز در شهر یزد خواهد
بود .اولین پخش ما نیز از شبکه نمایش و چند شبکه استانی است .به گزارش صبا ،بهزاد
رحیمخانی اولین بازیگری است که به فیلم پیوسته است.
نقد فیلم

زندگی
تمام شده
آریو راقب کیانی
منتقد

تاثیر پذیری س��ینما از ادبیات داستانی و تعامل
این دو با یکدیگر ،زمانی مورد اقبال عمومی واقع
میگ��ردد که اثر اقتباس��ی دارای ارزش کمتری
نس��بت به منبع آن نباشد و بصریسازی عناصر
متنی ،مخاطب را از آنچه که پیش��تر با خوانش
یک متن از آن خود داشته است دور نسازد و چه
بسا با تخیالت خواننده فرم ادبی همسوتر باشد.
در این بین گزینش عناصر س��اختاری یک متن
ادبی از طرف سینماگر و تغییر ،حذف و پردازش
این مصالح که قرار اس��ت به اش��تراک بینندهای
ک��ه پیش زمینهای ذهن��ی دارد ،میتوانند کالم
نویس��نده را در غالب تصویرس��ازی س��ینمایی
بیاصالت ،گنگ و نامشخص کنند.
فیلم «زندگی پی��ش رو» به کارگردانی «ادواردو
پونتی» روایتگری رمانی به همین نام اثر «رومن
گاری» میباشد .میتوان بازنویسی کارگردان اثر
از این رمان مشهور ادبی را به نوعی در سه دسته
انتقال ،تفسیر و قیاس طبقهبندی کرد .کارگردان
در فرآین��د انتقال و قیاس ،به زیباش��ناختی اثر
توجه خاصی داش��ته و جغرافیای فرانس��ه را به
موطن خودش یعن��ی ایتالیا تغییر داده اس��ت.
موضوع انتقال از نظر زمان حادث شدن رویدادها
نیز دس��تخوش تغییر شده و به همین دلیل یک
تغییر فرهنگی نیز رخ داده اس��ت .تجسمسازی
«ادواردو پونتی» در تفسیر اقتباس نیز بروز پیدا
میکند ،جائی که کارگردان میخواهد دست به
خلق میزانس��ن نو بزند و لحظات��ی از متن مورد
استفاده واقع شده را برای خواننده رمان که حال
در مقام بیننده فیلم آن میباش��د آشنا پندارانه
و ان��سآور روی پرده س��ینما حکاکی کند؛ مثل
حضور ماده ش��یر در ذهن کارکت��ر «مومو»! اما
آی��ا اقتب��اس «ادواردو پونت��ی» و سیالس��ازی
داستان «زندگی پیش رو» توانسته است که ابزار
دگردی��س واری برای خلق لذت دو چندان برای
خوانندگان این رمان فراهم کند؟
«س��وفیا لورن» بعد از مدتها دوری از س��ینما
«رزا» در فیلم
اینبار با نقش آفرینی در پرس��وناژ ُ
پس��ر خود حاض��ر گردید .فیلمی ک��ه خروجی
رمانی ش��خصیت محور شده اس��ت ،طبیعتا در
آن رویدادها در مرتبه دوم نسبت به شخصیتها
قرار دارند .البته که در تصاحبس��ازی کارگردان
از متن« ،خان��م ُرزا» آنچنان با جزئیات پرداخت
نش��ده اس��ت و تمرکز روی کارکتره��ا صرفا به
خاصیت متن میگردد .در روایت فیلم که گاهی
کوتاه از هنر

حاشیهجدید
فیلمتوقیفیکاهان 
ی

پس از آنکه در نشس��ت خبری جشنواره هنر زنده
اس��ت ،اعالم ش��د فیلم «ارادتمند ،نازنین ،بهاره،
تین��ا» در این رویداد هنری ب��ه نمایش درخواهد
آمد ،عبدالرضا کاهانی با انتشار متنی ،با این اتفاق
مخالفت کرد .به گزارش خبرآنالین ،این کارگردان
در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت« :مدیران
اولین جش��نواره «هنر زنده است» از ثبتنام فیلم
«ارادتمند نازنین بهاره تین��ا» خبر دادهاند! عرض
میکنم؛ در این جشنواره ثبتنام نکردهام و راضی
نیستم فیلمی که برای عموم مردم ساخته شده ،به
گفت ه مدیران جشنواره فقط برای  ۱۱۰نفر تماشاگر
 احتماال  -مشخصشده نمایش داده شود ».فیلم«ارادتمند ،نازنین ،بهاره ،تینا» با بازی مهناز افشار،
طناز طباطبایی ،آی��دا ماهیانی و مهران غفوریان،
محصول سال  ،۱۳۹۵تاکنون مجوز اکران عمومی
نگرفته است.

به صورت اول ش��خص ب��ا راوی گ��ری کارکتر
«مومو» همراه است و گاه به صورت سوم شخص،
بیننده با زوایا ،عواطف و تفکرات شخصیتها آشنا
میش��ود ولیکن انگیزههای آنه��ا را در نمییابد.
اینکه عبری یاد گرفتن از س��مت «خانم ُرزا» به
عنوان یک تکلیف در منزل او قلمداد میشود ،یا
اینکه کارکتر «مومو» در عین حال که با بزهکاری
و فروش مواد مخدر زندگی را سر میکند و پیش
«آق��ای هامی��ل» (با بازی باب��ک کریمی) درس
زندگ��ی را میآموزد ،یا حضور غیر هم درتنیده و
بدون جایگاه شخصیت «خانم لوال» در بینامتن
فیلم نامشخص است ،صرفا اینگونه تلقی میگردد
که کارگردان در مقام گرتهبرداری ناقص از رمان
بوده و به همه چیز ناخنک زده است.
مشخص نیس��ت که پرداخت شخصیت «مومو»
در فیلم چرا تا بدین ان��دازه صورت چند وجهی
میباش��د .کودکی س��نگالی که میداند زندگی
ک��ردن پیش «خانم ُرزا» به نخی بند اس��ت و از
طرف دیگر زیس��تن در پرورشگاه را برنمی تابد،
دیگر همانند فض��ای رمان با مملویی از کودکان
بیسرپرست همخانه نیست .او در فیلم «ادواردو
پونتی» نقاش��ی گربه س��انان را تنها ب��ه اندازه
پردهبرداری از شناساندن تخیلاش عرضه میدارد،
همزمان نیز روی نقش و نگارهای قالیهای آقای
هامیل کار میکند و آنها را مرمت میکند و دست
آخر موس��یقی گوش کنان به فروش مواد مخدر
مشغول اس��ت .حتی حضور ماده شیر هم که به
صورت ناقص نمایانده میش��ود ،در صورتی قابل
اعتنا اس��ت که نماد و نشانهای از رمان در جهت
احترام به قانون طبیعت باش��د .در همین راستا
فیلم ب��ا ارجاعات گذرای خود ب��ه موقعیتهای
ش��خصیت س��از رمان ،تنها به شخصیتسازی
س��طحی و بدون الی��ه کارکترهایش اکتفا کرده
است .دیگر خبر چندانی از خاطره پردازی «خانم
ُرزا» و عدم تمایل او به حضور در بیمارستان برای
ع�لاج نیس��ت و کارگردان خ��ودش را به مات و
مبهوت این شخصیت در زیر باران قانع میکند.
فیلم چش��م انداز مناس��بی نس��بت به گذشته
کارکترها ندارد و خاس��تگاه خود را در حد ادای
چن��د دیالوگ عنوان میدارد .از این رو در کنش
اقتباس��ی فیلمس��از میتوان نوعی بیتصمیمی
منفعل گونه را مش��اهده کرد .تنها شنیده شدن
صدای قطار را میتوان بر حاش��یه نشینی «خانم
ُرزا» و خل��وت دگرگ��ون ش��ده او تعمیم��ی به
واقعیت رمان داد .در انتها میتوان گفت جذابیت
بازانگاری و برگرفتگی سرس��ری ش��ده محتوای
رمان در فیلم و هم افقس��ازی آن با مکان دیگر
(ایتالی��ا) را ،تنها در رابطهس��ازی مصالحه آمیز
پی��ر زنی س��رخورده و نوجوانی یاغی جس��تجو
کرد.
به نویس��ندگی یاس��مینا رضا و کارگردانی جالل
احمدپور که کارش��ان را از زمستان  ۹۸آغاز کرده
بودند و پس از س��ه نوبت لغو اجرا ،به علت شیوع
بیماری کرونا ،از این هفته در خانه نمایش مهرگان
اجرا میش��ود .به گزارش اعتمادآنالی��ن« ،آرت»
داستان سه دوست اس��ت که یکی از آنها تابلویی
سفید را به قیمتی گزاف خریداری کرده و...

«مادرمادر»درتلویزیون

آفتاب یزد :شبکه پنج سیما ،بامداد یکشنبه  28دی
ماه مصادف با شب شهادت بانوی دو عالم حضرت
فاطمه زهرا (س) فیلم س��ینمایی «مادر مادر» را
بعد از خبر  24برای مخاطبان پخش خواهد کرد.
این اثر به کارگردانی محسن ربیعی در سال 1387
ساخته ش��ده و داستان مادری س��الخورده است
ك��ه فرزندانش او را رها كرده و به واس��طه اخالق
تندی كه پیدا كرده ،هیچ پرستاری هم او را تحمل
نمیكند تا اینكه بانوئی رئوف و مهربان مراقبت از او
را به عهده میگیرد اما...

«جبیر»آنالینشد

«جالل »2در پایان راه

حسن نجفی نویسنده و کارگردان سریال «جالل»
درب��اره آخری��ن وضعی��ت تولید فص��ل دوم این
مجموع��ه به صبا گفت :تصویرب��رداری فصل دوم
سریال «جالل» به تهیهکنندگی علیرضا جاللی در
تهران همچنان ادامه دارد و میتوانم بگویم تاکنون
حدود  ۹۰درصد کار جلوی دوربین رفته است و به
روزهای پایانی کار نزدیک میشویم.

«سرباز»درتئاترفجر

نمایش «س��رباز» که به مناسبت پاسداشت اولین
سالگرد ش��هادت اس��طوره مقاومت سردار شهید
حاج قاسم سلیمانی آماده شده ،نوشته و کار حسین
پارسایی است که پیش از این به صورت آنالین و با
تعداد محدودی تماشاگر با رعایت فاصلهگذاری در
تاالر وحدت اجرا شد .به گزارش ایرنا ،این نمایش
در بخش میهمان سی ونهمین جشنواره تئاتر فجر
حضور دارد.

«آرت» در «مهرگان»

نمایش «آرت» کاری از گروه تازه تاس��یس «تو»

نمایش آنالین انیمیشن کوتاه «جبیر» به کارگردانی
ریحانه میرهاشمی آغاز شد .انیمیشن کوتاه «جبیر»
به کارگردانی ریحانه میرهاش��می از تولیدات این
استودیو اس��ت که موضوعی محیط زیستی دارد.
به گزارش مهر ،انیمیش��ن کوتاه «جبیر» با هدف
ادای دین به محیطبانان و شناساندن جایگاه آنان
در حفاظت از محیط زیست ساخته شده است.

«تامهنکس»مجریمیشود

تام هنکس مجری برنام ه تلویزیونی ویژهای ش��د
که قرار اس��ت به مناس��بت مراس��م تحلیف جو
بایدن از ش��بکههای مهم آمریکایی پخش ش��ود.
برنامه تلویزیونی ویژه مراسم تحلیف جو بایدن ۹۰
دقیقه است و از شبکههای تلویزیونی «سیانان»،
«ایبیس��ی»« ،س��یبیاس»« ،انبیس��ی» و
«اماسانبیس��ی» پخش خواهد ش��د .این برنامه
در یوتیوب ،توییتر و فیسبوک هم به صورت زنده
پخش خواهد ش��د .به گزارش خبرآنالین ،مراسم
تحلیف بایدن به دلیل ش��لوغیهای هفته گذشته
و حمله به کنگره آمریکا با تدابیر س��خت امنیتی
برگزار خواهد شد.

