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فرهنگی

جای تاریخ در شعر نیست
علیرضا بهنام شاعر معاصر درباره حدود استفاده از اغراق در ادبیات
و نیز تحریف تاریخ در آثار ادبی اظهار کرد :اصوال امروزه حداقل
حوزه تاریخ و علوم انسانی دقیق را از شعر متمایز کردهایم .قاعدتا
در شــعر به دنبال تاریخ نمیگردیــم ،به این جهت حتی اگر در
گذشــتگان ما هم این اتفاقات میافتاده ،لزومی ندارد که حاال ما
آنهــا را به تحریف تاریخ متهم کنیم چــون اصال جای تاریخ در
شعر نیست .بهنام سپس گفت :شاعر در گذشته عهدهدار ساختن
حماســه یا تراژدی از تاریخ بوده و آن وجهه تحلیلی تاریخ را مد

نظر داشته اســت .به همین جهت هم میبینیم در
اثری مثل «شــاهنامه» فردوســی ،مولف جایی به
این موضوع اشــاره میکند که چیزی که میگوید
همه تاریخ نیســت ولی آن شــخصیتها در تاریخ
وجــود دارند .این منتقد ادبی ادامه داد :اتفاقا وجهه
زیباییشناســیای هم در اینجا وجود دارد ،در واقع اغراق در کار
ساخت حماسه اســت و «شاهنامه» فردوسی هم اثری است که
برای اولینبار بعد از مدتها شکست ،ایرانیها را حول محور زبان

فارســی دوباره دور هم جمع میکند و اسطورههای
قومی را بازسازی میکند ،این بازسازی اسطورههای
قومی یکی از کارویژههای شعر فارسی بوده است .به
گزارش ایســنا ،این مترجم در ادامه گفت :از سوی
دیگر ،شــاعر تراژدی و وجوه تراژیک داســتانهای
قومی و گذشــته یک قوم را نشــان میدهد و عموما برای اینکه
بتوانیم از طریق مکانیزم شعر به تسکین دست پیدا کنیم ،از این
نوع شعر هم در طول تاریخ زیاد داشتهایم.

نقدی بر اظهارات کامران قدکچیان پیرامون مسئلهای که فقط در حوزه فرهنگ و هنر وجود دارد

وقتی سانسور پیشرفت میکند

آفتاب یــزد – گروه فرهنگی :چندی پیش کامران قدکچیان
کارگردان ســینما در گفتوگویی پیرامون مســئله سانسور در
عرصــه فرهنگ و هنر بیان کرده بود« :ما در دهههای گذشــته
دیگــر خط قرمزهــا را شــناختهایم و خودمان آنهــا را رعایت
میکنیــم ،ولی وقتی نکاتی اضافه بر آن به ســینماگران تحمیل
میشــود به این معنی است که سانسور پیشرفت کرده و مدیران
در سمتهای مختلف ســلیقه خود را اعمال میکنند و سانسور
منجر به این میشود که سطح آثار هنری به شدت نازل شود و به
حد و اندازه آثار صداوسیما برسد که امروز شاهد ضعف تولیدات
صداوسیما هستیم .سالهاست که شاهد اعمال سلیقه مدیران در
صداوســیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هستیم .هر مدیری
در این دو رسانه سلیقه خود را اعمال کرده و هیچوقت نشده که
ســینماگران بتوانند ســایق خود را مطرح کنند .هیچگاه برای
سانسور و خط قرمز با هنرمندان تعاملی وجود نداشته و همیشه
سلیقه مدیران دست و پای ســینماگران را برای تولید اثر بسته
است .هیچ قاعده و قانونی وجود ندارد که به عنوان مثال بگوییم
این نکات شامل خط قرمز و سانسور میشود .ممکن است یک اثر
در دوره مدیریت یک فرد قابل قبول باشد و با تغییر مدیر سانسور
و توقیف برای آن در نظر گرفته شود».
 -1وقتی از سانســور حرف میزنیم پای مسائل مختلفی به میان
میآیــد اول اینکه همانطور که بیان کردیم سانســور و ممیزی
فقــط در حوزه فرهنگ و هنر و آثــاری که در این بخشها خلق
میشــوند ،اعمال میشود .فرهنگ و هنر نیز بخشهای متعددی
دارد که در هر کدام هم هنرمندانی مشــغول فعالیت هستند .از
عکاســی و خطاطی و نقاشی گرفته تا سینما و موسیقی و ادبیات
و تئاتر .تمام این حوزهها مشمول موضوعیت سانسور میشوند و
دیگر هیچ .مثال یک ســبزی فروش برای فروختن سبزی هایش
هیچگاه با مشکل ممیزی مواجه نمیشود ،یا یک بنگاه معامالت
ملکی هیچگاه در هنگام خرید و فروش یک ملک مجبور نیســت
که بخشی از خانهای که در حال معامله آن است را سانسور کند
تا بتواند به قول معروف آن را به خریدار قالب کند که اگر چنین
کند مرتبط غش در معامله شــده است .سایر حرفهها و شغلها
نیز از همین قانون تبعیت میکند و به جرات میتوان مدعی شد
که بجز حوزه فرهنگ و هنر هیچ حوزه دیگری مشــمول سانسور
و ممیزی نمیشــوند و چه بسا که اگر سانســور شوند برایشان
مشــکل هم ایجاد شود .با این تفســیر میتوان بیان کرد که به
دلیل ارتباط موضوعی آثاری کــه در حوزه فرهنگ و هنر تولید
میشوند با اندیشه و تفکر انسان ،سانسور و ممیزی تنها مشمول
فعالیتهایی میشــود که در آن اندیشــیدن و فکر کردن وجود
دارد .ماهیت سانسور و ممیزی هم همین را بیان میکند.
سوال :اساسا سانسور برای چیست؟
بــرای اینکــه بگوییم ماجــرا اینگونه که تو میاندیشــی و بیان
میکنی نباید باشــد (دقــت کنید نگفتیم نیســت ،بلکه گفتیم
نباید باشــد) و اینگونه که من یا ما میاندیشــیم و میگویم باید
مطرح شود.
این دومین مسئلهای است که پایش با وجود سانسور و ممیزی به
میان کشیده میشود .اگر دقت کنید پاسخی که به سوال مطرح
شــده در خطوط قبل دادیم نشانگر این اســت که خواه ناخواه
ما (همه ما) وجود مســئلهای به نام سانســور را پذیرفته و قبول
کردهایم که به دلیل ایدئولوژی و جهان بینی خاصی که در دین،
فرهنگ و ســنت ما وجود دارد برخی مسائل را نباید بیان کرد یا
به سخن بهتر برخی از مسائل «تابو» هستند و عنوان کردن آنها
در خلق آثار هنری کار درســت و پسندیده نیست چرا که زیان
بیان و نشان دادن آنها از سودشان بیشتر است .بنابراین هر عقل
سلیمی میتواند به این درک برسد که برخی مواقع وجود ممیزی
و سانســور حتی اگر آن را قبول نداشته باشیم ضروری و الزم به
نظر میرســد .مثال اینکه در خانواده در حالیکه کودکان معصوم
و بیگناه نشســتهاند تلویزیون مبادرت به پخش فیلمی کند که
در آن صحنههایی وجود داشــته باشــد که تماشای آنها موجب
صدمه دیدن روحیه آن کودکان شــود .طبیعی اســت که هیچ
پدر و مادری راضی نمیشــوند که کودکان و حتی نوجوانانشان
پای تماشــای چنین صحنههایی بنشینند .به همین دلیل است
که اکثر فیلمها در گوشــهای از تصویرشان عالمت هشدار سنی
دارند و این یعنی اینکه تماشــای آن فیلمها برای افرادی که رنج
سنی شان کمتر از عدد مورد نظر هشدار داده شده در فیلم بوده
ممنوع اســت .این موضوع را هر عقل سلیمی میپسندد و با آن
هیچ مشــکلی ندارد .اما نکته مهم اینجاست که چنین مسئلهای
را نمیتوان سانســور نامید .چرا که محصول تولید شــده حرف
خود را زده اســت ،سازنده آن اندیشه خود را در فیلم پیاده کرده
و این یعنی فیلم مورد ممیزی و سانســور قرار نگرفته است ،تنها
زمانــی که قرار اســت فیلم به نمایش درآیــد برخی حق ندارند
آن را ببینند .در حالیکه مفهوم سانســور این است که بخشی از

=سانسور برای این است که بگوییم ماجرا اینگونه
که تو میاندیشی و بیان میکنی نباید باشد (دقت کنید
نگفتیم نیست ،بلکه گفتیم نباید باشد) و اینگونه که من
یا ما میاندیشیم و میگوییم باید مطرح شود
=در حوزه فرهنگ و هنر دستورالعمل و آیین نامه
خاصی برای سانســور و ممیزی وجود ندارد چرا که
اگر وجود داشــت اوال هنرمندان دیگر مجبور نبودند
خودشان خودشان را سانسور کنند و ثانیا هر روز شاهد
اعمال نظرهای جدید و متنوع در حوزه سانســورآثار
هنری نبودیم
فیلم که توســط کارگردان ساخته شــده را از فیلم جدا کنیم به
صورتی که دیگر نباشــد و بعد آن را به مخاطب ارائه دهیم .این
یعنــی هیچکس دیگر حق تماشــای آن بخش را ندارد ،حق هم
داشته باشــد نمیتواند آن را ببیند چرا که ما به عنوان ممیز آن
را از فیلم بیرون کشــیده ایم .بدیهی است که این مسئله تنها در
مورد فیلمهای سینمایی و تلویزیونی مصداق ندارد و شامل بقیه
حوزههای هنری هم میشود.
 -2اما حال که به طور نسبی سانسور را پذیرفتیم ،سوال اینجاست
که این اقدام اوال بر اســاس چه فاکتورهایی و ثانیا توســط چه
کســانی باید اعمال شــود .باالخره وقتی تصمیم به اجرای یک
موضوع گرفته میشــود باید برایش ضوابــط و مقرراتی را اعمال
کرد که بر اســاس بندها و مادههایی کــه در آن ضوابط و قواعد
وجــود دارد کارهــا صورت بگیــرد تا عملیاتی شــدن موضوع
مورد نظر از هر جهتی بر اســاس اصــول و قواعد صورت پذیرد،
نه بر اساس ســلیقههای مختلف .حسن ایجاد یک دستورالعمل
ضابطه مند در هر فعالیتی این است که همه ملزم به رعایتش هستند و
تخطی از آن تخلف و حتی جرم محسوب میشود .مثل اینکه یک
نفر سوار ماشــین آخرین سیستمش بشود و پایش را روی پدال
گاز بگذارد و با سرعتی دیوانه وار در خیابانها و بزرگراههای شهر
مشغول رانندگی شود .مسلم اســت پلیس جلویش را میگیرد،
چرا کــه از قانون راهنمایی و رانندگی تخطی کرده اســت .این
نشان میدهد که قوانین ضابطه مند به منظم شدن رانندگی در
شهرها و جادهها کمک شــایانی میکند ،اما وقتی دستورالعملی
نباشــد ،منبع و ماخذی نباشــد که همه بدانند که چگونه باید
رفتار کننــد چه اتفاقی میافتد؟ در هر حــوزهای هر اتفاقی که
بیفتد حداقل در حوزه فرهنگ و هنر به دلیل فرهیختگی که در
بطن خود دارد هنرمندان بر اســاس تجربیاتی که در طول زمان
به دســت آوردهاند درخواهند یافت که آثار هنری خودشــان را
چگونه خلق نمایند تا با مشکلی مواجه نشود.
 -3همانطــور که میدانیم تمام آثار هنری برای آنکه به مخاطب
ارائه شــوند باید مجوز بگیرند و وقتی پای مجوز گرفتن به میان
میآید موضوع سانســور نیز وارد ماجرا میشــود و همانطور که
پیشــتر بیان کردیم سانســور برای اینکه است که بگوییم ماجرا
اینگونه که تو میاندیشی و بیان میکنی نباید باشد (دقت کنید
نگقتیم نیســت ،بلکه گفتیم نباید باشــد) و اینگونه که من یا ما
میاندیشــیم و میگوییم باید مطرح شود .در پایان بند شماره 2
نیــز عنوان کردیم که هنرمندان به تجربه در مییابند که چگونه
آثار هنری خودشــان را خلق کنند که بتوانند با خیال راحت از
سد سانسور و ممیزی عبور نمایند .همین موضوع نشان میدهد
کــه در حوزه فرهنــگ و هنر دســتورالعمل و آیین نامه خاصی
برای سانســور و ممیزی وجود ندارد چرا که اگر وجود داشــت
اوال هنرمندان دیگر مجبور نبودند خودشان خودشان را سانسور
کنند و ثانیا هر روز شاهد اعمال نظرهای جدید و متنوع در حوزه
سانســورآثار هنری نبودیم .به اظهــارات کامران قدکچیان دقت
کنید و آنها را با ســخنان و انتقادات هنرمندانی که پیشتر درباره
مسئله سانسور و ممیزی بیان کردهاند مقایسه کنید .حرف همه
آنها یکی اســت ،اینکه در حوزه ممیزی و سانسور آثار هنری این
قوانین نیستند که بایدها و نبایدها را تعیین میکنند چرا که اگر
چنین بود با خودسانسوری خاصی که هنرمندی بر اساس تجربه

رضا صادقی به کیش نرفت
رضا صادقی از اجرای کنسرت
در جزیره کیــش امتناع کرد.
این درحالی اســت که برخی
ازخواننــدگان پاپ مشــغول
برگزاری کنســرت در جزیره
کیش هســتند .این خواننده
موســیقی پاپ با انتشار متنی
در اینباره نوشته است« :خیلی
از دوســتان و هواداران طی تماسها با شرکت و
یــا با ایمیل و دایرکت در مورد عدم اجرای گروه
مشکیپوشان در کنسرتهای جزیره کیش سوال
میکنند که الزم میبینیم در حد انتخاب واختیار
شخصی پاســخ بدهم .در شــرایط این روزهای
کرونــا و از دســت دادن هموطنان و دوســتان
عزیــزم ترجیح میدهم ســامتی اعضای بند و

هوداران برایم در اولویت باشد و
برای همدردری بــا خانوادههای
داغدار کشور ،امسال هیچ اجرای
صحنهای نداشــته باشم .امیدوار
سال بعد شرایط مساعدی باشد
بــرای برگزاری کنســرت بدون
استرس و نگرانی و دغدغه حال
عزیزانم .ایــن تصمیم من هیچ
ربطی به درست یا غلط بودن کنسرتها و اجرای
دوستان هنرمندم ندارد و کامال تصمیم شخصی
هست و یک نگاه و انتخاب شخصی ».به گزارش
ایلنا ،به تازگی ،پس از پایین آمدن آمار مبتالها
و فوتیهای ناشــی از کرونا ،برخی از خوانندگان
پاپ اقدام به برگزاری کنســرت در جزیره کیش
کردهاند که انتقادهایی را در پی داشته است.

اوباما برای نتفلیکس فیلم میسازد

کمپانی تولید فیلم باراک و میشل اوباما با نام هایر گروند پروداکشنز،
از پروژههای جدیدی رونمایی کرد که برای کمپانی نتفلیکس ساخته

ســالیان دراز فعالیت در حوزه فرهنگ و هنر روی اثر هنریاش
انجام میداد ،در هنگام گرفتن مجوز هیچ مشــکلی برایش پیش
نمیآمد .مشــکل اینجاست که بایدها و نبایدها در حوزه ممیزی
و سانســور را ســایق و خوش آمدن و خوش نیامدنها تعیین
میکنند و این یعنی من هنرمنــد حتی اگر تمام اثر هنریام را
مورد سانســور قرار دهم و در هنگام درخواســت مجوز تنها یک
شــیء نامرئی را که هیچ وزن و حجمی نــدارد به اداره مربوطه
ارائه کنم باز هم ممکن اســت اثر هنریام که نه دیدنی اســت و
نه میشــود آن را لمس کرد به مذاق فردی خوش نیاید و مورد
ممیــزی قرار بگیرد .تازه این پایان ماجرا نیســت چرا که اگر دو
ســال بعد همان هنرمند همان اثر هنــری نامرئی خود را برای
اخذ مجــوز دوباره ارائه کند خیلی راحت موفق به دریافت مجوز
میشــود .گاهی هم میبینیم که یک اثر هنــری مجوز دریافت
کرده و به مخاطب ارائه شــده ،اما دیــری نمیپاید که آن اثر از
معرض دید عموم کار گذاشــته میشــود و با اینکه مجوز دارد،
امــا دیگر حق ادامه نمایش یا فروش را نــدارد .برخی اوقات نیز
خود هنرمنــد مورد ممیزی قرار میگیــرد و بعد از مدتی دیگر
حتی خودش هم حق فعالیت هنری را نخواهد داشت .گاهی هم
ممیزی و سانســور باعث میشود که اثر هنری از آن سوی پشت
بام بیفتــد ،نمونهاش را هم همین اواخر در یکی از داســتانهای
«قصههای مجید» هوشــنگ مرادی کرمانــی دیدیم .این مورد
ممیزی هم در نوع خود جالب بود .این قصه وارد یکی از کتابهای
درسی آموزش و پرورش شده بود اما نکته جالبش اینجاست که
اینبــار در حوزه ممیزی چیز زیــادی (جز یکی دو کلمه) از متن
داســتان حذف نشده بود بلکه به آن اضافه شده بود ،یعنی ممیز
محترم در اداره کتاب وزارت ارشــاد پیشــتر مجوز انتشار کتاب
را داده بود ،کتاب هم منتشــر شده و حتی ســالها از انتشار آن
میگذشت اما وقتی داستان وارد کتابهای درسی شده بود ،ممیز
محتــرم در وزارت آمــوزش و پرورش (مگه داریــم!!!) یا هر فرد
دیگری تشــخیص داده بود که نویســنده باید در بخشی از متن
چیزی را اضافه میکرده که احتماال فراموش کرده و به این دلیل
که دیگر وقت نویســنده محترم را نگیرد خودش آن چیزی را که
در لحظه بــه ذهنش خطور کرده به متن داســتان اضافه کرده
است .این یعنی نه نویسنده کتاب ،نه ممیزی که در وزارت ارشاد
نشسته و به کتابها مجوز انتشار میدهد ،نه ویراستاری که کتاب
را خوانده و ایرادات امالیی و انشاییاش را گرفته و نه ناشری که
کتاب را منتشر کرده در هنگام انجام کارشان حواسشان را خوب
جمع نکردهاند و به قول معروف خواســتهاند کار را از سرشان باز
کننــد ،اما او متوجه شــده و اجازه نداده که داســتان مورد نظر
آنگونه که نوشــته شــده پس از این به حیات خود در کتابهای
درسی ادامه دهد ،بنابراین آن را مورد ممیزی قرار داده است.
 -4تمام اینها نشــانگر آن است که در حوزه ممیزی و سانسور به
این دلیل که قاعده و قانونی نوشته شده و مدون وجود ندارد این
ســلیقهها و نظرات شخصی هستند که مسیر را تعیین میکنند.
سلیقهها و نظرات شــخصیای که برخی موافقند و بعضی دیگر
مخالف .بدون اینکه شــاید حتی دلیل این موافقت و مخالفت را
بدانند .این ســلیقهها و نظرات شخصی البته آنقدر تیغشان بران
اســت که در هر مرحلهای میتوانند از سوی هر شخصی اعمال
شــوند و برای اثر هنری مورد نظر مشکل ایجاد کنند .دقت کنید
گفتیم «مشــکل» ،این در حالیست که اساسا سانسور و ممیزی
آمده تا مشــکالت را حل کند ،مگر غیر از این است؟ اگر هنرمند
در طول ســالها تجربه کار هنری به این فهم و درک رســیده که
خطوط قرمز شــامل چه مواردی هســتند و تمام آنها را رعایت
میکنــد یعنی عمال خودش ،امکان سانســور اثر هنری خودش
را بــه پایینترین اندازه ممکن رســانده ،اما وقتی میبینید از هر
ســلیقهای صدایی در میآید و بیــش از آنکه خودش ،خودش را
سانسور کرده باشــد ،دیگران او را سانسور کرده اند ،معلوم است
که برایش مشــکل که نه ،بلکه مشــکالتی ایجاد شده است .ذکر
یــک نکته در پایان این گزارش الزم و ضروری به نظر میرســد.
اینکه دریابیم و آگاه باشــیم که ســلیقهها در ممیزی آثار هنری
عمدتا تفکر و اندیشــه را بیان نمیکنند بلکه خواستهها و امیال
درونی را بیان میکنند .به ســخن دیگر اگر یک اثر هنری مورد
ممیزی از نــوع غیر مدون و غیرقانونمند (بخوانید ســلیقه ای)
قــرار بگیرد محصول نهایی که از ممیــزی مورد نظر به مخاطب
ارائه میشــود حداقل در آن بخشــی که مورد ممیزی و سانسور
قرار گرفته ،محصولی اندیشــه مدارانه نیســت و بیشــتر بر پایه
ســلیقههای فردی به مخلطب ارائه شده اســت ،بنابراین چنین
محصولی اگر هم بتواند در مخاطب ایجاد فکر و اندیشه کند ،آن
فکر و اندیشه قطعا در این سمت و سو خواهد بود که مخاطب را
وادار کند بفهمد که اصل این چیزی که مورد ممیزی قرار گرفته
چه بوده و این یعنی عمال سانســور مورد نظر هیچ سودی در پی
نداشته است.

سیاست دوگانه ارشاد در قبال  ۲جشنواره فجر
در حالیکه سیونهمین جشنواره
ملــی فیلــم فجــر بــا حضور
تماشــاگران در حال برگزاری
اســت ،روز گذشــته  ۱۸بهمن
مــاه اعالم شــد کــه اجراهای
سیوششمین جشــنواره ملی
موسیقی فجر ،به صورت مجازی
برگزار خواهد شــد .مشــخص
نیســت به چه علت میان دو جشنواره محبوب
کــه هر دو زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی محســوب میشوند ،تا این میزان تفاوت
وجــود دارد .این در حالی اســت که اگر موضوع
شادی و نشاط عمومی ناشی از برگزاری جشنواره
مطرح باشد ،با توجه به فضای فیلمهای سینمای
ایران ،اجراهای موسیقی بیشتر مفید خواهند بود.

خواهد شــد .از جمله این فیلمها میتوان به داســتان اولین مردی
اشاره کرد که توانست قله اورست را فتح کند .آنها همچنین فیلمی

به گزارش صبا ،در جشنواره ملی
موسیقی فجر همچنین رعایت
پروتکلهای بهداشــتی آسانتر
است .از طرفی تعداد سینماهای
مردمی جشــنواره ملــی فیلم
فجر همواره از تعداد ســالنهای
برگزاری جشنواره ملی موسیقی
فجر بیشتر بوده است و از طرف
دیگر سالنهای کنسرت اغلب از سالنهای سینما
بزرگتر هســتند .همچنین جشــنواره موسیقی
فجر جشنواره کوچکتری محسوب میشود که
مدیریت و نظارت آن سادهتر بود .گفتنی است هر
ساله جشنوارههای فیلم ،موسیقی ،شعر و هنرهای
تجســمی فجر در بهمن ماه برگزار میشــوند و
عالقمندان زیادی از آنها استقبال میکنند.

با اقتباس از رمان «از غرب خارج شوید» خواهند ساخت« .ماهواره»
و«تنزیــگ» آثار دیگر این کمپانی خواهند بــود .به گزارش میزان،
کمپانی فیلمســازی اوباما همچنین قرار است دو سریال تلویزیونی
نیز بسازد.
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«نازی آبادی ها» در تلویزیون

آفتاب یزد :مستند «نازیآبادیها» به کارگردانی مجتبی محمودی و تهیه کنندگی مجید
عزیزی ساعت  13:30امروز یکشنبه 19بهمن ماه از شبکه پنج سیما پخش میشود .این
مستند راوی داستان محله نازیآباد در جنوب شهر تهران است .همچنین در این مستند
نقش این محله و اهالی آن در تحوالت سیاسی ایران از دوران مشروطه و پهلوی تا انقالب
اسالمی به تصویر کشیده شده است.
نقد فیلم

در مذمت فرآیند
تماتیکضدجنگ
رضا بهکام
منتقد

اولین اثر سینمایی «حمیدرضا آذرنگ» با عنوان
«روزی روزگاری آبــادان» در مقام نویســنده و
کارگــردان با ژانر درام ،با ماهیت ضد جنگ خود
در تالش اســت تا ســنگ یادبودی باشد برای
مردمی مظلوم و رنج کشیده در جنوب کشور که
سالها بعد از اتمام جنگ تحمیلی  8ساله ،همواره
اندکی رعب و وحشت آن روزهای آشوب رهایشان
نمیکند.
فیلمی که با طرح ایدهای سوررئال در مرکز خود
(اصابت موشــک به سقف خانه) به ریسکی ورود
میکند که ممکن است به ویرانی کل فیلم تبدیل
شــود ،اما به نظرم نه تنها فیلــم در میانه اثر با
جدا شدن از فضای رئال (حوالی دقیقه )42دچار افت
ریتمیک نمیشود بلکه با ورود به فضای سوررئال
و ذهنی فیلمساز مســیر تعلیقی بکری را پیش
روی مخاطب میگذارد تا هر چقدر نیمه اول فیلم
با ضرباهنگ کندی روبروست در نیمه دوم خود
آن را به تعدیل و بازسازی ریتمی بکشاند.
ایده مرکزی نامبرده از مســیر تئاتری فیلمساز
نشــأت میگیرد ،نمایشی با همین عنوان که در
ســال  93و در شهر مقدس مشهد شکل گرفت
و عرضــه گردید ،بعدها همیــن تم ضدجنگ با
هــدف قراردادن یک مجروح جنگی در حال ُکما
کــه روحش به همراهی چند نفــر از افراد اداری
کــه به دنبال خانوادهاش میگشــتند در اثری با
عنــوان «خنکای ختم خاطــره» در قالب فرمی
سوررئال در تماشاخانههای تهران مورد استقبال
فــراوان قرار گرفت؛ تئاتری که آذرنگ خود آن را
به رشته تحریر در آورد و برخی کارگردانها آن را
کارگردانی کردند و در نهایت خودش نیز در پاییز
و زمستان ســال  97آن را در تماشاخانه «استاد
سمندریان» روی صحنه برد و با استقبال پرشور
تماشاگران همراه شد .تمام این شرح ماوقع برای
آن اســت که بتوان آذرنگ را یک تئاتری شریف
دانست ،شخصیتی که با الگوی فکری مدیوم تئاتر
پا به هنر هفتم و سینمای جادویی گذاشته است،
گویای مطالب میزانسنهای تئاتری در مجموعه
پالنهای فیلم است .آنچه که تا حدودی فیلم از
آن آسیب دیده است تبدیل میزانسنهای تئاتری
به میزانسنهای سینمایی است که با اندکی ابهام
و سرگشتگی روبروست ،دکوپاژهایی که با تقالی
تدوینگر خوب کشــورمان «سپیده عبدالوهاب»
فرزند تدوینگر نامی خانم «هایده صفی یاری» که
به مســیر مطلوبی از تداوم صحنهای دست یافته
است.بی شک نگه داشتن مخاطبان این روزهای
سینما در سالنهای نمایش آن هم برای فیلمی
محدود به لوکیشــن یک خانه کار آسانی نیست،
اما آذرنگ با طرح موضوعیت درامی خانوادگی و
تعلیق مرکزی اثر ،به خوبــی از پس آن بر آمده
است.نقطه قوت فیلم ،دیالوگهای طنز پرده دوم
فیلم اســت ،جایی که اعضای خانواده با موشک
پنداری و در ســقف فرود آمده به صحبت روی
میآورند تا عالوه بر شنیدن صدای ذهن نویسنده
با مضامین ضد جنگ و آشــوب طلبی با جنس
دیالوگهایی طرف باشــیم که بیننده فیلم به آنها
واکنش نشان داده و او را میخنداند ،خندهای که
در دل آن و در انتها به تلخ کامی مبدل میشود.
فیلمســاز با تجربه ســالها نویسندگی در صحنه

تئاتر و البته بازیهای ســینمایی و تلویزیونی به
درک خوبی از کنشهــای درون فیلمی و پیوند
آن با مخاطب بیرون از پرده نقرهای رسیده است
لذا فیلمنامه از منظــر بافت زبانی و لحن ارتباط
متعامل با بینندگانش موفق عمل میکند.
خانم «فاطمه معتمد آریا» همواره و مانند بسیاری
از آثار قبلیاش به درک عمیقی از نقش «خیری»
بانوی میانســال آبادانی رســیده اســت .همسر
خانوادهای  5نفره که کانون رنج اســت .بیشــتر
فشــارهای خانواده به روی اوســت ،او به عنوان
هسته مرکزی خانواده و در مسیر التهابات درون
صحنهای و ســبقه همســرش با بازی درخشان
«محسن تنابنده» در نقش «مصیب» از ادامه راه
مشترک درمانده است و سودای رفتن دارد.
نســل جدید بازیگران ســینما در هویت بخشی
بــه قصه نقش بســزایی دارند ،بازی درخشــان
«الهامشفیعی»درنقش«سهیله»فرزنددخترخانواده
و «سهیل جمالی» در نقش «نصیر» شایان ذکر
است.چاشــنی لهجه جنوبی به فیلم رنگ و بوی
صمیمی بخشــیده است .مشــخصا فیلمساز با
وسواس خود از این سویه میدانی به سادگی گذر
نکرده است و آن را بر خالف بسیاری از فیلمها که
پاشنه آشیل آن میشود ،لحن و لهجه در گویش
محلی را به نقطه قوت اثرش تبدیل کرده است.
ســینمای آذرنــگ ســینمای قصه گو اســت،
اتفاقی که در ســینمای ایــران در حال فراموش
شــدن اســت .نیمه اول فیلم برداشــتی رئال از
کشمکشهای خانوادهای آبادانی ست .خانوادهای
که با وجود مشکالتی نظیر اعتیاد و کم در آمدی
پدر خانوداه و مشــکالت بزرگ شده بچهها برای
مادر به بحرانی درونی تبدیل شده است .دوربین
«مسعود سالمی» سرگردان در اتاق ها ،پشت بام،
حیاط و آشپزخانه اســت .آشپزخانهای که قلب
خانه و ســکونت گاه «خیری» اســت و سرمای
فریزر یخچال که در مسیر منجمد کردن صورت
مادر برای ترک خانواده ،فکر و اندیشــه او را برای
لحظاتی فریز میکند درست مانند مکث میدانی
موشــک در میان سقف و در مرکز خانه که برای
حدود کمتر از  40دقیقه (نیمه دوم فیلم تا قبل از
انهدام خانه) خانواده را با درنگی پیشامرگی روبرو
میکند .رویدادی ذهنی و ســوررئال که با نیمه
اول فیلم اگرچه در تضاد اســت اما در بدنه اثر به
خوبی مینشیند و چاشنی طنز آذرنگ در گفتار
آن را به یکدستی در اثرش نزدیک میکند .برخی
دیالوگهای لودهنده مانند« :مثل اینکه ما مرده
ایم» که از زبان «نصیر» پسر خانوداه بیان میشود
تــا حدودی زود مطرح میشــود و مخاطب را از
فضای تعلیقــی و دگرگونه فیلم جدا میکند اما
دوپینگ طنز در لحن زبانی و بازی دختر خانواده
«سهیله» برخی از این اتفاقات سو را جمع و جور
میکنــد .طراحی لباس و صحنه به خوبی هویت
یک خانواده تهیدست جنوبی را بازسازی میکند
و جلوههــای ویژه میدانی و بصری نیز هر یک به
خوبی در مســیری همســو به کارکردی مکمل
گونه برای انسجام ســکانسهای مربوط به خود
میانجامد .فیلم  84دقیقهای آذرنگ بدون حرف
اضافه و کش دادن صحنهها در پرده سوم و پایانی،
با انهدام خانه و بنیان فیزیکی خانواده که موجز،
فشرده و اثرگذار است به کار خود پایان میدهد تا
مخاطبانش با اشک و لبخند سالن سینما را ترک
کنند .به نظرم با تمام فراز و فرودها و ریسکهای
متعامدی که فیلمساز از آنها عبور کرده« ،روزی
روزگاری آبــادان» تجربــهای موفــق در پرونده
سینمایی و نوپای آذرنگ خواهد بود.

کوتاه از هنر

«رخنه» در اسپانیا

فیلم کوتاه «رخنه» به کارگردانی شــهاب الدین
حسین پور به جشنواره اســپانیایی «دور دنیا با
بیســت فیلم کوتاه» راه یافت .این جشنواره که
امســال در  ۲بخش بهترین اثر از دید مخاطبان
و بهترین پوســتر نیــز جایزه اهــدا میکند به
دلیل شــرایط پاندمی کرونا ،اواخــر فوریه کلیه
آثــار را برای مخاطبان بومی به نمایش درخواهد
آورد .بــه گزارش مهر ،داســتان فیلم درباره زوج
جوانی اســت که بــه خانهای شــوم نقل مکان
میکننــد و دچار اتفاقــات عجیــب و ماورائی
میشوند.

«به باال نگاه نکن» متوقف شد

روز جمعــه جنیفر الرنس بازیگر برنده اســکار،
طــی فیلمبرداری پــروژه جدیدش بــر اثر یک
انفجار کنترل شــده در فیلم «به باال نگاه نکن»،
به وسیله یک تکه شیشه دچار آسیب دیدگی از
ناحیه چشم شده است .به گفته دو نفر از عوامل
نزدیک به این فیلم ســینمایی ،بعد این آســیب
دیدگی فیلمبرداری به حالت تعلیق در آمده است.
ددالین ،رســانه هالیوودی بــه نقل از یک منبع
ناشناخته نوشت که آسیب دیدگی الرنس رو به
بهبود است و او از روز دوشنبه به فیلمبرداری باز
خواهد گشت .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان
به نقل از رویترز ،در فیلم «به باال نگاه کن» جنیفر
الرنس به همراه دی کاپریو نقش دو دانشــمند
پایین رتبه را دارند که کشف میکنند...

«اتاقیدرهتلپالزا»درتلویزیون

تله تئاتر «اتاقی در هتل پالزا» به کارگردانی مریم
باقری و تهیه کنندگی نیاز اسماعیل پور ،با وجود
شرایط کرونایی در مراحل تولید ،در ژانر کمدی
اجتماعی تولید شده است و روز جمعه  ۲۴بهمن
ماه ساعت  ۱۵روی آنتن شبکه چهار سیما خواهد
رفت.
بــه گزارش مهــر ،در خالصه داســتان این اثر
آمده اســت :زن و مردی در شــب عروسی تنها
دخترشــان دچار چالش بزرگی میشــوند ،چرا
که عــروس چند دقیقــه قبل از عقــد خود را
در حمــام هتــل حبس کــرده و قصــد بیرون
آمدن ندارد...

«منهای دو» در «مهرگان»

نمایش «منهای دو» به نویســندگی ســاموئل
بنشــتریت و کارگردانی جواد رازقنــدی از فردا
دوشــنبه  ۲۰بهمن در تماشــاخانه «مهرگان»
روی صحنه مــیرود و تا  ۳۰بهمن ادامه خواهد
داشــت .بــه گــزارش هنرآنالیــن ،در خالصه
داســتان «منهای دو» آمده است :دو پیرمرد در
بیمارســتان بستری هســتند و به گفته پزشک
فقــط دو هفته زنــده میمانند .ایــن دو بعد از
شــنیدن این خبر تصمیم به فرار از بیمارستان
میگیرند و...

