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همزمان با اکران اینترنتی مستند »تورانخانم« ،رخشان بنیاعتماد گفت

رؤﯾﺎﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻣﻰآﯾﻨﺪ

میشد انسان بهتر و مادر شایستهتری بشوم اگر...

زمان تصمیم

ﺧﺒﺮ
ریچاردکالیدرمنخطاببهمخاطبانایرانی:

هدفم ایجاد صلح و عشق است

است .این همه چیزی است که من میخواهم به شما
در کنسرتهایم در کشورتان ارائه دهم .بهزودی شما
را میبینم« .کالیدرمن در اولین اجرای رســمی خود
در ایران قرار است قطعه »ای ایران« را با پیانو بنوازد.
اغلب مخاطبــان ایرانی کالیدرمن را بــا آثاری مانند
»کاج نقــرهای«» ،ماه آتش«» ،قلب طالیی«» ،نامهای
به مادرم«» ،خاطرات« و »کریســمس« میشناســند.
ارکســتر »ایستگاه« به سرپرستی »مهدی نوروزی« نیز
در این کنســرت در کنار ریچارد کالیدرمن ساز خواهند
زد .کنســرت ریچــارد کالیدرمن به همت مؤسســه
»رویال هنــر« و تهیهکنندگی »مجید عبــدی« برگزار
خواهد شد و بلیتفروشــی این کنسرت نیز در سایت
»ایرانکنسرت« آغاز شده است.

فرانک آرتا :امروز اکران اینترنتی فیلم »تورانخانم« ،ساخته مشترک رخشان
بنیاعتماد و مجتبی میرتهماسب ،آغاز میشود .این مستند همزمان با روز
تولد توران میرهادی –  ۲۶خردادماه  -از ساعت  ۷بعدازظهر امروز فقط به
مدت  ۴۸ساعت در شبکه اینترنتی هاشور نمایش داده خواهد شد.
توران میرهادی از بنیانگذاران شــورای کتاب کــودک و مادر آموزش و
پــرورش مدرن ایران اســت که خدمات فرهنگــی او در دوران حیاتش بر
کسی پوشیده نیست .رخشان بنیاعتماد و مجتبی میرتهماسب از مهرماه
سال  ۱۳۹۱تا آبانماه  ۱۳۹٥و آخرین روزهای حیات خانم میرهادی همراه
او بودند و لحظات زندگی و تالشهایش برای انتشــار فرهنگنامه کودکان
و نوجوانان را ثبت کردند .ماحصل این کار ،مســتند »تورانخانم« است که
بهعنوان هفتمین فیلم از مجموعه فیلمهای مســتند »کارســتان« آماده
علم
نمایش شــده است .توران میرهادی ،معمار نهادهای کودکی و مادر ِ
تعلیم و تربیت نوین در ایران ،بنیانگذار »مدرســه فرهاد«» ،شــورای کتاب
کودک« و »فرهنگنامه کودکان و نوجوانان« و بســیاری نهاد دیگر در زمینه
کودکان این سرزمین است .در این فیلم ،تالشها و نگرانیهای تورانخانم
در واپسین سالهای زندگیاش برای تداوم کارها و اندیشههایش برای رشد
کودکان این سرزمین به نمایش درمیآید.
رخشــان بنیاعتماد و مجتبی میرتهماســب با بهکارگرفتن ایدهای نو،
فیلم »تورانخانم« را در فضای اینترنت ،همزمان در داخل و خارج از کشور
اکــران کردند تا تمام درآمد حاصل از فــروش بلیت این اکران را در اختیار
»شورای کتاب کودک« و »فرهنگنامه کودکان و نوجوانان« قرار دهند.
پیش از »تورانخانم« ،رخشان بنیاعتماد و مجتبی میرتهماسب در یک
همکاری مشــترک دیگر مجموعه فیلمهای مستند »کارستان« را طراحی
و تهیه کردهاند که شــامل شــش فیلم مستند از سرگذشــت کارآفرینان و
ارزشآفرینان ایرانی در حوزههای مختلف کار و تالش اســت که هر فیلم
توسط یک مستندســاز دیگر ساخته شده است .به همین مناسبت رخشان
بنیاعتماد یادداشــتی اختصاصــی در اختیار روزنامه قرار داده اســت که
میخوانید» :درباره آموزههای انســانی و تربیتــی تورانخانم میرهادی که
برای نســل من الگویی الهامبخش و متعالی اســت ،بسیار گفته و نوشته
شــده ،معمار نهاد کودکی ،مادر علم تعلیم و تربیــت کودکان ایران ،نماد
کار و مقاومت .او هم همانند بسیاری از شخصیتهای ماندگار تاریخ ،جدا
از ســواد و دانش ،از ویژگیهای شخصیتیای برخوردار بود که بیان آن جز

ﺳﺎﺳﺎن ﮔﻠﻔﺮ
 آغاز تابســتان طبیعتا با افزایــش بار فیلمهای
تجاری در اکران بینالمللی همراه اســت .عناوین
فیلمهای اکشن ،تریلر و ترسناک نیز در اکران جمعه،
 ۱۸خرداد ،نمود بیشــتری داشــت .در فهرســت
فیلمهای اکرانگرفته از ابتدای این هفته همچنین
میتوان به فیلم ترسناک »شــکارچی ژوراسیک«،
درام دلهرهآور »نانســی« ،اکشن دلهرهآور »،«۲۱۱
اکشن علمی -تخیلی » ۲۰۳۶منشأ مجهول« و درام
جنگی »باغوحش« اشاره کرد.
هشت یار اوشن

ثبت در فیلم با هیچ روایتی ممکن نمیشد .عشق و اعتقادش به کار بزرگ
تدوین فرهنگنامهای ایرانی برای کودکان و نوجوانان این سرزمین را چطور
میشــود توصیف کرد؟ مگر در فیلم ببینی که هر صبح پلههای سهطبقه
ساختمان کوچک شــورای کتاب کودک را باال میرود و صدای نفسهای
بریــده در تِقتِق عصایش در هم میآمیزد و برای همیشــه در یادت باقی
میمانــد و خیلــی چیزهای دیگر که در چهار ســال همراهــی دوربین با
»تورانخانم« ثبت شد.
سال  ۱۳۹۱به اتفاق »مجتبی میرتهماسب« تصمیم به ساخت فیلمی
درباره ایشــان گرفتیم .فروتنی و تواضعــش دلیلی برای این کار نمیدید و
با اصرار مــا ،تصمیم را برعهده خانواده و همکارانش در »شــورای کتاب
کودک« گذاشــت .امکان این کار با اعتماد خانواده فرهیخته او و دوســت
و همــکار قدیمیاش» ،نوشآفرین انصاری« ،مدیر شــورای کتاب کودک،

»ﻫﯿﺲ! ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﻰزﻧﻨﺪ« ﻣﺠﻮز ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮﻓﺖ
گروه هنــر :باالخره بعــد از کشوقوسهای فراوان،
مجــوز فیلمنامه »هیس! پســرها فریــاد نمیزنند«
پوران درخشنده صادر شد.
پوران درخشــنده پیش از این قــرار بود فیلمنامه
»پسرها گریه نمیکنند« را بســازد که اجازه ساخت
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 گروه هنر :ریچارد کالیدرمن ،پیانیســت و موزیسین
شناختهشده جهان ،در نخستین اظهارات رسمی خود
از عشــق و عالقهاش برای اجرای زنده در ایران سخن
گفــت .بنابر گزارش روابطعمومی این برنامه ،ریچارد
کالیدرمن قرار اســت در روزهای  ۳۱خرداد و ،۳ ،۲ ،۱
 ۵و  ۶تیرماه و در شش سئانس در سالن وزارت کشور
روی صحنه برود .او در نخستین اظهارنظر رسمی که
بــه صورت فایل ویدئویی در اختیار رســانههای ایران
قرار داده اســت ،متذکر شــده که همیشه هدفش از
موسیقی ارائه صلح و عشق در جهان است .کالیدرمن
دراینباره خطاب به مخاطبان خود گفته است» :سالم
به دوستان عزیزم از ایران .من ریچارد کالیدرمن هستم
که با شما صحبت میکنم .میخواستم به شما بگویم
که چقدر خوشحال هستم که در پایان ماه ژوئن برای
اولینبار به کشــور بزرگ و زیبای شــما بــرای اجرای
کنســرت میآیم .بیش از  ۲۰ســال ،آرزوی من بود که
برای شما اجرا کنم و در نهایت رؤیای من به واقعیت
تبدیل خواهد شــد« .کالیدرمن در ادامه توضیح داده
است» :من با موسیقیام به مدت  ۴۰سال به همهجای
دنیا ســفر کردهام و تنها هدفم ایجاد شــادی ،زیبایی،
احساســات زیبا ،اخالقمداری و بهویژه صلح و عشق
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پیدا نکــرد ،اما بعــد از تغییرات در شــورای پروانه
نمایش ،فیلمنامه بازنویسیشده را با عنوان »هیس!
پســرها فریاد نمیزنند« ارائه کرد کــه بعد از وقایع
تلخ اخیر در مدرسه پسرانهای در تهران و تعرض به
دانشآموزان ،موفق به دریافت مجوز ساخت شد.

فراهم شــد و کار را شــروع کردیم؛ کاری که فیلمبرداری آن چهار سال ،تا
زمانی که کهولت او را به بســتر کشــاند ادامه پیدا کرد .توران میرهادی در
پاییز  ۱۳۹۵درگذشت.
»توران میرهادی« الگویی الهامبخش از انسانبودن و تعهد اجتماعی
اســت و معتقدم در وانفســای این دوران که باید چراغ به دست بگیریم و
به دنبال روزنههای امید بگردیم ،نیاز داریم که به تجربههای کسانی چون
تورانخانم رجوع کنیم که در گذر از فرازونشیبهای بسیار ،چطور توانست
بــه قول مادرش »گرتا دیتریش« غمهای بــزرگ را به کارهای بزرگ تبدیل
کند .ســاخت فیلم »تورانخانم« فرصت غنیمتی شــد که در ســالهای
آخر عمر تورانخانم از نزدیک با ایشــان آشــنا شــوم و حســرتی بزرگ بر
دلم که اگر شــانس شاگردی ایشان را داشتم ،بیشــک انسان بهتر و مادر
شایستهتری بودم«.

اﻧﺘﺸﺎر »دﯾﻮان ﻧﻤﺎﯾﺶ« ﺑﯿﻀﺎﯾﯽ
گروه فرهنگ :بهتازگي »دیوان نمایش« بهرام بیضایي
از سوی انتشارات روشنگران و مطالعات زنان تجدید
چاپ شــده است تا در غیاب او نمایشنامههایش بار
دیگــر در اختیار عالقهمندان ادبیات نمایشــي و تئاتر
قرار گیرد» .دیوان نمایش« اثري اســت در دو جلد که
نمایشنامههاي بیضایي را که در ســالهای مختلف
نوشــته شدهاند ،دربر گرفته اســت .کتاب اول »دیوان
نمایــش«  ۱۰نمایشنامه را دربــر گرفته که عناوین و
تاریخشــان به این ترتیب اســت» :اژدهــاك« ،۱۳۳۸
»آرش«  ۱۳۳۷و » ،۱۳۴۲کارنامــه بنــدار بیدخــش«
 ۱۳۴۰و » ،۱۳۷۴عروســکها« » ،۱۳۴۱غروب در دیاري
غریــب« » ،۱۳۴۱قصه ماه پنهان« » ،۱۳۴۲پهلواناکبر
ميمیرد« » ،۱۳۴۲هشــتمین ســفر ســندباد« ،۱۳۴۳
»دنیاي مطبوعاتي آقاي اســراري«  ۱۳۴۴و »سلطان
مار«  .۱۳۴۴بیضایــي در ابتداي کتــاب پیشگفتاري
نوشته است و در آن ازجمله درباره محدودیتهایي
که این نمایشنامهها درگیرش بودهاند ،آورده» :هیچ
متن نمایشي متن نهایي نیست؛ و هر نمایشنامه تا به
چاپ برسد بارها و بارها بازنگري ميشود .در همهجا
این بازنگري نتیجه تجربههاي عملي ،یعني تمرینها
و اجراهاست .ولي در کشــور ما که بیشتر این متنها
نه تمرین دیدهاند و نه اجرا؛ یا اگر دیدهاند بســیار دیر
دیدهانــد -و در مواردي هــم کاش اصال نميدیدند-
چگونه نویسنده باید به متن نهایي ميرسید؛ وقتي که
نه بازتاب اهل نمایش را داشت و نه بازتاب تماشاگران
را؟ از واکنــش خوانندگان متن چاپــي آنها؟ از رجوع
بــه آزمونهاي اجرائي دیگر خودش یا تماشــاي آثار
دیگــران؟ از آنچــه اندكاندك گذشــت زمان ارزش
یا بیهودگياش را روشــن کرده اســت؟ یــا -از همه
اینهــا؟ بزرگترین نگراني در این بازنگريها ،موقعیت
نویسنده در برابر خوانندگان متني که قبال منتشر شده،
اســت؛ متني که بياعتنا به تنگناهاي هنگام انتشــار،
یــا دریافتهــا و نگرشهاي پختهتــر او )که تصادفا
بخشــي از آنها از بازتاب همین خوانندگان به دســت
آمده( مستقال در ارتباط با خوانندگانش -به هرشکل
که هســت -جاافتاده؛ گاه به چندین چاپ رسیده و به
همان صورت پذیرفته و شــناخته و بررسي شده و این
بازنگريها شاید گاهي در گوشهاي یا فرازي ،متفاوت
با عادت یا انتظار خواننده دوستدار است! هرچند خود
آن چاپها گهگاه داراي ســطرهاي ساقط و غلطهاي
آشکار یا نامعلوم چاپي بوده است و داراي توضیحات
صحنهاي ناچیز که بنا بر سنت رایج روزگار نگارشش،
به عنوان امري غیرمتني و غیرادبي )و شاید همچون
دعوتي براي تماشــاي اجراي احتمالي( از آنها پرهیز
و تصورش معموال به هوش خواننده واگذار ميشــد.
اینبار ولي نویســنده –ناامیــد از اجراهاي نبوغآمیز-
کمتــر واگذار کرده و بیشــتر کوشــیده بــا توضیحات
صحنهاي تصویريتري ،خواننده را به خواســتههاي
اجرائي خود نزدیكتر کند؛ یا دســتکم ســایهاي از
شیوه اجراي فرضي خود را از ذهن خواننده بگذراند«.
بیضایي نمایشنامهها را براي انتشار در این کتاب
بازنگري کرده اســت و در پیشگفتــارش درباره این
نمایشنامهها توضیحاتي ضروري داده و در بخشي
از توضیحاتش به مسئله زبان نمایشنامهها پرداخته
است؛ ازجمله درباره »هشتمین سفر سندباد« نوشته
است» :هشتمین سفر سندباد ) (۱۳۴۴هرگز تمرین و
اجرائي نداشــت .نویسنده در بازنگري کوشید با تکیه
بر تجربههاي دیگــر خودش ،زبان مردم معاصر را از
زبان مردم گذشته تفکیك کند و در توضیح صحنهها

)در کمترین کلمات( ،چیزکي از اندیشه اجرائي خود
را یادداشــت کند .در آن سالها گفته ميشد این امور
را بــه نبوغ کارگردان واگذار و حاال که گذشــت زمان
درسهاي بســیاري از نبوغ کارگــردان به ما آموخته
است ،خوشــبختانه دیگر نویسنده فریب این توهم را
نميخورد .همین تفکیك زبانــي ،در بازنگري دنیاي
مطبوعاتي آقاي اســراري ) (۱۳۴۴به شــکل دیگري
انجام شــده؛ شکستهنویســي زبان روزمره؛ زباني که
لزوما همیشه شکسته نیست و گاهي هم -دستکم
نــزد برخــي شــخصیتها یــا در بعضي حــاالت و
برخوردهایشــان -به زبان رســمي و کتابي و اداري
نزدیك است .در آن سالها در قلمروي انتشار نمایش،
درباره شکستهنویسي یا کتابينویسي ،اختالف عقیده
وجود داشــت .بیشــتر این نتیجه پذیرفته شــده بود
کــه خواندن شکستهنویســي براي خواننده دشــوار
اســت و او را از نمایشنامهخواني زده ميکند؛ گفته
ميشد باید کتابي نوشــت ولي شکسته تمرین کرد و
ایــن به نبوغ و خالقیت کارگــردان و بازیگران واگذار
میشــد .با گذشــت چهار دهه –که این نمایشنامه
تمرین و اجرائي نداشته است -نویسنده دیگر اعتماد
موکولکردن این مهم به آیندگان را زمین گذاشــت و
در این بازنگري کوشید نسخه اجرائي نمایش را ارائه
دهد .طبیعي اســت که با گذشــت چهار دهه ،دیگر
نظریــه باال دربــاره نمایشنامهخواني هــم پذیرفته
نیســت و امروزه شکستهنویسي به سعي کساني که
در آن کار کردهاند ،رســمالخط خود را چنان اســتوار
کرده که خواننده را نهتنها زده نميکند که شاید بهتر
و بیشتر افسون هم بکند«.
در کتــاب دوم »دیــوان نمایــش« هــم هشــت
نمایشنامــه بــا ایــن عناوین بــه چاپ رســیدهاند:
»ضیافت« » ،۱۳۴۶میــراث« » ،۱۳۴۶چهار صندوق«
» ،۱۳۴۶ســاحل نجات« » ،۱۳۴۷دیوان بلخ« ،۱۳۴۷
»در حضــور بــاد« » ،۱۳۴۷گمشــدگان«  ۱۳۴۸و
»راه توفانــي فرمان پســر فرمــان از میــان تاریکي«
 .۱۳۴۹بیضایــي بــراي کتاب دوم »دیــوان نمایش«
هــم پیشگفتــاري نوشــته و در ابتــداي آن درباره
کتابينوشــتن و شکستهنویســي ميگوید» :به گمان
نویســنده ،دشــواري مهم نمایشنامهخواني ،نه در
کتابينوشــتن کامل اســت و نه در شکستهنویســي
کامــل؛ در نوشــتن متني اســت که از میــان این دو
ميگــذرد .یعني متني که نیازمند همزیســتي این دو
اســت و ترسیم شخصیتهایي که نه شکستهنویسي
کامل معــرف آنهاســت ،نــه کتابينویســي کامل؛
شــخصیتهایي که به اقتضاي حضور و شأن خود یا
طرف گفتوگویشــان یا به اقتضاي حال و هوایشان
در لحظاتــي خاص ،گاهي شکســته ،گاهــي کتابي
و گاهــي هم چیزي میــان تا حدودي شکســته و تا
حدودي کتابي حرف ميزنند .کتابي نرم و مالیم شده
یا شکســته مؤدبانهتر و ادیبانهتر .یکدستنویسي در
متنهاي صحنهاي ،غیرطبیعي و ضدنمایش اســت.
لغتنامه ثبت مشــخصي از هر واژه را به رســمیت
ميشناســد ،ولي مردم عادي که موضوع نمایشاند،
با بخشــیدن زیروبمهایي چند به یك واژه ،به کاربرد
و گاهي معنا –و نیز بار عاطفي آن گســترش بیشتري
دادهاند :یه روز دیدمِش؛ یكودو کردیم؛ یك دعوایي
شــد! مردم وقتي با خودياند یا با خوداند بيپیرایهتر
حرف ميزنند و وقتي در مجامع یا جلسات هستند یا
با مردم رســمي ،رســميتر؛ و گاهي این هر دو اتفاق
یکجا ميافتد.«...

بازیگران زن شــاخص هالیوود ،از جمله کیت
بلنچت ،ســاندرا بــوالک ،آن هاتــاوی ،ریانا ،هلنا
بونهم کارتر و ...در کنار چند چهره از دنیای مد در
این فیلم که نسبتی با مجموعه فیلمهای استیون
ســودربرگ دارد که با »یازدهیار اوشن« شروع شد،
نقشــهای را در نیویورک و مراســم ســاالنه موزه
متروپولیتــن پیاده میکنند .ایــن فیلم را گریراس،
ســازنده »عطش مبارزه« ،کارگردانی کرده است.
دیمیــن لوئیس در این فیلــم  ۱۱۰دقیقهای مردی
اســت که نقش منفی را برعهده دارد و هدف یک
سرقت انتقامجویانه قرار میگیرد.
هتل آرتمیس

Hotel Artemis

این اکشــن جنایی دلهرهآور به کارگردانی درو
پیرس در لسآنجلس در آیندهای نزدیک میگذرد
که شــورشهای متعدد چهره آن را دگرگون کرده
است .جودی فاستر نقش پرســتار بیمارستانی را
دارد که مختــص جنایتکاران اســت و نام »هتل
آرتمیس« را بر آن نهادهاند .زمانی میرســد که او
باید در میان آدمکشهای فرانســوی ،قاچاقچیان
اســلحه و پلیسهای مجــروح تصمیم بگیرد که
به قوانیــن قیم پایبنــد بماند یا نــه .در این فیلم
با زمــان نمایش  ۹۳دقیقــه ،اســترلینگ براون،
ســوفیا بوتــال ،جــف گلدبــالم و زاکاری کوینتــو
حضور دارند.
تریال در مانیل

Thrilla in Manila

عنــوان فیلم اشــارهای اســت به ســومین و
آخرین دور مســابقات مشتزنی میان محمدعلی
کلــی و جو فریزر که در ســال  ۱۹۷۵و در پایتخت
فیلیپین برگزار شــد و بر اســاس شعار قافیهداری
از کلی چنین نامی گرفت .این مســتند ســهبُعدی
با تصاویری با رزولوشــن بــاال و  ۱۲۰فریم در ثانیه
را آنگ لی ،فیلمساز مشــهور تایوانی برنده جایزه
اسکار و سازنده »زندگی پای«» ،ببر خیزان ،اژدهای
پنهــان«» ،کوهســتان بروکبک« و »توفــان یخ«،
کارگردانی کرده است.
میراث

Hereditary

وقتی مادری که بزرگ یک خاندان است ،از دنیا
میرود ،دختر و نوههای او با رازهایی درباره زندگی
او رویارو میشــوند که مدام شکل هراسآورتری
به خود میگیرد و هرچه بیشــتر کشــف میکنند،
بیشــتر مجبور میشــوند با پیامدهای وحشتناک
آن مقابلــه کنند .فیلم ترســناک »میراث« را آری
آستر نوشته و کارگردانی کرده است .تونی کولت،
گابریــل بیرن ،آلکــس وولــف ،آن داود و مالوری
بکتل از جملــه بازیگران این فیلم با زمان نمایش
 ۱۲۷دقیقه هستند.

