ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  12ﺧﺮداد 1398

ﻫﻨﺮ

درﯾﭽﻪ

بازتولید »هملت ،شاهزاده اندوه« یا پایان یک اجرا

زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻓﯿﺮوزهاى

به بهانه پخش اذان مؤذنزادهاردبیلي از رادیو

همکاري محمد عاقبتي و افشین هاشمي

نگاهي به نمایش »ماربازي«

10

ز ما و من به سکوت
اي حباب قانع باش
 حمید فرید :چندي است که در منزلمان به همت
وجــود برنامههاي پربار صداوســیما )فرقي نميکند
فرستنده وطني یا غیروطني( عطاي این جعبه جادویي
را به لقایش بخشیدهایم و براي فهمیدن اوقات شرعي
رمضان هم به قول محمد صالحعال به »رادیو محترم
پیام« ،آن هم هنگام اذان و مناجاتخوانياش گوش
ميدهیم .شب شنبه اذان معروف و محبوب مرحوم
مؤذنزادهاردبیلــي از رادیو پخش شــد؛ اذاني که در
گوشــه روحاالرواح آواز بیــات تــرک )زنــد( خوانده
شــده و در ســالهاي نهچندان دور پــس از »ربنا« و
»مناجات افشــاري« اســتاد شــجریان فضاي سفره
افطارمان را رنگینتر و معنويتر ميکرد و آدمي را به
مســتي این خوان نعمت دعوت ميکرد .در روزهاي
پایاني رمضان هســتیم و چه هدیــهاي نیکوتر از دعا
و مناجاتي که پردههاي معنوي را بگشــاید؟ باشد که
بیاموزیم در این روزها طفل جان از شــیر شــیطان باز
کنیم .شیر شیطان ،هم از راه حلق ميرسد ،هم از راه
چشــم و هم از راه گوش ...براي مــن و امثال من که
گوش موسیقایي بدي ندارند و با موسیقي شب و روز
ميگذرانند ،شــنیدن دعاي ربنا و اذان پس از آن فراتر
از مستي افزونش درس موسیقي نیز داشت ،استفاده
از گوشــهها و اداي بجا و بحق و درســت آنها بود که
قدرت شــنیدن این آثــار را بارهاوبارهــا عطا ميکرد.
حقیقتــش را بخواهید ،نميدانم مســئول انتخاب و
ویرایش این نواها ســواد و ذوق موسیقایي دارد یا نه!
وقتي اذان مــؤذنزاده را گوش ميدادم ،دیدم فاصله
زماني اذان کوتاهتر شده و فاصلههاي سکوتي که بوده
به دلخواه و بدون هیچ نگاه کارشناسانهاي حذف شده
اســت! مگر چه برنامه پرباري فراتر و بهتر از این اذان
ميتواند باشد که زمانش را کوتاه ميکنیم .روزهداري
که تا اذان مغرب ســکوت ميکنــد و لب فروميبندد
از طعــام ،بــه چنددقیقــه کمتــر بــرای افطارکردن
نیــازي ندارد) .هرچند وقت شــرعي افطار با شــروع
اذان فراميرســد( مگر ميشود ســکوتهاي بجا و
متفکرانهاي را که مرحوم مؤذنزاده به کار برده حذف
کرد .سکوت جزئي از موسیقي است .دقایقي سکوت،
مخاطب را وادار به ارتباط با اثر ميکند .این سکوتها
همان ســویه پنهان و غایب از نظر اســت که غیابش
مانند حضوري ،شرط شنیدهشدن نتها و صداهاست.
یعني توجه به سکوت همان امر غایبي است که شرط
شــنیدن موسیقي است .ســکوت در موسیقي زماني
براي انتظار نیســت ،بلکه زماني براي شنیدن فعال یا
به عبارتي درک اهمیت صدایي که شــنیده ميشــود
است .سواد موسیقایي هر موسیقيداني هم ميرساند
که نقش سکوت و بهکارگیري درست از آن ،بخشي از
موسیقي اســت .بهکارگیري سکوت براي مدتي بسیار
کوتــاه )در حد یک میزان( یا بیشــتر )چند میزان( هر
یک تأثیر متفاوتي روي شــنونده باقــي ميگذارد .این
کار ميتواند تأکید بیشــتري بر آواهاي پســین ملودي
داشته باشــد .طول زمان یک سکوت ،فاصله بین دو
سکوت و حجم ســکوت ،همه با هم بر شنونده تأثیر
ميگذارند .این تأثیرات تجربه شنیداري هر شنونده را
رنگآمیزي ميکند .عالوهبراینها ،ســکوت با کاستن از
درهمریختگيهاي صوتي ،به هر عبارت صوتي رنگ
ميبخشــد .مخصوصا که دیگر اثري از ســاز در آواي
ملکوتي نیســت و همه بار این الحان را گلوي شریف
انســان متدین و ذهنش پردازش ميکند .موســیقي
ســنتي ایران از ســکوت برميخیزد و آرامش و صلح
حقیقت ســرمدي را که جاویدان و مافوق هرگونه
آن
ِ
تعین و تشخص اســت ،در قالب اصواتي که متعلق
بــه عالم ص َور و مظاهر اســت ،متجلي ميکند .نظیر
چنین باوري را ميتوان در آرای کسان دیگري از جمله
شوپنهاور نیز دید» .ارتباط نزدیکي که موسیقي با ذات
واقعي چیزها دارد ،ميتواند تبیینکننده این واقعیت
باشد که هنگامي که )یک قطعه( موسیقي متناسب
با هرگونه صحنه ،محیط و رویدادي نواخته ميشود،
پنهانترین معناي آن وجه ،بر ما مکشــوف ميشود.
موســیقي در همهجا بیانگر هســته اصلــي و جوهر
زندگي و رخدادهاي آن است« .سکوتي که در معرفت
موسیقي ایراني به کار ميرود ،همان سکوتي است که
در روایات اسالمي و عرفاني آورده شده است .مولوي
سرآغاز راه را سکوت ميشمرد؛ چنانکه راهبِر انتهاي
راه وصــال و تنها راه بــراي ورود به محضر حضرت
حق را نیز َمر َکب »خموشي« ميداند و از نگاه عرفان،
حقایق معنوي را تنها از رهگذر سکوت ميتوان یافت.
علت و غایت اصلي سکوت نیز به این جهت است که
شــخص در حالت سکوت قدرت تفکر و تدبر بیشتري
پیدا کرده و در آثار صنع الهي تعمق و تأمل افزونتري
داشته است این ســکوت است؛ آیت مقصود سکوت
ميتواند اشــتیاق شنونده را نســبت به آنچه خواهد
شــنید بیشتر کند .اشــتیاق در عرفان و معرفت ما ،آن
هــم در چنین لحني با این ســکوتها ميتواند حس
انتظار و پیشبیني باشــد .رمضان در گذر اســت و هر
لحظه و هر ثانیهاش جرعهاي نوشــانده ميشــود از
معرفت و شیدایي و فرصت را براي خودسازي و درک
معرفت مهیا ميکند) .این دهان بستي دهاني باز شد(
محرومکردن مردم از ایــن نواها در ازبینبردن فضاي
روحاني که رو به کمرنگي اســت بيتقصیر نیســت؛
مگر چقدر در این ســالها؛ چــه به صورت تخصصي
و چه دلي براي اینچنین کارهایي تالش شــده است
تا کاري به عظمت دعاي افشــاري ،ربنا و اذان مرحوم
مؤذنزاده آورده شود .روي تندي لحن این نوشته را به
صداقتش ببخشید .آرزویم این است که رمضان بتواند
ما را بزرگ کند و از جنینوارگي روح برهاند و بلوغمان
دهد و نرمي و روشني و مهر و انصاف را مضاعف کند.
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رﺿﺎ آﺷﻔﺘﻪ
نمایش »هملت ،شــاهزاده اندوه« که  ۱۰سال پیش
براي اولینبار در جشــنواره مونولیــو روي صحنه رفته،
از  ۸تا  ۱۳خرداد در تماشــاخانه سپند تهران دارد اجرا
ميشــود .این نمایش اجراهاي زیادي در داخل و خارج
از کشــور داشــته و به تازگي هم توري در آمریکا برگزار
کرده است.
محمد عاقبتي ســال  ۹۷نمایش »از کجا اومدیم« را
در تاالر هنر با بازي محمدهــادي عطایي و الکا هدایت
اجرا کرد که درباره تولد و مرگ براي تفهیم کودکان چهار
تا هشــت ســال بود .او همچنین با نمایش »ماهي سیاه
کوچولــو« که برگرفته از داســتان صمد بهرنگي بود ،در
همین سال در جشنواره کودکونوجوان حضور داشت.
»هملت ،شــاهزاده اندوه« ،نوشته محمد چرمشیر،
برداشــتي متفاوت از هملت ویلیام شکسپیر است که با
کارگردانــي محمد عاقبتي در جشــنواره تكنفره لیو به
صحنه آمد .نگاه چرمشــیر اینطور بــوده که وضعیت
هملت را اینبار در دنیاي معاصر و در فضایي نقیضهگو
 پارودیك -به نمایش ميگذارد.این تكگویي به شــکل خطاب به خود )دومشخص
مفرد :تو( روایت و اجرا ميشود .این خود قابلیت تازهاي
اســت که خالقیت در روایت به میزان قابلمالحظهاي
دیده شــود .متن شکســپیر یك بهانه اســت تا چرمشیر
مونولوگ یــا تكگویي خود را بنویســد .محمد عاقبتي
هم دســتش در کارگرداني باز بوده تا به بهانه استفاده
از اســباببازي و عروســكبازي یك فضــاي فانتزي و
غیرمعمول را نشــان دهد .او اینبار تــراژدي هملت را
در آمیختگــي با کمدي و طنز بــه نمایش ميگذارد .در
اینجا تراژدي روش معکوس به خود ميگیرد و همهچیز
غیرجدي تلقي ميشود؛ یعني سعي چرمشیر این بوده
که به اقتضاي تغییرات ،تماشــاگر تجربه تازهاي از متن
شکسپیر را تجربه کند .اینبار قرار نیست تا یك وضعیت
تاریخي بــا همان الگــوي انتقامگیري مقابــل دیدگان
تماشــاگر واقع شود ،بلکه تماشــاگر ميتواند لحظاتي
به یك ماجــراي غمانگیز خندهدار نــگاه کند؛ ماجرایي
که در آن هملت در یك خلوت مقابل دیدگان تماشــاگر
قــرار ميگیــرد .او خطاب به خود با تکــرار کلمه »تو«،
وضعیــت بغرنج و نظام برهمریخته فکري و روانياش

را به شــکل فرافکني عیان ميکند .این پسر ،پدر خود را
در قالب شــیر ،مادرش را فیل و عمویش را دایناســور و
مشــاور پدرش را پنگوئن ميبیند .این فضاي کوچك که
همه را در قالب حیوان )اســباببازي( نشــان ميدهد،
بهگونــهاي بیانگر تحلیل و نگاه هملت در این وضعیت
دگرگونهشــدن اســت .هملت جنــونزده و اندوهناك
به بیان داســتاني غریب از روابط مادر و عمویش براي
قتــل پدر و ازدواج آنها ميگذرد .هملت حس تردیدش
همچنان گل ميکند تا در عمل انتقام خود را به تعویق
اندازد .او رفتار بدي با نامزدش داشــته و او را به کشتن
خود واداشته اســت .حاال بر تمام ترسها غلبه کرده تا
به انتقام از مادر ،عمو و مشاور بپردازد.
در نمایش شــاهزاده اندوه حضــور عاقبتي در مقام
کارگردان بســیار محسوس اســت ،زیرا که همهچیز در
کنترل و هدایتگري اوســت .نمونهاش افشــین هاشمي
که با هدایت این کارگردان تمام رفتارهایش شســتهرفته
جلــوه ميکند .او اندوه خود را در بیان نشــان ميدهد و
طنــز موجود نیز در قالــب رفتارش با اســباببازيها و
گاهي با لحــن دیگرگونهگرفتن بازنمود ميیابد .در اینجا
هوس و شــهوت جایگزین عشــق و محبت شده است.
فضاي فانتزي دســت بازیگر و کارگردان را باز گذاشته تا

نادرستبودن رفتار مادر و عمو را بازنمایي کند .شاید در
هر شیوهاي غیر از این بیان چنین چیزي ناممکن مينمود.
بههرروي شیوه اجرا دست عاقبتي را باز گذاشته تا به درد
جانکاه موجود در روح و روان هملت امروزي بپردازد.
هملــت در اینجــا بــا خــوردن گلولــهاي در حال
جاندادن است و ما او را در وضعیت جانکندن و دقایق
آخر عمرش دیدهایم .این خود منطق رویارویي مخاطب
با اثر را پررنگتر جلوه ميدهد .بنابراین جلوه متافیزیکي
نیز بر اثر عالوهبر حضور شــبحگونه پدر بر ساختار متن
و اجرا تزریق ميشــود .این نوع نگاه ،فضا را جادویي و
غیرمتعارف خواهد کرد .بنابراین اجرا از جاذبه بیشتري
برخوردار خواهد شــد ،چون تمام عناصر و ایدئالهاي
رفتاري و اجرائي با منطق خاص خود همراه ميشوند.
چه نکتهاي فراتر از اینکه همه عناصر به یك هماهنگي
الزم در زیروروي ســاختار برسند و در ضمن با محتوای
قابلتأمل نیز همراه شده باشند .چرمشیر نگاه شکسپیر را
تغییر ميدهد و فرایند تازهاي شکل ميگیرد ،نتیجه هم
بارزتر و نوتر از گذشته خواهد شد .عاقبتي هم همین نگاه
را در روال اجراي نمایش شاهزاده اندوه عملي ميکند.
او هم سعي دارد تا با کنارنهادن جلوهها و عناصر متن،
نــگاه خود را بر آن تزریق کند .این بازي و تغییر شــرایط

دراماتورژي اجرا را ممکن کرده اســت؛ یعني همهچیز
با روانشناســي دنیاي امروز مطابقت ميکند و در عین
اجرا نیز منطق الزم را ميیابد .حتي اســباببازيها هم
جلوه کودکانه و معصومانهاي به هملت ميبخشــند.
او بعــدا همه این معصومیت را بهخاطر انتقامگرفتن از
دست ميدهد .این همان روال قرارداديکردن همهچیز
است .پس تماشاگر بالتکلیف نیست و همهچیز را نه در
لفافه که به روشني درك خواهد کرد ،هرچند که برخي
از نشانهها در استعاريشدن نمایش مؤثر خواهد بود.
»هملــت؛ شــاهزاده انــدوه« ،در تابســتان ۱۳۹۰
اجراهایي موفق در تهران ،شــیراز و جشنواره تئاتر فجر
داشــت .همچنیــن کرج و تعــدادي از جشــنوارههاي
تئاتري معتبر آمریکایــي ،از جمله آندر د رادار نیویورک
و همچنین شهرهاي ساراسوتای استنفورد ،لسآنجلس
و  ...از جمله شــهرهاي دیگري بودند که این نمایش در
آنها روي صحنه رفت .مارک راسل ،دبیر جشنواره آندر د
رادار نیویورک ،معتقد بود» :این تنها یک نمایش تکنفره
در  ۳۰دقیقه است ،اما یکي از بهترین اجراهایي است که
از این اثر شکسپیر دیدهام«.
گویــا این آخرین روزهاي »هملت ،شــاهزاده اندوه«
است و شاید پس از این باید در خاطرهها به دنبالش بود.

نگاهی کوتاه به رأیگیری ۱۰ساالنه منتقدان ماهنامه »فیلم«

درﻓﺶ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻨﺘﻘﺪان!
امید خاکپورنیا :در شماره اخیر ماهنامه سینمایی »فیلم« ،چهارمین رأیگیری
۱۰ساالنه منتقدان سینمای ایران انجام شد .هدف اصلی این یادداشت ،شرح
تاریخچه و فلســفه چرایی این بازی سینمایی نیســت؛ چراکه بهقدر کفایت
درباره پیشینه این انتخابهای سینمایی میتوان مطالب مفیدی در نشریات
و سایتهای ســینمایی یافت؛ بلکه مقصود ،ذکر نکاتی است که به صورت
مستقیم به چگونگی انتخاب منتقدان و آرای آنها بازمیگردد.
ابتداییترین پرسشی که برای انتخاب فیلمها در این فهرستهای ادواری
به ذهن متبادر میشــود ،این است که چه کســانی شایسته داوری هستند؟
صرف قلمزدن در یک نشــریه )حتی کمتیراژ( و نوشــتن چند نقد )یا ریویو(،
نمیتواند معیار خوبــی برای گزینش افراد در مقام منتقد باشــد .در چنین
رأیگیریهــای مهمی که بدون شــک در آینده محل قضــاوت تاریخی قرار
خواهند گرفت ،حضور نامهای معتبر از شروط اصلی است .با این نگاه ،باید
گفت رأیگیری اخیر ماهنامه فیلم ،در نخستین قدم دچار مشکل است .باید
پرســید چرا میان رأیدهندگان ،دستکم نام نزدیک به  ۲۰نفر از نویسندگان
غیرمطرح به چشــم میخــورد و آنچه به نام نقد از برخــی از این افراد در
یک جستوجوی اینترنتی میشــود خواند ،بیشتر ریویو یا گزارشنویسی به
حساب میآید تا نقد؟
از طرف دیگر ،چرا در این مجموعه در کنار حضور افراد ناشــناس ،جای
بسیاری از سرشناســان حرفه نقد خالی است؟ برای مثال میتوان از غیبت
ســعید عقیقی ،کامبیز کاهه ،حمیدرضا صــدر و نغمه ثمینی نام برد .اینکه
به چه دلیل این افراد حاضر به شــرکت در این رأیگیری نشــدهاند یا احیانا
از ایشــان دعوتی به عمل نیامده ،نکتهای اســت که میبایست علت آن را
بررسی کرد؛ چون گویی دری باز شده و از میان جمعی خودمانی ،به همگی
گفتهاند بفرمایید داخل!
نکتــه دیگر ،نحــوه گزینش آثار در این فهرستهاســت .گویــا برخی از
منتقدان تصمیم دارند برای رأیدادن به یک اثر ،قواعد شخصی خودشان را
خلق کنند و به معیارهای مرســوم در این رأیگیریها بیتوجه باشند .شاید
برخی بگویند ســلیقه اســت دیگر؛ درحالیکه برای ارزشگذاری فیلمها و
همان بنیاد سلیقه ،عیار و معیاری وجود دارد و این گزاره که از سلیقه صرف
بهره میگیرد ،کلی و بیمحتواست.
اما در میان آرای اخیر ماهنامه فیلم ،آنچه بیشتر مایه تعجب است ،آرای

حسن حســینی بهعنوان منتقدی صاحبنام در عرصه سینمای ایران است.
البته پیشتر این را باید گفت که حسینی از معدود کسانی است که در زمینه
مباحث ژانر در ســینمای ایران ،بهویژه در حیطه فیلمفارســی ،سالهاست
مشــغول فعالیت اســت و در این راه تألیفات درخوری ارائه داده است؛ اما
فارغ از این پیشینه ،باید پرسید فرضا معیار ایشان در انتخاب فیلمهایی مانند
»قدرت عشــق«» ،غولبیابونــی«» ،تکتازان صحرا«» ،چــوب خدا«» ،دختر
ظالمبــال«» ،زنی به نام شــراب«» ،مرد جنگلی«» ،غریــب«» ،آخرین نبرد«،
»شجاعان ایستاده میمیرند« و»کوثر« چیست؟ فیلم آخر که در همان دوران
قبل از انقالب نیز به دلیل ضعف کیفیت توقیف شــد و حساب کنید فیلمی
که به دالیلی از قبیل ســاختار نازل و نداشــتن بدیهیترین اصول ســینمایی
در ســینمای قبل از انقالب توقیف شود ،چطور میتواند امروزه پس از چند
دهه در فهرســت انتخابی یک منتقد سرشناس قرار بگیرد! به نظر میرسد
صرف کمیاببودن این فیلمها و عدم تماشــای عموم ،باعث انتخاب چنین
آثاری شــده باشــد؛ نه هیچ دلیل دیگری .نگارنده ،فیلم »قدرت عشــق« را
ندیــدهام؛ اما یقین دارم حتی اگر مرحــوم ماردوک الخاص ،کارگردان اصلی
ایــن فیلم ،در قید حیات بود ،این فیلم جزء صــد فیلم منتخب خودش هم
قرار نمیگرفت! دســت بر قضــا ،در پروژهای با چهار نفــر از عوامل اصلی
ایــن فیلم گفتوگویی انجام دادهام؛ محمد متوســالنی )بازیگر( ،جمشــید
الوندی )مدیر فیلمبرداری( ،توفیق ابراهیمی )از اعضای گروه فیلمبرداری(
و کتایون امیرابراهیمی )بازیگر( که همگی بر ضعفهای متعدد و آشفتگی
فیلم تأکید داشــتند .برای مثال ،تاکنون دیدهاید منتقدی در آن ســوی آبها
بــه فیلمهای درجهچندمــی با بازی چیچو و فرانکو یا یکی از ســاختههای
تونینو والری رأی داده باشــد؟ این دست فیلمها نیز از لحاظ کیفی در همین
دستهبندی و رده قرار میگیرند.
بدون شــک ،منتقد تربیتکننده سلیقه است و در قبال آنچه مینویسد و
داوری میکند ،مسئولیت اکید دارد .این نظرات و آرا ،از قابلیت جریانسازی
برخوردار هســتند و با این تعریف به نظر میآید آرای جناب حســینی از دو
حالت خارج نیست؛ یا از ســر نوعی لجاجت با سینمای هنری و در تضاد با
آرای روشنفکران صادر شده است ،یا اینکه واقعا ایشان به حضور فیلمهایی
مانند »دختر ظالمبال« و »شــجاعان ایســتاده میمیرند« بهعنوان یکی از ۱۰
فیلم برتر در تاریخ ســینمای ایران باور دارند .البته احتمال سومی نیز وجود

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراى ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﻰ
طی احکامی از سوی حسین انتظامی ،اعضای
شورای جشــنوارههای سازمان سینمایی منصوب
شــدند .رئیس سازمان سینمایی ،علیرضا رضاداد،
ابراهیــم داروغــهزاده ،محمود اربابی ،محســن
حدادی ،حســین ربانی ،مســعود نجفــی ،جلیل
اکبریصحت و مهرزاد دانش را بهعنوان اعضای
شورای جشنوارههای ســازمان سینمایی انتخاب
کرد.
سیدروحاﷲ حسینی ،مدیرکل دفتر جشنوارهها
و همکاریهــای بینالملل ســازمان ســینمایی،
ریاســت شــورای جشــنوارهها را عهدهدار است
و بابــک رضایی معــاون این دفتــر بهعنوان دبیر

شوراست .در حکم اعضای شورا آمده است» :نظر
به ضرورت نظارت بر جشــنوارههای سینمایی که
توسط سایر دستگاهها ،نهادهای صنفی ،سمنها
یا بخش خصوصی برگزار میشــود و با توجه به
سوابق و تجربیات جنابعالی به عضویت »شورای
جشنوارهها« منصوب میشوید.
انتظــار دارد بــا همفکــری و همکاری ســایر
اعضــا ،ضوابط و شــاخصهای صــدور مجوز و
حمایتهای این حوزه تدوین و منتشــر شود و در
رسیدگی به درخواستها ،کیفیت مورد توجه قرار
گیرد تــا ضمن مقابله با آفت جشــنوارهزدگی به
اعتالی سینمای ایران کمک کند«.

دارد؛ جلــوهای از تظاهر که مثال بنده منتقد ایــن فیلمها را که برخی مانند
»قدرت عشــق« یا »شجاعان ایستاده میمیرند« در جایی جز فیلمخانه ملی
وجــود ندارد ،دیــدهام و دیگران ندیدهاند که در این صــورت باید عنوان این
رأیگیری را به » ۱۰فیلم برتری که ما در فیلمخانه دیدهایم و شما ندیدهاید«
تغییر داد! این رویکرد در فهرست منتقدان دیگری نیز به چشم میخورد که
فرضا به فیلمی رأی دادهاند که هنوز به اکران عمومی درنیامده اســت و در
کمد سازندهاش خاک میخورد .این هم از نکاتی است که به نظر میآید جزء
تظاهرات افتخارآمیز برای برخی منتقدان ما به حساب میآید؛ وگرنه دلیلی
ندارد فیلمی که داوری کامل نشــده و عیار آن در طول زمان سنجیده نشده
است ،به مرحله ارزشگذاری در میان برترینها برسد.
بــه همین دلیل ،برخی از این انتخابهــا به نظر میآید تحت تأثیر جوی
غیرســینمایی و غیرمنتقدانه صورت گرفتهاند و تنهــا میتوان یک نام روی
آنها گذاشت؛ شوآف!
آنچه ذکر شــد ،فقط درباره فهرســت برگزیدههای ســینمای ایران بود؛
درحالیکه این آسیبشناســی را بهنوعی میتوان درباره فیلمهای سینمای
جهان نیز برقرار دانســت؛ اینکه چرا بعد از گذشت این همه سال ،همچنان
»ریو براوو« در فهرســت منتقدان به چشــم میخورد ،یا از اینگمار برگمان
تنها »توتفرنگیهای وحشــی« او بــه صدر فهرســتها راه پیدا میکند؟
نگارنــده منکــر کیفیت این دو اثر و جایــگاه رفیع آنها در بین ســاختههای
ســینمایی نیســت؛ اما به نظر میرســد این انتخابهای مکرر بهخصوص
دربــاره فیلم برگمان ،دالیل حاشــیهای دیگری نیز دارد و آن این اســت که
بسیاری از دوستان منتقد از دهه  ۸۰میالدی به بعد ،گویا کمتر پیگیر سینمای
جهــان بودهاند و همچنین با توجــه به دوبلهبودن برخــی از این آثار نظیر
»توتفرنگیهای وحشــی« که در سالهای جوانی به تماشایش نشستهاند،
جاگیری این فیلم در فهرســتهای هرساله آنها ،خاصیت نوستالژیک دارد؛
وگرنه هم برگمان و هم هاوکس ،آثار بهمراتب قویتری از »توتفرنگیهای
وحشی« و »ریو براوو« در کارنامه کاری خود دارند.
میتــوان همچنان معایب دیگری را برای این رأیگیری برشــمرد و البته
گالیههایی نیز از نحوه برگزاری آن کرد؛ اما شاید بهتر است بهطور مختصر با
یادآوری دیالوگی از نمایشنامه »مرگ یزدگرد« اثر درخشــان بهرام بیضایی،
این نوشته را به پایان برد» :شما را که درفش سفید بود ،این بود داوری.«...

ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢﺷﺪه »ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا« در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ
کانون فیلم خانه ســینما ،در برنامه آینده خود
که در تاریخ یکشــنبه ۱۲ ،خرداد برگزار میشــود،
نسخه ترمیمشده فیلم »خانه خدا« را به نمایش
خواهد گذاشــت و در ادامه هم نشستی با حضور
محمد تهامینژاد ،رضا درستکار و ناصر صفاریان
)دبیر کانون فیلم( برگزار خواهد شد.
بنابــر اعالم فیلمخانه ملی ایــران ،نگاتیوی از
»خانه خــدا« موجود نیســت و ترمیم و تصحیح
آن پس از بازبینی و بررسی کیفی دو نسخه پزتیو
)یکی با حاشــیه صوتی اپتیک و دیگری مگنت(
و یک نســخه اینترمدیا انجام شده است و نسخه
آمادهشده کیفیت بسیار خوبی دارد.

»خانــه خــدا« نمایشــی از مراحــل مختلف
مراســم حج ،از ورود زائران هر نژاد و کشور و در
ســنین مختلف ،تا انجام مناسک حج و بازگشت
مســلمانان به کشورهایشان اســت .این فیلم که
در سال  ۱۳۴۵تولید شــده ،از معدود مستندهای
ســینمای ایران اســت کــه به نمایــش عمومی
درآمده است.
»خانــه خــدا« کــه در آذرمــاه ســال  ۴۵در
ســینماهای تهران ،شــیراز ،تبریز ،آبادان ،مشهد و
همدان اکران شد ،به فروش خوبی دست پیدا کرد
و حتی جمعیت زیادی از قشــر مخالف سینما در
آن سالها را هم به سالنها کشاند.

»دردسر بزرگ«
 یاســمن خلیليفرد» :ماربازي« نمایشــي است با
طرح داســتاني مشــخص از اتفاقات واقعي زندگي
مشــترک یک زوج؛ زوجي که اختالفات به ظاهر ساده
آنها بــا گذر زمان بحرانــي و پیچیده شــدهاند .لحن
نمایش در آغاز طنز است .شوخيهاي متعدد کالمي
شخصیتها و بهرهگیري از لحن کمیک در ابراز و بیان
مشکالت و ناراحتيهایشان باعث ميشود مخاطب از
اندوه نهفته در زیرالیههاي متن فاصله بگیرد ،اما این
سیر به مرور تغییر ميکند و هرچه به انتهاي نمایش
نزدیکتر ميشویم ،از بار طنز اثر کاسته و بر تلخي آن
افزوده ميشود ،چراکه ابتدا به نظر ميرسد سرانجام
راهي براي حلوفصل بحرانهاي زوج پیدا شــود ،اما
هــم مخاطب و هم شــخصیتها هرچه به ســمت
پایــان نمایش پیــش ميروند ،از حل ایــن اختالفات
بیشــتر ناامید و عاجز ميشــوند و همین بر تلخي کار
ميافزاید .متن نمایش بسیار جذاب است .دیالوگها،
شخصیتها و موقعیتهاي ایجادشده پتانسیل باالیي
براي جلب توجه تماشاگر دارند .طي پیشرفت داستان،
مخاطب به آرامي از الیههاي ظاهري متن عبور کرده
و به اعماق آن ميرســد و در ایــن فرایند با کاراکترها
احساس نزدیکي بیشتري کرده و بعضا با یکي از آنها یا
حتي هردونفرشان همذاتپنداري ميکنیم .به همان
اندازهاي که متن کار ســاده و درعینحال پرمغز است،
اجراي آن نیز متعارف است .نویسنده با روایتي خطي و
کامال داستاني به تشریح اتفاقهاي مستند زندگي یک
زوج ميپردازد .دیالوگها مهمترین عنصر نمایشــند.
انتخاب یک شــنونده غایب )مشــاور( براي اظهارات
زن و مــرد ،تمهید هوشــمندانهاي اســت .بازیگران
درعینحال که مخاطبــي براي حرفهاي خود دارند،
گویا در ذهن خود و در خلوت خودشــان قرار اســت
تجربه  ۱۴سال زندگي مشترک را مرور کنند .طنز مالیم
متن به کندوکاو روابــط رمانتیک امروزي ميپردازد و
عالوهبر ترســیم مشــکالت و دغدغههــاي زوجهاي
امــروزي بر مســئله الزاميبودن مراجعه به مشــاور
براي حل بحرانهــاي خانوادگي نیــز تأکید ميکند.

»ماربازي« قرار نیست به ستایش یا نکوهش رفتارهاي
مرد یا زن در جامعه بپــردازد؛ درواقع هیچگونه نگاه
یکســویهاي به هیچیک از دو جنسیت نمایش نشده
اســت ،بلکه نوک پیکان به ســمت هر دو طرف یک
رابطــه و حتي حفرههــاي اجتماعي که تبعاتشــان
همین نابســامانيهاي خانوادگي اســت گرفته شده.
»ماربازي« قرار نیســت مخاطب را با غافلگیريهاي
متعــدد مواجه کنــد .وظیفه اصلي چنین نمایشــي
روبهروکردن تماشــاگر است با ناکاميها ،حسرتها و
ترسهــاي زندگي روزمرهاش .دشــتي با انتخاب تنها
دو شــخصیت و پرهیز از ورود شــخصیتهاي فرعي
به کار خود ،فروپاشــي یک زندگي زناشــویي را نه به
واسطه امري انتزاعي ،بلکه با بهرهگیري از سلسلهاي
از رخدادهاي زیسته و مستند در چهاردهمین سال از
زندگي مشترکشــان با مخاطب به اشتراک ميگذارد.
همانطــور که اذعان داشــتم» ،ماربازي« فرم چندان
نامتعارفــي ندارد .ایــن نمایش الیهالیــه با حکایت
اتفاقات از ســوي زن و مرد به مــوازات هم ،بنایش را
ميســازد .دو شــخصیت نمایش ،تنها با قطع نور در
یک طرف صحنه و روشنایي طرف دیگر از هم متمایز
ميشوند .درواقع کارگردان فقط به وسیله نورپردازي
مناســب ،موقعیتهاي مکاني و زماني متفاوت را از
یکدیگر تفکیک ميکند» .ماربازي« یک حسن دیگر هم
دارد؛ با آنکه کار متکي بر دیالوگ اســت و هیچ اکت
خاصي را از بازیگران آن نميبینیم ،کیفیت دیالوگها
و البته بازيهاي بهانــدازه و خوب بازیگران آن باعث
ميشــود نمایش ،کشــش خود را از دســت ندهد و
ریتمش را تا پایان حفظ کند.

برگزاری مراسم نکوداشت
حمید سهیلی در خانه سینما
 انجمن صنفی کارگردانان ســینمای مستند برای
حمید ســهیلی مراســم نکوداشــت برگزار میکند.
انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند در مراسمی
از حمید سهیلی ،مستندساز پیشکسوت خود تجلیل
میکند .مراسم نکوداشت حمید سهیلی سهشنبه ۲۱
خرداد ســاعت  ۱۸در سالن سیفاﷲ داد خانه سینما
برگزار میشــود .در این مراســم آیدین آغداشلو ،ارد
عطارپور ،پیروز کالنتری و شــادمهر راستین سخنرانی
خواهند کرد .حمید سهیلی یکی از شناختهشدهترین
مستندسازان سینمای ایران در حوزه مستند معماری
بــوده که فعالیت خود را از ســال  ۵۳و با دســتیاری
مجموعههــای تلویزیونــی »آتــش بــدون دود« و
»ســفرهای دور و دراز هامی و کامــی« آغاز کرد .وی
ســپس به مدت چهار دهه در حوزه مستند مشغول
به فعالیت شد و مجموعههای بسیاری در زمینههای
فرهنگ و هنر ایرانی به تصویر کشید .از مجموعههای
موفق وی میتوان از »بســوی ســیمرغ«» ،معماری
ایرانی«» ،رابطههای پنهان« و »بافت قدیم شهرهای
ایران« نام برد .ســهیلی بیش از دو سال است که در
بستر بیماری است و آخرین فیلمش ساخت مستندی
با عنوان »قزوین« است.

