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یست به آنها فکر کنید

خاطرهانگیزترین زمستانهای قرن

از میان مجموعه فیلمهای مســـتند گـــروه هنر و تجربه،
تماشای یک مستند خوش ساخت و مناسب دیگر با نام
«تاالن»(بهمعنایتاراجوچپاول)ساختهیکمستندساز
جوان خراســـانی بهنام «محمد صادق دهقانی» را دارم
که با نگاهی بیطرفانه به پدیده نگرانکننده فرونشست
زمینهای کشاورزی بهدلیل برداشـــتهای بیرویه آب
و حفر چاههای غیرمجاز در یک دهه گذشـــته ،گریبانگیر
بسیاری از دشتهای ایران شده است.

شاخصترین کالسیکهای کریسمسی سینمای جهان

بهرام توکلی) دو فیلم برنده جایزه در ســـی و ششـــمین
جشنواره فیلم فجر که با نگاهی تازه ومتفاوت به موضوع
جنگ تحمیلـــی پرداختهانـــد ،میتواند پیشـــنهادهای
تکمیلیمنباشد.
در عرصـــه اجرای نمایشهای صحنه (تئاتـــر) نیز اگر از
زمان اجرای نمایش متفاوت و قابل اعتنای «نشانه ها»
(به کارگردانی مانلی شجاعی فرد) نگذشته بود ،تماشای
ایـــن نمایش از توصیههای جدی من میبود ،اما ازمیان

پرده

عکسها :نماوا

عکس :فیلمنگار

سرو زیر آب
ِ

باشو ،غریبه کوچک

در کنار این کارها ،از میـــان دیگر فیلمهای روی پرده ،دو
«سرو زیر آب» (ساخته
فیلم سینمایی قابل تأمل دیگرِ :
محمدعلیباشهآهنگر)باموضوعشهدایگمناماقلیت
و همچنین فیلم ســـینمایی «تنگه ابوقریب» (ســـاخته

ایران :سـ ــال جدید میالدی تازه از راه رسیده است.
فیلمهـ ــای مربوط بـ ــه کریسـ ــمس در مـ ــاه ژانویه
طرفـ ــداران بسـ ــیاری دارد و بواسـ ــطه یـ ــک س ـ ـنّت
جاافتـ ــاده میلیونها نفر در سرتاسـ ــر دنیا در ژانویه
پای فیلمهایی مینشـ ــینند که مربوط به سال نو و
کریسمس هسـ ــتند .اگر چه فیلمهای زیادی با این
موضوع خاص وجود دارند که به کالسـ ــیکهای پر
تکرار دوران تعطیالت سـ ــال نو تبدیل شدهاند اما

نمایی از فیلم « یک زندگی شگفتانگیز»

در این میان برخی فیلمها هستند که آثاری ماندگار
به حساب میآیند و در این زمینه به کالسیکهای
درجه یک تاریخ تبدیل شدهاند .بد ندیدیم به چند
مـ ــورد از بهترین فیلمهای کریسمسـ ــی که تاکنون
ساختهشده،اشارهکنیم.

نمایشهای در حال اجرای این روزها ،توصیه میکنم که
دیدن نمایش «خانه برنارد آلبا» نوشته « فدریکو گارسیا
لورکا» (شاعر و نویســـنده نامداراسپانیایی) با کارگردانی
خالقانه و استادانه دکتر علی رفیعی را از دست ندهید.

یکزندگیشگفتانگیز
فیلـ ــم «زندگـ ــی شـ ــگفت انگیـ ــز اسـ ــت»(It’s a
 )Wonderful Lifeبـ ــه کارگردانـ ــی فرانـ ــک کاپـ ــرا
محصول سـ ــال  ۱۹۴۶ایاالت متحده امریکا یکی از
به یادماندنیتریـ ــن و خاطره انگیزترین فیلمهای
سینماسـ ــت .داسـ ــتان این فیلم در ایام کریسمس
در یـ ــک شـ ــهر کوچک امریکایـ ــی اتفـ ــاق میافتد.
این فیلم توسـ ــط بنیاد فیلم امریکا (بفا) بهعنوان
تأثیرگذارترین فیلم تاریخ سـ ــینما انتخاب شـ ــده
است .قهرمان فیلم بعد از چند اتفاق ناخوشایند،
در شـ ــب سال نو ناامید از همه چیز و همه کس ،به
این فکر میافتد کـ ــه کاش اصالً به این دنیا نیامده
بود .فیلم پاسـ ــخ به این سؤال اسـ ــت که اگر جورج
بیلی (با بازی جیمز اسـ ــتوارت) که درسـ ــت در روز
کریسـ ــمس میخواهد خودش را بکشد اگر به دنیا
نیامده بود ،دنیا چه شکلی میبود؟
سرودکریسمس
سرود کریسمس ماپت (The Muppet Christmas
 )Carolفیلمی موزیکال اسـ ــت کـ ــه اگرچه کمتر از
 30سـ ــال از سـ ــاخت آن( )1992میگـ ــذرد ،امـ ــا به
یکی از کالسیکها بدل شده است .برایان هنسون
این فیلم را براسـ ــاس کتاب کالسیک چارلز دیکنز
بازسازی کرده و مایکل کین نقش «اسکروچ» را در
آن با گفتار سنگین شکسپیرگونه بازی میکند .غیر
از مایکل کین ،دیگر شـ ــخصیتهای فیلم همگی
عروسکهستند.
مرادرسنتلوییسمالقاتکن
فیلم مرا در سـ ــنت لوئیس مالقات کن (Meet Me

 )in St Louisاز جمله محبوبترین فیلمهای تاریخ
سینماویکیازپرطرفدارترینموزیکالهایشناخته
شده است .فیلم محصول سال  1944است و آهنگ
کریسمسـ ــی این فیلـ ــم چنان محبوبیتـ ــی در میان
خانوادهها پیدا کرده که بسـ ــیاری شب سال نو آن را
میخوانند و به قول معروف ورد زبانها شده است.
کریسمسسفید
مایکلکورتیزاگرچهبیشترینشهرتخودرامدیون
فیلم کالسیک و بسیار معروف «کازابالنکا» است
امـ ــا او یک فیلم موزیکال هـ ــم در کارنامهاش دارد
که به یکی از رمانتیکهای کالسـ ــیک تاریخ سینما
تبدیل شـ ــده اسـ ــت .کریسمس سـ ــفید این فیلم
موزیکال کالسیک که محصول  1954است به یک
اندازه هم برای شـ ــخصیتهای فیلـ ــم و هم برای
بینندگان ،شـ ــادی و خوشـ ــی تعطیـ ــات را فراهم
میکندوپرازموزیکالهایقدیمیوشادتعطیالت
است.فیلمتأکیدمیکندکه«درکناریکدیگربودن»
یکیازبزرگترینموهبتهایدنیاست.
معجزهدرخیابانسیوچهارم
معجزهدرخیابانسیوچهارممحصولسال۱۹۴۷
است .آدمهایی شکاک در شب سال نو در خانهای
میهمان میشـ ــوند و تماشـ ــاچی در طول فیلم پی
میبـ ــرد که هیچ چیز در دنیا بدتر از این نیسـ ــت که
در شـ ــب عزیزی مثل شب سـ ــال نو میهمانهایی
ناهمخوان داشته باشی و آدمهای شکاک ،بدترین
میهمانهای جشـ ــن کریسـ ــمس هسـ ــتند .جورج
سیتون،نویسندهوکارگرداناینفیلم،برندهدریافت
جایزهاسکاربهترینفیلمنامهاقتباسیشد.

رسول نجفیان ،شاعر ،بازیگر و خواننده از «خواندن» به عنوان یک گریزگاه میگوید

چرا کالسیکها مهم هستند
امروز
و دیروز

جواد گلپایگانی ( آ تقی)

احمد مندوبهاشمی (آقای اقتصاد)

امید آهنگر (علی کوچولو)

نقد ،تحلیل و آیتم نمایشهای طنز بود .دلیل محبوبیت
برنامه در میان مخاطبان تلویزیون آن بود که هر کس به
نوعی مسائل و مشکالت اقتصادی خود را در آن میدید.
اجرای این برنامه اقتصادی را «احمد مندوبهاشمی»
به عهده داشت که در میان مردم با نام «آقای اقتصاد»
معروف بود .در آیتمهای نمایشی محمد شیری ،عباس
محبوب ،شاپور شهیدی و نیاز سلیمی به ایفای نقشهای
ب هاشـــمی در سال
مختلف میپرداختند .احمد مندو 
 1379در 61سالگی درگذشت.
علیوآتقی
«آینـــه عبرت» مجموعهای تلویزیونی اســـت کـــه در دو
سری ســـاخته شـــد .ســـری اول آن را ( )۱۳۶۷–۱۳۶۸در
۵قســـمت به کارگردانی «علی نقیلو» بود و ســـری دوم
آن را (« )۱۳۶۸–۱۳۷۰محسن شاهمحمدی» کارگردانی
کرد و از شـــبکه یک ســـیما پخش شد .این ســـریال که در
آن به مشـــکالت مواد مخـــدر در خانـــواده میپرداخت
شـــخصیتهای معروف آن «علی» و «آتقی» بودند که
این نقشها را بهترتیب محمود دینی و جواد گلپایگانی
ایفا کردند .با گذشت سالها هنوز بسیاری این دو بازیگر را
با این نقشها میشناسند.

عکس :ایسنا

عکسگرفتندوتمامیعکسهارارویتصاویرپسزمینه
که نقاشی هستند قرار دادهاند .امید آهنگر با نقش علی
کوچولو همچنان در اذهان باقی مانده است.
ماجراهایآقاینیکی
شاید کمتر کسی باشد که در دهه  70برنامه «ماجراهای
آقای نیکی» را دنبال نکرده باشد و از شیوه اجرای طنزش
نخندیده باشـــند .شـــخصیتی با بازی «امیـــر نیکیار» که
یکـــی از پایه گذاران طنز نمایشـــی پس از انقالب اســـت.
آقای نیکی شخصیتی بود که پشت چهره سادهاش پر از
معنی و مفهوم بود و اکنون جایش در جعبههای جادویی
خانگی به عقیده بسیاری کارشناسان احساس میشود.
نیکیار دربـــاره آقای نیکـــی میگوید« :ایـــن نقش مانند
بهلول بود و پشت هر خنده و حرفه آقا نیکی هزاران پند
و اندرز و انتقاد نهفته بود و مردم با درک درست بخوبی
میدانســـتند که طنزهای بنـــده تنها خنده صـــرف را به
همراه نداشت بلکه تأمل و اندیشه چاشنی آن بود».
آقایاقتصاد
«سیمای اقتصاد ما» یک مجموعه تلویزیونی محصول
ســـال  ۱۳۶۶بـــه کارگردانی محمدرضا پاســـدار بود که از
شـــبکه یک پخش شـــد .این برنامه اقتصادی ترکیبی از

به گمانـــم نه تنها بـــرای عالقهمنـــدان جدی
عرصـــه ادبیـــات ،بلکه حتی بـــرای افرادی که
به تازگـــی خواهان قدم نهادن بـــه این دنیای
نامتناهی شدهاند هم مطالعه شاهکارهای به
جای مانده از ادبیات کالســـیک فارسی بسیار
ضروری است.
در میـــان شـــرح و تفســـیرهای متعـــددی که
درخصوص آثار ادبی کالســـیک فارسی انجام
شده ،مطالعه تفسیر مثنوی استاد کریم زمانی

را به جوانان پیشنهاد میدهم چرا که ایشان به
سراغ بیت به بیت این اثر سترگ رفته و کاری
ارزشمند در برابر عالقهمندان قرار داده است.
بی هیـــچ اغراقی مثنوی موالنا سرچشـــمهای
از تفکرات ناب بشـــری اســـت که بـــا مراجعه
بـــه آن میتـــوان پاســـخ بســـیاری از ناگفتهها
را یافـــت .البتـــه این ویژگـــی تنها بـــه مثنوی
محدود نمیشود ،شما به سراغ دیوان حافظ
و شاهنامه فردوســـی هم که بروید با مباحث
و تفکراتی روبهرو میشـــوید که پاسخگوی نیاز
امروز بشـــر و راهکاری دربرابر مشکالت جهان

خواهنـــد بـــود .در همین حوزه پیشـــنهادهای
دیگـــری هم دارم ،شـــرح اســـتاد حســـینعلی
هـــروی از غزلهـــای حافظ و تصحیح اســـتاد
جـــال خالقی مطلـــق از شـــاهنامه هم دیگر
آثاری هســـتند که مطالعه آنها را به هر یک از
عالقهمندان ادبیات توصیه میکنم.
دربـــاره آثار مذکور نکته قابل توجه این اســـت
کـــه مفاهیم نهفتـــه در آنها فراتـــر از مرزهای
جغرافیای سیاسی و زبانی ما کلیدی راهگشا
دربرابر زندگی بشـــر امروز بـــا همه دغدغهها
و مشـــکالتش خواهد بود .ضـــرورت مراجعه
به ادبیات از بابت تلنگری اســـت که به انسان
برای دست یافتن به درک بهتر نسبت به خود
و جهان هستی میزند ،ادبیات چگونگی صلح
دوســـتی ،انسان دوســـتی و از سویی مهربانتر
بـــودن با دیگران را به ما یـــاد میدهد .با تمام
فوایدی که در ادبیات ،بویژه در آثار کالســـیک
وجود دارد نمیدانم چـــرا برخی اصرار دارند
به مردم این گونه تلقین کنند که مطالعه آثار
ادبی کالسیک تنها مناسب افرادی است که به
طور تخصصی در این عرصه فعالیت میکنند
و عامه مردم از درک آنها عاجز هستند!
این در حالی اســـت که آثار مذکور زمانی خلق
شـــدهاند که اغلب مردم حتی از سطح پایین
ســـواد بی بهـــره بودهاند ،با این حـــال آنان در
لهایی چون قهوهخانهها جمع میشـــده
مح 
و بـــه حکایتهـــا و ماجراهای جـــای گرفته در
این آثار گوش میدادند؛ اگر قرار بود تنها عده
معدودی قـــادر به فهم این آثار باشـــند ،پس
بزرگان ما این شـــاهکارها را برای چه کســـانی
خلـــق کردهاند و اصالً فایدهشـــان چیســـت؟
ایـــن در حالی اســـت که گنجینههـــای به جای
مانده از بـــزرگان ادبیمان را میتوان در حکم
خوراکهایی فکری دانســـت که اگـــر با وجود

تمام پیشرفتهای علوم مختلف از آنها غافل
شـــویم ،با خألیی جـــدی در عرصـــه فرهنگ
روبهرو خواهیم شـــد .فکر میکنید آســـیبها
و ناهنجاریهایـــی کـــه در بخشهای مختلف
اجتماعی با آنها روبهرو هستیم از کجا آمده؟
بی شـــک بخشـــی از آن نتیجه بی توجهی به
داشتههای ادبیمان است.
از بحث ادبیات کالســـیک فارسی که بگذریم
پیشنهاد دیگری هم برای عالقهمندان ادبیات
دارم کـــه مطالعه آثار بزرگان ادبیات روســـیه
بویژه در قرن نوزدهم است ،همانقدر که تأکید
دارم ورود بـــه دنیـــای ادبیات بـــدون مطالعه
آثار کالســـیک ممکن نیســـت ،ادامه پیشروی
در آن هم بدون خواندن شاهکارهای بزرگانی
همچون نیکالی گوگول ،فئودور داستایوسکی
یـــا آنتوان چخوف ممکن نیســـت ،البته از آثار
خواندنـــی بـــزرگان ادبیات معاصـــر خودمان
همچون صـــادق هدایت ،بزرگ علوی و دیگر
هم نباید غافل شـــد .این افراد ،صاحب چنان
آثار شـــاخصی هســـتند که قـــادر بـــه انتخاب
از میـــان نوشـــتههای آنـــان نیســـتم و ترجیح
میدهـــم به جای اشـــاره به نام هیـــچ کدام از
کتابهایشـــان خوانندگان را به خواندن همه
مخلوقات ادبـــی چهرههای شـــاخص دوران
معاصـــر دعوت کنم .مطالعـــه باید به جزئی
جدایی ناپذیـــر از زندگیمان تبدیل شـــود ،به
کتـــاب خواندن هم بایـــد همچون نیـــازی که
بـــه نوشـــیدن آب یا غـــذا خـــوردن داریم نگاه
کنیـــم ،همان طور که با فقـــدان طوالنی مدت
هریـــک از آنها جانمان به خطر خواهد افتاد،
بـــا بی توجهی به مطالعه هم ســـامت روح و
جامعهمان بـــه خطر میافتـــد ،این حقیقتی
اســـت که اگر آن را درک کنیـــم دیگر با چنین
سطح پایینی از مطالعه روبهرو نخواهیم بود.

اثری برای همه دورانها

کمتر کسی است که اثر لئوناردو داوینچی را ندیده و یا دربارهاش نشنیده باشد

قاب

عکسidb :

نقـــاط اوج و مهارتهـــا حرفـــه بازیگری
بوده بپا خاسته و برای وی کف میزدند،
ادامـــه داد :ایـــن فیلم مرا به یـــاد مادرم
انداخت زیـــرا او هم مثـــل نقش من در
فیلم همســـر تمام زندگی خـــود را وقف
پدرم کرد و وقتی  80سال سن را رد کرد،
روزی بـــه من گفت احســـاس میکند به
بســـیاری از خواســـتهها و نقاط اوج مورد
نظر شخصیاش نرسیده است.
از ما زنان فقـــط طلب همراهی و قدرت

بخشـــیدن به شـــوهرانمان میشود و از
مـــا میخواهنـــد فرزندان خـــود را از آب
و گل درآوریـــم و هـــر چند اینهـــا کارهای
بایســـتهای اســـت امـــا تکلیـــف اهـــداف
شخصی ما چه میشود؟
مـــا بایـــد رؤیاهـــای خـــود را هـــم تحقق
بخشـــیم و در این راه بکوشـــیم و دیگران
نیز چنین اجازهای را به ما بدهند.
وقتـــی کـــودک بـــودم حـــس و حـــال
محمدعلی کلـــی را داشـــتم و هر چقدر

که او میخواســـت برترین بوکسور جهان
شـــود که البته شـــد من نیز میخواســـتم
پیشرو هنر بازیگری باشم .اینک  45سال
اســـت که در این حرفه فعالیت میکنم
و از همان روزهایی که فیلمهای شیرین
والت دیســـنی را دیدم ،این احســـاس و
رویکـــرد در من قدرت گرفت .پشـــیمان
هـــم نیســـتم زیـــرا بهرغـــم اســـکارهای
نگرفتهام ،یـــک زندگی شـــگفتانگیز را
پشتسر نهادهام.

عکس :لست سکند

آذین آذرخش

مهم نیست اهل هنر باشید یا نباشید؛ برخی
آثار شـــاخص هنری هســـتند که بـــا توجه به
شهرت و معروفیت عامی که دارند و با توجه
به تیراژ باالیی که در اشـــکال پوستر یا کپی در
دســـترس بودهاند ،برای اکثر آدمها در گوشه
و کنار دنیا-و در کشـــور خودمان -بسیار آشنا
باشـــند .آثاری که احیاناً پوسترشان را بر دیوار
فـــان قهوه خانـــه دورافتاده بیـــن راهی یا بر
دیـــوار یک بنـــگاه در یـــک شهرســـتان و یا به
عنـــوان بافتـــهای در قاب یک تابلـــو فرش در
خانه خویشاوندی آنها را دیده باشید .ممکن
اســـت تنها اسمی از این دســـت کارها شنیده
باشـــید یا شاید حتی اســـمش را هم ندانید و
اصوالً خبر نداشـــته باشـــید که خالـــق این اثر
کیست و چه زمانی آفریده شده است.
«شـــام آخر» یکـــی از همین آثار اســـت .یکی
از شـــاهکارهای هنری «لئونـــاردو داوینچی»
نقاش ایتالیایی قرن پانزدهم .جالب اســـت
بدانیـــد کـــه ایـــن نقاشـــی را نمیتوانیـــد در
هیـــچ یک از موزههای جهان پیـــدا کنید و اگر
بخواهید این اثر را ببینید باید ســـری به شهر

میـــان ایتالیـــا و کلیســـای «ســـانتا ماریا دل
گراتزی» این شـــهر بزنید و این نقاشـــی را که
بر دیوار ســـالن غذاخوری این کلیســـا کشیده
شـــده اســـت ،ببینید.در این نقاشی که عیسی
مســـیح در کنـــار 12حواری خود قـــرار گرفته و
داوینچی صحنهای را به تصویر کشیده است
که در آن مســـیح به مریدانش گفته است که
یکـــی از آنها میخواهد بـــه او خیانت کند .در
تصویر  12نفر از مریدان عیســـی مســـیح دور
این میز شـــام نشســـتهاند .البته این نقاشـــی
بواسطه گذشت بیش از  500سال و به خاطر
آسیبهای طبیعی قدری دچار رنگ پریدگی

شده است .امروزه از رنگهای نقاشی اصلی
چیـــز زیادی باقی نمانده کـــه دلیل اصلی آن
میتوانـــد آســـیبهای طبیعی و متـــد به کار
رفته در طراحی آن باشد .البته بازسازیهایی
روی این نقاشـــی دیواری صورت گرفته است
کـــه آخرین بازســـازی به ســـال  2000میالدی
برمی گردد.
گفتنی اســـت صدهـــا مقالـــه دربـــاره این اثر
نوشته شده و بد نیست بدانید پس پشت این
اثر محاســـبات ریاضـــی و مثلثاتی پیچیدهای
وجـــود دارد کـــه از آن یک شـــاهکار بیبدیل
میسازد.

