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صحنه

  فهرست اوليه  نامزدهاي جايزه رمان گاردين
 معرفي شد

فهرست نامزدهاي اوليه جايزه رمان »گاردين« معرفي شدند. در فهرست نامزدهاي اوليه 
جايزه گاردين يا »اين جايزه بوكر نيست« هفتاد رمان از ناشران مختلف به چشم مي خورد. 
نويس��ندگان انگليس��ي زبان از سراس��ر جهان در اين فهرس��ت حضور دارند و موضوعات 
كتاب هاي شان طيف وسيعي را دربرمي گيرد. با راه يافتن شش رمان به مرحله بعدي براي 

دستيابي به جايزه گاردين، كيفيت اين رمان ها مشخص مي شود. 
با اعالم فهرست نامزدهاي اوليه، جايزه گاردين يا اين جايزه بوكر نيست، هفتمين دوره 
خود را شروع كرده است و مانند هر دوره انتخاب شش رمان فهرست نامزدهاي نهايي جايزه 
گاردين بر عهده مردم است. براي راي دادن به كتاب مورد عالقه خود مي توانند دو كتاب از دو 
ناشر متفاوت را انتخاب كنند و به آن راي دهند. همچنين شركت كننده بايد همراه راي خود 
حداقل يك شرح بر يكي از كتاب هايي كه انتخاب كرده است بنويسد. اين شرح و معرفي بايد 
حداقل صد كلمه باشد گرچه در قوانين هم آمده است كه اينقدر دقت براي معرفي كتاب ها از 

سوي شركت كنندگان صورت نمي گيرد. 
 رمان هاي »چرتكه« نوش��ته لوييس آرماند، »خدا در ويرانه« به قلم كيت اتكينس��ون، 
»ترور« نوشته ريچارد بريد، »هيوالي واقعي« به قلم ليام براون، »مبارزه طوالني« اثر اميلي 
بوالك، »رام كردن شير« به قلم جوانا كمپبل، »شيشه« نوشته الكس كريستوف، »جمجمه 
سبز درخشان« به قلم گاوين كوربت، »شبكه شورش��ي ها« به قلم پيتر كولمن، »سرزمين 
آرزوها« نوشته ميكاييل كرامي، شرم به قلم ملين فيين، آقاي مك و من نوشته استر فروييد، 
محدوديت هاي جه��ان به قلم اندرو رايموند درين، گرگ مرزي نوش��ته س��اا هال، آناتومي 
مصنوعي نوشته كت گوردن، »الف تاي من و تو« به قلم جيمز هانا، »روح ما در شب« نوشته 
كنت هاروف، »يك سوم از بهشت« به قلم ژولييت همون، »جنگ زامبي ها« به قلم الكساندر 

همون و »توكيو« اثر نيكالس هاگ به فهرست نامزدهاي اوليه جايزه گاردين راه يافته اند. 
گاردين از عالقه مندان به شركت در اين مسابقه خواسته اس��ت تا پايان وقت اداري دوم 

آگوست از طريق سايت رسمي اين روزنامه براي راي گيري جايزه رمان گاردين اقدام كنند. 

  مراسم اجراي ويژه هنرمندان تئاتر »فصل شكار بادبادك ها« به كارگرداني جالل تهراني 
با همكاري مركز ملي فرش ايران و مجموعه تئاتر ش��هر با حضور جمع كثيري از ستارگان 
عرصه سينما، تئاتر، تلويزيون، ورزش و مسووالن فرهنگي و هنري شامگاه شب گذشته در 

سالن اصلي اين مجموعه برگزار شد. )آنا( 
  كمال تبريزي با اشاره به تحريم حوزه هنري و عدم نمايش برخي فيلم ها در سينماهايش 
گفت: اتفاقا اين روش بيشتر فيلمسازان را ترغيب مي كند كه مس��ير خود را ادامه دهند تا 
روزي برسد كه ما حوزه هنري تحريم كنيم. روزي آنقدر سينما در اين كشور ساخته مي شود 
كه ما عنوان كنيم ديگر فيلم هاي مان را اكران مي كنيم به شرط اينكه در سينماهاي حوزه 

هنري روي پرده نرود. )ايسنا( 
  فريدون جيراني - كارگردان س��ريال در حال پخش »تعبير وارونه ي��ك رويا« - از پايان 

تصويربرداري مجموعه اش طي يك هفته آينده خبر داد. )ايسنا( 
  فيلم سينمايي اول »متولد 65« محصول جديد مركز گسترش سينماي مستند و تجربي 
به كارگرداني مجيد توكلي و تهيه كنندگي محمدمهدي عسگرپور، با اتمام آخرين مراحل 

فني توليد آماده نمايش عمومي شد. )ايسنا( 
  اجراي نمايش »پيوند خوني« به كارگرداني هوشمند هنركار، با سخنان بهزاد فرهاني و به 

ياد مصطفي عبداللهي آغاز شد. )ايسنا( 
  محسن ش��ريفيان كه اين روزها براي برگزاري تور كنسرت هاي گروه موسيقي »ليان« 
در كانادا اس��ت، از برگزاري كنس��رت اين گروه در تهران پس از برگشتن به كشور خبر داد. 

)ايسنا( 
  »آن رول«، رمان نويس امريكايي كه داس��تان هايش را براس��اس وقاي��ع جنايي واقعي 

مي نوشت، در 83 سالگي درگذشت. )ايسنا( 
  سريال »عاليجناب« به نويسندگي و كارگرداني س��ام قريبيان و تهيه كنندگي مسعود 
ردايي و علي حضرتي در ح��ال حاضر در مرحله انتخاب بازيگر ق��رار دارد و در ادامه انتخاب 
بازيگران خود به تازگي با سعيد آقاخاني، احس��ان كرمي و ليال اوتادي قرارداد بسته و طبق 

برنامه ريزي، اوايل شهريور فيلمبرداري آن آغاز مي شود. )فارس( 
  كتاب عكس »انتهاي زمين« ش��امل 100 قطعه عكس از عكاس��ان همسفر با تورهاي 

عكاسي چيليك منتشر و در دسترس همگان قرار گرفت. )ايلنا( 
  آلبوم »دعوت« نخستين آلبوم رسمي گروه »كاكوبند« ازسوي موسسه آواي هنر در بازار 

موسيقي كشور منتشر شد. )ايلنا( 
 نمايش »ستواِن اينيش��مور« روزهاي پنجش��نبه )8 مرداد( و جمعه )۹ مرداد( دو اجرا 

خواهد داشت. )ايلنا( 
 نخستين فستيوال »ويديوهاي ١٥ ثانيه اي اينستاگرام« توسط كارگاه سينماي آلترناتيو 

ايران در محيط اينستاگرام برگزار مي شود. )ايلنا( 
 به گفته حامد زحمتكش، كارگردان نمايش »بخت خفته«، امكان همكاري صداپيشگان 

انيميشن »شكرستان« با اين نمايش وجود دارد. 
 علي شمس، كارگردان ايراني قصد دارد نمايش »قلعه انسانات« را بعد از اجرا در ايران، به 
عنوان پاسخي به خشونت داعش در موزه هاي شهر موصل عراق در موزه هاي شرقي شهر رم 

روي صحنه ببرد. 
 اليزابت بنكس و ديان كروگر به جمع هيات داوران بخش اصلي هفتاد و دومين جشنواره 

فيلم ونيز پيوستند. 
 سهيل نفيسي، خواننده و نوازنده صاحب سبك گيتار در تازه ترين كنسرتش مجموعه اي 
از پرطرفدارترين آهنگ هاي خود را اجرا خواهد كرد. كنس��رت س��هيل نفيسي ساعت ۲1 

روزهاي 16 و 1۷ مرداد ماه سال جاري در تاالر آسمان فرهنگستان هنر برگزار مي شود.

نفي صورت هاي تقليدي تئاتر!

 به بهانه اجراي نمايش »تخلف ميزانسنيك سهراب« 
در تماشاخانه انتظامي- خانه هنرمندان

  ناصر حبيبيان/  بار سنگين كابوس و درد سهراب بودن/ شدن چنان است كه هيچ 
ساختار دراماتيكي تاب تحملش را ندارد! درس��ت مثل وزن سنگين فجايع روزگار ما! 
كدام تراژدي كدام اثر كميك، مي تواند تراژيك تر از تصاوير س��الخي صفوف آدم هاي 
زنده اي باش��د كه در عراق و افغانس��تان و كوباني و س��وريه در يوتي��وپ، روز به روز با 
پيكسل هاي نابتري بارگزاري مي شود؟ مگر مي شود پس از ديدن اين تصاوير، نمايشي 
رئاليستي و تراژيك تر به صحنه برد؟! ابدا! جعل اس��ت! پس بايد صورت هاي ُمضحك 
و مالل آور آناتومي ساختار درام در قالب هاي ارس��طويي- كه نه ارسطويي، بلكه قرون 
وسطايي و منتسب به ارسطو- را به زباله دان تاريخ سپرد؛ صورت هاي تقليدي »دوصد 
لعنت« شده اي كه بر كشش هاي بالهت وار، بحران هايي خرفت و تعليق هاي دروغين 
و مبتذل استوارند. هامارتيا و روانشناسي شخصيت، با گوشه چشمي به فجايع انساني 
معاصر و در حال رخداد، تعاريفي كوته نظرانه و آبكي مي يابند! حتي بايد از خطوط امن 
ميزانسن هاي خط كشي ش��ده و چارچوب دار هم عبور كرد! تخلف ميزانسنيك!پشت 
ترافيك اتوبان همت بايد به تابلوي روگذر »به روياهايت بينديش!« خيره شد و تراژدي 
پدر خوش شانسي را در تصوير سلفي خانواده برندگان خوشبخت بانكي نظاره كرد كه 
دسته جمعي به ما پوزخند مي زنند! در ترافيكي كه همزمان پدر خوش شانس ديگري 
با خانواده اش در گرماي 40 درجه، با صورتي نمايشي ش��ده از كمدي و لبخند، تو را با 
فال حافظ و بادكنك محاصره مي كنند! در چنين ش��رايطي بايد از روشن كردن كولر و 
باالكشيدن شيشه ها خودداري كرد! تخلف ميزانسنيك!بايد از تصويرهاي غيرمنطقي و 
نمايشي شده رسانه، كانال هاي تلويزيوني مختلف، سخنراني هاي نمايشي سازمان ملل، 
فوتبال، ُاسكار و هاليوود كه ما را به صورت هاي نمايشي شده از منطق، احاطه كرده اند 
عبور كرد! بايد موقعيت منطقي و دقيق خود را از وراي واقعيت هاي نمايشي شده حاضر 
و آماده، فهم كرد!بايد پرسش بي مصرف و مريض »آيا ما تئاتر داريم يا نه؟!« جاي خود 
را به »ما براي چه تئاتر كار مي كنيم؟!« بدهد. اثبات و يا نفي اينكه »آيا ما تئاتر داريم؟!« 
هيچ كمكي به وضع موجود و غيرموجود نمي كند اما فهم وضع موجود تنها ممكن است 
از جايگزيني پرسش نسبت ما با تئاتر چيس��ت، حاصل شود. تخلف ميزانسنيك، يك 

روش براي طرح اين پرسش است!

اعتماد| »مي خواه��م به بازنگ��ري قهرمانان 
سينماي خود بپردازم و اين بازنگري را ضروري 
مي دانم كه »ش��ب موس��يقي فيلم مس��عود 
كيميايي« به رهبري بهزاد عبدي و خوانندگي 
رضا يزداني، بهانه خوبي ب��راي اين دوباره نگري 

است.«
اين را »مس��عود كيميايي« گف��ت، صبح 
دي��روز. بهانه اش همين موس��يقي فيلم هايش 
اس��ت كه قرار اس��ت اج��را ش��ود: قطعاتي از 
موس��يقي فيلم هاي متروپل، حك��م، رييس، 
سرب، مرس��دس و به احتمال فراوان گروهبان. 
كيميايي از آن فيلمسازاني است كه به چيزهاي 
ديگري هم شهره اس��ت. به چيزهايي جز خود 
فيلم هايش؛ مثال ب��ه رفاقت ك��ه دغدغه ثابت 
آثارش است. مثال به ديالوگ ها و نمادهاي ثابتي 
كه در تمامي آثارش كم  و بيش ديده مي ش��ود 
و البته موس��يقي آثارش – به خص��وص قبل از 
انقالبي ها- خواننده ها و آهنگسازاني كه در اين 
سال ها شناخته شدند. حاال كارگردان »قيصر« 
از اهميت موسيقي در دنياي سينما مي گويد. او 
البته خودش موس��يقي مي داند. همسرش هم 
آهنگساز بود و حاال خودش هم گهگاهي دست 

به پيانو مي برد. 
كارگ��ردان كهنه كار مي گويد: »موس��يقي 
فيلم در تمام دنيا ب��ه عنوان يكي از فعاليت هاي 
با اهميت فرهنگي شناخته مي شود و ما شاهد 
اين هستيم كه هر س��اله در تمام دنيا بسياري 
از آهنگس��ازان بزرگ با جمع آوري اركسترهاي 
بزرگ تالش مي كنند تا اجراهاي زنده مختلفي 
از موسيقي فيلم هاي خود داشته باشند. متاسفانه 
در كشور ما ش��رايط تا حدي سخت است و يك 
پديده  تازه، كمي دير جا مي افتد. ما هنوز در اينجا 
دعواه��اي روز اول را داريم كه به اعتقاد من يك 
نوع دعواي جهان سومي اس��ت كه بايد بيشتر 
از اينها روي آن فكر ك��رد.« و البته اين كنايه اي 
است به حرف هاي »اس��فنديار منفردزاده« كه 
بعد از اعالم خبر اجراي آثار، در نامه اي نوش��ت 
كه: »آقاي كيمياي��ي عاجزانه خواهش مي كنم 
آثار من را اج��را نكنيد.« پيش از اي��ن قرار بود، 
موس��يقي فيلم هاي»رضا موتوري«، »قيصر« 
و »داش اكل« ني��ز اج��را ش��ود كه ب��ا اعتراض 
آهنگس��از آن اجراي اين قطعات حذف ش��د، 
مسعود كيميايي اما با سعه صدر با رفيق سابقش 
برخورد مي كند. مي گويد هنوز هم او را دوست 
دارد، براي همين »اعت��راض« نمي كند و فقط 
مي گويد: »من از دوس��تان نزديك اس��فنديار 
منفردزاده هستم و ش��ايد هفته اي يك بار هم 
با او تماس بگيرم و در جريان احوالش باش��م. به 
هر حال او از برگزاركنندگان كنس��رت خواسته 

كه موسيقي هاي او در اين كنسرت اجرا نشود، 
من هم به خواسته او احترام مي گذارم.  اي كاش 
بهزاد عبدي و برگزاركنندگان كنسرت زودتر به 
اين دوستان تلفن مي زدند و مي گفتند ماجرا از 
چه قرار است. من تصور مي كنم اگر بچه ها زود 
حدس مي زدند كه قرار اس��ت چنين مشكلي 
براي كنس��رت به وجود  آيد قطعا زودتر تماس 
مي گرفتند. البته من معتقدم آنها فكر مي كنند 
كه بهزاد عبدي قصد دست درازي به آثارشان را 
دارد در حالي كه بايد بدانيم نگاه به موسيقي فيلم 
تخصص جداگانه اي است كه ارتباط چنداني به 
اين ماجرا ندارد.« راستش او خودش هم خيلي 
در جريان برنامه نبوده؛ ب��راي همين درباره ايده 
اوليه كار مي گويد: »وقتي بهزاد عبدي پيشنهاد 
داد كه با يك اركستراسيون تازه، موسيقي برخي 

آثارم را در قالب يك كنس��رت اجرا كند، تصور 
كردم كار بسيار خوبي اس��ت كه هم در دنيا باب 
است و هم مي تواند مقدمه خوبي براي برگزاري 
كنس��رت هايي از اين دست ش��ود. البته بماند 
كه كپي رايت به دليل ف��راز و فرودهايي كه در 
كشورمان دارد ما را با مشكالت متعددي روبه رو 
كرده است. ما به دليل اينكه هنوز در كشورمان 
كپي راي��ت را رعايت نمي كنيم هم��واره در اين 

مورد دچار حاشيه مي شويم.«
»بهزاد عب��دي« پيش از اين ب��ا او به عنوان 
آهنگساز همكاري داشته است، او دانش عبدي 
را مي س��تايد و مي گويد:  »وقتي براي س��اخت 
موسيقي فيلم »متروپل« با بهزاد عبدي روبه رو 
شدم، دانش موس��يقايي او توجهم را جلب كرد. 
او اركس��تر و موس��يقي را خوب مي شناس��د و 

مي داند كه موس��يقي فيلم در اي��ران از جايگاه 
بسيار ارزنده اي برخوردار اس��ت. ما بايد بدانيم 
رازهايي در موس��يقي فيلم وج��ود دارد كه در 
زمان خودش ممكن است پنهان بماند اما بعدها 
همين موس��يقي مي تواند شناس��نامه يك اثر 
محسوب ش��ود. به هر حال او كار بسيار خوبي را 
انجام داده اس��ت. من هم در اين كنسرت فقط 
يك مهمان هس��تم و حاال نمي دانم قرار اس��ت 
چه اتفاقي بيفتد.«كيميايي در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود بيان كرد: »من اصرار داشتم 
كه خواننده اي در اين كنس��رت حضور نداشته 
باشد و آن، به جهت مقايس��ه اي بود كه احتماال 
ميان رضا يزداني و فرهاد مه��راد پيش مي آمد. 
به همين خاطر تصميم برآن شد تا رضا يزداني 
كارهاي��ي چون»متروپل«، »حك��م« و رييس 

را كه پس از انقالب اجرا ش��ده و خود، خواننده 
آن بوده را بخواند و اجرا كن��د. « در اين ميان اما 
»رضا يزداني« - خواننده اين كنسرت- مي گويد: 
»س��ال هاي زيادي اس��ت كه با كارگردان هاي 
زي��ادي كار مي كن��م؛ ول��ي قطعا حض��ور در 
فيلم هاي مس��عود كيميايي با فاصله زيادي از 
ساير هنرمندان براي من داراي جذابيت فراواني 
بوده كه اميدوارم تا س��ال ها حضورشان در سر 
سينما مس��تمر باش��د. حضور بهزاد عبدي در 
اين كنسرت به عنوان رهبر اركستر اتفاق بسيار 
خوبي است. او درك درس��تي از مقوله اركستر 
دارد كه نمونه اش موسيقي سريال »تعبير يك 
روياس��ت« كه به اعتقاد من اتفاق بزرگي براي 
صدا و سيماس��ت و من هم خيلي خوش��حال 
هستم كه به عنوان خواننده در آن حضور دارم. 

من در اين كنسرت قرار است سه كار »رييس«، 
»حكم« و »متروپل« را بخوانم كه اميدوارم اين 
كنس��رت مورد توجه مخاطبان ق��رار گيرد. اما 
چه اش��كالي دارد اگر خواننده اي در قيد حيات 
نيست، بار ديگر كارهاي او را بازسازي كنيم؟ به 
اعتقاد من اگر درگير اين دعواها نبوديم اتفاقات 
بهتري مي افت��اد و من آهنگ »رض��ا موتوري« 
را بازخواني مي كردم. بدون ش��ك من بهترين 
خواننده در ايران هس��تم كه مي توانم كارهاي 

فرهاد را بازسازي كنم.«
بهزاد عبدي رهبر اركس��تر كنسرت »شب 
موسيقي فيلم مسعود كيميايي« در اين نشست 
خبري به علت انتخاب آثار كيميايي اشاره كرد: 
»من موسيقي فيلم را دوست دارم. ضمن اينكه 
همواره در كارهاي��م عالقه خود را ب��ه كارهاي 
اركسترال نشان داده ام. از سوي ديگر، موسيقي 
آثار كيمياي��ي نيز برايم جذاب بوده و هس��ت و 
او را نقطه عطفي در اي��ن زمينه مي دانم. چراكه 
كيميايي، نخس��تين كسي اس��ت كه سفارش 
مي دهد تا براي كارهايش، موس��يقي بس��ازند. 
به همين جهت دوست داشتم اين موسيقي به 
گوش مردم برسد بنابراين ملودي فيلم هاي آقاي 
كيميايي را كه بس��ياري از هنرمندان شايسته 
موسيقي اين سرزمين ساخته اند، استخراج كردم 
و آن را تبدي��ل به قطعاتي براي اركس��تر بزرگ 
كردم. يعني تنظيم قطعات تازه است. خاصيت 
فيلم هاي كيميايي اين است كه موسيقي در آن 
حل مي ش��ود و اين به خاطر تسلطي است كه 
او به موس��يقي دارد. او به خوبي به تم، ملودي و 
بس��ياري از مواردي كه به موسيقي ارتباط پيدا 
مي كند تسلط دارد و اين نكته بسيار خوبي است 
كه همواره براي من ارزشمند بوده است. مسعود 
كيميايي نخستين كارگردان س��ينماي ايران 
است كه براي تيتراژ فيلم هاي خود به خواننده و 

آهنگساز، سفارش مي داد.«
علي ش��جاعي، تهيه كننده اين كنس��رت 
و مدير موسس��ه »آواي گلچين ش��رق« هم در 
پاس��خ به اينكه بهزاد عبدي، پيش از اين مطرح 
كرده بود با توجه به اينكه 30 س��ال از س��اخت 
موسيقي فيلم هاي اسفنديار منفردزاده گذشته 
و قانون كپي رايت، شامل آن نمي شود، پس اگر 
تهيه كننده موافقت كند مشكلي با اجراي دوباره 
آن وج��ود ن��دارد، گفت: »من پي��رو تصميمي 
هستم كه اس��تاد مس��عود كيميايي و عبدي 
مي گيرند. اين دو مي گويند به حرمت هنرمندي 
چون منفردزاده، كارها را اج��را نمي كنيم. من 
هم گفته آنان را مي پذيرم. ضم��ن اينكه هنوز 
اميدواريم اين آهنگس��از باس��ابقه، ب��ا اجراي 

كارهايش موافقت كند.«

ژرار دي پارديو، بازيگر فرانس��وي قصد دارد در فيلمي به ماجراي همكاري خلبانان فرانس��وي با نيروي 
هوايي ارتش س��رخ در طول جنگ جهاني دوم بپردازد. اي��ن بازيگر در فيلم جدي��دش همكاري نيروهاي 

فرانسوي با نيروهاي روس در طول جنگ جهاني دوم را به تصوير مي كشد. 
او كه در سال ۲013 تبعيت روسيه را از والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه دريافت كرد، مي خواهد 
در اين فيلم داستان هنگ نورماندي نيمان »Normandie-Nieman« يكي از دو واحد هوايي را كه در 
جنگ جهاني دوم در كنار نيروهاي روس مي جنگيدند به تصوير بكش��د. هنگ نورماندي نيمان شامل سه 

اسكادران از نيروي هوايي فرانسه بود كه در سال 1۹43 ش��كل گرفت. اسكادران هوايي انگليس نيز در اين 
جنگ در دفاع از مسكو با نيروهاي روسيه همكاري مي كرد. 

ژرار دي پاردي��و در برنامه اي ك��ه در ش��بكه تلويزيوني ب��الروس 1 داش��ت در اين باره گف��ت: پروژه 
نورماندي نيمان براس��اس خاطرات بازماندگان اين جنگ در جبهه ش��رقي از جمله خاطرات و نوشته هاي 
ژنرال دوگل خواهد بود و س��عي مي كنم در اين فيلم واقعيت و داس��تان هاي حقيقي درباره اين هنگ را به 

تصوير بكشم. 

ژرار دي پارديو سراغ جنگ جهاني دوم مي رود

 مسعود كيميايي: دعواهاي مان هم 
جهان سومي است 

هر
س: م

عك
    

نمايشپرده نقره اي

پرديس سينمايي كوروش دوشنبه ۹ شب 
ميزبان نخستين نمايش فيلم »دوران عاشقي« 
بود كه قرار است از فردا در سينماهاي كشور به 
اكران دربيايد. اين نمايش ويژه با حضور عوامل 
و اهالي فرهنگ و رسانه بدون حرف پيش و پس 
و حواشي مرسوم اين مراسم ها برگزار شد. تنها 
نكته اي كه در اين مراس��م وجود داشت حضور 
نداش��تن ليال حاتمي و شهاب حس��يني بود. 
البته شهاب حسيني سر س��ريال شهرزاد بود و 
در شيفت شبكار. ولي باقي عوامل فيلم همگي 
حضور داش��تند. »دوران عاش��قي« در نمايش 
رونمايي اش با آنچه كه در جشنواره فجر نمايش 
داده ش��ده بود متفاوت بود. فيلم با تدوين تازه و 
ريتم سريع تري آماده ش��ده بود و تعليق در نظر 
گرفته شده براي فيلم بسط بيشتري در اثر پيدا 

كرده بود. 
عليرضا رييس��يان كه پس از پنج سال دور 
بودن از سينما در جشن اكران تازه ترين فيلمش 
ميزبان بازيگران، عوامل، خي��ل روزنامه نگاران 
و عكاسان و برخي از همكارانش از جمله سعيد 
سهيلي و علي سرتيپي بود به خبرنگار »اعتماد« 
گفت: اين فيلم تنها فيلم عاشقانه امسال است. 
اميدوارم بعد از اين همه فيلم كمدي اين فضاي 
متفاوت بتواند نظر مخاطبان را به خود جلب كند 

تا فيلمي عاشقانه و بازيگران دلخواه شان ببينند. 
رييس��يان در م��ورد پيش بين��ي اش براي 
استقبال از اين فيلم گفت: فكر كنم اكران خوبي 
خواهد بود و از فيلم اس��تقبال مي ش��ود ركورد 

نمي زنيم ولي استقبال خوبي خواهد شد. 

»دوران عاشقي« كه نخستين بار در بخش 
»س��وداي س��يمرغ« در سي  وس��ومين دوره 
جشنواره بين المللي فيلم فجر روي پرده رفت در 
رشته هاي مختلفي كانديد شد از بهترين فيلم، 
كارگرداني، فيلمنامه، بازيگر نقش اول زن، بازيگر 
نقش اول مرد، بازيگر مكمل مرد، فيلمبرداري، 
تدوين، موس��يقي تا طراحي صحن��ه و لباس 
كه در نهايت تنديس س��يمرغ بلورين بهترين 
فيمبرداري توسط »عليرضا برازنده« و تنديس 
س��يمرغ بلورين بهترين فيلمنامه توسط »رويا 

محقق« را از آن خود كرد. 
عليرضا رييس��يان درباره »دوران عاشقي« 
گفته بود: »مضمون اصلي دوران عاشقي بحران 
روابط و عشق در زندگي انسان معاصر است، مثل 
ساير فيلم هايم. چون من بلد نيستم فيلم علمي-

تخيلي يا تاريخي بسازم. موضوع من، انساِن امروز 
و درگيري ها و گرفتاري هايش اس��ت، در قالب 
فيلمس��ازي حرفه اي به اين معنا، نه به معناي 
شغلي. اين فيلم معادل آدم هاي دوران عاشقي 
در اط��راف ما زياد هس��تند و بينن��ده در مورد 

سرنوشت آنها مشاركت خواهد داشت.« 

 اين فيلم را مي توان سومين روايت رييسيان 
از عشق دانس��ت و ليال حاتمي بعد از »ايستگاه 
متروك« و »چهل س��الگي« سومين همكاري 
خود را با رييس��يان در »دوران عاش��قي« انجام 
داده است. كارگردان اين سه فيلم درباره انتخاب 
دوباره حاتمي گفته: »نقشي بود كه به يك آدم 
فعال، پرجنب وجوش، پركار و خيلي ش��كننده 
از نظر عاطفي نياز داش��تم. اي��ن خصلت ها در 
وجود بازيگري ليال حاتمي هس��ت، فقط كافي 

است شما خوب آنها را نش��ان دهيد. الزم 
نيس��ت چيز جديدي را به وجود بياوريد 
كه معلوم نيست شدني است يا نه. انتخاب 
اول من براي اين نقش مشخص بود. اصوال 

در س��ينماي ايران در يك محدوده س��ني، چه 
جوان باش��د، چه نزديك به پختگي و ميانسالي 
و چه پيري، هميش��ه دو س��ه انتخاب محدود 
بيش��تر نداريم و اي��ن كار را س��خت مي كند«. 
همچنين رييس��يان درباره بازي فرهاد اصالني 
بازيگر ديگر اين فيلم بر اين باور اس��ت كه نقش 
او براي نخستين بار است ك ه در سينماي ايران 
خلق مي ش��ود. اما بيتا فرهي بازيگر سرشناس 
سينماي ايران كه مدت ها از او در سينما خبري 
نبود با اين فيلم دوباره به سينما بازگشته است 
و ديدن او ب��ر پرده س��ينما يادآور بس��ياري از 
فيلم هاي دوست داش��تني اين بازيگر است. از 
ديگر بازيگران آخرين ساخته عليرضا رييسيان 
»دوران عاشقي« مي توان به ليال حاتمي، شهاب 

حسيني، فرهاد اصالني، پرويز پورحسيني و 
ليلي فرهادپور اشاره كرد. 

پي�ام رضاي�ي| اي��ن روزها نشس��ت هاي 
مطبوعاتي زياد وزيادتر مي ش��وند كه معناي 
آن تولي��د بيش��تر آثار هن��ري اس��ت. ديروز 
تماش��اخانه باران ميزبان نشست مطبوعاتي 
نمايش »كافه فرانس��ه« به كارگرداني مهران 
رنجبر بود. اما به سنت نشست هاي مطبوعاتي 
اين روزها، حاش��يه هايي هم به همراه داشت. 
حميدرضا نعيم��ي، بازيگر و كارگ��ردان تئاتر 
كه در اين نمايش به عنوان بازيگر حضور دارد 
طبق معمول حرف هاي��ي زد كه احتماال 
واكنش هاي��ي را در پي خواهد داش��ت. 
حرف هايي كه روي آنها با ليال حاتمي بود. 
مهران رنجبر، كارگردان اين اثر با اش��اره 
به اينكه نمايشش انساني است و نه سياسي از 
داستان اثرش گفت: »اين اثر نمايشي كه فانتزي 
و گروتسك اس��ت داس��تان دو فردي را روايت 
مي كند كه سال ها در پاريس زندگي مي كنند 
و در حالي كه روي توالت فرنگي نشس��ته اند و 
روزنامه به دس��ت دارند درباره مسائل مختلف 
صحبت مي كنند. يك��ي از دو كاراكتر نمايش، 
مراد و ديگري حشمت نام دارد كه بر اثر زندگي 
در يك كشور خارجي نام شان به موناكو و ليان 
تغيير پيدا كرده است«. وي همچنين اثرش را 
يك نقد اجتماعي دانس��ت. »»كافه فرانسه« 
نقد اجتماعي نسبت به فضاي شبه روشنفكري 
كه در ايران به وجود آم��ده دارد. من براي ديده 
ش��دن اين اثر از بازيگر سوپراس��تار سينما در 
نمايشنامه ام استفاده نكردم.« رنجبر البته 
جمالتي هم گفت كه مشخص نبود دقيقا 

به چه چي��زي نق��د دارد. »م��ا در اين نمايش 
تلنگري به افرادي وارد مي كنيم كه ۲0 س��ال 
در پاريس زندگي كرده اند ولي همچنان ذهن 
و رفتارش��ان همچون افرادي است كه در ايران 
هس��تند.« آيدا آب پرور هم به عن��وان يكي از 
بازيگران اين نمايش با اش��اره ب��ه اينكه »كافه 
فرانسه« نوع خاصي از فانتزي را به اوج رسانده 
گفت: »مهران رنجبر نمايش��نامه اين اثر را در 
س��ال 138۷ به نگارش در آورده كه با يكسري 
تغييرات امسال روي صحنه خواهد رفت. اين 
نمايش به ش��دت فضاي خاص و جذابي براي 
مخاطب دارد.« اما حاش��يه هاي تامل برانگيز 
اين نشست را حرف هاي نعيمي رقم زد. وي كه 
مهم ترين مساله تئاتر را كارگرداني عنوان كرد، 
گفت: »كارگردان هاي ما كارگردانان به روزي 
نبودند و در بس��ياري جاها خالق عمل نكردند 
و در كنار نمايشنامه نويس هيچگاه به درستي 
نمي توانس��تند قرار بگيرند و ب��ه همين دليل 
وقتي به كارهاي حميد سمندريان، ركن الدين 
خسروي بازمي گرديم مي بينيم بهترين بازي ها 
متعلق به اين افراد است، چراكه نگاه علمي به 

مقوله بازيگري تئاتر داشتند.« اما وي اشاره اي 
به حرف هاي چندي پيش ليال حاتمي داشت 
كه در نشست خبري نمايش اسم به كارگرداني 
ليلي رشيدي گفته بود »به نظرم سينما با فاصله 
خيلي زيادي جلوتر از تئاتر قرار دارد.« نعيمي 
بدون ذكر نام حاتمي گفت: »اگر جرأت داريد 
بياييد و بازيگر من ش��ويد، مطمئن هستم به 
آشپزخانه پناه خواهيد برد و الحق نقش زني در 
آشپزخانه را به خوبي بازي خواهيد كرد«. وي 
همچنين نخستين مش��كل اين بازيگر را فن 
بيان دانست: »نخستين مشكل اين بازيگر فن 
بيان اس��ت و اين در حالي است كه بازيگري در 
تئاتر را ساده تشخيص دادند، البته اين بازيگر 
سينما حق دارد كه چنين سخني به زبان آورد 
چراكه تا االن زيردست افرادي چون سمندريان 
و رفيعي نبوده است. من مي خواهم تا اين بازيگر 
بيايد و ياد بگيرد كه ب��ازي در تئاتر يعني چه«. 
بايد ديد نعيمي با چه استداللي چنين چيزي را 
بيان كرده است. حاتمي در ابتداي حرف هايش 
گفته بود »سليقه خودم را مي گويم«. با اين همه 
نعيمي با برخورد از موضع باال چنان سخن گفته 
كه گويي او كارخانه بازيگر سازي دارد. اما شايد 
ناخوش��ايند ترين بخش اين حرف ها برخورد 
جنسيتي با اين موضوع باشد. به آشپزخانه پناه 
بردن عبارتي نيس��ت كه كسي چون نعيمي با 
اين همه سابقه آن را به كار ببرد و بعد هم نتيجه 
بگيرد كه ممكن است چنان كار بر بازيگر سخت 
شود كه او به آشپزخانه پناه ببرد. شان فرهنگ و 

هنر چنين شاني نيست. 

»دوران عاشقي« با حضور عوامل رونمايي شد
نخستين عاشقانه بعد از كمدي هاي پي در پي 

 در نشست مطبوعاتي »كافه فرانسه« مطرح شد 
حميدرضا نعيمي: كاري مي كنم به آشپزخانه پناه ببرد!

»بهنام ابوالقاس��م« روزهاي پ��ركاري را 
مي گذراند. او همين هفته قب��ل با »داليبور 
كارواي« بداهه ن��وازي ك��رد و هفته بعد هم 
همراه با »الكس��اندر رودي��ن« نوازنده چلو 
بداهه نوازي خواهد كرد. او مهمان اركس��تر 
سمفونيك در اجراي پيش رو است و دو شب 
قبل از اجراي سمفونيك به اتفاق ابوالقاسم 
در اركس��تر رودكي به اجراي برنامه خواهد 
پرداخت. اين در حالي اس��ت كه او كنسرت 
بداهه نوازي پيانو را در قالب پرفورمنس��ي با 
مش��اركت مخاطبان اجرا خواه��د كرد. اين 
نخس��تين كنس��رت از مجموعه اي اس��ت 

كه اين نوازن��ده در نظر دارد با عن��وان  »اين 
صداها در گوش تو و انگش��تان من همزمان 
متولد مي ش��وند« برگزار كند و باي��د آن را 
تلفيقي از ايده هاي آهنگسازي و پرفورمنس 
دانست. او خودش درباره اين اجرا مي گويد: 
»در س��ال هاي اخير بداهه نوازي همواره به 
عنوان يكي از مهم تري��ن دغدغه هاي من در 
نوازندگي بوده اس��ت. چند كنس��رت بداهه 
در همراهي با يكي از دوستانم اجرا كرديم و 

در كنس��رت هاي آقاي قرباني، نيز ساز و آواز 
بداهه همواره مورد اس��تقبال مخاطبان قرار 
مي گرفت و همين م��ن را براي عملي كردن 
اين طرح بيش��تر ترغي��ب كرد. ام��ا درنظر 
داشتم تا كنس��رتي كه برگزار مي كنم كامال 
به شكل بداهه باشد؛ نه مانند بسياري ديگر 
از اجراها كه نوازنده تم��ام قطعات را از پيش 
تمرين كرده و با اين ن��ام روي صحنه حاضر 
مي ش��وند.«او مي گويد هن��وز نمي داند كه 

س��بك و س��ياق نواختنش در اين كنسرت 
چه خواهد بود و همه چيز به لحظه اي مربوط 
است كه روي سن قرار مي گيرد: »مهم است 
روز كنسرت چه احوالي داش��ته باشم و چه 
موجي از مخاطب درياف��ت كنم. همه چيز 
در همان لحظه اتفاق خواهد افتاد، هر چند 
از المان هاي موس��يقي ايراني به طور خاص 
استفاده مي كنم؛ اما نه به شكلي كه به رسم 
»پيانوي ايراني« معروف است. در واقع سعي 

خواهم كرد فضاي موسيقي اي كه مي نوازم 
متفاوت و داراي حس و حال ايراني باش��د. « 
ابوالقاسم در نظر داش��ته كه در اين كنسرت 
از يك خوانن��ده و نوازنده مهم��ان نيز بهره 
بگيرد؛ ام��ا آن را موكول ب��ه اجراهاي بعدي 
كرده است. اين در حالي است كه او همچنين 
پروژه اي را با همراه��ي »عليرضا قرباني« در 
دس��ت دارد كه احتماال در همين تابستان 
اجرا خواهد شد. آنس��امبل كوچكي قرباني 

را در اين اجرا همراهي خواهد ك��رد و در آن 
قطعاتي از ساخته هاي ابوالقاسم و چند قطعه 
از آهنگس��ازان ديگر اجرا ش��ود. ابوالقاسم 
مي گويد اين كنسرت نيز اجرايي متفاوت از 
اين خواننده خواهد بود. البته اين كنسرت، 
اجراي��ي مت��داول در بداهه نوازي نيس��ت و 
ابوالقاسم از همراهي مخاطبانش در اجراي 
اين قطعه بهره خواهد گرفت. خودش در اين 
باره توضيح مي ده��د: »در طول اجرا از چهار 
نفر از مخاطبان مي خواهم ت��ا چند نت را به 
صورت اتفاقي بنوازند و من قطعه را بر اساس 

آن خواهم نواخت.« 

نت روز

يادداشت فردين خلعتبري به بهانه بداهه نوازي پيانوبهنام ابوالقاسم
صداي دست هايت، كسي را به بعدترها مي برد

ب��راي  حت��ي 
و  ت��و  لبخن��د 
بغض م��ن زمان 

مشتركي است. 
حت��ي  و 
براي هوش��ياري 
فرزانگان و خواب 

خرگوشان. 

 حتي، زمان بي ش��ماره و زمان به شماره 
يكي است.  عبور سهل مس��تانه پروانه ها، در 
شيب گل هاي كوهستان، من غافل و تو عاقل 

را در يك قدح مي گذارد اين زمانه بازيگوش.
 و گوش و هوش را همراهي نش��ايد، مگر 
به چشم مس��ت عابر پياده مدهوش زمانه. با 
چشم هاي بسته مي شمارد و با چشم هاي باز. 
به ثانيه و بي ثانيه مي شمارد و گوش مي دهد 

عبور زمان را از پس سكوت ديوانگان. 
مي ش��نود.  حتي زم��ان خي��ال عابر، با 
خنياي دوره گرد، يكي اس��ت.  هوشياري نه 
فصل است و نه حادثه. هوش��ياري، مضرب 
زمان اس��ت و آدم.  آهنگ است و هم آهنگي. 
احس��اس بي بديل با هم بودن، حتي اگر نه 

شبيه هم، همگون زيستن. 
بنواز. 

صداي دست هايت، كس��ي را به بعدترها 
مي برد. به آرزوهاي نهان.  و كسي را به كوچه 

پر از نگاه هاي شرمگين نوجواني. 
 به انتظار آمدنش شايد. به گونه هاي سرخ 
و گام هايي سست. به جهاني به وسعت موهاي 
بافته اش.  صداي دس��ت هايت، كس��ي را به 
اشكال معادالت چند مجهولي مي برد و كسي 
را به قبرهاي هم شكل كه فقط از يكي مادرش 

را مي بويد و كسي را به تحليل درجه گامي كه 
در آني و چگونگي چند صدايي ات. 

و آنكه صداي اين دست ها را انكار مي كند، 
يا كر اس��ت و يا زمانش گم ش��ده اس��ت يا 
گمانش مخدوش اس��ت. اگر لحظ��ه اي دم 

بدهد، صداي هق هق اش شنيدني است. 
 مثل موسيقي. 

نمي دانم صداي دس��ت هايت، تو را كجا 

مي برند؟ به ك��دام خاطر پريش��ان و يا كدام 
ساحل با كدامين نقش ماس��ه اي؟ نمي دانم 
دست هايت، محو كدام عبورند؟ نمي دانم اين 
صدا از كجا مي آي��د. نمي دانم حتي مي داني 
يا نه؟ بنواز و يقين بدار ك��ه نت هايت، پيش 
از اينكه مال تو باش��ند، قباله خاطر منند. با 

چشم هاي باز. با چشم هاي بسته. 
٭آهنگساز 

فردين خلعتبري٭ 


