یک بازیگر تئاتر ،سینما و تلویزیون:

نویسنده کتاب «فرهنگ توصیفی شخصیتهای داستانی نوجوان»:

شخصیتپردازی رمز ماندگاری ادبیات است

فریدون عموزاده خلیلی /ایس�نا :س��الها پی��ش زمانی که
مجموعه دوجلدی «فرهنگ توصیفی ش��خصیتهای داستانی
نوجوان» را مینوشتم به شدت به مرارت افتادم؛ چون پیدا کردن
ش��خصیتهایی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان م��ا به عنوان
شخصیت مورد عالقه و دوستداشتنی بچهها خیلی سخت بود.
«مجید» هوش��نگ مرادی کرمانی تنها شخصیتی بود که بچهها
میشناختند؛ در حالیکه ش��خصیتهای خارجی به وفور وجود
داشتند .متأس��فانه ضعف آفرینش ش��خصیت در حوزه ادبیات

اهالی سینما و تئاتر در خانه پیشکسوتها را نمیزنند!

کودک و نوجوان ما وجود داشته و دارد .اگرچه در سالهای اخیر
وضعیت بهتر شده است و نویسندگان به این رسیدهاند که آنچه
باعث ماندگاری اثر آنها میشود شخصیتپردازی موفق آنهاست.
هر شخصیت برای آنکه بتواند در اثری ماندگار شود باید از الیههای
عمیق درون نویسنده به سطح خودآگاهش بیاید و تازه آنجا باید
بتواند آنچه را در ذهن نویسنده نقش بس��ته ،در ذهن مخاطب
منقوش کند .اگر میخواهیم به ماندگاری و جاودانگی ادبیاتمان
فکر کنیم باید به شخصیتپردازی بهای بیشتری دهیم.

ملکه رنجبر /مهر :قدیم هر کسی را در تئاتر راه نمی دادند.
تئاتریها عاشق بودند .روزی مرحوم حمید مقبلی برایم تعریف
میکرد من یواشکی وارد سالن تئاتر میشدم.
کنترلچی در س��الن مرا میگرفت و بیرون میانداخت و من
دوباره برای سانس بعد پنهانی وارد میشدم.
از او میپرسیدم که چرا چنین کاری میکرده است و میگفت
چون عاشق تئاتر بوده و آخرش هم وارد تئاتر شد.
پس��رم به من میگوید که مادر اینقدر گله نکن ،اما باید گله

در گفت و گو با هنرمند نمایشگاه «سابیده بر پوست» در گالری آپادانا مطرح شد:

عکاسی ابزاری برای غلبه بر بیقراریهایم بود
سنت قطعه نویسی؛ از فلسفه تا شبکههای اجتماعی و یک نمایشگاه عکس

«خواب حسرت س��طح است و بیداری حسرت
عمق .بیداری تمام اوقاتش صرف کشتن وقت
میشود ،صرف نادیده انگاشتن چیزها و عادت
به نام.تمرین دیدن امری است همواره ناتمام و با
نفیسه
ناکامی همراه ،نزد آنان که بر اندک بودن هر نوع
حاجاتی
بضاعتی واقف اند و به سپنج بودن هر دید بکری
معترف»؛ این یکی از متونی است که در نمایشگاه عکس این هفته
گالری آپادانا میخوانید .دومان ملکی  24قطعه عکسهایش را که
هر کدام همراه با یک متن روی دیوارها رفتهاند ،در نمایش��گاهش
نمایش گذاشته است 23 .قطعه از عکسها و متنها همه روی دو
دیوار گالری نصب شدهاند و یک عکس در تاریکی اتاق سوم قرار دارد.
هیچ موجود جانداری در عکسها دیده نمیشود ،ولی حضور دارد
در تک تک اشیائی که رنگی از این حضور را در خود دارند و روایتی
از حضور ،عدم و حتی کیفیت حضور را ارائه میدهند .با این هنرمند
ساکن ارومیه در حاشیه نمایش��گاهش گفت و گویی انجام دادهام
که در ادامه میخوانید .نمایشگاه عکس «سابیده بر پوست» امروز
ساعت  20به پایان میرسد.
فعالیته�ای مختلفی در رزومهتان دیدم که بیش�تر
معطوف به شعر ،ترجمه ،مصاحبه و مقالههایی است که
در نش�ریات مختلف چاپ کردهاید ،اما رد پای عکس
کمتر ب�ود! خودتان چه طور فعالیته�ای اخیرتان را
توصیف میکنید؟
راستش چیز خاصی نیست .چند تا مقاله در مجالت و نشریات است.
 4جلد کتاب است که به شکل پیدیاف منتشر کردهام .چون در
این وضعیت فکر میکنم اگر به ناشر ندهیم بهتر است! که شامل 3
دفتر شعر است به اضافه یک مجموعه مقاله که قب ً
ال تقریباً همهشان
در مجله گلستانه منتشر شده .شامل یادداشتهایی بر چند شاعر
اروپایی و آمریکایی به اضافه نمونههایی از شعرهایشان که در یک
دوره  12 ،10ساله ترجمهشان کردم .این یک قسمت از کار است
و یک قس��مت هم برمیگردد به نوشتن شعر و مقاله و عکاسی هم
چیزی است که حدود  2سال است مشغولش هستم.
یعنی عکاسی بیشتر برایتان جنبه سرگرمی داشته...
من یک دورهای از زندگیام سالها درباره عکاسی فکر کردم .مقاله
هم نوشتم و با مجالتی مانند حرفه هنرمند در مورد عکس همکاری
داش��تم .دوس��تانی هم بودند که گاهی مجموعه عکسهایشان را
برایم میفرستادند تا نقد کنم .اما دو سالی هست که خودم شروع به
عکاسی کردم .واقعیتش این بود که در این دوره از زندگیام خیلی
احس��اس بیقراری میکردم؛ چون خیلی ه��م فعالیت اجتماعی
نداشتم و بیشتر در خانه بودم .کل این عکسها هم همه از دو فضای
داخلی گرفته ش��دهاند .احس��اس کردم نیاز به ابزار دیگری به جز
نوش��تن دارم که این بیقراریها را جبران کند و به شکلی تمرین
دیدن باشد .نمیدانم میشود گفت جنبه س��رگرمی داشته یا نه.
ولی بله ،در قیاس با نوشتن برایم حالت مکمل داشته .من تردیدی
ندارم که به نوشتن ادامه میدهم ،اما در مورد عکاسی نمیدانم چه
طور پیش میرود.
تحصیالتتان در چه زمینهای بوده؟
من تحصیالت دانشگاهی ندارم.
هر عکس به طور خاص برایتان مهم بوده یا بیش�تر به
روایت کلی و مجموعه عکس توجه داشتید؟ یعنی به
نظرم برخی از عکسها صرف ًا مکمل روایتی هس�تند
که مد نظر داش�تید و به همین دلیل با اینکه از سطح

گالری نقشخانه حوزه هنری اصفهان ،این هفته میزبان نمایشگاه
عکسهای هوایی یک خلبان اس��ت 40 .قطعه عکس هوایی از
مناظر مختلف ایران به هم��راه توضیحات��ی از یونس کالهدوز
قوچانی ،معلم خلبانی هواپیماهای فوق سبک ،به نمایش گذاشته
شدهاند و کتابی با نام «چشم آسمان» هم با عکسهای او منتشر
ش��ده .عواید نمایش��گاه و فروش کتاب هم برای خرید لباس و
کفش زمس��تانی برای کودکان به خیریه «دستهای مهربان»
تعلق میگیرد.
یونس کالهدوز قوچانی درباره ش��روع کارش ،ب��ه اصفهان زیبا
گفت« :من برای عکاس��ی پرواز نکردم .س��الها ب��ود که پرواز
میکردم و معلم خلبان هواپیماهای نیمه س��بک بودم .عکاسی
هم میکردم .بعد تصمیم گرفتم جدیتر عکاس��ی را دنبال کنم
البته در هواپیماهای فوق سبک و کایتهای موتوردار نمیشود
تجهیزات زیاد عکاسی همراه داشت ،به همین دلیل عکسها را
با دوربینهای کامپک��ت میگیرم ».کالهدوز با اش��اره به اینکه
عکسهای نمایشگاه «چشم آسمان» در ابعاد  70×50و 70×100

متوس�ط کاره�ا پایینترن�د ،در مجموعه نگهش�ان
داشتهاید؟
نه ،این نمایش��گاه از نظر خودم خصلت مجموع��های ندارد .همه
تک عکس هستند .از نظر من نمیشود برایشان خصلت مجموعه
قائل شد.
چون دقیق� ًا برعکس این به ذهن م�ن ،به عنوان یک
مخاطب رسید!
خب یک فضای ذهنی مش��ترکی در عکسها هس��ت و اگر خیلی
بخواهیم خوشبین باشیم ،شاید بش��ود گفت امضای شخصی در
اکثرش��ان وجود دارد ،ولی با ذهنیت یک مجموع��ه اینها را کار
نکردم؛ هر چند که فضاها اشتراک دارند و حتی در میانشان ممکن
اس��ت به عکسهایی بر بخورید که از مجموعه پرت هس��تند .در
ذهن من این یک مجموعه از تک عکسهاست که صرفاً ریتم دارند
از طریق چیدمان یا هر چی��زی که اس��مش را میگذارید .یا یک
خصوصیات مش��ترکی مثل فقدان وجود هر گونه موجود جاندار و
انسانی .بیشتر با اشیا سر و کار داریم .بگذارید برایتان بگویم من در
جلسهای بود که عکاسان زیادی بودند .آنها مدام پیشنهاد میدادند
که تور عکاسی بگذاریم و برویم از مناظر عکاسی کنیم .من گفتم:
شما از همین اتاق دو تا عکس خوب بگیرید بعد به تور عکاسی فکر
کنید و این بنیان ذهنی من در مورد عکاسی است.
و البته میدانید که مخالف هم زیاد دارید .مث ً
ال ممکن
است بهتان بگویند شما عکاس مردمگریز هستید یا
اینکه هر عکاسی توانایی عکاس�ی کردن از مردم را
ندارد؛ چون کار به مراتب س�ختتری است نسبت به
عکاسی از اشیاء و...
بله .البته آن س��بک مس��تند اجتماعی هم مهم اس��ت و عکاسان
درخش��انی با این نگاه داری��م .ولی خب یک ش��یطنتهایی برای
عکاسان هست که کلیشه ش��ده و در این نوع عکاس��ی من را آزار
میدهند .من در شهر ارومیه زندگی میکنم .االن دریاچه خشک
ارومیه تبدیل شده به سوژهای برای عکاسان به خاطر این که با یک
منظره وسوسهانگیز از یک شورهزار مهآلود رو به رو هستند .به هر
حال گرفتن یک عکس لنداسکیپ یا عکس مستند اجتماعی برای
من جذابیتی ندارد .برای من نگاه متفاوت در عکاس��ی خیلی مهم
است؛ چه عکاسی از مردم ،چه عکاسی از منظره و چه عکاسی از اشیا
که خب این را هم خیلی کم میبینیم .مث ً
ال من از عکاس��ی منظره
خوش��م نمیآید ،ولی عکاس بزرگی به نام انس��ل آدامز (Ansel
 )Adamsهست که فقط عکاسی منظره انجام میدهد و برخی از
کارهایش واقعا درخشان هستند و نمیشود از آنها گذشت.
چه قدر عکسها ادیت شدهاند؟
خب من هنوز به مرحلهای نرس��یدهام که احساس نیاز به ویرایش
کنم .در این جا به جز یک عکس ،هیچ کدام ویرایشی نشدهاند .حتی
اگر عکسی نیاز به اصالح کادر داشته ،حذفش کردهام؛ چون احساس
میکنم یک آدم تنبل بار میآیم! ببینید ،عکاسی دیجیتال به اندازه
کافی سهولت را به ما هدیه داده و دیگر باید خودمان دست به کار
شویم و عکس خوبی بگیریم .از این نظر ،من فکر میکنم تکنولوژی
دیجیتال یک اتفاق مثبت است .به این خاطر که اوالً وقتی هر کسی
امکان عکاسی برایش وجود دارد دیگر هیچ کس نمیتواند بهانهای
برای عکاس بد بودن داشته باش��د! عکاسی به کاری کام ً
ال خالقانه
تبدیل شده اس��ت و این سهولت باعث میش��ود به مسائل هنری
عکس بیشتر دقت کنیم.
تعداد عکسه�ای مجموعه به نظرتان زیاد نیس�ت؟

مخصوص ًا ب�ا متنهایی ک�ه در کنار عکسه�ا آمده،
احتماالً خیل�ی از مخاطبان ی�ا باید بگذرن�د یا زمان
زیادی صرف کنند.
البته در ابتدا  31قطعه بودند .ببینید ،وقت��ی دارید در مورد نحوه
دیدن حرف میزنید و روی یک سری از اش��یا متمرکز میشوید.
ممکن است با یک سری مخاطبانی رو به رو شوید که به یک عکس
نگاه میکنن��د و ارتباطی برقرار نمیکنند یا به نظرش��ان تکراری
میآید .یعنی این آش��نایی زدایی که مد نظر من ب��وده برای آنها
جواب نمیدهد ،ولی خب از طرف دیگر مخاطبانی هم هستند که
درست در طرف مقابل قرار میگیرند .به هر حال این دنیایی است
که هم عمقش متعلق به من است و هم وجوه سطحی و مبتذلش و
مخاطبان میتوانند نظرات مختلفی داشته باشند و میتوانند از روی
بعضیها ،یا از متون بگذرند.
نمایشگاه شما از یک مجموعه عکس و یک مجموعه
متن تش�کیل ش�ده .کمی در مورد روای�ت کلی این
مجموعه صحبت کنیم .نمایشگاهتان را برای کسانی
که ندیدهاند چه طور توصیف میکنید؟
معموالً برای من این طوری است که وقتی از چیزی فرار میکنم،
بیش��تر به آن نزدیک میش��وم .من همیش��ه از این که برچسب
شاعرانگی به کارهایم بزنند ،فرار میکردم .حتی اگر اثری ببینم که
رو به شاعرانگی دارد ،برایم دافعه ایجاد میکند .در این نمایشگاه این
برچسب را شنیدم .میگویند فضایش شاعرانه است و...
این ش�اعرانگی را که برایت�ان دافع�ه دارد ،چه طور
تعریف میکنید؟
تعریف من از شاعرانگی این است که ما با رسانهای طرف هستیم به
اسم شعر که تعریف مشخصی ندارد و در هر دوره بازتعریف میشود
و مستقیم با زبان سر و کار دارد .این شعر در تعاریف گذشته شاید در
کنار موسیقی به عنوان شاه هنرها شناخته میشد و اثری را که به
موفقیت و قله میرسید شاعرانه توصیف میکردند .برای همین ،از
نظر من شاعرانگی مواجهه با چیزهای کلیشه شده و مشخص است؛
استفاده از ترکیبات و توصیفها و استعارههایی که تکرار شدهاند.
ببینید االن ما کسانی را داریم که میخواهند شبیه حافظ و سعدی
و ش��اعران صاحب نام قدیم بنویس��ند .حتی از همان ترکیبات و
توصیفها اس��تفاده میکنند .اینجا ما دیگر با شعر طرف نیستیم
با شاعرانگی طرف هستیم؛ یعنی بازس��ازی ترکیباتی که هزار بار
به کار رفتهاند.
خب اسم این را میتوانیم شبهشاعرانه بگذاریم...
من این را ش��اعرانگی فریبن��ده میدانم که با ذهنی��ت عادت زده
مخاطب عام بازی میکند برای اینکه جذبش کند .شما اگر یک متن
غریب بیافرینید معلوم است که تعداد مخاطبانی که ممکن است در
آن دوره با آن ارتباط برقرار کنند ،کمتر است...
پس یعن�ی معتقدید عکسهای ش�ما غریبتر از آن
هستند که مخاطبان بتوانند اتهام شاعرانگی به آنها
بزنند؟!
من اص ً
ال در مقامی نیس��تم که چنین ادعایی کن��م ...ببینید خود
این ق��رار گرفتن متن در کن��ار عکس ،خطر کردن ب��ود؛ چون در
سالهای اخیر خیلی مد شده .حتی کتابهایی به این شیوه منتشر
شدهاند .بازار میپسندد و مخاطب هم میپسندد .یعنی ما اینجا با
یک ایدهای طرف هستیم که آن قدر دستمالی شده که به محتوای
مبتذل تبدیل شده .منظورم از مبتذل هم تکراری و دستمالی شده
است .پس نفس این قضیه خطر کردن است .اگر بتوانی با وام گرفتن

س نقشخانه حوزه هنری
گفت و گو با یک خلبان عکاس در حاشیه نمایشگاه عک 

طبیعتایران،سوژهعکسهایخلبانهواپیمایفوقسبکشد
ایران در چشم آسمان

به صورت رنگی ارائه شدهاند ،گفت« :عکاسی هوایی در ایران خیلی
کم اتفاق افتاده و خب در این عکسها هم من تاکیدم بر فرم و بافت
بوده است .به طور کلی نگاهی از آسمان به طبیعت ایران و ثبت
لحظهها هستند».
برادر شهید سرلشکر خلبان یوس��ف کالهدوز ،با تاکید بر اینکه
«چشم آسمان» یک نمایشگاه عکس و متن است ،گفت« :برای
عکسها توضیحاتی نوشتهام ،اما به محل گرفتن عکس اشارهای
نکردهام؛ چون میخواستم به ایران به عنوان یک کل توجه کنیم.
همه عکسها معرف ایران هستند».
به گفته یونس کالهدوز ،پرواز یکی از امنترین کارهایی است که

انسان امروز انجام میدهد ،اما به هر حال خطر و ریسک همیشه
در شرایط خاص عکاسی او وجود داش��ته .برای مثال یک بار که
مشغول عکاسی بوده متوجه میش��ود موتور هواپیمایش آتش
گرفته است .یکی از عکسهای نمایشگاه «چشم آسمان» عکس
قایقی در آب است که خالف عکسهای دیگر ،توضیحی برایش در
نظر گرفته نشده و از مخاطبان نمایشگاه خواسته شده توضیحی
بنویسند .نمایشگاه عکسهای هوایی یونس کالهدوز ،که از 11
دی ماه آغاز شده ،امروز به پایان میرسد .برای دیدن این نمایشگاه
میتوانید از ساعت  16تا  20به گالری نقشخانه حوزه هنری ،واقع
در آمادگاه ،روبه روی هتل عباسی مراجعه کنید.

کنم تا حداقل فردا غریبانه نمیرم .کاش میدانستید که پروین
سلیمانی این اواخر چه مشکالتی داشت.
کاش میدانستید مهری ودادیان قبل از مرگش حتی یک نفر
را نداشت که المپ سوخته اتاقش را عوض کند.
به من زنگ م��یزد و می گفت ی��ک نفر را خبر کن��م برود و
الم��پ اتاقش را عوض کن��د ،می گفت از تاریکی میترس��د.
پروی��ن س��لیمانی آخرش ه��م در خان��ه س��المندان فوت
کرد.

این ایده تکرار شده فرم متفاوت ارائه دهی ،این موفقیت است و من
تالشم این بوده و امیدوارم که توانسته باشم فرم متفاوتی ارائه کنم.
کمی در مورد متونی که برای هر عکس نوش��تهاید صحبت کنیم.
من تصورم ای��ن بود که ابت��دا مجموعه عکسها آماده ش��دهاند و
بعد برای هر کدام متنی به عنوان مکمل نوش��ته شده ...البته من
متنها را با نگاه به عکسها انتخاب نک��ردم .ولی به هر حال چون
عکسها متعلق به یک نفر هستند فضای مشترکی دارند.

متنها و
االن استیتمنت نویسی برای عکس مد شده و من هم کار اصلیام
نوشتن است .از طرفی در فضاهای مجازی هم نوشتن قطعات کوتاه
خیلی مد شده ،س��نت قطعه نویس��ی ( )aphorismدر ادبیات،
فلسفه خیلی به کار رفته و آثار درخشانی در این حیطه خلق شده.
مث ً
ال نیچه در فلسفه اغلب آثارش به شکل قطعه نویسی هستند .یا
نویسندههای معاصرتر در قرن بیستم مثل روالن بارت .خیلی مهم
است .این قطعه نویسی در سالهای اخیر در شبکههای اجتماعی
هم خیلی طرفدار پیدا کرده .مد است و من هم خیلی دوستش دارم
ولی فرار کردن از این هم سخت بود...
چرا فرار؟! به نظر نمیآید فرار کرده باشید...
نه .منظورم فرار کردن از یک وجه تکراری این قضیه است .این که
همین فرم را چه طور اجرا کنید که تکراری به نظر نرسد .این قدم
گذاشتن روی لبه تیغ است.
ببینید ،من تصورم در مورد مجموعه این بود که متنها
باعث ش�دند عکسها را کمتر ببینیم به این دلیل که
ما تعداد زیادی عکس داریم و در کنار هر کدامش�ان
متنهایی داریم که گاهی به دو،سه پاراگراف میرسند.
حس میکنم مت�ون باع�ث ش�دند از روی عکسها
سریعتر بگذریم .از طرف دیگر ما یک روایت تصویری
داریم که به نظر میرسد یک روایت کامل است؛ یعنی
در اولین اثر روایت شروع میش�ود و در تابلوی آخر
نقطه پایان گذاشته ش�ده .ولی در بخشهایی از این
روایت انگار صفحاتی نیست یا جا به جا شدهاند .یک
جاهایی دوگانگیهایی در روایت کلی به نظر میرسد.
حتی به نظر میرس�د ،یک روایت نیس�ت .دو روایت
اس�ت که به هم ریخته و با هم ترکیب ش�دهاند .مث ً
ال
یک جایی حس میکنی عکاس از حضوری که نیست
یکند با حس�رتی .یک جایی حس میکنی
صحبت م 
از حضوری که هست و عکاس از بودنش راضی به نظر
میرسد ،صحبت میشود .داستان چیست؟
بله دقیقاً این طوری است .چیدمان اینها برایم خیلی سخت بود.
چون ذهنیت من در مورد اینها تک عکس است فقط یک انسجام
حسی برایشان قائل هستم .از نظر من نمیشود اسمشان را مجموعه
گذاشت .االن هم در فضاهای عکاسی مخصوصاً در ایران مد است
که میگویند مجموعه عکس یک کار حرفهایتر است؛ سعی کن
عکسهایت را مجموعهای کار کنی و حتماً هم استیتمنت بنویسی!
میخواستم متنها مکمل باشند و اگر مخاطبی نخواست میتواند
از خیر متنها بگذرد .من از مخاطبان نظرات ضد و نقیضی شنیدم.
بعضیها میگفتند متنها مخلند .حتی شیوههای خوانش مختلف
داشتند .یک نفر حرف جالبی زد .گفت من فهمیدم بهتر است اول
یک دور عکسها را نگاه کنم بعد برگردم و متنها را بخوانم .راههای
زیادی برای خوانشش هست.
من البته نمیگویم متون مخلند .به نظرم ترمز هستند.
بعضی اوق�ات به خوانش اثر کم�ک کردهاند و موقعی
که عکس به تنهایی نتوانس�ته حرف�ش را بزند ،متن
کمک کرده .یعنی به طریقی در پیش�برد روایت کلی
موثر بودهاند...
ببینید ،اگر عکسی در نمایشگاه باشد که به عنوان تک عکس مورد
قبولم نباشد ،عکس موفقی نبوده .یعنی من خودم به صورت انفرادی
به عکسها نگاه میکنم ،ولی چیدمانش از این جهت دشوار بود که
به هر حال مجبورید ریتمی را در چیدمان رعایت کنید.
یعنی ق�رار دادن عکسهایی که از نظر هنری ش�اید
یک پله پایینتر از بقیه عکسهایتان بودند ،به خاطر
حفظ ریتم بوده؟
سهایی که در این نمایش��گاه هستند ،از نظر خود من
نه .تمام عک 
عکسهای بدی نیس��تند .اگر احس��اس کردم عکسی بد است ،به
هیچ عنوان حاضر نبودم باشد ،اینها همه عکسهایی هستند که
حداقل در این برهه مورد تایید خودم هستند .بله من خودم عکسها
را به طور تکی نگاه میکنم ولی در چیدم��ان به هر حال ریتمی را
رعایت کردهایم از همان متن اول که با تصویر یک سنجاق مواجهیم
و کنارش نوشته شده« :رمان عشقی بنویسم با نام مستعار »...این
به ش��کلی آغاز روایت اس��ت« .بگو بنویس تا ادام��ه دهی» .یعنی
اگر خوشت میآید ادامه بده و اگر هم خوش��ت نمیآید ننویس و
نمایشگاه را ترک کن .این به مخاطب واگذار شده است.
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«چهارشنبه 19آبان»

اثری مهم حداقل بر روی کاغذ

مجتبی اردشیری :نخستین ساخته بلند سینمایی « وحید جلیلوند»
با توجه به شنیده ها و داده هایی که به ما می دهد ،فیلم قابل توجهی باید
باشد که می تواند در کنار دیگر آثار بخش« نگاه نو» ،کانون توجهات را به
سمت خود جلب کند.
بازیگران :نیکی کریمی ،امیرآقایی ،شاهرخ فروتنیان ،برزو ارجمند ،آفرین
عبیسی ،سعید داخ ،کتانه افش��اری نژاد ،میالد یزدانی ،سحر احمدپور،
حشمت آرمیده و وحید جلیلوند.
خالصه داستان :یک آگهی غیرمتعارف در بخش نیازمندی های روزنامه
همش��هری ،جمعیت کثیری را در روز مش��خصی به خیابان می کشد.
دخالت پلیس غائله را به ظاهر پایان می دهد اما...
«چهارشنبه  19آبان» یک فیلم اپیزودیک است که نمونه های خوبش در
سینمای ما چندان هم زیاد نیست و نمونه های خالقانه اش که به تعداد
انگشتان یک دست هم نمی رسد.آنچه از ش��نیده ها برمی آید آنکه این
فیلم تالش بس��یاری به خرج داده تا بتواند جزو همین تعداد معدود آثار
خالقه اپیزودیک سینمای ایران باشد که البته این کار برای یک فیلم اولی،
هم بسیار سخت است و هم می تواند موجبات ارتقا و نزول یکباره اعتبار
وی در صنعت سینمای ایران را به همراه داشته باشد.
این فیلم به سه اتفاق رخ داده مربوط به خانم ها در روز  19آبان می پردازد
که در سه اپیزود روایت می شود و هر یک از این وقایع با یکدیگر ارتباطی
مفهومی و بصری پیدا می کنند که باید دید اهتمام فیلم در شکل تفاوت،
تنها منوط به همین ارتباط شده یا در شکلی جدیدتر ،گام را فراتر نهاده و
روایتی جدید در سینمای اپیزودیک ایران را به تصویر می کشاند.
در این فیلم ،دو اتفاق جالب دیگر نیز رخ داده است :نخست آن که « وحید
جلیلوند» ،دوبلور باسابقه و پیشکسوت سینما ،یکی از نقش های مهم این
فیلم را ایفا کرده است و دوم هم آنکه « ،محمدحسین لطیفی» که سال هاست
در جشنواره فیلمی ندارد ،تهیه کننده این فیلم است .همین دو مورد نیز
کافی است که ما بخواهیم به اثر یک فیلم اولی به چشم دیگری نگاه کنیم
و صدالبته انتظارمان نیز از این فیلم به مراتب باالتر رود .بر روی کاغذ که
همه چیز به نفع فیلم است ،تنها می ماند ذوق و ابتکار شخصی کارگردان تا
بتوانیم با قطعیت اعالم کنیم وی تا چه اندازه توانسته از این همه پتانسیل
موجود در عوامل خود نهایت استفاده را به عمل آورد.

خبــر
در جشنواره ملی موسیقی استاد شهناز؛

موسیقیسنتیباچاشنیخالقیت

سرپرست گروه دلش��دگان که اجرایشان در جشنواره ملی موسیقی
استاد شهناز ،با اس��تقبال زیاد مواجه ش��د ،گفت :ما با توجه عمده
بر شعر در تالش برای نوآوری و خالقیت در موسیقی سنتی هستیم
و این موضوع را در تنظیم هایمان هم دنبال میکنیم.
به گزارش ایمنا ،دوشنبه شب فرهنگسرای خورشید اصفهان شاهد
یکی از بهترین اجراهای نخس��تین جش��نواره ملی موسیقی استاد
شهناز بود و گروه « دلش��دگان» مشهد باعث ش��د تا نوازش شعر و
موسیقی جان ها را بنوازد و تنور جشنواره را گرم تر کند.
وقتی ب��دون مالحظ��ات داوری و قضاوت اس��اتیدی چون اس��تاد
شهبازیان ،ظریف و شاهزیدی به احترام این اجرای توانمند ایستادند
و جانانه این گروه را تشویق کردند باید بدون روتوش قلم فرسایی کرد
تا شاید واژه هایی از جنس موسیقی و هارمونی پیدا کرد تا بار دیگر
اعترافی باشد در وصف دستگاههای موسیقی ایرانی علی الخصوص
دستگاه اسرار آمیز ایران زمین دس��تگاه«همایون» و متعلقات این
دستگاه یعنی« آواز اصفهان»؛ دستگاهی که به دلیل گام باال رونده و
پایین روندهاش منحصر به فردترین دستگاه موسیقی ایرانی است و
انصافا خالقیت و تنظیم این گروه بار دیگر قابلیتهای این دس��تگاه
را به اثبات رساند.
در این اجرا اشعاری از حافظ ،فریدون مشیری ،حمید مصدق و قیصر
امین پور استفاده شد تا با دقتی که در انتخاب اشعار شده بود؛ دستگاه
«عش��اق» تیر آخر را شلیک و نوای اس��رار آمیز و جادویی موسیقی
جانها را مست کند .رامین نیالنی به چند خطی و هارمونیک کردن
موسیقی در تنظیم قطعات اشاره کرد و گفت :ما با توجه عمده بر شعر
در تالش برای نوآوری و خالقیت در موس��یقی سنتی هستیم و این
موضوع را در تنظیم هایمان هم دنبال میکنیم.
شایان ذکر است؛ در این گروه عود توسط امیر فرهنگ اسکندری ،تار
توسط کیوان نعمت الهی ،کمانچه توسط امیر حسین اسکندری ،بم
تار توسط امیرمحسن حجازی ،تنبک توسط پیام فرشاد ،دف و کوزه
توس��ط امیر تاجبخش نواخته شد و نوازندگی س��نتور و سرپرستی
گروه را رامین میالنی بر عهده داشت .بیشتر قطعات هم توسط امیر
محسن حجازی تنظیم ش��ده بود .همچنین خوانندگی این گروه را
روزبه عراقی مقدم بر عهده داشت.

