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خبرها

فیلمهای نوروزی
شبکه «نمایش» اعالم شد

بخش فرهنگی ۴۰ -فیلم سینمایی جدید در ایام نوروز از
شبکه نمایش به روی آنتن میرود.
به گزارش ایسنا ،به نقل از روابط عمومی شبکه نمایش ،این
شبکه ،فیلمهای جدید ایران و جهان را از روز سه شنبه (۲۸
اسفند ماه) پخش میکند.
فیلمهای سینمایی خانوادگی ساعت  ۱۱صبح و فیلمهای
سینمای جهان ساعت  ۱۳از این شبکه به روی آنتن میروند.
همچنین فیلمهای سینمای ملل از سینمای کشورهای ژاپن،
نروژ ،استرالیا ،دانمارک ،فرانسه ،ایتالیا ،سوئد ،مجارستان،
برزیل ،کره جنوبی ،مکزیک ،چین ،اتریش ،آفریقای جنوبی،
هند ،هنگ کنگ و فنالند به ترتیب با فیلمهای «سوخت
رسان»« ،خانه خراب کن»« ،حصار ضد خرگوش»« ،دنیا
در ماجراجویی دونارک»« ،سرنوشت شگفت انگیز امیلی
پولن»« ،اتاق پسر»« ،توت فرنگیهای وحشی»« ،فرزندان
افتخار»« ،گاوچران کوچک»« ،بازرس کی»« ،لئون»،
«باالتر از افتخار»« ،پس لرزه»« ،برادران باد»« ،شیر سفید»،
«شاهدان»« ،انتهای یک رویا» و «مرد بدون گذشته» ساعت
 ۱۹به روی آنتن میروند.
این شبکه ،منتخب فیلمهای برتر سینمای ایران را ساعت ۲۱
پخش میکند و همچنین در دو باکس پخش ساعت  ۲۳و
۱بامداد ،نزدیک به  ۴۰عنوان فیلم جدید از این شبکه پخش
خواهند شد.
«یدک کش شماره « ،»۲۲پیرمرد و اسلحه»« ،گودزیال»،
«قاتل حرفه ای :مامور « ،»۴۷پیشتازان فضا :آنسوی فضای
ناشناخته»« ،جنگ ستارگان :آخرین جدای»« ،یاغی یک»،
«هتل آرتمیس»« ،جانوران شگفت انگیز :جنایات گریندلوالد»،
«ماجراهای اسپیرو و فانتازیو»« ،خط مقدم»« ،تانکها»« ،یک
خط»« ،میان ستارهای»« ،مکانی آرام»« ،خط مقدم»« ،تی
« ،»۳۴چشم انداز»« ،مجرم» و همچنین فیلم های «چهارراه
استانبو» و «تقاطع» از دیگر فیلمهای نوروزی این شبکه است.
همچنین فیلمهای نوروزی که ساعت  ۲۳از شبکه نمایش به
روی آنتن میروند ،به شرح زیر است:
فیلم فانتزی  -کمدی «ماجراهای اسپیرو و فانتازیو» به
کارگردانی الکساندر کوفره ،محصول  ۲۰۱۸بلژیک ،سه شنبه
( ۲۸اسفند ماه) پخش میشود.
داستان این فیلم درباره اسپیرو و فانتازیو است که به طور
اتفاقی با هم آشنا میشوند و باید به کمک هم به جنگ
زورگالب پلید بروند.
همچنین «هتل آرتمیس» فیلمی مهیج با داستانی نزدیک
به آینده است که دنیای متمایز مخصوص به خود را دارد که
جمعه ( ۲فروردین ماه) به روی آنتن میرود.
این فیلم محصول  ۲۰۱۸و به کارگردانی درو پیرس در ژانر
اکشن با بازی جودی فاستر و سوفیا بوتال است.
این فیلم درباره یک پرستار است که وظیفهی مدیریت یک
بیمارستان زیرزمینی برای خالفکاران شرور را در لس آنجلس
برعهده دارد ،تا زمانی که میفهمد یکی از مریضان بیمارستان
سعی دارد یک مریض دیگر را به قتل برساند و…
«مکانی آرام» به کارگردانی جان کراسینکی ،یک فیلم ترسناک
مدرن و خالقانهای است که باالتر از ترس ،به مفاهیمی که
ترس و اضطراب را نهادینه میکنند ،میپردازد.
این فیلم محصول  ۲۰۱۸و با بازی جان کراسینکی و امیلی
بالنت است که چهارشنبه ( ۷فروردین ماه) به روی آنتن
میرود.
این فیلم درباره حوالی سال  ۲۰۲۰روی کره زمین است که
جمعیت کثیری از انسانهای کره زمین به وسیله موجودات
بیگانه از بین رفتهاند .این موجودات بینا نیستند و در عوض
به صدا بسیار حساس هستند .با ایجاد کوچکترین صدایی
در اطراف ،این موجودات کریه با پوسته سخت و چنگالهای
غولپیکر به آن حملهور میشوند .در چنین فضایی خانواده
آبوت در تالش برای ادامه زندگی خود هستند .لی آبوت (جان
کراسینکی) و همسرش ا ِ ِولین (امیلی بالنت) با وسواس از یک
دختر ناشنوا و دو پسر کوچکترشان مراقبت میکنند .خانواده
ابوت برای زنده ماندن محکوم به سکوتی طوالنی هستند .تنها
شانس آنها ،داشتن دختری ناشنوا است که...
«میان ستارهای» به کارگردانی کریستوفر نوالن ،پنجشنبه (۸
فروردین) از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی متیو مککانهی ،ان هتوی ،جسیکا چستین،
مایکل کین و مت دیمون ،دربارهٔ فضانوردانی است که از طریق
کرمچالهای سفر میکنند تا سیارهای قابل سکنی بیابند.
«جانوران شگفت انگیز» به کارگردانی دیوید یاتس در ژانر
ماجراجویی با بازی جانی دپ ،جود الو و ارزامیلر فیلم ،جمعه
( ۹فروردین ماه) پخش میشود.
داستان این فیلم درباره گریند والد (جانی دپ) است که در
زندان به سر میبرد و موفق به فرار میشود .پس از آن به دنبال
کریدنس (ازرا میلر) میگردد چرا که فکر میکند او میتواند
قدرت فوق العادهای در اختیارش قرار دهد .اما گریندلوالد تنها
فردی نیست که به دنبال کریدنس است بلکه افراد زیادی به
دنبال او هستند و...
«تی  »۳۴به کارگردانی الکسی سیدوروف فیلم اکشن _جنگی
است که دوشنبه ( ۱۲فروردین ماه) به روی آنتن میرود.
در خالصه داستان این فیلم آمده است که در اواسط دههی
چهل میالدی گروهی از سربازان شجاع روسی تالش میکنند
تا با تانک افسانهای تی سی و چهار که تقریباً نابود شده است،
از اسارت آلمانیها فرار کنند .اما…
«پیرمرد و اسلحه» محصول  ۲۰۱۸و به کارگردانی دیوید
الوری در ژانر درام با بازی رابرت ردفورد و کیسی افلک است
که سه شنبه شب ( ۱۳فروردین ماه) پخش می شود.
«چشم انداز» به کارگردانی کریستوفر کالدول در ژانر علمی
_تخیلی با بازی سوفی تچر ،پدرو پاسکال ،چهارشنبه (۱۴
فروردین ماه) به روی آنتن میرود.
این فیلم درباره دختر جوان به همراه پدرش است که به منظور
جستجو برای مواد کمیاب و گران قیمت به یک سیاره دور
دست سفر میکنند .اما بزودی متوجه میشوند که موجودات
دیگر در میان جنگلهای سمی این سیاره به سر میبرند.
طولی نمیکشد که ماموریت آنها به یک مبارزه ناامید کننده
برای فرار و بقا تبدیل میشود…

{ فرهنگ و هنر}
نگاهی به کارنامه نرگس آبیار ،پرکارترین کارگردان زن دهه ۹۰

راوی دههی سکوت

صدف پیکامی
به بهانهی تولد نرگس آبیار در ماه اسفند ،نگاهی بر آثار و فعالیتهای این کارگردان که در
این روزها محبوبیتش نیز بیشتر شده است ،میپردازیم .نرگس آبیار متولد اسفند ماه ۱۳۵۰
در تهران است .تحصیالت دانشگاهی آبیار در رشتهی ادبیات فارسی بوده است .این کارگردان
داستان نویسی را در سال  ۱۳۷۶آغاز کرد.
البته گفتنی است که نرگس آبیار داستان نویسی را در واقع از نوجوانی آغاز کرده بود و حتی در
نشریات آن دوران چند اثر از او به چاپ رسیده
بود .اما آنچه که به عنوان فعالیت حرفهای او
گفته میشود این است که نخستین کتاب او
در سال  ۱۳۸۰به چاپ رسید و پس از آن بود
که هر ساله شاهد چاپ آثار داستانی آبیار بوده
ایم .آثار ادبی نرگس آبیار تا امروز عبارتند از:
مجموعه داستانهای دو خط ( )۱۳۷۸و قصهٔ
زنی که همهاش یأسهای فلسفی داشت
( )۱۳۸۱و رمانهای عروس آسمان ()۱۳۷۹
 دربارهٔ زندگی رابعهٔ عدویه  -و کوه رویشانههای درخت ()۱۳۸۲
این نویسنده و کارگردان که از ابتدا به تئاتر
و سینما نیز عالقهمند بود ،سرانجام سال
 ۱۳۸۵اولین مستند خود به نام بن بست
مهربانی را ساخت .پس از آن بود که فعالیت
وی در زمینهی فیلمسازی بیشتر شد .او تا
سال  ۱۳۸۹چند فیلم کوتاه و مستند ساخت
که مورد توجه جشنوارههای داخلی و خارجی
قرار گرفت .سرانجام سال  ۱۳۹۲بود که نرگس
آبیار نخستین اثر بلند سینمایی خود را خلق
کرد .این فیلم ،اشیا از آنچه که میبینید به شما
نزدیکترند نام داشت .این فیلم در سال  ۱۳۹۴به اکران عمومی درآمد.
اشیا از آنچه که می بینید به شما نزدیکترند
این فیلم که به تهیه کنندگی محمد حسین قاسمی ساخته شده است در واقع فیلمی در ژانر
اجتماعی است .بازیگران نخستین فیلم بلند داشتانی آبیار عبارتند از :گالره عباسی ،حسام
بیگدلو ،امیر غفارمنش ،مهران رجبی ،گیتی معینی ،فاطمه شکری ،رامسین کبریتی ،مینا
نوروزی ،ساقی زینتی ،عباس صفا ،نازنین بابایی ،درسا کرمی.
اولین ساخت ه نرگس آبیار را میتوان تحت تاثیر ادبیات و آثار داستانی وی دانست .او در این
فیلم دغدغههای زن بارداری را نشان میدهد که احساسات و دغدغه هایش برای کسی اهمیت
کافی را ندارد .آبیار در این فیلم سعی داشته که زنی را نشان دهد که برای آرامش در زندگی
خود تالش میکند ،اما یک لحظ تردید در گفتن حقیقت ،این آرامش را از او دورتر میکند.
اشیا از آنچه که میبینید به شما نزدیکترند فیلمی است که به روزمرگیهای زندگی مخاطب
بسیار نزدیک است و مخاطب در مواجهه با آن به راحتی میتواند موقعیت کاراکتر اصلی را
باور و لمس کند .این فیلم آبیار که از کنشهای دراماتیک به نوعی خالی است ،به درونیات و
روانشناسی شخصیتهای درام پرداخته میشود .اشیا از آنچه که میبینید به شما نزدیکترند در
گروه سینمای هنر و تجربه اکران شد و بازخوردهای متفاوتی را به همراه داشت .آبان ماه سال
 ۹۷بود که این فیلم توسط شبکه نمایش خانگی منتشر شد و در دسترس عموم قرار گرفت.
شیار ۱۴۳
در واقع میتوان گفت که پس از ساخت فیلم شیار  ۱۴۳بود که نام نرگس آبیار به عنوان
کارگردان سینما بر سر زبانها افتاد و نوعی محبوب و مشهور شد .این فیلم داستان زندگی زنی
را روایت میکند که پسرش را با سختی فراوان بزرگ کرده و با او زندگی میکند .پسرش ناگهان
نامهای برای مادر مینویسد و به جبهه میرود .شیار  ۱۴۳شاید به این دلیل بسیار محبوب شد

که مانند بسیار متفاوت و منحصر به فرد بود .شیار  ۱۴۳نگاهی نو و متفاوت به جنگ و دفاع
مقدس دارد .آبیار در این فیلم داستان خود را به یک مادر شهید معطوف میکند و شخصیت این
مادر را پرورش میدهد .به نظر میرسد که آبیار در شیار  ۱۴۳قصد مقدس جلوه دادن جنگ و
فداکاریهای بارز را نداشته و به نوعی در وصف عشق مادر و فرزند و به طور کلی عشق پرداخته
است .البته گفتنی است که شیار  ۱۴۳از آن دسته آثار بود که واکنشهای بسیار متنوعی را
در پی داشت .این فیلم به همان اندازه که محبوب بود به همان اندازه مخالفان سرسختی نیز
داشت .عدهای این فیلم را مانند داستانی ادبی
میدانستند که در مدیوم سینما موفق نبوده
است ،اما عدهای نیز با دالیل خود از این فیلم
طرفداری کرده اند .شیار  ۱۴۳در جشنواره فیلم
فجر در بسیاری از رشتهها کاندیدا شد و جایزه
نقش اول زن را از آن خود کرد .نقش اول زن
این فیلم را مریال زارعی بازی کرده است .یکی
از مهمترین نکتههای فیلم شیار  ۱۴۳این بود
که این فیلم به صحنهها و ماجراهایی از جنگ
پرداخته که کمتر دوربینی این ماجراها را ثبت
کرده است.

نفس
نفس در سال  ۱۳۹۴توسط نرگس آبیار و به
تهیه کنندگی همسر او محمد حسین قاسمی
ساخته شد .بازیگران این فیلم عبارتند از :پانته
آ پناهی ها ،مهران احمدی ،گالره عباسی،
جمشید هاشم پور و ساقی زینتی
نفس بر اساس رمانی از نرگس آبیار ساخته
شد .او این رمان را در سال  ۱۳۸۷نوشته بود
و بعد تصمیم گرفت تا با اقتباس از آن فیلمی را
کارگردانی کند .در فیلم نفس داستان زندگی دختر  ۶سالهای به نام بهار روایت میشود .فیلمساز
در این فیلم تمام تالش خود را کرده که فیلم ،روایتی از ذهن و دنیای کودکانهی بهار باشد .این
فیلم در جشنوارهی فیلم فجر نمایش داده شد و به عنوان نماینده ایران در اسکار نیز شرکت
کرد .داستان نفس نیز مانند شیار  ۱۴۳در دهههای  ۵۰و  ۶۰و در زمان جنگ روایت میشود.
شبی که ماه کامل شد
شبی که ماه کامل شد در جشنوارهی فجر سال  ۹۷بسیار درخشید و بیشترین جایزهها را از آن
خود کرد .این فیلم یک عاشقانهی پرخشونت را روایت میکند شبی که ماه کامل شد ،داستانی
را در دورهی معاصر روایت میکند .ین فیلم روایت واقعی از ازدواج عبدالحمید ریگی با فائزه
منصوری است که پس از ازدواج به پاکستان فرار میکنند و طی ماجراهایی برادر فائزه ،شهاب
منصوری توسط عبدالمالک به قتل میرسد .بازیگران این فیلم عبارتند از :الناز شاکردوست،
هوتن شکیبا ،فرشته صدر عرفایی و شبنم مقدمی
الناز شاکردوست و هوتن شکیبا با بازی در این فیلم توانستند جایزه نقش اول زن و مرد را در
جشنواره فیلم فجر از آن خود کنند .فیلمساز در این فیلم دست بر روی موضوعی مناقشه برانگیز
و پر بحث گذاشته است .بر همین اساس نیز واکنشها در مقابل این فیلم بسیار متفاوت و متنوع
است .اما فیلمساز در ساختن این موضوع حساس به هیچ عنوان نترسیده و با جسارت روایت خود
را از داستان واقعی که در سالهای اخیر روی داده است به نمایش میگذارد .یکی از مهمترین
نکات مثبت شبی که ماه کامل شد ،قصه گویی روان فیلم است .این قصه گویی روان و تاثیر
گذار بی آنکه بخواهد مخاطب خود را بیش از حد احساساتی کند ،میتواند داستان نویس بودن
کارگردان فیلم باشد .شبی که ماه کامل شد قصهای را بی کم و کاست برای مخاطب خود روایت
میکند بدون آن که بخواهد به نگاه بینندهی خود جهت بدهد .شبی که ماه کامل شد به طور
کلی فیلمی در مورد بازگویی سرنوشت واقعی شخصی با نام فائزه منصوری (الناز شاکردوست)
است که به صورتی کامال ناخواسته با یک ازدواج ،وارد ماجرایی پیچیده و خطرناک میشود.

نگاهی به رمان «تحریر دیوانگی» نوشته مهدی زارع

روایت خواستن و نتوانستن

حسینعلی جعفری
ا ّول به حکم رفاقت هفده ،هجده ساله از سال هشتاد مهدی زارع را میشناسم .زمانی که تازه
داشت قدم در راه بیبرگشت داستاننویسی میگذاشت .بیبرگشت را کسی اینجا درست و دقیق
میفهمد که قدم در این راه گذاشته باشد .حکایت همان حلوای لنترانی است .د ّوم به حکم یک
ِ
مشترک برآمده از یک اقلیم« :پریم» ،که روزگاری شهری آباد
حس مشترک و در نتیجه نوستالژی
ن
ن شروی 
ن بنرست م ب 
بود و پرورشگاه نویسنده بزرگی چون مرزبا 
ن شهریار پریمی ،نویسنده مرزباننامه به زبان طبری؛ کتابی
ب
همسنگ کلیله و دمنه .نوه دختری او هم جایگاه رفیعی در ادبیات
ن
سب 
ن قابو 
ن اسکندر ب 
سب 
ن زمین دارد؛ عنصرالمعالی کیکاوو 
ایرا 
ن زیار نویسنده قابوسنامه.
وشمگیر ب 
پریم که به غلط و فقط بر تابلوهای رسمی و اداری فریم خوانده
میشود ،دشتی سرسبز در جنوب ساری است .مهدی زارع ،نوزده
سال ابتدای زندگیاش را آنجا گذراند .مدتی که اثرگذاریاش بی
شک ماندگار شده است .من هم دوازده سال ابتدای زندگیام را
آنجا گذراندم .ر ّد پای اثرگذاری آن دوازده سال را میتوان در رمان
افرا (انتشارات سوره مهر) و مجموعه داستان گِال (انتشارات افراز)
شاهد بود.
و ا ّما رمان «تحریر دیوانگی» (انتشارات شهرستان ادب)؛ داستان
مردی بیخانمان و درمانده در شهر که ناگهان صاحب خانهای
بزرگ و ملک و امالک فراوان در روستا میشود .اینجا کلمه ناگهان
کلمه دقیقی است .واقعاً ناگهانی بود آمدن وکیل ساالرافخم.
ساالرافخم بیعقبه ُمرد و مردهریگ او به تنها خویشاوند دورش
یعنی همین مرد بیخانمان درمانده میرسد؛ مرد بیخانمان که
زنش هم او را تنها گذاشته و رفته همراه وکیل به روستا میرود ،سر
ن
ملک و امالک بادآوردهاش .اینجا نویسنده نی م نگاهی دارد به که 
روایت شاهزاده و گدا .رسیدن یک ارثیه کالن و غیرمنتظره موضوع
جدید و بدیعی نیست .آیا به راستی موضوع جدید و بدیعی مانده
ن روایت چگونه بهرهبرداری
است؟ باید دید نویسنده از این که 
کرده است .مرد بیخانمان که از قضا راوی رمان هم هست ،دل
دیدن درد و رنج دیگران را ندارد .حال ،این دیگران میخواهد یک
ِ
سگ باشد یا یک زن بیپناه و تنها یا یک پیرمرد مرموز و عجیب
ن روایت
و یا عم ه کوهی و دار و دستهاش و یا جوگیها .اینجا که 
قد یک غربیل بود ا ّما همه را در خودش جا
دیگری رخ مینماید؛ خانه پیرزن .خانه پیرزن هر چند ّ
میداد .خانه ساالرافخم ا ّما بزرگ و جادار است.
خانه در این اثر نقش کلیدی دارد .رمان با این جمله آغاز میشود« :خانهها قبل از آدمها زمان رفتن
را درک میکنند ».سه کلمه کلیدی در این جمله داریم :خانهها ،آدمها و رفتن .داستان بر محور
خانه ساالرافخم میچرخد .آدمهای این داستان هم عجیب و غریباند .شخصیت اصلی سر ماندن
ندارد .نمیتواند بماند .آرزوی رفتن دارد .به کجا؟ آخرین جمله رمان آن را فاش میسازد اگرچه در
قالب یک آرزو که شاید بشود و شاید نشود؛ «کاشکی میدانستم کدام جاده میتواند من را زودتر
به سرزمینی کنار دریای گرم برساند».
در همان جمله ا ّول نویسنده راوی برای خانهها درک کردن قائل شده است .جاندار پنداری اشیاء،
همین ویژگی که گاه گاه رخ مینماید تا حدی بُعد شاعرانگی هم به داستان بخشیده است.
در این اثر اسمی برای مکانها نیامده است .شهر ،روستا ،دشت ،مزرعه ،گویی نویسنده عمدا ً چنین
تخیل خواننده ،البته این شهر و روستا بدون
کرده و اعتقادی به اسمگذاری ندارد .انگار میسپارد به ّ
مشخصه نیستند ا ّما اسم ندارند .سؤال این است که آیا اسم برای مکان وقوع داستان الزم است یا
خیر؟ جوابش بستگی به هدف و انگیزه نویسنده دارد .البته برای بعضی از نویسندگان آنقدر مهم بود
تخیلی زدند .فاکنر ،یوکناپاتافا را
که برای فضاسازی دلخواه خویش دست به ساخت و ساز شهرهای ّ
ساخت و مارکز ،ماکوندو را .تشخّ صبخشی و ویژهسازی یک مکان با نامگذاری کمک بزرگی خواهد
بود به ذهن خواننده و جذب خیالش.
به گمان من اگر آقای زارع حتّی پریم را در مقیاس خیالی خودش به عنوان بستر رمانش انتخاب
میکرد ،نه تنها به داستان ضربه نمیخورد ،بلکه چهبسا موجب ارتقای سطح اثر میشد .بومگرایی
جذابیت خاص خودش را دارد .البته نویسنده در رمان پیشین خودش  -اتوبوس پاکستانی (انتشارات
نگاه)  -هم نشان داده که نمیخواهد پا در بوم مشخّ صی بگذارد که به خودی خود ایرادی بر آن

بار نیست.
ناگفته نماند که بستر آثار مهدی زارع و حتّی اسامی بعضی از شخصیتها برآمده از زیستبوم اوست.
مث ً
ال ساالرافخم لقب حاکم دودانگه در گذشته بود که هنوز کاخ تابستانی او در روستای مالده در
شهمیرزاد سمنان سرپاست .این منطقه در گذشته متعلق به استان مازندران بود .فرهنگ و زبان
مردمانش مازندرانی است مثل اکثر مردمان دامنه جنوبی البرز هممرز با مازندران .دودانگه قدیم به
دو قسمت تقسیم شد؛ بخشی از آن با نامی دیگر در استان سمنان
واقع شده و قسمت بزرگ و اصلی آن امروزه بخشی از شهرستان
ساری است.
ساالرافخم تنها نام و یادی است که شنیده میشود ،ا ّما حضور سخت
و سنگینی دارد .نه خودش بلکه یادش ،روحش ،اعمالش ،میراثش.
ساالرافخم گذشتهای است که بر شانههای راوی سنگینی میکند.
راوی نمیتواند از او بگریزد .مانند او هم نمیتواند بشود .اگرچه در
آخر رمان میخواهد آن را به آتش بکشد.
دنیای فانتزی مرد در کودکی انگار رهایش نمیکند و میتوان گفت
هنوز در همان مدار سیر میکند« .زیر تخت فلزی برای خودم سین ه
خیز میرفتم و برای دشمنان نبوده ،نارنجک پرت میکردم .همه
چیز لرزید ».ص  .6زلزله میآید و کودک همه افراد خانوادهاش را از
دست میدهد .چند سطر پایینتر میگوید... « :و با خودم گفتم اگر
آن نارنجکها را نینداخته بودم ،این اتفاق نمیافتاد».
راوی سر از پرورشگاه درمیآورد .مریض است و هنوز که هنوز است،
سرفه میکند .جایی اشاره میشود که سل دارد .حال خوشی هم
ندارد .روزگار هم با او سر سازگاری نداشته است .شاید همه این
موارد دست به دست هم داده که او به بلوغ فکری نرسد و در
همان دنیای فانتزی خویش غوطهور باشد .البته دست به اقدام
میزند و حتّی دست به قلم میشود ا ّما افاقه نمیکند .خواستن و
نتوانستن .نتوانستن نه به معنای بیعملی؛ دست به اقدام هم میزند
ا ّما نمیتواند به اهدافش برسد .شاید بهتر است بگوییم خواستن و
نشدن؛ چون ناشی است ،کارهایش مبنای درستی ندارد ،میخواهد
ساالرافخم باشد و نمیتواند .میخواهد از ساالرافخم فرار کند و
نمیتواند .انگار ادای او را درمیآورد حتّی در نوشتن .چرا؟ چون
ناوارد است و از روابط اجتماعی انسانها و الیههای پنهان زندگی
بیخبر است .مشکل شناختی و معرفتی دارد .دیوانگی و جنونی
ناشی از ناتوانی در رسیدن به خواستهها و حل تضادها و تناقضهای زندگی.
سرگردانی و رفت و آمد مداوم راوی میان شهر و روستا بهتر از این میتوانست بازگوکننده تضاد این
دو نماد و نماینده صنعت و س ّنت باشد .صنعت را در اینجا جایگزین مدرنیته به کار بردهام .ناتوانی
شخصیت اصلی در برقراری یک ارتباط درست و سازنده با اهالی روستا نمایانگر دو شیوه زندگی
و دو شیوه تفکر است .شیوه زندگی و تفکر شهری و شیوه زندگی و تفکر روستایی .همان مسئله
همیشگی و حلنشده و انگار حلنشدنی جدال س ّنت و صنعت.
رمان پر از خردهروایتهای جذاب و شاید بهتر است بگوییم وحشتناک است؛ تلفیقی از عشق و
وحشت .مث ً
ال رقص خون زن همسایه .همین خرد ه روایتها خواننده را به فضایی گوتیک میکشاند.
رگههای تأثیرپذیری از رئالیسم جادویی هم در رمان تحریر دیوانگی قابل مشاهده است .فضاسازی
و شخصیتپردازی عجیب و غریب .شباهت جوگیها با کولیهای صد سال تنهایی مارکز .موقرمزها
و . ...شاید همین مسئله باعث میشود که گاهی احساس کنی در فضایی غیرایرانی حضور یافتهای.
البته این مسئله قابل نقض است چون جوگیها که انگار تبارشان به هندوستان میرسد در پریم
حضور پررنگی داشتند .کار و حرفه اصلیشان هم آهنگری بود.
دو ،سه نکته که دوست داشتم نویسنده و ویراستار به آن توجه میداشتند که نداشتند .غلط امالیی،
امروزه به نظر من پذیرفته نیست .مخصوصاً اینکه رمان ویراستار داشته باشد و ناشر معتبری آن را
نشر داده باشد .مث ً
ضجه .البته گاهی هم درست نوشته شد .یا جشن آخر شخم (ص
زجه به جای ّ
ال ّ
 )120و جشن آخر درو (ص  )122که نویسنده یادش میرود کدامش بوده .یا به مکنت رسیدن
ساالرافخم که قب ً
ال یک رعیت ساده بود بدون مقدمه و زمینه و فراهم بودن شرایط و امکانات
باورپذیر نمینماید.
آخر اینکه مهدی زارع همیشه میخواست متفاوت باشد و در جستجوی تفاوتها و متفاوتها بود؛ از
همان زمانی که میخواست پا در این راه بیبرگشت بگذارد .موفق شد .گوارایش باد .تا باد چنین بادا!
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پیشنهاد داریوش فرهنگ
برای مرمت یک فیلم

بخش فرهنگی -داریوش فرهنگ مرمت نسخه
قدیمی فیلم سینمایی «طلسم» و نمایش آن در
جشنواره جهانی فیلم فجر را اتفاقی مثبت دانست و
پیشنهاد داد «دو فیلم با یک بلیت» هم مرمت شود
و در دورههای بعد به نمایش درآید.
به گزارش ایسنا ،طبق گزارش رسیده ،فیلم
سینمایی «طلسم» به نویسندگی و کارگردانی
داریوش فرهنگ با حمایت و همکاری فیلمخانه ملی
ایران مرمت و آماده نمایش در بخش «فیلمهای
کالسیک مرمت شده» جشنواره جهانی فیلم فجر
است.
«طلسم» در سال  65شمسی اکران عمومی شد و
توانست در جشنواره فجر همان سال در سه رشته
بهترین بازیگر نقش دوم مرد ،بهترین موسیقی متن
و بهترین تدوین نامزد دریافت سیمرغ شود.
داریوش فرهنگ کارگردان «طلسم» با جذاب
خواندن دیده شدن دوباره فیلم های کالسیک
آن هم باکیفیت باال گفت :این که بانیان جشنواره
جهانی فیلم فجر فیلمهای تاثیرگذار و ویژه تاریخ
سینمای ایران را با نگاهی جدید عرضه می کنند،
جای تشکر دارد.
وی «طلسم» را جزو پیشگامان آثار ایرانی که در
جشنواره های جهانی شرکت کردند دانست و
عنوان کرد :این فیلم در زمان خودش یعنی سال
 88میالدی ( 65-64شمسی) در معتبرترین
فستیوالهای جهانی مورد توجه قرار گرفت تا
آنجا که در فستیوال لندن به عنوان فیلم منتخب
برگزیده شد .خاطرم هست که در آن فستیوال ،یکی
از منتقدان معروف مقاله ای در مورد فیلم با عنوان
«یک فیلم درخشان از سینمای ایران» منتشر کرد.
به گفته وی« ،طلسم» در بخش مسابقه فستیوال
مسکو هم بود اما دیر به جشنواره رسید.
کارگردان فیلم «رز زرد» مهمترین اتفاق زندگی
حرفه ای یک فیلمساز را زنده بودن اثرش پس از
سال ها ارزیابی کرد و توضیح داد :این یک اتفاق
بزرگ برای یک هنرمند است که داشته های اثرش
آنقدر زیاد باشد که پس از  34سال هنوز جان دارد
و جان شیرین خوش است.
فرهنگ با اشاره به اینکه اولین کارش در تلویزیون
سریال «افسانه سلطان و شبان» بود که می توانست
جریان ساز شود ،بیان کرد :متاسفانه به نظر میآید
مدیران و مسئوالن و کارگزاران فرهنگی ما در تداوم
یک رویه مثبت کوشا نیستند« .افسانه سلطان و
شبان» می توانست آغازگر و جریان ساز تمامی
افسانههای شرقی و به خصوص ایرانی شود .من
حداقل  50داستان و افسانه ایرانی می توانم برایتان
مثال بزنم که میتوانستند شخصیت ،هویت و افسانه
سازی کنند اما متاسفانه از جانب مدیران هیچ نوع
حمایتی برای این موضوع نشد.
وی با اشاره به جریانسازی فیلم «طلسم» عنوان
کرد :این اثر نه به دلیل ظاهر ترسناک و هیجان
انگیزش بلکه به دلیل الیههای درونی آن که درباره
عشق و دربند بودن زن است توانست در زمان
خودش جریان ساز شود؛ آن هم در روزگاری که
نمی شد از عشق در آثار سینمایی چیزی به زبان
آورد.
این نویسنده و کارگردان افزود :شاید این نکته جالب
باشد که از زمان ساخت «طلسم» تا به امروز زنان
بیشتر از مردان در مورد این فیلم با من صحبت
کرده و میکنند ،چه جوانانی که در آستانه عبور از
 30سالگی هستند و چه افرادی که  34سال پیش
به تماشای این اثر نشستند .جالب تر اینکه همه
میگویند «طلسم» در زمان اکران برای ما وحشت
آفرین بود ولی وقتی بعد از چند سال برای بار دوم
آن را دیدیم الیه دوم آن را که همان عشق است
دریافت کردیم.
به گفته وی ،این فیلم حرکات جذابی از نظر
فیلمبرداری و صحنه پردازی دارد و هنوز افراد
زیادی در مورد تاالر آینه آن صحبت میکنند.
فرهنگ با تاکید بر فیلمبرداری درخشان فیلم
«طلسم» توسط علیرضا زرین دست گفت :پرویز
پورحسینی که یکی از بهترین بازیهای دوران
هنری خود را در این فیلم انجام داد از سوی دیگر
علیرضا زرین دست هم به تایید خودش یکی از
بهترین فیلمبرداری هایش را در «طلسم» انجام
داده است .جالب است بدانید آن زمانها به او به
جای زرین دست ،زرین چشم می گفتم .در کل باید
بگویم گروه ،در یک موجی قرار داشتند که بخواهند
یک کار متفاوت انجام دهند.
سیوهفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر از ۱۸
تا  ۲۶آوریل  ۲۹( ۲۰۱۹فروردین تا  ۶اردیبهشت
 )۱۳۹۸به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار
میشود.

