
مجموعه عجيبي از 
اصالح طلبي و اصولگرايي ام

حرف از آزادانديش�ي زديد اما من 
فكر مي كنم در فيلم هايي سياسي 
نمي ش�ود ادعاي آزادانديشي داشت. به هر 
حال گرايش ما به وقايع مش�خص است. در 
چنين شرايطي مي شود عدالت و واقعيت را 

در روايت يك ماجرا در نظر گرفت؟
واقعيت چيست؟

آن چيزي كه ذهن من مي سازد!
واقعيت همان چيزي اس��ت كه ذهن ش��ما به عنوان 
مخاطب يك اثر مي سازد. حاال چطور مي توانيد بگوييد 

واقعيت چيست؟
يك فيلمس�از چط�ور مي توان�د از واقعيت 

حرف بزند؟!
همين اس��ت! هر كسي از ظن خود شد يار من. وقتي 
ما نمي دانيم واقعيت چيس��ت، مجبوريم به پوس��ته 
ظاهري ام��ر بپردازيم و هي بگوييم اين قلب واقعيت 
اس��ت. خب روي كار بودن حكومت مستقر و اسلحه 
كشيدن گروهي مس��لح عليه آن و عليه مردم يعني 
چه؟ اين اتفاق در هيچ جاي دنيا مرسوم نيست. يادمان 
نرود در امريكا ارتش با فرقه ديويديه چه كرد. با زن و 
مردشان و مزرعه اي كه تبديل به زرادخانه كرده بودند. 
وقتي مفاهيم نسبي است، چه كسي مي تواند بگويد 
واقعيت چيست؟ چند وقت پيش دو گرايش سياسي 
مختلف از حضرت علي )ع( نقل قول هايي كردند كه 
همه شان هم درست بود و هيچ يك از طرفين نتوانست 
آن يكي را نقض كند. در اين وضعيت تكليف چيست؟! 
به نظرم حقيقت يك مفهوم گمشده است. در اروپا و 
امريكا هم ك��ه مي گويند گردش آزاد اطالعات وجود 
دارد، ت��ا جايي امكان دسترس��ي ب��ه واقعيت فراهم 
اس��ت. اينكه ما مدام همه چيز را م��ورد قضاوت قرار 
مي دهيم، ويژگي تمدن و شهرنش��يني است. پس به 
واقعيت از ديد خودمان نگاه مي كنيم. مشكل ما اين 
است كه رسانه حرفه اي نداريم! فرض كنيد حكومت 
بخواهد خوانش خودش را از تاريخ و وقايع سياس��ي 
براي مردم جا بيندازد؛ متاسفانه حتي براي همين هم 
رس��انه حرفه اي ندارد. فيلم »نجات سرباز رايان« و... 
اينها مانيفست امريكايي است . به به مي كنيم و كسي 
نمي گويد سفارشي است. اما به فرض محال و باور به 
اينكه ماجراي نيمروز فيلم سفارش��ي است، مجوزي 
مي شود كه همه نه تنها محتواي »ماجراي نيمروز« 
بلكه سازندگان و عواملش را قضاوت مي كنند! كسي 
مثل دكتر زيباكالم برآورد مالي ذهني هم ارايه دادند 
حتي. آن هم فيلمي كه خودش اصال قضاوت نمي كند. 
به مجاهدين خلق نزديك نمي شود كه قضاوت شان 
نكن��د اص��ال. در ديالوگ ها و ميميك ه��ا حتي. تنها 
حرفش اين اس��ت كه خشونت، خش��ونت مي آورد 
و خش��ونت كني اجازه خش��ونت كردن مي دهي! و 
اينكه اين ش��هر همين ته��ران روزگاري نه چندان 
دور پر از گلوله و ترور و خش��ونت و خون بوده اس��ت. 
اينكه بترسيم از انشقاق و ناخن كشيدن به هم. اينكه 
سياسيون اينقدر عصباني نباشند و طرفدارانشان را 

عصبي نكنند. 
 اين هم��ه آدم كه براي مقاصد سياسي ش��ان تالش 
كردند، زندان رفتند و حتي شغل ش��ان را از دس��ت 
دادند مگر نمي توانستند اسلحه در دست بگيرند؟! آنها 
از هر طيفي براي من آدم هاي قابل احترامي هستند. 
البه الي پذيرفتن اين نقش ها نگران مخدوش 

شدن چهره تان به عنوان بازيگر نيستيد؟! 
من شأن هنر را آنقدر باال مي دانم كه برايم مهم نيست 
عامه مردم چه مي گويند. در حال حاضر هم مغضوب 
دو گروه سياسي هستم. سر وقايع سال 88 تصاويري 
از هر دو طيف ديدم كه واقعا جاي تعجب داشت. حاال 
مي گوييم سرباز ضد ش��ورش را اگر رها كنيد، نابود 
مي كند و اصال كارش همين اس��ت اما خشونتي كه 
يك آدم معمولي نسبت به جوان 18 ساله هموطنش 
از هر دو ط��رف اعمال مي كند، چ��ه توجيهي دارد؟ 
بسيجي با غير بس��يجي. به خدا اينها ترسناك است! 
جواني كه با ه��ر تفكري م��ادري دارد و انتظارش را 
مي كش��د. او هم هموطن من اس��ت، همان كه االن 
گوشه اي گيرش آورده ايم و كتكش مي زنيم. نه سرباز 
ضد ش��ورش. من دارم كتكش مي زنم. من مي ترسم 
از اين دور ش��دن ها. از اين عصبانيت هاي دو طرفه. از 
اختالفي كه به نفرت تبديل شود. مي دانيد زيباترين 
تصويري كه در انتخابات اين دوره رياست جمهوري 
ديدم، چيست؟ تصويري بود كه دو نفر دست در گردن 
هم انداخته اند و يكي عكس رييسي را در دست داشت 
و ديگري عكس روحاني را. با وجود اينكه تا توانستم 
به نفع آقاي روحاني راي جمع كردم، اما از ديدن اين 
تصوير كيف كردم. اينكه آدم ها با وجود اختالف كنار 
هم بمانند. متاسفانه وقتي اصول تيز مي شود، آدم ها 
زخم مي خورند و با هم درگير مي ش��وند. وقتي پاي 
نس��بت خوني و رفاقت وس��ط مي آيد، بايد سياست 
كمرنگ ش��ود. به همين خاطر من عاش��ق اتفاقات 
ملي ام. يك بار هم مطلبي نوش��تم كه ما در عزاهاي 
ملي، متفرق تريم اما در ش��ادي مل��ي خيلي متحد 
مي ش��ويم. من چهره هاي معت��دل را از هر دو طرف 
دوس��ت دارم. با اينكه به وضوح طرفدار اصالحاتم اما 
از تندروهاي جبهه اصالحات همانقدر دلگيرم كه از 

تندروهاي اصولگرا.
 اي كاش روزي برس��د كه بتوانيم همه چيز را درست 
تش��خيص دهيم. الزمه اين تش��خيص درست هم 
داشتن معيار اس��ت، تا معيار درستي از هر دو طرف 
نداشته باشي، نمي تواني به تشخيص برسي. يادمان 
نرود قبل از هر چيزي يك كشور و نظام مستقر وجود 
دارد كه حاصل خون هزاران ش��هيد است. هيچ  كس 
نمي تواند منكر اين مساله ش��ود. من از سوءاستفاده 
كردن از خون هاي ريخته شده ناراحتم اما نمي توانيم 
و هرگز نبايد آنها را منكر شويم. فيلم سياسي ساختن 
و بازي كردن باالخره عواقبي هم دارد و طبيعي است 
كه از هر دو طرف مورد فشار قرار بگيري. آرزو مي كنم 
روزي برس��د كه تنها حركت سياس��ي ما راي دادن 
باش��د. همچنان معتقدم هنر و ادبيات مي تواند دنيا 
را نجات دهد و دغدغه ام هم همين اس��ت. مي گويم 
كاش سياسي نباشيم اما نصف حرف هايم سياسي شد. 
خودم مثال نقض حرف هايم شدم. خب من عاشق اين 
كشورم. در تمام انتخابات ها شركت كرده ام. در جنگ 
آس��يب ديده ام اما نمي توانم منتقد هم نباشم. انتقاد 

بيمه حوادث اين كشور و حكومت است.

   با حكم ميرباقري، معاون رييس سازمان در امور 
س�يما، محمد احس�اني به عنوان دبير جش�نواره 

تلويزيوني جام جم منصوب شد. 
  آخري�ن س�اخته عباس كيارس�تمي ب�ه عنوان 
فيلم افتتاحيه جش�نواره بين المللي فيلم مستند 
»بوينوس آيرس« در كش�ور آرژانتين به روي پرده 

مي رود. 
   خانه  نمايش از دوم مردادماه با دو نمايش »الف وارد 
مي شود« و »پيشي خورد« پذيراي تماشاگران است. 
   شهريار صيقالني، آهنگساز سبك راك و متال در 

نمايش »بانويي از اسلو« روي صحنه مي رود. 
   محمودرضا رحيمي، كوروش نريماني و حس�ين 
پاك�دل به عن�وان هيات انتخاب بخ�ش صحنه اي 

جشنواره تئاتر رضوي معرفي شدند. 
   هفته فيلم ارمنستان به همت گروه سينمايي هنر 

و تجربه در خانه هنرمندان آغاز شد.

اركسترمليايراندرساريمينوازد
اركستر ملي ايران به رهبري فريدون شهبازيان پنجشنبه، پنجم مردادماه با حضور در شهر ساري تازه ترين كنسرت خود را به خوانندگي محمد اصفهاني برگزار مي كند. در اين كنسرت موسيقايي عالوه بر اجراي 
قطعاتي كه طي كنس�رت هاي قبل براي عالقه مندان با صداي محمد اصفهاني خوانده ش�د، چند قطعه مازندراني نيز به عالقه مندان ارايه مي شود. اركستر ملي ايران طي ماه هاي گذشته عالوه بر تهران اجراهاي 

متعددي را در برخي شهرهاي كشورمان از جمله خرم آباد، اصفهان و تعدادي ديگر از شهرها به خوانندگي علي اصغر شاه زيدي، عليرضا افتخاري و محمد اصفهاني برگزار كرده است. 

نمايش »زبان تمشك هاي وحشي« نوشته نغمه ثميني 
و به كارگرداني ش��يوا مس��عودي از دوش��نبه ۹مرداد 
در تماش��اخانه پاليز روي صحنه مي رود. پيش فروش 
بليت هاي اين نمايش از ٢۹ تير در سايت تيوال آغاز شده 
است. نمايش»زبان تمش��ك هاي وحشي«، تازه ترين 
همكاري ش��يوا مس��عودي در مقام كارگردان و نغمه 
ثميني در مقام نويسنده، از ۹ مرداد با بازي صابر ابر، الهام 
كردا و علي ش��ادمان روي صحنه مي رود. عالقه مندان 
مي توانند از روز پنجشنبه ٢۹ تيرماه ساعت 1٢ ظهر از 
طريق سايت تيوال اقدام به خريد بليت هاي اين نمايش 
كنند. اين نمايش مرداد و شهريور ماه سال جاري ساعت 

18:45 در تماشاخانه پاليز روي صحنه مي رود. 

ايرج محمدي از آغاز س��اخت سريال »پاهاي بي قرار« 
به كارگرداني منوچهر هادي، نويسندگي بابك كايدان 
و مهدي محمدنژادي��ان در روزهاي آين��ده خبر داد. 
به گفته تهيه كننده اين س��ريال، »پاهاي بي قرار« در 
مرحله تحقيق و نگارش بوده و تاكنون 4۰ قس��مت از 
اين مجموعه ۶۰ قسمتي به نگارش درآمده است. شروع 
تصويربرداري آن منوط به س��اخت مجموعه »آرمان 
٢« خواهد بود كه س��اخت آن تا دو هفته ديگر به اتمام 
مي رس��د. »پاهاي بي قرار« يك مجموعه ۶۰ قسمتي 
ب��وده و در حال حاضر نگارش بخ��ش اعظمي از آن به 
پايان رسيده است. اين سريال در دو فصل مي گذرد. يك 
فصل مربوط به سال هاي 5۷ تا ۶4 و فصل ديگر مربوط به 
زمان حال. بازيگراني چون پانته آ بهرام، مسعود رايگان 
و مهران��ه مهين ترابي براي فصل اول س��ريال و حميد 
گودرزي و ليندا كياني و افسانه ناصري براي فصل دوم 

مجموعه قرارداد بسته اند. ايسنا

ويژه برنامه »شب هاي جز« طي روزهاي هفتم و هشتم 
مردادماه امسال با حضور تعدادي از گروه ها و هنرمندان 
فعال اين گونه موسيقايي در فرهنگسراي نياوران تهران 
برگزار مي شود. در اين برنامه هنرمنداني چون سردار 
سرمس��ت با همراهي هنرمنداني چون عميد بنكدار و 
فرهاد لقايي قطعاتي را اجرا مي كنند. گروه امير دارابي 
با هنرمندي مجيد س��االري، خواننده و حمزه يگانه و 
امين طاهري نيز از ديگر مجموعه هايي هستند كه به 
اجراي برنامه مي پردازن��د. از ديگر برنامه هايي كه قرار 
است در ويژه برنامه »ش��ب هاي جز« به اجراي برنامه 
بپردازند مي توان به اجراي آرش��يد آذرين با همراهي 
ماكان اشگواري، روزبه فدوي و امير رفعتي اشاره كرد، 
ضمن اينكه هوشيار خيام نيز با همراهي ميالد محمد، 
نوازنده تار قطعاتي را اجرا مي كند. وِيژه برنامه »شب هاي 
جز« به همت موسسه »س��از باز« ساعت ٢1 روزهاي 
هفتم و هشتم مرداد ماه در فرهنگسراي نياوران تهران 

برگزار مي شود. 

نامزده��اي بخش بهترين ترانه تيتراژ فيلم يا س��ريال 
»هفدهمين جش��ن حافظ« معرفي شدند. نامزدهاي 
بخش بهترين ترانه تيتراژ از ميان فيلم ها و سريال هايي 
انتخاب شدند كه سال ۹5 پخش ش��ده اند و در تيتراژ 
ابتدايي يا انتهايي آنها ترانه اي اجرا ش��ده است. ساالر 
عقيلي براي سريال »معماي شاه«، قطعه »خون غزل«، 
محمد عليزاده براي سريال »برادر« قطعه »برادر«، فرزاد 
فرزين و فريدون آسرايي براي سريال »عاشقانه« قطعه 
»كمك كن«، »كاكوبند« براي س��ريال »آسپيرين« 
قطعه »سقوط«، محمد معتمدي براي فيلم »سيانور« 
قطعه »سوگند« و س��ونو نيگام براي »سالم بمبئي« 
قطعه »آفت جان« نامزد دريافت جايزه شدند. برگزيده 
اين بخ��ش مردادماه امس��ال در هفدهمين جش��ن 

سينمايي و تلويزيوني حافظ معرفي مي شود. 

در فاصله چند روز مانده به اع��الم فيلم هاي حاضر در 
هفتادوچهارمين دوره جشنواره بين المللي فيلم ونيز، 
نشريه ورايتي در گزارشي به معرفي فيلم هايي پرداخته 
اس��ت كه پيش بيني مي ش��ود ميهمان قديمي ترين 
جشنواره سينمايي جهان باشند. فيلم »حومه شهر« 
جديدترين فيل��م ب��ه كارگرداني »ج��ورج كلوني«، 
»ش��كل آب« س��اخته »گيلرمو دل تورو« كارگردان 
سرش��ناس مكزيكي، »ويكتوريا و آبل« از »اس��تفتن 
فريرز« و جديدترين ساخته »پائولو ويرزي« كارگردان 
ايتاليايي، از مطرح ترين فيلم هايي هستند كه شانس 
زيادي براي نمايش در ونيز ٢۰1۷ دارند. ساخته جديد 
»جورج كلوني« با بازي »مت ديمون«، »جولين مور«، 
»جاش برولين« و »اسكار ايسالك«، يك كمدي سياه 
با فيلمنامه اي از برادران »كوئن« است. هفتادوچهارمين 
 جش��نواره فيلم ونيز از تاريخ ۳۰آگوست تا ۹ سپتامبر 

)8 تا 18 شهريورماه( در ايتاليا برگزار مي شود.

خبر كوتاه

»زبان تمشك هاي وحشي« 
از ۹مرداد روي صحنه مي رود

 كارگردان »عاشقانه« 
سريال مي سازد

ويژه برنامه »شب هاي جز« 
در فرهنگسراي نياوران

نامزدهاي بهترين ترانه تيتراژ 
»جشن حافظ« معرفي شدند

فيلم هاي مهمان قديمي ترين 
جشنواره سينمايي جهان

ادامه از صفحه  ۹سرخط خبرها
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صحنه

آغاز 125 ميليوني »صد اثر،  صد هنرمند«

»دلرباعي ها« به روايت خرمشاهي

زنگ خطر به صدا درآمده است

تبليغ براي اسكار شرم آور است

با فروش آثاري از هنرمندان مدرنيست ايراني در كنار جوان ترها

اشعار طنزآميزي از بهاءالدين خرمشاهي منتشر شد 

حسين كياني از غياب »درام مساله دار« مي گويد

ستاره تازه ترين فيلم كريستوفر نوالن 

ديوار

خرمشاهي 
بيشتر تمركز 

خود را بر 
حافظ پژوهشي 

گماشته است 
و تاكنون 12 
اثر در زمينه 

اشعار خواجه 
شيراز را 

به نگارش 
درآورده و 

دركنار آن از 
قرآن نيز غافل 

نشده است

آغداشلووپيالرام؛
گرانترينآثار

 در اي�ن نمايش�گاه در 
مجموع 257 اثر به نمايش 
گذاش�ته ش�ده اس�ت. 
گران ترين آث�ار اين دوره 
از »صد اث�ر صد هنرمند« 
تابلوهاي آيدين آغداشلو 
و فرامرز پيالرام است. اين 
آث�ار هر ي�ك ۹0 ميليون 
قيمت گ�ذاري  توم�ان 
شده اند. در كنار اين دو اثر 
عكسي متفاوت از عباس 
كيارس�تمي هم با قيمت 
1 ميلي�ون و پانصده�زار 
تومان براي فروش عرضه 

شده است.

نمايش��گاه »صد اثر ، صد هنرمند« روز 
جمعه با اس��تقبال از اين نمايش��گاه و 
فروش 1٢5 ميليون توماني كار خودش را ش��روع كرد 
تا باس��ابقه ترين رويداد فروش آثار در بخش خصوصي 
كه گالري گلس��تان برگزاركننده آن است در سالگرد 
بيست وپنج سالگي اش همچنان موفق باشد. در افتتاحيه 
اين نمايشگاه ۳5 اثر در مجموع به قيمت 1٢5 ميليون 
تومان به فروش رسيد؛ فروشي كه به گفته ليلي گلستان 
سهم عمده اي از آن مربوط به آثار هنرمندان جوان بود: 
»فروش افتتاحي��ه فوق العاده بود. جوان ها عالي بودند، 
آن هم در ش��رايطي كه ما امسال سختگيري بيشتري 
داشتيم. خيلي ها هم رد شدند كه ان شاء اهلل سال آينده. 
از اين تعداد انتخاب شده هم براي خيلي از كارها در شب 
اول روي ديوار جا نبود و ما ش��رمنده كساني شديم كه 
كارش��ان روي زمين مانده بود. هرچند با فروش ۳5 اثر 
در شب اول بخشي از اين آثار هم روي ديوار رفتند.« در 
اين نمايش��گاه در مجموع ٢5۷ اثر براي چيزي حدود 
يك م��اه براي خري��داران و با قيمت ه��اي متفاوت به 
نمايش گذاش��ته شده اس��ت. گران ترين آثار اين دوره 
از »صد اثر ، صد هنرمند« تابلوهاي آيدين آغداش��لو و 
فرامرز پيالرام است. اين آثار هر يك ۹۰ ميليون تومان 
قيمت گذاري شده اند. در كنار اين دو اثر عكسي متفاوت 
از عباس كيارستمي هم با قيمت 1 ميليون و پانصد هزار 
تومان براي فروش عرضه شده است. بيست وپنجمين 
دوره »صد اثر ، صد هنرمند« نگاهي ويژه به هنرمندان 
مدرنيس��ت ايراني هم داشته اس��ت. كارهايي از ناصر 
اويس��ي، رضا مافي، پروي��ز كالنتري، اي��ران درودي، 
منوچهر معتبر، علي ترقي جاه، فرح اصولي، س��ياوش 
كس��رايي و دو اثر كوچ��ك از محمد احصاي��ي در اين 
مجموعه ارايه ش��ده اند. قيمت اين كارها از ۹ ميليون 
تومان تابلوي كوچكي از فرح اصولي شروع مي شود و تا 
اثر 8۰ ميليون توماني كالنتري پيش مي رود. آثار ديگر 

اين بخش از نمايشگاه هم با قيمت هاي ٢5، ۳۰، ۳5، 4۰ 
و 45 ميليون تومان عرضه شده اند. اما مجسمه ها بخش 
جذاب اين دوره از »صد اثر ، صد هنرمند« است كه شامل 
آثاري از هنرمنداني مثل ژازه تباتبايي، محمدحسين 
عماد، رضا قره باغي و... مي ش��ود. اين آثار هم از ٢ و نيم 
ميليون تا 8 ميليون تومان ارايه شده اند. بيست وپنجمين 
دوره »صد اثر ، صد هنرمند همچون دوره هاي گذشته 
توجه ويژه اي به هنرمندان جوان داش��ته است. قيمت 
آثار اين هنرمندان كه دو ديوار گالري گلستان را به خود 
اختصاص داده اند با آثار قطع كوچك ۳۰۰ هزار توماني 
آغاز مي شود. بيشتر آثار ارايه شده در اين بخش آبستره 
هستند. قيمت هاي ديگر اين آثار از 8۰۰ هزار تومان تا 
يك ميليون و 5۰۰ هزار تومان اس��ت. در اين بخش نام 
بس��ياري از هنرمندان جوان ديده مي شود كه امضاي 
برخي از آنها شناخته ش��ده است و بسياري هم هستند 
كه براي نخستين بار در اين نمايشگاه حاضر شده اند. در 
دي��وار دوم آثار ديگري از هنرمندان جوان در قطع هاي 
بزرگ تر به نمايش درآمده است؛ آثاري با تكنيك هاي 
آبرنگ، رنگ روغن روي بوم يا كاغذ كه موضوع بيش��تر 
آنها طبيعت و مناطق روستايي است. اين آثار بين دو تا 
سه ميليون تومان قيمت گذاري شده اند. اما هنرمندان 
شهرستاني هم در بيست وپنجمين دوره »صد اثر ، صد 
هنرمند« حضوري ويژه دارند. اين آثار روي يكي ديگر 
از ديوارهاي گالري گلستان به نمايش درآمده و در بين 
آنها آثار هنرمندان اصفهان��ي كه در زيرمجموعه گروه 
فرهنگي و هنري »لوتوس« فعاليت مي كنند بيشتر به 
چشم مي آيد. در اين بخش از نمايشگاه آثار متنوعي از 
نقاشي ميني ماليستي گرفته تا آثار فيگوراتيو و انتزاعي 
ب��ا قيمت هاي يك ونيم تا 4 ميلي��ون تومان به نمايش 
گذاشته شده است. بيست وپنجمين دوره »صد اثر ، صد 
هنرمند« تا ٢5 مردادماه در گالري گلس��تان به نشاني 
دروس، خيابان كماسايي، ش��ماره ۳4 هر روز از 1۶ تا 
٢۰ داير است. اين نمايش��گاه تنها روزهاي پنجشنبه 

تعطيل است. 

»دلرباعي ها« كتاب تازه اي از بهاءالدين 
خرمش��اهي اس��ت كه به تازگي منتشر 
شده است. خرمشاهي را بيشتر به عنوان حافظ شناس 
و قرآن پ��ژوه و مترجم قرآن مي شناس��يم اما اين چهره 
فرهنگي كه در محضر اس��تاداني چ��ون ذبيح اهلل صفا، 
سيدجعفر شهيدي، پرويز ناتل خانلري، مهدي محقق 
و... درس گرفت��ه اس��ت در كنار تم��ام مباحث جدي 
كه به آنها توجه داش��ته در طنزنويس��ي نيز صاحب اثر 
اس��ت و به تازگي مجموعه اي از رباعيات طنزآميز او در 
كتابي با نام »دلرباعي ها« منتشر شده است. به گزارش 
ايس��نا، »دلرباعي ها« مجموع��ه ٢۰۰ رباعي طنزآميز 
با موضوعاتي همچون ش��عر و ش��اعري، ازدواج، عشق، 
دست شكستگي، فيش حقوقي، دين پژوهي، سفرنامه، 
مرگ انديشي، نقيضه )طنزميز( ش��عر خيام و. . . است. 
آقاي نويسنده در پيشگفتار كتابش نوشته است: »ابتدا 
كه س��ينه تاحدودي صاف است و دست  كم دو موتور از 
چهار موتور نگارنده اين س��طور روشن، مي توانم به يك 
بحث فرعي بپردازم. بحث فرعي اين است كه گويي قلمم 
سبك است كه تا در مصاحبه يا مباحثه اي مي گويم - و 
مثال هاي واقعي - كتابي در دست تاليف و يا توليد دارم 
به نام »رعد و برق بي باران« يا »زبان پدري« )به استعاره 
از دين و تقابل با زبان مادري ساخته ام( و يا »بي ادبيات« 
)طنزه��اي جلف پرخواننده با چ��اپ مرغوب عالي تر از 
فتوكپي هاي برفك دار( و يا »تا شقايق هست« )برگرفته 
از شعر سهراب س��پهري( ناگهان مي بينم كه يك عده 
صاحبدل صاحب قلم در اتوبان رقابت اليي يا حتي مويي 
كشيده و هر چهار عنوان را به رسم هديه يا يادگار از اين 
قلم رنجه نويس پذيرفته اند. به ق��ول معروف، اصرار كه 
بيشتر از اين نمي شود.«او هرچند براي امر سنت در شعر 
و هنر اهميتي بسيار قايل است، اما اين پايبندي دست 
و پاي او را براي نوآوري نبسته است و در توضيح سبك و 
سياق اشعار كتاب تازه خود و اوزان شعري آن مي افزايد: 

» با حفظ وزن رباعي، قالب را دستكاري هم كرده ام يا يك 
داستان كوتاه را در چند رباعي پيوسته عرضه مي دارم. 
يا گاه��ي رباعي را به صورت قطعه دوبيتي يا به ش��كل 
مثن��وي آورده ام. اين عنوان  ه��م برگرفته از اين مصرع  
زيبا، اثر طبع جناب نصرت فيروزپور است كه در امر قضا 
و قدر است.«اين كتاب از سوي نشر »مرواريد« منتشر 
شده و شرح داستان نگارش آن به قلم نويسنده نيز خالي 
از لطف نيست كه خرمشاهي در واپسين بخش پيشگفتار 
كتابش نوشته اس��ت: »در بخش آخر اين پيشگفتار از 
عنوان»دلرباعي ها« ياد كنم كه داستانش به كوتاهي از 
اين قرار است كه ناشر فرهيخته اي )منوچهر حسن زاده، 
مدير نش��ر ُدّر و »مرواريد«( چند بار از بنده درخواست 
كتابي طنزآميز كردند. 1۰ روز پيش ديدم حدود بيش 
از 1۰۰ رباعي طنزآميز دارم كه گفتم به ياري حق تا دو، 
سه ماه مانده به پايان سال، مجموعه ٢۰۰ رباعي با عنوان 
دلرباعي ها به حضورش��ان تقديم مي كنم.« خرمشاهي 
كه زاده سال 1۳٢4 در قزوين است، بيشتر تمركز خود 
را بر حافظ پژوهش��ي گماشته است و تاكنون 1٢ اثر در 
زمينه اش��عار خواجه ش��يراز به نگارش درآورده است و 
دركنار آن از قرآن نيز غافل نش��ده و عالوه بر ترجمه آن 
آثار ديگري را در باب اين كتاب آسماني نگاشته است. اما 
اينها همه موجب نشده كه فعاليت او تنها در اين حوزه ها 
محدود ش��ود كه او در كنار آثار تاليف��ي خود در حوزه 
ترجمه نيز پركار بوده اس��ت و ترجم��ه آثاري همچون 
»شيطان در بهشت« از هنري ميلر، »علم در تاريخ« اثر 
جان برنال، »درد جاودانگي« اثر ميگل داونامونو و... گواه 
اين موضوع است. اما فهرست تاليف هاي او بسيار بيش 
از اين است كه از آن ميان مي توان آثاري همچون »طنز 
و تراژدي«، »كژتابي هاي ذهن وزبان«، » فرصت س��بز 
حيات«، » از شك تا يقين« و... را نام برد. به جز اينها چند 
مجموعه شعر هم دارد با نام ها »زنده ميري«، »آه و آيينه« 
و... تازه ترين كتاب او »دلرباعي ه��ا«  در 1۳۳ صفحه با 
شمارگان 11۰۰ نسخه در قطع جيبي و با قيمت ۷ هزار 

تومان راهي بازار شده است. 

چندي قبل از افزايش آمار نمايش هايي 
با مضم��ون اجتماعي در دولت  يازدهم 
نوش��تيم؛ جرياني كه در دولت هاي نهم و دهم تا مرز 
توق��ف كامل پيش رف��ت و معدود آث��اري هم كه در 
اين زمينه اجرا مي ش��د به  ش��كلي كامال سفارشي و 
رانتي روي صحنه مي آمدند. حس��ين كياني از جمله 
نمايشنامه نويسان و كارگردانان تئاتر است كه معموال 
به اينگونه مضامين عالقه نشان مي دهد، گرچه بخش 
عم��ده اي از متوني ك��ه تا به حال نوش��ته و به صحنه 
آورده به موضوع ها يا وقايع تاريخي توجه داشتند. اين 
كارگردان حاال تصميم به اجراي نمايش »روز عقيم« 
دارد كه ب��ه نوعي تلفيق دو زمينه تاريخي و اجتماعي 
را در بر مي گيرد. او در اي��ن باره مي گويد: »متن »روز 
عقيم« جدا از دغدغه ها و مسائل ديگر آثارم نيست در 
واقع همان پرسش هايي كه در كارهاي قبلي ام وجود 
داش��ته در اينجا هم وجود دارد و داس��تان اين بار به 
دوره اي كه يكي از مهم ترين دوره هاي دگرگونه تاريخ 
ايران است، يعني تغيير رژيم گذشته بر مي گردد.« به 
گفته كياني اين نمايش نگاهي دارد به وضعيت سه زن 
كه در محله قلعه زاهدي زندگي مي كردند تا اينكه آن 
محله مورد هجوم و تخريب قرار مي گيرد و آنها به جايي 
پناه مي برند كه اتفاقات عجيبي براي شان رخ مي دهد. 
اهميت گيشه تئاتر در چند سال اخير از جمله مسائلي 
است كه بيش��تر مورد توجه قرار مي گيرد؛ رويكردي 
كه گاليه بعضي هنرمندان را به همراه داشته و كياني 
نيز از اين قاعده مس��تثني نيست. »تئاترهايي كه اين 
روزها روي صحنه مي روند باعث شده اند درام جدي و 
مساله دار در حال زدودن شدن از صحنه ها باشد و اين 
يك زنگ خطر است؛ زنگ خطري كه چند سالي است 
ب��راي تئاتر ملي و بومي ما به صدا در آمده اس��ت. « اما 
اين كارگردان تاكيد دارد »گوش شنوايي براي شنيدن 
صداي اين زنگ وجود ندارد« و ادامه مي دهد: »اگر اين 

رويه همين طور ادامه پيدا كند، ديگر شاهد درام هاي 
جان دار نخواهيم بود و بيشتر اقتباس مي بينيم يا مانند 
برخي نمايش هايي كه اخيرا اجرا مي شود از هر چمني، 
گلي مي چينند و كوالژي درست مي كنند كه مخاطب 
را مثل سيرك به سالن مي كشاند اما اين درام ها وصف 

حال روزگار ايران نيست.«
به نظر كياني ابتذالي حاكم ش��ده ك��ه حتي گريبان 
»تاريخ نويسي« را هم گرفته اس��ت. »تنها هنري كه 
مي توان��د تاريخ  نويس��ي را از اين ابت��ذال نجات دهد 
نمايشنامه نويسي اس��ت. تاريخ نويس��ي در سينما و 
تلويزيون و در قالب س��ريال هايي كه ساخته مي شود 
به ابتذال رفته و در محتوا، زبان، گويش و حتي لباس 
ش��اهد جعل تاريخ هس��تيم كه اينها صرفا به خاطر 
پسند مخاطب اجرا مي ش��ود. مخاطبي هم كه كتاب 
نمي خواند متوجه نخواهد شد چه خوراكي به او داده 
مي شود.«  نمايش »روز عقيم« مساله  اي »ريشه دار در 
جامعه« را مطرح مي كند؛ مساله اي كه به گفته كياني 
حل آن برعهده هنر و هنرمندان نيست، بلكه مسووالن 
بايد به آسيب شناس��ي و ح��ل آن بپردازند. »در دهه 
اخير آثار ارزش��مندي درباره اين موضوع توليد نشده 
اما آثار هنري متفاوتي در دهه هاي گذشته در اين باره 
ساخته شده از جمله فيلم مستند به كارگرداني كامران 
شيردل، فيلمنامه »آينه هاي روبه رو« به نويسندگي 
بهرام بيضايي، رمان »طوطي« نوش��ته زكريا هاشمي 
يا رمان »بادها خبر از تغيير فصل مي دهند« كه البته 
همه اينها جزو منابع كياني ب��راي نگارش متن »روز 
عقيم« بودند. اين نمايش با ايفاي نقش شايسته ايراني، 
الهه شه پرس��ت و فهيمه امن زاده، مثل تجربه يكي دو 
س��ال اخير كياني بار ديگر در س��الن تئاتر باران روي 
صحنه م��ي رود. به اين ترتيب نمايش ديگري با زمينه  
اجتماعي جدي از حسين كياني به صحنه خواهد آمد 
و چنانچه تجربه هاي قبلي او نشان مي دهد اين تجربه 
نيز قطعا با مسائل و آسيب هاي اجتماعي روز نيز پيوند 

عميق برقرار مي كند. 

دو هفت��ه از اك��ران فيل��م »دانكرك« 
تازه تري��ن س��اخته كريس��توفر نوالن 
مي گذرد و در اين مدت منتق��دان در معرفي و نقد اين 
فيلم پنج ستاره به آن داده اند. از طرفي اين فيلم را جزو 
آثار شايس��ته حضور در نودمين دوره آكادمي اس��كار 

معرفي كردند. 
در حالي كه بس��ياري نوالن را سزاوار نامزدي در بخش 
بهترين كارگرداني اس��كار مي دانن��د و تصويربرداري، 
عوامل پشت صحنه و گروه بازيگران را تحسين كرده اند 
اما مارك رايلنس را تنها بازيگري كه مدعي كسب جايزه 
بهترين بازيگري مرد مكمل اس��ت، معرف��ي كرده اند. 
نوالن در فيلم »دانك��رك« صحنه جنگ جهاني دوم را 
به نمايش مي كش��د و رايلنس شخصيت آقاي داوسون 
غيرنظامي بريتانياي��ي را ايفا مي كند كه قايقش را براي 
نجات جان س��ربازها در ساحل فرانسه به آب مي اندازد. 
او مي گويد تالشي براي به دست آوردن جايزه آكادمي 

اسكار نخواهد كرد. 
نش��ريه  ب��ا  مصاحب��ه  در  س��اله   5۷ رايلن��س 
»Time Out Magazine« گفت��ه اس��ت اگرچه 
جايزه بهتري��ن بازيگري مرد مكمل را ب��راي بازي در 
فيلم »پل جاسوس ها«ي استيون اسپيلبرگ در سال 
٢۰1۶ به خانه برده اس��ت اما اين روزها وقتش را براي 
روي صحنه رفتن در تئاتر وس��تاند و بازي در نمايش 
»Nice Fish« مي گذراند و در كمپين هاي تبليغ اين 
فيلم براي به دست آوردن جايزه اسكار دخالتي ندارد. 
او مي گويد: »راه انداختن كمپين براي تبليغ فيلم و به 
دست آوردن جايزه شرم آور اس��ت. مثل اين است كه 
خودت را بفروش��ي. هرگز اين كار را نمي كنم. رفتاري 
نامحترم و وقت گير است. خوشبختانه، مجبور نيستم 
بحثي فلسفي داشته باشم چرا كه مشغول بوده ام. « با 
اين وجود، ش��ركت نكردن رايلنس در تبليغ و معرفي 
فيلم او را به پيروزي نزديك ت��ر خواهد كرد يا حداقل 

توجه راي دهندگان آكادمي را به خود جلب كرده است. 
رايلنس پ��س از خواندن فيلمنامه ن��والن نگران اين 
موضوع مي ش��ود كه ممكن است داس��تان تجليلي از 
جنگ باش��د اما بعد از مذاكراتي مفصل با نوالن درباره 
پيام فيلم تصميم مي گيرد ايفاي نقشي را در اين فيلم 
بپذيرد. او مي گويد: »خب، كريس با من تماس گرفت. 
او اجازه نمي داد نماينده ام فيلمنامه را بخواند. اما بله، ما 
مذاكره اي در اين باره داش��تيم. فيلم درباره آلماني ها، 
فرانس��وي ها يا انگليسي ها نيس��ت. درباره موقعيتي 
خاص در تاريخ و همچنين در تمامي جنگ ها است؛ در 
واقع زماني كه اتفاقي كامال دور از انتظار روي مي دهد... 
موضوعي كه من را عالقه مند كرد قرائت گيراي نوالن از 
انسان در شرايط خارق العاده بود. بنابراين فكر نمي كنم 
اينكه شخصيتم در اين فيلم ضدجنگ است، اين رويداد 

را غيرواقعي و ايده آل جلوه دهد.« 
»دانكرك« داستاني واقعي از در محاصره قرار گرفتن 
سربازان متفق كش��ورهاي بلژيك، بريتانيا و فرانسه، 
توس��ط ارتش آلمان  جن��گ جهاني دوم اس��ت. اين 
سربازان در تالش��ند از اين موقعيت دشوار جان سالم 
به در ببرند. نوالن اين فيلم را از س��ه زاويه ديد روايت 
مي كند: اف��رادي ك��ه روي زمين قرار دارن��د )فيون 
وايت هد، هري استايلز(، افراد روي دريا )كيلين مورفي، 
مارك رايلنس( و افرادي كه در آس��مان در هواپيماها 
هستند )تام هاردي.( اين فيلم تقريبا ديالوگ كمي دارد 
و رايلنس درباره اين تصميم نوالن به هاليوود ريپورتر 
گفته اس��ت: »]ديالوگ كم[ واقعي به نظر مي رس��د. 
انگليسي ها، به خصوص، آدم هاي به شدت خودداري 
بودن��د چون در جامع��ه آن زمان اعتقاد داش��تند اگر 
احساسات را به كسي ابراز كني، خودت را به آنها تحميل 
مي كني؛ يعني اينكه با گفتن مش��كالتت روي افكار و 
روحيه آنها اعمال نفوذ مي كن��ي. نمي دانم عقيده اي 
درست باش��د يا نه. اما مطمئنا وقتي عقيده رايج شد 
پدرم ۶ سال داشت و در طول زندگي اش اين عقيده را 
داشت. او احساساتش را با كسي در ميان نمي گذاشت.«

آن سوي آب هاقفسه

علي مطلب زاده

ندا آل طيب

بابك احمدي

بهار سرلك


