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88498436سرویس فرهنگي

   افشین علیار
بارها گفته شده س��ینمای کمدی در ایران تبدیل به 
تکرار ش��ده، از س��وی دیگر نقدهای منتقدان هم در 
مواجهه با این آثار تکرار مکررات اس��ت. اساساً منتقد 
وظیفه ای ندارد که درباره فیلم های شبه کمدی مبتذل 
نقد بنویسد چراکه قطعاً نوشتن برای این آثار به ادبیات 
نقد آسیب مي رس��اند چراکه هر اثر هنری قابلیِت نقد 
ندارد. زمانی که فیلمساز از ارزش های هنری اش عبور 
مي کند و به سمت خزعبل سازی حرکت مي کند چرا 
باید منتقد وقت بگ��ذارد تا درباره اثر او بنویس��د؟ اما 
نگارنده معتقد است ننوشتن برای چنین آثاری مي تواند 
موجب گستردگی بیش��تر ابتذاِل در سینمای کمدی 
شود اما منتقد مي تواند از طریق نوشتِن نقد پیامش را 
به فیلمساز و مخاطب گوشزد کند. این یادداشت قصد 
دارد بگوید چه اتفاقی افتاده که فرزاد موتمن سازنده 
شب های روشن و خداحافظی طوالنی فیلم »چشم و 
گوش بسته« را ساخته است؟ اگر هدف تجربه گرایی 
و محک زدن باش��د که موتمن یک ب��ار پوپک و مش 
ماشاءاهلل را س��اخت که نه مخاطب با او ارتباط برقرار 
کرد و نه خوِد او توانس��ت در تغییِر ژانر موفق باش��د. 
اساساً نمي شود باور کرد فیلمس��ازی مثل موتمن که 
مسلط به محتوا و فرم اس��ت چرا باید دانستگی اش را 
خرج فیلمي کند که فاقد ارزِش سینمایی است؟ چشم 
و گوش بسته با اینکه مي خواهد یک اثر کمدی فانتزی 
باشد اما گرایشاِت ابتذال گونه اش کاماًل مشهود است. 
فیلمساِز متفکر ما نتوانسته یک اثر کمدی خلق کند 
به همین دلیل سروشکِل این فیلم به طنزهای منسوخ 
شده تلویزیونی شباهت پیدا کرده و حتی در دهه 80 
هم فیلم های ش��انه تخم مرغی به این اندازه سطحی 
نبودند. ق��رار دادن دو تی��پ در موقعیت های مختلف 
که یکی نمي ش��نود و دیگری نابیناس��ت به هیچ وجه 
کمدی نیست یا بهتر است بگوییم فیلمساز نتوانسته از 
این موقعیت ها کمدی خلق کند. همان طور که اشاره 
شد این موقعیت ها بیشتر طنز خفیف نامیده مي شوند 
که در خوشبینانه ترین حالت شاید دو، سه تا بچه این 
موقعیت ها را ببینند و بخندند. فیلمساز سطحی ترین 

رویکرد را در مواجهه با این دو تیپ تدارک دیده است.
این شکل از داس��تان گویی که دو کاراکتِر مستقل در 
مس��یر قصه تبدیل به پارتنر ش��ده و وارد یک جریان 
یا موقعیت ناخواس��ته یا بی ربط ش��ده و برای ادعای 
بی گناهی ش��ان با تبهکاران روبه رو مي ش��وند کاماًل 
یک قصه تکراری اس��ت اما موتمن در این راستا سعی 
نکرده که مسیر قصه گویی اش را از کلیشه نجات دهد 
چراکه موقعیت های پیش آمده به ش��دت منس��وخ 
شده اس��ت. از طرفی موتمن برای ایجاد قصه تنها به 

دو پارتنرش اکتفا کرده ک��ه آنها هم به دلیل ضعف در 
شخصیت پردازی نتوانستند جذابیتی برای مخاطب 
داشته باشند. گیر افتادن آنها در یک موقعیت اشتباهی 
و دیالوگ گفتن های بی اساس نمي تواند به فیلم کمکی 
کند، بیشتر این دیالوگ ها سخیف و مبتذلند و کاربردی 
برای فیلم ندارند. انگار این دیالوگ ها به ش��کل بداهه 
گفته شده، فیلمس��ازی مثل موتمن که سعی دارد در 
آثارش به فیلمنامه استاندارد و دیالوگ اهمیت بدهد در 
این فیلم دیالوگ هایی رد و بدل مي کند که انگار آنها را 

از کف خیابان جمع کرده و در دهان بازیگرانش گذاشته 
است و اصالً برایش مهم نبوده که شاید یک بچه کم سن 
و سال مخاطب فیلمش باشد. چند سکانس و دیالوگ در 
فیلم وجود دارد که به سخیف تر شدن اثر مي افزایند. نگاه 
دنباله دار بهروز به پوتین های سرباز که تداعی کننده افکار 
شهوانی او نسبت به پاهای نونا کاراکتر زن فیلم است در 
همین سکانس یک موسیقی انقالبی هم پخش مي شود، 
باال رفتن بهروز از نردبان و باز دیالوگ های جنسی که با 
سعید رد و بدل مي شود، زمانی که نونا مي خواهد درون 

آن کیف را به سعید و بهروز نشان بدهد دیالوگ هایی 
مي گوید که شرم آور است، راستی درون آن کیف چه 
چیز باارزشی بود؟ کارکرد پلیس در فیلم چیست؟ چرا 
آن دو پلیس تا این حد عقب افتاده هس��تند؟ سکانس 
مسافرخانه اگر نبود چه مي شد؟ مانی حقیقی در فیلم 
چه نقشی دارد؟ او کیست؟ اصالً چرا باید این فیلم با این 

همه ضعف و حفره و عالمت سؤال ساخت مي شد؟ 
در فیلم جذابیت های جنسی زنان و شهوت مردان و 
دیالوگ های ناشایست اولویت دارد؛ یک فیلمفارسی 
کامل که فقط کاباره از آن حذف شده. اگر کسی از ما 
بپرسد »چشم و گوش بس��ته« درباره چه موضوعی 
اس��ت واقعاً نمي توانیم چیزی بگوییم چون این فیلم 
همانند فیلم های شبه کمدی دیگر یک هدف دارد و 
آن هم گول زدن مخاطب است. مواد ساخت این گونه 
فیلم ها بسیار ساده اس��ت. دو بازیگر چهره که پارتنر 
هستند، اس��تفاده از دیالوگ یا موقعیت های جنسی 
همراه با یک کاراکتر زن که به علت پوش��ش خاص 
همه را رو به شهوت مي آورد؛ حاال یک قصه کمرنگ 
و بی منطق هم در فیلم وجود دارد که اگر هم نباش��د 
مهم نیست، مهم اس��تقبال مردم از فیلم است که با 
انتظار بیش از حد به سالن س��ینما آمدند اما صدای 
خنده ای شنیده نمي شود. اگر هم کسی بخندد به دلیل 
استفاده از دیالوگ های جنسی است، این خنده باید 
از متن و ژانر فیلم به مخاطب منتقل شود که چنین 
اتفاقی رخ نمي دهد چرا که بهره گیری از مصالح ژانری 
آن قدر ناچیز و تقلبی است که تنها دیالوگ مي تواند 
خنده های مقطعی و کوتاه به وجود بیاورد. جالب است 
که فیلمس��از پایان فیلمش را نقطه نمي گذارد تا اگر 
فیلمش به فروش خوبی دست پیدا کرد قسمت دوم آن 
را هم بسازد. هیچ نکته مثبتی در این اثر یافت نمي شود 
چراکه این فیلم ها با رویکرد بازاری ساخته مي شوند و 

در چنین آثاری هنر هیچ جایگاهی ندارد.
هزینه تولید فیلم های س��ینمایی روز ب��ه روز در حال 
افزایش است، اینکه فیلمس��ازی مثل موتمن چگونه 
مي تواند به جای س��اخت یک فیلم س��رپا که تخصص 
خاصی در آن دارد چش��م و گوش بسته بس��ازد واقعاً 
تأسف برانگیز اس��ت و تأسف برای س��ینمای ایران که 
فیلمسازهای مهمش به خزعبل س��ازی رو آورده اند و 
سلیقه مخاطب را هم روز به روز کاهش مي دهند. جالب 
است که نیما حسنی نسب منتقد سینما که همیشه در 
مطبوعات و تلویزیون از سینمای کمدی مبتذل بدگویی 
مي کند و به دنبال مقصر است مجری طرح چشم و گوش 
بسته است، اینکه چرا او به موتمن هشدار مبتذل سازی 
نداده نیز در نوع خود جالب اس��ت. ظاه��راً وقتی پای 

منفعت طلبی در کار باشد ابتذال توجیه دارد!

 راهکار فرانسوی ها 
برای احیای موزه ها

   معصومه طاهری
در تمام دنی��ا موزه ه��ا از عناصر مهم فرهن��گ و تمدن 
محسوب مي شوند زیرا به واسطه آن مي توان بستر تقویت 
هویتی افراد جامعه به خصوص جوانان را فراهم کرد؛ به 
همین خاطر همواره موزه ها از اهمیت زیادی برخوردارند. 
با این وجود طی چند س��ال اخیر به دلی��ل تنوع و تعدد 
رسانه های مجازی و شبکه های اجتماعی رغبت کمتری 
برای حضور در موزه ها صورت گرفته اس��ت. برای همین 
هم مسئوالن فرهنگی کشورها س��عی مي کنند با ابداع 
شیوه های نوین و تش��ویقی این ریزش بازدیدکنندگان 
و س��ردی حضور را از بین ببرند و به فضای موزه ها حال 
و هوای بهتری بدهند. کش��ور فرانس��ه که دارای 1300 
موزه با موضوعات مختلف است چند سالی مي شود با افت 
شدید مخاطبان در موزه ها مواجه شده است چنانچه اگر 
دست روی دست بگذاریم امروز دیگر هیچ راه حل سریعی 
برای جذب کسانی که هرگز به موزه نمي آیند وجود ندارد 
چراکه 60 درصد از فرانسوی ها در سال گذشته به موزه ها 
نیامده اند. بر همین اس��اس مدیریت موزه های فرانس��ه 
تصمیم گرفته شب ها هم موزه ها باز باشد و فعال باشند. 
او به خبرنگار فیگارو مي گوید: این راهکار خوبی است تا 
بتوان موزه ها را احیا کرد. در فرانسه 1300 موزه داریم که 
اوالً همه موزه ها بزرگ و مهم نیس��تند. مي توان با تلفیق 
آنها را با موزه های بزرگ پیوند داد و ثانیاً اتفاقات فرهنگی 
یک شبه و در مدت کوتاهی رخ نمي دهند، باید صبر کرد و 
مراقب بود این کشتی به ساحل برسد. این کار نقش مهمي  

در گسترش فرهنگ خواهد داشت.
امروز موزه های بزرگ فرانسه اعم از لوور، مرکز پمیدو و... 
شبانه روز باز هستند. در ش��ب ها معموالً جوانان زیادی 
به دیدن موزه ها مي روند. در یک س��ال گذشته با چنین 
ش��یوه ای تعداد بازدیدکنندگان 13درصد افزایش پیدا 
کرده است. حضور افراد به خصوص نوجوانان و جوانان در 
مجموعه های فرهنگی حتی هنگام ش��ب در طول زمان 
باعث رونق این اماکن فرهنگی و هویتی مي شود. مسئوالن 
امور فرهنگی در کنار این گش��ایش موزه ه��ا مي توانند 

فعالیت های فرهنگی دیگری هم داشته باشند.
مدیر موزه های فرانسه مي گوید: نظرسنجی های ما نشان 
مي دهد بازدیدکنندگان به طور فزاینده ای هنر را با موزه 
مرتبط مي کنند که همه اینها به دنبال طرح موزه در شب 
هستند. راه اندازی ش��بانه موزه ها راهکاری برای فرار از 
بازی های رایانه ای، کنسرت ها و اجراهای هنری است و 
ایجاد این جذابیت های فرهنگی باعث مي ش��ود کم کم 
امکان تغییر تصویر موزه ها در ذهن مردم فراهم شود. سال 
گذشته نزدیک به 60 درصد فرانسوی های باالی 18 سال 
حتی از یک موزه هم بازدید نداشته اند و این برای کشوری 

که مدعی فرهنگ است درصد بسیار باالیی است!
بنا به گفته آن سلین روالن فتح مخاطبان جدید در یک 
شب انجام نمي شود، بلکه این پروژه نتیجه یک سیاست 
بلندمدت اس��ت. همه مؤسسات و س��ازمان ها مأموریت 
دارند تا خدمات عمومي  داش��ته باشند. ما باید مشارکت 
با دیگر شهرها و انجمن های غیردولتی برقرار کنیم. این 
یک پروژه بلندمدت و زمانبر اس��ت که به سرمایه گذاری 
انس��انی نیاز دارد. هیچ کس تا به ح��ال ادعای معجزه در 
این رابطه را نداش��ته اس��ت، باید کار کرد و از مشارکت 
عمومي هم بهره برد. البته موزه لوور هرچند ش��ب ها باز 
است اما برای برگزاری فعالیت های جانبی فرهنگی با ما 
همکاری نداشته است، دلیلش هم این است که این موزه، 
یک موزه بین المللی و تقریباً منحصر به فرد است اما این را 
هم باید بدانند موزه هر قدر هم که مهم باشد بدون مخاطب 
و بازدیدکننده معنایی ندارد و نمي تواند رونق بگیرد. باید 
حصارها و دیدگاه بسته قبل را شکست تا بتوان نظر مردم 
را نسبت به موزه ها تغییر داد و از این طریق باعث شهرت و 

جلب توجه بیشتر مخاطبان به خصوص نسل جوان شد.

 آغاز نام نویسی 
آزمون سراسری قرآن و عترت 

نام نویسی از داوطلبان هجدهمین دوره آزمون سراسری 
قرآن و عترت از دیروز آغاز شد و تا ۱۵ آذر ادامه دارد.

به گزارش فارس، سنجش و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد 
آموزشی مؤسسات و مراکز قرآنی کشور، ایجاد انگیزه در 
میان عموم مردم جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان برای 
فراگیری معارف ق��رآن و عترت، راهب��ری آموزش های 
قرآن و عترت در مؤسسات و مراکز قرآنی سراسر کشور، 
شناسایی و معرفی نخبگان و استعداد های درخشان قرآنی 
به ویژه در گروه سنی نوجوانان و جوانان و به روزرسانی و 
تکمیل بانک جامع اطالعات قرآنی کشور در رشته های 
مختلف آموزش قرآن و عت��رت از جمله اهداف برگزاری 
آزمون سراسری قرآن و عترت اس��ت. این آزمون در دو 
بخش کتبی و الکترونیک برگزار می شود که آزمون های 
الکترونیک ۲۵ و ۲6 دی  و آزمون کتبی 3 بهمن  به صورت 
همزمان برگزار می شود. همچنین بخش شفاهی آزمون 

امسال برگزار نمی شود.

دیوارنگاره ه�ای جدی�د الن�ه جاسوس�ی بیانگر 
اعتراض�ات چند ده س�اله یک ملت ب�ه حاکمیت 
زورگ�و، جنگ اف�روز و بدعه�د امریکاس�ت.

»صابر شیخ رضایی« هنرمند رشته گرافیک و طراح 
دیوارنگاره ه��ای جدید الن��ه جاسوس��ی امریکا  که 
فارغ التحصیل رش��ته ارتباط تصویری از دانش��کده 
هنر دانشگاه شاهد اس��ت و به عنوان مدیر هنری در 
پروژه بهس��ازی دیوارهای النه جاسوس��ی مشارکت 
داشته است، به تسنیم گفت: وقتي همکاری با برخی 
هنرمندان مجری نقاش��ی دی��واری روي دیوار النه 
جاسوسي مطرح ش��د برخي از آنها نسبت به حضور 
در این پروژه ترس هایی داشتند؛ ضمن اینکه به دوش 
کشیدن بار حواش��ی جانبی عناوینی چون هنرمند 
سیاسی نیز بحث جدی دیگری است که باعث می شود 
برخی هنرمن��دان راغب به مش��ارکت در پروژه های 
این چنینی نباشند. طبیعتاً در این راستا برچسب هایی 
زده می ش��ود و چه بس��ا تصورات مبهم و گنگی هم 
نسبت به این قسم فعالیت ها شکل بگیرد؛ تصوراتی 
از این  دست که هنرمندانی که در پروژه های سیاسی 
این چنینی مش��ارکت دارند، هنرمن��دان حکومتی 
هستند. هنرمند حکومتی هنرمندی است که حتی 

نمک س��فره اش نیز از س��وی نظام تأمین می شود! و 
آن قدر به آنها می رس��ند که دیگر هیچ دغدغه  مالی 
برایش��ان باقی نمی ماند! البته بیش��تر رس��انه های 
ماهواره ای خارجی به این تصورات دامن می زنند. بر 
اساس همین شایعه ها، برخی دوستان تمایل نداشتند 

هنر و نامشان به این پروژه گره بخورد. 
وي در پاس��خ به این س��ؤال ک��ه آی��ا تعارضی میان 
دیوارنگاره های جدید النه جاسوسی و هنر گرافیتی 
وجود دارد؟ گفت: به  باور م��ن تعارضی در این میان 
وجود ندارد.  قطعاً عامه مردم شناختی از گرافیتی در 
فضای بین المللی ندارند اما باید بگویم این تصور که اگر 
یک نهاد حاکمیتی خود به میدان بیاید و پروژه ای را 

سفارش  دهد، در این صورت آن پروژه گرافیتی نیست، 
خیر؛ چنین تصوری غلط است چراکه چنین روندی 
در دنیا مرسوم است. البته برخی هنرمندان این مسیر 

قانونی را دور می زنند.
شیخ رضایي افزود: ُعمده آنچه اکنون به اسم گرافیتی 
بر برخی دیوارهای شهرهای بزرگ خودمان مشاهده 
می کنیم، تنها سایه  سخیفی از گرافیتی جهانی است 
که غالباً با استفاده از رنگ های تیره و رسم الخط های 
معوج و تجاوز به حقوق مادی و معنوی صاحبان منازل و 
دیوارها رخ می دهد و در سطح شعارهای نازل نوشتاری 
یا تصویری باقی می ماند. این گرافیتی نیس��ت، نوعی 
آنارشی تصویری اس��ت. گرافیتی مجموعه کارهایی 
است که دارای طرح و فکر و عناصر بصری مشخصی 
است؛ حال، برخی از این طرح ها حاوی محتوا هستند و 

برخی دیگر نیز صرفاً فرمند و محتوایی ندارند.
مدیر هنری پروژه بهسازی دیوارهای النه جاسوسی 
گفت: بد نیس��ت به این نکته مهم هم اشاره کنم که 
دیوارنگاره های جدید النه جاسوسی واجد مهم ترین 
اعتراضات چندده ساله یک ملت به نظام حاکمیتی 
زورگو و جنگ افروز و بدعهد امریکا و نمایش جنایات 
دولتمردان امریکایی علیه بشریت است؛  پس ویژگی 

نمادین این گرافیتی ها این اس��ت ک��ه در دل خود 
واجد اعتراضند.

وي در مورد فرآیند رسیدن به ایده ها در این دیوارنگاره  
گفت: جلس��ات گروهی ما مبتنی بر طرح موضوع و 
نزدیک شدن به خواسته های س��فارش دهنده بود و 
همچنین جلس��ات محتوایی که با مس��ئوالن موزه 
13 آبان و مسئوالن بسیج دانشجویی برگزار شد نیز 
در همین راستا بود. در ادامه به ش��کل انفرادی روی 
تصویرسازی ایده ها مشغول شدم و برخی از محورهای 
مطرح شده در جلس��ات را به تصویرهایی نزدیک به 
اجرا تبدیل کردم. در ای��ن زمینه ادعای��ی ندارم اما 
معتقدم اگر کسی بخواهد درباره امریکا کاری انجام 
دهد، باید از قبل مطالعاتی داش��ته باشد و به مباحث 
مختلف رس��انه ای، نشانه شناسی و نمادشناسی آگاه 
باش��د؛ همچنین به تاریخ هنر و فرهن��گ عمومی و 
جامعه ش��ناختی امریکا اشراف داش��ته باشد و بداند 
ساختار سیاسی این کش��ور از کجا شکل گرفته و به 
کجا رسیده است و بالطبع، در پرتو چنین حجمی از 
پیوستگی ذهنی با موضوع می توان به ایده های متفاوت 
و متنوعی رسید که این شناخت نسبی قطعاً با دیدن 

چند فیلم و سریال هالیوودی حاصل نمی شود.

ترس برخی هنرمندان از بازسازی دیوارنگاره های النه جاسوسی!

فیلمساز روشنفکر هم مبتذل ساز شد!
»چشم و گوش بسته« یک فیلمفارسی کامل است که فقط کاباره از آن حذف شده!

تجلیل از گلریز، سرهنگی، شورجه 
و نجابتی در »شاهدان شیدایی«

در مراسم پاسداشت شهدای هنرمند با عنوان »شاهدان 
ش�یدایی« از محمد گلریز، مرتضی سرهنگی، جمال 
ش�ورجه و مس�عود نجابتی تجلیل به عم�ل می آید.

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان کشور، 
س��تاد برگزاری پاسداشت ش��هدای هنرمند »شاهدان 
شیدایی« اعالم کرد: باتوجه به چهلمین سالگرد تأسیس 
سازمان بس��یج مس��تضعفین و تقارن این س��الگرد با 
پاسداشت شهدای هنرمند با همکاری مجدانه و مشارکت 
همه جانبه مرکز بس��یج وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از چهار هنرمند نخبه که در آثار متعهدانه و س��ال های 
فعالیتشان، حضور شهدا و مس��ائل ارزشی ظهور و بروز 
چشمگیری داشته است، تقدیر و تجلیل شایانی به عمل 
خواهد آمد. در اطالعیه این ستاد همچنین آمده است: 
با عنایت به بررسی های به عمل آمده و از بین هنرمندان 
بسیاری که در طول این 40 س��ال برای انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس و به طور خاص ش��هدا اثر خلق کرده اند، 
چهار هنرمند در رشته های هنرهای تجسمی، موسیقی 
و سرود، ادبیات داستانی و سینما انتخاب شدند و بر این 
اساس از آقایان مسعود نجابتی به پاس حضور متعهدانه 
در رشته هنرهای تجسمی، جمال ش��ورجه کارگردان 
سرشناس سینمای دفاع مقدس در حوزه سینما، محمد 
گلریز به پاس س��رودها و نغمات ماندگار و خاطره انگیز 
در س��ال های دفاع مقدس و مرتضی سرهنگی در حوزه 
ثبت و نشر ادبیات دفاع مقدس تقدیر خواهد شد. مرکز 
بسیج وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المی و سازمان بسیج 
هنرمندان کش��ور به صورت مشترک مراسم پاسداشت 
شهدای هنرمند کشور را برگزار می کنند. در این برنامه 
قرار است از ش��هدای هنرمند رشته های مختلف هنری 
از جمله س��ینما، هنرهای نمایشی، موس��یقی و سرود، 
هنرهای تجسمی، عکاسی، ادبیات، خوشنویسی و شعر 
تجلیل و تکریم به عمل آورده شود. این مراسم عصر روز 
دوشنبه بیس��ت و هفتم آبان ۹8 ساعت 1۷:30 در تاالر 

اندیشه حوزه هنری برگزار خواهد شد.

فرم اشتراك روزنامه جوان

هزینه اشتراك  روزنامه (مبالغ به ریال) می باشد.
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