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در مراسمي با حضور نماينده
ولي فقيه در امور حج و زيارت،
از مجموع�ه آث�ار نغمات�ي
و مـديحـهس�ـرايـي ب�ا
عنوان«دلدادگـي» با موضوع
اربعي�ن رونمـاي�ي ش�ـد.

ط��ي مراس��مي ب��ا حض��ور
حجتاالس�لام س��يدعبدالفتاح
نواب ،نماينده ول��ي فقيه در امور
حج و زيارت و حجتاالس�لام حميد احم��دي ،رئيس كميته
فرهنگي و آموزشي اربعين مجموعه دلدادگي شامل آثار تواشيح
و مديحهسرايي با موضوع اربعين رونمايي شد.
سيدمحمد موجاني ،مسئول كارگروه قرآني ستاد اربعين درباره
اين آلبوم گفت :اين آلبوم آثار گروههايي از جمله بيان تهران ،سيره
النبي مشهد ،طارق تبريز ،فلق اصفهان ،محراب تهران و معراج قم
است كه به زبانهاي فارسي ،عربي ،انگليسي ،اردو و تركي با موضوع
اربعين اجرا شده اس��ت .وي ادامه داد :در توليد آثار اين مجموعه
خصوصاً آثار به زبانهاي غيرفارس��ي تمركز و دق��ت فراواني در
خصوص رعايت لهجه اصلي اين زبانها شده و با حساسيت بسيار
بااليي قطعات انگليسي ،عربي ،اردو و تركي ضبط و تنظيم شده
است .موجاني در خصوص هزينههاي توليد اين آثار گفت :برآورد
هزينه توليد اين مجموعه فاخر حدود ۱۲۰ميليون تومان بود كه
با نظر فرهنگي اعضاي محترم گروههاي هنرمند اين مجموعه با
هزينه ۲۰ميليون توماني اين مجموعه تهيه و منتشر شد.
...........................................................................................................

پیامبر(ص):
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توگوي «جوان» با كارشناس حوزه فرهنگ درباره حواشي سريال «قبله عالم» مطرح شد
در گف 

توهين به احمد متوسليان
حاصل فهم ناقص از نظارت است

«ساترا» هنوز در سطح عمل نتوانسته است به يك شيوه درست نظارتي دست پيدا كند
و ما در بحث فعاليتها يك شيوهنامه درست يا يك پروتكل جامع نداريم

نقاشيهاي ناصرالدين شاه رونمايي شد

نقاش�يها و طراحيهاي ناصرالدين ش�اه در نمايشگاهي
مج�ازي در كاخ جهان�ي گلس�تان رونماي�ي ش�د.

 ۱۳اث��ر انتخابي از طراحيها و نقاش��يهاي ناصرالدين ش��اه در
حوضخانه ميراث جهاني گلس��تان به صورت مجازي به نمايش
گذاشته شده است .برخي از اين آثار براي نخستينبار نمايش داده
ميشود .بيشتر طراحيها سياهقلم بوده كه در ميان آنها ،تابلوهاي
رنگ روغن و آبرنگ هم مشاهده ميش��ود .پرتره درباريان ،زنان
حرمسرا ،شكارها و طبيعت ،از جمله مشق و طرحهاي بهجامانده
از ناصرالدين شاه است .ويژگي اين تصاوير ،سواي هنر و استعداد
شاه قاجار ،حاشيهنگاري و دس��تخطي است كه در كنار هر اثر به
جا گذاشته و خالصه وضعيتي را از ش��رايط آن طراحي ،تاريخ و
موقعيت جغرافياي آن ثبت كرده است ،مث ً
ال در حاشيه نقاشي يكي
از خادمان دربار ،به دستخط ناصرالدين شاه نوشته شده كه در پنج
دقيقه مشق شده كه گوياي سرعت عمل او در طراحي بوده است.
در مجموع��ه به نمايش گذاشتهش��ده ،دو تابلوی رن��گ روغن در
سالهاي پاياني زندگي ناصرالدين شاه كشيده شده كه يكي از آنها
ناتمام مانده و دستنوشتهاي روي اثر به اين شرح مشاهده ميشود:
«اين پرده را در سنه  ۱۳۱۳هجري قمري شاه شهيد به دست مبارك
ساخته و ناتمام مانده است ».در همان سال ،ناصرالدين شاه ترور شد.
حسينپور ،ناظر بر امور موزههاي كاخ گلستان و كارشناس موزه در
شرحي كه از اين نمايشگاه مجازي داده ،گفته است :اين نمايشگاه
بخشي از آثا ِر باقيمانده از هنرهاي ناصرالدين شاه است .شاه قاجار
آثار ديگري داشته ،همچون مرقعات نقاشي ،اشعار و يادگاريهايي از
سفرهاي فرنگ كه در مخازن اين مجموعه نگهداري ميشود و پس
از كرونا تمام اين آثار به نمايش گذاشته خواهد شد.
نمايش��گاه مجازي مش��قهاي ناصري را ميت��وان از صفحه
رس��مي اينس��تاگرام مجموعه ميراث جهاني كاخ گلس��تان
 @golestanpalaceمشاهده كرد.
...........................................................................................................

«دنبالت ميگردم» با صداي پويانفر
در فراغ اربعين

محمدحسين پويانفر در فراق و دوري از راهپيمايي اربعين
نوحهاي را خوانده است.

هر ساله همزمان با 20ماه صفر ،در اربعين امام حسين(ع) خيل
عاشقان حسيني خود را از هر سو به سمت ديار عاشقان كربالي
معالي كشانده و با امام خويش تجديد بيعت ميكنند و آمادگي
خويش را براي مبارزه در راه خدا اعالم ميدارند ،البته امسال
نيز همانند سال گذشته ،كرونا اجازه نخواهد داد تا اين مالقات
به صورت حضوري براي ميليونها زائر فراهم شود و اين فراق
و دوري بس��يار ناراحتكننده و جانس��وز است .محمدحسين
پويانفر ،مداح اهل بيت(ع) امس��ال نيز مانند سال گذشته در
فراق و دوري از اربعين نوحهاي را خوانده است.
ادبیات

محمدصادق عابديني

مجموعههاي شبكه نمايش خانگي اين روزها
مش�ترياني به مراتب بيش�تر از سريالهاي
تلويزيوني به خود جلب كردهاند و طبق آمار
ارائه شده از س�وي محمدمهدي عسگرپور،
دبي�ر انجم�ن صنف�ي «وياودي» فق�ط در
س�ال 1400رقم�ي بي�ش از 2ه�زار ميليارد
تومان براي س�اخت مجموعههاي نمايش�ي
در وياوديها س�رمايهگذاري ش�ده است،
اين رقم ب�ه معناي ورود حج�م بااليي از آثار
نمايشي در آينده اس�ت ،اما در مقابل چقدر
نظارت در اين ش�بكه فني و حرفهاي است؟
اگرچه برخي سازندگان س�ريالها از ميزان
باالي ممي�زي گالی�ه ميكنند ،ول�ي به نظر
ميرس�د ضعف نگاه كارشناس�انه در نظارت
محتوايي به وض�وح خود را نش�ان ميدهد.
در اين ارتباط حواشي مجموعه «قبله عالم»
واكن�ش قاطعي از س�وي نهاده�اي نظارتي
در پي نداش�ت« .جوان» به منظور بررس�ي
نظارت در فض�اي «وياودي»ها گفتوگويي
با حميدرض�ا جالل�ي ،كارش�ناس فرهنگي
و فعال ح�وزه فضاي مجازي داش�ته اس�ت.

جاللي درب��اره ش��رايط فعلي فرهن��گ و هنر
ميگوي��د« :امروزه اگر از هر س��و ب��ه وضعيت
فرهنگ��ي كش��ور ن��گاه كني��م ،آن را ثم��ره
سياستهاي منفعالنه دولت روحاني ميبينيم.
ماحصل نگاه آن دولت به مقوله فرهنگ و هنر و
به خصوص در بحث اعطاي مجوزها و نظارتها
كه شامل تساهل و آسانگيري در مجوز دادنها
و ضعف در نظارت بوده امروزه ثمره خود را نشان
داده است».
وي ادامه ميدهد« :در بحث «وياودي»ها نبود
نظارت كافي باعث وجود اين مس��ائل ميشود.
در سطح ملي «ساترا» يا همان سازمان تنظيم
مقررات صوت و تصوير فراگي��ر ،وجود دارد كه
وظيف��ه تنظيمگري ي��ا رگوالت��وري در حوزه
صوت و تصوير فراگي��ر را بر عهده دارد اما ظاهرا ً
ساترا هنوز در سطح عمل نتوانسته به يك شيوه
درست بوروكراتيك عمل كند ،يعني ما در بحث
فعاليتها يك شيوهنامه درست يا يك پروتكل
جامع نداريم ،البته بايد گفت مجموع محتواي
اين آثار اين برداشت را به ذهن متبادر ميكند.
بگذاريد يك مثال ملموس بزنم كه تأثير درست

شيوهنامه در كنترل شرايط را نشان دهد .شركت
اپل ،پروتكلي دارد كه در آن به ش��خصيتهاي
منفي فيلمها اجازه اس��تفاده از گوش��ي آيفون
اين شركت را نميدهد ،يعني اگر در فيلمي يك
شخصيت منفي گوشي اپل داش��ته باشد ،اين
شركت بالفاصله از آن فيلم شكايت خواهد كرد،
اين يعني بحث نظارت بسيار شفاف و با جزئيات
اعمال ميشود و سليقه آنجا معنا ندارد.
سياستهاي نظارتي با اثرگذاري پايين
اين كارشناس فرهنگي تأكيد ميكند« :در كشور
ما تاكنون سياستهاي خاصي در زمينه نظارت
بر محتوا وجود داشته اس��ت اما متأسفانه تأثير
پاييني بر اين ح��وزه دارد ،البته ميتوان درباره
سرمنش��أ اين موضوع بحث كرد ،ولي اكنون كه
تازه ساترا وارد عمل شده است نميتوان انتظار
داشت يك شبه همه شرايط را با نظارت درست
سر و سامان دهد .مسئله نظارت در حوزه فرهنگ
شبيه جريان شديد آب ش��ده كه مدتها در هر
مسيري به دلخواه خود حركت ميكرده ،حاال به
فكر آن افتادهاند كه آن را س��ر و شكل بدهند و
مديريت نمايند ،ولي خب در اين حين آب زيادي
هم به هدر ميرود و ضررهاي زيادي زده است».
وي يك��ي از مصداقهاي هدررفته��ا در حوزه
فرهنگ را وضعيت نظارت بر محتواي سريالهاي
ش��بكه نمايش خانگي ميداند و ميگويد« :ما
حتي با وجود ساترا كه يك نهاد رگوالتوري است،
مش��كل عمدهاي در بحث نظارت داريم .يكي از
داليل آن را اشاره كردم كه نبود شيوهنامه درست
براي نظارت است».
نظارتگريزي فيلمسازان ايراني
جالل��ي با بي��ان اينكه اگ��ر ش��يوهنامه دقيقي
وجود داش��ت ،فيلمس��از نميتوانس��ت خالف
آن عمل كند ،تأكي��د ميكند« :متأس��فانه در
مي��ان فيلمس��ازان ايراني ي��ك نظارتگريزي
خاصي وجود دارد و هر وقت صحبت از نظارت بر
توليدات ميشود ،سريعاً بحث سانسور را به ميان
ميآورند ،در حالي كه در دنيا خطوط مشخصي
براي فعاليتها مشخص شده است .بگذاريد يك
مثال ديگر بزنم كه خطوط نظارتي را مش��خص
كند .در فرانسه ،شما نميتوانيد يك اثر هجوآميز
يا يك كاريكاتور از ژنرال دوگل ببينيد .كسي كه
به دوگل به عنوان قهرمان ملي فرانس��ه توهين
كند يا شخصيتش را به مس��خره بگيرد ،سريعاً

عليرضا قزوه خبر داد

رونمايي از  10كتاب شعر شاعران فارسيزبان همزمان با روز ملي شعر

همزم�ان با روز ملي ش�عر و ادب ،نش�ر ش�اعران فارس�يزبان
 10مجموع�ه ش�عر ت�ازه از ش�اعران افغانس�تان،
تاجيكس�تان ،هن�د و اي�ران را در دهلين�و منتش�ر ميكن�د.

عليرضا قزوه ،مدير نشر شاعران فارسيزبان با اعالم اينكه همزمان با
روز ملي شعر و ادب ،نشر شاعران فارسيزبان 10مجموعه شعر تازه
از شاعران افغانستان ،تاجيكستان ،هند و ايران را در دهلينو منتشر
ميكند به فارس گفت :با نشر اين كتابها تعداد مجموعه شعرهاي
شاعران هندوستاني به  ۹كتاب خواهد رسيد.
به گفته وي پيش از اين كتاب شعر ش��اعراني چون سيدنقي عباس
كيفي ،بلرام شكال ،اخالق آهن ،سيده بلقيس فاطمه حسيني ،مهدي
باقر ،علي اصغر الحيدري ،عزيز مهدي و سرويش تريپاتي منتشر شده
بود و مجموعه شعر سيدهفاطمه صغري زيدي آخرين مجموعه شعر از
شاعر هندي است كه كتابش هفته آينده رونمايي ميشود.
قزوه يادآور شد :تاكنون در چندين دهه گذشته چنين اتفاق مباركي
نيفتاده بود ،از اين رو نشر شعر فارسي در بين شاعران فارسيسراي

حكمت

نما | حسین کشتکار

هندوستان يك اتفاق تازه و بزرگ است كه كاش قدرش را مسئوالن
فرهنگي ما بدانند و بدانند كه اين اتفاقها تنها با تالش و زحمت و رنج
حاصل ميشود .قزوه در بخشی ديگر با تأكيد بر اين مطلب كه تاكنون
هيچ ناشري از ناشران ايراني چنين همت جدي در انتشار شعر شاعران
پارسيزبان كشورهاي ديگر را نداشتهاند ،تصريح كرد :تاكنون چنين
اتفاقي رخ نداده ب��ود؛ اهتمامي كه همراه با نق��د و تعامل و برگزاري
مراسمهاي ادبي مشترك در فضاي مجازي و حقيقي باشد و پله پله
شاعر و اثرش را ارتقا داده باشد و او را در يك فضاي سالم ادبي در كنار
شاعران صاحبنام ايران و افغانستان قرار دهد.
مدير نشر شاعران فارسيزبان گفت :در زمينه شعر امروز افغانستان
هم چندين برنامه ادبي خوب در س��ال گذش��ته برگزار كردهايم ،از
جمله آنها بزرگداش��ت براي اس��تاد واصف باختري و بزرگداش��ت
براي ش��هيد عبداقهار عاصي بوده اس��ت و كتاب شعر محمدشريف
سعيدي را هم منتش��ر كردهايم .در هفته آينده نيز كتابهاي شعر
سه شاعر خوب افغانستان محمدضياء قاس��مي ،سيدنور تهماسبي
خراساني و كبري حسينيبلخي را هم منتشر ميكنيم .قزوه در ادامه
سخنانش عنوان كرد :از بين ش��اعران ايران نيز تعداد ۱۴كتاب شعر
منتشر شده يا در دست انتشار است و پيشتر آثار شاعراني چون رضا
اسماعيلي ،محمدحسين انصاري نژاد ،عبدالرحيم سعيديراد ،نغمه
مستش��ارنظامي ،مرضيه فرماني ،مرتضي حيدري آلكثير ،مجتبي
حاذق و عمادالدين رباني را منتش��ر كرده بوديم و در هفته پيش رو
نيز كتابهاي پنج شاعر ديگر از ايران را در دهلينو منتشر ميكنيم،
ش��اعراني چون اس��تاد محمدجواد محبت ،هادي منوري ،شعبان
كرمدخت ،محمود اكرامي و فريبا يوسفي در اين شمار هستند.

با او برخ��ورد ميكنند اما در ايران و در ش��بكه
نمايش خانگي ديديم كه متأسفانه با امير كبير
و نيز سردار ش��هيد يا جاويداالثر ما حاج احمد
متوسليان در سريال «قبله عالم» شوخي زشتي
شد ،در حالي كه امثال متوسليان يا حاج قاسم
سليماني از جان و مال و آبروي خود براي حفظ
مملكت گذش��تند و جاودانه شدند .اينكه ساترا
براي حذف اين تصاوير ورود نكرده را بايد به فهم
ناقص دوستان از مسئله مميزي ارجاع داد».
حداقل يك بيانيه محكوميت
صادر ميكردند!
وي با طرح اين سؤال كه چرا بايد سريال «قبله
عالم» به سردار متوسليان توهين كند ،اما حداقل
يك عذرخواهي انجام نشود؟ ميگويد :فرضاً نيت
كارگردان توهين به متوس��ليان نبوده ،ولي هر
كس كه آن س��ريال را ديده اولين تصويري كه
در ذهنش خطور كرده س��كانس معروف فيلم
ايستاده در غبار بوده است .تعجب من از ساترا بود
كه حتي يك بيانيه در اين زمينه صادر نكرد».
پژوهش��گر حوزه فرهنگ ميگويد« :اگر فرضاً
ما يك ش��يوهنامه صحيح داش��تيم ،هيچ وقت
فرص��ت و فضاي الزم به فيلمس��از ب��راي بازي
كردن با خطوط قرمز نم��يداد و به قول معروف
نميگذاش��ت كارگ��ردان ي��ا نويس��نده بتواند
«با خط��وط قرمز اعتق��ادي وفك��ري جامعه»
بازي كند ،چ��ون ميداند اي��ن كار ميتواند به
فعاليت حرفهاي او آس��يب بزند .نمونه خارجي
اين موضوع براي س��ريال «فرينج» ()Fringe
پيش آمد .اين س��ريال يك��ي از محبوبترين و
پرمخاطبترين سريالهاي امريكايي بود كه به
كارگرداني «جيجي آبرامز» توليد شد .پيش از
آنكه «آبرامز» فيلمهاي «مأموريت غيرممكن»
را بس��ازد ،با اينكه س��ريال در اوج شهرت بود،
اختالفي بين وي و تهيه كنن��ده به وجود آمد و
به خاطر همان مسئله مش��خص بودن خطوط
نظارتي ،شركت س��ازنده به راحتي اين سريال
را متوقف كرد».
جاللي در پايان تأكيد ميكند« :متأس��فانه در
جمهوري اسالمي ،با وجود اينكه نظام سياسي
كشور براي برتري دادن توليدات داخلي نسبت
به آث��ار خارجي در ح��ال هزينه كردن اس��ت
و پهن��اي باند اينترن��ت و فضاي مج��ازي را در
اختيار توليدكننده داخلي ق��رار ميدهد ،هنوز
به اين نكته نرسيده است كه بايد در مقابل اين
حمايتها قوانين نظارتي نيز داش��ته باشد كه
زماني كه به يك قهرم��ان ملي در يك مجموعه
نمايش��ي توهين ش��د ،جلوي آن را بگي��رد و با
خاطي برخورد كند».
يكي از داليلي كه ش��ايد هنوز س��اترا نتوانسته
اس��ت نظارت كاملي بر توليدات شبكه نمايش
خانگي داشته باش��د ،نبود ش��فافيت قانوني و
تعارض منافع در اين حوزه است ،زيرا هنوز ميان
وزارت ارشاد و ساترا بر سر اينكه كدام نهاد بايد
نظارت بر شبكه نمايش خانگي را بر عهده داشته
باش��د ،توافق و تفاهم كاملي به وجود نيامده و
بايد در انتظار وضع قوانين و نيز شفافيت بيشتر
در اين حوزه بود.

سينما

«روزي روزگاري آبادان»
روي پرده سينما

فيلم سينمايي روزي
روزگاري آب�ادان
س�اخته حميدرضا
آذرنگ پروانه نمايش
گرفت و به زودي در
س�ينماهاي سراسر
كشور اكران ميشود.

به گزارش «جوان» روزي روزگاري آبادان به كارگرداني حميدرضا
آذرنگ و تهيهكنندگي عبداهلل اسكندري و علي اوجي به زودي در
سينماهاي سراسر كشور نمايش داده ميشود .فاطمه معتمدآريا،
محسن تنابنده ،الهام ش��فيعي ،هيراد آذرنگ ،س��هيل جمالي و
اميرحسين ابراهيمي در اين فيلم نقشآفريني كردهاند.
در خالصه داستان فيلم آمده است :در آبادان ،سال  1381خانواده
پنج نفري مصيب چرخيده در آخرين روز سال مشغول خريد شب
عيد هستند اما به دليل حال بد مصيب كه ناشي از گرفتارياش به
مواد مخدر است كشمكشي ميان آنها در ميگيرد و در اوج تالش
خيري ،مادر خانواده براي به آرامش رساندن خانواده به ناگاه اتفاقي
غيرمنتظره همه آنها را غافلگير ميكند و...
اولين نمايش اين فيلم در سي و نهمين جشنواره فيلم فجر بوده
است.

سينما

توقف «گيسوم» روي سطح

افشين عليار
«گيس��وم» اولين اثر نويد بهتويي فاصله زيادي با يك اثر
س��ينمايي دارد چراكه كارگردان در س��اخت فيلم اولش
آنچنان ش��تابزده عمل كرده كه نتوانس��ته اس��ت وارد
س��اختار فيلمنامه و اجرا ش��ود و در وهله اول با اثري كه
كام ً
ال يك قصه تكراري و نخنما شده دارد ،مواجهيم .آنچه
از سروش��كل فيلم پيداس��ت انگار با يك ط��رح دوخطي
ساخته شده است.
آدمهاي فيلم معرفي درس��تي نميش��وند ،رابطه و شكل
زيست آنها مش��خص نيس��ت .چند دوس��ت در كنار هم
ميخواهند مش��كل ش��خصيت اول فيلم يعني ايوا را حل
كنند و او را به پدرش برسانند .به نظر ميرسد مسئله اصلي
براي فيلمساز خنثي ميماند ،به طوري كه قادر نيست براي
روايت اثرش بسترسازي مناسبي انجام بدهد ،آنچه پيداست
فيلمساز بيتأثير از فيلمهايي با چنين تِمهايي نبوده ،يعني
قصهاي كه در آغاز با لحظات خوش دوس��تانه گره بخورد و
در گرهافكني با يك اتفاق آن محفل دوستانه تبديل به كينه
و جنگ و دعوا بشود.
اين خط روايي آشنا را چندين بار ديدهايم كه موفقتر از همه
درباره الي بوده ،اما در گيس��وم همه چيز شتاب زده است،
حتي به طور دقيق و شفاف نحوه دوستي اين چند نفر معلوم
نميشود .در اواسط فيلم اش��اره كوچكي به همدانشگاهي
بودن ميشود كه آن هم پرداخت درستي نيست .فيلمساز
قصد داشته است در ميانههاي فيلمش عالوه بر گره اصلي كه
آنچنان گره محكمي هم نيست يك گره ديگر هم اضافه كند
و آن هم رابطه داريوش و ايواست كه آن هم آنقدر ظريف و
ناچيز است كه البهالي سكانسها گم ميشود.
اضاف��ه كنيد در اي��ن ميان ش��بهكاراكتري داري��م به نام
فرانچسكو كه به عنوان همسر ايوا حتي قادر به ديالوگگويي
معمولي هم نيست .به ياد بياوريد در س��كانس دونفره او با
ايوا چه ديالوگهايي رد و بدل ميشود كه در حد بازيهاي
بچگانه است! تمهيداتي كه فيلمساز براي شكلگيري درام
استفاده كرده بيش از حد ناكارآمد است.
اينكه داريوش يك ب��اره جواب آزمايش ايوا را در ماش��ين
بخواند و اين علتي بر شك فرانچسكو به داريوش شود ،بيش
از حد روي سطح حركت كردن است .داريوش ميتوانست
طوري ديگر حتي از طريق همسرش متوجه عدم همخوني
ايوا با مادرش شود.
ما با اث��ري طرف هس��تيم كه ب��ه هيچ وج��ه نميتواند
درامپردازي كند و ش��خصيت بس��ازد و ش��خصيت را در

بحران ق��رار بدهد چراك��ه هيچ بحراني در خ��ط روايي و
ش��كلگيري فيلمنامه احساس نميش��ود و اضافه كنيد
كه رابطه ايوا با فرانچسكو هم آنقدر الكن و عقيم است كه
نميشود آن را باور كرد .پنهان كردن جواب آزمايش ايوا
از همسرش قطعاً توجيه ندارد و دليل اين كار از سوي ايوا
مشخص نميشود.
در  20يا 30دقيقه پاياني زماني كه خيلي معجزهآس��ا پدر
ايوا پيدا ميشود رفقا محو ميش��وند و فيلمساز به خودش
زحمت نداده تا قصهسرايي پدر را به تصوير تبديل كند ،يعني
در سكانسهاي پاياني مخاطب فقط قصه از پدر ميشنود و
اينكه ايوا فرزند او و ماري��ان نبوده به هيچ وجه تعليق ايجاد
نميكند .پايانبندي گلدرشت و باسمهاي است .حرف ايوا
به همسرش در ميزانسني ش��لخته كه ميخواهد در ايران
بماند و ادامهاش كه ايوا به دريا ميرود و فرانچسكو به جنگل،
بيربط هس��تند و معلوم نيست دوستانش��ان كجا هستند.
نماي كش��دار پاياني حركتهاي بيمنطق دوربين به هيچ
وجه درك نميشود ،در زمينه اجرا به نظر ميرسد فيلمساز
از تيزرسازي به اينجا رسيده است.
نشان دادن طبخ غذا منطق ندارد يا نماهاي جاده و حركات
و زواياي دوربين به سينما مربوط نميشود و بيشتر نشاني
از معرفي يك محصول است .تاريك بودن فضاي فيلم ربطي
به موقعيت رواني يا احساس��ي ايوا ندارد ،همانطور بازي با
جلوههاي بصري و صداي فيلم كه باعث ميش��ود مخاطب
از فيلم به بيرون پرتاپ شود ،بازيگران حسي را به مخاطب
انتقال نميدهند .ردوبدل ش��دن پينگپنگ��ي ديالوگها
كارساز نيست ،حتي پگاه آهنگراني هم در نقش ايوا نتوانسته
نقشش را بپذيرد.
مجموعه بازيها آنقدر ضعيف اس��ت كه ميش��ود آن را بر
ازدياد ضعفهاي گيسوم افزود ،بنابراين گيسوم ميتوانست
در بهترين حالت يك تلهفيلم باشد چراكه پتانسيل بيشتر از
آن مديوم را نميتواند داشته باشد.

تلویزيون

به بهانه بازپخش سريال «معصوميت از دست رفته» مطرح شد

مرتضي ضرابي :ديالوگهاي آثار ميرباقري نياز به اداي دين دارند

بازيگ�ر پيشكس�وت س�ينما و تلویزي�ون اي�ران از
ديالوگه�اي س�خت داود ميرباق�ري ك�ه ني�از ب�ه اداي
دي�ن دارد و هم�كاري ب�ا اي�ن كارگ�ردان س�خن گف�ت.

مرتضي ضرابي ،بازيگر قديمي تلويزيون است كه در سريالهايي
چون «مثل آباد»« ،محله بروبيا» و «محله بهداش��ت» و حتي
س��ريالهاي ديگري همچون «امام علي(ع)» ب��ه ايفاي نقش
پرداخته است .ضرابي در سريال «معصوميت از دست رفته» به
كارگرداني داود ميرباقري ايفاگر نقش بن سنان است؛ كاراكتر
منفوري كه فرزند يكي از اشقياي واقعه كربالست و از بريدن سر
دوستداران و ش��يعيان علي(ع) هيچ ابايي ندارد .اين سريال از
شبكه آيفيلم روي آنتن رفت و ضرابي در اين باره سخن گفت.
ضرابي درباره بازپخش اين سريال به مهر گفت :بارها بازپخش
س��ريال را ديدهام ،اس��تقبال مردم از س��ريال خيلي خوب بود
و پيگيرش بودند .آن زم��ان اينقدر ترافيك پخش س��ريال در
تلويزيون هم باال نبود و اين حد شبكههاي مختلف وجود نداشت.
اين بازيگر درباره شخصيت بن سنان در سريال عنوان كرد :اين
كاراكتر به هيچ قاعده و چارچوب اخالقي اعتقادي ندارد و كارش
سر بريدن و سر بردن است .در آن زمان هر كسي كه سر شيعيان
حضرت علي(ع) را براي حكام اموي ميبرده ،جايزه و دستخوش
ميگرفته است .بن سنان فقط به دنبال پول است و برايش هم
مهم نيست سر چه كساني را ميبرد .فلسفهاي را هم براي توجيه
جنايتهايش دارد كه خاص است ،مث ً
ال ميگويد زندگي و حال
مهم است و آخر و عاقبت كار برايش هيچ اهميتي ندارد.
وي درباره جذابيتهاي نقش نيز توضيح داد :بازي در نقش يك

فرد سفاك و خونريز ويژگيهاي خاص خودش را دارد و بايد
تالش كرد كليش��هاي از كار درنيايد .اصوالً خيلي از بازيگران
دوست دارند چنين نقشهايي را بازي كنند .بن سنان عالوه بر
اينكه انسان بيرحم و وحشتناكي است داراي پيچيدگيهاي
رفتاري و اخالقي است و اين كاراكترها جاي كار بيشتري در
بازيگري دارند.
ضرابي درباره همكاري با داود ميرباقري عنوان كرد :ميرباقري
از نويس��ندگان كاربلد و كارگردانان خوبي است كه در عرصه
سريالسازي فعاليت ميكنند .متنهاي ميرباقري فاخر است
و ديالوگهايي كه مينويسند خاص و سخت است ،بازيگر بايد
تالش كند تا بتواند ب��ه اين ديالوگه��ا اداي دين كند .گفتن
درست اين ديالوگها واقعاً بازيگر خودش را ميخواهد ،حتي
بازي در نقشهاي كوتاه آثار آقاي ميرباقري هم دشوار است ،به
همين دليل است كه حتي نقش كوتاه كارهاي ايشان را هم بايد
هنرپيشه حرفهاي بازي كند.

