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بزرگان داستان ،تئاتر و شعر در مراسم بزرگداشت احمد شاملو از بامداد خسته گفتند

دولتآبادی :به جامعه دانشگاهی
برای خارج کردن شاملو از تحریم تبریک می گویم
مراسم بزرگداشت احمد شاملو با عنوان «نوروزی در زمستان» عصر یکشنبه پنجم دی ماه با
هادی عیار
حضور هنرمندان و اهالی قلم همچون محمود دولت آبادی ،جواد مجابی ،ایران درودی ،علی
گروه فرهنگ و هنر
رفیعی ،فرزان سجودی ،حافظ موسوی ،لوریس چکناواریان و آیدا سرکیسیان (شاملو) در
دانشکدهعلومکاربردیدانشگاههنرتهرانبرگزارشد.
شــاملو ،واژهها را در جریان
نمایش به اتفاقــی بصری و
بینظیرمبدلکرد
علــی رفیعــی (کارگــردان تئاتــر) در
این نشست ،با اشــاره به اجراهایی که از
نمایشنامههای لورکا با ترجمه شاملو روی
صحنه برده ،گفت«:شاملو آثار لورکا را تنها
ترجمه نکــرد ،بلکه با نــگارش و قلمش،
عسل آفرید و شعر خودش را سرود .شاملو
در ترجمههایش از نمایشنامههای لورکا
واژههایی را آفرید که پس از ۵۵سال فعالیت
در تئاتر ،روی صحنه ندیده و نشنیدهام .او
با هنرش کالم را بــه امری دیدنی تبدیل
کرد و واژهها را در جریان نمایش ،به اتفاقی
بصری و بینظیر مبدل کــرد ».این فعال
هنرهای نمایشی،ســپس خاطــرهای از
ترجمه نمایشنامه "خانه برناردا آلبا" توسط
شاملو تعریف و بیان کرد« :به شاملو گفتم با
تماماشتیاقمبرایرویصحنهبردننمایش
«خانه برناردا آلبا» چون ترجمه تو از این
اثر در دسترس نیست ،برنامهای برای این
اتفاق ندارم .آیدا نیز به نوعی به من فهماند
که بیشتر او را ترغیب به این کار بکنم .نهایتا
شاملو ترجمه نمایشنامه «خانه برناردا آلبا»
را قبول کرد و در کمتر از دو ماه آیدا خبر
اتمام ترجمه را داد ».او افزود :شاملو با وجود
اینکه چندان در شرایط جسمی مساعدی
نبود ،اما شخصا  ۲۱صفحه از ترجمهاش را
برایم خواند .آخرین دیدار من با او مربوط
به همین خاطره است و یکی از دو اثری که
روی صحنه بردنشان برایم دل انگیزتر از
مابقی است ،مربوط به نمایشنامه لورکا با
ترجمه شاملو است ،یعنی «عروسی خون».
نگاه کاشف شاملو ،ابتذال را
برنمیتابید
جواد مجابی (شــاعر ،پژوهشگر و نقاش)
نیز با تاکید بر اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰
صفحه درباره شاملو ،فرهنگ و هنر او نوشته
گفت« :در سلوک ادبی و اجتماعی شاملو،
دو بحث مبارزه با ابتذال و شعر بیوگرافیک،
اهمیت و جایــگاه ویــژهای دارد .مفهوم
ابتذال ،گستره وســیعی را دربرمیگیرد
و اشــتراکات معنایی زیــادی در تعاریف
مختلف آن هست .او سپس به جغرافیای
ابتذالگریزی اشــاره کرد و یادآور شــد:
«ابتذال تنها بخش خاصی از یک وضعیت
و شرایط جامعه ،کشــور یا فرهنگ و هنر
نیست .ابتذال همچون هوا و اتمسفر ،کل
شئونات زندگی انسانی را شامل میشود.
کوشش انســانهای فرهیخته و متفکر
نیز شــناخت و معرفی آن به جامعه برای

مقابله با آن است .اساســا ابتذال در طول
تاریخ جریان داشته،رشد کرده و به امروز
رسیده است ».این شاعر و نویسنده اضافه
کرد:هیچکس هم نمیتواند خودش را مبرا
یا مصون از ابتذال بدانــد و تنها دیگران را
دچار و مبتال بخواند .همه ما در جامعهای
زندگی میکنیم که به خرافه ،سلطه ،ستم،
نادانی و ترس آلوده اســت .اصوال ابتذال
فضای ناهنجار ضدانســانی است و کم یا
زیاد در تمامی کشــورها و جوامع وجود
دارد.حتی میتوان مقالهها و ســرمقاالت
جدی روزنامهها را هم مبتذل محســوب
کرد؛ چون آلوده به ناهنجاریهای سیاسی
و دروغ هستند .شــاملو در زندگیاش و با

سانسور جلوی پیشرفت اندیشه
و بیان را میگیرد و ابتذال را
رواج میدهد؛چون حکومت
کردن بر مردم نادان و ناآگاه،
بسیار آسانتر است؛ این مسئله
تنها مختص به کشورهای عقب
مانده یا جهان سوم هم نیست
خلق آثارش با ابتذال مبارزه کرد؛ اگرچه
آغازگر راه نبود و پیش از او کسان دیگری
همچون صادق هدایت نیــز در این مهم
کوشیده بودند.
مجابی ادامه داد« :هدایت سرانجام از این
ابتذال به تنگ آمد و مرگ را ترجیح داد،
اما شاملو در شــعرش پایداری آدمی را در
مبارزه با فضای ناهنجار  ،ضدانسانی و عشق
به تصویر کشید و تا پایان یافتن زندگیاش
نیز ادامه داد ».او ســپس با اشاره به نقش
سانســور در پرورش ابتذال اظهار داشت:
سانسور جلوی اندیشه و بیان را میگیرد
و ابتــذال را رواج میدهد .چون حکومت
کردن بر مردم نادان و ناآگاه ،بسیار آسانتر
است .این مسئله تنها مختص به کشورهای
عقب مانده یا جهان ســوم هم نیست .در
دیداری که با همراهی محمود دولت آبادی
و محمدعلی سپانلو از نیویورک داشتیم،
ناشــران بزرگ آمریکایی به ما گفتند که
امروزه عصر نویسندهساالری به سر آمده

و زمان ناشرساالری است .وقتی پرسیدم
و حاال شما کدام ذوق و هنر را میخواهید
گسترشدهید؟گفتند فرهنگی،کمیبهتر
از سریالهای تلویزیونی!
مجابی افزود« :همین مسائل بود و هست
که حتی اندیشمندان کشورهای به ظاهر
پیشرفته و جهان اولی همچون آرتور میلر و
آلبی را نیز با مشکل مواجه میکند .ابتذال
با مغزشــویی ،سیاست فرهنگی سطحی
مدنظر خود را اعمال میکند و مردم را مسخ
میسازد تا زیر سلطه زندگی کنند .حاال این
مغزشــویی میتواند حزبی ،ایدئولوژیک،
آیینی و ...باشــد .اصوال ذهن مردم و افکار
عمومی ،همیشه توسط کسانی اداره شده
و میشود که اقتدار و سرمایه را در اختیار
دارند .شــاملو در زندگی کوشید فضای
آکنده از ابتذال را به چالش بکشد و خودش
همواره از این فضا فاصله داشت .او هرچه
را که درک میکرد ،با زبان و ادبیات خود
و البته با صدای بلند اعالم میکرد و نگاه
کاشف او ابتذال را برنمیتابید ».این شاعر
درباره نقش شــاملو در پرداختن به شعر
بیوگرافیک نیز بیان کرد« :شعر ما از دیرباز
با مدح گره خورده بــود و اکنون نیز گره
خورده است؛ مدح شاهان ،طبیعت ،خدا و
در مشروطه مدح مردم؛ از دوره نیما بود که
کم کم ستایش بیبدیل انسان و پرداختن
به خود شاعر و مسائل شخصی او در شعر
جا افتاد .در همین راســتا شاملو در شعر
معاصر ،شعر را زندگی کرد و از کلی بافی
به صداقت انسانی شــاعر رسید .از اواسط
دهه  ۴۰عالوه بر موضوعات اجتماعی مثل
آزادی ،عدالت ،عشق و ...زندگی شخصی
نیز در شعر تجلی پیدا کرد .در آثار شاملو
البته آثار بعد از هوای تازه بیشــتر فارغ از
مباحث اجتماعی ،دلتنگیها ،مشکالت
شخصی و ...هم دیده میشود .یعنی شعر
شاملو هم زندگی شخصی بود و هم زندگی
جمعی جامعه .شعر او سرگذشت خودش
بود و سرنوشت مردم .این اتفاق هم جز با
صداقتصریحانسانیممکننیست.مجابی
اضافه کرد« :شــاملو بارها به موضوعات و
مسائلی تاخت که بسیاری از اهالی فرهنگ
و هنر و مردم آن زمان به آن معتقد بودند.
حاال درست یا غلط ولی او گفتمان غالب
را به چالش میکشــید و به همین دلیل
عالوه بر هنرمند بودن ،یک روشنفکر هم
هست .او با نقد خردمندانه ،وضعیت بشری
را مورد نقد قرار داد و هیچگاه اندیشــه و
ســخن خود را قورت نداد .شاملو همیشه
به مردم ،فرهنگ ،تاریخ ،ادبیات و مملکت

دو تابلوی زنده رودی به هفت نگاه رسیدند

دو تابلوی زیبا از حســین زنده رودی،
هنرمند  79ســاله مقیم لندن به هفت
نگاه نهم رســید و عنوان گــران ترین
آثار این دوره را به نام خــود ثبت کرد.
نهمین هفت نــگاه که ایــن روزها در
فرهنگسرای نیاوران دایر است،با هیجان
همیشــگی به کار خود ادامه می دهد و
آخرین خبر از این نمایشــگاه حاکی از
این اســت که به تازگی دو تابلو از زنده
رودی که رکوردهــای میلیون دالری
در حراجیهــای بین المللی ســاخته،
با قیمت  220میلیون تومــان به روی
دیوار رفته اســت .فروش سال هنرهای
تجســمی "هفت نــگاه" با مشــارکت

گالریهای آریا ،الهه ،گلســتان ،والی،
هفتثمر و ماه مهر با هدف رونق افزایی
به اقتصاد هنر و ارائه آثار هنری اصیل با
قیمتهای مناســب،همچون  ۱۰سال
گذشــته با محوریت فروش برپا شــده
اســت.در نهمین رویداد "هفت نگاه" از
میان انبوه آثار هنــری متقاضی۲۸۰ ،
هنرمند منتخب شــدهاند که با نمایش
بیــش از  ۳۰۰نقاشــی ،نقاشــیخط،
مجســمه و معدودی چاپ دستی مردم
را به خرید اثر هنــری دعوت میکنند.
در این رویداد آثاری با قیمتهایی بین
 300هزار تومان تا  220میلیون تومان
ارائه شده تا اقشــار مختلف مردم را به

خرید آثار هنری ترغیب کند و شــعار "
هر خانه ایرانی یک اثر هنری" را تحقق
بخشد .در این نمایشگاه نقاشیخط های
چهره های شناخته شده ای مانند سید
محمد احصایی ،رضا مافی تا چهره های
نسل بعدی ابراهیم حقیقی،عینالدین
صادق زاده ،رضا رینه ای با قیمتهای
متفاوتی از  10تا  50میلیون تومان عرضه
شده اســت .اما در جمع گرانترین آثار
بعد از دو تابلوی زنــده رودی ،آثاری از
ابوالقاســم ســعیدی هنرمند  91ساله
مقیم پاریس  130میلیون تومان و واحد
خاکدان ،هنرمند صاحب سبک  66ساله
با قیمت100میلیون تومان پیشــنهاد
شده اســت .در این نمایشــگاه در کنار
نامهــای هنرمنــدان جوان،چهرههای
شاخصی مانند پرویز کالنتری ،هانیبال
الخاص ،فریده الشــایی ،ژازه تباتبایی،
منصور قندریــز ،محمدعلی ترقیجاه،
غالمحسین نامی ،علی شیرازی ،بهرام
دبیری ،گیزال وارگا سینایی ،فرح اصولی،
تاها بهبهانی ،بهروز دارش ،کامبیز درم
بخش ،محمد ابراهیم جعفــری و ...به
چشم میخورد .الزم به یادآوری است که
نهمین نمایشگاه "هفت نگاه" تا هفدهم
دی ماه در فرهنگسرای نیاوران میزبان
عالقه مندان به هنر است.

فکر میکرد و مشغلهای جز این نداشت که
در میدان اجتماعی،مسائل و مشکالت را با
زبان خودش مطرح کند».
تبریک به جامعه دانشگاهی
برای خارج کردن شــاملو از
تحریم
همچنین محمــود دولتآبادی،برگزاری
مراسم بزرگداشت شــاملو در دانشگاه را
پایان نیم قرن تحریــم خواند و گفت« :به
جامعه دانشــگاهی تبریک میگویم که
سرانجام توانست شــاملو را بعد از نزدیک
به نیم قرن از تحریم خارج کند .شایسته
نیســت در جامعهای که مدام به بزرگان
و ادیبان فرهنگی و هنــری فخر فروخته
میشــود یا بعضا فرصتطلبان برخی از
اهالــی فرهنــگ را مصــادره میکنند؛
نام شــاملو در دانشــگاه تحریم باشد».
دولتآبادی سپس آزادی را ایدهآلی دست
نیافتنی دانست و متذکر شد« :من آزادی
را تنها یک بار و بعد از رسیدن از زندان به
منزل تجربه کردم .البته در طول مسیر هم
آزاد نبودم و مورد بازجویی قرار گرفتم و تازه
وقتی همسر و فرزندانم را دیدم ،آزادی را
تجربه کردم .غیر از این لحظه ،نه آزادی را
دیدم ،نه امکان تحقق دارد و و نه وعدهاش
را به شــما میدهم .قدرت ،یک واقعیت
اســت و تالش برای تحقــق آزادی ،یک
نگرش ایدهآلیستی .هوشیاری این است که
تشخیص بدهیم در مسیر پیگیری رسیدن
به آزادی ،یک ایدهآلیست هستیم».
خالق رمان «کلیدر» افزود « :با از دســت
دادن هر دوست ،آشنا و همراهی ،تغییراتی
در خودم احساس میکردم ،اما بعد از شاملو
نمیدانم دقیقــا چه اتفاقــی برایم افتاد.
احســاس میکنم آخرین داستانهایم

تحت تاثیر همین خاموش شدن نور امید
بعد از شاملو نوشته شده است .دوستان و
همراهان برای انســان واقعا مهم هستند.
شاملو نیز در تمام مسیر زندگیاش ،هنر
و تفکرش را به روابــط اجتماعی و فقدان
دیگری متمرکز کرده بود .فقدان دیگری
یعنی هیچ ارتباط انســانی نیست و فقط
خودت هســتی و خودت ».دولت آبادی
در توضیح بیشــتر مفهوم فقدان دیگری
اظهار داشت« :مدتهاســت در ادبیات،
هنر و فرهنگ هم موضوع فقدان دیگری
اهمیت پیدا کرده .فقدان دیگری مشخص
میکند که انســان بدون حضور جمعی و
بدون دیگران نمیتواند زندگی کند .شاملو
هم یکی از دیگرانی بود که بسیار برای من
عزیز بود و هست».
او ادامه داد« :شــاملو به اعتبار کار ،پیکار
و عشــق یگانه بود .یگانــهای جاودانه که
جان خود را بیدریغ در راه هدفش داد .او
هیچگاه آسوده نزیســت و مدام در یافتن
حقیقت با خودش در حال کشمکش بود.
در هر سه دوره شعری شاملو جستارهایی
از حقیقت انسانی به چشم میخورد؛ هم در
شعرهای اجتماعیاش و هم در شعرهای
شخصیاش .شــاملو در هیچ دوره شعری
که همان دیگری است،
از آدمی و جهانش 
غافل نبوده».
شاملوهرگزنمیمیرد
ایران درودی (نقاش) ســخنران
دیگر این مراســم بود و در صحبتهایی
کوتاه گفت« :مرگ احمد شــاملو را باور
نکردهام و نمیکنم .او هرگز نمیمیرد و تا
زمانی که یک ایرانی با شعور و با فرهنگ
وجــود دارد ،نامش جاویــدان میماند.
همیشــه اولین ســوال خبرنگاران از من

درباره شــاملو اســت .وقتی او و ساعدی
سر به سر هم میگذاشــتند ،من نگران و
دستپاچه میشدم؛چون شوخیها و نکات
آنها را درک نمیکردم .آشنایی من با شاملو
هم به مقالهای در کیهان به ســال ۱۳۳۹
برمیگردد .وقتی در تلویزیون مسئولیتی
گرفته بــودم ،از او هم بــرای همکاری و
مشورت تولید برنامهها و انتخاب مهمانها
دعوت کردم ،اما به او اجــازه همکاری با
تلویزیون داده نشــد و خود من هم اخراج
شدم».
فراموشی عامدانه جغرافیای
فرهنگی شاملو،محکوم به
شکستاست
فرزان سجودی (اســتاد دانشگاه) نیز در
سخنان خود ،به سه نوع برخورد با پدیده
فرهنگی همچون شاملو پرداخت و بیان
کرد«:در برخورد بــا پدیدههای فرهنگی
همچون شــاملو که جغرافیایی فرهنگی
هستند نه شــخص فرهنگی محض ،سه
نوع برخورد رخ میدهد ،فراموشی عامدانه،
تغییر و قلب محتوا و مضمون با برچسب
زدنهای کودکانه یا لــوس کردن آثار در
نمونههایی مثل من دود مشــترکم ،مرا
فریاد کن برای آلودگی هــوا ! هر دو این
راهها محکوم به شکســت هستند .اما راه
سوم که به بررسی و نقد در کنار ارج نهادن
تاکید دارد -نه فقط پرستش اسطوره وار-
تاثیرگذار است ».در پایان این مراسم قرار
بود جوایز و تندیسهای برگزیدگان دومین
دوره جایزه شعر شاملو که بیست و یکم آذر
و در زادروز او معرفی شــده بودند نیز اهدا
شــود ،اما تنها به خواندن نام برگزیدگان
اکتفا شد و برگزیدگان اجازه حضور روی
سن و دریافت تندیس را پیدا نکردند.

داستانتروریسمباچاشنیرمانکافکا

رمانی با محوریت تروریسم و اتفاقات
روز جهان به قلم احمد آرام منتشــر
میشود .احمد آرام (نویسنده) از اتمام
نگارش آخرین رمانش خبر داد و گفت:
رمان «بــاغ اســتخوانهای نمور» به
مسئله امروز منطقه و جهان میپردازد
و پیرامون مسئله تروریسم ،داستانی را
مطرح میکند .رمان روایتی از انسانی
است که از عشق و عالقهای که به کافکا
دارد ،تحت تاثیر رمان «مســخ» این
نویسنده قرار گرفته و دچار یک سری
رویاپردازیها و توهمات میشــود .در
پی این توهمات ،قهرمان داستان وارد
ماجراها و اتفاقات مختلفی میشود که

با تروریسم ارتباط پیدا میکند .درواقع
او در یک المــکان پای در مســیری
میگذارد که از روی ناچاری مجبور به
اقداماتی میشود .نهایتا نیز در مکانی
نامعلوم محبوس و پنهان میشود یا از
بین میرود.رمان «باغ استخوانهای
نمور» برای انتشار به نشر نیماژ سپرده
میشــود و احتماال نیز بسته به زمانی
که صدور مجوز نیاز دارد ،تا نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران زیر چاپ رفته
و به دســت عالقهمندان میرسد .آرام
همچنین درباره مجموعه داستانی که
در آستانه انتشار دارد ،گفت« :مجموعه
داســتان «موسیقی اســتخوان» نیز

 ۷داســتان کوتاه را شامل میشود که
در همان سبک داســتانی و فضاهای
مخصوص با ژانر همیشــگی کارهای
من میگذرند .هنوز برای ناشــر این
مجموعه داستان تصمیمی گرفته نشده
است.خالق داستان «به چشمهای هم
خیره شده بودیم» ســپس در پاسخ
به این ســوال که با توجــه به نگارش
رمانی با موضــوع اتفاقات روز جهان و
تروریســم؛ بازتاب اتفاقات سیاسی و
اجتماعی روز را در ادبیات داســتانی
چگونه ارزیابی میکند؟ اظهار داشت:
«اصوال یکی از وظایف و رسالتهایی که
ادبیات داستانی برعهده دارد ،پرداختن
به مســائل و موضوعــات اجتماعی و
سیاسی روز اســت ،حاال این پرداخت
میتواند در ژانرها و سبکهای متفاوتی
صورت بگیرد .درواقع نویســنده یا به
تاریخ مراجعه میکند تــا از دل تاریخ
رویدادهای اجتماعی و سیاسی را بیرون
بکشد و روایت داستانی خود را در آن
بســتر زمانی پیش ببرد و یا مستقیما
اتفاقات و موضوعات روز جامعه و دنیای
سیاست را برای ترســیم یک پیرنگ
داستانی مورد اســتفاده قرار میدهد.
این مســئله واقعا هم وظیفه سنگینی
است».

یادداشت
فیلمسازی ریشهدار در آبوخاک اجدادی

نزهت بادی

نمایش سه فیلم کوتاه ناصر تقوایی ،فرصت خوبی برای
تجدید دیدار با فیلمسازی است که به طرز منحصربهفرد
از دل عناصر بومی و اقلیمــی زادگاهش ،اصالت ملی را
یادآوری میکند .بخشی از کارنامه سینمایی پربار ناصر
تقوایی شامل آثاری میشود که او در آنها به جغرافیای
اقلیمی و فرهنگ بومی و آدابورسوم آیینی و مذهبی
مردمان خط جنوب ایران میپردازد .اخیرا سه فیلم کوتاه
"کشتی یونانی"" ،تمرین آخر" و "تعزیه" در سینماهای
هنر و تجربه به نمایش درآمــده که فرصت خوبی برای
تجدیددیدار با فیلمسازی است که به طرز منحصربهفرد
و بینظیــری از دل عناصر بومــی و اقلیمی زادگاهش
اصالت ملی را یادآوری میکنــد که آن را فراموش و گم
کردهایم و به میانجی این هویت محلی و ملی است که
از مرزهای سرزمینش فراتر میرود و به یک امر جهانی
پیوند مییابد.
در "کشتی یونانی" تقوایی از طریق پرداختن به یک سنت
آیینی و رسم قبیلهای که پیرامون بیماری غریب و مرموز
بادجن و مراسم تکاندهنده زار شکل گرفته  ،دغدغههای
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی خود را در زمینه سیطره و
هجوم بیگانه بر هویت بومی و اقلیمیمان بیان میکند و
مرثیهای تغزلی و شاعرانه بر سرگشتگی و تک افتادگی
انسان معاصری میســراید که با دشــواری اندوهباری
میکوشــد در دنیای پیشــرفته و مــدرن پیرامونش
ریشههای خود در آبوخاک اجدادیاش را حفظ کند و
بدون اینکه از آداب و سنتهای کهن خود دست بکشد،
قواعد و سبک زندگی مدرن را نیز بیاموزد.
همین دیالکتیک و چالشی که انسان بومی در مواجهه
با جهان مدرن از سر میگذراند ،اجازه نمیدهد که فیلم
به ورطه تقدیس بدویــت و موضعگیری منفی در برابر
مدرنیته تبدیل شــود و در عوض تناقضات و تنشهای
پیش روی مردمانی را بازنمایاند که هنوز نمیدانند چطور
به جزئی از فرهنگ جهانی درآیند ،بیآنکه هویتشان در
آن مستحیل شود.
تقوایی در "تمرین آخــر" اجرای تعزیه حــر دالور در
تکیهای در شهر زواره را به تصویر میکشد و از آنجا که
تعزیه اساسا نمایشی است که تماشاگرانش جزئی از آن
به حساب میآیند ،تقوایی تالش میکند تا جای خالی
تماشــاگران را پر کند و مخاطبان فیلمــش در دنیای
خارج از قاب را به فضای درونی پیرامون اجرای تعزیه در
فیلمش بکشاند .درواقع از لحاظ فضاسازی ،قاببندی و
نورپردازی به گونهای عمل میکند که گویی صحنههای
مرتبط به تعزیه از زاویه دید تماشاگرانی غایب به تصویر
کشیده و چشــم دوربین خود را به جای صدها نگاهی
جایگزین کرده که به صحنه تعزیه خیره شدهاند .با چنین
رویکردی تقوایی موفق میشود از یک مراسم آیینی راهی
برای رجوع و بازگشت به مفهوم تاریخی آن بگشاید و آن
را به روح پرشور و فناناپذیر واقعه کربال پیوند دهد و ما به
عنوان مخاطبان فیلم ما به ازای کسانی قرار بگیریم که
توانستهایم در طول تاریخ سفر کنیم و چشم بدوزیم به آن
رخداد عظیم تاریخی که در قالب تعزیه پیش چشمانمان
بازسازی میشود.
تقوایی در مستند "تعزیه" که سیر تکوین  ،تطور و تکامل
تعزیه را به ثبت تصویری درمیآورد ،با نگاهی سرشار از
حسرت و اندوهی عمیق به مناسک و سنتهای آیینی و
ملی در حال زوال مینگرد و ما تالش ناامیدانه فیلمسازی
را میبینیم که از جــان خویش میکاهد تا مراســم و
آداب قدیمی ســرزمین مادریاش را در میان قابهای
مســحورکننده و جادویی خود جاودانــه کند و جلوی
فراموشــی و نابودی آنها را بگیرد و این حس را به وجود
آورد که حفظ و بقای زادگاه و موطن انسان در تثبیت و
پایداری سنتها  ،مناسک و آداب امر مهمی است که با
هویت  ،گذشــته و اصالت ما پیوند دارد .به همین دلیل
مستند تعزیه نه فقط اثری در جهت معرفی و شناساندن
یک مراسم آیینی است ،بلکه تالشــی در جهت تداوم
و ماندگاری آب و خاکی اســت که فیلمساز به آن مهر
میورزد و هرگز از آن دل نکنده است.

« فروشنده » نامزد جایزه جامعه
منتقدان فیلم آنالین شد

فیلم اصغر فرهادی ،یکی از نامزدهای جایزه بهترین فیلم
غیرانگلیسیزبان جوایز ســاالنه جامعه منتقدان فیلم
آنالین است .اسامی نامزدهای بیســتمین دوره جوایز
ساالنه جامعه منتقدان فیلم آنالین ( )OFCSمتشکل
از نویسندگان سایتهای ســینمایی معتبر ،سهشنبه
شب اعالم شد .فروشــنده به کارگردانی اصغر فرهادی
از ایران در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان با فیلم
فرانسوی "او" به کارگردانی پل ورهوفن" ،مستخدم" به
کارگردانی پارک چان ووک از کره جنوبی" ،تونی اردمان"
به کارگردانی مارن آدی از آلمان و فیلم شیلیایی "نرودا "
به کارگردانی پابلو الرین ،رقابت میکند.
فیلمهای "ال ال لند" به کارگردانی دامین شازل و "مهتاب"
به کارگردانی بری جنکینز ،هر یک بــا هفت نامزدی،
پیشــتاز نامزدهای این دوره جوایز  OFCSهستند که
اسامی برندگان آن ســوم ژانویه  14( 2017دی) اعالم
میشــود .جامعه منتقدان فیلم آنالین ســال 1997
تشکیل شد .این جامعه شامل بیش از 300منتقد سینما،
روزنامهنگار ،محقق و مورخ در ایاالت متحده ،کانادا ،اروپا،
آمریکای التین و منطقه آسیا پاسیفیک است و در نوع
خود یکی از بزرگترین گروههایی اســت که هر سال
بهترینهای دنیای ســینما را انتخاب میکنند .زیبایی
آمریکایی ،پیرمردها کشوری ندارند ،قفسه درد ،آرگو و
 12سال بردگی از برندگان جایزه بهترین فیلم به انتخاب
 OFCSدر سالهای اخیر هســتند که در نهایت برنده
جایزه اسکار بهترین فیلم هم شدند.

