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علیفتحاهللزاده از تجربههای تئاتریاش میگوید:

حقوق تئاتریها را با گونی تحویلگرفتم

نــــگاره

علیرضا پاکدل

علــی فتــحاهللزاده را بیشــتر بهعنــوان یــک
چهـــره مدیر فوتبالی میشناســند ،ولــی پیش از اینکه
بهعنوان مدیرعامل باشــگاه اســتقالل ،یکی از
پرطرفدارتریــن تیمهــای فوتبال باشــگاهی ایران ،فعال شــود ،در
عرصه تئاتر حضور داشته است .شاید کمتر کسی بداند که او عضو
هیأت مؤسس کانون ملی منتقدان تئاتر ایران هم بود ه و در قامت
یک روزنامهنگار فعالیت مطبوعاتی نیز داشته است .فتحاهللزاده
در گفتوگــو با خبرگزاری مهــر ،مفصل دربــاره چگونگی ورودش
بــه عرصــه مطبوعــات و تئاتر و از ســابقه تئاتریاش که بــه گفته او
از دوران مدرســه کلید خورده حرف زده اســت .او در بخشی از این
مصاحبه ضمن اشاره به فعالیت رسانهای و تئاتریاش در «خوی»
بــه آغاز فعالیتش در تهران هم اشــاره میکند و میگوید :وقتی به
تهران آمدم در مؤسســه اطالعــات ،در مجلهای به مدیرمســئولی
آقــای علــی منتظــری فعالیــت میکــردم کــه آقــای منتظــری از
چهرههــای بنــام تئاتر ایــران بــود .در آن مجله با هم دربــاره تئاتر

اهل آفتاب در برابر آب

صحبــت میکردیــم و آقای منتظری متوجه عالقــه و فعالیت من
در تئاتر شد .از آنجایی که هم در مطبوعات و هم در تئاتر فعالیت
میکــردم ،آقای منتظــری در ابتدا من را بهعنوان مدیر انتشــارات
نمایــش و ســردبیر مجله «نمایــش» دعوت بهکار کــرد .این اتفاق
بــه حــدود ســالهای  ۶۵یــا  ۶۶برمیگــردد و اولیــن دوره برگزاری
جشــنواره تئاتر فجر .به خواســت آقای منتظری من بهعنوان مدیر
اجرایــی جشــنواره در اولین دوره تئاتر فجر حضور داشــتم و در آن
ایــام کانــون ملی منتقــدان تئاتر ایران را هم طراحــی کردیم .علی
فتــحاهللزاده نقبی هم بــه دوران حضورش در عرصه تئاتر میزند
و دیدارهایــی که بــا چهرههای مطرحــی از جمله ژان کلــود کریر و
پیتــر بــروک داشــته و البته از بودجــه تئاتر و مســائل آن زمانیاش
هــم میگویــد .فتــحاهللزاده از حقــوق عقــب افتــاده تئاتریها در
همان سالهای فعالیتش در کانون ملی منتقدان تئاتر هم روایت
جالبی دارد :یک روز دیدم که آقای منتظری خیلی ناراحت اســت
و وقتی درباره دلیل ناراحتیاش پرســیدم گفت برای حقوق دادن

به بهانه  89سالگی محمدعلی کشاورز

شمایل مقتدر و مهربان مرد ایرانی

روایت سحرآسای تنهایی
اهل کلمه

بهنام ناصری
خبرنگار

عکس :نیویورکر

داده اســت .آنجــا کــه تصریح میکنــد ادبیــات چیزی جز
«بیــان شــاعرانه حقیقــت» نیســت .از واکاوی آنچه مارکز
بــا به کار بردن صفت شــاعرانه مراد میکنــد اگر بگذریم،
قدر مســلم باید بگوییم که او از این صفت به ذات ادبیات
نظــر دارد .صفتــی که وقتی در نســبت با «حقیقــت» قرار
میگیــرد ،حتی با تضمین محتوای سیاســی و اجتماعی و
امتزاج آشکار با امر سیاسی از گرایشها و جهتگیریهای
سیاسی مستقل است.
آثــار مارکز بالطبع مانند خیلی از نویســندگان امریکای
التیــن ذیل رئالیســم جادویی طبقهبندی میشــود که قدر
مسلم با آثار نویسندگان رئالیسم سوسیالیستی در تضاد و
تباین است .جهان مارکز اگرچه منتزع از واقعیت نیست اما
جنس -مثالً-
روایت او از جهان واقعی تابع رابطه داللی از ِ
واقعگرایی سوسیالیســتی نیســت .البته کــه رد دغدغهها و
مواضــع سیاســی مارکز را میتوان در آثــارش یافت و حتی
دومین رمانش «کسی نیست به سرهنگ نامه بنویسد» در
بستری از موضوعات سیاسی روایت میشود و غیرمستقیم
نآمیــز کشــورهای امریکای التیــن تمرکز
بــر فضــای خفقا 
دارد امــا جوهــر ( )Essenceآثار او نه بیــان این موضوعات
سیاســی بلکــه روایــت سحرآســایش از جنبههــای مغفول
مانده هستی بشــری است .او با عنصر مهم روایت قصوی
یعنــی «زمان» در جایگاه مســألهای هستیشــناختی رفتار
میکند و تنهایی ازلی آدمیزاد را در خالل برگشتناپذیری
زمان به روایت میکشــد .چندان که در «صد سال تنهایی»
درعین پرشــمار بودن و تعدد آدمهایی که در هر نسل یک
خانــواده وارد رمان میشــوند ،این تنهایی اســت که فصل
مشــترک اعضای خانواده بوئندیا اســت .اهمیــت مارکز از
منظــر ادبی و آنچــه آثار و شــخصیتهای او را جهانوطن
میکنــد ،روایت سحرآســای تنهایــی آدمــی در دل انبوهی
از همنوعــان خویش اســت .همنوعانی که هریک حتی «با
صدهزار مردم ،تنها» هستند.

جایزه لسپلویم هلند برای یک کتاب ایرانی

کتــاب «هفــت اســب ،هفــت رنــگ»
نوشــته محمدهــادی محمــدی بــا
خبر آخر
تصویرگــری نوشــین صفاخــو برنــده
جایزه لســپلویم هلند شــد .به گزارش ایبنا ،کتاب «هفت
اســب ،هفــت رنــگ» نوشــته محمد هــادی محمــدی با
تصویرگــری نوشــین صفاخــو از بخــش کــودک و نوجوان
انتشــارات مؤسســه پژوهشــی تاریــخ ادبیــات کــودکان
(کتابهــای تاک) جایزه لســپلویم  Leespluimماه فوریه
هلنــد را از آن خــود کرد .جایزه لســپلویم جایزهای اســت
ب تصویــری منتشرشــده در هلند
کــه هــر ماه بــه یک کتــا 
اهدا میشــود .گروه داوران این جایزه متن و تصویر کتاب
«هفت اســب ،هفت رنگ» را اینگونه ســتودهاند« :کتاب
«هفت اســب ،هفت رنــگ» کتابی اســت تفکربرانگیز که

کــودکان را بــه گفتوگــو دعــوت میکنــد .کتابی اســت که
هــر خواننــدهای تفســیر و برداشــت خــود را از تصویرهــا و
متــن خواهــد داشــت .این کتــاب همچنین پرســشهایی
فلســفی را درباره فانتزی ،به اشتراک گذاشتن ،بخشیدن،
محدودیــت و ...برمیانگیــزد .ایــن کتــاب کــه شــخصیت
اصلــی آن دختــری اســت توانیــاب ،بــا ارائــه تصویــری
مثبــت از توانیابــی و بــدون آنکــه آن را بــه عنــوان یــک
مشــکل یــا ناتوانی مطــرح کنــد ،نمونــه خوبــی از بازتاب
تنــوع در کتابهــای کودکان اســت ».کتاب «هفت اســب،
هفت رنگ» در هلند با نام «دخترک و هفت اســباش»
منتشــر شده است .این کتاب را یکی از نویسندگان ادبیات
کودکان به نام  Imme Drosبه هلندی ترجمه و انتشارات
«کوریدو» ناشر کتابهای کودک هلند منتشر کرده است.

شــعبان استخوانی یا شــعبان بیمخ بویژه
بــازی فرامــوش نشــدنیاش در ســکانس
کندن درخت .دوم نقش او در فیلم مادر که
کشاورز برای بازی در این فیلم بهکارگردانی
علی حاتمی نامزد دریافت سیمرغ بلورین
بهترین بازیگر نقش اول مرد شــد .و ســوم
نقــش اســداهللخان در ســریال پدرســاالر
کــه بعــد از آن همــه او را بــا نــام پدرســاالر
میشناســند .بــا ایــن حــال در کارنامــه
حرفــهایاش میتــوان ردپــای فیلمهــای
مهمــی را ردیابــی و بــه فیلمهایــی مثــل
مرگبــار ،خشــت و آینــه ،برزخیهــا ،کمال
الملک ،مــردی که موش شــد ،کفشهای
توجو در جزیــره،
میــرزا نــوروز ،جســ 
ناصرالدین شــاه آکتور ســینما ،دلشدگان،
آقــای بخشــدار ،زیــر درختــان زیتــون ،روز
واقعــه و کمیته مجازات اشــاره کرد و البته
بــه بــازی هایــش در عرصــه تئاتــر .او البته
در ســریال ســلطان و شــبان نیــز در نقــش
خوابگــزار اعظــم خــوش درخشــید .آنچه
در بــازی محمدعلی کشــاورز قابل توجه و
تأمل اســت شــمایل مردانه و جوانمردانه
اوســت کــه تصویری مقتــدر از او ترســیم و
تداعی میکند .فیزیــک و چهره ظاهری او

نیز به برجستگی این ویژگی کمک میکند.
ایــن مردانگــی البتــه نه بــا خشــونت که با
نوعــی مهربانی پدرانه همــراه بوده به غیر
از نقش شعبان بیمخ که اقتضای آن چیز
دیگــری بود .وقتی بــه کارنامــه او مراجعه
میکنیــم شــاید نســبت بــه خیلــی از هــم
نســانش کمتر بازی کرده اما فیلمهایش
نشــان میدهد کــه او انتخابهای محدود
امــا هوشــمندانهای داشــته و بــه هــر فیلم
و ســریالی تــن نمــیداده .کارگردانهــا و
فیلمســازانی که کشــاورز بــا آنهــا کار کرده
نشــان میدهــد همــواره گزینــش کار بوده
و براحتــی تن بــه هــر کاراکتــر و کارگردانی
نمیداده .کشــاورز با فیلمســازان نامداری
چون فّرخ غّفاری ،ابراهیم گلستان ،بهرام
بیضایــی ،ناصــر تقوایــی ،نــادر ابراهیمی،
علــی حاتمــی ،داریــوش مهرجویــی و
عبــاس کیارســتمی همکاری کردهاســت و
با بازیگران غیرایرانــی چون آنتونی کوئین
و ماکــس فون ســیدو همبازی بودهاســت.
محمدعلــی کشــاورز بــا نقشهــای بزرگی
در حافظــه ســینمایی مــردم ثبت شــده و
خاطــرات ماندگاری ســاخته اســت .تنش
سالمت و سایهاش مستدام باد.

امــروز صبــح باالخــره بعــد از مدتهــا
شهروند انتظــار فصــل پایانــی ســریال محبــوب
مجــازی بــازی تــاج و تخــت پخــش شــد .البتــه
یگانهخدامی اولین قســمت از آخرین فصــل .از آنجا
کــه این ســریال که بــه آن گات هم گفته
میشــود (مخفف گیــم آو ترونز) یکی از
سوژه روز محبوبتریــن ســریالهای خارجی بین
جوانهــا و کاربــران ایرانــی شــبکههای
اجتماعــی اســت از دیــروز حــرف زدن دربــارهاش بــه اوج
رســید .آنها که دوستدار سریال هســتند از ذوق و شوقشان
بــرای دیــدن فصل آخــر مینوشــتند یــا دیگــران را تهدید
میکردند اگر ســریال را دیدند داستانش را لو ندهند و آنها
که سریال را ندیدهاند یا دوستش نداشتهاند این جو پرشور
را نقد میکردند.
خالصــه کــه دیــروز و امــروز بحــث داغ همیــن ســریال
اســت :گلپــر ســبزه« :پیشــاپیش کلمههــای گات و گیــم آو
ترونــز و جــان اســنو و اســتارک و ...رو میــوت میکنــم تا یه
وقــت قبــل ازاینکه فیلمو ندیــدم ،اســپویلش نکنید مزش
بپــره» ،موالنیــوم« :مواظــب فایلهایــی که بــرای دیدن یا
بــاک کــردن گیم آو ترونــز دانلــود میکنید باشــید .خیلی
از بدافزارهــا همینطــوری به سیســتمتون راه پیدا میکنن
و سازندگانشــون منتظــر چنین اتفاق همهگیری هســتند تا
بتونــن بیشــترین دســتگاهها رو آلوده کنن» ،گــراز« :تا چند
هفته دوشــنبه و سهشــنبه تــو شــبکههای اجتماعی حاضر
نشــم تا گیــم آو ترونــز تموم شــه» ،آتوســا 100« :میگیرم،
گات رو اســپویل نمیکنم» ،همسایه طبقه سوم« :من گیم
آ و ترونــز رو ندیدم .نه خاصم ،نه ضد جریان ،نه آوانگارد!
به زنم گفتم بیا ببینیم گفت من تحمل این همه خشونت
رو ندارم .شــاید روزی ،آبها از آســیاب افتاد ،ســر فرصت
آهســته آهسته دیدم .شــما ببینین و حالشو ببرین .داستان
رو لــو هــم بدین اصالً مهم نیســت .من حتی یادم نیســت
دیشــب شــام چی خوردم» ،لئونارد« :به نظرم این هیجان
عمومــی باعث ترند شــدن و محبوب شــدن گیــم آو ترونز
میشــه .یعنی آقا خودش هم آنچنان مالی نیست ولی جو
عمومــی چنان بــردش باال که تبدیل شــده به یــک اتفاقی
که همه منتظرشــن و لحظه شــماری میکننــد .نمیدونم
نتیج ه تبلیغاتشــون بوده یا نه ولی هرچی که هست آفرین
آفریــن» ،نیهــی« :صبور فقــط اونی کــه قراره دو مــاه صبر
کنــه گات رو یــه جــا دانلود کنــه ببینــه» ،ایمــان« :همایش
جمعبنــدی فصــول گذشــته گات ویژه فصل آخر ،امشــب

سیل و خرده روایتهای زندگی
اشــاره

سعید کردونی

فعال فرهنگی  /اهواز

در محیــط مجــازی برشهایی از زندگی مردم جنوب و شــمال
کشــور در ســیل و با ســیل منتشر شده و میشــود :از دخترکی که
در ویرانیهــای باقی مانده از ســیل در خانهاش و مدرســهاش،
خاطراتــش را روایــت میکنــد و از آنچــه دیگــر نیســت حــرف
میزند و با ســادگی و معصومیــتاش در روایت ،عمق فاجعه
را تحملپذیــر میکنــد ،تــا عــدهای کــه در برابر ســیل یک ســد
انســانی ســاختهاند و تــا زنی کــه قالی غرقــه به ســیالب و گل را
جلوی دوربین نشان میدهد و میگوید ،این حاصل چهل سال
زنــد گــی من بود و پیرمــردی که با بغض میگوید ،هفتاد ســال
زنــد گیام از بیــن رفت ...امــا در این فیلمها میشــود رگههای
روشنی از زندگی را -بی واسطه -مشاهده کرد و به رنگین کمان
کبود زندگی پشــت دیوار ســیل نگاه کرد ،همزیستی با فاجعه و
رنجهایش .این است قدرت انسان بودن و انسانی زیستن.
ســرگردان و هراسان است .از آن سوی شیشههای عینکش هم
میتوان فهمید که در استیصال و تردید گرفتار است .کمی آن سوتر،
کسی با چشمانی مملو از جدیت هرچند نگران ،در حال درآوردن
لباس اســت .او اسیر لحظه تردید نمیشــود ،باید دل به دریا بزند،
شــاید مرهمی باشد .دوستانش ،سدی انسانی در برابر سیل شکل
دادهاند .از کمی آن ســوتر خبر میرســد که او ســوار بر ماشین شده
دل
تــا کمکها را به ســمت منطقهای ببرد که آب ،بلعیده اســتِ .
بیقــرار ،قدمهایش را بیقرار نســاخته ،محکم گام برمــیدارد .در
همان حوالی ،جایی که آب هنوز تهدید است و نه قاتل ،او در خانه
نشســته اســت ،با نگرانی اخبار را نگاه میکند ،گاه تلفن در دســت
حال دوستان و خویشان را میپرسد و باز تکیه بر مبل ،در آسایشی
نســبی تنهــا خبــر میبیند ،خبــر میخواند .زنــی در حــال خواندن
جمالتی غرورآفرین است ،عدهای در اطرافش به تأیید سخنان زن
میشتابند،گوییپایکوبیمیکنندوشایدمیرقصند.پایکوبیشان،
عکسیمیشودبرصفحهاولروزنامهها،روحیهمبارزشان،تحسین
میشود ،نام یزله را دیگران هم فرا میگیرند.
قصــه در روایــت پایــان نمیپذیرد .روایتها ،پشــت ســدی

عکس :مهــر

بــ ه طورعمومــی در مــورد نویســندگانی کــه ورای کار ادبی
کنــش یــا گرایــش سیاســی آشــکاری دارنــد ،ســوءتفاهم
رایجــی وجود دارد مبنی بر اینکه آنچه برســازنده اهمیت
آثار آنهاســت ،عبــارت از بیان آن ُعلقه و گرایش سیاســی
در قالبــی ادبــی اســت .گابریــل گارســیا مارکــز ( ۶مــارس
 ۱۷ -۱۹۲۷آوریــل  )۲۰۱۴را بــه نوعی میتــوان در زمره این
م برانگیز قرار داد.
نویسندگان سوءتفاه 
ُپر پیداست که این یادداشت چندصد کلمهای حاضر،
ُ
رب دو مقام ادبی و سیاســی مارکز از
بنــا ندارد که ُبعــد و ق ِ
هــم را تبییــن کنــد؛ بلکه تنها در حکم نگاشــتن ســطوری
اســت در بــاب تردید بــردار نبــودن این موضــوع که آنچه
منتقدان ادبی در آثار مارکز دیدهاند یا چیزی که سببساز
اســتقبال گســترده مخاطبان از این آثار شــده اســت ،هیچ
کدام به مواضع سیاســی این نویســنده کلمبیایی یا نسبت
این مواضع با محتوای آثار او برنمیگردد.
مارکــز اگرچه نویســندهای چپگــرا بــوده و این گرایش
را هرگــز هــم پنهــان نمیکرده اســت اما آنچــه در آثارش
چــه در ســطح عمومی خواننــدگان و چه نــزد اهالی نقدو نظریــه ادبــی -مهــم اســت ،توانایــی سحرآســای او در
قصهگویــی اســت .تــا جایی که بیراه نیســت اگــر جایگاه او
را از حیث داســتانگویی دســت کــم در میان نویســندگان
امریکای التین ،یگانه بدانیم .نگاه ناظر به نسبت میان امر
سیاسی و امر ادبی به سوی مفهوم «تعهد» راه میبرد؛ اما
پرســش این اســت که تعهد به چه چیزی؟ مارکز در مقام
رماننویس به چه چیزی تعهد دارد؟
مفهــوم تعهــد در تاریخ ادبیــات معاصر نویســندگان
و نحلههــای ادبــی متعــددی را بــه یــاد مــیآورد .از
تعهــد اجتماعــی نویســندگان رئالیســم سوسیالیســتی تا
تقیــد نویســندگان فرمالیســم بــه فــرم ادبــی و وفــاداری
پستمدرنیســتها به آنچه «عــدم قطعیت» میخوانند
و ...بــا اینهمــه بــه نظر میرســد تعهــدی کــه ورای همه
اینها وجود داشــته و آثار درخشــان تاریخ ادبیات جملگی
ناند ،تعهد به ادبیات اســت و آثار گابریل گارســیا
حاوی آ 
مارکز چپگرا نیز با وجود گرایش سیاسی آشکار نویسنده،
خارج از قاعده چنین تعهدی نیســت .یک گــزاره از مارکز
کافــی اســت تــا او را نویســندهای بدانیم کــه آثــارش را در
رهــن مفهومــی که خــود «حقیقت ادبــی» مینامــد ،قرار

پایان انتظار برای گات

عکس :تسنیم

درنگی بر جهان آثار«گابریل گارسیا مارکز» به بهانه پنجمین سالمرگش

ســــــــالروز تولــــــــــــد
محمدعلی کشــاورز
زادروز
یکــی از چهرههــای
بـــــزرگ ســــــینمای
ایران ،ورود به هشتاد
و نــه ســالگی ایــن
بازیگــــــر را رنــــــــگ
دیگـــــری بخشــــیده
سیدرضا صائمی
منتقد سینما
اســــت .در چنیـــــن
شرایطی شــاید حاال
قــدر حضور و حیات بزرگانی چون کشــاورز
و نصیریــان بهتــر از هر زمــان دیگری خود
را بــه رخ بکشــد .بازیگــران تکــرار نشــدنی
کــه فقــدان آنهــا خــأ بزرگــی اســت کــه به
ایــن زودیهــا قابــل جبــران نیســت و ما را
وامــی دارد تــا قــدر امثال کشــاورز را بیشــتر
ی زاده اصفهان که خاندان
بدانیم .بازیگــر 
وی اصالتــاً از گرجــی تبارانــی بودنــد که در
زمان شــاه عباس بــه ایران آمدنــد .جالب
اینکه نام خانوادگی او اصالنی بوده .کشاورز
اگرچــه از بازیگران قدیمی اســت کــه غالباً
به شــکل تجربی و غریزی بازی میکردند،
فارغالتحصیل هنرستان هنرپیشگی تهران
و دانشــکده هنرهای دراماتیک اســت .او از
فارغالتحصیــان رشــته نقشــهبرداری نیــز
هست و حتی مجریگری برخی برنامههای
مربوط به نقشهبرداری در صداوسیما را به
عهــده داشــته .اولیــن فعالیت هنــری وی
بازی در تلهتئاتر «خودکشی» ب ه کارگردانی
علی نصیریان در ســال  ۱۳۳۹بود ه است و
حاال آخرین دوستانی هستند که از آن نسل
در قیــد حیاتنــد .از کشــاورز و بازیهایــش
میتــوان بیــش از اینهــا گفــت امــا در یــک
بازخوانــی اجمالــی ســه نقش او چنــان در
حافظــه تاریخــی مخاطــب ثبــت شــده که
برای اعتبار کارنامه او کافیســت .سه نقشی
که هرگز فراموش نخواهد شــد .یکی نقش

بــه تئاتریها پول نداریم .منتظری با رئیس وقت ســازمان برنامه
و بودجه تماس گرفت و او در پاســخ گفت چون پایان ســال است،
دســت ســازمان خالی اســت ولی میتواند مبلغ  ۳میلیون تومان
بــه ما بدهــد .آقای منتظــری به من گفت بــروم پولهــا را تحویل
بگیــرم .آن زمــان  ۳میلیون تومان را در قالــب پولهای  ۱۰تومانی
و  ۲۰تومانــی بــه ما دادند که یک گونی شــده بــود .گونی را به مرکز
هنرهــای نمایشــی آوردم
و جمــع و جــور کردیم
و حقــوق کارکنــان و
تئاتریها را دادیم.

کــه راوی یــا خواننــده میســازد ،پایــان میگیرنــد .قضاوتها و
برداشــتها بر ســر ایــن ســدهای روایت صــورت میگیــرد ،در
حالــی که خود قصه ماننــد کارون در این روزهــا در جریان و گاه
در حال طغیان اســت .طغیانها میتوانند ،همه چیز را وارونه
کنند ،محکمترین استداللها را ویران کنند و پایانی نو بر روایت
بنویســند .موبایــل را در جیــب میگــذارد ،به همراه پســرجوان
عینکی همسایه مشغول جمع کردن خاک در گونی میشود.
گامهــای محکمــش بــرای کمک بــه مقصــد نمیرســد ،در
تصادفــی ایــن جــوان فــداکار اندیمشــکی ،پاهایــش را از دســت
میدهد .پیرمردی هشتاد ساله اســت ،علیرغم اصرار فرزندان
بــرای ترک محل زندگــی که مورد تهدید اســت ،آن جا میماند.
میگوید رفتن من ممکن است بسیاری را ناامید یا ترسانتر کند.
از جدالی سخت آمدهاند .خسته ،پریشان و نگران ،چند لحظهای
در کنار هم فقط به شــادی نمیپردازد ،یزلــه بیش از پایکوبی ،از
درکنــار هم بودن حکایت دارد .ســاعاتی پــس از یزله ،در نهایت
زن خواننده باید بســرعت خانه را
یکی از ســیلبندها میشــکندِ .
کارون قصه ما همچنان
تــرک کند .روایت را به پایان میرســاندِ .
در حال یزله اســت .راوی ،هزار کیلومتر آن ســوتر ...راوی ،فیلم را
مجدد میبیند ،این بار انســانهای جدیدی را کشــف میکند که
توجه به انســانهای پشت ســیلبند ،آن فرد عینکی و آن فرد در
حال درآوردن لباس ،حضور آنها را پنهان کرده بود .کسی در وسط
آب در انتهای تصاویر ،در حال جمع کردن شاخه درختان است.
کودکانی در حال کمک و ....این فیلم را چندین بار باید دید ،قبل و
بعد از آن را تصور کرد و قصهها برای شکوهش ساخت.

آموزشــگاه هدف» ،گرگ دهن آلوده یوسف ندریده« :قرار
بود قبــل اینکه فصل آخر گات بیاد یه دور دوباره ببینمش
ولــی االن فقــط فصل اولــو تموم کــردم احســاس میکنم
تکلیفامو انجام ندادم» ،ســعید صالح« :خب دیگه فصل
آخر گات هم داره میــاد ..دیگه کدورتها رو بذارید کنار،».
انگــور« :چهار بار تالش کردم گات ببینم و هربار نصفه ول
کردم و خوشــم نیومد .داستانشم کشش نداره به نظر من،
از االن گفتم که اشــاره نکنین» ،احســان رمضانیان« :همانا
امشــب شــبی طوالنیســت بــرای گاتبــازان ،».چندلــر:
«آنقدری که ماها ســر اســپویل نشــدن گات استرس داریم
اگه ســر زندگیمــون نگران بودیــم االن اوضاع ایــن نبود،».
نغمه رستگار« :متأسفانه دیشب مجدد استارت زدم برای
دیــدن گیم آو ترونز و پیشفرضم این بود که ارتباط برقرار
نکــردم اونبار و بــاز هم همونه .و حــدس بزنید چی؟ بین
دو تــا جلســه در راه دارم گات میبینــم .خدا خودش رحم
کنه» ،تابالوگا« :برنامه ریختم که  6صبح که پا شــدم ،گات
رو بذارم دانلود شــه تا  9که میرســم شــرکت» ،اسپرسو دو
نون«:یه جوری شده انگار گات ندیدن کالس داره .آره شما
خــاص» ،هانیه« :همــکارم داره به اون یکــی میگه گیم آو
ترونز رو ببین واال جز حسرتهای زندگیت میشه.».

