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باعث شرمساری است!

فیلم روز

روزی روزگاری...

نعیم احمدی /ایران

من بین کیفیت
و کمیت،
سمت کیفیت
ایستادهام .آن را
انتخاب کردهام.
گاهی هم وقتی
نقشی را آنقدرها
که فکر میکنم
باید دوست
داشته باشم
ندارم میگردم و
چیزهایی حوالی
آن پیدا میکنم.
لحظاتی که شاید
برای هیچ کس
نباشد چون حال
خوش خودم در
ایفای آن نقش
مهم است
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با یکی از دوســتان حرف میزدم و آخرین
فیلمی کــه در ســینما دیده بــود «جدایی
نادر از سیمین» بود .این تازه همکار پیگیر
جریانها و خبرهای روز اســت .گفتم چرا
2
صوفیانصراللهی  ســینما نمــیروی؟ گفــت اخبــار را دنبال
میکنــم و زندگــی مــردم را میبینیــم و
فیلمها هم همین قصهها را میگوید.
و ایــن روزها قصه ما قصه مرگ اســت .توصیه بــه دیدن یک فیلم یا
مواجهه با یک اثری هنری وسط این همه خبر بد ،وسط سوگواری برای
 ۱۷۶مسافر یک هواپیما چهقدر منطقی است؟ راستش خودم هم فکر
میکنم منطقی ندارد ولی حداقل میخواهم از چشم یک نفر دیگر به
مرگ نگاه کنم .مرگ را به مثابه یک اثر هنری ببینم .تسال که نمیشود
ولی الاقل مرا از ابتذال استیصالم در این شرایط بیرون میکشد.
این اســت که بــه نظرم فیلمی مثل «جهان با مــن برقص» اولین کار
ســروش صحت که روی پرده سینماها آمده فیلمی است که میشود
دیدنــش را توصیه کــرد چون از مــرگ حرف میزند .احتمــال زیادی
هم دارد که تماشــاگر ایرانی فیلم ســروش صحــت را پس بزند چون
این یک تجربه بشــدت شخصی از سوی آدمی است که برای خودش
جهانبینی دارد و طبق جهانبینی و دغدغههای شــخصیاش فیلم
ساخته.
راســتش اینکــه بــرای اولیــن فیلم ســینماییات ســراغ یــک دغدغه
شــخصی مثل مرگ ،مثل رابطه دوســتان با هم ،مثل طبیعت بروی
از آن کارهــای ســهل و ممتنــع اســت .منطقیاش این اســت که خب
اینها افکاری هستند که البد سالها همراهیات میکردند و در فکرت
تهنشین شدهاند و به عبارتی خوب میدانی که میخواهی درباره چه
چیزی حرف بزنی .اما قســمت ســخت اینجاســت که در ســینما باید
جــوری دربــاره دغدغههایت حــرف بزنی کــه قاعدتاً بــرای مخاطب
هم جذاب باشــد .دغدغههای شــخصی ما لزوماً برای همه جذابیت
ندارند .اینجاســت که کار ســخت ســروش صحت در فیلم «جهان با
من برقص» تا حدی به ثمر نشســته اســت .به نظرم سروش صحت
کــه خودش تجربه بازیگــری هم دارد بهتریــن گروه بازیگــری را برای
چنین فیلمی چیده .کنار هم قرار گرفتن ستارهها و چهرههای ناشناس
گــرم و دوستداشــتنی فضــا و اتمســفری طبیعی به فیلم بخشــیده.
انگار اینها واقعاً چند تا دوســت باشــند که دور هم در آن جنگل زیبای
شــمال جمع شــدهاند .قهرمان فیلم جهان اســت .طبعاً وقتی اســم
فیلم هم میشــود «جهان با من برقــص» نمیتوانی خودت را از این
فکــر رها کنی که انتخاب نام جهان هوشــمندانه بوده و اســتعارهای از
این دنیا هم داشته که معموالً به
کام ما نیســت و چهقــدر دلمان
میخواهــد کــه گاهی به ســاز ما
برقصد .علی مصفا نقش جهان
را بــازی میکنــد .مردی کــه قرار
است بزودی بمیرد .این را همان
اول فیلــم میفهمیــم درنتیجه
چیزی را لو ندادهام .خب مصفا
یکجــور تلخی توأم با آرامشــی
در صــدا و چهــرهاش دارد کــه
خــوب روی ایــن نقــش نشســته
اســت .ســیاوش چراغیپــور و
هانیه توسلی و پژمان جمشیدی
قرار اســت نمک ماجرا باشــند.
ëëجهان با من برقص
جــواد عزتــی طبــق معمــول
ëëکارگردان :سروش صحت
درخشــان اســت و البتــه شــبیه
ëëتهیهکننده :محمدرضا
همیشــه خودش نیست .تلختر
تختکشیان
و گوشــهگیرتر و پرخاشــگرتر از
ëëنویسندگان :سروش
کاراکترهایــی اســت کــه معموالً
صحت ،ایمان صفایی
بازی میکنــد اما ایــن فیلم هم
ëëبازیگران :علی مصفا،
مهر تأییدی میشــود بــر این که
جواد عزتی ،هانیه توسلی،
او چــه بازیگــر درجه یکی اســت
پژمان جمشیدی ،سیاوش
و چطــور میتوانــد هــر نقشــی
چراغیپور ،کاظم سیاحی،
را مــال خــودش کنــد و کنــار این
بهار کاتوزی
گــروه حرفهای رامین صدیقی را
ëëمحصول  - 1398ایران
داریــم .آنهایی کــه مثل نگارنده
اهل موســیقی باشــند قاعدتاً به
رامین صدیقی ارادت دارند .مدیر خوشســلیقه و فعال نشر هرمس
که در سالهای اخیر بهترین کنسرتهایی را که تصورش را میتوانید
بکنیــد در فرهنگســرای نیــاوران برگــزار کرده اســت .رامیــن صدیقی
عجیب در این جمع حل شده .طبیعیتر از چیزی است که فکرش را
میکردم و چهرهاش گرمایی دارد که باعث شــده به حد کافی در این
جمع دیده شود.
البتــه ارتباط برقــرار کردن با «جهــان با من برقص» حتی به واســطه
گــروه شــیرین بازیگرانش کار راحتی برای مخاطب ناآشــنا به ســینما
نیســت .سروش صحت بازیگوشــیهای بصری و ذهنی خودش را در
فیلم اعمال کرده مثل حضور گروه موســیقی که انگار در مغز کاراکتر
اصلــی حضور دارند .اتفاقاً از این تمهیدهایــش خیلی لذت بردم .در
راستای همان فیلم شخصی ساختن بود .چیزی که به نظرم فیلمش
کم دارد کمی مصالح بیشــتر برای خوش گذراندن اســت .این خوش
گذرانــدن کــه میگویم معنایش لزوماً خنده و شــوخی نیســت .کمی
داســتانک و پیرنــگ و اتفــاق که فیلــم از این حالــت یکنواخت خارج
شــود و سکانسهای بیشتری که دل تماشــاگر را بلرزاند .یک دیالوگ
به یادماندنی ،ملودی که بشــود با ســوت زد ،یک نــگاه ،یک برخورد و
کمی جریان بیشــتر زندگی .در حال حاضر در «جهان با من برقص»
همه چیز بیش از اندازه چیده شده و حساب شده است .این چیدمان
را از خالل ســکانسها و میزانسنها و دیالوگها و برخورد بازیگران با
هم دریافت میکنید و همین باعث میشود که لحظاتی از فیلم کنده
شوید و با خیال راحت نتوانید در آغوشاش فرو بروید.
بــا وجود ایــن اگر اهل ســینما باشــید امکان نــدارد تصاویر درخشــان
مدیرفیلمبرداری فیلم مجذوب و مسحورتان نکند .گاه گاهی از حضور
آن پســرک روســتایی خنده به لبتان ننشیند و آن تصویر شام آخری
جهان را کنار دوستانش از یاد ببرید .جهان از دنیا میرود .جهان به کام
هیچکدام از ما نمیچرخد .مرگ در کمین است .شاید فیلم «جهان
با من برقص» میخواهد بگوید وقتی انتظار مرگ را میکشید کمی با
هم مهربانتر باشــید .کنار هم باشید .مرگ تنها چیزی است که همه
مــا را به هم پیوند میدهــد .ارزشاش را دارد بــرای دیدن جهان پر از
تخیل و تصویر و کلمه سروش صحت به سینما بروید .جهانی که مثل
ایــن روزهــای ما دغدغــه مرگ دارد ولی مرگ در یک ســرزمین ســبز
انتظارش را میکشــد .از آن فیلمهایی که تالش میکند نشــان بدهد
مرگ برای رفتهها و ماندهها آخر خط نیســت .گاهی مرگ رســتگاری
است.

1
پیشنهاد سریال

نقشهــا این نقاط بیشــتر اســت و آنها
نقشهایــی هســتند کــه دوســت شــان
دارم .در تئاتــر بــه جــرأت میتوانــم
بگویم تاکنون نقشــی نبوده که دوست
نداشته باشم .همه را دوست داشتم و
پای همه آنها ایستادهام.
ëëماجــرای اجراهــای خیریــه از کجــا
میآید؟ انگار بخشی از حضورت در تئاتر
گره خورده به این اجراها.
اجراهای خیریه از «آین ه پشت سکوت»
شــروع شــد .اولیــن تئاتــری کــه مــن در
تهــران کارگردانــی کــردم و اجــرای
عمــوم بــردم که در تماشــاخانه اســتاد
انتظامــی اجــرا شــد .یــک روز درآمــد
آن اجــرا را بــرای بیمــاران تئاتری خانه
تئاتــر اختصــاص دادم .نمیدانــم چه
اتفاقــی افتــاد امــا لــذت آن روز باعــث
شــد چیــزی در مــن تغییــر کنــد .بعــد
از آن در تمــام کارهــا اجــرای خیریــه
داشــتهام .اما جدیترین اجرای خیریه
برمیگــردد بــه اجــرای «احســاس آبی
مرگ» .خــودت حضور داشــتی .اتفاق
عجیبی که در شب  ۱۴تیر سال  ۹۲افتاد
عجیــب بــود .آن حجــم حضــور مردم
و جمــع شــدن پول دیه چنــد نفر در آن
مــدت کوتاه اتفــاق غریبی بــود .اتفاقی
که فقط توســط مــردم افتاد .مــن البته
وقتــی میگویم مردم ،هنرمندان را هم
بخشی از مردم میدانم .آن شب همه
بودنــد .از آدمهــای ســادهای کــه شــاید
خیلی اهــل تئاتر نبودند تــا بزرگترین
هنرمنــدان این مملکت .مصــداق این
بیــت حافظ بــود :آری به اتفــاق جهان
میتــوان گرفت .خوشــبختانه تــا امروز
بــا هر گروهی هم کــه کار کردم از چنین
اجراهایی استقبال کردند و دلگرمی من
بودند برای ادامه این مسیر.
ëëاالن اینجــا ایســتادهای امــا مســیری
متفــاوت را انتخــاب کــردهای .گمــان
میکنی چند ســال آینده کجا باشــی؟ یا
بهتــر اســت بپرســم دوســتداری کجا
بایستی؟
نمیدانــم دقیقــاً کجــا ایســتادهام .یــا
نمیدانم چند سال دیگر قرار است کجا
باشــم .کی میداند اصــاً خواهم بود یا
نه .میخندد و میگوید دوست دارم اگر
بودم جای درستی ایستاده باشم.
 ëëچرا این ســالن را با این تعداد صندلی
بــرای ایــن اجــرا انتخــاب کــردی؟ ایــن
روزها نمایشــی کــه چهره ندارد ســخت
میفروشد.
همچنــان اعتقــاد دارم در حــال حاضر
جــز یک یــا دو بازیگر ،کســی قــدرت پر
کردن سالن تیاتر را به تنهایی ندارد .در
همین ســالن که در حال حاضر ما اجرا
میرویم و در همین مجموعه نمایشی،

نمایشهای با چهرههای شاخص اجرا
رفتهاند که نتوانستهاند سالن را پر کنند.
برای من اینکه تماشــاگری برای دیدن
یــک نفــر بیاید ارزشــی نــدارد .زحمت
یک گروه اســت و همه چیز بهنام همه.
ارزشمند زمانی است که تماشاگر برای
دیدن نمایش بیاید ،نه دیدن یک فرد.
اگــر روزی بــا بازیگــر چهــرهای هــم کار
کنــم ،مطمئن بــاش ترجیــح میدهم
مــردم بــرای دیــدن بــازی او و آن اجــرا
بیاینــد ،نه دیــدن قیافهاش .بــرای من
مهم است که یک نمایش چهره شود،
نه حضور یک چهره ،سبب فروش یک
نمایــش .از طــرف دیگــر ،قیمت بلیت
خیلی مهم است .من یکی از مشکالتم
در ایــن ســالن این بود که بــه من اجازه
ندادند با قیمت پایینی بلیت بفروشم.
حتــی دورهای تخفیــف گذاشــتیم و
میــزان فــروش تغییــر کــرده بــود چون
من هــم در این جامعه زندگی میکنم
و میدانــم برای کار فرهنگی پول دادن
ســخت اســت .بــا ایــن قیمتهــا مــن
خودم کارهای زیادی نمیتوانم ببینم.
من که کارم این اســت و بایــد مدام کار
همکارانم را ببینم ،نمیتوانم .بنابراین
این حق را به مردم هم میدهم .به هر
حال بــا تمام کارشــکنیها و بیمحبتی
ســالن نســبت بــه مــن ،تــازه بــا اینکــه
خودشــان از من برای اجرا دعوت کرده
بودنــد ،اگــر قیمــت عاقالنهتــری برای
بلیت داشتم ،میزان فروش و استقبال
از تئاتــرم خیلــی فــرق میکــرد .حتــی
به مــن اجــازه اســتفاده از تخفیفهای
هــواداری را بــرای مخاطبــان وفــادار
کارهایــم ندادند .من بــرای اجرا در این
ســالن هیــچ درخواســتی ارائــه نکــردم
و بــه دعــوت شــخص آقای رنجکشــان
نمایــش را اینجــا آوردم؛ و مهمتریــن
دلیل انتخاب این ســالن برای اجرا هم
عمــق صحنــهاش بــود .اگرچــه ســالن
آکوستیک نیســت ،صندلیهای راحتی
نــدارد و اســتاندارد نــور و صــدای آن
هــم مناســب یــک کار جــدی نیســت و
مدام صدای البی و خیابان وســط اجرا
شــنیده میشود اما من اینجا را انتخاب
کردم؛ با این حال متأســفانه با رضایت
و خوشــحالی ایــن روزهای آخــر اجرا را
نمیگذرانم .اگر یــک بار دیگر بخواهم
جایی را انتخاب کنم برای این نمایش،
محــل اجــرای آن تئاتــر شــهر اســت.
ســالنی که به مــن نمیدهنــد .انتخاب
بعدیام هم ســالن ســنگلج اســت که
مدت کوتاهی آنجا اجرا رفتیم .تئاتری
هستی و میدانی استاندارد اجرا در آن
سالنها چقدر تفاوت دارد ،با چیزی که
االن روی صحنه رفته است.
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پیشنهاد گالری

اینکــه یــک پدیــده بالکباســتر تئاتــر
بــرادوی بــاقطعــه فرامــوش نشــدنی
«حافظــه» از لویــد وبــر را بگیرنــد و
روایتی ضعیــف را دربــاره اجتماعی از
گربههــای خیابانــی کــه بــرای فرصتی
پیتر دوبروژ
بــرای تولــد دوبــاره رقابــت میکننــد
ترجمه :پویا
مشهدی محمدرضا
اضافه کنند و انتظار داشــته باشند روی
پرده ســینما مؤثر باشــد کافی نیســت.
تفســیر وحشتناک و لزج تام هوپر ،کارگردان «سخنرانی پادشاه» ،از این
نمایش به نظر میرســد که قرار اســت از جنس فیلمهای بسیار نادری
باشــد که مایه شرمساری اســت و رزومه بازیگران بزرگ را آلوده میکند
و راه را برای حرفه کاری بازیگران تازهکار و با اســتعداد ســخت میکند.
«گربهها» از نمای اول که تنها یک ماه آبی بشــدت مصنوعی اســت که
بــا ابرهای پفداری به شــکل گربه پوشــیده میشــود تــا آخرین صحنه
مایــه آزار چشــمها و گوشهاســت زیــرا تمامی قطعــات موزیکالش از
جملــه «حافظــه» تبدیل به فرصتی برای حضور ســتارگان مشــهور در
جلوههــای ویــژه ضعیــف گربــهوار با هــدف گرفتــن جوایز میشــود .از
لحظهای در تابستان گذشته که تریلر این فیلم در اینترنت منتشر شد،
استودیوی یونیورسال با تمسخرها و حمالتی بیرحمانه درباره طراحی
شــخصیتها ،جلوههای بصری و خود مفهوم اقتبــاس از این نمایش
مشهور غافلگیر شد .راستش را بخواهید این استودیو باید انتظار چنین
بازخوردی را میداشــت .اگر این فیلم حتــی به میزان نصفه و نیمهای
خــوب بــود همــه اینهــا اهمیتــی نداشــت .متأســفانه این مایــه عذاب
ناهماهنــگ دقیقاً همان فاجعهای اســت که مخالفانــش انتظارش را
داشــتند :یک تفاله نیمجویده شــده که در آن هوپر به جای تمرکز کافی
روی آنچــه میلیونهــا نفر درباره ایــن نمایش موزیکال دوســت دارند،
تمــام انرژی خود را صرف این کرده که آیا فناوری آماده اســت تا رؤیای
او را عملی کند یا خیر .نقاشــی روی صورت و لباسهایی از جنس الکرا
دهههاســت که برای اجرای این نمایش کافی بودند .برای کسی هم در
ایــن بــاره که چرا این گربههــا روی دو پــا راه میروند و آهنگین صحبت
میکنند ســؤالی پیش نمیآید .پاســخ این ســؤال ما را به سمت تفاوت
فلســفی اصلی میان نســخه تئاتری و ســینمایی روایت اصلی هدایت
میکند :نمایش موزیکال «گربهها» اقتباســی از کتابی از تی.اس .الیوت
بــه نــام «کتــاب صاریغ پیــر دربــاره گربههای واقعی» اســت که بیشــتر
جملههای آن در اشعار نمایش استفاده شدند .رقصآرایی جیلیان لین
به اندازه موســیقیای که لوید وبر خلق کرد برای موفقیت این نمایش
اهمیت داشــت .در حالی که نمایش موزیکال به بدنهایی که در حال
پایکوبیانــد توجــه داشــت ،ایــن
فیلم بر صورتهــای آوازهخوان
تأکیــد دارد .حرکاتــی کــه انــدی
بالنکنبولــر ،رقصآرای نمایش
«همیلتــون» ،بــرای ایــن فیلــم
طراحی کــرده از تدوین بیروح و
تأخیر بســیار کوچکــی در فرآیند
ضبط اجرا رنج میبرد .به عالوه،
ایــن فیلــم از زوایــای ترســناکی
بــرای فیلمبــرداری لحظه پرش
این موجودات هوشــیار اســتفاده
میکنــد .احساســات بــر حرکت
مقــدم شــده اســت کــه بــه نظــر
میرســد چیــز بــدی نباشــد امــا
ëëگربهها
در واقــع قابلیــت همخوانی این
ëëکارگردان :تام هوپر
قطعــات از آنها گرفته شــده و نه
ëëنویسندگان :لی هال ،تام
بــه صــورت ترانههایــی عجیــب
هوپر برپایه آثاری از اندرو
و اســرارآمیز بلکــه بــه شــکل
لوید وبر و تی .اس .الیوت
بازخوانیهــای صادقانــه ارائــه
ëëموسیقی :اندرو لوید وبر
شــدهاند .هرگز قرار نبوده که این
ëëبازیگران :جنیفر
شــخصیتها بــه معنــای لغوی
هادسون ،تیلور سوئیفت،
کلمــه گربــه دانســته شــوند :این
جیمز کوردن ،ایان
نمایــش از آکروباتبازهایی نرم
مککلن ،لوری دیویدسن،
و انعطافپذیــر تشــکیل شــده
ادریس البا و جودی دنچ
کــه ژســتهایی گربهوار بــه خود
ëëمحصول  2019امریکا
گرفتهاند تا رفتار گربهها را نشــان
دهنــد تــا جایی کــه حتــی بدین
صورت با مخاطبان رفتار میکنند .این بازیگران در نســخه سینمایی از
میانستارههایپاپونامزدهایاسکارانتخابشدهاند.ازتیلورسوئیفت
و جیسون درولو گرفته تا جنیفر هادسون و جودی دنچ .به محض اینکه
یک فیلمساز وارد میدان شود و تمامی آن پایکوبیها را بلوکبندی کند
و در چارچوب نماهای بسته و متوسط قرار دهد ،خاصیت این نمایش
از دســت مــیرود .اینکــه کامــاً از رقصآرایــی لذت ببریــم غیرممکن
اســت و مغز ما به صورت غریــزی روی حالت عیبجویی میرود :چرا
گوشهــا به این شــکل از کنارهها قطع شــدهاند و باالی آن زیباســت اما
برای اینکه گربهوار باشــد قانعکننده نیســت .آیا ســبیلها بایــد دقیقاً از
زیر بینی خوانندگان شــروع شود؟ چرا سر شخصیتها به نظر میرسد
با تغییر موقعیت آنان تغییر شــکل میدهد؟ و ما چقدر فرم انســانی
شخصیتها را زیر آن همه خز مجازی و تحت این شرایط میپذیریم؟
وقتــی این نمایش در برادوی اجرا شــد ،دیوید لترمن آن را همیشــه به
سخره گرفت .چند سال بعد نمایشنامهنویس جان گوار از این نمایش
برای شوخی همیشگیاش در «شش درجه جدایی» استفاده کرد که در
آن خانوادهای از طبقه مرفه نیویورک توســط مرد کالهبردار جذابی که
ادعا میکند پسر سیدنی پوآتیه است فریب میخورند و با وعده حضور
در نســخه سینمایی «گربهها» اغوا میشــوند .در اقدامی ضعیف برای
ســاختن داســتانی پرمحتواتر ،هوپر و نویسنده دیگر لی هال شخصیت
«مکاویتــی» را نفرتانگیزتر کردهاند کــه در کنارههای تمامی گربههای
پیشین حضور دارد .وقتی آواز آنان به پایان میرسد ،او روی نوعی جادو
کار میکند که باعث میشــود آنها به ســرعت ناپدید شوند .آنها دوباره
در نقطهای دیگر از شــهر ظاهر میشــوند و در آنجــا روی یک کرجی در
رودخانه تیمز که توســط گرولتایگر پیر که نقش همدســت مکاویتی را
دارد محافظت میشود .این وسیله هدفی جدید به دومین آهنگ برتر
نمایش موزیکال یعنی «آقای میستوفلیس» میدهد که نه تنها توسط
گربه جادوگر کت و شلوار پوش بلکه تمامی کسانی که به توانایی او برای
ظاهــر کــردن دوباره دوترونومی پیر بــاور دارند خوانده میشــود .از نظر
روایی حرکت خوبی است اما با این حال ،درست مانند وقتی که هادسون
بازخوانــی بیش از حد احساســی خود از «حافظــه» را اجرا میکند ،این
آهنــگ هم از اینکه زیادی به معنای لغوی کلمه از آن برداشــت شــده
اســت رنج میبرد .مطمئنم که بســیارند کســانی که با زیباییشناســی
پر زرق و برق هادســون مشــکلی ندارند اما با این حال ســخت بتوان از
اجرای موزیکال لوید وبر روی پرده سینما و جایگزین پر نقص و خطای
رقصآرایی لین دفاع کرد .در پایان روز ،این پرسش پیش میآید که آیا
منبع:ورایتی
هوپر اصالً زمانی را در میان گربهها گذرانده یا خیر.

پیشنهادی برای فیلم دیدن در این روزها

در ستایش
عدمقطعیت

ëëکارگردان:جیکارسون،
میمیلدر
ëëبازیگران:جنیفرآنیستون،
ریسویترسپون،استیوکارل،
ویلیامکروداپ،مارکداپالس.
ëëیکفصل10،قسمت،
60دقیقهای
نگار مفید،The morning show:
برنامه خبری صبحگاهی است.
داســتان از پرونده سوءاستفادهها
و آزارهــای مجــری مــرد برنامــه
آغاز میشــود .مردی میانســال،
مشــهور و موفــق .او از برنامــه
اخــراج میشــود و حــاال بــه
انــدازه ده قســمت ،داســتان در
مرزهــای اخالقی حــول و حوش
ایــن ماجــرا ادامــه پیــدا میکند.
آیــا او حــق دارد؟ آیــا زنــان در
مواجهه بــا او قدرتمند بودهاند؟
لهای
استداللهای مرد ،استدال 
زنــان ،اســتداللهای مجــری زن
همــکارش کــه پانــزده ســال بــا
یکدیگــر برنامــه صبــح را اجــرا
کردهانــد .تمــام این اســتداللها
بــا ســادهترین و قابلفهمتریــن
روش با مخاطب درمیان گذاشته
شــده اســت و عــدم قطعیــت
اخالقــی به شــکل بیرحمانهای
روی ســر مخاطب آوار میشــود.
این بیرحمی در هر قســمت ،با
سوژهای تکرار میشود و تماشای
پشت سر هم قسمتهای سریال
را سخت میکند .اما در پایان هر
قسمت ،مخاطب را با این سؤال
تنهــا میگذارد که من چه کســی
هســتم؟ مــن با کــدام اســتدالل
موافقتــرم؟ موضع مــن در این
میــان چیســت؟ ایــن ســریال ،از
ســوی تلویزیــون اپل پــاس و بر
مبنــای کتابــی بــه همین نــام در
ســال  2019تولیــد شــده و بــازی
خــوب جنیفــر آنیســتون و ریس
ویترسپون تحسین شده است.

توگذار در میان
گش 
خطوط نستعلیق

سیدمحمد احصایی ،نامی آشنا
بــرای عالقهمنــدان نقاشــیخط
اســت .هرچنــد گروهــی او را
بهعنــوان نقــاش میشناســند و
گروهی دیگــر آثــار خطاطیاش
را دنبــال میکننــد ،امــا اگــر بــه
پرونــده کاریاش نــگاه بیندازید،
آثار نقاشــیخط او توجهتــان را به
خــود جلــب میکنــد .از آنجایی
که فرصت تماشای تمام آثار در
یــک مکان و یک زمــان ،فرصتی
استثنایی است ،دستاندرکاران
گالری تازهتأســیس بوم تصمیم
گرفتهاند تا این آثــار را بهصورت
یکجــا در معــرض دید مخاطب
بگذارنــد .در ایــن نمایشــگاه
میتوانیــد بیننــده  50اثــر از
مجموعه آثــار احصایی باشــید.
ایــن نمایشــگاه ،اغلــب آثــار
هنرمنــد از ســال  1354تــا امروز
را دربرمیگیــرد و مجموعههای
شناختهشــده ایــن هنرمنــد نیــز
دراین میان به چشــم میخورد.
بــه ایــن ترتیــب ،شــما را بــه
تماشــای مجموعــه آثارهنرمند
هشتاد ســالهای دعوت میکنیم
تــا گنجینــه بیــش از چهل ســال
فعالیتش در یک حوزه خاص را
نظارهگرباشید.
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