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یک منتقد سینما پیشنهادهایی دارد که بد نی

تبلورموسیقیایران

دیدنیهای پیشنهادی من!

پیروز ارجمند،آهنگساز و پژوهشگر موسیقی از شـــنیدنیهای بدیع و زیبا میگوید و چند آلبوم را پیشنهاد میدهد

موسیقا

آلبوم «افشـــاری مرکب» نام کنسرت گروه عارف در ایران و
اروپا به آهنگسازی و سرپرستی پرویز مشکاتیان و آواز ایرج
بسطامی اســـت که زمستان سال  ۱۳۶۸ب هعنوان نخستین
آلبوم موســـیقی سنتی ایرج بسطامی منتشـــر شده است.
«افشاری مرکب» ســـاخته زنده یاد پرویز مشکاتیان فصل
جدیدی درموســـیقی ایران بود آن هـــم بهدلیل همکاری
مشکاتیان با خواننده ای که اگرچه صدایی ناشناخته داشت
اما صدایی بدیع و اتفاقی جدید در موسیقی ایران بود؛ ایرج
بسطامی.
درواقع بعد از آلبوم «صبح مشتاقان» به خوانندگی علی
جهاندار این آلبوم دومین تجربه پرویز مشـــکاتیان بعد از
همکاری با اســـتاد شجریان بود .کنســـرت آلبوم «افشاری
مرکب» پیش از انتشـــار آن با حضور اســـتاد شـــجریان در
آلمان و چند کشور اروپایی اجرا شد اما بعد از قطع همکاری
این دواســـتاد (مشکاتیان و شـــجریان) کنسرت بعدی این
آلبوم با خوانندگی زنده یاد ایرج بسطامی روی صحنه رفت
و همچنین با صدای این هنرمند آلبوم «افشـــاری مرکب»
تولید و منتشـــر شد .درواقع تقریباً بعد از بیش از  20سال از
حضور خوانندگانی چون استاد شجریان و علیرضا افتخاری
خواننـــده دیگری هم ســـطح و هـــم ردیف بـــه جمع آنها
پیوســـته بود که صدای بدیعی داشت .نام این آلبوم وزین
و شـــنیدنی «افشاری مرکب» گذاشته شـــد به این دلیل که
مرکب خوانی با اشعاری از حافظ و سعدی دراین اثر انجام
گرفتهاست.
نکته قابل توجه دیگر این است که گروه «عارف» این آلبوم
را اجرا کرده اســـت ،گروهی که تقریباً همـــه اعضای آن در

مرتبهاستادیبودندوهستند،هنرمندانیچونمحمدعلی
کیانینژاد نوازنده نی ،ارســـان کامکارنوازنده بربط ،بیژن
کامکارنوازنده رباب و دف ،اردشـــیر کامکارنوازنده کمانچه
وقیچک ،ارژنگ کامکارنوازنده تنبک ،کیوان ساکت نوازنده
تار که اولین تجربهاش در این گروه بود و همچنین سیامک
نعمت ناصر و بهرام ساعد نوازنده تار از اعضای این گروه
بودند .طرح جلد کار برعهده پیروز کالنتری اســـت که ابتدا

از سوی نشـــر ماهور منتشر شـــد و بعد آن انتشارات دیگر.
آلبوم «افشـــاری مرکب» نمونه بســـیار خـــوب از فرمهای
موســـیقی ایرانی اســـت .دراین کار تصنیف ،آواز ،قطعات
ضربی و ...گنجانده شده بویژه تصنیف معروف «اال یا ایها
الساقی» درواقع تصانیف به گونهای غالب شده و به سمت

پیشنهاد

ترانه حرکت نکرده و در آن ســـالها تحول بسیار خوبی در
فسازیبود.
تصنی 
«ای مجلسیان» از دیگر تصانیف این آلبوم و کاری پر طرب
با شـــعری از ســـعدی که بعد از «جان جهـــان دوش کجا
بودهای» از کارهای سرزنده استاد مشکاتیان است.
از دیگـــر کارهـــای بـــه یادماندنی ایـــن آلبـــوم آواز ایرج
بســـطامی بر شـــعر باباطاهر در مقام دشتی است .ایرج
بســـطامی اصالتـــاً اهل بـــم بـــود و از َشـــروه خوانی آن
منطقه تأثیر بســـیاری گرفته بود ،شروه خوانیهایی که
در منطقه کرمان بـــوده و در بم و جیرفت به نام گودی
خوانی یا بیابانی خوانی معروف اســـت .این آواز بعد از
«آذرستون» استادان شجریان و دادبه یکی از نمونههای
ناب آواز خوانی در دشـــتی است که براساس مقامهای
محلی ایران خوانده شـــده است ،چرا که عموماً کسانی
که آواز دشـــتی میخوانند تکیه بر آوازهای دســـتگاهی
دارند همه این اتفاقات ســـبب شـــد این آلبوم که همه
استادان درآن حضور دارند ماندگار بماند.
در سالهای اخیر حدوداً(سه سال گذشته) بعد از ممنوع
الفعالیتی استاد شجریان اثرجدیدی از ایشان منتشر شد
کـــه برخی از تصانیف این آلبوم در ایـــن کار وجود دارد که
مقایسه بســـیار خوبی بین اســـتاد و شاگرد اســـت (استاد
شـــجریان و ایرج بســـطامی) .البته نکته جالـــب توجه این
است که آقای بسطامی بهدلیل وسعت صدایی که داشتند
بخشهایی از آوازهـــا را در قســـمت اوج خوانده بودند که
استاد شـــجریان در صدای پایین خوانده بودند که شاید به
نوعی یک هماوردی زیبا بین استاد و شاگرد است.

عزیزاهلل حاجی مشهدی
منتقد فیلم
و مدرس سینما

در جستوجوی روایتی خالی از قضاوت آدمها

نقش ازلی و ابدی

حرفهای آلفونسو کوارون ،برنده بهترین کارگردانی گلدن گلوب درباره فیلم «رما»

نما
ترجمه:
فاطمه رحمانی

جایزه بهتریـ ــن کارگردانی جشـ ــنواره گلـ ــدن گلوب به
آلفونسـ ــو کوارون برای فیلم «ُرما» رسـ ــید .فیلمسازی
که پیش از این با فیلم «جاذبه» برنده اسـ ــکار بهترین
کارگردانی شـ ــد .حـ ــاال فیلم تازه او همیـ ــن جایزه را در
گلـ ــدن گلوب از آن خود کـ ــرده و از آن به عنوان یکی از
بختهای اسـ ــکار نام برده میشـ ــود .آنچه میخوانید
بخشهایی از حرفهای آلفونسـ ــو کوارون در نشسـ ــتی
رسـ ــانهای است که سپتامبر گذشـ ــته پیرامون فیلم ُرما
برگزار شد.

برسد که  50سال پیش بود.
سـ ــر یکی از صحنهها آنجا که بازیگر احسـ ــاس خفگی
دارد و باید سوار ماشین شود ،از بازیگرم پرسیدم آیا تا
به حال هنگام خسـ ــتگی احساس خفگی داشتهای؟ او
گفت بله .منظور من احساسـ ــی بود که شخصیت مرد
حس مسیر رسیدن به ماشین دارد .در چنین شرایطی
وقتی شـ ــما با احسـ ــاس خفگی به ماشـ ــین میرسید،
احسـ ــاس خوبـ ــی داریـ ــد .چون وقتـ ــی ماشـ ــین را روی
دنده یک میگذارید و راه میافتید ،در واقع احسـ ــاس

نمایی از فیلم «رما»

در ایـ ــن فیلـ ــم سـ ــعی کـ ــردم شـ ــخصیتها را بـ ــدون
قضاوت به تصویر بکشـ ــم .مثالً در صحن ـ ـهای که پدر،
مادر را ترک میکند ،احسـ ــاس کردم صحنه به اندازه
کافی منسجم نیسـ ــت .حس خوفناکی داشتم .از گروه
خواسـ ــتم کـ ــه دقایقـ ــی کار را متوقف کنیـ ــم .رفتم و در
خیابانهای دوران کودکی قـ ــدم زدم .وقتی به انتهای
خیابان رسـ ــیدم ،داشـ ــتم با خـ ــودم فکـ ــر میکردم که
مردم برای بازسـ ــازی کردن زندگی خود چقدر فرصت
دارند؟ به خیابان نگاه کنید .طراح صحنه نمادهایی را
در دو طرف خیابان تعبیه کرده تا همانطوری به نظر

آلفونسو کوارون در پشت صحنه

خفگی را پشت سر گذاشتهاید و میتوانید تنفس کنید.
مـ ــا این صحنه را آنطور که میخواسـ ــتیم اجرا کردیم
و حاصـ ــل کار بـ ــه نظـ ــر من فوقالعـ ــاده درآمـ ــد .بعد
متوجه شـ ــدم داشتم صحنه را به سـ ــمتی میبردم که
پـ ــدرم خانوادهمان را ترک کرده بود .همیشـ ــه پدرم را
قضاوت میکردم و در این صحنه ناگهان به احسـ ــاس
خفگـ ــی این مرد فکر کردم .بله ،اگـ ــر او خودخواه یا هر
چیز دیگـ ــری نبود ،این کار را انجام نم ـ ـیداد اما آنچه
احساس میکرد این خفگی بود و من هرگز از این زاویه
به این موضوع فکر نکرده بودم.

چهرههایی که با یک نقشمعروف
شدهاند و با همان نقش شناخته میشوند

درسـ ــت نمیدانم کـ ــه از چه وقت فکرکـ ــردن به طرح
این فیلم را شـ ــروع کردم .میدانم که در سال  2006در
بعضی از مصاحبهها گفتم این فیلم بعدی من است.
درگیر مسائلی شدم که نتوانستم در آن مقطع این کار
را انجـ ــام بدهم و از این بابت خوشـ ــحالم .چون در آن
زمان ابزار کافی برای این کار نداشتم .اگرچه من دارم
در مـ ــورد منابع الزم برای اجـ ــرای پروژه حرف میزنم
امـ ــا در مـ ــورد ابزارهای عاطفی هـ ــم موضوع بههمین
صورت است .تا دو سـ ــال پیش که تصمیم گرفتم این
فیلم را بسازم.
در ایـ ــن فیلـ ــم شـ ــخصیت کلئـ ــو ( )Cleoبـ ــرای من
بهمعنـ ــای حضـ ــور مـ ــادر بود .ایـ ــن فیلم مـ ــرا بر آن
داشت تا او را بهعنوان یک زن ببینم .زنی متعلق به
یـ ــک طبقه اجتماعی محـ ــروم .آن هم در جامعهای
که طبقـ ــه اجتماعی ،پـ ــول ونژاد مالکهـ ــای اصلی
ارزشـ ــگذاریاند و این مـ ــواردی بسـ ــیار دردناک بود.
همچنین میخواهـ ــم یادآوری کنم که «ُرما» فیلمی
درباره من نیسـ ــت بلکه درباره کلئو اسـ ــت .فیلم به
وضـ ــوح از خاطرات مـ ــن میآید اما در ایـ ــن فیلم با
در نظر داشـ ــتن جنبههای اجتماعی بهدنبال چیزی
فراتر بودم.
فیلمنامه «ُرما» بسیار دقیق است .حتی جزئیترین
چیزها در فیلمنامه توصیف شـ ــده است .چالش این
بود کـ ــه بازیگران و دیگر عوامـ ــل فیلم باید توضیحات
مـ ــرا در مورد حافظهام بـ ــرای کارهایی کـ ــه باید انجام
میدادنـ ــد ،تفسـ ــیر میکردند و ابزاری کـ ــه در این بین
وجود داشـ ــت ،فقط فیلمنامه بود .تا چند هفته قبل از
فیلمبرداری هیچ کس فیلمنامه را در اختیار نداشت.
فیلمنامه ،چیزهـ ــای جدیدی را به لحاظ جزئیات وارد
کار کرد .طراح لباس کار را بدون فیلمنامه شـ ــروع کرد
و بعد از پنج هفته فیلمنامه به دسـ ــتش رسید .فرآیند
کار دائم در حال تحول بود اما منبع و مرجع همه چیز
فیلمنامه بود.

تلهوی
حامد جیرودی
خبرنگار

افشین هاشمی ،بازیگر سینما و تلویزیون پیشنهادهایی برای فیلم ،تئاتر و کتاب دارد

محاکمه ،دروغ و مردی به نام ا ِوه

عصرانه

فیلمی که دوســـت دارم در اینجا به خوانندگان پیشـــنهاد
کنم ،محاکمه ،ســـاخته اورسون ولز اســـت .فیلمی که ولز
آن را براساس رمان مشهور محاکمه نوشته فرانتس کافکا
ساخته اســـت .اگرچه فیلم محصول ســـال ۱۹۶۲است اما
ویژگیهایی دارد که هنوز از بسیاری جهات فیلمی دیدنی
و تازه محســـوب میشـــود .فیلمی جســـور در ســـاختار که
هنوز کمنظیر اســـت .این فیلم  118دقیقهای که محصول
سه کشـــور فرانسه ،ایتالیا و آلمان اســـت ،جدای از ساختار
کمنظیـــرش ،بهلحـــاظ محتوایی هم هنوز جذاب اســـت.

س  :ایسنا
عک 

همانطور که خود داستان محاکمه اثر فرانتس کافکا هنوز
جذابیت دارد و خوانده میشـــود .در اوج نظام استودیویی
و آثـــار قصهپرداز هالیوودی ،ســـاختن فیلمی کابوسگون
جرأتـــی میخواهد که افـــراد معدودی دارند و اورســـن ولز
یکی از آن معدود افراد اســـت .قابهای کامالً نامتعارف،
میزانســـنها و ترکیب صحنههـــای آن  -بـــه گمانم حتی
امـــروز ،با اینهمه امکانات تکنولوژیک  -اگر نگویم نایاب،
قطعاً کمیاب اســـت .در این فیلم آنتونی پرکینز ،ژن مورو،
اورســـون ولز ،رومی اشنایدر ،آکیم تامیروف ،السا مارتینلی
و جس هان بازی میکنند .من تماشـــای فیلم «محاکمه»
اورســـون ولز را به تمام فیلمسازان نوگرا پیشنهاد میکنم.
گرچه شـــاید خیلی از آنها پیشـــتر این فیلم را دید ه باشند
اما بهنظرم دیـــدن دوباره این فیلم و البته هرازگاهی مرور
آثار کالسیک و بررسی تجربهگراییهای نسلهای پیشین،
میتوانـــد بـــه ایدههایی تازه بـــرای تجربههـــای امروزمان
بینجامد.
برای کتاب «دروغ» اثر فلوریان زلر را پیشـــنهاد میکنم.
درامی جذاب که طنزی در زیرمتن دارد .این نمایشنامه
به روابط دو زوج با هم از منظری جذاب میپردازد و تم
مرکزی آن تخیل خیانت اســـت .این اثر با نگاهی مفرح

راستش را بخواهید ،با توجه به سردی هوا و بارشهای پراکنده
بـــاران و برف و خطر ســـرماخوردگی و گرفتارشـــدن به برخی
ناخوشـــیهای نوظهور ویروسی ،شـــاید بهترین توصیه برای
واپســـین روز یک هفتـــه کار و تالش ،نشســـتن درخانه و بودن
درکنار اهل خانه و خویشـــاوندان اســـت و صد البته پیداکردن
فرصتی مناســـب برای تماشـــای یک فیلم دلخـــواه ایرانی یا
خارجی که هفتههاست کنارگذاشـــتهای تا زمان مناسبی پیدا
کنی برای دیدنش .خواندن کتاب یا بازنویسی و تکمیل کارهای
ناتمام نوشتاری هم میتواند برای
خود من شـــیرینترین کار یک روز
پایان هفته باشد ،اما از آنجا که قرار
است برای خوانندگان عزیز«ایران
جمعه» (ویژه نامه روزنامه ایران)
پیشنهادهایی داشـــته باشم ،باید
بـــه برخی فیلمهـــا و نمایشهای
دلخواهم اشاره نمایم.
نمایـــش دیگربـــاره فیلم بـــه یاد
ماندنی «باشـــو ،غریبـــه کوچک»
() 1364ساخته «بهرام بیضایی»
یکـــی از تولیدات شـــاخص کانون
پرورش فکـــری کودکان ونوجوانان
در دهـــه  60که بتازگـــی در جریان
نظرخواهـــی از منتقـــدان و
نویســـندگان ســـینمایی ایران بهعنوان فیلم برگزیده  40سال
ســـینمای کودک ایران معرفی گردید،نخستین پیشنهاد من
است که در گروه سینمای هنر و تجربه میتوان به تماشای این
اثر به یادماندنی نشست.

تعدادی از بازیگران هستند که تنها به واسطه ایفای یک نقش،
شهره شـــدهاند و باقی عمر هنری خود به همان نام یا لقبی که
در آن یک کار داشـــتهاند ،شناخته میشوند .مهم نیست بعد
از آن فیلم یا مجموعه چه کارهایی کرده باشـــند و چه نقشی را
ایفاکردهباشند،ناموآوازهشانهموارهوبرایهمیشهازآنکار
نخستینمیآید.دراینمقالبهبرخیچهرههاپرداختهایمکه
چنین پیشینهای را به ثبت رســـاندهاند و ما آنها را با همان نام
میشناسیم.
هوشیاروبیدار
مجموعه تلویزیونی «هوشـــیار و بیدار» یکـــی از برنامههای
بسیار موفق شبکه یک سیما بود که در دهه  ۶۰با نویسندگی و
کارگردانی محمداَِوزی و صادق عبداللهی و با اجرای مهدی
بهنـــام به مدت  4ســـال هر جمعه بعد از ظهـــر از تلویزیون
پخش میشد« .هوشیار و بیدار» در سالهای  ۱۳۶۳و ۱۳۶۴
در 3نوبـــت تولید و پخش شـــد که با ایام جنـــگ مقارن بود.
محسن یوســـفبیک در نقش «هوشـــیار» همراه با علیرضا
خمســـه در نقش «بیدار» اجرای مسابقه هوشـــیار و بیدار را
برعهده داشتند که در زمان پخش خود ،یکی از پربینندهترین
برنامههای ویژه کـــودکان و نوجوانان بود .زنده یاد محســـن
یوســـفبیک در  ۱۶بهمن  ۱۳۸۹در شـــهر کرج درگذشت اما
خیلیها هنوز او را با نقش «هوشـــیار» به یاد دارند و علیرضا
خمسه در نقش «بیدار» به یاد ماندنی است.
علیکوچولو
«علی کوچولو» نام سریالی بود که توسط مجید راستی نوشته
شده و در دهه 60از تلویزیون پخش میشد .شخصیت اصلی
این مجموعه پســـرک خردسالی به اســـم علی با بازی امید
آهنگر بود که پدرش به جبهه رفته بود و با مادرش که نقش
آن را فرزانه کابلی ایفا میکرد ،در یک خانه کوچک با حیاط
نقلی زندگی میکرد .این ســـریال به شـــیوه «فتوانیمیشن»
ســـاخته شـــده بود؛ یعنی از شـــخصیتهای اصلی داستان

زندگی شگفتانگیز یک بازیگر حرفهای

بـــه موضـــوع پرداخته و ایـــن نگاه جذابش کرده اســـت.
تقابـــل زوجین که این روزهـــا در فیلمهای ما هم خیلی
متداول شـــده ،در این اثر هم هســـت و از این نظر عالوه
بـــر کتابخوانها ،بـــرای عالقهمنـــدان فیلمهـــای ایرانی
هم میتواند پیشـــنهاد خوبی جهت مطالعه باشد .این
کتاب با ترجمه محمود گودرزی از نشـــر علمی فرهنگی
زیر نظر ســـاناز فالحفرد  -مترجم فعال در ترجمههای
ادبیات فرانسه -منتشر شده است.
تئاتـــری که اخیراً دیدم و نظـــرم را جلب کرد «مردی به
نام اوه» اســـت .اجرایی جـــذاب ،خوشریتـــم و مفرح،
پـــر از خیالانگیـــزی و شـــوخی بـــا بازیهـــای خـــوب که
تماشـــاچی بدون خســـتگی تا پایان آن را دنبال میکند.
نویس مور ِد عالقهام
گرچه اسالمیر مروژک نمایشـــنامه ِ
نیســـت و اگر به بیخـــردی و درک پایین متهم نشـــوم،
حتـــی میگویم آثارش اصالً خواندنی و جذاب نیســـت.
جذاب گروه باعث میشود حتی فکر
در حالی که اجرای
ِ
کنیم نمایشنامه مروژک چقدر بامزه است! و این به نظر
مـــن بیتردید برآمده از اجراســـت و نه متن! «مردی به
نام اوه» از آن تئاترهایی اســـت که پیشـــنهاد میکنم به
دیدنش بروند.

گلن کلوز در خط محمدعلی کلی
چهره
هفته
وصال روحانی
مترجم

گلن کلـــوز تا به حال  7بـــار کاندیدای
اســـکار شـــده اما در هیچ یـــک از این
دفعات برنده آن نشـــده ولی بســـیار
امیدوار اســـت امســـال به ایـــن جایزه
معتبر نائل شود.
آنچـــه بـــر امیدهـــای این هنرپیشـــه
زن  72ســـاله متولـــد شـــهر گرینویـــچ
در ایالـــت کانهتیـــکات امریـــکا در
ایـــن زمینـــه میافزاید این اســـت که
او صبـــح دوشـــنبه ایـــن هفتـــه جایزه
گلدنگلـــوب بهتریـــن هنرپیشـــه زن
نقش اول دراماتیک را به خاطر بازی
حرفـــهای خویش در فیلم «همســـر»
در مراســـم اهدای هفتاد و ششـــمین
دوره این جوایز در برورلی هیلز ایالت
کالیفرنیای امریکا تصاحب کرد.
گلوب همیشه پیش درآمدی بر اسکار
و کپـــی این جوایز به شـــمار آمده و در
اکثر شـــاخهها در بیـــش از  70درصد
موارد فـــرد فاتح گلـــوب در هفتهها و
ماههـــای بعدی به جایزه اســـکار هم

دست یافته است.
کلوز کـــه خود به حساســـیت موضوع
ً
کامـــا واقـــف اســـت و بـــرای
فـــوق
تصاحب گلدن گلوب امســـال رقبای
قدرتمنـــدی مثـــل نیکـــول کیدمـــن
اســـترالیایی و ملیســـا مـــک کارتـــی و
روزاموند پایـــک امریکایـــی را کنار زد
پـــس از دریافـــت گلـــوب امســـال در
یکی از احساســـیترین نطقهای این
مراسم گفت :اسم این فیلم را همسر
گذاشـــتهاند و البـــد به همین ســـبب
اســـت که ســـاخت و تکوین و ارائه آن
 14سال طول کشید.
مگر میشـــود یـــک همســـر در مدتی
کوتاهتـــر از این به یک همســـر واقعی
برای شوهر خود تبدیل شود؟ کلوز که
قطرات اشک به وضوح در چشمانش
میدویـــد و در حالـــی کـــه حضـــار به
احترام او و کسوتش و پیشینهای که از
 1987به بعد با بازی او در فیلمهایی
چـــون «جذابیـــت مرگبار» سرشـــار از

