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گفت وگو با رزا جمالی به بهانه چاپ دوم 
گزیده اشعار »بزرگراه مسدود است« 

ایمان به کیمیاگری زبان 

رزا جمالی نوش��تن ش��عر را در هیاهوی 
شعری دهه 70 ش��روع کرد و این روزها 
کت��اب گزیده اش��عارش با ن��ام »بزرگراه 
مسدود است« به چاپ دوم رسیده است. 
این کتاب را بوتیمار منتشر کرده و شاعری 
را نشان می دهد که در ش��عر خودش را از 
یک دهه با بازی ها و روایت های زبانی به 
دهه ای رسانده است که چنین بازی هایی در 
آن دیده نمی شود و نوع روایتگری تازه ای 
است. این تحول را نیز می توان در شعرهای 
او مش��اهده کرد. این گزی��ده حاصل پنج 
کتاب او با نام های »این مرده سیب نیست 
یا خیار است یا گالبی«، »دهن کجی به تو«، 
»برای ادامه این ماجرای پلیسی قهوه ای دم 
کرده ام«، »این ساعت ش��نی که به خواب 
رفته اس��ت« و »ش��هر ممنوعه« است. رزا 
جمالی در این گفت وگو از تفاوت نگاهش 
به شعر و تاثیرپذیری اش از شاعران دیگر و 

ادبیات کالسیک ایرانی و... می گوید. 

نحوه انتخاب شعرهایتان در کتاب »بزرگراه 
مسدود اس�ت« به چه شکلی بود و چطور 

صورت گرفت؟
ش��عرهایی را برگزی��ده ام و بس��یاری از 
ش��عرهای دو کت��اب اولم را ک��ه فضای 
گس��یخته ای داش��تند، دوباره بازنویسی 
کردم. حتی ش��ده قطعاتی از ش��عرهای 
قبلی را انتخاب کرده و در قالب یک شعر 
اپیزودیک جدید بازنویسی کرده ام. طبعا 
فضا و زبان شعر امروز با آنچه در میانه دهه 
70 نوشته می شد تفاوت بس��یاری دارد و 
انتشار دوباره آن شعرها به همان شکلی که 
بود، شاید در من انگیزه ای ایجاد نمی کرد. 

این انگی�زه ایجاد نک�ردن از کجا ناش�ی 
می شد؟

بسیاری از آن شعرها بیشتر شکل تجربی 
داشت و چه در مسیر تحول شعری خودم 
و چه در تاثیر آن بر نوع س��رایش شاعران 
دیگر مهم می نمود. در هر کتاب به فراخور 
ذهنیت و جهان بینی ای که داشته ام سبکی 

را اتخاذ کرده و در کتاب بعد سعی کرده ام 
از کلیش��ه »در خ��ود تکرار ش��دن« فراتر 
بروم و چیزی را به آن بیفزایم؛ یعنی کامال 
منتقدانه به خودم در گذش��ته نگاه کرده ام. 
هر کدام از ای��ن کتاب ها خواننده خودش 
را پیدا کرده است. برخی بیشتر عالقه مند 
به کارهای نخست من هس��تند و کسانی 
که دنبال ذهنیتی فلسفی، اشراقی و ایرانی 
می گردند با کارهای جدیدم بیشتر ارتباط 

برقرار کرده اند. 

این تغیی�رات از کج�ا ش�کل می گیرد و 
نتیجه چه نوع نگاهی در زیست شاعرانه 

شماست؟
خوش��حالم که به مرور به زبانی رسیده ام 
که در عین دخیل ک��ردن امکانات تجربی 
در زمینه فرم به شعور، ذهنیت و اندیشه ای 
هم دست یافته است. ش��عر من حتی در 
لحظاتی ک��ه ماهیتی عرفانی و ش��هودی 
دارد، شعر اشیا است و این نام گذاری تازه 
که کشف و مکاشفه ای در جهان پیرامون 
است از اش��یایی منبعث ش��ده که من از 
زندگی امروز به ضمانت گرفته ام. حدس 
می زنم که زیبایی شناسی شعر امروز لحن 
گفتاری و ساده خود را وامدار دو سه دهه 
فراز و فرود در ش��عر فارسی می داند. نوع 

برخ��ورد روایی در ش��عر 
امروز نیز که نه خطی است 
و نه به عمد گسیخته، شکل 
طبیعی فراروایت است که 
بعد از دهه 70 اتفاق افتاد. 

ب�رای س�رودن ش�عر چه 
مراحلی را طی می کنید؟

در آغ��از که ش��عر گفتن 
بیشتر جنبه ممارست زبانی 
برای من داش��ت، این کار 
ساده تر می نمود و به تعداد 
می نوشتم. اما به مرور که به 

لحظه رسیدن به کیمیاگری زبان ایمان پیدا 
کردم، نوشتن بیشتر نتیجه تمرینی ذهنی و 

حتی زیستی شد. 

از ش�کل تجربی کار هایتان گفته اید. این 
تجربه ها از کجا نشات گرفته  و چه سمت و 

سویی داشته اند؟

تجربه گرا بودن کار بس��یار سختی است، 
چون ناچ��اری تم��ام آنچه را  ت��ا دیروز 
به دس��ت آورده ب��ودی، دور بریزی و به 
امکانات و فضای ت��ازه ای فکر کنی که نه 
خودت آن را نوشته ای نه دیگران. به شدت 
متاثر از امکانات و پیش��نهادهای تازه در 
انواع هنرها بوده ام. از موس��یقی، س��ینما، 
تلویزیون، هنرهای تجسمی و... و در عین 
حال از زبان غیرادبی بسیار تاثیر می گیرم؛ 
ادبیاتی که از اس��م خیابان ها و بزرگراه ها 
گرفته تا سنگ قبر شهدای گمنام را تشکیل 
می دهد. من از دخیل کردن فضای فیزیک 
اپتیک در فضاسازی یک شعر به اصطالح 
عرفانی که به هستی دیدی شناخت شناسانه 
دارد؛ ابایی ندارم. اینها قاموس و نمایه ای 
است از آنچه هست و می تواند وارد زبان 
ادبیات امروز ش��ود و باری امروزی به آن 
بدهد. به غی��ر از این همه، 
چ��ون بس��یار می خوانم 
و به زب��ان اصلی؛ ش��اید 
ش��عرم ش��باهت هایی با 
ش��اعران امروز دنیا داشته 
باش��د. ش��عرم ب��ه خاطر 
پیچی��ده  سوررئالیس��م 
زبانی اش به جان اش��بری 
نزدیک است. همچنین به 
کارول آن داف��ی به خاطر 
وارد کردن اسطوره نزدیک 
است. به شاعران نسل بیت 
نیز به خاطر نوع سطربندی 
و صراحت��ش نزدیک اس��ت و ب��ه راجر 
مکگو ب��ه خاطر طنزش و بیش��تر از همه 
به جوزف برادس��کی به خاطر ش��باهت 
حس ها و فضاس��ازی های نوستالژیکش 

نزدیک است. 

در کن�ار ادبیات جهانی چق�در به ادبیات 

کالس�یک ایران توجه می کنی�د و از آن 
استفاده کرده اید؟

از ادبیات کالس��یک ایران در کتاب »این 
ساعت شنی که به خواب رفته ام« بیشتر از 
همه متاثر از سهروردی بوده ام در به وجود 
آوردن فضایی هندسی- اشراقی. البته بیشتر 
از ش��عر، نثر می خوانم. تاریخ جهانگشا، 
بیهقی، طب��ری، عجای��ب المخلوقات و 
غرایب الموجودات و سفرنامه ناصرخسرو. 
ادبیات خراسان را بیشتر از بقیه خوانده ام و 
همچنین اساطیر ایران را و هرچه در زمینه 
تاریخ ایران باستان موجود است. این روزها 
گردشگری در موزه ها هم از جمله لحظات 
الهام من شده است. کهن الگوها را به چشم 

می بینم و در شعرهایم وارد می کنم. 

نوع برخورد روایی در ش�عر ام�روز را که 
در باال به آن اش�اره کردید، چطور ارزیابی 
می کنید؟ آیا می توان از آن به عنوان روایتی 
منطقی تر در شعر یاد کرد یا همچنان باید 
مس�یر دیگری را در تحول ش�عری پیش 

گرفت؟
تکنیک های روایی در حوزه ش��عر امروز 
پیشرفته و در عین حال نهانی است. یکی 
از دالیل موفقیت شاعری همچون گروس 
عبدالملکیان را مهارت او در نوع روایت، 
لحظه ش��روع و پایان روایت و همچنین 
نگاه ش��اعرانه اش درچگونگی آن روایت 
می دانم؛ بسیاری از شاعران موسوم به دهه 
70 به خصوص شاگردان براهنی امکانات 
روایی را نادیده می گرفتند و انتقادهایی که 
به شعرهای من در آن دوره داشتند به خاطر 
ش��کل گاه روایی اش بوده که آن را از بقیه 
متمایز می کرده است. این در حالی است که 
شعر امروز دنیا، راوی ای است که می داند 
چگونه روایت کند و امکانات روایی را به 

شیوه ای شگرف گسترش دهد.

گــــــــزارش اول حجت اهلل ایوبی از سینمای دفاع مقدس می گوید 

با این بودجه نمی توانم معجزه کنم

گروه ادب و هن��ر |   حجت اهلل ایوبی، رئیس س��ازمان 
سینمایی به خبرگزاری مهر رفته و به برخی سواالت 
آنها پاسخ گفته و از عملکرد دو ساله مدیریتش دفاع 
کرده است. ایوبی درباره درنظر گرفتن منویات مقام 
معظم رهبری در س��ینمای ایران گفته است: »ما در 
سازمان سینمایی کسانی هستیم که اعتقاد قلبی به مقام 
والیت داریم و س��ینمای ایران را مرهون توجهات 
شخص مقام معظم رهبری می دانیم.« اما او گفته است 

که هیچ گاه از مقام معظم رهبری هزینه نکرده است. 
ایوبی می گوید رواب��ط صمیمانه ای با س��ینماگران 
سینمای دفاع مقدس و دینی دارد و گفته است: »کمتر 
فیلمنامه ای در زمینه دفاع مقدس است که به سازمان 
سینمایی ارجاع شده باش��د و من آن را نخوانده باشم  
و در تالش ساخته شدن آن نباشم.« ایوبی معتقد است 
باید فیلم هایی در این زمینه ساخته شود که ارزش ها و 
کرامت انس��انی را ترویج کند. او در ادامه گفته است: 
»اگر فیلم دفاع مقدسی ای بسازیم که مردم نبینند این 

وهن دفاع مقدس است.« اما او انتقادهایی هم دارد و 
می گوید: »برخی از افراد در سینما دنبال منافع شخصی 
هستند و برخالف آنچه وانمود می کنند مفاهیم دینی 
و دفاع مقدسی برایشان مهم نیس��ت. حاال این افراد 
هم دست شان از آن منافع کوتاه ش��ده و  هم رو شده 
اس��ت. اینها کاس��بان فرهنگ و هنر و دفاع مقدس و 
مفاهیم ارزشی هستند. اینها دل شان می خواهد مدیریت 
سینمایی کشور را مقابل ارزش ها و جریان ارزشی و 
خودش��ان را به عنوان رهبران جریان دینی و ارزشی 
معرفی کنند. اینها علمداران سیاسی این جریان هستند، 

ولی سوابق ما این اجازه را به آنها نمی دهد. « 
او درباره میزان تولیدات سینمای ایران و اختصاص 
فیلم هایی به موضوعات دفاع مقدس سخن گفته و این 
سوال را مطرح کرده است که در سینمایی که سالی ۵0 
فیلم روی پرده می رود، درصد آثار دفاع مقدسی باید 
چقدر باشد؟ او معتقد است: »قرار نیست همه تولیدات 
سینمای ایران دفاع مقدسی باشند و خود فعاالن سینمای 

دفاع مقدس نیز چنین انتظاری ندارند.« او می گوید: 
»فیلمنامه های دفاع مقدسی اکثرا هزینه ای بیش از ۱۵ 
میلیارد تومان دارند، در حالی که بودجه فارابی در کل 
۲0 میلیارد تومان است. من با چنین شرایطی نمی توانم 
معجزه کنم. با این ۲0 میلیارد که سهم همه سینما است 
نمی توانیم فیلم خوب دفاع مقدسی بسازیم. آقایانی 
که دلسوز دفاع مقدس هستند، فقط از من نپرسند که 
چه کرده ام بلکه این سوال را از دیگر نهادهای متولی 

همچون مجلس هم بپرسند. «

حاشیه ای بر رمان »بیوه کشی« نوشته یوسف علیخانی

داستان در خدمت اقلیم

ممت و نبرد قدرت میان زن و مرد

الهام فالح |  رمان »بیوه کشی« آخرین اثر یوسف علیخانی است که همزمان با نمایشگاه 
تهران از سوی نشر آموت وارد بازار کتاب ش��د و آن طور که از آمار کتابفروشی ها 
و رس��انه های ادبی برمی آید با اقبال خوبی مواجه شده اس��ت. بر رمان »بیوه کشی« 
ادبیات خاص اقلیمی به نام میلک از توابع قزوین حاکم است. هرچند که گاهی راوی 
خود میلکی زبان می ش��ود و گاهی کمی از این نوع گویش و به قولی قاطی شدن با 
کاراکترهای داستان عقب نشینی می کند. در داستان بیوه کشی به رغم آنچه نام گرفته، 
بیوه ای به کشتن نمی رود و آنچه هست َسرخوری بیوه ای به نام »خوابیده خانم« است 
که بعد از ازدواج با هر یک از هفت پسر حضرتقلی جان شان ستانده می شود. رمان پر 
کاراکتر است که البته بسیاری از کاراکترها به جز خانواده گالش )چوپان(، حضرتقلی 

و خانواده »خوابیده خانم« نقشی جز سیاهی لشکر کاری در پیشبرد قصه ندارند. 
در رمان »بیوه کشی« که رگه هایی از س��وررئال در آن دیده می شود، حضور موجود 
افسانه ای به نام اژدرمار که از میانه چشمه سر در آورده است و یکی یکی جوان هایی 
را که به همسری »خوابیده خانم« درآمده اند، 
می بلع��د، دلیلی بر این مدعاس��ت. اگرچه 
راوی نتوانسته نقش روایت کننده محض را 
تا آخر حفظ کند و ناخودآگاه مهر تایید به 
باور خرافی اهالی میل��ک می زند، آن هم با 
وارد کردن سیدی موجه و مقبول که حکم 
به قربانی کردن برای اژدرم��ار را می دهد. 
علیخانی تعمدا یا غیر آن زنان »بیوه کشی« را 
تنها مایه مرگ مردان، قحطی و برهم زننده 
آسایش معرفی کرده است. »خوابیده خانم« 
که توان زاییدن پس��ری را ندارد و تنها یک 
دختر از او به عرصه می آید آنقدر منحوس است که بودن با او مسیری مستقیم است 
تا مرگ. ننه گل زنی است که موضع گیری اش نسبت به مرگ و بیماری تمام مردان از 
جمله همسر خود و همسر دخترش آنقدر سرد و بی تفاوت است که حتی در جوامع 
فوق متمدن هم این نوع خونسردی در برابر مش��یت های انکارناپذیر زندگی دیده 
نمی شود، چه رسد به پیرزنی روس��تایی. نکته دیگر مساله زمان است؛ زمان داستان 

را نمی شود دریافت. 
البته شاید این تمهیدی بوده برای آنکه داس��تانی که بیشتر به افسانه می ماند تا رئال، 
تاریخ انقضا نداشته باشد، اما شدت باورهای خرافی، رفتارهای مذهبی و اجتماعی 
و باورهای مردم روستا آنقدر بدوی هس��ت که انتظار نداشته باشیم مبالغی مثل ۱0 

هزار تومان به راحتی به زبان کاراکترهای داستان بچرخد. 
یکی از ش��بهه برانگیزترین کاراکترهای رمان »بیوه کش��ی« 
اژدر پسرخاله »خوابیده خانم« است. این شباهت اسمی بین 
اژدرمار اژدرچشمه و این مرد جوان عاصی که از قضا عاشق 
»خوابیده خانم« است و هر بار تهدید می کند باالخره او را به 
دست می آورد، این ش��بهه را در ذهن خواننده ایجاد می کند 
که قتل همسران خوابیده به دست اژدر صورت می پذیرد. اما 
هر بار سکوت و دم برنیاوردن »خوابیده خانم« خط بطالن بر 
کژاندیشی خواننده می کشد، در حالی که در پایان داستان بعد 
از مرگ هفتمین شوهر، »خوابیده خانم« دست به کار می شود 
و خودش انتقام هفت شوهر جوانمرگش را از اژدر می گیرد 
و او را می کشد. پایان داستان انتظار را برنمی آورد، چراکه از 
»خوابیده خانم« با آن ادعای عشقش، این همه سال سکوت 
و تماش��ای مرگ یک به یک ش��وهرانش پذیرفتنی نیست و 
همین طور کوچش از میلک. چ��را این کوچ پیش از آنکه این 
همه خون ریخته شود انجام شده و این مطلب دلیل دیگری بر سیاه نمایی زنان دارد. 
»خوابیده خانم« تا زمانی که ح��رف از قربانی کردن دخترش -ک��ه او هم از جنس 
نسوان است-  است برای عوض کردن این سرنوشت منحوس هیچ تالشی نمی کند. 

گویا خود نیز از آن راضی است و در مسیر آن گام برمی دارد. 
علیخانی با رمان »بیوه کش��ی« دین خود را به اقلیم خویش ادا کرده اس��ت، چراکه 
داستان در حین پیش رفتن خواننده ناآشنا را با زبان، گویش، آداب و سنن میلکی ها 
در بسیاری از امور زندگی آشنا می کند و اگر چه گاهی دل زننده می شود، اما چیزی 
از دلنشینی آن نمی کاهد. اگر چه ادبیات هرگز متعلق به اقلیم خاصی نیست و امری 
است سیال، لزوم حضور ادبیاتی از این دست که فارغ از فضای کافی شاپ ها، پارک ها 
و بزرگراه های تهران بستر داستان هایی بکر و بی بدیل را فراهم می کند از ملزومات 

ادبیات امروز ماست. 

گ��روه ادب و هن��ر |    م��اه رمض��ان 
نمایش ه��ا،  از  بس��یاری 
اجراهای ش��ان را به بع��د از اذان 
مغرب موکول کرده اند اما همچنان 
نمایش ه��ا در تئات��ر با اس��تقبال 
روبه رو هس��تند؛ نمایش هایی که 
در مجموعه های مختلف تئاتری 
به صحن��ه می رون��د و روزهای 
پررونق��ی را ب��رای تئات��ر نوید 
می دهن��د. مجموعه تماش��اخانه 
ایرانش��هر این روزها میزبان سه 
نمایش اس��ت. »اولئانا« نوش��ته ای اس��ت از دیوید ممت که علی اکبر علیزاد آن را 
کارگردانی کرده است و در سالن استاد س��مندریان، مجموعه تماشاخانه ایرانشهر، 
به صحنه می رود. ایرانشهر همیشه در نمایش هایی که به صحنه برده بازیگران چهره 
را مد نظر قرار داده است تا بتواند گیش��ه را تامین کند؛ اما این بار این نمایش با بازی 
بازیگرانی چون علیرضا کی منش و کتایون سالکی به صحنه رفته است. البته همیشه 
متن های دیوید ممت برای مخاطبان تئاتر جذابیت های خاص خودش را داشته است 
و خیلی ها دل شان می خواهد تجسم آنچه او بر کاغذ نوشته را بر صحنه تئاتر ببینند. 
این فرصتی است که می توان از آن استفاده کرد و به تماشای اثری از او نشست. این 
متن یکی از متن های مهم ممت به شمار می  رود که تفس��یرهای متفاوتی درباره آن 
شده است. حتی ش��ما که به دیدن آن می روید ممکن اس��ت تفسیرهای متفاوتی از 
رویدادهای این نمایش با کسی که کنار دست تان نشس��ته است داشته باشید. شما 
قضاوت های خودتان را خواهید داش��ت و با متن پیش می روید. این نمایش که هر 
شب جز شنبه ها ساعت ۲۱ اجرا می شود مدام شما را در تعلیق نگاه می دارد و مباحث 
اجتماعی خودش را مطرح می کند. علیزاد این نمایش را یکبار دیگر سال 8۵ در سالن 
کوچک تئاترشهر به صحنه برده است و این بار با بازیگرانی تازه تر و شرایطی متفاوت 
از نظر صحنه پردازی آن را بازتولید کرده است تا یکبار دیگر نبرد قدرت میان زن و 

مرد را از نگاه دیوید ممت به نمایش بگذارد. 

گ��روه ادب و هنر |   محمد بحرانی این روزها با عروس�ک »جناب خ�ان« در برنامه »خندوانه« یکی 
از محبوب ترین ش�خصیت های تلویزیون اس�ت. صدا و سیما نشان داده است که با سرمایه گذاری 
روی هنرمندان عروسکی می تواند همچنان شخصیت های محبوبی را خلق کند. جناب خان که مدام 
حرف هایش را با موسیقی می زند، این بار در حمایت از تیم والیبال ایران پیش از شروع بازی ایران 
و لهس�تان ترانه ای رپ با امیرس�لطان احم�دی خواند. محمد بحرانی این روزها با ش�خصیت های 
عروس�کی ای مانند »آقوی همس�اده« و »ببعی« که س�اخته اس�ت یکی از ش�خصیت های محبوب 

تلویزیون به شمار می رود و توانسته در برنامه خندوانه تنوع ایجاد کند. 

وقتی جناب خان رپ خواند

ســــينما

تجسمی

موسيقي

 شعر من حتی در 
لحظاتی که ماهیتی 

عرفانی و شهودی دارد، 
شعر اشیا است و این 

نام گذاری تازه که کشف 
و مکاشفه ای در جهان 

پیرامون است از اشیایی 
منبعث شده که من از 

زندگی امروز به ضمانت 
گرفته ام

آکادمی دهلوی

گروه ادب و هنر |    سوسن اصالنی همسر 
حسین دهلوی که سال هاست سنتور 
می ن��وازد، خب��ر داده که قرار اس��ت 
آکادمی ای با نام حسین دهلوی تاسیس 
کند. برای همین کارهای الزم را انجام 
داده اند تا مجوزهای الزم گرفته شود. 
او امیدوار اس��ت که بتواند »هنرستان 
موس��یقی دهلوی« را ه��م راه اندازی 
کند. او گفته است برنامه ریزی کرده اند 
کنس��رتی ویژه ب��ه یاد اس��تاد فرامرز 
پایور در ش��هریور برگ��زار کنند. این 
کنس��رت با همراهی گروه »خجسته« 
و به خوانندگی محمود باقری برگزار 
می ش��ود. او درباره ش��رایط جسمی 
همسرش نیز گفته است: »او به لحاظ 
جسمی در شرایط مطلوبی قرار دارد، 
اما مش��کل حافظه همچنان به قوت 

خود باقی است.«

نقاشی قهوه خانه ای

گ��روه ادب و هن��ر |    یک��ی از مهم ترین 
س��ندهای تاری��خ نمای��ش ای��ران 
نقاش��ی های قهوه خانه ای که سال ها 
پیش نقاشان بس��یاری آنها را کشیده 
و به یادگار گذاش��ته اند؛ نقاشی هایی 
که در آن وقایع عاش��ورا یا رزم های 
ش��اهنامه را می توان با سبکی خاص 
دید. قرار است نمایش��گاهی از آثار 
نقاش��ی مذهب��ی قهوه خان��ه ای از 
مجموعه ش��خصی ج��واد عقیلی به 
مناس��بت ماه مبارک رمضان در خانه 
هنرمن��دان ایران به نمایش گذاش��ته 
ش��ود. در ای��ن نمایش��گاه ۲0 اثر از 
نقاش��ی های قهوه خان��ه ای و مذهبی 
در نگارخان��ه »زمس��تان« و راهروی 
منتهی به آن به نمای��ش درمی آید که 
شامل تابلوهایی مربوط به صحنه های 
عاش��ورا، ش��هادت حض��رت ام��ام 
عل��ی)ع( و... اس��ت. در می��ان این 
نقاش��ی ها آثاری از پیشکسوتان این 
هنر مانند حسین قوللر آغاسی، فتح اهلل 
آغاسی، محمد مدبر، عباس بلوکی فرد، 
حسن اسماعیل زاده، حسین همدانی 
و محمد فراهانی دیده می ش��ود. این 
نمایشگاه ۱۲ تیر س��اعت ۱7 در خانه 
هنرمندان ایران افتتاح می شود و تا ۲6 

تیر ادامه خواهد داشت. 

پورعرب در فیلم »نت«

گ��روه ادب و هنر |    سوپراس��تاد دهه 60 
با فیلم س��ینمایی »نت« نوشته پیمان 
عباس��ی و کارگردانی عباس مرادیان 
همراه می شود. ابوالفضل پورعرب که 
زمانی نامش بر سردر سینماهای ایران، 
تماش��اگران بس��یاری را به خودش 
جلب می کرد مدت ها با بیماری دست 
و پنجه نرم  کرد و از عرصه بازیگری 
کنار رفت تا باالخ��ره تصمیم گرفت 
دوب��اره وارد گود ش��ود و خاطرات 
جوانی اش را در س��ینمای ایران زنده 
کند. پیمان عباسی نویسنده فیلمنامه 
»نت« درباره مضمون کار گفته است: 
»در قص��ه م��ا در آن زمان ی��ک نفر 
درصدد راه اندازی گروه موسیقی پاپ 
است، تا اینکه او بنا به دالیلی از ایران 
می رود. داستان ما ۱0 سال بعد از این 
اتفاق رخ می دهد؛ وقتی او برگشته و 
می خواهد گروه موسیقی اش را دوباره 
دور هم جمع کند و قصه »نُت« تالش 

او برای جمع کردن این گروه است.«

دوشنبه 8 تیر 1394  12 رمضان 1436  29 ژوئن 2015  شماره 1697
Mon | 29 Jun 2015 | vol.07 | No. 1697

گروه ادب و هنر |     هنوز تکلیف اکران فیلم سینمایی »احتمال 
باران اسیدی« ساخته بهتاش صناعی ها معلوم نشده است 
و در بالتکلیفی به س��ر می برد. ایرج رامین فر که طراحی 
صحنه فیلم را برعهده داش��ته، درباره اکران نش��دن این 
فیلم گفته اس��ت: »در فضایی که اکثرا فیلم های سطحی 
ساخته می ش��وند، این فیلم جایگاه خاصی در ذهن من 
دارد. به عنوان طراح صحنه آن باید بگویم با وجود تمام 
س��ختی هایی که برای س��اخت این فیلم کشیدیم، جزء 
کارهایی است که بس��یار دوس��تش  دارم و این به دلیل 
موضوع فیلم،  نوع نگاه کارگردان و فضایی اس��ت که در 

فیلم خلق شده است.« 
او معتقد اس��ت: »این فیلم درباره تنهایی یک آدم است؛ 
موضوعی جهانی که برای هرکس��ی می تواند رخ دهد.« 
بر همین اس��اس رامین ف��ر می گوید: »باید به فیلمس��از 

احترام گذاش��ت و فیلمش را درس��ت دید.« در این باره 
طراح صحنه سینمای ایران نیز می گوید: »منتقدان اندکی 
در س��ینمای ایران داریم که می توانند به درس��تی فیلمی 
را- حتی اگر فیلم با سلیقه آنها همخوانی نداشته باشد- 
تحلیل و کشف کنند.« با این همه او گفته است: »کسانی 
که در رأس سینما قرار گرفته اند افرادی مثبت هستند که 
می خواهند به این هنر کمک کنند اما بدبختانه یکس��ری 
روشنفکرنما و منتقدنما برداشت هایی از خودشان ارائه 
می دهند که باعث می شود این افراد تحت تاثیر قرار گیرند 

و با این کار بعضی فیلم ها را نابود می کنند.« 
فیلم س��ینمایی »احتمال باران اسیدی« در جشنواره فیلم 
فجر مورد توجه ق��رار گرفت و منتقدان ن��گاه خوبی به 
فیلم داشتند، اما پس از جشنواره برخی سایت ها درباره 
مضمون این فیلم به غلط برداشت هایی نوشتند که همان 

مس��اله وضعیت اکران فیلم را نامش��خص کرده است؛ 
فیلمی که قرار بود در سینماهای کشور اکران شود. در این 
فیلم شمس لنگرودی، مریم مقدمی و پوریا رحیمی سام 

بازی می کنند. 
»احتمال باران اسیدی« سومین فیلم بلند سینمایی است 
که شمس لنگرودی بازی کرده است. فیلم سینمای »پنج 
تا پنج« که ش��مس لنگرودی در کنار رض��ا کیانیان بازی 

می کرد، در سینمای هنر و تجربه نیز اکران شد. 

سرنوشت نامعلوم »احتمال باران اسیدی« از نگاه طراح صحنه فیلم

رامین فر: فیلمی درباره تنهایی یک آدم
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