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بنا

ستونهای دبیرستان «فیروزبهرام» جا به جا شد!

از باالی میلههای در ورودی مدرسه میتوان به راحتی
ســتونهای ضلع جنوبی مدرسه «فیروز بهرام» را دید؛
آنها سفید سفیدند ،انگار همین چند ثانیه پیش از تنور
هنر گچکار درآمدهاند.
بر اساس دیدهها از در مدرسه تاریخی «فیروزبهرام»،
ستونهای مدرســه برخالف دیگر بخشهای جدارهها
سفید ،سفید هســتند و یکی دو کارگر هنوز در حیاط
مدرسه رفتو آمد میکنند .به نظر میرسد اجازه ایجاد
هواکش مترو در عرصه دبیرستان کافی نبود ،حاال سراغ
ستونهای پهلوی این بنای تاریخی رفتهاند .شاید هم
هنوز به ثبت ملی شدن این بنا باور ندارند یا آن را جدی
نمیگیرند .یکی از کارگرها در پاســخ به نگاه متعجب
خبرنگار ایســنا نسبت به ســتونهای سفید مدرسه،
میگوید« :ستونها کهنه شــده بودند ،آنها را عوض
کردیم».
خبرنگار میپرسد« :چه طور این کار را انجام دادید؟»
میگوید« :آنها را از پایه درآوردیم و ستونهای جدید را
کار گذاشتیم ،آنها کهنه بودند».
«در تابلوی ورودی مدرســه نوشته شده این بنا ثبت
ملی است ،میراث فرهنگی این کار را تائید کرده است»
میگوید« :فکر نکنم نیازی به اجازه از میراث فرهنگی
بوده باشد ،کاری نداشت».
حاال چهار ســتون جدید ،جای ستونهای تاریخی
این بخش از دبیرســتان را پر کردهاند ،بدون هیچ کم و
کاســتی ،انگار هیچ اتفاقی رخ نداده به جز یک ساخت
جدید به بنا.
دالور بزرگنیا ،مدیر اداره کل میراث فرهنگی استان
تهران در گفتوگو با ایســنا و در پاســخ به این اتفاق
میگوید« :میراث فرهنگی از این قضیه اطالعی نداشت،

باید معاون میراث فرهنگی به بررسی مدرسه بپردازد اما
اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد ،حتما از طریق قضایی
شکایتمیکنیم».
معماری دبیرستان تاریخی «فیروزبهرام» که توسط
جعفرخان معمارباشی در سال  ۱۳۱۱ساخته شد ،مانند
ســاختمان کتابخانه مجلس و ساختمان مرکزی بانک
ملی ،نشان از سرپرستی کیخسرو شاهرخ بر ساخت آن
دارد ،در طراحی این بنا از اسلوبهای هخامنشی استفاده
شــده و مانند کاخ شهربانی و سردر باغ ملی ،تلفیقی از
معماری اروپایی و معماری کهن ایرانی است که به سبک
معماری نئوکالسیک مشهور است .قرینهسازی در سه
نمای شــمالی ،جنوبی و شــرقی بنا وجود دارد و فرم
گچبریهای بهکار رفته در سقف این دبیرستان از جمله
موارد ارزشمند معماری آن شمرده میشود.
نمای آجری ســاختمان به پیــروی از تقارنی که در
بدنه ساختمان مشــاهده میشود ،کامال متقارن است.
پنجرههــای قاب شــده در تمام نما تکرار شــدهاند و
قوسهای به کار رفته در آنها ،نشان از معماری قاجاری
دارد .عالوه بر آجر ،از مصالحی چون کاشی ،سنگ و گچ
نیز در طراحی نمای ساختمان استفاده شدهاست.

بسیاری از روستاهای اطراف زابل در بحران شدید کم آبی به سر می برند .مردم این مناطق می توانند روزانه به مدت  4الی  5ساعت از تنها لوله اصلی آب استفاده کنند

تمجید رئیس آکادمی سینمای اسپانیا از کارگردان ایرانی

اصغر فرهادی همتراز فلینی و کوروساوا است

رئیس آکادمی سینمای اســپانیا گفت :اصغر
فرهادی در زمره فیلمسازان بزرگ تاریخ سینما از
جمله فلینی و کوروساوا است.
به گزارش ایلنا ،بارروسو ،رئیس آکادمی سینمای
اســپانیا در جمع اعضای این آکادمی و گروهی از
فیلمسازان جوان که برای شرکت در مسترکالس
اصغر فرهادی به اسپانیا رفتهاند ،در مادرید گفت
که ساخت فیلم توسط فرهادی در اسپانیا بسیار
اتفاق با ارزشی است.
او از فرهادی خواست که به فعالیت هنری خود
دراســپانیا همچنان ادامه دهــد و تأکید کرد که
آغوش سینمای این کشور برای او همیشه باز است.
فرهادی برای شــرکت در مراسم آغاز نمایش
عمومی فیلم تازه خود یعنی «همه میدانند» به
مادرید سفر کرده است .رئیس آکادمی سینمای
اســپانیا با ســتایش کار تازه فرهادی گفت که
فیلمساز ایرانی با شگفتی ،فیلمی کام ً
ال اسپانیایی
ساخته است.
اصغر فرهادی در پاسخ به سؤالی در باره تجربه
چالش زبان در کار با بازیگران گفت :طبیعتا این

امر یک چالش اســت ولــی امتیازهایی هم برای
کارگردان به همراه میآورد.
او توضیــح داد :وقتی از طریق مترجم با بازیگر
صحبت میشــود ،زیادهگوییها و شــرح و بسط
اضافی در کار نیست و مستقیم و روشن ،خواسته
کارگردان به بازیگر منتقل میشــود .به گفته او،
گاهی زیادهگویی و توضیح بســیار ،خود ســبب
سوءتفاهممیشود.
او اضافه کرد :این شــرایط کارگــردان را وادار
میســازد تا به چشمها ،رفتار و حرکات بازیگران
بیشتر توجه کند که این مسئله ،امتیاز مهمی است.
فیلم تازه فرهادی از جمعه شب در سینماهای
سراسر اسپانیا به نمایش درآمد .چهارشنبه شب
هم نمایش ویژهای در دو سالن مجموعه سینمایی
کایائو مادرید برگزار شد که در آن وزرای فرهنگ و
دارایی اسپانیا به همراه بازیگران و صدها نفر از اهل
هنر و فرهنگ این کشور شرکت کردند.
آکادمی سینمای اسپانیا به تازگی اصغر فرهادی
را به عنوان عضو افتخاری هیأت امنای این آکادمی
معرفی کرد.

چهره

عکس :عبداهلل حیدری/ایرنا

کارگردان زن ایرانی با ژاپنیها فیلم ساخت

«پاییز نیکایدوها» به کارگردانی آیدا پناهنده در جشنواره
فیلم «نارا» ژاپن رونمایی می شود
فیلم ســینمایی «پایی ِز نیکایدوها» بــه کارگردانی آیدا
پناهنده با اتمام آخرین مراحل فنی ،آماده نمایش شد.
به گزارش مهر ،تهیه کنندگی این اثر را نائومی کاواسه،
فیلمساز سینمای ژاپن و برنده دوربین طال و جایزه بزرگ
فستیوال فیلم کن بر عهده دارد و فیلم محصول مشترک
 ۲کشور ژاپن و هنگ کنگ اســت« .پاییز نیکایدوها» به
نویسندگی ارسالن امیری و آیدا پناهنده پاییز سال گذشته
در ژاپن و در شهرهای قدیمی نارا و ت ِنری فیلمبرداری شده
و داستان فیلم درباره آخرین بازمانده مرد خانواده نیکایدو
است که باید برای بقای نام خانوادگی شان دست به انتخاب
دشواری بزند.
در این فیلم بازیگران ژاپنی از جمله ماسایا کاتو ،شیزوکا
ایشیباشی ،کازوکو شــیراکاوا ،کیتا ماچیدا ،هانا هیدوکی،

دیروزها

کایو ایسه ایفای نقش کرده اند .مدیریت فیلمبرداری فیلم
را مرتضی قیدی برعهده داشته اســت و صدابردار ژاپنی،
کیکوچی نوبویوکی که تجربه همکاری با عباس کیارستمی
را در فیلم «مثل یک عاشق» داشته ،در این اولین تجربه بین
المللی آیدا پناهنده ،با او همکاری کرده است.
کمپانی ژاپنی ا ِل .دی .ا ِچ ژاپن و ا ِمپررفیلم هنگ کنگ در
تهیه این فیلم مشارکت داشته اند که با پایان تدوین فیلم
توســط ارسالن امیری و اتمام مراحل فنی ،این فیلم با نام
ِ
«نیکایدو-ک -مونوگاتاری» از چهارم ژانویه  ۲۰۱۹در
ژاپنی
ژاپن اکران سراسری خواهد شد.
این فیلم  ۲۰سپتامبر مصادف با پنجشنبه  ۲۹شهریور
ماه در افتتاحیه فستیوال بین المللی فیلم «نارا» در ژاپن
با حضور کارگردان و عوامل آن همراه با برگزاری کنفرانس
خبری ،رونمایی می شود .این سومین فیلم سینمایی آیدا
پناهنده ،بعد از «ناهید» و «اسرافیل» است.

چهل و یک سال گذشت از روزی که موسیقی ایران در سوگ واروژ هاخبندیان نشست

واروژان بود و دیگر هیچ

مهدی فیضی صفت

روزنامهنگار

هدیه تهرانی کارگران فصلی را استخدام میکند
آنونــس بینالمللی فیلم ســینمایی «روزهای
نارنجی» ساخته آرش الهوتی رونمایی شد.
به گزارش ایلنا ،فیلم سینمایی «روزهای نارنجی»
که هماکنون در جشنواره تورنتو حضور دارد ،قرار
اســت در چند روز آینده در جشنواره کالگاری در
کانــادا نیز روی پرده بــرود و پس از آن در بخش
مسابقه اصلی چهاردهمین جشنواره فیلم زوریخ
حضور خواهد یافت« .روزهای نارنجی» اولین اثر
سینمایی آرش الهوتی ،درباره آبان ،زنی  ۴۵ساله
است که واسطه استخدام کارگران فصلی است.

هدیه تهرانی ،علی مصفا ،مهران احمدی ،علیرضا
استادی ،ژیال شاهی ،رویا حسینی ،صدف عسگری،
لیلی فرهادپــور ،اکرم علمدار ،امین گلســتانه و
سیامک ادیب بازیگران این فیلم هستند.
تهیهکننده این فیلم علیرضا قاسمخان ،مشاور
تهیهکننده و مجری طرح شــهنام شــهباززاده و
عرضه و پخش بینالمللــی فیلم برعهده محمد
اطبایی (مستقلهای ایرانی) است.
سازنده آنونس بینالمللی فیلم «روزهای نارنجی»
مانی قدرت نما است.

به موســیقی ،ضلع دیگری اضافه کرد ،دیگر مثلث نبود دنیای بی
کران آهنگین ،حاال ضلعی چهارم داشت و مربعی شکل بود .پیش تر
ِ
خواننده می درخشید روی صحنه و تمام سکه های شهرت و ثروت را
به جیب می زد ،بعدتر ترانه سرا و شاعر هم از دامنه کوه باالتر آمدند،
دیگر کسی تصور نمی کرد هر چه خواننده از درون حنجره خوش تار
و پودش بیرون می ریزد ،جوشش اندیشه های اوست! آهنگساز هم
کم کم نامش ارج و قرب پیدا کرد به اندازه خواننده و ترانه سرا ،وقتی
انگشــتان ملودی پردازان را ،پی بردند
مردم حس کردند تفاوت هن ِر
ِ
به تأثیرش اما یک نفر ،بُعد چهارمی داد به موســیقی حداقل در ژانر
پاپ؛ واروژان.
نام کاملش «واروژ هاخباندیان» بود اما می شــناختندش به لقب
واروژان ،وقتی اثری روی صفحه گرامافون منتشر می شد ،عالقه مندان
به موسیقی البالی خِ س خِ س ها ،می شنیدند اتفاقی دلنشین را که
رقص
نه به آوا ِز خواننده برمی گشــت ،نه به ملودیِ آهنگساز و نه به ِ
واژههای شاعر .سازها چنان زیبا در هم می آمیختند که جذب شان
میکرد ،شبیه نبود به هیچ چیز دیگری .واروژان برجسته کرد نقش
مهمی که مانده بود زیر سایه سه ضلع ِ
مثلث موسیقی؛ آرانژمان.
می گویند بهترین تنظیم کننده تاریخ موسیقی پاپ ایران است ،پر
بیراه هم نیست .رامین زمانی ،آهنگساز و تنظیم کننده شناخته شدهای
که کارهایش خریدار دارد آن ســوی آب ها ،می گوید هنوز هم بهره
می برند از «صدا»هایی که واروژان بیش از چهل سال پیش ساخت،
در روزگاری که تکنولوژی به کمک تنظیم کنندگان آمده و «سینتی
سایزر» یا درست ترش «سینث ســایزر» هر صدایی بخواهی برایت
خروجی می دهد ،خلق آن چه نابغه محجوب با انگشتان جادویی اش،
ردیف می کرد ،آسان نبوده و نیست .درک عمیقی داشت از موسیقی
اصیل ایرانی ،هم نســانش غرق بودند در هــوای «بیتلز»« ،پینک
فلوید» و «ری چارلز» اما او با تلفیق ســنتور و گیتار ،صدایی بیرون
می داد شبیه ترین به پاپ و وفادارترین به موسیقی سنتی .خوانندگان
پر آوازه آن روزها صف می کشــیدند برای همکاری با واروژان ،اگر از
ملودیهایش ،نصیبــی نمی بردند ،حداقل پنجه هایش را قرض می
گرفتند برای تنظیم.

موسیقی فیلم هم زیاد کار کرد ،اولینش «حسن کچل» بود ،همراه با
اسنفدیار منفرده زاده و بابک افشار ،جاودانه ای خلق کردند« ،دشنه»،
«ممل آمریکایی»« ،ذبیح»« ،همسفر»« ،شام آخر»« ،علف های هرز»
و «در امتداد شب» تنها بخشی از ماندگارهای اویند« .کندو» اما شاید
متفاوت ترین و تلخ ترین شان باشد؛ نقشی متفاوت از بهروز وثوقی،
شعری ثقیل از ایرج جنتی عطایی و اجرایی بی نقص از ابراهیم حامدی.
ویگن داوودی ،صدابردار و یار روزهای دور آهنگساز فقید از حسرتی
می گوید که بر دل واروژان ماند .آهنگی ساخت برای «کندو» ،بی حد
و حصر دوستش داشت ،تنظیمی کرد که جز خودش ،ویگن داوودی و
عوامل فیلم به گوش هیچ کس دیگر نرسید ،زنبوری دیوانه در کندو را
با صدای پرکاشن به تصویر کشید .فریدون گله ،نوار اصلی را از واروژان
گرفت و به فرانسه برد و هیچ وقت پس نیاورد ،واروژان دوباره تنظیمش
کرد اما به جانش نچسبید ،می گفت مثل تنظیم اولش نشد.
تنظیم هایش هنوز هم مانندی ندارند ،از «یاور همیشه مؤمن» و
«فریــاد زیر آب» روی ملودی های زیبای فرید زالند و بابک بیات تا
«وطن» که آهنگ «خوزه فلیسیانو» ،گیتاریست مشهور اسپانیایی را
هنرمندانه« ،ایرانی» کرد .روحی حساس داشت .آهنگ ترانه ماندگار
«بوی گندم» با غمی که حفره ای می َکند میان قلب هر شنوندهای را
الهام گرفت از یک تابلوی نقاشی! خواننده اثر می گوید« :برای تمرین

به منزل واروژان رفته بودم .چشــمم به قاب عکسی افتاد که باالی
پیانو قرار داشت؛ عکس پسر بچه ای که با چشمان گریان به اطراف
خــود خیره بود ،نظرم را جلب کرد .به واروژان گفتم :واروژ! ببین این
بچه هم از نواختن تو به گریه افتاده .پاســخ داد :اتفاقا این آهنگ از
گریههای او ساخته شده است» .شهیار قنبری ،ترانه سرای شهیر که
همکاری شان ،قطعات ماندگاری را به یادگار گذاشت ،در یادش سرود:
«آهای واروژان جان /همه چشم ،گوش ،دهان /ای سردار بالدار /قدیس
غزلساز ...با این مردمان ناکوک /خوبه که نیستی در فیس بوک /چه
زیباست که فن نداری /شادا! بادبزن نداری».
قلبش از روز اول ســ ِر سازگاری نداشت ،هرازگاهی سقلمه میزد
تن خســته اش ،نیمه های شــهریورماه ســال  1356رفت برای
به ِ
ضبط موسیقی «بر فراز آسمان ها»؛ فیلمی به کارگردانی محمدعلی
فردین ،ناگهان قلبش یکی در میان زد ،گفتند سکته کرده ،بردندش
بیمارستان ،ساعت پنج و نیم صبح روز شنبه برای همیشه خاموش
شــد ،در  40ســالگی ،در بیمارســتان جم ،به خاک سپردندش در
گورســتان ارامنه تهران 13 .آذر  1351تا  26شــهریور 1356؛ عمر
زیادی نبود برای یک نابغه ،هنوز گرد سپیدی روی سرش ننشسته
ِ
پشــت سیاهش ،نام خود را در آسمان موسیقی
بود اما با موهای کم
ایران با خط درشت ،حک کرد.

