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دریچه
اکران همزمان«ماتریکس »۴
در اینترنت و سینما

همدلی| کمپانی برادران وارنر اعالم کرد «ماتریکس
 »۴و «تلماسه» در کنار  ۱۵فیلم دیگر این کمپانی،
همزمان در ســینما و شبکه اچبیاو مکس به نمایش
درمیآیند .به نقــل از ورایتی ،ســازنده «ماتریکس
 »۴وقتی اعــام کرد «زن شــگفتانگیز  »۱۹۸۴را
در کریســمس بهصورت آنالیــن در اچبیاو مکس و
همزمان در سینما اکران میکند ،همه توقع داشتند
این یک آزمایش برای دوران پاندمی باشد .اما اکنون
این استودیو اعالم کرده استراتژی مشابهی برای ۱۲
ماه آینده در ســر دارد و با انتشــار فهرســتی از ۱۷
فیلم تولیدیاش که «ماتریکس  »۴و «تلماسه» هم
ازجمله آنها هســتند گفته اســت همه این فیلمها
همزمان در ســینما و بهصورت آنالین در دســترس
عالقهمنــدان خواهند بود .در این فهرســت نســخه
اقتباســی لین مانوئــل میرانــدا از «در بلندیها»،
«آمرزیدگان فراوان شهر نیوآرک» ساخته آلن تیلور
پیشدرآمد «ســوپرانوها» و «جوخه خودکشی» هم
جای دارند .این اقدام درعینحال که برای ســینماها
تکاندهنده است پاسخی به نیاز مخاطبان در دورانی
اســت که شــیوع ویروس کرونا و بحران سالمت در
جهان ،جامعه نمایش فیلــم را روزبهروز در وضعیت
وخیمتری قرار میدهد .در فهرســت نمایش همزمان
کمپانــی برادران وارنــر همچنین فیلــم «چیزهای
کوچک» دنزل واشینگتن ،درام زندگینامهای «یهودا
و مسیح ســیاه» ،فیلم زندگینامهای «الویس» ،فیلم
جدید «تــام و جری»« ،گودزیــا در برابر کونگ»،
اقتباس ســینمایی از بــازی کامپیوتــری «مورتال
کامبت» یا «نبرد مرگبــار» ،فیلم «آنهایی که آرزو
میکنند من مرده باشم» وسترن اکشن ساخته تیلور
شــریدان با بازی آنجلینا جولی« ،هرجومرج فضایی
 »۲ســاخته مالکــوم دی .لی با بازی لبــران جیمز،
«احضار :شیطان مرا وادار کرد» به کارگردانی مایکل
چاوز و هشتمین فیلم از فیلمهای ترسناک «احضار»،
«خاطرهپــردازی» ســاخته لیزا جوی بــا بازی هیو
جکمن« ،بدخیم» ســاخته جیمز ون و درام ورزشی
ویل اســمیت یعنی «شــاه ریچارد» نیز جای دارند.
در کوتاهمدت این موجب میشــود تا اچبیاو مکس
بتوانــد در برابر نتفلیکس قدرتمندتر ظاهر شــود و
حتی گفته شده موجب شده تا سهام والتدیزنی باال
برود چون به معنی تقویت رسانههای آنالین ازجمله
دیزنی پالس است .گفته شده این فیلمها مانند «زن
شــگفتانگیز  »۱۹۸۴به مدت  ۳۱روز در ســرویس
آنالیــن اچبیاو مکــس در دســترس خواهند بود و
بعد هم در سیســتمهای اجــارهای مانند آمازون در
دسترس خواهند بود .آن سارنوف مدیرعامل کمپانی
وارنر بــرادرز از این مدل به عنــوان یک «طرح یک
ســاله» یاد کرده و گفته اســت هیچکس بیش از ما
نمیخواهد تا فیلمها به سینماها برگردند و میدانیم
که فیلمهای جدید مایه حیات ســینماها هستند ،اما
باید با این واقعیت کنار بیاییم که بیشــتر سینماهای
آمریکا در سال  ۲۰۲۱نیز با ظرفیت کمتری فعالیت
خواهند کرد .در فهرســت تاریخ اکــران «ماتریکس
 »۴همانطور که اعالم شــده بود  ۲۲دسامبر ۲۰۲۱
اســت و نخستین فیلم از این مجموعه اقتباس «نبرد
مرگبار» است که  ۱۵ژانویه اکران میشود.

یادمان سینایی و طیاب در اختتامیه
«جشنواره تلویزیونی مستند»

همدلی| گرامیداشــت خسرو ســینایی و منوچهر
طیــاب در اختتامیه چهارمین جشــنواره تلویزیونی
مســتند برگزار میشــود .به نقــل از روابط عمومی
جشــنواره تلویزیونی مستند ،در اختتامیه چهارمین
جشنواره تلویزیونی مستند آیین گرامیداشت زندهیاد
خســرو ســینایی و زندهیاد منوچهر طیاب دو چهره
پیشکسوت ســینمای مستند برگزار میشود .خسرو
سینایی کارگردان ،فیلمنامهنویس و مستندساز ایرانی
است .سینایی از سال  ۱۳۴۶در وزارت فرهنگ و هنر
و از سال  ۱۳۵۲در تلویزیون ایران شروع به کار کرد.
او در طول چند دهه فعالیتش مستندهای متعددی
را با محور موضوعات و مســائل اجتماعی ســاخت.
سینایی در سال  ۱۳۸۷موفق به دریافت نشان ویژه
کشور لهستان از سوی رئیسجمهور این کشور شد.
او این نشان را به خاطر ساخت فیلم مستند «مرثیه
گمشــده» که روایتگر مهاجرت هزاران لهستانی به
ایران در ســالهای  ۱۹۴۱و  ۱۹۴۲اســت ،دریافت
کرد« .عروس آتش» مهمترین اثر ســینمایی اوست
که ســیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه در هجدهمین
دوره جشنواره فیلم فجر را از آن خسرو سینایی کرد
و ســیمرغ بهترین بازیگر نقــش اول مرد و بهترین
فیلم از نگاه تماشــاگران را به دســت آورد .منوچهر
طیاب دیگر چهرهای است که آیین گرامیداشت او در
اختتامیه چهارمین جشنواره تلویزیونی مستند برگزار
میشــود .او فیلمسازی را با کارگردانی فیلمی درباره
ســفالهای قدیمی ایران به نام «سفال» آغاز کرد .او
بیش از  ۹۰فیلم مســتند و آموزشــی ساخته است.
منوچهر طیاب ایرانشناس و ازجمله افرادی بود که
برای توسعه و گســترش عملی سینمای مستند در
ایران تالش نمود .او کتاب فیلمهای مســتند خود از
جملــه «همراه باد در دل تنهایــی کویر» و «دریای
پارس» را نیز چاپ و منتشر کرد.
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نگاهی به فیلم «عقیده»؛ جدیدترین ساخته کریستوفر نوالن که سهماه پیش اکران شد

فروریختن نوالنیترین فیلم نوالن

همدلی| سید مسیح میرجعفری| بیست و
دو سال از ساخت و اکران اولین فیلم کریستوفر
نوالن ،میگــذرد؛ «تعقیب» .او پس از این فیلم،
اثری مســتقل دیگری با نام «یادگاری» ساخت
و پــس از آن جــذب هالیوود شــد و به یکی از
کارگردانان درجۀ یک کمپانــی «برادران وارنر»
تبدیل شد .نوالن از کارگردانانی است که فیلمنامۀ
آثارش را خودش مینویسد و تا کنون به جز فیلم
«بیخوابی» تمام فیلمنامههایش را خودش نوشته
است .بیشتر شــهرت او بهخاطر ساخت سهگانۀ
«شــوالیۀ تاریکی» بر اساس کمیکهای بتمن
اســت .تمامی فیلمهای او تا بــه امروز موفقیت
خیرکنندهای در گیشــه داشــتهاند .البته آثار
او پرخرج بودهاند ،به جز فیلم «پرســتیژ» که با
بودجۀ  40میلیون دالر و «بیخوابی» که با بودجه
 46میلیون دالری ساختهشدهاند؛ دیگر فیلمهای
او در هالیوود ،هرکدام بیش از  100میلیون دالر
بودجه داشتهاند .در کارنامۀ او همکاری با بازیگرانی
همچون آلپاچینو ،کریســتین بیــل ،لئورناردو
دیکاپریو و متیو مککانهی به چشم میخورد.
محبوبترین کارگردان خارجی در میان
ایرانیان
نوالن بیش از هرچیز به عدم اســتفاده از CGI
(تصاویر کامپیوتری) و ســاخت فیلمهای علمی
تخیلی که به ســراغ مســائل مربــوط به زمان
میرود ،شناخته میشود .پخش فیلمهای نوالن
از صداوســیمای ایران ،توانسته طرفداران زیادی
برای او دست و پا کند و بیراه نیست اگر بگوییم
او محبوبتریــن کارگردان حــال حاضر میان
عموم مردم ایران اســت .فیلمهای او همواره در
صدر نظرسنجیها و سایتهای دانلود فیلم قرار
گرفتهاند .جدیدترین فیلم او عقیده یا انگاشــته
( )TENETسه ماه پیش در شهریور ماه اکران
شــد .در این فیلم جان دیوید واشنگتن؛ فرزند
دنزل واشنگتن ،نقش اول را بر عهده دارد .در کنار
او ،رابرت پتینســن ،الیزابت دبیکی ،مایکل کین
و کنت برانا گروه بازیگران این فیلم را تشــکیل
میدهند .یکی از نکاتــی که همواره مورد توجه
نوالن بوده ،موســیقی فیلمهای او است؛ معموالً
این مســئولیت را در فیلمهایش برعهده هنس
زیمر میگذاشت اما این بار لودویگ گورانسون،
ی این فیلم را ساخته است .تنت ()2020
موسیق 
هم اکنون چهارمین فیلم پرفروش ســال 2020
است و با توجه به همهگیری کرونا ،توانست فروش
گیشهای قابل قبول  357میلیونی را با توجه به
بودجه  200میلیونی داشتهباشد .نقدها و نظرات
متفاوتی دربارۀ این فیلم مطرح شدهاست اما نوالن

نتوانسته به اندازه دیگر فیلمهایش نظر مخاطبان
را در سایت  IMDbجذب کند و نمره منتقدان
هم به فیلم او از اکثر اوقات کمتر است .من از زاویه
نگاه خودم ،به این فیلم پرداختهام:
طرفداران افراطــی در مقابل مخالفان
افراطی
تازهترین فیلم نوالن ،پرسروصدا بود؛ سروصدایی
که هر سه سال یکبار در سینما شنیده میشود؛
هواداران از آن لذت میبرند و باقی ســینهفیلها
«بایــد» تحملش کنند .هــواداران نوالن همان
طور که فیلمهای گذشــته و آینده او ســتایش
میکنند ،متعجب و شــاکیاند کــه چرا برخی
اینقدر با آثار او تهاجمی برخورد میکنند .درباره
آثار او پیش داوری میکنند و بعضاً با نفرت از او
سخن میگویند .این هواداران باید متوجه باشند
کــه دلیل وجود مخالفان افراطــی نوالن ،وجود
طرفداران افراطی او است .طرفدارانی که پیش از
تماشای فیلم آن را تبلیغ میکنند و شاهکارش
میداننــد .این هواداران احتمال این را که نوالن
فیلم بد بسازد ،بسیار پایین میدانند و دانش و فهم
یک نفر از هنر ،برایشان فقط با نظرات او نسبت
به آثار کریستوفر نوالن تعیین میشود.در میان
این صف آرایی سینهفیلیایی ،عدهای فیلم  �TE
( )2020( NETعقیده/انگاشته) را پیچیدهترین
فیلم تاریخ مینامند و عدهای آن را با تنها با یکی-
دو لفظ «بد» یا «ضعیف» یا «فرم ندارد» تحلیل و
تفسیر میکنند .من از این جدال جذاب احساس
انزجار میکنم .گاهی من هم مجبور شــدهام از
کلمات درشت استفاده کنم تا تقابل اساسی خود
را بــا یک اثر به رخ بکشــم .این حق هر منتقد
(و البته مخاطب) است که از این طریق احساس
وجــود خود را به لحاظ فرهنگی تثبیت کند .اما

اکنون میخواهم به دور از سنتهای معناشناسانه
و معنایابانه( که اصوالً خواستۀ خود از اثر را به آن
تحمیل میکنند) کیفیت آثار نوالن به ویژه فیلم
جدید او را بررسی کنم و بگویم چرا این فیلم برایم
دوستداشتنینیست.
فیلمی با خط داستانی گیجکننده
نوالن عالقه زیادی دارد تا فیلم پیچیده بسازد.
او برای خلق این پیچیدگی بیش از هرچیز در
آثارش از ابزار زمان اســتفاده میکند .عالوه بر
اینکه پیچیدگی صرف یک اثر امتیازی برای
آن نیســت ،باید توجه کرد که فیلمساز این
پیچیدگی را چگونه خلق میکند؟ آیا هنگامی
که ایــن پیچیدگی عامدانــه و آگاهانه ایجاد
میشود؛ همچنان هنرمندانه به نظر میآید؟
پیچیدگی هنــری در یک اثــر با حذف یک
بخش از فیلمنامه یا بههم ریختن ســاختار آن
حاصل نمیشــود .پیچیدگی جــزء درونی اثر
است .هنگامی که یک فیلم به راستی پیچیده
را میبینیم ،الزاماً نبایــد درباره آنچه در فیلم
گذشته سوال داشته باشــیم .در حالی که در
فیلمهای نــوالن و به ویــژه «عقیده» چنین
اتفاقــی میافتد .فیلمهایی کــه واقعاً پیچیده
هستند ،شاید پس از سالها نقد و تحلیلهای
فراوان ســینمایی و میــان رشــت های و نگاه
روانشناســانه به ســینما ،هنوز گوشــههای
کشف نشده داشتهباشند .در حالی که در طول
فیلم مخاطب میفهمد چه بر ســر هر کاراکتر
آمدهاســت .در فیلمهای نــوالن ،طرفداران از
این که یک امر را درک نکردهاند شــگفتزده
شــده ،آن را ماورای فهم بشــر و پیچیدهترین
اثر ســینمایی تاریخ مینامند .در این فیلم اما،
میبینیــم که خط داســتانی مخاطب را گیج

میکند و با یک بار تماشا نمیتوان آن را فهمید.
اگرچه میتوان بار دیگــر فیلم را دید و این بار
دیگر هیچ رویدادی در داستان گیج کننده به
نظــر نیاید اما حتی نیازی به این هم نیســت.
کافیاســت یک اینفوگرافیک از خط داستانی
فیلم یا یــک تحلیــل ده-دوزاده دقیقهای در
یوتیوب ببینیــد ،تا دیگر چیزی برایتان غریب
نباشــد .اما همانطور که گفتم چنین چیزی
دربارۀ آثار فیلم.سازانی چون هیچکاک ،برگمن
و لینچ میسر نیست.
دیالوگهایی برای نشــان دادن ضرب
شست
مخاطب باید بتواند با کاراکترهای فیلم رابطه
حسی برقرار کند و نسبت به رویدادهای فیلم
واکنش حســی داشتهباشد .در مورد فیلمهای
نوالن نمیتــوان چنین تجربهای را داشــت.
موضوعات علمی که مورد عالقه نوالن و برای او
جذاب هستند تمام فیلم را فرا گرفتهاند .سینما
جایگاه تبیین یک موضوع صرفاً عملی نیست.
میتوان داستان فیلم را برپایه یک موضوع علمی
بنــا کرد یا میتوان در تحلیلی میانرشــتهای
با کمک علم به ســراغ یک اثر سینمایی رفت.
امــا نوالن چنیــن نمیکند .موضــوع علمی
برگزیدهشــده از سوی او ،بزرگ است و او فقط
به تشریح این مسائل در دیالوگها میپردازد و
تصاویرش تنها مانند یک آزمایش علمی هستند.
دیالوگهای «تنت» بیش از هرچیزی در فیلم
آزاردهندهاند .گویا میخواهند تنها ضرب شستی
به مخاطب نشان دهند و او را عاجز نشان دهد
نجات دنیا بدون حس انسانی
یک دیالوگ ،تنها یک دیالوگ میتواند تمام آنچه
را «نوالنیترین فیلم نوالن» خوانده میشود ،فرو
بریزد« :سعی نکن بفهمیش ،سعی کن احساسش
کنی ».این را مســئول آزمایشگاه در اوایل فیلم
به جان دیوید واشــنگتن ،میگوید .عجیب است
که نوالن اینگونه به خود حمله میبرد؛ بیآنکه
خودش متوجه باشــد .در فیلمهای نوالن حس
کردن معنایی ندارد .هر آنچه هست ،یک مسئله
علمی اســت که باید فهمیده شود.موضوع فیلم،
نجات دنیاست؛ اما هیچ حس انسانی در آن وجود
ندارد .در فیلمهای نوالن شخصیت پردازی وجود
ندارد .شخصیتها هیچ داستانی پشت سر خود
ندارند .انگار احضار شــدهاند تا این فیلم را پیش
ببرند و به پایان برسانند .وقتی شخصیتی نیست،
هیچ حسی با اهمیت نیست و هنگامی که حسی
با اهمیت نیســت« ،نجات دنیا» تنها به بهانهای
برای بازیگوشی علمی کارگردان تبدیل میشود.

یک هفته با «فضای مجازی موسیقی»

از آلبوم رایگان محمد معتمدی برای «یلدا» تا نوشته حجت اشرفزاده از دوریها

همدلی| انتقاد خواننده ترکیهای از عوامل سریال ایرانی ،دلنوشته
حجت اشرفزاده برای روزگار دوریها و وعده انتشار آلبومی رایگان
از محمد معتمدی ،از مهمترین رویدادهای فضای مجازی در هفته
گذشته هستند .در ایام کرونایی که تقریباً تمامی فعالیتهای مربوط
به حوزه موسیقی در تعطیلی کامل به سر میبرند و بهغیراز برگزاری
چند رویداد موســیقایی در فضای مجازی و البته چند اجرای زنده
محدود که بهصورت آنالین توســط برخی از مجموعههای دولتی
و خصوصی پیش روی مخاطبان قرار گرفت ،فعالیت چشــمگیر
دیگری در حوزه موســیقی صورت نمیگیرد .شرایطی که بهطور
حتم اولین و شاید تنهاترین دلیل کمرنگ شدن فعالیتها در این
حوزه نظام پرچالش اقتصاد موسیقی ایران است که کمتر تهیهکننده
و تولیدکننــدهای به حضور مؤثــر در این فضای ملتهب و نامعلوم
قدم میگذارد .به نوشــته مهر ،همین شرایط موجب شده در این
اوضاعواحوال نامعلوم کرونایی فضای مجازی تبدیل به بستر تازهای
برای استمرار هنرمندان با مخاطبان و طرفدارانشان شود .فضایی
که عالوه بر عرضه تازهترین محصوالت ،گاه به ویترین حواشــی و
اظهارنظرهای متنوع هنرمندان نیز بدل میشود.
شــعر مدیر مرکز موســیقی حوزه هنری برای شهید
فخریزاده
میالد عرفانپور؛ مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری سازمان تبلیغات
اسالمی که در حوزه شــعر و ترانه نیز دارای پیشینه زیادی است
در تازهترین پست اینستاگرامی خود به مناسبت شهادت دانشمند
هستهای شهید محسن فخریزاده شعری را منتشر کرد .در متن
شعر میالد عرفانپور آمده است:
گرچه در رؤیایشان فرســنگها پیمودهایم /همچنان دور است از
دنیایشان دنیای ما
طوفانی غیرت
غوطه زد در خون پاکش قهرمــان دیگری /تا مگر
ِ
شود دریای ما
قهرمانی راســتین ،آری نه مثل آن قبیل /قهرمانانی که میسازند
در رؤیای ما
شور و شوق رود ،مات مصلحتکیشان مبادّ /
شطی از رنج است این
شطرنجبازیهایما
بــاز در بغض نگفتنها صدای ما گرفت /باز دارد میپرد رنگ از رخ
سیمای ما
غیــرت ما را محک زد باز خون دیگــری /وای ما و وای ما و وای ما
و وای ما...
انتقاد خواننده سرشــناس ترکیهای از دستاندرکاران
سریال ایرانی
ماهســون کرمزگول از خوانندگان سرشناس کشور ترکیه که طی
دهههــای اخیر آثارش همواره با اقبال طیف وســیعی از مخاطبان
ایرانی مواجه میشــود ،در روزهای قبل بود که با انتشار مطلبی در
فضای مجازی از عوامل سازنده سریال ایرانی «پدرخوانده» انتقاد کرد.
این گالیهها در شــرایطی بود کــه در روزهای قبل خبری مبنی بر
همکاری ماهســون کرمزگول برای بازی در سریال «پدرخوانده» در
فضای مجازی و برخی رسانهها منتشر شد ،شرایطی که با انتقاداتی از

سوی این خواننده مطرح و منجر به ارائه توضیحاتی از سوی ماهسون
شــد .هادی انباردار مدیر تولید و مجری طرح سریال «پدرخوانده»
درباره این پروژه که یک ملودرام اجتماعی است و داستانش از ابتدای
انقالب آغاز شــده و تا زمان حال ادامه خواهد داشت ،گفته بود :این
مجموعه قرار است در دو فصل برای پخش از شبکه نمایش خانگی
تولید شود که هر فصل از این سریال  ۱۸قسمت خواهد بود .مرتضی
شایســته تهیهکنندگی این سریال و رحیم طوفان نیز کارگردانی را
بر عهده خواهد داشت .فیلمنامه این مجموعه را مجید برزگر و لیال
نیک ذات بهصورت مشترک نوشتهاند .بخشهایی از سریال در ترکیه
فیلمبرداری میشود و در این سریال بازیگران ایرانی و ترکی حضور
خواهند داشت .به گفته او ،برای حضور «ماهسون کرمزگول» خواننده،
بازیگر و کارگردان کردتبار ترکیه مذاکرات انجام شــده بود .پس از
انتشار این خبر پرحاشــیه بود که «ماهسون کرمزگول» در صفحه
شخصی خود ضمن گالیهای ضمنی نوشت :فقط یک سناریو به دست
من رسیده و تنها یک پیشنهاد اســت .اگر دوستش داشته باشم و
درباره شرایط به توافق برسیم در این سریال بازی خواهم کرد .البته
که رسانهای کردن آن از سوی طرف ایرانی یک رفتار غیرحرفهای بود.
درددل حجت اشرفزاده برای روزگار جدایی و دوری آدمها
حجت اشــرفزاده خواننده صاحب سبک موسیقی ایرانی که طی
ســالهای اخیر بعد از انتشار آلبوم ماندگار «ماه و ماهی» توانست
طرفداران بسیاری را معطوف به شنیدن آثارش کند ،در تازهترین
فعالیت خود تک آهنگ «عشقت را رها نکردم» را در فضای مجازی
منتشــر کرد .این خواننده که با جنس صــدای خود فعالیتهای
پررنگی را هم در حوزه موسیقی پاپ داشته در صفحه شخصیاش
با انتشــار مطلبی به بهانه انتشار تازهترین تک آهنگش از روزهای
غمگین کرونایی سخن گفت .او در مطلب خود نوشته است« :برای
روزگاری که جدایی و دوری ســهم ما و شــما شده ،شعر و ترانه و
عاشقانههاست که دریچهای از امید برامون میسازه ،تا با خاطرههای
عاشقانه منتظر روزهای بهتر و روشنتری باشیم».
محمد معتمدی و تقدیم «تهران عاشــق» به مخاطبان
فضای مجازی
یکی دیگر از رویدادهای موســیقایی که در چارچوب فعالیتهای
اهالی این حــوزه در فضای مجازی موردتوجه قرار میگیرد ،وعده
انتشار یک آلبوم رایگان به خوانندگی محمد معتمدی است« .تهران
عاشــق» عنوان تازهترین اثر موسیقایی محمد معتمدی خواننده
موســیقی ایرانی است که دستاندرکاران ســایت موسیقی ما از
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رونمایی اختصاصی آن در صفحه این سامانه طی روز بیست و سوم
آذرماه خبر دادند .سجاد عزیزی آرام ترانهسرا ،محمدرضا چراغعلی
تنظیمکننده و آهنگساز برخی از عوامل اجرایی این آلبوم را تشکیل
میدهند .تهیهکنندگی این اثر را شهرداری تهران انجام داده و آن را
هدیهای برای مردم در شب یلدا توصیف کرده است« .گل سنگ»،
«بی خاطره»« ،پریشانی»« ،ایران»« ،با من بمان» و «سراب» برخی
از آثار این آلبوم را تشکیل میدهند.
خاطره بازی آقای آهنگساز با یک آلبوم موسیقی نواحی و
همنوایی با موسیقی بختیاری
حســین پرنیا؛ نوازنده و آهنگساز شناختهشده موسیقی ایرانی نیز در
تازهترین پســت خود به معرفی آلبوم «داینی» یکی از آثار موسیقایی
در حوزه موسیقی بختیاری پرداخته و درباره آن توضیحاتی را ارائه داده
است .در توضیحات حسین پرنیا آمده است« :شی ِر سنگی ،فقط نماد
نشــان ایل منشی و بزرگمنشی انسانهایی است که به
نیست ،بلکه
ِ
قوم و ایل ،هویت و اصیل بودن بخشــیدهاند .بُ ُهون [سیاه چادر] در هر
مکان زندگیاند .چون
نشان زندگی و ِ
جای زمین که میخکوب شدهاندِ ،
چشمههای جوشان و زندگیآور[ .داینی] :تمثیلی از عاشقانههای بخت
یاری و ایل بختیاری ست که با آواها و دشت خوانیها ،چپینوازیهای
ســرنا و کوبشهای ُد ُهل و بم نوازیهای َکرنا ،شُ ــلِیل خوانی شوند و
سرگذشــت روزگار را به رخ آورند .چپی نوازی فقط مرثیه و خبر شوم
نیست ،که آوردگاه زندگی ست در کنشهای تاریخ .چپی ،دمیدن دوباره
روح زندگی در نجواهای افسوس ایل است ،چون شلیلها که عشق آورند
زنان حیاپوش .روزگار امروز ما روزگا ِر
در
پیراهن رنگارنگ دختــران و ِ
ِ
غریبی نیست ،بلکه عجیب و گمگشتهای ست در واگویههای هیچ محور
خود .داینی ،یادآور دوباره عاشقیهاست در سختی و بیهویتی زندگی
امروز ما .ما دور ماندیم از اصل خویش ...امید که بتوانم ترانههای این اثر
ایران فرهنگی بگذارم .مقدمه
را در اختیار دوستداران میراث فرهنگی ِ
اثر داینی :ســرنا و کرنا :فرشاد مؤمننژاد ،هنرمند بومی  /دهل :کیوان
عسگریپور ،هنرمند بومی  /آلتو و کمانچه :بهمن فریادرس ،نازنین من
که از نامداران موسیقی ایران و موسیقی فاخر لرستاناند».
یک انجمن علمی موسیقی و تسلیمناپذیری در برابر کرونا
انجمن علمی موسیقی دانشگاه هنر از مجموعههای مرتبط با دانشکده
موسیقی دانشگاه هنر نیز سلسله نشستهای تخصصی موسیقی را
در فضای مجازی برگزار میکند .این مجموعه در توضیح مجموعه
نشســتهای خود آورده است« :عشــق به آموختن و یادگیری اگر
در وجود ریشــه داشته باشــد ،حدومرز نمیشناســد و در بزنگاه
اتفاقات نهتنها تسلیم نشده که فرصتهای نو را شناسایی میکند.
در روزگارانی که «حضور» در اجتماع بهواســطه همهگیری ویروس
کرونا معنای همیشــگیاش را از دســت داده است .انجمن علمی
دانشکده موسیقی دانشگاه هنر بر آن شد تا در مجموعهای از سلسله
نشســتهای آنالین بستر مناســبی را برای یادگیری و بهرهمندی
دانشجویان از دانش و حضور مجازی استادان محترم فراهم آورد .دوره
اول سلسله نشستهای آذرماه در تالش است که در این راستا برگزار
شود و امیدواریم که این تالشهای کوچکمان چون دستی به یاری
پیشرفت جامعه علمی و هنری این مرزوبوم بشتابد»

رویداد
نگاهی به «سؤز هاوالندی» که جایزه کتاب سال
آذربایجان شرقی را از آن خود کرد

آمیختن افکار عرفانی ،اجتماعی و
انتقادی با فولکلور زبان ترکی

علیرضا عظیمی|«ســؤز هاواالنــدی» برگزیده دومین
دوره جایزه کتاب ســال 1399آذربایجان شرقی شد .به
همین بهانه درباره این اثر توضیحاتی ارائه میکنم« .سؤز
هاواالندی» (= سخن اوج گرفت ،سخن هوا گرفت) عنوان
مجموع ه منظومههایی است که علیرضا تیانی خیابانی
پاییز 1398از ســوی انتشــارات فخر آذر منتشر کرده
اســت .مجموعه با خوشنگاری کاوه اخوین و نگارگری
جهانپری معصومی و رحیم چرخی در قطع خشتی به
شکل بسیار نفیس به بازار هنر و ادبیات ارائه شده است.
«هاواالندی» صورت ماضی از ریشهی «هاواالنماق» است،
از دید دستوری مصدر اسمی است معادل «هوا گرفتن»
در ادبیات فارســی .هوا گرفتن در ادبیات فارسی مصدر
مرکب اســت به معنی «بر هوا رفتن»« ،او ج گرفتن» و
«پرواز کردن« ».سؤز هاواالندی» متشکل از پنج منظومه
بلند ترکی است .منظومهها به ترتیب عبارتاند از افسانه،
اســرار ،گئجهم(=شبم ،شب من) ،غمنامه و انتظار .اثر با
مقدم ه و شرح و ایضاح مجموع ه لغات و اسامی دیرفهم
و دیریاب مجموعه توسط ابوالفضل احمدلو آغاز و انجام
یافته اســت .شــاعر با الهام از منظوم ه عرشی سهندیه
استاد شهریار در هر منظومه افکار عرفانی و اجتماعی و
انتقادی خود را در شیر و شکر فولکلور غنی زبان ترکی
به هم درآمیخته و تقدیم مخاطبان خود کرده اســت.
خیابانی شــاعر محبت است ،اســاس خلقت را محبت
میداند و حیات مسعود و مدین ه فاضله را در پرتو محبت
قابلدسترسی میبیند .با یک دید از باال ،میتوان تمامی
منظومههای سؤز هاواالندی را مرواریدوار در نخ محبت
کنار هم نهاد .کتاب «ســؤزهاواالندی» از طرف داوران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بهعنوان کتاب برگزیده در
دومین دوره جایزه کتاب سال آذربایجان شرقی معرفی
شده .با تبریک به محضر اســتاد دکتر خیابانی عزیز و
خانواده محترم او ،بایــد تأکید کنم خیلی از کارهای او
لیاقت این عنوان را داشتند« ،بدین سان دل آینه گردد»،
«حیدربابا ملهدیم» و «يار ايله گــؤروش» مزين به ارم
يونسكو «يار ايله صحبت ٢و »١و...
فرزاد طالبی؛ دبیر سومین سمپوزیوم
مجسمهسازیمفاخرایران:

از تجربه استادان برجسته
مجسمهسازی بهره میبریم

همدلــی| فــرزاد طالبی دبیر ســومین ســمپوزیوم
مجسمهســازی مفاخر ایــران درباره برپایــی این دوره
ســمپوزیوم با توجه به حواشی پیش آمده در دوره قبل
و برخی تفاوتها در برگزاری توضیحاتی ارائه کرد .دبیر
سومین سمپوزیوم مجسمهســازی مفاخر ایران درباره
برپایی این دوره سمپوزیوم با توجه به حواشی پیشآمده
در دوره قبل و برای جلوگیری از تکرار آنها گفت :پیش
از برنامهریزی برای برگزاری ســمپوزیوم ســوم مطالعه
و ارزیابیهایی از برپایی دورههای گذشــته ســمپوزیوم
مجسمهسازی انجام شد و برنامهریزیها بر همین اساس
صورت گرفت و سعی شد که دیگر شاهد چنین حواشی
نباشیم .او درباره معیارهای انتخاب هنرمندان مجسمهساز
برای ساخت سردیسها بیان کرد :در فراخوان سمپوزیوم
ســوم از هنرمندان خواستیم که رزومه خود را مرتبط با
ساخت مجسمه فیگوراتیو برای ما ارسال کنند و بر این
اساس ،هنرمندانی انتخاب شدند که آثار قابل قبولی در
حوزه مجسمهسازی داشتند .طالبی تاکید کرد :برای اینکه
صرفاً بر رزومه هنرمندان متکی نباشیم ،هنرمندان حاضر
در سمپوزیوم ملزم به ساخت یک ماکت و ارسال آن برای
هیأت داوری بودند که تفاوت عمده این دوره نســبت به
قبل همین امر است .او تصریح کرد :در این روند ،ماکتها
یکبــار مورد داوری قرار گرفتند تا در صورت وجود ایراد
در ماکتها ،با هنرمند در میان گذاشته شود .همچنین
توانمندی هنرمندان بر پایه ماکت ارسالی موردبررسی قرار
گرفت .دبیر سومین سمپوزیوم مجسمهسازی مفاخر ایران
با تاکید بر حضور اساتید برجسته مجسمهسازی در این
دوره سمپوزیوم ،گفت :در این دوره سمپوزیوم ،فضا برای
حضور اساتید باز شد و از تجربه و حضور اساتید برجسته
مجسمهساز در حوزه فیگوراتیو به صورتی فعال و پررنگ
بهره میگیریم که ازجمله آنها میتوان به آقایان نجیبی،
گروسیان ،معماریان ،عارفی منش ،غنچه پور ،قشقایی و
بزرگواران دیگر اشاره کرد .او خاطرنشان کرد :برای اینکه
هنرمندان مجسمهساز به شــخصیت مفاخر نزدیکتر
شوند ،زمانبندی را تغییر دادیم تا فرصت بیشتری برای
هنرمندان وجود داشــته باشد .همچنین با خانوادههای
مفاخر نیــز تعامل صورت گرفت کــه هنرمندان با این
شخصیتها بیشتر نزدیک شوند .طالبی درباره نحوه داوری
آثار نیز به مهر گفت :در داوریهای نهایی نیز ضمن اینکه
هر اثر هنری مســائل خاص خودش را دارد اما با همان
دید هنری ،ســختگیریهایی اتفاق افتاد تا کارهایی که
در سطح شهر نصب میشوند از کیفیت باالیی برخوردار
باشــند .اعضای شورای سیاستگذاری و داوران به صورت
آنالین بر پدید آمدن اثر نظارت داشتند ،چراکه هنرمندان
در کارگاههای شــخصی خود مشغول کار بودند و داوران
نیز به صورت آنالین از مراحل ساخت اثر بازدید میکردند.
او در پایان سومین سمپوزیوم مجسمهسازی مفاخر ایران
را تجربهای جدید برشمرد و افزود :این دوره سمپوزیوم از
هر نظر تجربه جدیدی بهحساب میآید و امیدواریم که
آثار قابل قبولی نیز برای نصب در سطح شهر حاصل شود.

