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در »پاتوق فیلم کوتاه« مطرح شد
تهیه کنندگان امروز
 »بی ریشه« شده اند

همدلی| دومین جلســه از هفتمیــن فصل پاتوق 
فیلم کوتاه روز ۲۶اردیبهشــت برگزار شــد. به نقل 
از روابط عمومی انجمن ســینمای جوانان، دومین 
جلسه از هفتمین فصل پاتوق فیلم کوتاه با نمایش 
چهار فیلم کوتاه داستانی، برگزار شد. در این جلسه 
فیلم های کوتاه داستانی »خنده بی دلیل گوزن ها« به  
کارگردانی سجاد ایمانی، »جان داد« به  کارگردانی 
ســهیال پورمحمدی، »دشنه« به  کارگردانی سامان 
تفرشــی و انیمیشن کوتاه »پرنده باز« به  کارگردانی 
ســیداحمد جعفریان به نمایش درآمد و با حضور 
محمدتقی فهیم منتقد ســینما مورد نقد و بررسی 
قرار گرفت. محمدتقی فهیم هم در ابتدا ضمن اشاره 
به عالقه خود به فیلم کوتاه گفت: هر بار فیلم کوتاه 
می بینم آنچه از ابتدا ما را عاشــق سینما کرد را در 
فیلم کوتاه پیدا می کنم. اگر امروز سینمای بلند ما 
به این وضع دچار شده به دلیل عدم استفاده از این 
ذخیره اســت. همه فیلم ســازان و تهیه کننده های 
قدیمی همیشــه از زمین های خاکی استعدادها را 
کشــف می کردند و به میــدان می آوردند. امروز اما 
تهیه کنندگان ســینما و تلویزیــون در دفاتر خود 
نشسته اند و نگاهشــان همواره به لیست مقابلشان 
اســت. نتیجه اش می شود همین سینمای فاقد ژانر 
و فاقد تنوعی که امروز شــاهدش هستیم. او افزود: 
درخت هــای داخل پــارک که دائــم آب به آن ها 
می دهند، ریشه های تنبلی دارند اما آن ها که در بیان 
و باغ رشد می کنند، ریشه هایشان مدام به دنبال آب 
است و قوی می شود. تهیه کنندگان امروز ما گویی 
بی ریشه شده اند. پیشــنهادم این است که انجمن 
سینمای جوانان رسماً از تهیه کنندگان برای حضور 
در این جمع ها دعوت کند تا بیایند و فیلم های کوتاه 
را ببینند. انرژی، اســتعداد، ذوق و ســلیقه واقعی 
اینجاســت. فهیم در ادامه درباره فیلم »جان داد« 
گفت: زمانی که داور جشنواره بودم به این فیلم رأی 
دادم و بــه آن جایزه دادیم، قاعدتــاً نباید از آن بد 
بگویم؛ اما این فیلم بین آن فیلم هایی که دیدیم بهتر 
بود و ویژگی های مثبتی داشــت اما وقتی از منظر 
نقد نگاه می کنیم، مســئله متفاوت از داوری است. 
فیلم قرار اســت قصه این دختــر را برای ما روایت 
کند و ما باید با دختربچه هــم ذات پنداری کنیم 
و جــای او قرار بگیریم؛ اما چه کســی با این دختر 
هم ذات پنداری می کند؟ من به عنوان مخاطب این 
حس را نداشتم. من در این فیلم بیشتر با مرد همراه 
می شوم و هم ذات پنداری می کنم و این نقض غرض 
فیلم ســاز است. مهم ترین و کلیدی ترین جای فیلم 
جایی اســت که پدر به دختــرش می گوید اگر این 
ماهی هــا را صید نکنم، چگونــه می خواهی زندگی 
کنی؟ این اصلی ترین مسئله در همین جامعه امروز 
ماســت. اتفاقاً ازنظر سینمایی هم بهترین سکانس 
فیلم است. در ادامه محمدتقی فهیم درباره »خنده 
بی دلیل گوزن ها« گفت: برخالف فیلم »جان داد« 
مشکل اصلی این فیلم در فیلم نامه آن است. فیلم در 
مرحله اجرا، واقعاً یک فیلم است و معتقدم از خیلی 
از فیلم های بلند امروز سینما، حرفه ای تر است. فیلم 
کوتاه امروز دیگر آن کار تجربی که برخی به دنبال 
آن هستند، نیست. این فیلم یک فیلم کامل است که 
باید در معرض تماشا قرار بگیرد. داستان »سینمای 
تجربی« متفاوت اســت این بحث است و این کارها 
را نمی تــوان ســینمای تجربی دانســت. او افزود: 
فیلم »خنده بی دلیل گوزن ها« یک نمونه اســت از 
فیلم های کوتاهی که می تواند به سینمای بلند تنه 
بزند. فیلم ساز تا حدودی توانسته از ابزار عبور کند. 
اگر فیلم سازی ابزار را کامل بشناسد، در مرحله بعد 
می تواند اثری خلق کند که دارای حس باشــد و ما 
با آن ارتباط برقرار کنیم. فهیم درباره فیلم »دشنه« 
هم بیان کرد: هر قصــه را می توان هر طور تعریف 
کــرد و این فیلم هم تعریف آقای تفرشــی از قصه 
»بورخس« است. من این قصه را خیلی دوست دارم 
و سال ها پیش آن را خوانده بودم. راوی اول شخص 
در این داســتان خود بورخس است و گویی آدم با 
خود او روبه رو می شــود. این داســتان یک شاهکار 
اســت اما آقای تفرشــی به نظر مــن آن را خراب 
کرده اســت! تمام تالش قصه بورخس این است که 
بگوید آدم فروش خودش برای خودش جهنم ایجاد 
می کند و تحقیرشدگی یک آدم فروش همواره با او 
هست و هیچ گاه از بین نمی رود. پاشنه آشیل فیلم 
آقای تفرشــی عدم توجه به همین نکته اســت. در 
ادامه فرید سجادی حســینی بازیگر باسابقه سینما 
به بهانه حضور در فیلم »دشــنه« درباره همکاری 
با فیلم ســازان جوان در فیلم های کوتاه گفت: من 
آقای تفرشی را از سال ها قبل می شناختم و به تفکر 
و نگاهش به ســینما از قبل آشــنا بودم اما کاًل به 
جوانان بیشــتر از هم سن و سال های خودم اعتماد 
دارم. شاید گاهی موفق نباشند اما ایده های بسیاری 
دارند و بهتر از ما و نوتر از ما می بینند. انگیزه جوانانه 
این فیلم ســازان ما را هم ســر ذوق می آورد. برای 
این کار همه سختی کشــیدند و برای ما پیرمردها 
کار ســخت تر هم بود. نقد و بررسی انیمیشن کوتاه 
»پرنده بــاز« به  کارگردانی ســیداحمد جعفریان به 

دلیل غیبت کارگردان در جلسه برگزار نشد.

در فرهنگسرای اندیشه
»حاصل عمر« محمد اسماعیلی 

خواندنی می شود

همدلی| مدیریت موسیقی سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران با مشــارکت فرهنگسرای اندیشه 
ویژه برنامــه رونمایــی از کتاب »حاصــل عمر« به 
نوازنده پیشکسوت  نویسندگی محمد اســماعیلی 
موسیقی ایرانی را برگزار می کند. ویژه برنامه رونمایی 
از کتاب »حاصل عمر« اثر محمد اسماعیلی نوازنده 
پیشکسوت موسیقی ایرانی ســاعت ۱۷ روز جمعه 
۳۰اردیبهشت در فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود. 
در مراسم رونمایی از این اثر اجرای دو نوازی سنتور 
و تمبک و گروه نوازی توســط گــروه تمبک در دو 
بخش شــامل آثار محمد اســماعیلی و قطعاتی از 
کتاب حاصل عمر توسط دست اندرکاران نشر اثر اجرا 
خواهد شــد. »حاصل عمر« عنوان کتابی شامل آثار 
محمد اسماعیلی هنرمند پیشکسوت موسیقی ایرانی 
است که در شش دهه گذشته ساخته و نواخته شده 
است. محمد اســماعیلی از نوازندگان و هنرمندان 
پیشکسوت موســیقی ایرانی است که طی دهه های 
اخیر عالوه بر انتشار آثار پژوهشی و آلبوم های متعدد 
در همکاری با هنرمندان شناخته شــده کشورمان، 
کنسرت های متعددی را در ایران و کشورهای دیگر 
برگزار کرده اســت. فرهنگسرای اندیشه در خیابان 
شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه 

واقع است.

ویدیوآرت »صورتگر«
 دو جایزه جهانی برد

همدلی| ویدیوآرت »صورتگر« به کارگردانی رامین 
حسین پور نشان افتخار بهترین موزیک ویدیوی راک 
جوایز موزیک ویدیوی مونیخ آلمان و جایزه بهترین 
فیلم موزیســین جوایز موسیقی اروپا در اسلواکی را 
از آن خود کرد. به نقل از مشــاور رســانه ای پروژه، 
نویســندگی، کارگردانی،  به  ویدیوآرت »صورتگر« 
ایده پردازی و تهیه کنندگی رامین حســین پور و با 
شعری از موالنا نشان افتخار بهترین موزیک ویدیوی 
راک از »جوایــز موزیک ویدیــوی مونیخ آلمان« و 
جایزه بهتریِن فیلم یک آهنگساز از »جوایز موسیقی 
اروپا« را دریافت کرد. جوایز موزیک ویدیوی مونیخ 
آلمان ۲۴ فروردین تا ۲۴اردیبهشت ماه )۱۵آوریل تا 
۱۵می( و جوایز موسیقی اروپا ۱۱ تا ۲۴اردیبهشت ماه 
)۲۸آوریل تا ۱۵می( در اســلواکی برگزار شد. جوایز 
موســیقی اروپا تمــام ژانرهای مرتبــط به موزیک 
ویدیوها ازجمله موسیقی، ویدیو آرت، کارگردانی و… 
را شــامل می شود. در این رویداد بین المللی گروهی 
از نوازندگان، فیلم ســازان و مدیــران باتجربه هیات 
داوران را تشکیل می دهند. همچنین در بازه زمانی 
یک ماهه اســامی برندگان در هر بخش مشخص و 
منتشر می شود. جایزه اصلی )جام( نیز در پایان سال 

میالدی به صورت حضوری اهدا می شود. 
همچنین جوایز موزیک ویدیــوی مونیخ آلمان هر 
دو مــاه یک بــار برگزار و در آن، آثار توســط هیات 
داوران ارزیابــی و دیپلم افتخار و جام قهرمانی برای 
برنــدگان در نظر گرفته می شــود. همچنین دیدار 
حضــوری در پایان ســال میالدی اتفــاق می افتد. 
»صورتگر« تاکنون در بیش از ۳۰فستیوال بین المللی 
حضورداشته که در ۲۵فستیوال به عنوان فینالیست 
با دیگر آثار به رقابت پرداخته اســت. این ویدیوآرت 
تــا کنون افتخاراتی کســب کرده اســت که از آن 
جمله می توان به جایزه بهتریــن موزیک ویدیو در 
فستیوال بین المللی مســتقل ونکوور کانادا، جایزه 
بهترین سولو آرتیست در فستیوال بین المللی موزیک 
ویدیوی آندرگراند )زیرزمینی( پاریس فرانسه، جایزه 
بهترین جلوه های ویژه موزیــک ویدیو اواردز پراگ 
چک، تقدیر ویژه هیــات داوران و راه یابی به بخش 
نهایی بهترین موزیک ویدیو اواردز لندن انگلستان، 
جایزه بهترین موزیک ویدیو در فستیوال بین المللی 
آرت بالکس مســکو و جایزه بهترین موزیک ویدیو، 
مستند، نویســندگی و کارگردان مرد موزیک ویدیو 
اواردز رم ایتالیا اشــاره کرد. »صورتگر« سال ۱۴۰۰ 
تحت مجوز دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی ساخته شده و آهنگسازی، تنظیم، خوانندگی 
و نوازندگی گیتار الکتریــک آن نیز بر عهده رامین 

حسین پور بوده است. 
رامین حســین پور دانش آموخته معماری، موسیقی 
و سینماســت که در حوزه موسیقی به عنوان شاعر، 
آهنگســاز، تنظیم کننده و نوازنده شناخته می شود. 
وی همچنین در حوزه سینما نیز به عنوان نویسنده، 
کارگــردان، تهیه کننده و همچنین کانســپتچوال 
آرتیست مشغول به کار است. این هنرمند سال ۹۴ 
با تلفیق هنر معماری، موســیقی و سینما دو اثر با 
نام هــای »غنیمت« و »اشــتیاق« تولید کرد که در 
فستیوال های بین المللی به عنوان فینالیست حضور 
پیــدا کرده اند. دیگر عوامل ویدیــوآرت »صورتگر« 
عبارت اند از مدیر برنامه هنری: محمد نظری، مدیر 
پست پروداکشــن: احسان واثقی، تیریدی آرتیست: 
حجت شــعبانی، مدیر فیلمبرداری: علی احسانی، 
هلی شات: امید احمدزاده و رسول کیان پور، عکاس 
هنری: محمد حسامیان و بازیگران: فاضل مصلی نژاد 

و داود اسدالهی.

رویداددریچه

مجید موثقی- منتقد حاضر در جشنواره 
کن| جشنواره فیلم کن با پوستری که »جیم 
کــری - Jim Carrey« را در حال باال رفتن 
از پله هــای فیلــم »نمایش ترومن« نشــان 
می دهد، این روزها به پله هفتادوپنجم رسیده 
است. دشــواری برپایی دو دوره از جشنواره با 
باال رفتن شــیوع ویروس کرونــا، رمقی برای 
برپاکنندگان این جشنواره نگذاشته است؛ اما 
قرار اســت در این دوره، فیلم ها بدون داشتن 
ماسک و تست کرونا برای میهمانان جشنواره 
نمایش داده شود. امسال زمان اعالم فیلم های 
پذیرفته شــده و همچنین ترکیب تیم داوری 
کمی دیرتر از انتظار همگان صورت گرفت، اما 
برای سینماگران ابرانی سال خوش خبری بود؛ 
در تیم داوری نام »اصغر فرهادی« به چشــم 
می خورد که سال گذشته جایزه ای مشترک را 
با کارگردان فنالندی فیلم »کوپه شماره شش« 

دریافت کرد.
 برندگان نخل طال به صف شده اند

 Leila- سعید روستایی« با فیلم »برادران لیال«
Brothers« که ترکیبی از بازیگران متفاوت 
سینمای ایران است، توانست به بخش اصلی 
و رقابتی جشــنواره ورود پیدا کند. »برادران 
لیال« کاندید گرفتن نخل طال در کنار »برادران 
داردن« اســت؛ آن ها با فیلم جدید »توری و 
لوکیتــا-Tori and Lokita« در این دوره از 
جشنواره کن شــرکت کردند؛ ابن دو برادر با 
کلکسیونی از جوایز بی شمار تا به امروز دو بار 
برای فیلم های رزتــا )۱۹۹۹( و بچه )۲۰۰۵( 
برنده نخل طال شدند؛ از معدود کارگردانانی با 
دیدگاهی هنری هستند که همواره با دست پر 

از جشنواره کن به خانه بازگشته اند!
 از »هیروکازو کورئیدا« ژاپنی تا »روبن 

استلوند« سوئدی
»هیروکازو کورئیدا« کارگردان ژاپنی که خود 
در سال ۲۰۱۸ با فیلم »دزدان فروشگاه« برنده 
 »Broker- نخل طال شد، با فیلم جدید »دالل
به جشنواره خواهد آمد، »کریستیان مونجیو« 
فیلم ساز موج نو رومانیایی از دیگر کارگردانان 
شهیری است که پیش ازاین در سال ۲۰۰۷ با 
درام دلهره آور »چهار ماه، سه هفته و دو روز« 
برنده نخل طال شد  و امسال با فیلم »آر.ام.ان- 
RMN« به تب وتاب جشــنواره خواهد افزود. 

»روبن استلوند« فیلم سازان جنجالی سوئدی 
که پیش ازاین با فیلم »مربع« برنده نخل طال 
در سال ۲۰۱۷ شد هم با فیلم جدید »مثلث 

غم« چشم ها را به خود خیره کرده است.
 تالش برای پایان ناکامی

از نام آوران دیگری که امسال در بخش رقابتی 
با فیلم هایشان شــرکت کرده اند، می توان از 
»آرنو دپلشن« نام برد که بارها نامزد نخل طال 
اما ناکام در گرفتن آن بود. او با فیلم »برادر و 
خواهر« باز بر فرش قرمز قدم خواهد گذاشت. 
»دیویــد گرانبرک« هم کــه در زمینه »ژانر 
فیلم های دلهره آور« زبانزد اســت با »جنایات 
آینــده- Crimes of the Future« نامزد 
نخل طال شده است. او فیلمی با همین نام را 
در سال های دور در کارنامه دارد. کرانبرگ در 
سال ۱۹۹۶ با فیلم »تصادف« برنده جایزه ویژه 

هیئت داوران جشنواره کن شده است.
»یرژی اسکولیموفســکی« فیلم ســاز شهیر 
لهســتانی که هشتادوچهار ســال سن دارد، 
با فیلم »ایــو-Eo« نگاه همــگان را به خود 
کنجکاو کرده اســت! او اولیــن بار نزدیک به 
نیم قــرن پیش با اقتباســی از رمان »شــاه، 
بی بی، سرباز« نوشته »والدیمیر ناباکوف« در 
جشنواره کن شــرکت کرد؛ اسکولیموفسکی 
در فضاســازی و کارگردانی آثارش دیدگاهی 
انتقادی به روابــط و ارزش های زندگی مدرن 
اروپایی ها، به ویژه بی ارزش  شدن ارزش ها دارد. 
او در فیلم هایش آزمندی و سوءاستفاده کردن 
انسان ها از یکدیگر را به خوبی هدف قرار داده 
و با موقعیت های نهیلیستی )هیچ انگارانه ای( 
که در زیر متن آثارش چشــم می خورد، یکی 
از بزرگان سینمای اندیشه است که با کهولت 
سن همچنان در حال فیلم سازی است. از دیگر 
خصیصه های کارگردانی او، بازگذاشتن دست 
بازیگران در بداهه پردازی به شرط خارج نشدن 
از نقــش و فیلم نامه اســت. گاه پیش می آید 
فیلم ســازانی که پا به سن می گذراند، فروغ و 
درخشش سالیان پیشین خود را همراه ندارند، 
اما حضور این هنرمند صاحب سبک به هیجان 

این دوره بسیار افزوده است.
 سینمایی که در نقاشی ریشه دارد

اسکولیموفسکی در ژانر سینمای ترسناک نیز 
فیلم »فریاد« را در کارنامه دارد که در ســال 

۱۹۷۸ برنده جایزه بزرگ جشــنواره کن شد؛ 
توجه او به سینمای وحشت ریشه در نقاشی 
کردن »اکسپرسیونیســتی« دارد که در این 
مکتب هنری، هیجان و ترس درونی انسان ها 
نشــان داده می شــود. »کربل سربرنیکوف« 
فیلم ســاز و کارگردان تئاتر روســی، ســال 
گذشــته با فیلم »تب پتروف« در کن حضور 
داشت، اما امســال با فیلم »زن چایکوفسکی 
-Tchaikovsky’s Wife« بــه رقابت اصلی 
قدم می گذارد؛ فیلم موزیکال »تابســتان« در 
ســال ۲۰۱۸ بدون حضور او در جشنواره کن 
نمایش داده شد. در میان کارگردانان زنی که 
آثارشان در بخش اصلی پذیرفته شده، می توان 
از »کلی رایکارد« با فیلم »حضور« نام برد؛ نگاه 
مینی مان )ســاده گرایی( و برداشت های بلند 
با روایتی نرم از خصیصه های این فیلم ساز به 
شمار می آید. »والری برونی« بازیگر-فیلم ساز 
زن فرانسوی که اصالتی ایتالیایی دارد فیلمی 
با نام »درختان بادام-Les Amandiers« را 
در برنامه امســال دارد؛ او پیش ازاین در سال 
۲۰۱۳ با فیلم »قلعه ای در ایتالیا« نامزد نخل 

طال شده بود.
 همراهی زهرا با »عنکبوت مقدس«

»علی عباسی« از دیگر فیلم سازان ایرانی است 
که ســال ها خارج از ایران به ویژه در سینمای 
سوئد و دانمارک مشغول به کار بوده است. او 
در حال حاضر یکی از کارگردانان مطرح در ژانر 
فیلم های ترسناک است که با فیلم »عنکبوت 
مقــدس« و همراهی بازیگــران ایرانی چون 
»زهرا امیرابراهیمی« و »مهدی بجســتانی« 
نامزد گرفتن نخل طال شده است؛ فیلم نامه اثر 
مربوط به قاتل زنجیره ای »سعید حنایی« است 
که در مشهد به نام »قاتل عنکبوتی« مشهور 
بود. این فیلم با نام »شب های مشهد« و به زبان 
فارسی در سینماهای فرانسه به زودی نمایش 
خود را آغاز خواهد کرد. »علی عباسی« در ابتدا 
اشتیاق ساختن این فیلم را در مام وطن داشت، 
اما بروز مشــکالتی در تهیه و ساخت آن، او را 
روانه اردن کرد. باید دید شرایط محیطی شهر 
مشهد چقدر در فضاسازی این فیلم باورپذیر 
شــده اســت؛ او پیش ازاین در سال ۲۰۱۸ با 
فیلم »مرز« که اقتباسی از داستان کوتاهی از 
نویسنده سوئدی »جان لیندکوییست« است، 

برنده جایزه اصلی »بخش نوعی نگاه« جشنواره 
کن شد!

 خودکشی همسر سابق آلن دلون
»امیلی عاطف« از دیگر بانوان فیلم ساز ایرانی 
در خارج از کشور است که امسال در »بخش 
نوعــی نگاه« با فیلم »بیشــتر از همیشــه« 
شــرکت کرده است؛ او در سال ۲۰۱۸ با فیلم 
قابل قبول »سه روز در کیبرون« نامزد گرفتن 
خرس طال جشنواره فیلم برلین شد. او در این 
فیلم، زندگی »رومی اشنایدر« بازیگر آلمانی- 
فرانســوی را هدف قرار داد که بعد از خاتمه 
ارتباط با »آلن دلون« و دو ازدواج ناموفقی که 
داشت، سرانجام در ســال ۱۹۷۹ با نوشیدن 
بیش ازحد مشروبات الکلی خودکشی می کند. 
امیلی عاطف کارگردان کاربلدی است که در 
فضاســازی و روایت آثارش به زبان سینمایی 

خوبی رسیده است!
امسال هیات انتخاب بخش »هفته منتقدین 
جشــنواره کن« از میان انبوه آثار رســیده، 
هفت فیلم بلند سینمایی را انتخاب کرده که 
نام یک فیلم ایرانی با بازی »لیال حاتمی« در 
میان آن ها، به چشــم می خورد. »علی بهراد« 
با اولین فیلم بلندش »تصور«، یکی از معدود 
فیلم ســازان ایرانی اســت که پس از سال ها 

نماینده سینمای ایران در این بخش است.
 آیا روستایی دست پر به خانه می آید؟

جشــنواره کن چند سالی مدعی آن است که 
آثار خوب فیلم ســازان جــوان را وارد رقابت 
اصلــی می کند. »لوکاس دونــت« کارکردان 
 »Close-بلژیکی با دومین فیلم خود »نزدیک
جوان ترین فیلم ســازی است که امسال نامزد 
نخل طال شــده اســت؛ او پیش ازاین با اولین 
ســاخته اش فیلم »دختر« در جشــنواره کن 
درخشید و برنده دوربین طالیی جشنواره شد. 
»سعید روستایی« نیز یکی دیگر از فیلم سازان 
جوان این دوره است که با همراهی نوید محمد 
زاده، پیمان معادی، ترانه علیدوســتی، فرهاد 
اصالنی و ســعید پورصمیمــی نامزد گرفتن 
نخل طال است. در این شرایط باید چند روزی 
منتظر ماند و در نهایت دید فیلم نسبتاً طوالنی 
»بــرادران لیــال« در برابر »بــرادران داردن« 
که رکورددار تاریخ جشــنواره کن هستند، با 

دست پر به ایران بازمی گردد یا نه!

هفتادوپنجمین دوره جشنواره فیلم کن به شکل حضوری آغاز شد

»برادران لیال« در برابر »برادران داردن«

همدلی| یودیت هرمان از نویســندگان کمتر شناخته شده 
نســل معاصر آلمان اســت هرچنــد تاکنــون از وی چند 
مجموعه داســتان و یک رمان به فارســی ترجمه و منتشر 
شده. نثر او ســاده و خالی از هرگونه پیچیدگی است. شاید 
بتوان گفت از مشــخص ترین ویژگی های آثار وی کم حرفی 
و غم زدگی در داســتان اســت. او با جمالت ســاده و کوتاه 
مضمون داستان را مؤکد می کند. داستان های او روایت های 
پیش پاافتــاده ای از زندگــی روزمره افراد هســتند اما تأثیر 
نهایی آن ها فراتر اســت. او در داســتان هایش به انسان ها و 
روابطشان می پردازد. انســان هایی که هرکدام به نوبه ی خود 
رویایشان را ازدست داده اند، انسان های سرخورده و ناکام. در 
میان شخصیت های داستان های او روابط انسانی بسیار سرد 
و شکست خورده است. شــخصیت ها از بیان احساسات خود 
عاجز هستند. داستان ها حادثه پردازانه نیستند و قهرمان های 
عجیب نیمی انســان نیمی مار ندارند. شخصیت ها تنیده با 
زندگــی عادی و وقایع روزمره هســتند و همین روایت های 
رئالیســتی از زندگی روزمره است که داستان های هرمان را 
مؤثر و دل نشین می کند. به نوعی نمایش تنهایی انسان مدرن.

در این داســتان ما در همان پاراگراف اول متوجه می شویم 
شــخصیت اصلی که همان راوی داستان است از پدرش که 
ظاهراً تمام خانواده او محســوب می شــود جدا شده و سالی 
یک بــار به دیدن او می رود و انگار از این مواجهه خوشــحال 
نیست و با معطل کردن خودش در شیرینی فروشی به دنبال 
به تعویق انداختن این دیدار اســت حتی برای چند دقیقه. 

»چند نفر را گذاشــتم از من جلو بزنند. اگر میزی خالی بود 
می نشستم و می گفتم برایم کافه گالسه بیاورند. می خواستم 
دیدن پدرم را عقب بیندازم. می خواستم دیرتر بروم.« در ادامه 
داستان با توصیفاتی که از خانه پدر داده می شود که توصیف 
صحنه اســت و ظاهر پدر، ما متوجه احوال پریشان و اوضاع 
نابسامان روحی پدر می شویم. »دمپایی هایش لنگه به لنگه اند، 
اصالح نکرده، موهایش ژولیده.« و در سطرهای بعدی دختر 
به بیماری روانی پدر و بســتری بودنش در آسایشگاه روانی، 
غم پنهان در وجود خودش که هیچ وقت سالم بودن پدر را یاد 
ندارد اذعان می کند و همین باعث شــده خانه و پدر را ترک 
کند. »از وقتی یادم اســت این بیماری را داشــت، اصاًل پدر 
سالمی یادم نمی آید و شاید هم به همین خاطر به آن زودی 
خانه پدری را ترک کردم. رفتم جایی دور و ارتباط قطع شد.«

اما مسئله اینجاســت که دختر گرچه خانه را ترک کرده اما 
انگار هنوز درگیر احساســات متناقضی است و نتوانسته این 
رها کردن را با خودش حل کند و هنوز سالی یک بار به دیدن 
پــدر می آید و برش هایی از کیک زردآلــو برایش می آورد یا 
در زمان هایی که پدر در آسایشــگاه بوده به دیدنش می رفته 
است و باهم تمرین شــعرخوانی می کرده اند. شاید همه  این 
 کارهای به ظاهر کوچک ولی به لحاظ احساســی برای دختر 
به شــدت دشــوار و درواقع تالش های دختر برای کم کردن 
درد وجدان خودش اســت چراکه ما در داســتان می فهمیم 
دختر ازدواج زودهنگام داشته و شوهر باشخصیتی هم دارد. 
»خوشــبختانه شوهرم مشــکلی با موضوع نداشت. به اندازه 
کافی شــعور برای این کارها را داشت.« ولی هنوز حس عدم 
رضایت از زندگی را دارد. پدر هم از دختر دلخوری هایی دارد، 
در ماشــین در جلوی بیمارستان »پدرم سوار اتومبیل شد و 
روی صندلی عقب نشست، در اتومبیل را باز گذاشت و حتی 

نگاهی به شــوهرم نکرد.« راجع به کیک پدرم گفت: »فقط 
یک اواخواهر می تونــه یک همچه کیک زردآلوی لوندی که 
االن توی بشــقابته درست کنه.« »بااین وجود تکه کیک را تا 
ته خــورد، با همان ولع خاصی که تابه حال فقط در آدم های 
پیر دیده ام. مسئله اش اصاًل اواخواهرها نبودند. گمان می کنم 
این بود که من یک تکــه کیک برایش خریده بودم.« در کل 
درون مایه داســتان درگیری انسان مدرن با احساس تنهایی 
اســت. فضای داستان غم زده اســت. نیمه شب تاریک وزش 
باد. جابه جایی پدر از بیمارستانی به بیمارستان دیگر. دست 
پرســتار که بازوی پدر را می گیــرد و می برد. زیر نگاه دختر 
و پدر که ناباورانه حتی ســر برنمی گرداند تا دختر را ببیند. 
»پرســتار با مالیمت بازوی پدرم را گرفته بــود. در انتهای 
راهرو پیچیدند و رفتند. گفتن نــدارد که پدرم رونگرداند تا 
من را ببیند، گفتن ندارد کــه من منتظر این کارش نبودم؛ 
اما شــماره بخش ۸۷ و بوی پدرم در آن سال ها را به خاطر 
سپردم.« لحظات تلخ و سختی که انسان های مدرن محکوم 
به تجربه کردنش هستند. جدایی های به ظاهر انتخاب شده و 
خودخواسته ولی در واقع تحمیل شده؛ تحمیل شده به خاطر 

جبر زندگی مغشوش انسان بدبخت در جامعه پست مدرن.

نگاهی به داستان کوتاه »شعرها« از مجموعه داستان لتی پارک اثر یودیت هرمان

دشواری های انسان مدرن

   فریبا علی اکبری 
    منتقد ادبی


