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در ژانر تخیلی و ترسناک
ژاپنی ها »مکعب« را دوباره ساختند

همدلی|  فیلم علمی تخیلی ترسناک »مکعب« توسط 
ژاپنی ها دوباره ساخته شــد. به نقل از هالیوود ریپورتر، 
برداشت جدید از »مکعب« ساخته یاسوهیکو شیمیزو به 

زودی دیده می شود.
برداشــت این کارگردان ژاپنی از فیلم اصلی کانادایی به 
کارگردانــی وینچنزو ناتالی صورت گرفته که در ســال 
۱۹۹۷ اکران شــد. این فیلم قرار است از ۱۱ آوریل در 
شبکه استریم ترسناک »کرایم باکس« در دسترس باشد.

»مکعب« وینچنزو ناتالی یک کالســیک کالت مدرن با 
طراحی منحصر به فرد بود که از نظر داســتانی بســیار 
پیشگام این سبک شناخته می شود و مسیر جدیدی در 
ایــن راه خلق کرد. از بازیگــران آن می توان به نیکول د 
بوئر، دیوید هیولت و جولیان ریچینگز اشاره کرد. داستان 
این فیلم درباره افرادی است که در یک مکعب از خواب 
بیدار می شوند و سعی می کنند فرار کنند اما بین آن ها 
اختالف هایی ایجادمی شود و فیلم پایانی غیرمنتظره دارد.

تهیه کننده ژاپنی گفته نســخه جدید به نسخه اصلی 
احترام می گذارد. داستان این فیلم درباره گروهی است 
که خود را در پیچ و خم های سادیستی گرفتار می بینند 
و نمی توانند به خاطر بیاورند چگونه به آنجا راه یافته اند. 
آنها در حالی که مواد مخدر دریافت کرده بودند، گیج و 
سردرگم از خوابی که نمی دانند از کجا شروع شده بیدار 
شده اند و خود را در اتاقی مرموز می یابند که روی دیوار 
آن رمزی ناآشــنا نوشته شده است و در حالی که سعی 
می کنند راهی برای فرار بیابند با تله های مرگباری روبه رو 

می شوند.
در فیلــم اصلی »مکعب« ۷ غریبه در مکعب گیر افتاده 
بودنــد و موضوع اصلی درنهایت درباره هوش مصنوعی، 
انســانیت و تولید یک نژاد جدید دیجیتال بود.برای این 
فیلم ۲ دنباله هــم به نام های »مکعب ۲: ابرمکعب« در 
سال ۲۰۰ و »مکعب صفر« در سال ۲۰۰۴ ساخته شد.در 
بازسازی ژاپنی ماساکی سودا، آن واتانابه، ماساکی اوکادا، 
تاکومی ســایتو و کوتارو یوشــیدا ایفای نقش کرده اند. 
کوجی توکو فیلمنامه اقتباسی این فیلم ترسناک ژاپنی 
را نوشــته و فیلم در باکس آفیس بین المللی حدود ۲.۵ 

میلیون دالر فروخته است.

خاموشی یک مدرس، بازیگر و مترجم تئاتر
احمد دامود درگذشت

همدلی|  پیکر احمد دامود؛ مدرس، بازیگر و مترجم تئاتر  
که بامداد پنجشنبه گذشته از دنیا رفت، پس از بازگشت 
فرزندش به کشــور، به خاک ســپرده خواهد شد.احمد 
دامود؛ نویســنده، پژوهشــگر، مدرس، مترجم و بازیگر 
سینما، تئاتر و تلویزیون بامداد پنجشنبه )۲۵ اسفندماه( 
در ســن ۸۴ ســالگی از دنیا رفت.بنفشه اعرابی یکی از 
دوستان این هنرمند درباره درگذشت او گفت: آقای دامود 
مدتی دچار بیماری آلزایمر شده بود و ازآنجاکه پیش ازاین 
به دلیل ناراحتی قلبی تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، 
بار دیگر دچار ناراحتی قلبی و در بیمارستان بستری شد 
تا اینکه صبح امروز از بیمارستان اطالع دادند که متأسفانه 
ایشان از دنیا رفته است.به گفته او، مراسم خاک سپاری 
این هنرمند بعد از بازگشــت فرزندش از خارج از کشور 
برگزار می شــود و جزئیات آن به زودی مشخص خواهد 
شــد.احمد دامود که فعالیت هایی همچون کارگردانی، 
بازیگری، پژوهشــگری، مترجمی و تدریس در دانشگاه 
داشته، متولد ۱۳۱۸ در شهر تهران بود.این هنرمند اولین 
دوره آموزشــی هنرهای دراماتیک به سرپرستی مهدی 
فروغ را گذراند، دانش آموخته کارشناسی روانشناسی از 
دانشگاه تبریز، دارای مدرک کارشناسی ارشد ارتباطات 
جمعی ســینما و تلویزیون از دانشگاه کلمبیا آمریکا و 
کارشناسی ارشد آموزش تئاتر از دانشگاه لوبوال آمریکا،  
شرکت در دوره های آموزشی کالس های اسکویی )۱۳۴۱ 
تا ۱۳۳۷(، سرپرســتی و اداره کالس های گروه آناهیتا، 
عضو انجمن درام واشنگتن )۱۹۸۳(،  فعالیت در موسسه 
تئاتری آرنا استیج )Arena Stage(، مهم ترین موسسه 
تئاتری شــرق آمریکا بعد از برادوی، عضو هیئت داوران 
اولین دوره فســتیوال بین المللی فیلم رزباد واشنگتن 
)۱۹۹۱(،  مدرس کالج )atrayer( در واشــنگتن را در 
کارنامه هنری خود دارد.او همچنین عضو هیئت علمی 
دانشــگاه فارابی قبل از انقالب و معاون دانشگاه فارابی 
بعد از انقالب، عضو ســابق هیئت علمی دانشــگاه آزاد 
اسالمی، انتخاب شده به عنوان بهترین پژوهشگر و مؤلف 
از سوی کانون ملی منتقدان تئاتر ایران )۱۳۸۳(،  استاد 
برگزیده از ســوی گروه های تئاتر دانشگاه های تهران در 
روز جهانی تئاتر )۱۳۸۵(،  نویسنده کتاب های  »بازیگری 
و پرفورمنس آرت«، »اصول کارگردانی تئاتر«، »بازیگری 
متد« و مترجم کتاب های »تکنیک بازیگری«، »بازیگر 
حرفه ای«، »کار عملی بازیگر«، »درباره کارگردانی فیلم« 
بوده است.دامود تجربه کارگردانی نمایش های صحنه ای 
در واشنگتن به نام های »در ساحل«، »چهارمی«، »انکار«، 
»کالف سردرگم«، »گمشدگان«، »آدم ها و چیز«، »چهار 
صندوق«، »گیدوکلونا«، »باغ وحش شیشه ای« را داشته و 
همچنین بازیگر نمایش های  »هیاهوی بسیار برای هیچ«، 
»تراموایی به نام هوس«، »خانه عروســک«، »روباه های 
کوچک«، »طبقه ششم«، »کالسکه زرین و اینس مندو« 
و بازیگر مجموعه های تلویزیونی »معمای یک قتل«، »و 
»با من بمان«،  بازیگر فیلم های سینمایی »باد و شقایق«، 
»تنگنا«، »ســینما سینما است« و »لژیون«،  کارگردان 
فیلم های مستند »تولدی دیگر« و »به صلیب کشیدن«، 

بازیگر نمایش تلویزیونی »استنطاق« بوده است.

به تهیه کنندگی رضا مهدوی
تازه ترین آلبوم میالد کیایی منتشر شد

همدلی|  آلبوم »به یاد گل ها« با آهنگســازی و 
تنظیم میالد کیایی و خوانندگی سروش مظفری 
یکی از تازه ترین آثار منتشرشده در بازار موسیقی 
است که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ در اختیار 
مخاطبان قرار گرفت. »به یاد گل ها« عنوان یکی 
از تازه تریــن آلبوم های منتشرشــده در روزهای 
باقیمانده از ســال ۱۴۰۱ است که به آهنگسازی 
و تنظیم میالد کیایی، دکلمــه فاطمه آل عباس 
و خوانندگی سروش مظفری توسط نشر »راوی« 

پیش روی شنوندگان قرار گرفته است.
رضا مهدوی تهیه کننــده این آلبوم درباره این اثر 
نوشــته اســت: »مجموعه »به یاد گل ها« سعی و 
کوشش جناب اســتاد میالد کیایی از چهره های 
سرشناس عرصه موسیقی در مسیر زندگانی است 
که بخشــی از حاصل عمر شریف خود را با نهایت 
توجه به نغمگــی و گوش آشــنایی مردمانی که 
بــا گوش هوش جان می شــنوند، طراوتی تازه در 

فرهنگ شنیداری موسیقی ایران مهیا می سازد.
این هنرمند بخشــی از تاریخ موســیقی معاصر و 
سرشــار از هوش و خاطــره و دقت نظر اجتماعی 
– هنری هســتند که با درک و دریافت منحصر و 
برخوردار از روابط عمومی قوی این مهم نیز باعث 
شده در تک نوازی ســنتور و در اجراهای گروهی 
و آهنگســازی، آثارشــان مورد اقبال عمومی قرار 

گیرد.
خوشــبختانه خواننده جوان جناب آقای سروش 
مظفــری، در ایــن مجموعه با صــدای گرم ونرم 
به خوبــی از عهده برآمده و نشــان از آن دارد که 
اعتماد در اختیار گذارده آهنگساز به خود را صحه 

گذاشته و مهر تائید هم گرفته است.
موسیقی ایرانی سرشار از رنگارنگی و شنیدنی های 
جذاب اســت کــه از طــرف موســیقیدانان با 
گرایش ها و گونه هــای مختلف به گوش ها روانه 
می شــود و این بار نیز هنرمنــدان ارزنده میالد 
کیایی با رمز آشنایی به فرهنگ شنیداری سبک 
زندگی خانــواده ایرانی بر هرچه بهتر شــنیدن 
آثار موســیقایی اش از اوان جوانی تاکنون گوش 
نوازانه تالش کرده اســت. اســتاد اشعاری هم با 
صدای گرم و شــیوا و گفتار دل نشین و آهنگین 
خوانده اند و به یادگار گذاشته اند همچنان که در 
مجموعــه »میالد فرهنگ« این ذوق ورزی را بنا 

نهادند.
این جانب سپاس بیکران دارم از بنده نوازی، توجه 
و محبت اســتاد میالد کیایی که همیشه مرهون 
الطافشــان بوده ام و این بار نیز بــا آلبوم »به یاد 
گل ها« این بنده را به مهر نواخته و الیق بزرگواری 

خود دانسته اند.«

از ۲۵ اسفند
»آوای جادویی« با اصفهانی، معتمدی،  

صادقی و یزدانی از راه رسید
اســتعدادیابی  مســابقات  فصل  اولین  همدلی|  
»آوای جادویی« از روز پنجشــنبه بیست و پنجم 
اســفندماه در قالب یک برنامه هفتگی پیش روی 
مخاطبان قرار گرفت. از این به بعد بناست مسابقه 
اســتعدادیابی »آوای جادویــی« ۱۴۰۱ به صورت 

هفتگی پیش روی عالقه مندان قرار بگیرد. 
»آوای جادویی« مســابقه استعدادیابی خوانندگی 
به تهیه کنندگی محمد طهرانی اســت که در آن 
محمد اصفهانی، رضا صادقی، رضا یزدانی و محمد 
معتمدی به عنوان مربــی و داور و علیرضا افکاری 
به عنــوان مدیر هنری مســابقه حضور دارند. علی 

اوجی هم اجرای این مسابقه را بر عهده دارد.
در نخستین قســمت از مسابقه »آوای جادویی«، 
عالوه بر معرفی داوران و جزییات مســابقه، اولین 
گــروه از شــرکت کنندگان هرکدام یــک قطعه 
اجــرا می کنند و نفرات منتخــب وارد تیم داوران 

می شوند.
این مســابقه ابتدا قرار بود اســفند سال گذشته 
پخش خــود را آغاز کند امــا درنهایت از آخرین 

پنجشنبه سال ۱۴۰۱ عرضه  شد.
پیش تولید این مسابقه ســال ۹۹ آغاز و فراخوان 
ارسال ویدیوها توســط عالقه مندان به شرکت در 
خردادماه سال ۱۴۰۰ منتشــر شد. پس از اعالم 
فراخوان، چندین هــزار ویدیو به دبیرخانه »آوای 
جادویی« ارســال شــد که این آثار در گروهی به 
سرپرستی علیرضا افکاری موردبررسی قرار گرفته 
و افراد منتخب برای مرحله اولیه مسابقه با عنوان 

راستی آزمایی به طور حضوری دعوت شدند.
از بیــن این افراد، منتخبانی که اجرایشــان مورد 
تائید قرار گرفت کارت طالیی دریافت کرده و وارد 
مسابقه شــدند که بخش رقابتی در قالب مسابقه 
»آوای جادویی« به طور اختصاصی پخش می شود.

در هر قسمت از »آوای جادویی«، شرکت کنندگان 
به اجرای قطعاتی از آثار چهره های مطرح کشــور 
می پردازنــد و نفــرات برگزیده با نظــر داوران به 

مراحل بعدی راه می یابند.
عالقه منــدان می توانند از ســایت و اپلیکیشــن 
فیلم نت قســمت اول »آوای جادویی« را به شکل 

قانونی تماشا کنند.

رویداددریچه
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همدلی|  علیرضا زرین دست« مدیر فیلم بردار 
پیشکسوت سینما در بازدید از تاالرهای موزه 
ســینما به بیان خاطراتــی از زنده یاد »عباس 
کیارســتمی« پرداخت. روابــط عمومی موزه 
سینمای ایران، موزه ســینمای ایران در ادامه 
انتشار سلسله برنامه های تاریخ شفاهی خود به 
مناسبت زادروز علیرضا زرین دست بخش هایی 
از گفت وگوی این هنرمند را منتشر کرده است 

که در زیر می خوانیم.
این فیلم بردار پیشکســوت با بیــان اینکه ۵۵ 
ســال اســت که در حوزه فیلم برداری فعالیت 
دارم و هنوز این حرفه را عاشــقانه دوست دارم 
و با آن زندگی می کنم، گفت: در موزه ســینما 
یادگاری هایی از افــرادی وجود دارد که ارزش 
بسیار زیادی دارند زیرا آن ها کسانی بودند که 
پایه ها و بنیاد آمدن ما و حیات سینما را حفظ 

کردند.
او با توجه بــه دوربین های قدیمی که در موزه 
سینما وجود دارد، خاطرنشان کرد: قطعاً با یکی 
از این دوربین ها کــه در این گنجینه تاریخی 
وجــود دارد فیلم »گزارش « ســاخته زنده یاد 

عباس کیارستمی را فیلم برداری کردم.
زرین دســت افــزود: دوربین های عکاســی و 
فیلم بــرداری با اینکه جان ندارند اما به ما جان 

می دهند و ما مدیون آن ها هســتیم. من یک 
دوربین فولکس خیلی قدیمی دارم که مربوط 
به ۱۷ سالگی من است که با شوق وذوق فراوانی 
آن را تهیــه کرده بودم. قطعاً باید در یک جای 
مناسبی به عنوان بخشی از تاریخ سینما از آن 
نگهداری شود و جایی بهتر از موزه سینما برای 

آن مناسب نیست.
او با دیدن عکسی از محسن بدیع در تاالر موزه 
سینما، گفت: ایشان فرد بسیار تأثیرگذاری در 
بخش البراتوار سینما بود که بیشتر تجهیزات 
مکانیکــی مربوط بــه البراتوارهــا را خودش 
راه اندازی کرد و این کار بسیار باارزشی است که 

در آن زمان اتفاق افتاد.
مدیر فیلم بردار پیشکسوت سینما با دیدن بخش 
بین الملل این مجموعه فرهنگی- تاریخی، بیان 
داشت: دو جایزه بین المللی دارم که یکی از آن ها 
کاپ نقره است که از زیمباوه برای فیلم »خانه 
خلوت« گرفتم و دیگری دیپلم افتخار است که 
از جشنواره داکا برای فیلم »سوپراستار« دریافت 
کردم. زرین دســت با دیــدن گنجینه زنده یاد 
»عباس کیارســتمی« نیز خاطرنشان کرد: در 
دوره ای ممنوع الکاری ۶ ماه داشتم، یادم می آید 
کیارستمی به من زنگ زد و گفت: یک فیلم بردار 
خالق می خواهم و من ســه نفر را به او معرفی 

کردم اما انتخابشان نکرد و از خود من خواست 
تا همکاری کنم. به او گفتم مدتی است ممنوع 
الکار هســتم و او در صحبت با آقای بهشتی از 
مدیران وقت آن زمان مشکل ممنوع الکاری من 
را حل کرد و درواقع رفاقت بزرگی در حق من 
کرد که درنهایت برای فیلم برداری »کلوزآپ« 
با او همکاری کردم که خوشبختانه اتفاق های 
خوبی برای فیلم افتاد و امروز در بســیاری از 
کالس های آموزشــی این فیلــم نمایش داده 

می شود.
او بــا بیان اینکه لطف زنده یاد کیارســتمی را 
هیچ وقت فراموش نمی کنــم، گفت: در همان 
۶ ماهی که بیکار در خانه نشســته بودم حتی 
یک نفر هم به من زنگ نزد تا بپرســد روزگار 
من چگونه می گذرد و این موضوع بسیار من را 
آزرده کرده بود و تنهای کسی که به سراغم آمد 

کیارستمی بزرگ و بامعرفت بود.
زرین دست افزود: آشنایی من با کیارستمی به 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زمانی 
که تیتراژ فیلم رشید را می ساخت برمی گردد . 
برای همکاری با او به دیدنش در پاسگاه پلیس 
ژاندارمــری جاجرود رفتم زیــرا او دو هفته در 
آنجا کشیک بود و نمی توانست بیرون بیاید که 

درنهایت باهم همکاری کردیم.

علیرضا زرین دست؛ فیلم بردار شناخته شده سینمای ایران:

کیارستمی، مشکل ممنوع ازکاری ام را حل کرد

همدلی|  کتاب »کرونامه« به قلم سعید رضاخان و با مقدمه 
پروفســور سیدحسن امین رئیس انجمن ادبی ایران در ۲۵ 
اســفند ۱۴۰۱ بهانه ای برای گردهمایی استادان، دانشوران 
و هنرمنــدان در انجمن ادبی ایــران در دفتر دائره المعارف 

ایران شناسی رونمایی شد.
به نقل از روابط عمومــی انجمن ادبی ایران، موضوع کتاب 
رونمایی شــده، نامه هایی است که سعید رضاخان نویسنده 
کتاب که متخصص  نقاشــی پشــت شیشه است، در طول 
شــیوع  اپیدمی کرونا  و تعطیل کارگاه نقاشــی اش بیشتر 
حول محور هنر مزبور و دغدغه های  شــخصی، اجتماعی و 
هنری اش نوشته است. هنر نقاشی  پشت شیشه، در دوران 
صفویه از اروپای شرقی و چین به ایران وارد شد و در عصر 
قاجار هم ادامه و گسترش یافت، اما از اواخر قاجار تا امروز 
رو به فراموشی نهاده اســت. نمونه برجسته ای از این هنر، 
کشــیدن پرتره چهره های ادبی و هنری معاصر است که از 
آن جمله پرتره پروفســور حسن امین اثر بنیامین محمدی 
در همین مراســم ارائه شد و انتشــار این کتاب و ارائه این 
پرتره اثر بنیامین محمدی در این گردهمایی  نقطه عطفی 

برای شناساندن بهتر این هنر بود.
حضور چهره های مطرح حوزه های مختلف  فرهنگ و هنر نیز 
در این فضای صمیمانه بسیار پررنگ بود، ازجمله نوازندگان 
و آوازخوانان مانند حامد حیدری، نگارگران مانند محمدعلی 
محبوبی،  خوشنویســان مانند محمود خوشــنویس و کامل 

قلــی پور،  هنرمندان صنایع دســتی مانند عبداهلل مشــفق، 
اقتصاددانان مانند فرهاد فرشادی و مصیب دوانی، حقوقدانان  
مانند دکتر چراغی، نمایندگان سازمان های بین المللی یونسکو 
و یونیســف مانند دکتر مؤمنی مقیم ارمنســتان، شاعران و  
ترانه سرایان مانند محمود رفیعی )یادها(، کنشگران اجتماعی 
و فرهنگی مانند عبدالعلی حسینیون، حسینعلی ذوالفقاری، 
مصیب دوانی  علی نوری زاده و شــهروز احمدی، موالیی و 
... نویســندگان،ادیبان و روزنامه نگاران مانند ثریا سجده ای، 
ابراهیم شــاکری شمیرانی و روزبه یقینی، مسئوالن کانون ها 
و  انجمن هــای ادبی و فرهنگــی مانند نصراهلل محبی رئیس 
هیئــت مدیرها انجمن امیرکبیــر )اراکی های مقیم مرکز( و 
دکتر بهنام دارابی )مدیر موسسه مدارا و گفتگو(، اهالی هنر 
نمایشی، کارگردانان و مستندسازان مانند مهدی شمسایی، 

عبدالعلی حســینیون،  جاویدی و ... . ســخنرانان  مراســم 
رونمایی کتاب »کرونامه« اثر ســعید رضاخــان هم متنوع 
و بــا گرایش هــای مختلف، عبارت بودند از پروفســور امین 
فیلسوف معاصر و حقوقدان و ایران شناس جهانی نام_ دکتر 
محمدحسن احمدی استاد تاریخ و هنر_ دکتر منوچهر ثابتی 
اســتاد جامعه شناسی و رئیس ســابق انجمن جامعه شناسی 
ایران_ دکتر علی میر خان مدیر مجمع فالسفه ایران_استاد 
عبدالعلی حسینیون جامعه شناس و مستندساز و مدیر گروه 
هنرمندان توســعه گرا_دکتر بسم اهلل شریفی مؤسس و دبیر 
کل اجرایی بنیاد جهانی ســخن گستران سبز منش_ استاد 
محمدعلی محبوبی هنرمند_آقای توســلی مدیر موزه جالل 
آل احمد و ســیمین دانشــور_آقای مصیب دوانی کنشگر 
اجتماعی و فرهنگی_ خانم آراسته ناشر کتاب و استاد سعید 
رضاخان هنرمند نقاشی پشت شیشــه و نویسنده کتاب.در 
این مراســم کتاب رونمایی شــده و کارت تبریک دست ساز 
اســتاد سعید رضاخان بین حاضران تقدیم شد  و لوح تقدیر 
هنری دست ساز خوشنویسی شــده ارزشمندی نیز از سوی 
موسســه مدارا و گفتگو به پروفسور امین و خوشنویسی های 
زیبای آقایان محمود خوشنویس و کامل قلی پور به پروفسور 
امین و آقای حسینیون اهدا شد. جلسه با گرفتن عکس های 
یادگاری در ســاعت ۱۴ روز ۲۵ اســفند با پخش کتاب های 
اهدایی پروفســور  امین به مناسبت  پیشواز جشن نوروز به 

همه مهمانان به پایان رسید.

رونمایی از کتاب »کرونامه« با حضور چهره های علمی، فرهنگی و هنری برگزار شد

دغدغه های شخصی آقای نقاش

 پاســتور می گوید: شــانس چیزی جز برآیند تصمیم های 
خودآگاه و ناخودآگاه ما نیست. با این تصور که تصمیم های 
ناخودآگاه ما نیز خود ریشــه در تصمیم هــای خودآگاه ما 
دارنــد، حضور ما در هر موقعیت مکانــی حاصل قدم هایی 
اســت که ذهنیت پیشــین ما آن را به وجود آورده است. 
»مرگ مرموز همسایه« رمانی اســت موقعیت محور که با 
خلق موقعیت های مکانی، شخصیت های خود را می سازد و 
وارد جریان داستانی می کند. نقطه عطف این اثر را می توان 
در دو مســئله دید. نخست شــکل توصیف مکان ها، این که 
خلق ایــن موقعیت ها تا چه حد به واقعیت نزدیک اســت 
بر خواننده پوشــیده است اما در قســمت های مختلفی از 
کتاب توصیفات مکانی موفق می شود فضایی را برای بیننده 
خلــق کند که پیرنگ اصلی داســتان در آن اتفاق می افتد. 
مثل منزل آپارتمانی و مشــکلی که در ســاخت آن وجود 
داشــته است، یا محله روشنفکرها و فضای حاکم بر آن و یا 
قسمت هایی که در خاطرات به آن اشاره می شود مثل بخش 
عاشــقانه پایانی کتاب،درخت عرعر، پشت بام و حیاط خانه 
شهربانو. بخش محله روشــنفکرها احتماالً برای بسیاری از 
افرادی که با نویسنده آشــنایی دارند چندان جدید نیست 
چراکه شرح دقیق تر و قابل لمس تری از این محله را پیش تر 
در فیلم مســتندی به همین نام ساخته ایشان دیده اند اما 
آنچه در کتاب روایت می شود در راستای هدفی دیگر است. 
همان طور که گفته شــد »مرگ مرموز همســایه« با خلق 
موفق چندین موقعیت مکانی، بســتری را آماده می کند که 
داستان در آن خلق می شــود اما این داستان سازمان دهی 
شــده نیست بلکه بیشتر به شــکل خرده روایت هایی است 
که به صورت متوالی و یکپارچه روایت می شوند، شبیه آنکه 
کســی خاطرات خود را با گسســت زمانی اما پشت سرهم 
برای کس دیگری تعریف کند، با این پیش فرض که شنونده 
کاماًل با مکان هایی که از آن صحبت می شــود آشناســت و 
این نکته مهمی اســت که نویسنده در اثر خود به آن دست  
یافته است. یک شــاکله منحصربه فرد که ترکیب موفقی از 

تجربه گرایی و روزانه نویسی است.
زبان نثر داستان چند ویژگی بارز دارد. نخست این که زبانی 

توصیف گراســت. این ویژگی در راســتای توصیف مکانی 
شکل می گیرد و حتی در گفتگوها نیز این خصیصه را حفظ 
می کند. دو ویژگی دیگــر این زبان که از نکات قوت کتاب 
به حســاب می آیند، طنز کالمی نهفته در متن  و گفتگوها و 
همچنین لحن شــاعرانه ای اســت که گاه در بخش هایی از 
کتاب نه تنها بار معنایی خوبی به داســتان می دهد بلکه به 
ایجاز مفهومی خوبی نیز منجر می شــود. در زندگی روزانه 
همواره اســتفاده از عبارات آمیخته بــه طنز، کنایه ها و غر 
زدن های شوخ طبعانه جایگاهی مهم و کاربردی دارند، رمان 
»مرگ مرموز همســایه« به خوبی با استفاده از این مقوله با 
مخاطب خود ارتباط برقرار می کند، به طور مثال شخصیت 
سحر کاماًل از این طریق است که به بیننده معرفی می شود 
و اتفاقاً به علت قابل درک بودن شــکل شخصیت پردازی او 
در این مسئله موفق است. رفتارهای روزانه نیز به شکلی با 
نوعی شــوخ طبعی صمیمانه همراه هستند که هر چه رمان 
به انتهای خود نزدیک می شــود بنا بر ضرورت داســتانی، 
تلخ تر نیز می شــوند. دیگر ویژگی زبانی رمان »مرگ مرموز 
همسایه« شــاعرانه بودن آن بخصوص در بخش های پایانی 
است. آنچه شخصیت ها به زبان می آورند برخالف بخش های 
ابتدایی و میانی کتاب که صمیمی و به زبان امروزی بسیار 
نزدیک هستند، هر چه به انتهای کتاب می رویم، استعاری تر 
می شــود تا جایی که کتاب با این جمله به پایان می رسد: 
من مرده ام، سال هاســت مــرده ام و روی این درخت عرعر 

هنوز منتظرم... .
»مرگ مرموز همسایه« داستان تنیدگی روابط شخصیت ها 
در یکدیگر اســت، انسان ها با شــکل رفتاری شان در برابر 
یکدیگــر تعریف می شــوند. به عبارتی ایــن جمله معروف 
را یادآور می شــوند که شــخصیت من را از روی رفتار من 
بــا خودت قضاوت نکن، آنچه می بینــی بازتاب رفتار تو در 
شــخصیت من اســت. هر یک از کارکترهای رمان »مرگ 
مرموز همســایه« با دیگری رابطه مخصوص خودش را دارد 
و نویسنده کوشیده است با به تصویر کشیده یک شخصیت 
از طریــق دیگران، او را به خواننــده معرفی کند. به همین 
دلیل است که به جز عمو اسد، که به علت ذهنیت متفاوتش 
همگی نوعی غریبگی با او دارند، بقیه شخصیت ها با بازتاب 
رفتارهایشــان در رفتار دیگران شکل می گیرند. این ویژگی 
درعین حــال کــه خلق چنین اثــری را دشــوار و پیچیده 
می کنــد رمان را با وجود تمام تنش های شــخصیت هایش 
در جای جای داســتان، از محتوای درون گرایی خارج و آن 

را بیشــتر به رمانی برون گرا بدل می کند، حتی شــخصیت 
شهربانو نیز از این رویه پیروی می کند و تنها عمو اسد است 
که گویی بــه علت کاراکتر منحصربه فــردش از این قاعده 

مستثنا بوده است. 
شکل روایی داستان که به نظر می رسد روزانه نویسی است، 
به اثر چند ویژگی داده اســت. نخســت این که خواننده در 
توالی داستانی کمی سردرگم می شود چراکه همان طور که 
گفته شد داستان از شکل سازمان یافته خود خارج می شود. 
درعین حال چنین شــکلی از روایت، به ســبب بازتابی که 
خلق وخوی روزانه نویســنده در روح کتاب دمیده است، به 
اثر این امکان را می دهد که به صورت مقطعی در بخش های 
مختلف خود به تعامل و تفهیم دوستانه تری نسبت به روال 
معمــول با مخاطب دســت یابد. ایــن دو ویژگی به صورت 
مشــخص در رمان »مرگ مرموز همســایه« دیده می شود. 
»مرگ مرموز همسایه« سرنوشت انسانی است که روح خود 
را هنوز متعلق به صمیمیتی می داند که به نظر می رســد از 
دســت رفته است و جسم خود را ناگهان در موقعیتی یافته 
است که نمی تواند آن را پناهگاه خود ببیند. به همین دلیل 
است که اثر پیوسته به نقد حال و تأمل گذشته می پردازد و 
هرگاه از امروز صحبت می کند زمان ســریع می گذرد گویی 
نویسنده همچون انسان امروزی ارزش چندانی برای ثانیه ها 
قائل نیســت و هرگاه داستان درگذشــته روایت می شود، 
محتوای زمان عمودی می شود، عمق می یابد و به خاطره ای 

مشترک میان نویسنده و خواننده بدل می شود.
»مرگ مرموز همسایه« نوشته ناهید شمس از نویسندگان 
و منتقدان خوب داســتان پارســی و در صدوبیست صفحه 

توسط نشر افراز منتشر شده است. 

یادداشتی بر رمان »مرگ مرموز همسایه« نوشته ناهید شمس

سپیده،شبهولرامیبلعد

   امیرحسین تیکنی 


