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شهاب مهدویاکران
روزنامه نگار

داستان توفان و 
کودکان ناهمگون

نگاهی به فیلم »زمزمه های گمشده در 
دوردست«

 »زمزمه های گمشده در دوردست« ساخته منصور 
فروزش مستندی است که از همان نمای افتتاحیه 
تکلیف خود را در این ســاحت با مخاطب روشن 
می کند. موضوع فیلم آنقدر اهمیت دارد که از همان 
تصاویر و میان نویس  ابتدایی ما در فضای فیلم قرار 
می گیریم. در سال های اخیر مهاجرت غیرقانونی و 
پناهجویی یکی از چالش های اساسی جهان بوده 
است که ابعاد مختلفی از چالش های سیاسی در 
نظام بین الملل، توزیع ثروت و مناقشــات بومی، 
اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی را در برگرفته 
است.  مهاجرت در اساس یکی از گزینه های دیرین 
انسان برای تغییر شرایط و دستیابی به زندگی بهتر 
و مناسب تر بوده است. گریز ازیک سرزمین برای 
شروع یک زندگی تازه، با هر انگیزه و الزامی آنقدر 
در تاریخ بشر تکرار شده و شبکه زیستی و ارتباطی 
انسان را از خود متأثر ســاخته است که بیشتر به 
نوعی آیین می ماند. حتی در متون و سنن دینی 
مهاجرت یکی از راه های توصیه شــده برای کم 
کردن رنج و ادامه حیات است. از دیگر سو رشد و 
توسعه جوامع انسانی به شکلی که امروز با آن مواجه 
هستیم، حاصل همین مهاجرت ها و اختالط های 
نژادی و ملی حاصل از آن اســت. هرگونه کوچی 
با ویرانی و ســاخت همزمان همراه است. گذشته 
ویران و دور شده و جهان و مواجهه ای تازه ساخته 
و ظاهر می شــود. جاکن شدن و مهاجرت درست 
مثل مرگ و باززایی است؛ بحرانی است وجودی که 
زمینه عادی و آشنای زندگی را از بین می برد و این 
بدان معناست که شناخته شدگی و هویت انسان 
که در مواجهه با دیگری معنا پیدا می کند از بین 
می رود. پس جاکن شدن به معنای تهی شدن است 
و در شرایط تازه این هویت ویران شده باید خود را 
بازیابی و بازسازی کند. با این اوصاف بدیهی است 
که بحران هویت یکــی از عوارض اصلی مهاجرت 
است. در این میان مســتند »زمزمه های گمشده 
در دوردست« به مهاجرت غیرقانونی می پردازد که 
این هویت باختگی و بازیابی مجدد در آن مسئله ای 
مشدد است و به نفی منزلت انسانی گره می خورد. 
گذر از راه های ناامن، قمار بر سر جان و مال، زندگی 
در کمپ گروهی، آوارگی، سپردن امنیت خود به 
قاچاقچیان انسان و... همه عواملی است که در کنار 
مسائل ذاتی جاکن شدن، منزلت فردی را نفی و 
نابود می کند. پناهجوی غیرقانونی دست به انکار 
و ویرانی خود می زند تا بتواند گریز را محقق و در 
شرایطی تازه خود را دوباره متولد کند. اما توفان 
این گریز، کودکانی ناهمگــون می زاید. دوربین 
فروزش در معرفی جغرافیا و موقعیت پناهجویان 
در کمپ، این منزلت باختگی و تحقیر بنیادین را 
بدون قضاوت و در بافت واقعی خود تصویر می کند. 
خط ناامیدی در نگاه و کلمات آدم های فیلم جاری 
است؛ گویی که آوارگی از سرگذشت به سرنوشت 

این پناهجویان بدل شده است.
فیلمســاز در »زمزمه های گمشده در دوردست« 
2کار اصلی را به ثمر  رســانده اســت؛ یکی اینکه 
بی قضاوت به آدم ها و موضوع نزدیک شده و دیگر 
آنکه این نزدیکی را در اندازه نگه داشــته است. با 
اینکه فیلمساز از سوژه های انسانی خود می پرسد 
چرا تن به مهاجرت غیرقانونی داده اند و آیا پشیمان 
هستند یا خیر، اما هیچ گاه از این سؤال به سمت 
قضاوت آنها حرکت نمی کند؛ چراکه تالش برای 
قضاوت، خود نوعی تحقیر شرایط سوژه های فیلم 
اســت و این دقیقاً آن چیزی است که فیلم باید از 
آن اجتناب و به جای آن منزلت ذاتی نادیده گرفته 
شده را تصویر کند و این موفقیت بزرگ این مستند 
است؛ یادآوری منزلت. زاویه دید فیلم به درستی 
در ســاحت مشــاهده باقی می ماند و در مواجهه 
با ســوژه ای با این هجم از اهمیــت و درام ذاتی، 
هرگونه مواجهه در ساختار سینمای مستند نوعی 
کنشگری هم هست. پس مستند فروزش در عین 
مشاهده گر بودن و پایبندی به جایگاه و اصول آن، 
منفعل نیست، بلکه نفس قاب گرفتن از این واقعیت 
با ساختار اتخاذ شده در فیلم، خود نوعی کنشگری 
اســت. نکته دیگر فاصله ای اســت که دوربین با 
سوژه های خود حفظ می کند. به جز موارد معدودی 
که در فیلم خوش نشسته اســت، با هوشمندی 
احساسات گرایی فردمحور رخ نمی دهد. آدم ها در 
موقعیت و با توجه به یک مسئله همگانی و جمعی 
تصویر می شوند. تصویر گویا و دقیق است و به آدم ها 
به اندازه آن طرح کلی که بازنمایی و آگاهی بخشی 
در باب مهاجرت غیرقانونی است نزدیک می شود؛ 
برای همین به جای تجربــه جزئی افراد، موقعیت 
و یک رفتار انسانی در زمینه اجتماعی خود است 
که اهمیت پیدا می کند.  واقعیتی که فیلم نمایش 
می دهد به شدت تلخ و اثرگذار است، اما فیلمساز به 
جای غلظت بخشیدن به تراژدی، این تلخی و فضای 
سرد و دلگیر را به شکلی بصری در فیلم بازتاب داده 
است. بافت تصویری گرفته و سرد فیلم باعث شده 
که تصاویر حتی در روز و زیر نور آفتاب هم به سمت 
تیرگی حرکت کنند و شــبی بی پایان را بسازند. 
سرما نیز اینجا نقشی اساسی ایفا می کند و باعث 
می شود حس آسیب پذیری و بی پناهی در فضای 
فیلم بیشتر خود را نشان دهد؛ به همین دلیل تأکید 
بصری فیلم بر چشم اندازهای برفی کمک بسیاری 

به ارتباط حسی اثر کرده است.

علیرضا نراقییادداشت
روزنامه نگار

222324

  چهارشنبه     19 مرداد  1401     12 محرم  1444       سال سی ام          شـــماره  8562

سفره اکران متنوع تر می شود
 دوزیست و کوزوو از فردا می آیند

2فیلم سینمایی »دوزیســت« و »کوزوو« از 
فردا 2۰مرداد به چرخه اکران سینماها اضافه 
می شــوند. درحالی که هفته گذشته همایون 
اسعدیان، سخنگوی شــورای صنفی نمایش 
اعالم کرده بود از روز پنجشــنبه 2۰مردادماه 
- که تعطیلی سینماها پس از دهه اول محرم 
به پایان می رســد - فیلم »شــب طالیی« به 
کارگردانی یوسف حاتمی کیا روی پرده می رود، 
پیش فروش 2فیلم دیگر یعنی »دوزیست« و 
»کوزوو« برای اکران از پنجشنبه در سایت های 
فروش بلیت آغاز شده است؛ 2فیلمی که برای 
جان بخشیدن به حال و هوای نه چندان پررونق 
اکران، به سینماها می آیند؛ یک درام اجتماعی 
پربازیگر و یــک کمدی که ترکیــب اکران را 

متنوع تر خواهند کرد.

دوزیســت، فیلمی که بعد از دوسال ونیم 
تأخیر روی پرده می آید

دوزیســت، بــه کارگردانــی بــرزو نیک نژاد و 
تهیه کنندگی سعید خانی است که در سال۱۳۹۸ 

ســاخته شــده و برخالف دیگر آثار سازنده اش 
که کمدی بودند، اجتماعی اســت. این فیلم در 
سی وهشتمین جشنواره  فجر به نمایش درآمد و 
بازیگرانی همچون جواد عزتی، هادی حجازی فر، 
ستاره پسیانی، پژمان جمشیدی، مانی حقیقی، 
مجید نوروزی، الهام اخوان و سعید پورصمیمی 
در آن بازی کرده اند. بازخورد نمایش دوزیست در 
جشنواره فیلم فجر در مجموع مثبت بود؛ فیلمی 
که هم منتقدان به صورت نسبی از آن استقبال 
کردند و هم تماشــاگران دوســتش داشتند؛ 
موفقیتی که باعث شد سازندگان فیلم درصدد 
اکران دوزیست در بهار۹۹ برآیند. کرونا اما همه 
معادالت را برهم زد. سینماها عمال تعطیل شدند. 
اکران آنالین هم که قرار بود فرصتی تازه باشد، 
موفق از کار درنیامد. در اردیبهشت۹۹ صحبت 
از اکران آنالین دوزیست هم به میان آمد که البته 
با مخالفت کارگردان، ماجرا منتفی شد. کارهای 
قبلی برزو نیک نژاد اغلب در ژانر کمدی بودند و او 
این بار سراغ درام اجتماعی رفته است؛ فیلمی که 
نیک نژاد درباره اش چنین می گوید: »این فیلم 
را متفاوت از دیگر آثار ســینمایی ام ساخته ام و 
در تالشم هم مخاطب خاص و هم عام را جذب 
کنم. نهایت امیدم جلب رضایــت هر طیفی از 

تماشاگران سینماست.«

کوزوو؛ امیدوار به نشاندن لبخند بر چهره 
مخاطبان 

کوزوو دیگر فیلمی است که از فردا روی پرده 
سینماها می آید. این فیلم به کارگردانی میثم 

هاشمی طبا و تهیه کنندگی حسن کالمی یک 
کمدی اجتماعی است. کوزوو پاییز سال۱۴۰۰ 
آماده نمایش شد و کورش تهامی، فرهاد آییش، 
روشــنک گرامی، حمید ابراهیمــی، هومن 
شــاهی، ســیاوش چراغی پور، مریم سعادت، 
بهرام ابراهیمی، بیوک میرزایی، امید روحانی 

و بهاره کیان افشار با حضور گوهر خیراندیش 
و بهنــاز جعفری بازیگران آن هســتند. میثم 
هاشــمی طبا، کارگردان کوزوو درباره شرایط 
اکران این فیلم گفت: »فیلم سینمایی کوزوو، در 
شرایط بسیار سختی ساخته شد. در دورانی که 
بیماری کرونا به صورت افسارگسیخته، روزانه 
جان صدها نفر از هموطنانمــان را می گرفت 
و هزاران خانواده به ســوگ می نشستند. تمام 
کشــور در وضعیت قرمز بود و گــروه تولید از 
فردای خود خبر نداشت. اما بازیگران و عوامل 
ســاخت، فداکارانه در کنار پروژه ایستادند تا 
فیلم به ســرانجام برســد. کوزوو، یک کمدی 
مفرح، اخالق مدار و ســالم است، با قصه ای که 
مخاطب را با خود همراه می کند. حاال که فیلم 
بعد از طی مراحل قانونی در روزشــمار اکران 
قرار گرفته، بســیار خوشــحالم. بیشتر از این 
جهت که در اوج سختی ها و تلخکامی های این 
روزها، فرصتی فراهم شده تا مردم عزیز کشورم 
ســاعتی را در آرامش و با حال خوب ســپری 
کنند. فیلم کوزوو با ســرمایه شخصی ساخته 

شده و مهم ترین دستاورد آن، 
لبخندی خواهد بود که بر لب 
بینندگان نقش خواهد بست.«

خستگی ناپذیر در راه خبر
همراه با پدر خبرنگار شهید »علیرضا افشار« 
که نمایشگاه دائمی از آثار و یادگاری هایش 

برپا کرده است

 غلبه وجه 
عاطفی عاشورا

بررسی وجوه عاطفی عاشورا و علت 
پررنگ بودن آن در روایات

 روزنامه نگاران 
در دام  ترامپ افتادند

کتاب »رسانه های مغرض« تحلیلی از رواج 
اخبار مجعول در رسانه هاست 

 نمایش پدر
 روی صحنه

گــروه بازیگــران »پدر« 
بــه کارگردانــی آروند 
دشــت آرای که قرار است 
شهریور ســال جاری روی 
صحنه برود، معرفی شــد. 
به گــزارش همشــهری، 
نمایــش »پدر« نوشــته 
فلوریان زلــر جدیدترین 
اثر شرکت فیلم و هنرهای 
اجرایی »ویرگول« اســت 
که با کارگردانــی آروند 
دشــت آرای روی صحنه 
می رود. پیش از این حضور 
رضا کیانیان، لیلی رشیدی 
و ســعید چنگیزیان در 
نمایش »پدر« قطعی شده 
بود و ماریــن ون هولک، 
سوگل خلیق، بهزاد کریمی 
و نجوا صاحب الزمانی نیز 
دیگر بازیگران این نمایش 
هســتند. این نمایش قرار 
است شهریور ماه اجرایش 

را شروع کند.

شاگردان 
 سمندریان، 
روی صحنه

اولیــن تولیــد آکادمی 
دراماتیــک  هنرهــای 
نمایــش  ســمندریان 
»بیوگرافی: یک بازی« اثر 
ماکس فریش به کارگردانی 
روژین عبدالرزاقی آماده 
اجرا می شــود. به گزارش 
همشهری، این اثر نمایشی 
با حضور الیکا عبدالرزاقی، 
رضــا موالیــی و احمد 
ساعتچیان به عنوان 3 تن از 
شاگردان حمید سمندریان 
روی صحنه خواهد رفت. 
اولین نسخه این نمایشنامه 
۵۰سال پیش توسط استاد 
اسماعیل شــنگله با نام 
مستعار »ا. ش« ترجمه شد 
و همین ترجمه بود که در 
شناساندن ماکس فریش 
به تئاتر ایران تأثیر بسزایی 
داشت. سال ها بعد ماکس 
فریش پیش از مرگش این 
متن را بازنویســی کرد که 
این اجرا بر مبنای نســخه 
می گیرد. شــکل  جدید 

گروه اجرایــی این نمایش 
بــه کارگردانــی بورژین 
عبدالرزاقی از زمان شروع 
پروژه قصد تقدیم ترجمه 
و اجرای این اثر را به استاد 
اسماعیل شنگله داشتند 
و با دختر این هنرمند برای 
این منظور در ارتباط بودند 
که این رایزنی ها با درگذشت 
شنگله همزمان شد.هدف 
از تولید این آثــار ایجاد 
ارتباط ســازنده حرفه ای 
میان نســل های مختلف 
فارغ التحصیــان ایــن 
آکادمی در طول 2۸ سال 
و به خصوص انتقال تجربه، 
تفکر و دیسیپلین استاد و 
هم نسان اش به نسل های 

جدید خواهد بود.

طرحی برای 
حبیب هللا 

صادقی

حسن روح االمینـ  هنرمند 
نقاشـ  تصویری از تابلوی 
جدید خــود را در صفحه 
اینستاگرامش منتشر کرد. 
به گزارش همشهری، »بابا« 
نام تابلوی جدید حســن 
روح االمین است که به یاد 
مرحوم، حبیب اهلل صادقی 
کشیده شــده است. این 
تابلو درواقع روایت حسن 
روح االمین از وداع پدر با 
دختر در روز عاشورا است 
که با تکنیــک رنگ روغن 
روی بــوم و در ابعاد ۱۱۰* 
۱۱3۰ کشــیده شده است. 
حبیب اهلل صادقی، هنرمند 
پیشکســوت و انقابی در 
عرصه هنرهای تجســمی 
پنجم مرداد ماه امسال دار 
فانی را وداع گفت. مراسم 
تشییع و خاکســپاری او 
هشتم مرداد ماه همزمان با 
نخستین روز محرم از مقابل 
فرهنگستان هنر برگزار و 
پیکرش در قطعه هنرمندان 

به خاک سپرده شد.

اکرانیکههرروزشلوغترمیشود
با اضافه شدن 2فیلم دوزیست و کوزوو به فیلم های روی پرده، اکران شلوغ سینماها شلوغ تر 
می شود. با این تعداد فیلم در حال اکران طبیعی است که فرصت نمایش مناسب نصیب همه آثار 
روی پرده نشود. بهترین سانس ها در بهترین سالن ها، سهم فیلم های پرفروش تر )که اغلب 
کمدی هستند( می شود و فیلم های غیرکمدی مخاطبان کمتری می یابند. کافی است این موضوع 
را در نظر بگیریم که از مجموع فروش فیلم ها در اکران۱4۰۱ حدود ۹۰میلیارد تومان سهم 2فیلم 
کمدی »سگ بند« و »انفرادی« بوده است. درحالی که بقیه فیلم های اکران شده از ابتدای سال، 
درمجموع ۱۰۰میلیارد تومان فروخته اند. با آغاز ماه محرم، نمایش فیلم  های کمدی، از شنبه 
۸مردادماه متوقف شد و این فرصت ۸روزه، زمان مغتنمی برای خودی نشان دادن آثاری بود که 
همواره اعتراض داشتند بیشترین تعداد سالن به تصرف آثار کمدی درآمده است. با این حال، 
فیلم های اجتماعی و کودک موفق شدند به اندازه نیمی از گیشه یک هفته معمول فروش کنند و 
رقم گیشه را در مرز ۵میلیارد تومان حفظ کنند. پرفروش ترین فیلم ۸روزی که آثار کمدی  روی 
پرده نبودند، »تی تی« بود که 2میلیاردو2۰۰میلیون تومان فروخت تا به تنهایی، نیمی از فروش 
کل گیشه را در انحصار خود ببیند. »علف زار« پس از دوماه ونیم نمایش، همچنان مخاطب دارد. 
فیلم کاظم دانشی موفق شد در این ۸روز، رقمی بالغ بر یک  میلیاردو2۵۰میلیون تومان بفروشد 
تا به همراه تی تی، ۶۵درصد از کل فروش گیشه این مدت را در اختیار داشته باشند. »هناس« 
هم در این مدت، 2۹هزار بلیت فروخت تا گیشه ای ۶۰۰میلیون تومانی را برای خود رقم بزند. 
چهارمین فیلم پرفروش این روزها، »زاالوا« است که ۹۷۰۰بلیت فروخت و به 32۰میلیون تومان 
دست یافت. »بازیوو« نیز توانست خود را تا رده پنجم جدول باال بکشد و طی این ۸روز، گیشه 

2۹۰میلیونی داشته باشد.

مکث

زندگی   باهنر در »راز ناتمام«
رازناتمام، آتش سرد و بی نشان از 22مرداد روی آنتن می روند

شبکه های تلویزیونی دهه اول محرم در 

پخش سریال ها دستشان خالی بود؛ آنتن سیما
شبکه ها با پخش سریال های تکراری پر 
شد. به نظر از هفته سوم مردادماه آنتن شبکه ها پر می شود. 
عالوه بر سریال »آتش سرد« که از 22مردادماه روی آنتن 
شبکه2 می رود، ســریال »راز ناتمام« هم پخش خود را از 

شبکه یک آغاز می کند.
»آتش سرد« که در ۳۰ قسمت ۴۵دقیقه ای به نویسندگی 
محسن سرتیپی و نازنین فرخلو، کارگردانی رضا ابوفاضلی و 
تهیه کنندگی علی مهام ساخته شده یک ملودرام اجتماعی 
است. شبکه۳ هم »بی نشان« را در جدول پخش خود دارد؛ 
ســریالی به کارگردانی راما قویدل که در ۳۰قسمت تولید 
شده؛ بخشی از سریال هم متناسب با حال و هوای قصه در 

کربال جلوی دوربین رفته است.
از دیگر سریال هایی که برای پخش آماده شده »راز ناتمام« 
امین امانی اســت که عالوه بر کارگردانــی، تهیه کنندگی 
سریال را نیز عهده دار اســت. طرح اولیه سیدجالل الدین 
دری با نویســندگی امین امانی، هدایت کریم  زاده و سمانه 
میرعابدینی و با همکاری رحمان سیفی آزاد به عنوان مشاور 
فیلمنامه، تولید شده است. »راز ناتمام« با مضمونی تاریخی ، 
سیاســی و روایتی از کش و قوس یک ماجرای امنیتی، به 
زندگی پرفراز و نشیب شهید محمدجواد باهنر می پردازد. 

این سریال هم از 22مرداد روانه آنتن شبکه یک می شود.
این سریال در آســتانه شــهادت 2دولتمرد بزرگ انقالب 
اســالمی، شــهید محمدعلی رجایــی )رئیس جمهور( و 
شهید حجت االسالم و المســلمین دکتر محمدجواد باهنر 

)نخســت وزیر( روی آنتن می رود. »راز ناتمام« در کش و 
قوس یک ماجرای امنیتی به زندگی پرفراز و نشیب شهید 
محمدجواد باهنر می پــردازد که در فعالیت های پرثمرش، 
سوابق مبارزاتی علیه رژیم ستمشاهی و بارها محکومیت به 
زندان دارد و پس از انقالب اسالمی نیز وزیر آموزش و پرورش 
و سپس دومین نخست وزیر دولت جمهوری اسالمی ایران 
است. محمدجواد باهنر هشتم شهریورماه سال ۱۳۶۰ توسط 
منافقین ترور شد و همراه با محمدعلی رجایی، رئیس جمهور 

وقت ایران به شهادت رسید.
این سریال تلویزیونی، شــخصیت بزرگان انقالب اسالمی 

ازجمله آیــت اهلل ســیدمحمد بهشــتی، آیــت اهلل اکبر 
هاشمی رفسنجانی، شــهیدمحمدعلی رجایی را بازسازی 
کــرده و روایت هایی از وجوه مبارزاتی این شــخصیت ها و 
حزب جمهوری اســالمی و وقایع دهه ۶۰ و فتنه انگیزی و 
جنایات منافقین را به نمایش می گذارد. فرهاد جم در نقش 
شهید باهنر، رامین راســتاد در نقش آیت اهلل رفسنجانی، 
سیدجواد هاشمی در نقش شهیدرجایی، مسعود رحیم پور 
در نقش شهید بهشــتی و علیرضا مهران در نقش آیت اهلل 
خامنه ای با طراحی گریم محســن دارسنج بازی می کنند. 
بهرام ابراهیمی در نقش مهدی بازرگان، شهرام عبدلی در 

نقش مسعود کشمیری، نگین معتضدی در نقش همسر یک 
مأمور امنیتی و همچنین مریم کاویانی، مریم خدارحمی، 
مهدی امینی خواه، مســعود رحیم پور، مهدی کوشــکی، 
محمدرضا علیرضایی، ابوالفضل همراه، لیال بوشــهری و... 
از دیگر بازیگران این سریال هســتند. تدوین حامد بردبار 
و صداگذاری علی نوری و آهنگسازی متن مرتضی شفیع و 
جلوه های ویژه بصری امین ملک زاده به این اثر رنگ بخشیده 
است. »راز ناتمام« در 2۵قســمت در صدا و سیمای مرکز 
کرمان و به سفارش مرکز سیمای استان ها تولید شده است.

در کنار سریال های تاریخی که تولید برخی از نیمه گذشته 
و بعضی هــم در مراحــل پیش تولید قرار دارند، ســلمان 
فارســی همچنان به کارش ادامه می دهد. بازیگران زیادی 
مقابل دوربین داوود میرباقــری رفتند که یکی از آنها تورج 
نصر است. این هنرمند دوبله این روزها در سریال »سلمان 
فارسی« بازی دارد و قرار است با چند گریم متفاوت در چند 

نقش  حاضر شود.
تصویری از او و علیرضا شجاع نوری در فضای مجازی منتشر 
شده و نشــانگر این موضوع اســت .تورج نصر کمتر از یک 
ماه اســت کار خود را جلوی دوربین داوود میرباقری آغاز 
کرده و فعال ۳نقش با ۳گریم متفاوت دارد که گویی فضای 
طنزگونه ای را نمایش خواهد داد. سریال »سلمان فارسی« 
به تهیه کنندگی حســین طاهری ازجمله بزرگ ترین آثار 
نمایشی تاریخ کشور محسوب می شود. ساخت این سریال 
بنابر اعالم داوود میرباقری تا سال ۱۴۰۵ به طول می انجامد و 
بازیگران ایرانی و خارجی از کشورهای یونان، مراکش، تونس 

و... در آن بازی خواهند کرد.
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