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ندازندیجشنواره
روزنامه نگار

نگاهی به  کتاب»خشمآبه« 

20روایت از تنش 
آبی در غیزانیه 

شرایط ویژه یک منطقه جغرافیایی گاه می تواند 
موضوع یک پژوهش میدانی قــرار بگیرد و در 
قالب مقاله ای مفصل یا کتاب منتشر شود. غالب 
نویسندگانی که به این حوزه ورود کرده و آثاری 
از خود به یادگار گذاشته اند، معموال با رویکرد 
تک نگاری به ســراغ موضوع مورد عالقه خود 
رفته یا به سفارش مراکز پژوهشی کار خود را 
آغاز کرده و به سرانجام رسانده اند. از نمونه های 
شاخص در این زمینه می توان به کتاب»خیاو یا 
مشگین شهر« به قلم غالمحسین ساعدی اشاره 
کرد که تک نگاری روســتایی مصور در زمینه 
مردم نگاری جغرافیای طبیعی و فرهنگی شهر 
خیاو یا مشگین شهر، از شهرهای استان اردبیل 
است. این پژوهش به سفارش مؤسسه مطالعات 
و تحقیقات اجتماعی دانشــگاه تهران صورت 
گرفت و برای نخستین  بار در سال ۱۳۴۴ چاپ 
شد. مؤسسه یادشده پیش از آن، پژوهش هایی 
از این دست مانند اورازان، جزیره خارک ُدّر یتیم 
خلیج فارس و تات نشین های بلوک زهرا به قلم 
جالل آل احمد و ایلخچی به قلم غالمحســین 
ساعدی را منتشر کرده بود. آنچه تک نگاری های 
معاصر را نســبت به سایر نوشــته های مشابه 
متمایز می کند، وســعت دامنه پژوهش های 
صورت گرفته و شــیوه نگارش این آثار است 
که اغلب متاثر از قدرت قلــم و نیز جهان بینی 
نویســنده اســت که به موضوع پژوهش ابعاد 
چند سویه ای می بخشد و باعث ماندگاری آن 
می شود. با این حال، در تعریف تک نگاری آمده، 
تک نگاری یا مونوگرافی، نوشــته ای است که 
فقط از یک موضوع واحد بحث می کند؛ به بیان 
دیگر، تک نگاری بررسی کامل و جامع االطراف 
موضوعی خاص و کمابیش محدود اســت که 
موضوع آن می تواند مورد خاصی از ادبیات، هنر، 
تاریخ، جغرافیا، جامعه شناسی و مردم شناسی با 
زمینه های علمی و فرهنگی باشد. اما در تعریفی 
محدودتر، تک نگاری توصیفی اســت دقیق از 
یک شخص)بیوگرافی( یا یک واحد اجتماعی 
مانند خانواده، طایفه، قبیله، قشر اجتماعی یا 
یک روستا یا یک واحد اجتماعی که جنبه های 
مختلف آن را در برمی گیــرد. از تازه ترین آثار 
در این زمینــه می توان به کتاب»خشــمآبه: 
20 روایت از تنش آبــی در غیزانیه و گزارش 
یک بحران« به قلم فردین آریش، نویســنده و 
روزنامه نگار جوان اشاره کرد که اخیراً از سوی 
انتشارات ســوره مهر در تهران چاپ و منتشر 
شده است. این کتاب که از سوی مؤسسه هنری 
رسانه ای سلوک تهیه و منتشر شده نخستین 
جلد از مجموعه»آب خوانی« است که به موضوع 
بحران آب در غیزانیه خوزستان اختصاص یافته 
است. این کتاب 20روایت از بحران کم آبی در 
منطقه غیزانیه خوزســتان اســت؛ ۱9 روایت 
مردمی به همراه یک روایت از زبان مســئوالن 

مربوطه در استان خوزستان. 
روایت هــای مردمی ایــن کتاب، بیشــتر در 
قالب گــزارش- گفت وگو اســت کــه مولف 
کتاب در یک پژوهش وســیع میدانی به میان 
مردم رفته و پای صحبت هــای افراد مختلف 
نشســته اســت. در بخش پایانی کتاب که با 
عنوان»ضمیمه: گزارش یــک بحران!« آمده، 
مسئوالن و کارشناسان اســتانی با توضیحات 
فنی وکارشناسانه که همراه با تاریخچه و آمار 
طرح های مختلــف آبرســانی در بخش های 
گوناگون استان خوزســتان است، به توصیف 
موقعیت پیشین و کنونی مسئله آب در منطقه 

پرداخته اند.
در پیشــگفتار کتاب آمده اســت: بحران آب 
غیزانیه در سال ۱۳99شــکار خوبی بود برای 
آنها که صدای بلندی دارند. غیزانیه، بزرگ ترین 
بخش استان خوزستان با جمعیتی چند ده هزار 
نفری، از سال ها پیش با بحران آب روبه روست؛ 
بحرانی که در ســال ۱۳99به بســتن یکی از 
جاده های این بخش انجامید و تازه اینجا بود که 

نام غیزانیه بر سر زبان ها افتاد. 
مولف کتاب برای تهیه این اثر پژوهشــی 2 بار 
به غیزانیه سفر کرده، روســتاهای مختلف را 
دیده و با مردم گفت وگو کرده است. در کنار این 
مشاهده و گفت وگوهای مردمی، با کارشناسان و 
فعاالن جهادی و مسئوالن مرتبط نیز گفت وگو 
کرده تا در نهایت به برداشتی از مسئله برسد و 

بتواند روایت درستی از ماجرا ارائه دهد. 
طبیعی است که این تالش نویسنده می تواند 
دســتمایه ای باشــد برای گروه های مختلف. 
کمترین دستاورد این تالش، دیدن و همدردی 
عمیــق با مردمــی نادیــده و مظلوم اســت. 
مهم تر اینکــه روایت های این کتــاب، از ابعاد 
مختلف بحران، می تواند ســندی باشد برای 
کارشناسان، فعاالن جهادی و مسئوالن مرتبط 
تا تصمیم هــای دقیق تری بــرای حل بحران 
منطقه بگیرند. »خشمابه« روایتی از پایان تلخ 
ماجرایی تلخ نیست؛ همانطور که روایت پایان 
شیرین آن ماجرای تلخ هم نیست. این کتاب 
روایتی است از ماجرایی متوقف شده؛ روایتی از 
سکوتی موقت؛  روایت این کتاب، روایت اتفاقی 

مرده نیست.

علیاهللسلیمییادداشت
روزنامه نگار
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روایت اندوه  علمدار 
نمایش - موسیقی علمدار در نخستین شب اجرا میزبان مقامات دولتی و خانواده هایشان بود

سال99 بود که حسین پارســایی، نمایش-
موسیقی »علمدار« را به تهیه کنندگی پرویز 
پرســتویی در تاالر وحدت روی صحنه برد؛ 
نمایشی که هر شــب با حضور افتخاری یک 
بازیگر تئاتر و سینما اجرا می شد و محمدرضا 
کوهســتانی هم نویســندگی متن را برعهده 

داشت. 
ســازندگان این اثر تصمیم گرفتند که کلیه 
درآمدهای ایــن برنامه صرف امــور خیریه 
در مناطق محروم کشــور به ویژه سیســتان 
و بلوچســتان شــود. این نمایش امسال هم 
برای 5 شــب در تاالر وحدت اجرا می شــود، 
علمدار، روایت دالوری و وفــاداری حضرت 
ابوالفضل العبــاس)ع( در ۱۱پرده نمایشــی 

به همت بنیاد رودکی و با همکاری مؤسســه 
فرهنگی »خادمین علی ابن ابیطالب)ع(« از 
۱۴ تا ۱8شهریورماه اجرا می شود؛ امسال تنها 
راوی نمایش در شب های اجرا پرویز پرستویی 
است؛ نمایشی که در نخستین شب اجرایش 
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به تماشایش نشست و از این اثر هنری 
و اجرای پرویز پرستویی تقدیر کرد. موسیقی-
 نمایش عاشــورایی »علمدار« بــا همراهی 
ارکستر ســمفونیک تهران در ایام منتهی به 
اربعین حســینی در تاالر وحدت روی صحنه 
می رود. وزیر ارشاد که همراه با خانواده اش در 
تاالر وحدت حضور داشت، در حاشیه تماشای 
این نمایش درباره موسیقی- نمایش »علمدار« 
گفت: »اجرای این کار فاخر در ماه صفر که ماه 
حزن و اندوه آل اهلل است، نشانه همراهی عملی 
هنرمندان کشور با عالیق دینی و مذهبی مردم 
است. حمایت از نگرش ها و برنامه های همسو با 

عالیق هویتی مردم یکی از رویکردهای اصلی 
وزارت فرهنگ در دوره جدید اســت و وزارت 
فرهنگ از اجرای آثار فاخر هنر دینی حمایت 

ویژه خواهد کرد.«
ارکستر سمفونیک تهران را در این اجرا بردیا 
کیارس رهبری می کند کــه با همراهی گروه 
آوازی، آهنگســازی پوریا خــادم و آواز پوریا 
اخواص همراه است. البته شب اول اجرای این 
نمایش به نظر می رســید که میزبان مقامات 
دولتی و خانواده هایشان باشد و صندلی های 
تاالر وحــدت به طور کامل پر نشــده بود. در 
طول اجرا هم ناهماهنگی هایی میان ارکستر 
و راوی این نمایش -موســیقی وجود داشت؛ 
ناهماهنگی هایی که شــاید نشــان از تمرین 
کم است. هر چند همیشــه این نقد به اجرای 
آثار نمایشی مناسبتی وجود دارد که این آثار 
زمان کافی برای تمرین ندارند و به واســطه 
چند شــب اجرا، گروه کمترین زمان را برای 

تمرین می گذارد. حسین پارسایی هم به عنوان 
کارگردان این اثر، این روزها مشغول تولید و 
تمرین یک موسیقی -نمایش دیگر با عنوان 
»هفت خان اســفندیار« اســت؛ نمایشی که 
سرمایه گذارش سازمان اوج بوده و متن را هم 
مانند کار فعلی، محمدرضا کوهستانی نوشته 
است. این نمایش برداشــتی آزاد از شاهنامه 
حکیم ابوالقاسم فردوسی است که یوسف علی 
میرشکاک نیز به عنوان مشاور محتوایی در این 
اثر حضور دارد. این نمایش هم قرار اســت در 

تاالر وحدت روی صحنه برود.
البتــه وزیر بعــد از پایان این اثر نمایشــی- 
موســیقایی از عوامل و پرویز پرســتویی هم 
تقدیر کرد و گفت: »سیاست اصلی ما در وزارت 
فرهنگ حمایــت از چنین نگــرش و اجرای 
برنامه هایی از این دســت اســت و امیدواریم 
بــا برنامه ریزی های صورت گرفته از ســوی 
بنیاد رودکی، در روزها و ماه های آینده، تداوم 

اجراهای همســو با عالیق هویتی و تاریخی 
مردم ایران را شاهد باشــیم.« وی همچنین 
اضافه کرد: »امکان اجرای چنین طرح هایی با 
فوریت و سرعت قابل قبول طی یک سال اخیر 
در نقاط مختلف کشــور فراهم شده است که 
این مسئله نشان دهنده تحقق عدالت فرهنگی 

به عنوان شعار دولت انقالبی است.«
هرچنــد به نظــر می رســید که شــب اول 
اجــرا بیشــتر مقامــات دولتی بــه همراه 
خانواده هــای خود حضور داشــتند، اما قرار 
اســت مانند اجرای 2 ســال پیش نمایش، 
بلیت های موســیقی- نمایــش »علمدار«، 
به صورت همــت عالی فروخته شــود و همه 
عواید حاصل از فــروش اجراهــای این اثر، 
صرف کمک به خانواده های بی سرپرســت، 

ساخت خانه، مدارس و خانه 
بهداشــت و اشــتغال زایی 
در مناطــق محروم شــود.

مرد بحران های بزرگ
سردار سیدمحمد صنیع خانی؛ بنیانگذار 

لجستیک و ترابری سپاه، به روایت پدر، پسر 
و دوستانش

دولت-شهر پیامبر
 مروری بر پژوهش های مرحوم 

دکتر احمد فیرحی  در باب تحلیل اوضاع 
سیاسی- اجتماعی یثرب بعد از هجرت

بارها به وضعیت خودمان 
خندیدیم!

گفت وگو با »صادق برقعی«، کارگردان 
نمایش »سفید«

نمایشگاه آثار 
روح االمین در 
کوشک باغ هنر

نمایشگاه»نقشراستان«؛
مجموعــهآثارحســن
روحاالمیــنوپردههای
2۰ قدیمیعاشــورایی
شــهریورتاپنجممهرماه
درکوشکباغهنربرگزار
میشــود.بهگــزارش
همشهری،»نقشراستان«
بزرگترینمجموعهآثار
حسنروحاالمیناستکه
تاکنوندریکنمایشگاه
رویدیوارمــیرود.در
ایننمایشگاه23نقاشی
ازاینهنرمندوپردههای
عاشوراییازعباسبلوکفر
ومحمدرضامحمدحسینی
بهنمایشگذاشتهمیشود.
نمایشگاه»نقشراستان«
بههمتمؤسســههاتف
ســحرومنطقهفرهنگی
گردشگریعباسآباددر
کوشکباغهنربهمناسبت
اربعینحسینیبهنشانی
بزرگراهحقانی،جنبباغ
کتاببرگزارمیشود.این
نمایشــگاهاز2۱شهریور
تا۵مهرازساعت۱۵تا۱۹
درمعرضدیدعالقهمندان
وشهروندانقرارخواهد

گرفت.

قصه اعتیاد در 
فیلم »روزنه«

باپایانفیلمبرداریفیلم
کوتاه»روزنه«بهکارگردانی
مهدیاکبرزادهونویسنده
تهیهکنندگیمریمالسادات
زرگر،مراحلپستولیدآغاز
شد.بهگزارشهمشهری،
مهدیاکبرزادهکهپیشاز
اینتجربهساختفیلمهای
کوتاهیچون»هوایپاک«،
»قضــاوت«،»کمیفکر«،
»خدا«»ایســت_گاه«و
»تمنایوصال«راداشــته
درتازهترینفعالیتهنری
خودفیلمکوتاه3۰دقیقهای
»روزنه«راجلویدوربین
بردهاست.اینفیلمکوتاه
کهقصه،اعتیادوغصههای
یکخانــوادهراداردکه
فیلمبرداریآنطی3روز
درباقرشــهرانجامشده
است.درخالصهداستان
»روزنه«آمدهاست:حامد
کــهدرگیراعتیادشــده
دوستداردهمهبمیرندتا

اوراحتباشد.

اجرای یک 
نمایش آیینی در 

باغ کتاب

»نوانمایشروزیروزگاری
جوشن«درباغکتاببهروی
صحنهرفتهاست.بهگزارش
همشــهری،»نوانمایش
روزیروزگاریجوشن«به
نویسندگییاسینحجازی
وکارگردانیامیرحســین
آالدپوشیــکاثرآیینی
اســتکــهازتاریخدهم
تاشانزدهمشــهریورماه
)امشب(،هرشبساعت
2۰:۱۵درپردیستئاترباغ
کتابتهرانرویصحنهبود.
سرپرستیگروههمنوایان
اینپــروژهرامحمدصالح
میالنیبرعهدهداردوقریب
به3۰نفربااوهمنواهستند.
درخالصهداســتاناین
نمایشآمدهاست:جوشن،
معدنیاســتپرآوازهو
پربرکت؛سرشارازمسناب،
مردمانازاقصینقاطجهان
بهســویشدرحرکتاند.
دستاندرکاراناینتئاتر
اعالمکردندکهعوامل»نوا
نمایــشروزیروزگاری
جوشــن«کهاکثــرآنها
جوانهایدهههشتادی
هستندهیچمنفعتمالی
ازفروشاینتئاترندارند
وهدفآنهاصرفااعتالی
پرچمجامعهتشیعدربستر
هنراستتابههمگاناثبات
کندازاینقشــرهمکار
برمیآید؛ضمنا باکیفیت
وجهدریافتشدههنگام
صدوربلیــتفقطجهت
ضمانتحضــورمخاطبان
اســتودرصورتتمایل
پسازنمایشبرگشتداده

میشود.

از آغــاز هفتاد ونهمیــن دوره 
جشــنواره فیلم ونیــز در روز 
چهارشــنبه هفته گذشته تا 
امروز، نمایش چند فیلم در این جشــنواره با استقبال توأم 
مخاطبان و تماشاگران مواجه شده است. »باردو« ساخته 
آلخاندرو گونزالس ایناریتو، »نهنــگ« به کارگردانی دارن 
آرنوفسکی و »تار« اثر تاد فیلد، آثاری هستند که مورد توجه 
قرار گرفته اند و حتی به حدس و گمان هایی درباره احتمال 
باالی موفقیت شــان در مراسم اســکار پروبال داده اند. اما 
فیلم های خوب این جشنواره ته نکشیده و هنوز فیلم های 
تماشایی دیگری در راه هســتند و رقابت بر سر کسب شیر 

طالیی ادامه دارد.

تکرارخاطرهخوش»دربروژ«درونیز
در ادامه جشنواره، فیلم »بانشــی های اینیشرین« ساخته 
مارتین مک دونا به نمایش درآمد و تشویقی ۱۳دقیقه ای را 
ـ که بلندترین مدت زمان تشویق یک فیلم در این دوره از 
جشنواره تا به اینجای کار استـ  برای عوامل آن به ارمغان 
آورد. مک دونا به همراه بازیگران فیلمش، کالین فارل، برندن 
گلیســون و کری کاندون در تمام مدت تشویق یکدیگر را 
در آغوش گرفته بودند و بعد هم شــروع به عکس گرفتن با 
حضار کردند که همین موضوع هم باعث شــد تشویق آنها 
طوالنی تر شــود. مارتین مک دونا در سال 2008فیلم »در 
بروژ« را با بازی کالین فارل و برندن گلیسون ساخت که به 
سرعت به فیلمی کالت تبدیل شد و جایگاه ویژه ای در میان 
سینه فیل ها دارد. فیلم جدید او که اسم کم وبیش غامضی 

هم دارد، خاطره خوش »در بروژ« را زنده کرده است.
»بانشی های اینیشــرین« داستان 2دوســت صمیمی با 
بازی فارل و گلیسون اســت که ناگهان دوستی شان پایان 
می یابد و این موضوع تأثیر زیادی بر جامعه روستایی ای که 

در آن زندگی می کنند، می گــذارد. درباره عنوان فیلم باید 
گفت بانشی به معنای موجودی وهم آلود و شبح وار است و 

اینیشرین هم بر نام جزیره ای در ایرلند داللت دارد.
این فیلم می تواند هم برای بهترین فیلم اسکار نامزد شود و 
هم کالین فارل را برای نخستین بار در طول دوران فعالیت 
حرفه ای اش نامزد دریافت جایــزه بهترین بازیگر مرد کند. 
گلیســون و کاندون هم به احتمال زیاد می توانند نامزدی 
بازیگر مکمل مرد اسکار را به دست آورند. فیلم قبلی مک دونا 
فیلم »۳ بیلبورد خارج از ابینگ، میسوری« )20۱7( بود که 
7 نامزدی اسکار کسب کرد و 2 جایزه برای بازی فرانسیس 

مک دورماند و سم راکول برد.

حاشیههایجذابترازمتن
»نگــران نباش، عزیــزم« ســاخته اولیویا وایلــد تریلری 
روانشناختیـ  معمایی با بازی فلورنس پیو و هری استایلز 
است که به اندازه فیلم هایی که نام بردیم تحویل گرفته نشده 
و در جلب نظر منتقدان چندان موفق نبوده است. این فیلم 

که به گفته منتقدان از نظر داستانی به فیلم مشهور دیوید 
فینچر، »دختر گمشده«، بی شباهت نیست، داستان زوج 
جوانی به نام های آلیس و جک چمبرز )با بازی پیو و استایلز( 
است که زندگی خوب و خوشی دارند تا اینکه آلیس به کار 
شوهرش مشکوک می شود و سعی می کند از راز کار او سر 

درآورد.
نکته جالب درباره این فیلم به شــایعاتی برمی گردد که از 
سرشاخ شدن پیو و وایلد در سر صحنه فیلم خبر می دادند. 
با اینکه مطابق معمول چنین اتفاقاتی، نه عوامل اصلی و نه 
استودیو وجود اختالف میان بازیگر نقش اصلی و کارگردان 
این فیلم را تأیید نکردند، اما با فاصله ایستادن پیو و وایلد 
در مراسم فتوکال فیلم در جشــنواره ونیز مهر تأییدی بر 
شکرآب شــدن رابطه آنها بود. پیو و وایلد در تمام مراسم 
فتوکال به گونه ای دور از هم ایســتاده بودنــد که انگار نه 
انگار در فیلمــی همکار هم بوده اند. پیو که از ســر صحنه 
فیلمبرداری قسمت دوم فیلم »تلماسه« به ونیز آمده بود، 
در کنفرانس خبری فیلم حاضر نشــد، اما در مراسم فرش 
قرمز جلوی دوربین عکاسان لبخند زد و ژست گرفت. اولیویا 
وایلد در کنفرانس خبری فیلم »نگران نباش، عزیزم« درباره 
فلورنس پیو گفت: »او بازیگر پرقدرتی است و ممنونم از او 
که برای شرکت در جشنواره از سر صحنه فیلم »تلماسه« 
به اینجا آمد. از دنی ویلنوو نیز در مقام کارگردان »تلماسه« 
ممنونم که اجازه حضور پیو را در اینجا داد. امشــب کار او 
را جشــن خواهیم گرفت. نمی توانم بگویم چقدر مفتخرم 
که او را به عنــوان بازیگر نقش اصلی در این فیلم داشــتم. 
او فوق العاده اســت.« البته جز پیو، وایلد در سر صحنه این 
فیلم با شیال لبوف هم به مشــکل خورد و او را از این فیلم 
کنار گذاشت؛ هرچند خود لبوف این شایعه را که او از فیلم 
اخراج شده رد کرد و گفت به میل خودش از این کار کنار 

کشیده است.

آرین وزیردفتری در گفت وگو با ورایتی از تأثیرپذیری از کارگردانان بزرگ سینما گفت

از تشویق 13دقیقه ای تا رابطه های شکرآب
از تأثیر برگمن تا بیضایی 

همچنین،آرینوزیردفتری،کارگردانفیلم
»بیرؤیا«کهفیلمشدیروزدرونیزنمایشداده
شد،درگفتوگوباورایتیگفته:»مافیلمسازان
بزرگزیادیدرایــرانداریمکهمتخصص
ساختدرامهایاجتماعیواقعگراهستند.
همتماشــاگروهمبازاربهچنینفیلمهایی
رغبتدارند،امافیلمسازانجوانینیزهستند
کهبهسبکهایدیگرعالقهمندند.«همچنین
اوگفته:»مندرحالیبزرگشدمکهاطرافم
پرازDVDبود.مادردبیرســتانیکگروه
خورهفیلمداشــتیمکهمداماسکورسیزی،
پوالنسکی،برگمنوفلینیمیدیدیم.ایندوره
تأثیرزیادیبرمنداشت.«اودرادامهتوضیح
داده:»منتالشمیکنمکهمیراثسینمای
ایرانرابافیلمهایغربیکــهباآنهابزرگ
شدهامپیونددهم.درزمانساخت»بیرؤیا«،
فیلمهاییهمچون»بچهرزمری«،»مالهالند
درایو«و»پرسونا«رادرذهنداشتموهمینطور
»شایدوقتیدیگر«ساختهبهرامبیضاییبزرگ
را.«وزیردفتریگفتهکهاحســاسمیکند
میتواندجزونسلجدیدسینمایایرانباشدو
میکوشدفیلمیبسازدکهبهدستاوردتازهای

باآزمایشگریدرروایتبرسد.

مکث

ین
شر

ینی
ی ا

ی ها
نش

م  با
 فیل

مل
عوا


