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محمدعلی اســامی در مقاله ای به مقایسه 
موالنا و تولســتوی پرداخته است و آن ها را 
به لحاظ شخصیت این گونه معرفی می کند: 
هر دو طبعی خروشــان و ناآرام دارند و این 
خصیصه، چه در آثــار و چه در نحوه زندگی 
آن هــا نمودار می شــود. مولــوی را می توان 

ناآرام ترین شاعر و متفکر ایرانی خواند.
به گزارش ایســنا، 2۱ نوامبر ســال ۱۹۱۰ 
لئو تولســتوی از دنیا رفت. او به جز »جنگ 
و صلــح« )۱۸۶۷(، رمان هــای »آنا کارنینا« 
)۱۸۷۷( و »رستاخیز« )۱۸۹۹( را نوشته بود 
و نیز داســتان های کوتاه و بلند دیگری مثل 
»مرگ ایوان ایلیچ« )۱۸۸۶( و »داستان های 

سواستوپل« )۱۸۵۶( و »قزاق ها« )۱۸۶۳(.
محمدعلی اســامی در مقالــه ای با عنوان 
»تولســتوی، مولوی دوران جدیــد« که در 
مجله یغما )سال بیست و هفتم، سال ۱۳۵۳( 
منتشر شــده و به رسم الخط خودش بازنشر 
می شــود،آورده است: »در کنار هم نهادن نام 
تولستوی و جال الدین مولوی خالی از غرابت 
نیست و شاید کسانی از عنوانی که من برای 
این گفتار انتخاب کرده ام متعجب شده اند. از 
لحاظ زمانی، بیش از شش قرن این دو از هم 
فاصله دارند و از لحاظ فکری یکی وابسته به 
شاخه »اســاوی فرهنگ اروپایی« است که 
یونانیت و مسیحیت بارور شده است و دیگری 
وابسته به فرهنگ ایرانی و اسامی؛ بنابراین 
در نظر اول انســان از خود می پرســد: بین 
این دو بزرگ، جز بزرگی، چه وجه تشــابهی 

می تواند بود؟
از لحاظ اندیشه، تولســتوی و مولوی هر دو 
متعلق به خانواده بزرگ فکر جهانی اند، هر دو 
طالب »حقیقــت جهانگیر« که خیر و کمال 
بشیریت را موجب می شود. از لحاظ شخصیت 
هر دو طبعی خروشــان و ناآرام دارند و این 
خصیصــه، چه در آثار و چــه در نحو زندگی 

آن ها نمودار می شود.

مولوی را می توان ناآرام ترین شــاعر و متفکر 
ایرانی خواند، همین گونه اســت تولســتوی 
در روســیه، و به هرحال هر دو جزو کسانی 
هســتند که توماس مان، آن ها را »فرزندان 
برگزیده خدایان« می خوانــد و خود مولوی 

آن ها را »شیران خدا« نامیده است.
شباهت های میان دو مرد:

خانواده: تولستوی و مولوی هر دو از خانواده ای 
معتبر و کهنســال بودند. تولستوی در کتاب 
جنگ و صلح ســیمای بعضی از قهرمان های 
خــود را از روی چند تن از افــراد خانواده و 
خویشان خود ترسیم کرده است و مولوی نیز 
خانواده اش از پیشــوایان متنفذ دین بوده اند. 
تولســتوی به اعتبار موقع و ثروت خانوادگی 
توانست زندگی پهناور و فارغ البالی را از لحاظ 
مادی در پیش گیرد و وضع خانوادگی موالنا 
نیز در زندگی و آینده و سرنوشــت او، و چه 
بسا هجرت پدرش به آسیای صغیر، موثر بوده  
اســت. و طرفه آن که این وضع خانوادگی در 
هر دو آن ها موجب عکس العمل طغیان آمیز 
آن ها شــد، هر دو کوشــیدند تا از سنت ها 
خانوادگی خود بُِبرند. تولستوی از اشرافیت و 
ثروتمندی خود حالت انفعال و خجلت داشت، 
و قسمتی از بی قراری های او یعنی گرایش به 
فقر و قناعت، امســاک و ســادگی در غذا و 
لباس، پیاده روی های ممتد به جای استفاده 
از کالسکه ...  گناهی بود که در درون خود به 
علت وابسته بودن به یک خانواده ثروتمند و 

مرفه احساس می کرده. 
موالنا نیز متانت و مهابت خانوادگی را رها کرد 
و به شاعری و جذبه و شور و حال روی برد که 

مغایر با َفر و مقتدامنشی پدرانش بود.
هیئت ظاهر: از حیــث صورت و پیکر، الاقل 
به زعــم خود، هیچ وضع خشــنودکننده ای 
نداشته اند، تولستوی با بینی پهن و گوش های 
بزرگ و گونه ها فرورفته و چشــم های ریز و 
لب های کلفت، خود را زشــت می پنداشت و 
تصور می کرد که خوشبختی سراغ کسی که 
صاحب چنین بینــی و چنین لبان و چنین 
چشمانی اســت، نخواهد آمد و خود اعتراف 
می کرد که زمانی حاضر بوده است همه چیز 
خود را بدهد به شرط آن که زیبا بشود. او در 

اعترافات خــود  حکایتی راجع به کودکی اش 
نقــل می کند که او را برای شستشــو برهنه 
کرده و توی طشــت نشــانیده بودنــد، و او 
نخســتین بار متوجه بدن استخوانی و نحیف 
خود شده است. و این حکایت چه شبیه است 
بــه روایتی که از موالنا نقل شــده و آن این 
اســت که »روزی به حمــام درآمده بود و به 
چشم ترحم به جســم خود نظر می کرد که 
قوی ضعیف گشته اســت، فرمود که جمیع 
عمر از کســی شرمسار نگشته ام، اما از جسم 
الغر خود بغایت خجل شدم.« معروف است 
که موالنا دراز چهره و باریک اندام و الغر بوده 
است. خود او در ابیات متعدد به زردی رویش 
اشاره کرده، ولی افاکی تصریح می کند که با 
این همه »فری و نوری و مهابتی داشــتند« 
درســت همان صفتــی که درباره ســیمای 
تولستوی نیز گفته شده  است. به خصوص هر 

دو، چشم هایی بی اندازه نافذ داشته اند.
فوران نیرو: تولســتوی تا آخر عمر سرشار از 
نیرو و تحرک بود؛ در جوانی هم ســرباز بود، 
هم شکارچی و هم اسب سوار. »توماس مان« 
نوشته است که در شــصت سالگی راجع به 
مســابقه های ورزشــی با جوان هــا به بحث 
می پرداخت، در دوچرخه سواری تالی نداشت 
و آوازه عملیات اکروباسی او روی دوچرخه تا 
دور دست رفته بود و این امری قدری موجب 
نگرانی زنــش بود. تا آخر عمر پیاده روی های 
طوالنی می کرد به قول گورکی مردی بود که 
به زیاد راه رفتن بر روی زمین عادت داشــت، 
ناهمواری های  گفتی می خواســت  چنان که 

خاک را صاف کند.« 
نظیر همین فوران نیرو را در موالنا جال الدین 
می بینیم. این نیرو در رقص و تداوم کار بروز 

می کرد. 
سلطان ولد در ولدنامه حکایت می کند که در 
سماع و رقص خستگی ناپذیر بود. همه قوالن 
و مطربان و آوازخوانان از پای در می آمدند و 
او خسته نمی شد، پیوسته چرخ می زد و پای 
می کوفت. می دانیم کــه پرکاری او به حدی 
بود که تا ســپیده دم می نشست و مثنوی را 
بر حســام الدین چلبی تقریر می کرد و او ان 

را می نوشت.

 اسامی ندوشن در بخش دوم این مقاله که 
در شــماره بعدی یغما منتشر شده است به 
ناآرامی ها روحی  تحوالت زندگی تولســتوی 
و موالنا می پردازد که بخش هایی از این مقاله 

در پی می آید:
ناآرامی روحی:گفتم که تولســتوی و موالنا 
هر دو از نبوغ  های ناآرام  هستند.تولســتوی 
از روزی کــه خود را شــناخت، تا دم مرگ 

لحظه  ای قرار نگرفت.
موالنا نیز وضع مشــابهی داشته است.بحران 
مذهبی و وجدانی تولستوی شبیه به بحران  
عاشقانه و عرفانی موالناست، ولی هم مذهب 
برای تولستوی و هم عرفان برای موالنا وسیله 
هستند برای رسیدن به مقصدی و آن دریافت 
حقیقت و یافتن راه  حلی برای مسئله بشریت 
اســت. تغییر حالت تولستوی از سال ۱۸۶۵ 
آغاز می شود، لیکن پس از خاتمه دادن  کتاب 
»جنگ و صلح« اســت که تکان شــدیدی 

می  خورد.
در همیــن دوران اســت کــه فعالیت  های 
ادبــی را به طور کلی رهــا می  کند و خود را 
با نوشــتن مطالب فلسفی و آموزشی سرگرم 
می  دارد، تولســتوی هیچ وقت در شهر بزرگ 
زندگی نکرده بود، بدبختی و فقری را که در 
محله  های فقیر نشین مسکو دید، او را وحشت 
زده کرد. از اینجا بدبینی او نســبت به تمدن 
جدید قــوت گرفت. یکی از دوســتانش که 
شــاهد قضیه بوده است، حکایت کرده، است 
که  نخستین روزی که این وضع را دید شروع 
کرد به فریاد زدن، گریستن، مشت گره  کردن. 
»می  گریست و می گفت:آیا آدمیزاد می  تواند 

این طور زندگی بکند؟ غیر ممکن است.
غیرممکــن اســت.«بر اثر این تجربــه از نو 
طــی ماه های متمادی  دســتخوش نومیدی 
و عذاب شــد. او طبقه اغنیا را متهم می  کند 
که بیــکاره هســتند و فقیران را اســتثمار 
می کند. از اینجا دل مشــغولی مذهبی او به 
دل مشغولی اجتماعی مبدل می  گردد.بر آن  
می  شــود که »جنایت و دروغ« تمدن جدید 
را افشاء کند. انقاب روحی تولستوی  البته از 
نظر خانواده و خویشاوندانش امر ناخوشایند 
و نگران کننــده ای بوده اســت. و این باز چه 

شــبیه اســت به شــیوه  ای که موالنا داشته 
است. افاکی چند جا به کم خوری  وی اشاره 
می کند.از جمله در این باره داستانی را که در 
خانــه معین الدین پروانه اتفاق افتاده  اســت 
می  آورد. مولوی از خــوردن زیاد، ابا می  ورزد 
تا از پلیدی های جسم بکاهد. دگرگونی موالنا 
از زمانی آغاز می  شــود که به دیدار شــمس 
تبریزی می  رســد. مولوی در آن تاریخ سی و 
هشت ساله  است و در اوج اقتدار فکری و نفوذ 
و احترام؛ ولی ناگهان کارش چنان می  شــود 
که دوســتدارانش با تاسف می  گویند: »دریغا 
نازنین مردی و عالمی و پادشاه زاده  ای  که از 
ناگاه دیوانه شد و از مداومت سماع و ریاضت 
و تجــوع مختل العقل گشــت.«  مردم حق 
داشــتند که حیرت بکنند، زیرا کسی که تا 
آن روز با جد و پارســایی  تمام به تبلیغ دین 
و درس گفتن و ارشــاد خلق مشــغول بوده، 
ناگهان به عاشــقی الابالی  و شوریده سر بدل 
می  شود که پیوسته به رقص و مستی و دست 

افشانی می  پردازد.
ابن بطوطــه روایت می  کند کــه موالنا پس 
از انقــاب روحی  مدتی ناپدید شــد و چون 
بازگشت»جز شعر فارســی نامفهوم سخنی 
نمی  گرفت« و شــعر گفتــن او نیز بر خاف 
ســنت خانوادگیش  بوده. دلدادگی موالنا به 
شمس بنا به تعبیر پسرش سلطان ولد برای 
آن بــود که او با همه کمالی که داشــت»در 
طلب اکمل«بود. او نیز مانند تولســتوی هم 
نسبت به دوستداران و هم نسبت به خانواده 
خود حالت غفلت و بی اعتنائی به خود گرفته 
بود. هر چه به عنوان»نیــاز و فتوح به نزد او 

می  آورند، در قدم شمس نثار می  کرد.«
جاذبه شــخصیتی:  تولســتوی و مولوی هر 
دو دارای شــخصیت پهناور  و نافذ هستند، 
از جمله کســانی هســتند که در مورد آن ها 
اندازه گیری های متعارف نمی توان به کار بود.

ماننــد کوه هایی که نزدیک شــدن به ان ها 
ســرگیجه می آورد. این حالت احاطه کننده، 
جذب کننده پهناور اســت که کسانی را که 
در شعاع نفوذ آن ها قرار می گرفته اند مسحور 
می کرده و قوه مقاومت و حســاب گری را از 

آن ها سلب می نموده است.  

تولستوی، مولوی دوران جدید!

رویای پســربچه مــورد نظر ما این نبود کــه ُگل بزند و از 
تشــویق تماشــاگران کیفش کوک شــود. نه! ماجرا جور 
دیگری بود . او دلش می خواست دروازه بان باشد و به تنش 
پیچ و تاب بدهــد و توپ را بگیرد که وارد دروازه نشــود. 
این پســربچه که نامش علی رفیعی است،  اما بعدتر یکی 
از مهم ترین هنرمندان تئاتر کشــور شد. به گزارش ایسنا، 
آنچه پیش رو دارید، گزارشی است درباره سال های نوجوانی 
و جوانی علی رفیعی، هنرمند شناخته شــده تئاتر که دهه 
۳۰ برای تحصیل در رشــته تربیت بدنی راهی پاریس شد 
ولی دهه ۵۰ به عنوان یکی از کارگردانان و مدرسان خوش 
ذوق تئاتر به کشــورش بازگشــت. این گزارش برگرفته از 
گفتگوی امید روحانی با علی رفیعی اســت که بهار ســال 
۱۳۷۸ در مجله »صحنه« منتشر شده است. پسرک شیرین 
اصفهانی دو صفت عمده داشت؛ بلندپروازی و شیفتگی به 
زیبایی. به ســبب شرایط خانواده به ناچار باید کار می کرد. 
در تابستان ها بال می فروخت و زمستان ها شلغم ولی حتی 
در همان روزهای ســخت هم آنچنان خوش لباس بود که 
کســی فکرش را نمی کرد این لباس با چه سختی بر قامت 
پسرک نشسته است. ســخت به ورزش عاقه مند بود ولی 
وقتی به اســتادیوم ورزشی اصفهان می رفت، بیش از آنکه 
فکرش به خود ورزش مشــغول باشد، به چیزی دیگر فکر 
می کرد. با این حال دروازه بانی تیم فوتبال را انتخاب کرده 
بود. می دانید چرا؟ اصفهان دروازه بانی ارمنی به نام »کارلو« 
داشت . حرکات و ژست هایش برای گرفتن توپ آنچنان در 
چشم این پسربچه زیبا می نمود که او به صورت ناخودآگاه، 
دروازه بانی را انتخاب کرد. در یازده ســالگی پشــت دورازه 
می نشســت و محو تماشای کارلو می شــد با آن حرکات 
زیبایی که مثل باله بود. هرچند که کودک ۱۰ ساله تعریفی 
از باله نداشــت ولی فقط کارلو و آن پیچ و تاب های تنش، 

جهش ها و حرکاتش برای این پسربچه تماشایی بود:
 به خانــه می آمدم و با توپ پارچــه ای و کهنه پیچی که 
درســت کرده بودم، می کوشــیدم حرکات کارلو را تقلید 
کنم. در حیاط منزل باغچه ای بود که از بس ســایه گیر بود 
گیاهی در آن نمی رویید. همین باغچه خاکی، خوب جایی 
بود برای این کودک تا جلوی یک دروازه فرضی بایســتد و 
از یکی از دوســتانش بخواهد توپ پارچه ای را برایش پرت 
کند تا او بشــود عین »کارلو«، شیرجه بزند توی هوا. همه 
فکرش به دســت آوردن زیبایی حجم بدن او بود در فضا. 
مهم نبود که دروازه بان خوبی بشــود یا نه مهم این بود که 

حرکاتش زیبا باشد. سال ها گذشت و از دروازه فرضی رسید 
به دروازه بانی تیم جوان شاهین شــهر  و چون تنها راهش 
برای ادامه تحصیل، ورود به رشــته تربیت بدنی بود، وارد 
دانشســرای تربیت بدنی شد . زمانی هم این دانشسرا را به 
پایان رساند، دروازه بان تیم شاهین و دروازه بان تیم اصفهان 
شده بود. در آن مقطع تنها شــرط ادامه تحصیل، شاگرد 
اول شدن بود. برای این جوانک بلندپرواز، شاگرد اول شدن 
هیچ هم سخت نبود اما همان بلندپروازی سبب می شد به 
معلمِی ورزش راضی نشود. ســهم بیشتری از این زندگی 
می خواســت. از آنجاکه بچه درس خوانی بود، شــاگرد اول 
شد و توانســت با کمک هزینه ای که دریافت می کرد، وارد 
دانشگاه تهران شود. اواسط دهه ۳۰ به هنگام تحصیلش در 
تهران اتفاق غریبی رخ داد: »روزی به اتفاق دوستی که هر 
دو به سینما بسیار عاقه مند بودیم و به اتفاق از کاس هایی 
فرار می کردیم و به ســینما می رفتیم، در خیابان شاه آباد، 
روزنامه مان را خریــده بودیم، فیلمی را که باید می دیدیم، 
انتخاب کرده بودیم و قصد داشــتیم به ســینما برویم . در 
بستنی فروشی داشتیم بستنی می خوردیم تا بعد به سینما 
برویم که چشــم من به یک عنوان در صفحه اول روزنامه 
افتاد: دستور داده شده بود تعدادی از جوانان ورزشکار بعد 
از کنکوری که در تهران برگزار می شود، به خارج از کشور 

اعزام شوند.« همین شد که رفیقش، سینما و بستنی را رها 
کرد و شبانه به اصفهان بازگشت و مدارکش را برداشت تا در 
این کنکور شرکت کند و این چنین بود که برای تحصیات 
عالیه در رشته تربیت بدنی پذیرفته شد. بین ۵ کشور حق 
انتخاب داشت؛ آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان و شاید هم 
ایتالیا. با اینکه زبان انگلیسی اش بد نبود و چیزی از فرانسه 
و زبانش نمی دانست ولی شاید تماشای چند تصویر زیبا و 
خواندن چند رمان فرانســوی، کفه ترازو را به ســمت این 
کشور سنگین کرد. تقریبا اواخر دهه ۳۰ بود که به فرانسه 
اعزام شــد.   دو سال اول رشــته تربیت بدنی را در پاریس 
خواند . در این مدت زندگی در این شهر، دریچه های تازه ای 
برای او گشــود. روزی به خــودش نهیب زد چه می کنی؟! 
درســت است که تو برای تحصیل ورزش آمده ای ولی قرار 
نیست که برگردی و معلم ورزش بشوی. دنبال فرصتی بود 
تا تربیت بدنی را رها کند ولی چون دیگران برای تحصیلش 
در این رشته ضمانت هایی داده بودند، این تغییر چندان هم 
آسان نبود. با این حال نمی توانست به مربی گیری ورزشی 
راضی شــود. برایش کم بود، گفتیم کــه او بلندپرواز بود و 
زندگی که شــوق او را برای خواســته ای بیشتر دیده بود، 
راهی پیش رویش گذاشت: » در زمستان سال دوم دانشکده 
اتفاقی جادویی رخ داد. برای ورزش اسکی اعزام شده بودیم. 

در امتحان آخر رشته اسکی در کوه های آلپ به دنبال یک 
سقوط وحشــتناک پای چپ من از چند نقطه شکست و 
عما خورد شد. وقتی در بیمارستان چشم باز کردم، اولین 
احساســم خوشحالی بود از اینکه با این پای شکسته بهانه 
فرار را از رشته تربیت بدنی پیدا کرده بودم. پزشک بافاصله 

مرا برای مدت یک سال از هر حرکتی معاف کرد... «
دیگر تحصیل در رشته تربیت بدنی به کارش نمی آمد. ولی 
این را هم می دانســت که بورسیه را هم از دست می دهد. 
این همه با تاش خــود و رخ دادن اتفاقاتی دیگر از جمله 
آشــنایی با دو دانشجوی ایرانی سرانجام توانست در رشته 
جامعه شناســی در دانشگاه سوربون تحصیل کند و شغلی 
به عنوان نگهبان شــب برای خودش دســت و پا کرد که 
کفاف زندگی دانشجویی را می داد. تا اینکه روزی در کافه ای 
به همراه دوستش نشســته بود که »داریل زانوک«، مدیر 
کمپانی قرن بیســتم به او پیشنهاد بازیگری در یک فیلم 
را داد. ولی عاقه ای به بازیگری نداشــت. دوســت نداشت 
به دلیل چهره اش بازیگر شــود و بی درنگ این پیشنهاد را 
رد کرد. طبیعتا رد کردن چنین پیشنهادی با شماتت های 
دوستش همراه شــد که به او نهیب می زد لیاقتش همان 
دربانی اســت و هرگز پیشــرفتی نخواهد کرد. و این گونه 
بود که چند روز بعد به اصرار همان دوســت با آنان تماس 
گرفت و از آنجاکه در ماقات های بعدی معلوم شد ساخت 
فیلم ۸ ماهی به تعویق افتاده، برای شرکت در دوره آموزش 
بازیگری به »تئاتر ملی فرانسه« رفت و این سرآغاز ورودش 
به دنیای هنر بود.   علی رفیعی بعد از تحصیل در رشــته 
دکترای تئاتر و ســال ها تجربه اندوزی در فرانسه سرانجام 
دهه ۵۰ به ایران بازگشت. او اولین مدیر مجموعه تئاتر شهر 
است که همزمان در دانشکده هنرهای زیبا نیز به تدریس 
پرداخته است. او با حضور جمعی از دانشجویانش گروهی 
تشکیل داد و نمایش هایی به یاد ماندنی همچون »خاطرات 
و کابوس هــای جامه دار از زندگــی و قتل میرزا تقی خان 
امیرکبیر«»آنتیگونه«، »شیون و استغاثه پای دیوار بزرگ 
شهر«، »یک روز خاطره انگیز از زندگی دانشمند بزرگ وو«، 
»خاطرات سال های شــن«، »کلفت ها«، »عروسی خون«، 
»جنایت و مکافات«، »رومئو و ژولیت«، »شازده احتجاب«، 
»در مصر بــرف نمی بارد«،»شــکار روباه«،»یرما«، »خانه 
برناردا آلبــا« و ... دارد و یکی از تاثیرگذارترین هنرمندان 
تئاتر ماست. در کارنامه هنری او ساخت فیلم هایی همچون 
»ماهی ها عاشق می شوند« و »آقا یوسف« هم دیده می شود.

نگاهی به زندگی علی رفیعی، استاد تئاتر ایران 

دروازه بانی که هنرمند بزرگی شد
آخرین وضعیت ۲۲ هنرمند بازداشت شده 

در عرصه موسیقی 
خانه موسیقی در اطاعیه ای درباره ی آخرین وضعیت هنرمندان بازداشت شده 
در حوادث اخیر، توضیح داد: »با توجه به  نگرانی جامعه ی فرهنگی و خانواده 
هنرمندان بازداشت شده در حوادث اخیر، به منظور اطاع از آخرین وضعیت 

این افراد، خانه موسیقی ایران این اطاعیه  را منتشر کرد.«
به گزارش ایســنا در متن اطاعیه خانه موسیقی آمده است: »همان طور که 
در اخبار و اطاعیه های قبلی آمده است، از زمان تشکیل کمیته ای متشکل 
از نمایندگان خانه تئاتر، ســینما و موسیقی در مهرماه تا امروز به تاریخ 2۸ 
آبان ماه، خانه موســیقی ایران پیگیر آزادی 22 هنرمند بازداشــت شده در 
عرصه موسیقی بوده اســت.« در ادامه این اطاعیه نام هنرمندان بازداشتی 
که خانه موســیقی تاکنون پیگیر آزادی آنها بوده اســت، عنوان شده که در 
بین آنها نام نوید افقه )نوازنده( به چشــم می خــورد. همچنین در اطاعیه 
خانه موســیقی از شــروین حاجی پور، سید وحید موســوی، عماد قویدل 
و مجتبی اســدپور به عنوان هنرمندانی نام برده شــده که تا به اکنون آزاد 
شــده اند و تاکید شــده وضعیت باقی هنرمندان بازداشتی در حال پیگیری 
و رایزنی های الزم برای آزادی اســت. در ادامه متن این اطاعیه آمده است: 
»ناگفته نماند مســیرتا امروز مسیر دشواری بوده و گه گاه موانع جدی پیش 
روی ما قد علم کرده اند. انتظار ما وجود یک بســتر مناســب و قانونی برای 
پیگیری سرنوشــت بازداشت شدگان اخیر بود که به دالیل روشن این مسیر 
تا به حال هموار نبوده اســت. اما در مورد جناب آقــای محمود میرزایی با 
پیگیری های انجام شــده امیدواریمطی یکی دو روز آینده خبرهای خوبی را 
بشنویم. درخواســت ما از شما مثل همیشه همراهی برای آزادی عزیزانمان 
است. در این روزها به کررات طی تماس ها از ما پرسیده اید چگونه می توانیم 
به هنرمندان بازداشت شــده کمک کنیم؟ و پاســخ ما این است اگر در مورد 
افراد بازداشت شــده )به ویژه هنرمندانی که عضو خانه موســیقی نیســتند( 
اطاعاتی مانند کد ملی، محل سکونت، محل بازداشت و دارا بودن یا نبودن 
وکیــل و ... را داریــد، حتما ما را درجیان بگذارید. بــا احترام به تمام اهالی 
شریف موســیقی ایران و درک نگرانی ها و دغدغه های به حق شما دوستان، 
خانه موسیقی ایران تا لحظه آزادی تمام هنرمندان لحظه ای از تاش دست 

بر نخواهد داشت.«

روایتی از زندگی وودی آلن در تالر حافظ 
تاالر حافظ از 2۹ آبان میزبان موســیقی- 
نمایــش »پاهای آدم چقــدر میتونه دراز 
باشــه« شــده اســت. به گــزارش روابط 
عمومــی و امور بین الملل تــاالر رودکی، 
نویســندگی،  به  نمایش  این موســیقی- 
طراحــی و کارگردانی مجیــد ابراهیم زاده 
و تهیه کنندگی ســاناز افشاری از یکشنبه 
2۹ آبــان در تاالر حافظ روی صحنه رفته 
اســت. »پاهــای آدم چقــدر میتونه دراز 
باشــه« یک درام اجتماعی درباره زندگی 
وودی آلن اســت که بخشی از آن برگرفته 

از واقعیت و بخشــی زاییده ذهن اســت؛ این نمایش یــک کاژ ترکیبی از 
تکه پاره هایی است که به هم ربط پیدا می کنند. فوژان تاجیک، آرمین افتخار 
زاده، مرجان افروز، ســیاوش زنگی، میاد رمضانی، مهسا منفرد، الهه ادبی، 
آرام نیک بین، آریانا عباســی، میاد پرمــوزه، علی ناصری، فرحان فریضه و 
شاهین زرگر در این موسیقی- نمایش ایفای نقش می کنند. موسیقی نمایش 
»پاهای آدم چقدر...« به نویسندگی، طراحی و کارگردانی مجید ابراهیم زاده 
و تهیه کنندگی ســاناز افشاری از 2۹  آبان در تاالر حافظ روی صحنه رفته و 
tiwall. عاقه مندان می توانند جهت تهیه بلیت آن به سایت تیوال به نشانی

com مراجعه کنند.

فیلمی که ساختش ۱۳ سال طول کشید!
آپولونیا«  » آپولونیا،  مستند 
کــه امســال جایــزه اصلی 
جشــنواره فیلــم مســتند 
آمســتردام را کسب کرد در 
طول مدت ۱۳ ســال مقابل 
دوربیــن رفتــه اســت. به 
گزارش ایســنا، »لئا گلوب« 
فیلمساز دانمارکی با سومین 

فیلمش »آپولونیا، آپولونیا« برنده نخست سی و پنجمین جشنواره بین المللی 
مستند آمستردام )ایدفا( شد، فیلمی که در مدت ۱۳ سال فیلمبرداری شده 
و مســیر زندگی شخصیت اصلی داستان و همچنین خود فیلمساز را ترسیم 
می کند. »گلوب« در ســال 2۰۰۹ از طریق یک دوســت مشترک با قهرمان 
داســتان خود که یک نقاش فیگوراتیو جوان به نام »آپولونیا ســوکول« بود 
آشــنا شد و در آن زمان، این فیلمساز دانمارکی دانشجوی مدرسه ملی فیلم 
کپنهــاگ بود و به دنبال موضوعی برای فیلم کوتاه بود و در نهایت ســاخت 
فیلم کوتاهی را آغاز کرد اما با ســاخت فیلم کوتاه راضی نشــد و معتقد بود 
که این هنرمند شایســته ساخت فیلم دیگری خواهد بود و در نهایت ساخت 
یک فیلم بلند را کلید زد و با تدوین مجدد فیلم هایی که در طی ۱۳ سال از 
شخصیت اصلی داستان ثبت کرده بود، یک فیلم بلند ۱۱۶ دقیقه ای ساخت 
که توانســت جایزه اصلی مهم ترین جشــنواره مستند جهان را دریافت کند. 
مستد »آپولونیا، آپولونیا« درباره یک زن جوانی به نام آپولونیا است که تاش 
می کند جایگاه خود را در دنیای هنر پیدا کند. او  به استعداد خود اطمینان 
دارد، اما مسیر همیشه آسان نیست. یکی از درس هایی که آپولونیا می آموزد 
این اســت که زنان نقاش باید بیشــتر از همتایان مرد خود فداکاری کنند و 
بر موانع بزرگ تری غلبه کنند. این موضوع در مورد اوکســانا شاچکو، یکی از 
بنیانگذاران گروه اکشــن فمینیستی »Femen« نیز صدق می کند، دوستی 
که او برای مدت طوالنی با او زندگی می کند، ... بخش مســابقه آثار مستند 
بلند جشــنواره ایدفا امسال شــامل ۱۳ فیلم بود که سینمای ایران نیز با اثر 
۱۰۰ دقیقه ای »خانه خاموش« در آن حضور داشت. این مستند ساخته فرناز 
چورابجیان و محمدرضا جورابچیان، سرنوشت سه نسل از یک خانواده ایرانی 
طبقه متوسط رو به باال را دنبال می کند و در مرکز داستان، خانه ای به قدمت 
یک قرن در تهران قرار دارد که خانواده در آن روزهای شــاد و غم انگیزی را 

سپری کردند.
ســینمای ایران عــاوه بر بخش رقابتــی آثار بلند، چند نماینــده دیگر در 
جشــنواره »ایدفا«امسال داشت و مســتند کوتاه ۱۵ دقیقه ای »مجموعا« به 
عنوان محصول مشــترک ایران و لهستان ساخته محمدرضا فرزاد در بخش 
بهترین های جشنواره ها )Best of Fests( به نمایش گذاشته شد و مستند 
»آئورا« )ســحرگاه( محصول مشترک ایران و افغانستان به کارگردانی سامره 
رضایی و حسین حســینی هم در بخش »Luminous« جشنواره به روی 
پرده رفت. سی و پنجمین جشــنواره بین المللی مستند آمستردام )ایدفا( از 

تاریخ ۹ تا 2۰ نوامبر )۱۸ تا 2۹ آبان( در کشور هلند برگزار شد.

ابوالفضل پورعرب در بیمارستان بستری است 
ابوالفضــل پورعــرب بــرای 
درمان یک مشکل عفونتی در 
بیمارستان بستری شده است. 
این بازیگر قدیمی سینما در 
گفت وگویی با ایســنا با تایید 
این خبر بیان کرد: سر ساخت 
مستندی به نام »سگ« دچار 
مشکلی شدم که برای درمان 
آن فعا در بیمارستان هستم.

علی تقی پور -تهیه کننده این مســتند- نیز به ایسنا گفت: آقای پورعرب مدتی 
قبل مشــغول کارگردانی یک مستند داستانی به نام سگ بودند که از ناحیه  پا 
دچار مشکلی شــدند و در ادامه همان عفونتی ایجاد شده است که باید درمان 
شود. او افزود: چند روزی است که ایشان در بیمارستان بستری هستند تا شورای 

پزشکی برای روند معالجه تصمیم گیری کند. 
ابوالفضل پورعرب بازیگر ۶۱ ســاله سینما بیش از چهار دهه است که در عرصه 
بازیگری فعالیت می کنــد و فیلم های ماندگاری همچون عروس، نرگس، چهره، 
دســتهای آلوده، غریبانه و مردی شبیه باران را در کارنامه خود دارد. او در فیلم 

توقیفی »کاناپه » به کارگردانی کیانوش عیاری نیز بازی کرده است.

اخبارکوتاه

محمود بصیری می گوید، دلش برای بازیگری 
تنگ شــده اما آدم باید شــأن خود را حفظ 
کرده و هر کاری را نپذیرد. این بازیگر در این 
ارتباط به صورت مصداقی به نقش هایی اشاره 
می کند که به او پیشنهاد می شود اما بیشتر 

برایش خنده دار است تا بخواهد بپذیرد.
محمود بصیری که پیشــتر از این نیز با گله 
اعام کرده بود دیگر حاضر نیست با تلویزیون 
همکاری کند، در گفت و گویی با ایسنا درباره 
اینکه این روزها چگونه خودش را ســرگرم 
می کند، دلش برای بازیگری تنگ شده است، 
ارزیابی اش از عملکرد صداوســیما چیست 
و پیشــنهادهایی که برای بازیگری از سوی 

تلویزیون به او می شود، صحبت کرد.
این بازیگر ابتدا درباره پیشــنهادهایی که از 
طرف تلویزیون به او می شود گفت: پیشنهاد 
خیلی زیاد اســت اما متاسفانه هیچکدام به 
درد من نمی خورد. قصه هایشان را که شنیدم 
خنده ام گرفت. حتی به یکی از کارگردان های 
تلویزیون گفتم، پســر جان مردم خودشان 
درد دارنــد. االن نیاز به یک چاشــنی دارند 
تا خوشحالشــان کند نه قصه های شما. فکر 
می کنید چه نقشــی اخیرا برای من محمود 

بصیری در نظر گرفته باشــند خوب است؟ 
یک دبیر ریاضی که همسرش سکته کرده و 
خودش هم بازنشسته شده است! آیا اصا به 

من می آید که معلم باشم؟!
انقدر شبکه برای چیست می خواهند 

آبیاری کنند؟!
او سپس به ریزش مخاطبان تلویزیون اشاره 
و اظهــار کرد: در شــرایط فعلی اغلب مردم 
تلویزیون نــگاه نمی کنند و بیشــتر دنبال 
اخبار و برنامه های سیاسی هستند. متاسفانه 
مدام در تلویزیون کانال راه اندازی می کنند؛ 
آیــا می خواهند آبیاری کننــد؟! باید برنامه 
ســازی کنند نه اینکه مرتب شــبکه جدید 
تاســیس کنند. دو شبکه داشــته باشیم اما 
شــیرین و به درد بخور باشد بهتر است. به 
برخی نویسندگانی که به من نقش پیشنهاد 
می دهنــد گفته ام، اوال ایــن قصه ها به درد 
االن مردم نمی خــورد، دوما که من دیگر در 
تلویزیون بازی نمی کنم  چون این رســانه از 
شأن خودش خارج شده است. تلویزیون قصه 
و کارگردان خوب می خواهــد، افرادی مثل 
مرضیه برومند، مرحوم علی حاتمی، مسعود 
کیمیایــی و ... که کاربلد هســتند. االن هر 

کسی را می بینیم برای خودش تهیه کننده، 
کارگردان و بازیگر شــده است! وی تصریح 
کرد: تلویزیون آبروی این مملکت اســت که 
غــذای روحی مردمــش را تامین می کند و 
می تواند آنها را شــاد کنــد. بیننده ای که با 
شــبکه های تلویزیون خودمان اقناع نشــود 
حتما به دنبال شبکه های ماهواره ای می رود. 
متاســفانه تلویزیون مثل جزیره ای شده که 
آدم هــای اهل هنر را اصًا نمی شناســد؛ در 
حالی که وقتی اسمش رسانه ملی است باید 
هنرتان را در آن نشان بدهید. به عنوان مثال 
در ایام محرم همه شبکه ها با هم مدام مداحی 
و ســخنرانی پخش می کننــد. وقتی رئیس 
تلویزیون وارد نباشد، این اتفاق می افتد. حتی 
شــبکه کودک هم برنامه مناســب کودکان 

پخش نمی کند.
بصیری در ادامه همین صحبتش تاکید کرد: 
بچــه بودیم با چادر مادرمان در محرم هیات 

درست می کردیم. 
بــا این حرف ها خدای ناکــرده قصد توهین 
به مداحان را ندارم. من هم مســلمانم، امام 
حســین )ع( را دوســت دارم و در ایامــی 
همچون محرم عزادار سیدالشهدا هستم اما 

حرفم روی کیفیت کارهاست. تلویزیون روزی 
خوب خواهد شــد که رئیس تلویزیون بیاید 
بگوید مردم عزیــز برنامه های ما را ببینید و 

عیب و ایرادها را به خودمان بگویید.
دلم برای بازیگری تنگ شده اما ...

این بازیگر پیشکسوت درباره اینکه این روزها 
چگونه خودش را سرگرم می کند و آیا دلش 
برای بازیگری تنگ نشــده اســت؟ به ایسنا 
گفت: همچنان خودم را با دوچرخه ام سرگرم 
می کنم و مدام تحــرک دارم. دلم هم برای 
بازیگری تنگ می شود اما با کارگردان و قصه 
خوب؛ وگرنه هرکاری که پیشــنهاد می شود 
نباید قبول کرد. متاسفانه برخی سریال های 

قدیمی آنقدر از تلویزیون پخش می شــوند 
که خاطره ها خراب می شــود. ما هرکاری که 
می کنیم برای مردم است اما نباید آدم شأن 
خودش را پایین بیاورد. این روزها متاسفانه 
همه راجع به پول حرف می زنند و برای پول 
تعظیم می کنند اما برای من محمود بصیری 
پول اندازه یک شاهی هم ارزش ندارد. مادرم 
همیشه یک شعری می گفت »اندازه نگه دار 
که اندازه نکوست«.محمود بصیری صحبتش 
را اینگونه پایان داد: برای تمام مردم کشورم 
ایران آرزوی شــادی و خوشــحالی دارم، به 
خصوص در این شرایط ناآرام. بیایید برای هم 
خوب بخواهیم تا خوبی ها به خودمان برگردد.

مواجهه محمود بصیری با پیشنهادهای خنده دار برای بازیگری

دیگر با تلویزیون همکاری نمی کنم


