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شهرام ناظری و سیدحسن شهرستانی )استاد 
ادبیات فارسی( در آیین اختتامیه نمایشگاه 
»موج هــای خفته« حضور یافتنــد. طاهره 
اهلل دادیان در زمان خلق تابلوهای این رویداد 

به صدای ناظری گوش می داده است.
به گزارش ایلنا، شهرام ناظری )موسیقی دان 
و خواننده( و سیدحســن شهرستانی )استاد 
ادبیــات فارســی( در اختتامیه نمایشــگاه 
»موج های خفته« حضور یافتند؛ اختتامیه ای 
که به یاد زلزله زدگان خوی شــکل گرفت و 
بخشی از فروش به نفع این عزیزان اختصاص 

یافت. 
نقاشی خط های طاهره اهلل دادیان  نمایشگاه 
که از ۲۳ دی ماه هم زمان با والدت حضرت 
فاطمه الزهــرا )س(، روز زن در گالری ترانه 
باران، گالری تخصصی خط، خوشنویســی و 
هنرهای ایرانی اسالمی آغاز به کار کرده بود 
با حضور برخی هنرمندان و هنردوستان هم 
زمان بــا میالد حضرت علی )ع(، روز مرد به 

پایان رسید. 

طاهره اهلل دادیان در زمان خلق بسیاری از این 
تابلوها به آثار و صدای شــهرام ناظری گوش 

می سپرد و در روز پایانی میزبان وی بود. 
گفتنی اســت در روز افتتاحیه حسام الدین 
سراج از این آثار دیدن کرده بود. اشعار مهدی 
اخوان ثالث دیگر حلقه وصل این نمایشــگاه 
بود؛ هم در فلسفه گشایش گالری ترانه باران 

و هم آفرینش نقاشی خط ها. 
محبوبه کاظمی دوالبــی )مدیر گالری ترانه 
باران( در متنی که به مناســبت این رویداد 
منتشــر کرد با انتشــار بخش هایی از شعر 
زمســتان مهدی اخــوان ثالــث، دایر بودن 
گالری ها را در این روزگار ســرد ســخت در 

حمایت از هنرمندان ارزیابی کرده بود. 
کاظمی دوالبی نوشته بود :»روزهای سرد و 
سخت است که بدون تعارف حال هیچکس 
خوش نیست. آری،  سالمت را نمی خواهند 
پاسخ گفت/ سرها در گریبان است/کسی سر 
بر نَیاَرد کرد پاسخ گفتن و دیدارِ یاران را…/ 
وگر دسِت محّبت سوِی کس یازی/ به اکراه 

آَوَرد دســت از بغْل بیرون/ که سرما سخْت 
ســوزان است…/ هوا بس ناجوانمردانه سرد 

است …/ زمستان است.
به نگاه من، در این وانفســا »ما مردم« باید 
بیش از همیشــه به یکدیگــر و به همه فکر 
کنیم؛ انســانیت حکم می کند »همه مردم« 
را ببینیــم؛ و به زعم من برای ســفره هایی 
که از همیشــه کوچک تر و خالی تر است به 
ســهم خود چاره اندیشــی کنیم. بخشی از 
جامعه هنری معترض انــد و معتقدند نباید 
این روزها فعالیت هنری داشــت اما حتمن 
این عده از معیشــت هنرمندان هم باخبرند 
و می داننــد در این گرانــی و تورم که خط 
فقر اکثریت هنرمنــدان و خانواده های آنان 
را بلعیده ادامه شــرایط کنونی بسیار دشوار 
است. دیگر مشاغل، این روزها مشغول کارند 
اما به خصوص جامعه تجســمی در سکوت 
و تعلیــق؟! جالب اینکه تجســمی در تمام 
این ســال ها کم ترین برخورداری از دولت ها 
را داشــته و روی پای خود به عنوان شــغل 
مســتقل و بخش خصوصی ایســتاده است. 
غیر از ضــرورت تامین هزینه های زندگی از 
رهگذر برپایی نمایشگاه و فروش حتی اندک 
آثــار هنری، هنر را درمان می دانم، به عنوان 
واگو کننده دردهای مردمی که صدای شــان 

در جامعه شنیده نمی شود.«
کاظمــی دوالبی افــزوده اســت: »انفعال و 
خالی ماندن صحنه را زیبنده هنر و هنرمند 
نمی دانم و اتفاقن معتقــدم آن ها که هنر را 
دوســت نمی دارند و همواره خواهان تحدید 

فعالیت هــای هنری بودند از این ســکون و 
تعطیلی خرسندند و رضایت قلبی دارند. اگر 
رسم مان شنیدن و درک کردن هم است، به 
انتخاب هم نوع و همکار خود احترام بگذاریم 
و آیین » قضاوت نکنیم« را ملکه ذهن کنیم؛ 
توهین و برچسب زدن، روشنایی چراغ روح را 
می کشد و به تن جامعه ترک می اندازد. »… 
دمت گرم و ســرت خوش باد / سالمم را تو 

پاسخ گوی، در بگشای.
بیاییم چــون اخوان ثالث بزرگ، نگذاریم در 
سرمای زمستان دست دوست یخ بزند، به هم 
شجاعت و جسارت دهیم و مانند همه مشاغلی 
که مشغول کارند پرچم هنر را باال بریم و هر 
یک در حد توان خویش برای هنرمندان عزیز 
و جامعه هنری قدمی برداریم. در این روزگار 
و تنگنای بی سابقه گذران زندگی، جا خالی 
دادن و بســته نگه داشتن درب گالری ظلم 
مضاعف به هنرمندان است؛ »بنی آدم اعضای 
یکدیگرند« و برای تحقق این شــعار جهانی 

ایرانی پیش قدم باشیم.«
اما طاهره اهلل دادیان، عنوان »موج های خفته« 
را با الهام از شــعری از مهــدی اخوان ثالث 
برگزیده بود؛ لیکن زمستان استخوان سوزی 
که شاعر زنده یاد ترسیم می کند با زمستان 

خانم خوشنویس تفاوت هایی حسی دارد. 
اهلل دادیان می گوید: »موجهای خفته عنوان 
شــعری از اخوان ثالث شــاعر امید زمانه ی 
مــا که در یکی از خالص ترین اشــعارش در 
مجموعه آخر شاهنامه آن را سروده. با چنین 
مطلعی شروع می شود که »موج ها خوابیده اند 

آرام و رام، طبل طوفان از نوا افتاده اســت« 
پیشــنهاد می کنم مخاطبین نمایشگاه این 
شعر را در خلوت بخوانند و مطمئنم در این 
فصل سرما آن را در مسافت های پیاده روی 

خود زیر لب زمزمه خواهند کرد. 
رنگ ها روانشناســی و هویت خاص خود را 
دارند و اصالت جغرافیایی و تاریخی هر رنگ 
گویای اصل وجودی خود اســت. اما در این 
مجموعه آثار پیش از هرچیزی من به دنبال 
تصویرسازی احواالت و واژگان کلمات اشعار 
اخوان بودم. شاید آن سردی که اخوان از آن 
در مجموعه زمستان است هم دم می زند آن 
رنگ های ســردی نباشــد که به طور عموم 
ما در مناظر بیرون می بینیم. ســردی درون 
یک حالتی تجربی است که برای هر شخص 
متفاوت از دیگری اســت. سرما و سوزی که 
اخــوان در مجموعــه اشــعارش دارد لزوما 
زمستانی زمستان نیست. می تواند خاموشی 
خورشــید درون باشــد یا غروبی از شرق و 
این توصیفات شاعرانه همه احواالتی غریب 
اســت که در هنرمند به وجــود می آید و از 
خوانش چندین باره اخوان و موج های خفته 
و طبل های بی نوا در وجود او غلیان می کند. 
من تونالیته های رنگی و پالت رنگی مجموعه 
را در ســرمای درونم یافتــم که اتفاقا در آن 
گرمی نیز هســت.« موج هــای خفته تا ۱۴ 
بهمن در گالری ترانه باران به نشانی خیابان 
اقدســیه، خیابان ســپند، خیابان عزت اهلل 
انتظامی، بعد از چهار راه منجیل، بن بســت 

عباس زاده پالک سوم دایر بود.

بخشی از فروش برای زلزله زدگان خوی است

دیدار شهرام ناظری از »موج های خفته«

آکادمی اســکار دراغلب مواقع نقش آفرینی 
را  بازیگران فیلم هــای غیرانگلیســی زبان 
نادیــده می گیرد، نقش هایی کــه برخی از 
آنها به راحتی ســزاوار دریافت جایزه اسکار 

هستند.
به گزارش ایسنا، نشریه سینمایی »کوالیدر« 
)Collider( در مطلبــی جدیــد اقدام به 
نقش آفرینی های  چشــمگیرترین  معرفــی 
بازیگران فیلم های غیرانگلیسی زبان در طول 
تاریخ جوایز سینمایی اسکار کرده است که 
علی رغــم ارزش هنری فوق العــاده، نادیده 

گرفته شدند. 
در ایــن فهرســت کــه شــامل ۱۱ بازیگر 
غیرانگلیسی زبان است، نام لیال حاتمی نیز 
برای فیلم برنده اســکار »جدایی« از اصغر 

فرهادی نیز آمده است.
در توضیــح ایــن فیلم آمده اســت: »فیلم 
»جدایی« در ســال ۲۰۱۱ با برنده شدن در 
بخش بهترین فیلم خارجی )غیرانگلیســی 
زبان( و حتــی نامزدی در بخــش بهترین 

فیلمنامه غیراقتباسی در جوایز اسکار بسیار 
عملکرد خوبی داشــت، با این حال، افسوس 
که آکادمی اســکار کمی توجه به بازی های 
ایــن فیلم، بــه ویژه لیال حاتمــی در نقش 

سیمین نداشت.
نقش آفرینی او در فیلم »جدایی« ارزشــی 
فراتر از نامزدی بهتریــن بازیگر زن را دارد. 
کافی اســت دقت کنید کــه او چقدر زبان 
بدن و جهان بینی ســیمین را در به تصویر 
کشیدن این شــخصیت که با قاضی درباره 
دالیلش برای طالق صحبت می کند، تثبیت 
می کند. حاتمی شــخصیت ســیمین را به 
عنوان فــردی کامال قابــل درک به تصویر 
می کشــد کــه نمی توانید از او دور شــوید. 
داســتان فیلم »جدایی« دربــاره روایت ها، 
دیدگاه ها و تعاریف متفــاوت از »حقیقت« 
است. در میان همه اینها، حاتمی با عملکرد 
دائماً سرشــار از انسانیت خود حس ثبات و 

سازگاری را در مخاطب ایجاد می کند.
»سانگ کانگ-هو« بازیگر اصلی فیلم موفق 

و کره ای »انگل«، »آناماریــا مارینکا« برای 
بازی در فیلــم رومانیایی »۴ ماه، ۳ هفته و 
۲ روز« ساخته »کریستین مونجیو«، »ان.تی 
راما رائو جونیور« بازیگر فیلم جدید و هندی 
»RRR«، »آدل آنل« برای نقش آفرینی در 
فیلم »پرتره بانویی در آتش«، »تاکو میورا« 
برای فیلم ژاپنی »ماشین منو بران«، »میشل 
یو« بازیگر فیلم »ببر خیزان، اژدهای پنهان« 
)که امســال با فیلم »همه چیز همه جا به 
یکباره« نامزد دریافت اسکار شده و می تواند 
نخســتین آسیایی برنده اســکار نام گیرد(، 
»لئونارد فیرمینو« برای بازی درخشــان در 
فیلم »شهر خدا« ساخته »فرناندو میرلس«، 
بازیگر فیلــم جدید »تصمیم  »تانگ-وی« 
به تــرک کردن« ســاخته »پــارک چان-
ووک«، »آگاته روسل« برای فیلم فرانسوی 
»تیتــان« و »نائول پرز بیســکایارت« برای 
فیلم فرانســوی »۱۲۰ تپــش در دقیقه«، 
چهره هایی غیرانگلیسی زبانی هستند که به 
انتخاب نشریه کالیدر شایسته دریافت جایزه 

اسکار بوده اند. 
در طول تاریخ جوایز ســینمایی اسکار تنها 
شــش بازیگر برای بــازی در فیلم هایی که 
بیشــتر یا صرفاً به زبانی غیر از انگلیســی 
صحبت شده، برنده شده اند: »سوفیا لورن« 
برای فیلم برای »دو زن« )ایتالیایی(، »رابرت 

بــرای »پدرخوانده« قســمت دوم  دنیرو« 
)ایتالیایــی(، »روبرتو بنینی« برای »زندگی 
زیباســت« )ایتالیایی(، »بنیسیو دل تورو« 
برای »قاچاق« )اسپانیایی(، »ماریون کوتیار« 
برای»زندگی گلگون« )فرانســوی( و »یون 

یو-جانگ برای فیلم »میناری« )کره ای(.

بی پناهاِن از یاد رفته!غفلت اسکار از لیال حاتمی
عزیزاهلل حاجی مشهدی

فیلم مســتند »هیچکس منتظرت نیســت« ساخته محسن اســالم زاده را 
بایــد در رده مســتندهای اجتماعی جای داد. شــاید بد نباشــد که در آغاز 
این بررســی اجمالی یاد آور شویم که در تقســیم بندِی گونه )genre(های 
مختلف ســینمایی و مســتند که نشانگر ســبک وَرده و گونه فیلم ها برپایه 
برخی همانندی های موضوعی یا داســتانی آنهاست، بسیار کسان به ترکیب 
 social(  »و اصطالح توافق شــده »ســینمای اجتماعی« یا »ژانر اجتماعی
genre( اعتقاد چندانی ندارند. هرچند می دانیم که واژه »ســینما« در گذر 
زمان، در پیوند با سایر پدیده ها، ترکیب های متفاوتی به وجود آورده است که 
از جمله آن ها، ترکیب هایی چون »سینمای سیاسی« و »سینمای اجتماعی« 
است که در بسیاری از نوشــته ها و نقدهای منتقدان سینمایی، بارها و بارها 
از آنها اســتفاده شده است. با نگاهی گذرا می توان چنین دریافت که ترکیب 
واژگانی ســینمای اجتماعی، چندان معقول و پذیرفتنی به نظر نمی رسد. اگر 
باور داشته باشــیم که حتی در گونه های علمی تخیلی و فیلم های فانتزی و 
مخَیل نیز همواره انســان و یا جامعه انسانی، محور این گونه آثار بوده است، 
شاید به سادگی نتوانیم به گونه مستقل و ُمجّردی از گونه های سینمایی با نام 
سینمای اجتماعی قایل باشیم. چرا که به دلیل محوری بودن موضوع »انسان« 
در یک اثر سینمایی، حتی فیلم هایی چون: »اودیسه فضایی۲۰۰۱« )استانلی 
کوبریک(، »ای تی« )استیون اســپیلبرگ( و یا »متروپولیس« )فریتزالنگ( 
را هــم می توان به اعتباری، فیلم اجتماعی به حســاب آورد و آنها را در کنار 
فیلم شاخصی چون »دزدان دوچرخه« ساخته به یادماندنی »ویتوریودسیکا« 
جای داد که آشــکارا به زندگی اجتماعی و مصایــِب مردمان ایتالیای بعد از 
جنگ، می پردازد. گاه از نگاه برخی منتقدان یا کارشناســان و صاحب نظران 
ســینمایی در ایران، آشکارا با این باور روبه رو می شــویم که فیلم اجتماعی 
باید به فیلم های »مســتند« یا »مســتندنما« بسیار شــبیه یا نزدیک باشد. 
یا به طــور قطع باید در آنها از طبقات فرودســت جامعه، زندگی کارگران و 
مشکالت حاشیه نشینان شهرهای بزرگ و... حرف زد. چنین نگاهی در برخی 
نظام های سیاســی جهان از جمله تفکر غالب در کشــورهای چین و شوروی 
سابق، ریشه داشــته است. در ســینمای ایران، وقتی در مقام ارایه نمونه ای 
از یک فیلم اجتماعی بر می آینــد، بی درنگ از نمونه هایی چون »نرگس« یا 
»زیر پوست شهر« )رخشان بنی اعتماد( و »سنتوری« )داریوش مهرجویی( در 
قالب فیلم های ســینمایی نام می برند که به ویژه در فیلمی مثل »زیر پوست 
شهر«، فضاســازی های انجام شده، با توجه به حذف بسیاری از زرق و برق ها 
و شــکوه و جالل موجود در فیلم هایی با هزینه های تولید سنگین و آرایه ها و 
صحنه های پُرآب ورنگ، کارهایی بســیار واقع گرا و مستندنما به نظر می رسد. 
وقتی از نابهنجاری ها ســخن می گوییم، تنها به پدیده های زشت و ناپسندی 
از رفتارهای نامناسب اجتماعی همچون اعتیاد، دزدی و انواع کارهای خالف 
و یا قتل و غارت ها اشاره نداریم، بلکه بروز هرگونه نابهنجاری های رفتاری در 
روابط انسانی )از سردی روابط خانوادگی گرفته تا پیوندهای نادرست عاطفی 
میان افراد یک خانواده و فاصله عاطفی میان اولیا با فرزندانشان( نیز می تواند 
در دایره رفتارهای نابهنجار گنجانده شود و به بهانه توجه به مسایل اجتماعی، 
دستمایه کار فیلمنامه نویسان و فیلمسازان قرارگیرد، به ویژه که می دانیم، در 
آسیب شناسی مشکالتی چون اعتیاد، سرچشمه این معضل اجتماعی را باید 
در خانواده ها ُجستجو کرد. در اغلب مستندهای اجتماعی، مستندساز بی آنکه 
خود بخواهد، ناآگاهانه به سمت و سویی کشیده می شود که فیلم او به دلیل 
انتخاب یک موضوع اجتماعی با درونمایه ای که تلخی های فراوانی در مضمون 
اثر یافت می شود، به سادگی به سیاه نمایی متهم می شود. تناقض آشکاری که 
به جای اقناع مخاطبان چنین نگاهی، مسئوالن و متولیان امور اجتماعی را زیر 
سوال می بَرد. به همین روی، در مستند »هیچ کس منتظرت نیست« به دلیل 
نوع روایت و ســاختار هوشمندانه اثر، فیلمساز به سیاه نمایی متهم نمی شود. 
بــه ویژه که برخالف نام و عنوان فیلم، در عمــل، آنچه در فیلم رخ می دهد، 
بــر این باور تکیه و تاکید می کند که جمع پرمهــر و بی بدیل خانواده – در 
هر جایگاه اجتماعی و طبقاتی که باشد- آن چنان پُرجاذبه و محیطی گرم و 
دوست داشتنی اســت که حتی برای آدم هایی که در اوج آلودگی هایشان به 
انواع مواد مخدر، بازهم پناهگاهی مطمئن و دوست داشتنی به حساب می آید. 
به روی اســت که فصل پایانی این مستند با کارکرد درست و سنجیده ای در 
حد یک فیلم داستانی ملودرام، اشک شوق در چشمان ِ بیننده فیلم می نشاند 
و به آدم های کارتن خواب فراموش شــده نیز می گوید که خانه در انتظارشان 
اســت. برای بازگشــت به آغوش گرم خانواده، در هر گروه سنی و اجتماعی 
که قرار داشــته باشند )چه زن و چه مرد( تنها به اندکی خودباوری، همت و 
امید به رستگاری نیاز است. در ساختار روایی فیلم، حضور »سپیده علیزاده«، 
در جایگاه مدیر مرکز )نور ســپید هدایت( ویــژه نگهداری زنان کارتن خواب 
در میدان شــوش تهران، به عنوان یک عامــل پیش برنده و به نوعی همانند 
یک شــخصیت محوری در فیلم های داستانی و ســینمایی، حضوری بسیار 
تعیین کننده دارد. جدا از مسئولیت اجتماعی چنین چهره ای که ما از آغاز تا 
پایان فیلم در اشک ها و لبخندهایش با او همراهی می کنیم، در این مستند نیز 
در اعماق گروه های اجتماعی آســیب دیده و به حاشیه رانده شده، در شرایط 
دشوار و غیربهداشتی، کنار آن ها قرار می گیرد و به دلیل حضورش در مرکزی 
که پناهگاه بسیاری از زنان آســیب دیده کارتن خواب شده است، برای زنان 
رانده شده از خانواده و دور از فضای عادی جامعه، به حامی و پشیبانی دلسوز 
بَدل شــده است که بروز هر گونه اختالل در این خدمت رسانی اجتماعی، دل 
یکایک آدم های چنین پناهگاه امنی را به لرزه می اندازد. به خصوص که نتیجه 
برخی پژوهش ها نشان داده است در گروه زنان و دختران معتاد و کارتن خواب 
در مقایســه با گروه آســیب دیدگان مرد، تعداد کمتری، شانس بازگشت به 
خانه و آغوش گرم خانواده را خواهند داشــت. به همین روی به نجات بخشی 
زنان و دختران آســیب دیده باید حساسیت بیشتری نشان داده شود. در این 
فیلم مستند، از معرفی مستقیم آدم های آسیب دیده آگاهانه پرهیز می شود و 
مخاطب فیلم، غیرمستقیم و از طریق گفتگوهای میان خانم علیزاده یا »مونا« 
که دستیار امور اجرایی اوست، به مشکالت این آدم های رانده شده از خانه و 
خانواده و رنج هایشان پی می بَرد. فصل جدا کردن »آرزو« از مادر و همچنین 
از پدر معتادش، با همه تلخی هایش، نشــان دهنده این حقیقت است که گاه 
برای یک نجات یک بیمار باید به سختی های یک جراّحی سنگین رضایت داد. 
به همین روی، در فصل دیگری از فیلم که مددکار به مادر آرزو تصویر شاد و 
تر و تمیز شده دخترش )آرزو( را به او نشان می دهد، مخاطب فیلم به سادگی 
می پذیرد که جدا کردن دخترک از مادرش، کار درســتی بوده اســت. وقتی 
دوربین مستندســاز ما را به حریم خانوادگی خانم علیزاده )پدر و مادرش( و 
بعد با همسرش آشنا می کند، به خوبی در می یابیم که علیزاده این شغل یا این 
دغدغه مندی را انگار به اراده خودش انتخاب نکرده است، بلکه به عنوان نوعی 
رســالت و تعّهد اجتماعی، برای این خدمت رسانی انتخاب شده است. درست 
به همین دلیل است که وقتی از او به عنوان مادر زنان و دختران کارتن خواب 
یاد می شــود، با توجه به گالیه های ظریف همسرش در می یابیم که بخشی از 
وظایف مادری خود را به همسرش سپرده است. همسری که صد البته با توجه 
به پیشینه آشــنایی با رنج اعتیاد و دغدغه مندی خاص در این موضوع، برای 
به اجرا در نیامدن بســیاری از طرح های کارشناسانه در مسیر نجات بخشی 
معتادان و زنان آســیب دیده، نگاهی انتقادآمیز به مراکز و نهادهای مسئول 
دارد و به بهبودی این شــرایط نابهنجار نیز چندان امیدوار نیســت. یکی از 
درخشان ترین فصل های فیلم، بخش پایانی این مستند شبه داستانی است که 
با زحمت زیــادی، به کمک امکانات فضای مجازی ، ترتیب دیدار غیرمنتظره 
مونا و پســرش )محسن( داده می شود. پسری که مادرش نزدیک به ۲۸ سال 
از او بی خبر مانده بود. فضای تراژیک و اشک انگیز چنین دیداری که در عین 
دلشادی مونا به وجود می آید، درست شبیه رقص و پایکوبی زنان آسیب دیده 
با ترانه »ای شــاخ تر به رقص آی« با صدای محســن چاووشی یا شادی های 
بسیار کلیشه ای معتادان در فصل جشن تحویل سال نو است. آمیزه ای روشن 
از اشک و لبخند و تلخی های ریشه دار و شادی های زودگذر. محسن اسالم زاده 
در مقام کارگردان اثر، در حد توانســتن تالش کرده است تا کاری تاثیرگذار 
فراهم ســازد. همراهی و همدلی مخاطبان چنین مستندی، به روشنی نشان 
می دهــد که فیلم با مخاطبانش به خوبی ارتبــاط برقرار می کند. به ویژه که 
در تدوین و موســیقی خاصی که متناســب با فضای کلی فیلم ساخته شده 
است، خالقیت ها و نوآوری های آشکاری دیده می شود. شاید یکی از شکل های 
متفاوت برخورد با زنان آســیب دیده ای که در این مستند می بینیم، شنیدن 
بی واسطه سرگذشت و تلخی های زندگی هریک از آنان، از زبان خودشان بود 
که گاه می تواند درجه اثرگذاری چنین آثاری را باالتر بَبرد، با این همه، وقتی 
کارگردانی در طراحی شیوه روایی فیلم خود، می کوشد تا از کلیشه های رایج 

دور شود، باید به نوع نگاه او در انتخاب چنین روشی احترام گذاشت.
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نگاه

وقتی به پرونده سریال »تا صبح« که در دهه 
۸۰ ساخته شد، سری می زنیم، خاطرات تلخ و 
شیرینی را مرور می کنیم که از این سال های 
دور به یادمانده اســت؛ مثل شیرینی سیلی 
خوردن رامتین خداپناهــی از کاراکتر اصلی 
سریال زنده یاد عســل بدیعی و تلخی مرگ 
ایــن بازیگر که هیچ گاه از یادها نخواهد رفت. 
رامتین خداپناهی درباره خاطرات سریال »تا 
صبح« می گوید: در حال حاضر آن چیزی که 
تاسف بار است، از دســت دادن خانم بدیعی 
اســت؛ جای خالی ایشان احساس می شود و 
همچنین جای خالی کارگردانانی که امروز ما 
کاری از آنهــا نمی بینیم مثل مجید جوانمرد. 
بیش از ۱۶ سال پیش از سریالی با بازی عسل 
بدیعی که کاراکتر اصلی آن ســریال بود و در 
ایام دهه ی فجــر روی آنتن رفت، می گذرد؛ 
ســریالی که روایتی عاطفی از زندگی درهم  
تنیدٔه چند جــوان از دهــه ۵۰ را به تصویر 

کشید.
»تا صبــح« یک مجموعٔه تلویزیونی محصول 
ســال ۸۵ بــه کارگردانی مجیــد جوانمرد، 
محمدعلی باشــه آهنگر، نویسندگی عباس 
نعمتی و تهیه کنندگی احمد میرعالئی بود که 
از شــبکٔه پنج سیما پخش شد. این مجموعه 
در ۲۹ قســمت ۴۵ دقیقه ای تهیه شــد و به 
گفته تهیه کننده چون قرار بود کار را به دهه 
فجر برســانند و زمان زیادی برای ساخت آن 
نداشــتند، از دو کارگردان برای ساخت این 

سریال بهره گرفته شد.
مجیــد جوانمــرد کارگردانی اســت که آثار 

ســینمایی بســیاری را در دهه ۶۰ از جمله 
فیلم »شــکار« را به یادگار گذاشت و در دهه 
۸۰ ســریال »تا صبــح« را کارگردانی کرد. 
محمدعلی باشــه آهنگر نیز کارگردان پُرکار 
ســینما در دهه ۷۰ اســت که بعد از سریال 
»تا صبح«، سال گذشته سریالی به نام »بعد 
از آزادی« را برای تلویزیون ســاخت. اما آنچه 
ایــن دو کارگردان را مجاب به ســاخت این 
سریال کرد، جدای از تیمی که دور هم جمع 
شــده بودند، فضایی بود که به گفته رامتین 
خداپناهی در آن زمان برای ســاخت چنین 
آثاری مهیا بود. مجید مظفری، محمد کاسبی، 
عسل بدیعی، امین زندگانی، ستاره اسکندری، 
رامتین خداپناهی، حمیــد ابراهیمی، مارال 
فرجاد، آتش تقی پور، عــزت اهلل رمضانی فر و 
مریم ســلطانی بازیگران »تا صبح« بودند که 
در این سریال به مقابل دوربین رفتند. در این 
راستا و در سومین گزارش ایسنا پس از سریال 
»یک مشــت پر عقاب« و برنامه عروســکی 
ماندگار »چاق و الغر«، از ســریال »تاصبح« 
که اتفاقا این روزها هم از شــبکه تماشا روی 
آنتن می رود، یاد کردیم و با یکی از بازیگران 
این مجموعه ـ رامتین خداپناهی ـ به گفت و 

گو پرداختیم.
حتی مدل ماشینم را خودم به کارگردان 

پیشنهاد دادم
خداپناهــی بازیگر ســریال »تاصبح« معتقد 
اســت، »قدمت این مجموعه فراتر از آن بود 
که برای یک مناســبت تولید و پخش شود« 
و در این زمینه به ایســنا گفت: بستر روایی 

»تــا صبح« در دهه ۵۰ قــرار می گرفت و در 
محوریت آن یک خانواده نظامی قرار داشت. 
قدمت این ســریال فراتر از این بود که برای 
یک مناســبت تولید و پخش شود. اگر فیلم 
ســاز و یک آرتیست بر اثر دغدغه های ذهنی 
خودش یک اثر را خلق کند، هر زمان دیگری 
می توان آن را دید و مختص یک زمان نیست. 
این ســریال برای من بسیار لذت بخش بود. 
نقشی که ایفا کردم در فیلمنامه پررنگ نبود 
اما تالش مــن به عنوان بازیگر نقش »آیدین 
بدر« ـ برادر کاراکتری با بازی امین زندگانی 
ـ شاید کم نظیر بود. من در انتخاب ماشینم 
هم خودم به آقای جوانمرد پیشنهاد می دادم 
و مدلی داشــتم کــه تالش می کــردم این 
کاراکتر را شبیه به آن کنم. این شخصیت در 
فیلمنامه خیلی محلی از اعراب نداشــت ولی 
در اجرا جذاب تر شد.خداپناهی همچنان که 
خاطراتش از حضور در ســریال »تا صبح« را 
مرور می کرد، به ســیلی به یادماندنی اشاره 
کرد که از زنده یاد عســل بدیعی خورده بود. 
او  دربــاره این ماجرا یادآور شــد: از آنجا که 
مــن کاراکتر حرص درآوری در این ســریال 
بــودم، حرص خانم بدیعی را هم درمی آوردم. 
آقــای جوانمرد به او اجــازه داد که در برخی 
صحنه ها پرخاش کند کــه یک باره در یکی 
از پالن ها ناخودآگاه یک ســیلی به من زد و 
من زمانی که از او پرســیدم چرا زدی؟! گفت 
که خیلی حرص من را درآوردی!خاطرات ما 
از ســال های دیر و دوری است که دیگر از آن 
فاصله گرفتیم و اگر هم لحظات بدی داشــته 

باشیم، تبدیل به خاطرات شیرین شده است.
در دهه ۸۰ دغدغه 

برای تولید آثار هنری بیشتر بود
این بازیگر درباره فیلمنامه سریال »تا صبح« 
از نگاه خود چنین توضیح داد: استفاده از تیم 
متخصصـ  از نویسنده تا کارگردان و بازیگران 
و عوامل دیگر ـ بخشی از ساخت یک سریال 
است و شــرایط، بخش مهم دیگر. آن موقع 
ســریال »تا صبح« در بســتر زمانی دهه ۸۰ 
ساخته شــد که با امروز بسیار متفاوت است؛ 
شرایطی بود که تاب و تحمل ها از امروز باالتر 
بود. ما در کشوری زندگی می کنیم که حضور 
افراد تصمیم گیرنده برای خلق یک اثر هنری 

تاثیر به سزایی دارد.
نمی توانیــم ایــن موضوع را کتمــان کنیم. 
مــن گمان می کنم در دهــه  ۸۰ افرادی که 
مســئولیت داشتند، شــرایط را برای تعامل 
و گفــت و گو در جهت ســازندگی و دورهم 
نشینی برای خلق یک اثر و دغدغه برای تولید 
آثار هنری باکیفیت بیشــتر فراهم می کردند. 
خداپناهی با اشاره به اقبال سریال »تا صبح« 
عنوان کرد: یادمان باشــد از دهه ۸۰ صحبت 
می کنیم. دهه ای که حضور اینترنت، رقابت ها 

و رســانه های خانگــی محدود بــود و اغلب 
معطوف به سینما و تلویزیون بودیم. اما امروز 
اینگونه نیست. ما دچار سرعت بسیار زیادی 
هســتیم و نوع نگاهمان به جامعه هم با این 
ســرعت متفاوت اســت. چه بسا محصوالتی 
کــه در دهــه ۸۰ و ۹۰ متولد شــدند و به 
زعم ما مورد توجــه قرار گرفتند، مورد توجه 
نســل امروز قرار نگیرند. این بازیگر در پایان 
درباره ی دالیل ضعف اغلب سریال های امروز 
تلویزیــون نیز گفت: این اتفــاق به دلیل دور 
شــدن آدم ها از هم بر می گردد. ســازندگان 
و مخاطبــان از هــم دور شــدند و خبری از 
هــم ندارند. باید ســازماندهی صورت بگیرد. 
متاسفانه ما از مخاطبان خودمان دور شدیم؛ 
به دلیل اینکــه باب گفت و گو که نتیجه آن 
گفتمان می شود، بسته است. گفتمان، تعامل 
انسانی با شهروندان را به دنبال دارد که منجر 
به نقد و بررســی و تحلیل می شــود. هر چه 
بیشــتر جلوتر می رویم با یک هرج و مرج و 
شلختگی در آثار روبرو می شویم که غیر قابل 
تحمل است. ممکن است استثنائاتی هم باشد؛ 
اما چون منجر به رشد نمی شود، در همان بال 

زدن های اولی به سقوط منجر می شود.

نوستالژی های تلویزیون در دهه فجرـ  خاطرات رامتین خداپناهی از »تا صبح«

ماجرای سیلی خوردن به یادماندنی از عسل بدیعی

نامزدهای گروه »ادبیات« چهلمین دوره جایزه کتاب سال 
جمهوری اســالمی ایران از سوی دبیرخانه این  جایزه در 
حالی اعالم شــد که عطاءاهلل مهاجرانی وزیر ارشاد دولت 

هفتم، نامش در میان لیست به چشم می خورد.
به گزارش روابط عمومی خانه کتــاب و ادبیات ایران،در 
گروه »ادبیات« ۱۷ کتاب در موضوع های »متون قدیم«، 
»نقد ادبی )ترجمه(«، »ادبیات عربی« و »ادبیات زبان های 
دیگر« به مرحلــه دوم داوری چهلمین دوره جایزه کتاب 

سال جمهوری اسالمی ایران راه یافتند.
کتاب های زیــر در موضوع »متون قدیم« به عنوان نامزد 

معرفی شدند:
»مشکاه المصابیح ]مصطفی بن قباد الذقی[« تصحیح و 

تحقیق: امین حق پرســت، تهران: انتشارات دکتر محمود 
افشار؛ سخن، ۱۴۰۰، ۹۷۰ ص.

»کلیــات اشــرف مازندرانــی )۱۰۳۷ـ۱۱۲۰ق(« تألیف 
محمدســعید بن محمدصالح، تصحیــح و تحقیق هومن 
یوســفدهی، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار؛ سخن، 

۱۴۰۰، ۸۸۲ ص.
 »سیرت شیخ کبیر ابوعبداهلل محمد بن خفیف شیرازی« 
تألیف ابوالحسن علی بن محمد دیلمی، ترجمة تاج الدین 
کربالی، تصحیح و تحقیق مجتبی مجرد، تهران: انتشارات 

دکتر محمود افشار؛ سخن، ۱۴۰۰، ۳۵۹ ص.
 »وحی بر توفان: اشــعار مقبل اصفهانی )آقامحمد شیخا 
ـ قرن دوازدهم هجری(« براســاس پانزده نسخة خطی؛ 
تدویــن و تصحیح امیرحســین مدرس، تهــران: مرکز 
آفرینش های ادبی، دفتر شعر؛ ســوره مهر، ۱۴۰۰، ۵۸۰ 

ص.
نامزدهای موضوع »نقد ادبی )ترجمه(« نیز به شرح ذیل 

است:
»نقد، نظریــه و ادبیات کودک« تألیف پیترهانت، ترجمه 
ســهراب رضوانی و امین ایزدپناه، تهران: مدرسه، ۱۴۰۰، 

۳۲۸ ص.
»ناخــودآگاه سیاســی: روایت همچون کنــش نمادین 
اجتماعی« تألیف فردریک جیمسن، ترجمه حسین صافی، 

تهران: نیماژ، ۱۴۰۰، ۳۹۲ ص.
هفــت کتاب زیر نیز در موضوع »ادبیات عربی« به عنوان 

نامزد معرفی شدند:
»ایرانیــان، فرهنــگ و ادبیات عربــی« تألیف عنایت اهلل 

فاتحی نژاد، تهران: فرهنگ معاصر، ۵۳۸ ص.
 »درخت نخل و همســایه ها« نوشته غائب ُطعمه فرمان، 

ترجمه موسی اسوار، تهران: هرمس، ۱۴۰۰، ۳۲۴ ص.
 »خاکســتر« نوشــته نجیب محفوظ، ترجمه محمدرضا 

مرعشی پور، تهران: نیلوفر، ۱۴۰۰، ۴۶۰ ص.
»دروازه خورشــید« نوشــته الیــاس خــوری، ترجمه 
سیدحمیدرضا مهاجرانی، تهران: روزنه، ۱۴۰۰، ۶۰۸ ص.

»در بیروت دریایی نیســت« نوشته غاده  السمان، ترجمه 
سرمد اغوالی، تهران: نگاه، ۱۴۰۰، ۱۸۵ ص.

»عزازیل،« نوشته یوســف زیدان، ترجمه فریبا حزباوی، 
تهران: ققنوس، ۱۴۰۰، ۴۰۰ ص.

 »موسم هجرت به شــمال« نوشته طیب صالح، ترجمه 

سیدعطاء اهلل مهاجرانی، تهران: امید ایرانیان، ۱۴۰۰، ۱۷۰ 
ص.

در موضــوع »ادبیات زبان های دیگــر« کتاب های زیر به 
مرحله دوم داوری راه پیدا کردند:

»النومالــی، ایرادی در کار اســت« نوشــته اروه لوته لیه، 
ترجمهمسعود ســلطانیه و حامد فوالدوند، تهران: شما؛ 

بهجت، ۱۴۰۰، ۳۶۶ ص.
»همــه رویاهایتان را به یاد می آورم« نوشــته رنه فرنی، 

ترجمه منصور انصاری، تهران: نگاه، ۱۴۰۰، ۱۷۱ ص.
»نقشه و قلمرو« نوشته میشل اوئلبک، ترجمه ابوالفضل 

اهلل دادی، تهران: نشر نو، ۱۴۰۰، ۳۷۴ ص.
»خاطره اســتانبول« نوشــته احمد امید، ترجمه عارف 

جمشیدی، تهران: ثالث، ۱۴۰۰، ۶۸۴ ص.
بخش ادبیات داســتانی و شــعر در جایزه کتاب سال به 
صورت دو جایزه مســتقل »جالل  آل احمد« و »جشنواره 
شعر فجر« برگزار می شود اما اعتبارشان همسنگ جایزه 

کتاب سال است.
مراسم پایانی چهلمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری 

اسالمی ایران در بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

عطاء اهلل مهاجرانی نامزد کتاب سال شد


