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به بهانه نمایشگاه غالمحسین امیرخانی
علی شیرازی و مجتبی ملک زاده

ضرورت بازتعریف خوشنویسی
علیرضا هاشــمی نژاد: در فضای هنر امروز ایران  �

خوشنویســی جایگاهــی شایســته ارزش های خود 
نــدارد. در اواخــر قاجــار و اوایــل دوره پهلوی به 
دالیل کم رنگ شــدن زمینه کاربــردی و ورود فضای 
فرهنگی ایران به دوره ای متفــاوت و متأثر از جریان 
مدرنیزاسیون، خوشنویســی کم رمق شد و به عنوان 
جریان فرعی و بیشتر در خدمت اندک زمینه کاربردی 
در صنعــت چــاپ و زینت رجــال و یادآور ســنتی 
فرهنگی به حیات خود ادامه داد؛ هرچند در اواسط 
دهه ۴۰ اندیشه احیای هنرهای ملی منجر به تأسیس 
انجمن خوشنویســان ایران شــد، امــا غلبه گفتمان 
مدرن مجالی به حیات پویای خوشنویســی کالسیک 
نداد. تــا زمان انقالب گفتمان هنــر مکتبی و بعدها 
هنر ســنتی بر فضای هنر غالب شــد، خوشنویســی 
وارد دنیای جدیدی شــد. این فضــای فرهنگی متأثر 
از غلبه گفتمان هنر ســنتی که از سویی رونق دوباره 
خوشنویســی را در پی داشت، زمینه ساز چالش های 
جدید نیز شد و اما نمایشگاه حاضر که در آن آثار سه 
هنرمند تثبیت شده خوشنویســی به نمایش درآمده 
اســت، از چند منظر اهمیت دارد؛ ابتدا اینکه در این 
نمایشگاه دو رویکرد به خوشنویسی را شاهد هستیم. 
آثار غالمحســین امیرخانی هنرمندی از نسل پیش از 
انقالب که در انتقال ســنت خوشنویســی نسل پس 
از عمادالکتــاب به دوران معاصر در کنار هنرمندانی 
همچون عبــاس اخوین، عبداهللا فــرادی و... نقش 
اساســی داشت و در همین سنت دست به تجربیات 
نوینی در خوشنویســی کالسیک زد. او در شیوه خود 
صاحب  شأن و ساختاری ویژه شد. در خط نستعلیق 
معاصر شــاید بشــود دو هنرمنــد را صاحب چنین 
موقعیتی معرفی کرد که شاکله خط آنها ساختاری 
منسجم و هماهنگ را به وجود آورده است. تناسبات 
و هندســه خط غالمحســین امیرخانی امکان خط 
نستعلیق را در نوشــتن قلم های جلی بیشتر فراهم 
می کند. آثار ایشــان در این نمایشگاه نشان از حضور 
پرقــدرت در چند دهه اســت؛ ازجملــه ویژگی های 
آثــار غالمحســین امیرخانی تجربه قصارنویســی یا 
قطعه نویســی نو بر مبنای تجربیات کتیبه نویسان و 
مهرنویســان دوره قاجار اســت که حرکت نویی  در 
خوشنویســی معاصر ایران بود. این حرکت در ارائه 
قطعات خوشنویسی در اندازه های بزرگ تر در پویایی 
اقتصاد خوشنویسی از عوامل مؤثر بود.و دو هنرمند 
دیگر از نســل اول خوشنویسان پس از انقالب که هر 
دو در این نمایشــگاه  گرایشــی به خوشنویسی اواخر 
دوره قاجــار دارند. آثــار این دو هنرمنــد از این نظر 
اهمیت دارد که این رویکرد را نوعی تفنن ندانســته 
و به تعبیــری برای رهایی از بن بســت خوشنویســی 
معاصــر و ارتقــای کیفیت بــه دوره ای در گذشــته 
رجــوع کرده اند، البته این ارجاع بــا درک مقتضیات 
زمانه همراه اســت. یکی از خوشنویسان توانایی که 
آثارش در این نمایشــگاه به نمایــش درآمده، علی 
شیرازی است. او که از پرورش یافتگان محضر استاد 
غالمحسین امیرخانی است، از توانا ترین خوشنویسان 
قلم جلی نستعلیق است. او در این نمایشگاه آثاری 
با تکیه بر قوت قلم و سعی در درک نسبت های نو اما 
با تکیه بر جلی نویسی نیمه دوم قاجار ارائه می دهد. 
در ارتباط با جلی نویسی نستعلیق باید توجه داشت 
که قلم جلی با ذات نســتعلیق نیز همگام نیســت؛ 
بنابراین برای رســیدن به نهایت تناســب در اجزای 
خط و همچنین نسبت آن با صفحه باید نسبت های 
جدیــدی برای قلم جلی تعریف کــرد که در نهایت 
منجر به فدای مالحت خط می شود. این ضرورت در 
کتیبه نویسی و جلی نویسی دوره قاجار مشهود است، 
جلی نویســی علی شیرازی اما ســعی در جمع قوت 
و مالحت دارد. نکته دیگــر اینکه قلم جلی در اجرا 
تکلف می آورد و فارغ از تکلف احتیاج به تسلط بر فرم 
و اجرا دارد که در آثار ایشان هویداست و تالش ایشان 
در جمع این دو ویژگی زیبایی شــناختی خوشنویسی 
در دوره معاصر تجربه ای موفق اســت، اما نباید سیر 
تکاملی جلی نویســی امثال میرزا غالمرضا را در این 
آثار جســت وجو کرد. در چند اثر به نمایش درآمده در 
این نمایشــگاه که محصول ســال ۹۷ استاد شیرازی 
اســت تکیه بر قدرت و ایجاد نوعــی تکلف کمی از 
طراوت آثار کاسته است. اما خوشنویس دیگر مجتبی 
ملک زاده است که در محضر تاریخ خوشنویسی تلمذ 
کرده اســت. آثار او با الهام از تاریخ خط شکســته و 
بیشتر به شکسته اواخر قاجار، سعی در احیای هویت 
واقعــی این خط از نقطه نظــر کاربرد و هویت فرمی 
دارد و در این راســتا موفق عمل می کند؛ هرچند اگر 
به شــور و قدرت بدیهه نویســی خود مجال بیشتری 
می داد، امــکان تجربه ناب تری را برای مخاطب خط 
شکسته فراهم می کرد. این ویژگی خط ملک زاده البته 
انعکاس شخصیت اوست. اما نکته کمترتوجه شده در 
آثار اخیر مجتبی ملک زاده احیای سنت مرقع نویسی 
اســت. مرقع از جمع آثار گوناگون در فرهنگ ما آغاز 
شــد و در نهایت به قالبی رســید که آثار با محتوای 
گوناگون و حتی مضمون واحد و به قلم یک هنرمند 
نیز مرقع قلمداد شد. (مرقع نی نامه و مرقع خجسته) 
به نظر می رســد ازجمله آثار نفیس خوشنویسی این 
دوره مرقعات مجتبی ملک زاده است که با ساختاری 
باشــکوه و ترکیبات بدیع که به تناسب محتوای متن 
به وجود آمده اســت، نوع دیگری از ارائه ســنتی اثر 
خوشنویســی را به جامعه عرضه می کند. نکته دیگر 
در آثار این خوشنویس توانا پرهیز از وسوسه ارائه خط 
شکســته با قلم جلی است، زیرا قلم جلی با فلسفه 

وجودی خط شکسته در تضاد است. 

زیرآسمان فیروزه اى

دومین دوره جایزه ادبي «ارغوان» 
در حوزه داستان کوتاه 

با موضوع «شب» برگزار مي شود
گــروه ادب: اوژن حقیقي، دبیــر دومین دوره  �

جایزه «ارغوان» که توســط انتشارات هفت رنگ 
برگــزار مي شــود، گفــت: دومیــن دوره جایــزه 
«ارغوان» با پذیرش داستان کوتاه با هدف کشف 
و معرفي اســتعدادهاي جــوان و ترویج فرهنگ 
کتاب خواني، از اول دي ماه آغاز مي شود. در دوره 
دوم این جایزه فرشــته احمدي، فرهاد توحیدي، 
محمد چرمشیر، سپیده شاملو و مهسا محبعلي 
اعضاي هیئــت انتخاب و احمد پوري، حســین 
ســناپور و لیلي گلســتان اعضاي هیئت داوران  

خواهند بود. 
او درباره قوانین دومین دوره جایزه «ارغوان» 
اظهار کرد: داســتان هاي کوتاه بایــد به صورت 
تایپ شــده در فرمت هــاي doc، docx و rtf در 
ســامانه وب ســایت جایــزه ارغوان به نشــاني 
www.jayezeharghavan.ir ثبت شوند و تکمیل 
فرم ثبت نــام آنالین هم براي حضــور در جایزه، 
الزامي اســت. تعداد کلمات هر داســتان کوتاه 
حداکثر سه هزار کلمه اســت و هر نویسنده تنها 
اجــازه دارد یک اثر را به دبیرخانه جایزه ارســال 
کند. شرایط ســني شرکت در مسابقه حداکثر ۳۰ 
ســال است و در صورت کپي برداري یا استفاده از 
آثار دیگران، داستان موردنظر حذف خواهد شد. 
داســتان هایي در این جایزه بررسي مي شوند که 
در جوایز ادبي دیگر حائز رتبه نشده یا پیش تر به 

چاپ نرسیده باشند.
 دبیــر برگــزاري جایــزه «ارغــوان» افــزود: 
شرکت کنندگان نباید کتاب چاپ شده اي در بخش 
داســتان کوتاه یــا بلند؛ چه به صــورت فردي یا 
گروهي داشته باشند. همچنین قوانین، مناسبات 
و هنجارهــاي جامعه در انتخاب داســتان هاي 
کوتــاه براي شــرکت در مســابقه در نظر گرفته 
خواهد شــد. مهلت ارسال آثار از یکم دي ۱۳۹۷ 
تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ خواهد بود. جایزه ها نیز به 
شــرح زیر اعالم شده است: جایزه  منتخب هیئت 
داوران: براي نفر اول، تندیس جایزه  ارغوان، لوح 
تقدیر و مبلغ ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدي و براي 
نفرات بعدي لوح تقدیر و همچنین انتشــار آثار 
۱۰ نفر اول به صورت یک جلد کتاب توســط نشر 
مرکــز. جایزه ویژه هیئت داوران: شــرکت در یک 
دوره کارگاه داستان نویســي براي ۱۰ نفر برگزیده 
هیئــت داوران. اختتامیــه این جایــزه با معرفي 

برندگان، خردادماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.

نمایش فیلم «فرار از تله» 
در خانه هنرمندان ایران

گروه هنر: در سیصدوهشتادوششــمین برنامه  �
سینماتک خانه هنرمندان ایران و در سیزدهمین 
برنامه از مجموعه «بازی بزرگان»، دوشنبه، سوم 
دی، فیلــم «فــرار از تله»، بــه کارگردانی جالل 

مقدم در سالن استاد ناصری روی پرده می رود. 
پس از نمایش فیلم نیز نشست نقد و بررسی 

با حضور خسرو نقیبی برگزار خواهد شد. 
فیلم «فرار از تله» دوشنبه، سوم دی، ساعت 
۱۸ در ســالن استاد ناصری خانه هنرمندان ایران 

به نمایش درمی آید.
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فرانــک آرتا: نمایــش عمومي فیلم «ســرو زیر آب»، 
آخرین ساخته محمدعلي باشه آهنگر، به آرامي ادامه 
دارد؛ فیلمي متفاوت که در جشنواره فجر سال گذشته 
دو جایزه بهترین فیلم برداري (علیرضا زرین دست) و 
بهترین طراحي صحنه را به دســت آورد و تماشاگران 
آن را به عنوان برترین فیلم جشنواره به لحاظ نگاه ملي 
انتخاب کردند. پاي صحبت جهانبخش نورائي نشستیم 

و نظر او را درباره این فیلم پرسیدیم.

 به نظر شما «ســرو زیر آب» چه ویژگي هایي  �
دارد که آن را شایســته بهترین فیلم در نگاه ملي 

کرده است؟
حــرف اصلي فیلم این اســت که ایــران به همه 
ایرانیان تعلق دارد و هویــت یگانه ملت ما از اقوام و 
آیین هــا و باورهاي مختلفي پدید آمده که نمي شــود 

یکي را بر دیگري به شکلي تبعیض آمیز ترجیح داد. 
  کارگردان چگونه این فکر را پیاده کرده است؟ �

باشه آهنگر داستانش را طوري روایت مي کند که 
فکر و نگاهش به روشــني بیان مي شود، اما اهمیت 
عمیق تر فیلم در استفاده از نشانه هایي است که اگر 
به خوبي درک و در جاهایي رمزگشــایي شــوند، هم 
اندیشه فیلم ساز به تماشاگر بهتر انتقال پیدا مي کند 
و هم متوجــه توانایي هاي هنري و زیبایي شناســانه 

فیلم ساز مي شویم.
  مثال؟  �

خود درخت ســرو را در نظر بگیرید. این یک نماد 
کهن ایراني اســت کــه در باورها، ادبیات و شــعر و 
نقاشــي هاي مینیاتور و ســنگ نگاره ها با قامت بلند 
زیبایش جایگاه بلندي دارد. در فیلم «چریِکه تارا»ی 
بیضایي مي شنویم که پدربزرگ را در زیر درخت سرو 
خاک کرده اند؛ پدربزرگي که شمشــیر به جا مانده اش 
پیونددهنده نوه اش، تارا، با گذشــته و هویت تاریخي 
اوســت. ســرو رمــز زندگــي و نامیرایي اســت. در 
اسطوره ها ســروي به نام سرو کشمر یا سرو مقدس 
زرتشت در نیشــابور وجود داشت که به قولي هزارو 
۴۰۰ ســال عمر کرد. فردوســي مي گوید: «یکي شاخ 
سرو آورید از بهشت/ به دروازه شهر کشمر بکشت». 
اعراب این ســرو اســاطیري را بریدند و انداختند، اما 
همان طور که زرتشــت پیش بیني کرده بود، هرکس 
این درخت را مي برید خــودش هم مي مرد. متوکل، 
خلیفه عباسي که دستور ریشه کن کردن سرو را داده 
بود، پیش از دیدن جنازه ســرو توسط سرداران ترک 
ســپاهش به قتل رســید. متوکل فقط از زرتشــتیان 
نفــرت نداشــت، بلکه دشــمن سرســخت خاندان 
علي ابن ابیطالــب (ع) نیز بــود. به هرحال واقعیت 
و افســانه درباره سرو زیاد اســت و همه آنها بیانگر 
اهمیت سرو در زنده ماندن فرهنگ ملي ایران است. 
در ایــن فیلم، ســرو پیونددهنده آیین هــاي متفاوت 
است و در آخرین صحنه فیلم مي بینیم در چشم انداز 
بســیار وسیع و پرشکوه طبیعت ایران سرو بلندباال از 

نظر محو مي شود تا از نو به دنیا بیاید. 
 به نظر مي رســد آبي هم که سرو را در عنوان  �

فیلم پوشانده نقش نمادین دارد؟ 
آب یکي از عناصر کلیدي در داســتان فیلم اســت 
کــه جلوه هاي مرگ و زندگي را با خود دارد و در پایان 
فیلم آب شبیه زهدان مادري است که سرو و گور را در 
بطن خود جا داده اســت. درآوردن سرو و گور از قعر 
آب نوعي نوزایي اســت. در آغاز فیلــم این پیکرهاي 
کشتگان است که شبانه از درون آب به خشکي کشیده 

مي شود، اما در آخر کار شاهد تولدي دیگر در روشنایي 
روز هســتیم. الزم است اشاره کنم که عنصر آتش هم 
در جابه جاي فیلم به شــکل واقعي و در همان حال 
نمادین وجود دارد و نماینده باور هاي کهن به آتشــي 
اســت که پاک مي کند و در ســرماهاي زندگي گرما و 
روشــني مي دهد. وقتي در ســتاد معراج شــهدا برق 

مــي رود، این آتش اســت که فضاي 
نویدبخشــي براي مکالمه جهانگیر و 
ابوالقاسم به وجود مي آورد و هنگامي 
هم کــه جهانگیر به ســوي حمرین 
مي رود تــا گمنام بمیــرد، پرچمي را 
که در باران خیس شــده در کنار آتش 
پهن مي کند تا خشــک شود. این گرما 
را در اواخــر فیلم هم که جهانبخش 
با لباس خیس در کنار چیستا نشسته، 
در حضور پرمهر چیســتاي موبد بانو 

حس مي کنیم. همه عناصر طبیعــي؛ از آب گرفته تا 
آتش و باران، انسان ها را در سرو زیر آب به هم نزدیک 

و وصل مي کند.
  فیلم بین طبیعت کوهستاني لرستان و اقلیم  �

کویري یزد در رفت وآمد اســت. به نظر مي رسد 
تفاوت ها بیشتر از آن است که فاصله ها راحت از 

میان برداشته شود؟
طبیعــت در هــر دو جــا تکه هایــي از ســرزمین 
یکپارچه ایران اســت. تفاوت ها در اقلیم، در لباس ها، 
در آیین ها و در چهره هاست. فرازونشیب کوهستان را 
در رفتار گودرز لر و آرامش کویر را در سیماي بي تنش 
زرتشتي هاي یزد مي توان مشــاهده کرد، اما در باطن، 
همه آنها را شــهید گمنامي پیونــد مي دهد که هر دو 
فکر مي کنند فرزند آنهاست و به این صورت دو اقلیم 
متفاوت کوهســتان هاي لرســتان و کویر یزد با وجود 
تفــاوت ظاهري و آب وهــوا و رفتــار مختلف به هم 
مي پیوندند. نواي بهاري پرندگان در مرغزارهاي لرستان 
و شــنیدن آواهاي مناجات گونه زرتشتیان روي کویري 
که ماشین در دل آن روان است، گویي سفري خوشایند 
به گذشــته و اصل و تبار است. جست وجو در معراج 
شهداي اهواز براي شناختن پیکرهاي بي نام ونشان، به 
جست وجوي وسیع تري براي شــناختن وطن با همه 
رنگارنگــي و تفاوت هایش تبدیل مي شــود. البته اگر 
در جزئیــات فیلم دقت کنیــم مي بینیم که جلوه هاي 
یگانگي مردم این سرزمین از همان اول وجود داشته و 

فیلم ساز درواقع دارد آنها را کشف مي کند.
وقتي فرخنده در برابر خانه سلطان از او مي خواهد 
قبر را بشکافد تا مطمئن شود سیاوش او با سیاوش این 
مرد اشتباه نشــده، باران بر او مي بارد و کوه با غمناکي 
در ابر و تاریکي فرو مي رود. با این تصویرســازي حس 
مي کنیم اقلیم لرســتان با اقلیم یــزد ازپیش یگانگي و 
ارتباط داشــته و از رنج ایــن زن درمانده چهره در هم 
مي کشد و اندوهگین مي شود. ما حتي اثر خاک کویر و 
دیوارهاي کاهگلي یزد را در گلي که ماشین ها را استتار 
کرده، مي بینیم و هنگامي که چیستا کنار تعداد زیادي 
تابوت پوشــیده در پرچم ایران ایستاده، گویي همه آن 
مردگان برادر مفقود شده او هستند. سرو زیر آب حکایت 
گسست و پیوستگي است که در فرم فیلم هم منعکس 
شده. جدایي آدم ها و محیط هاي متفاوت، سرانجام به 
در کنار هم قرار گرفتن و همدلي جهانبخش و چیســتا 
در خودروی چیســتا منجر مي شود. جغرافیاي فیلم و 

توپولوژي سرزمین با همه پستي و بلندي و تفاوت هاي 
آب و هوایي اش کلیت یگانه اي را تشــکیل مي دهد که 
آدم هایش را روایت فیلم به سوي یکپارچگي و همدلي 
مشــابهي هدایت مي کند و این عشق به زندگي است 
که در همه جاي فیلم به طور آشــکار و پنهان پخش 
شــده و به نحوي صریح از زبان ســرگرد و ابوالقاسم 
مي شنویم که زندگي همچنان جریان 
دارد. حتي گودرز که اجازه نبش قبر را 
براي روشن شدن واقعیت نمي دهد و 
با پرخاشگري اش ممکن است بدَمن 
فیلم تلقي شــود، به خاطر عشق به 
ماهــر و زن بیوه برادرش اســت که 
بــا این و آن برخــورد مي کند و ادامه 
زندگي را به چشــم انتظاري و سوگ 
مرگ ترجیــح مي دهــد. در معنایي 
وســیع تر، گودرز نیز به سبک خودش 
به همان نتیجه مي رســد که همه کشــتگان راه وطن، 
سیاوش اند. این تالقي نگاه ها و یکي شدن به شکل هاي 
مختلف در فیلم اتفاق مي افتد. تصور دیگران از اینکه 
جهانگیر و جهانبخش دوقلو هستند، حکایت شباهت 
دو هم ریشــه است که ســرانجام به یگانگي و وحدت 
مي رسند. مي بینیم که جهانگیر هم در آخر راه به همان 
راهي مي رود که جهانبخش به آن اعتقاد دارد و مرگ 
در گمنامي را مي طلبد تــا متعلق به همه داغ دیدگان 
باشد. جهانگیر مردم دوست است و طبع لطیفي دارد. 
تحول روحي او وقتي پیش بیني مي شــود که با ذره بین 
به دنبال یافتن همســر مفقود شده اش در فیلمي است 
که از تلویزیون پخش مي شود؛ اما ذره بین پس از چند 
لحظه روي صورت جهانبخش مي رود و ثابت مي ماند. 

در واقع این جهانبخش است که کشف مي شود. 
  با وجود رگــه نیمه پنهان دلبســتگي که میان  �

جهانبخش و چیســتا، با وجود آیین متفاوت شان 
پیش  آمده، به نظر مي رســد که کارگردان نخواسته 

پیوند آنها را قطعي و تمام شده تلقي کند. چرا؟ 
شــاید راه درازي تا همبســتگي نهایــي آنها باقي 
مانده باشــد. ســرو زیر آب از جهتي بازتاب وضعیتي 
اســت که اجتماع ما در حال حاضر تجربه مي کند. این 
فیلــم پرگفت وگو، میدان مباحثه و مناظره و رودررویي 
دیدگاه هایي است که مي تواند بازتاب بحث هایي درباره 
حقوق و یگانگي ایرانیان باشــد. بلــه، طرز تفکري که 
تاریخ و فرهنگ ایران را به مقطع خاصي تقلیل مي دهد 
و وانمــود مي کند ایــن ملت بزرگ پیــش از آن چیزي 
نداشته و در بعضي سریال ها و فیلم ها براي هرچه دزد 
و دغل و لوده است، نام ایراني باستاني انتخاب مي کند، 
شــاید هنوز دیواري باشــند بین یگانگي جهانبخش و 
چیستا. البته جاي دلسردي نیست و سرو دارد از زیر آب 
بیرون مي آید. وقتي مي بینیم ســپنتا نیکنام زرتشتي را 
مجمع تشخیص مصلحت ذي حق مي داند و سرانجام 
به شوراي شهر یزد برمي گرداند یا آقاي علي اکبر والیتي 
متن وصیت نامه خشایارشاه را در شبکه دو صداوسیما 
به زبان پارسي باستان مي خواند و تصویر و موسیقي و 
دکلمه پرشکوه و حماسي جمله هاي این وصیت نامه 
را همراهــي مي کنــد، دل آدم گرم مي شــود که دارد 
اتفاقي مي افتد. دیدار نهایي جهانبخش و چیســتا در 
اتومبیل است و گور مقبره وار و سرو بزرگي که با کامیون 
حمل مي شــود تا مانند یک پیام به دوردست هاي این 
ســرزمین برود، گزارشي است به خاک ایران و اشاره اي 

است به روزگار ما و آرزوي همبستگي پرمهري که شاید 
در جهان مدرن دیر یا زود به ثمر برسد.

  ایراد گرفته  اند که درآوردن گور سیاوش از زیر  �
آب بدون اینکه لطمه اي ببیند، زیاد طبیعي نیست؛ 

نظرتان چیست؟ 
اگر به ساخته هاي پیشین باشــه  آهنگر نگاه کنیم، 
مي بینیــم واقع گرایي  گاه  به شــدت طبیعــي نماي او 
جــدا از تجلي خیــال و آرزو نیســت؛ رویکردي که در 
کارهاي برخي از ســینماگران برجسته -مانند بیضایي 
در چریکــه تارا و باشــو- نیــز نمایان اســت. خیال و 
زمان گذشــته و زمان حال در شیوه و نگاه باشه آهنگر 
واقعیت یکپارچه اي است و آن دو را در قاب هاي مجزا 
قرار نمي دهد که حســاب جداگانه اي داشــته باشند؛ 
همچنان که آدمیــان هیچ گاه از تخیــالت و آرزوهاي 
خود دور نیســتند و جسم و روان انســان موجودیت 
واحــدي دارد و همگاه و همراه اســت. از این رو از زیر 
آب درآوردن گور ســیاوش که البته مي دانیم در واقع 
جنازه ســوخته جهانگیر اســت که به جاي ســیاوش 
خاک شــده و بازنمــودن آن به صــورت مقبره اي که 
گورگاه هاي باســتاني ایران را به یاد مي آورد یا سروي 
که به نحو خیره کننده اي در کنار آن رشــد کرده، تجلي 
چیزي مي شود که فیلم ســاز مي طلبد و ممکن است 
بسیاري از ما نیز در آرزوي آن باشیم. درست مي گویید 
ســالم ماندن سرو در زیر آب و قالبي درآمدن گور، کمي 
با واقعیت ظاهري نمي سازد؛ اما اینجا آرزوست که با 
واقعیت پیوند مي خــورد و در آن نفوذ مي کند. مانند 
هم صحبت شدن ســیاوش زنده با جمشــید مرده در 
ملکه، فیلم قبلي باشــه آهنگر که کارگردان در تخیل 
و آرزوهاي شخصیت هایش مستقیما شریک مي شود. 
بلندباالیي و دراوج بودن ســرو و گور قالبي بلندشده با 
جرثقیل، نوعی حدیث رفعت وطن و عشــق و میراث 
است که شاید در واقعیت به این شکل اتفاق نیفتد، اما 

مي تواند اصل و اساس آرزوي ما باشد.
 مناظر ایران در النگ شــات هایي که از ارتفاع  �

بسیار باال گرفته شــده است، خیلي پرشکوه جلوه 
مي کند؛ تحلیل تان چیست؟ 

در مجمــوع این فیلم پرجمعیت و پرشــخصیت، 
گســتره و چشــم اندازي ملي و تاریخي پیدا کرده که 
مدیون اجراي ســنجیده و تســلط کارگردان در کنترل 
صحنه هاي شلوغ است. باشــه آهنگر و همکارانش، 
به خصوص تصویربردار و طراح فیلم و البته بازیگران 
توانایش، فضاي ســتاد معراج و محیط هاي خارجي 
و روســتایي و مردمان کوه و دشــت را خیلي خوب و 
طبیعي از آب درآورده اند. ارتفاع و میل به ارتفاع گرفتن 
که به کشــف حقیقت کمک مي کنــد، در فیلم دیگر 
باشــه آهنگر، فرزند خاک، نیز هست؛ با کوهستاني که 
براي پیداکردن خلبان هلیکوپتر سقوط کرده از آن باال 
مي روند و هم زمان با یافتــن بقایاي جنازه، کودکي به 
دنیا مي آید. در ملکه هم هســت؛ با آن برج دیده باني 
که از آن ســیاوش به پایین نــگاه مي کند و درماندگي 
و رنج انســان را مي بیند. باشــه آهنگر در فیلم هایش 
نشــان مي دهد اصوال از باال به مســائل نگاه مي کند. 
در تصویرهاي هوایي ســرو زیر خاک که از اوج آسمان 
آب و خاک ما را نشــان مي دهــد و کم وبیش کیفیتي 
فرازمینــي دارد، باید بگویم تصویربــردار کم همتایي 
مانند علیرضا زرین دست نقش زیادي در درآوردن این 
نوع نماها داشــته است. او در ســتاد معراج با درهم 
بافتــن تکه هاي نور و تاریکي، لحظه هاي پراز شــک و 
تشویش و نگراني از جابه جا شدن پیکرها بر اثر اشتباه و 
همچنین کشاکش فکري کساني را که در آنجا زحمت 
مي کشند، به خوبي قابل  لمس مي کند. زرین دست در 
نماهاي بیروني و در محیط فراخ تري از ارتفاع باال، آن 
تصویرها و عکس هاي زیبــاي پرهیبت را که گفتید، از 
کوهستان ها، مرغزارها و کویر خلق کرده و اضافه کنم 
درک معناي این نماها زیاد مشــکل نیست. کارکردش 
این اســت که نشــان مي دهد. در همان حال، به طور 
حســي و عاطفي قانع مي کند که وطــن فراتر از من و 
توست و همه مردم با دار و ندارشان جزء بسیار کوچکي 
از ســرزمین ایران هســتند. وطن همه آنهــا را بدون 
تبعیض در خود جا داده و در آغوش مي کشــد. گویي 
یک چشــم بزرگ و بینا از آن باال به پایین نگاه مي کند 
و همــراه موســیقي توصیفي بهزاد عبــدي که طعم 
جانگداز نینواي حســین علیزاده را دارد، رنج، عظمت، 

زیبایي و پایداري یک ملت را در برابر ما قرار مي دهد.

گفت وگو با جهانبخش نورائي، منتقد سینما درباره فیلم «سرو زیر آب»
گزارش به خاک ایران
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«همه می دانند»، ســاخته جدید اصغر فرهادی، 
یکــی از ۱۰ فیلم ســینمای داخلی اسپانیاســت که 
بیشــترین فروش را در گیشه سینماهای این کشور در 

سال ۲۰۱۸ داشته است. 
 فیلــم «همــه می داننــد» پــس از نمایــش در 
افتتاحیــه هفتادویکمین دوره جشــنواره فیلم کن و 
اکران عمومی در ســینماهای فرانســه، از تاریخ ۱۴ 
سپتامبر در سینماهای اسپانیا اکران خود را آغاز کرد. 
این فیلم با بازی دو چهره مطرح سینمای اسپانیا 
یعنی «خاویر بــاردم» و «پنه لوپه کــروز» در نهایت 
به فــروش ۳٫۵ میلیون دالری در گیشــه ســینمای 
این اسپانیا دســت یافت تا یکی از ۱۰ فیلم پرفروش 
داخلی گیشه سینمای اسپانیا در سال ۲۰۱۸ نام گیرد. 
ساخته اسپانیولی زبان فرهادی در جوایز سینمایی 
«گویا» موسوم به اسکار سینمای اسپانیا نیز در هشت 
بخش از جمله بهترین فیلم و کارگردانی نامزد کسب 
جایزه شده و قرار اســت از تاریخ هشتم فوریه ۲۰۱۹ 
(۱۹ بهمن) به صورت گسترده در آمریکا اکران شود. 

کمدی ورزشی «قهرمانان» به کارگردانی «خاویر 
فســر» که امســال به عنوان نماینده سینمای اسپانیا 
در شاخه بهترین فیلم خارجی جوایز اسکار انتخاب 
شــد و نتوانســت به فهرســت کوتاه نامزدهای این 
شــاخه راه یابد، با فروش ۲۱٫۶ میلیون دالر به عنوان 
پرفروش ترین محصول داخلی ســینمای اســپانیا در 
ســینماهای این کشــور در ســال جاری میالدی نام 
گرفــت. این فیلم درباره یک مربی بســکتبال اســت 
کــه پس از ارتکاب جرم به انجــام خدمات عمومی 
محکوم می شــود و باید یک تیم بســکتبال متشکل 
از معلــوالن ذهنی را هدایت کنــد. این فیلم با بازی 
بسیاری از بازیگران آماتور و دارای معلولیت ساخته 

شده است. 
گیشه سینمای اســپانیا در سال ۲۰۱۸ تحت تأثیر 
حضــور قدرتمند آثار کمدی در گیشــه قــرار گرفت 
و عالوه بــر فیلم «قهرمانــان»، آثار کمــدی دیگری 
همچون «بهترین تابستان زندگی من» و «غریبه های 
فوق العــاده» نیز عملکــرد خوبی داشــتند. از دیگر 

فیلم های پرفروش داخلی در ســینمای اســپانیا در 
سال ۲۰۱۸ می توان به «یوکاتان» (۵٫۸ میلیون دالر)، 
«ســوپرلوپز» (۵٫۳۹ میلیــون دالر)، «توانمند» (۵٫۱ 
میلیــون دالر) و «فوتبالیســت» (۳٫۹ میلیون دالر) 

اشاره کرد. 
در میان ۱۰ فیلم پرفروش داخلی سینمای اسپانیا 
فقط فیلم «همه می دانند» و «دفترچه ســارا» (۵٫۹ 
میلیون دالر) آثاری درام هســتند و سایر آثار در ژانر 
کمدی قــرار دارند. هم اکنون رکــورددار فروش آثار 
داخلی سینمای اســپانیا در همه ادوار با ۷۰ میلیون 
دالر در اختیار کمدی «رســوایی اسپانیایی» قرار دارد 

که در سال ۲۰۱۴ اکران شد. 
در میــان آثــار هالیــوود نیــز امســال «پــارک 
ژوراســیک: قلمرو ســقوط  کــرده» (۲۷٫۵ میلیون 
و  دالر)  میلیــون   ۲۴٫۱) «شــگفت انگیزان۲»  دالر)، 
«انتقام جویان: جنگ ابدیت» (۲۳٫۲ میلیون دالر) در 
رتبه های اول تا ســوم پرفروش ترین فیلم ها در گیشه 

سینمای اسپانیا قرار گرفتند. 
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«همه مى دانند» در میان 10 فیلم پرفروش سینماى اسپانیا


