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رواج پدیدهای
خطرناک در
شبکههای
اجتماعي

»

»

گزارش

فرهنگوهنر

6

ی میشوند و این خطرناک
محمدجعفر یاحقی میگوید شبکههای ارتباط جمعی سبب گسترش غلطنویس 
است .این پژوهشگر و استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوس��ی مشهد با بیان اینکه ویراستاری میتواند
زبان را از آفتها و کژتابیها حفظ کند ،به شرطی که س��امانیافته و نظارتشده باشد ،اظهار کرد :یک وجه در
غلطنویسیها این است که به طور طبیعی در زبان فارسی عناصر و عواملی مطرح میشود که ممکن است الزمه
تکامل و تحول زبان باشد؛ شاید نشود اس��م اینها را غلط گذاش��ت چون مصطلح و مورد استفاده عموم است.
او سپس با اش��اره به اینکه آنجا که غلطنویسی ناشی از عمد ،جهل و بیاطالعی باش��د ،به زبان آسیب میزند،
گفت :یک وقت چیزهایی هست که ناشی از کماطالعی ،کمس��وادی و حتی از روی غرض و نظر سوء است که
قطعا آنها بیشتر لطمه میزنند و این در ارتباط با شبکههای ارتباط جمعی موثرتر است ،چرا که سبب گسترش
این غلطنویسیها میشود و همه هم از آن تبعیت میکنند و این خطرناک است.

»

مریال زارعی
هم به جمع
مجریان تلویزیون
میپیوندد

مدیر روابط عمومی ش��بکه نسیم درباره ساخت برنامهای تحت عنوان «مادرش��و» ،گفت فع ً
ال خبری دقیقی
نمیتوان ارائه داد چون هنوز طرح به قوام نرس��یده اس��ت .امروز خبری در محافل رس��انهای دست به دست شد
مبنی بر پیوستن مریال زارعی به جمع بازیگرانی که این روزها در تلویزیون برنامه اجرا میکنند .نام برنامهای تحت
عنوان «مادرش��و» به میان آمد که خانم بازیگر آن را اجرا کند .برنامهای که محورکلی آن درباره راه و رس��م مادر
بودن است .اما امیرعباس اشرف مدیر روابط عمومی شبکه نسیم ،گفت :بگذارید همان جملهای را که درباره این
برنامه و اجرای خانم زارعی مطرح شده تکرار کنم که تا یک برنامه از مرحله ایده به نقطه تولید برسد ،گاه فاصلهای
چند ساله طی میشود .این یعنی با قاطعیت نمیتوان مریال زارعی را مجری دانست .فع ً
ال تا االن خبری نشده و هر
طرحی تا به قوام نرسد نمیتوان در مورد تولید و خبری درباره اجرای شخصیتی مطرح کرد.

خبر

سیدمهدی شجاعی و مصائب نویسندگی:

کاناپه ؛ بسط زمان ،قبض موقعیت
مهرزاد دانش
منتقد

قهرمان��ان فیلمه��ای عی��اری ،اف��رادی س��ختکوش
هس��تند که برای رسیدن به افق تصمیمش��ان ،هر راهی را
میپیمایند تا موفق ش��وند .فرقی نمیکند کندن قناتی در
دل کویر باشد یا به دس��ت آوردن عضو نایاب پیوندی برای
قلبی نارسا ،پیدا کردن پیکان قراضه سرقتی باشد یا اجرای
واقعی سناریویی که س��رمایهای برای اجرای سینماییاش
نیس��ت .به اس��تناد این همه همت و تالش ،پس میتوان
امید داش��ت روزی روزگاری ،فیلمهای نادی��ده عیاری ،از
جمله همین کاناپه ،دیده ش��وند .این یادداش��ت را با نیت
به همین امید بخوانید.
بیشترین مایه کنجکاوی دیدن فیلم کاناپه ،بعد از آنکه
ماجرای استفاده از کالهگیس برای بازیگران خانم فیلم در
صحنههای داخل��یای که نزد نقشهای محرمش��ان بازی
دارند ،بازتاب عمومی در رسانهها پیدا کرد ،تماشای وجهه
بیحجاب این هنرپیشهها بود.
برای جامعهای که نزدیک به چهل اس��ت در فیلمهای
س��ینمایی و تلویزیون��ی ایران��ی ،ش��خصیتهای مون��ث
را در هم��ه ح��ال ،از بی��رون و درون خان��ه گرفت��ه تا نزد
ش��وهر و فرزند و پدر و برادر ت��ا آرمیدن در بس��تر خواب
ب��ا پوش��ش ش��رعی میبین��د ،این خبر ش��وکی ش��دید
دربرداشت.
مگر میشود؟ فرصت تماشای فیلم فراهم شد ،پدیدهای
را که خ��ودم هم با وج��ود دالیل تئوریک برای بیاش��کال
بودنش ،نوعی ش��وک میدانس��تم ،چنان بدون حاشیه و
حساسیت یافتم که ش��اید جز با تماشای فیلم نمیتوان به
واقعیتش پی برد.
غیر از دو س��ه س��کانس نخس��ت حضور هنرپیشهها با
کالهگیس ،که ب��ه هر حال با عادت اولیه ذهنی و چش��می
تماشاگران ایرانی ناساز و تا حدی درشتنما مینماید ،فیلم
هیچ نوع جلوهای که بخواهد بح��ث بیحجابی را در تعابیر
منفی مورد نظر آقایان قالبس��ازی کند ،دربر ندارد .زنان
و دختران حاضر در داستان ،چنان مینمایند که گویی در
حال دیدن محارم و نزدیکان فامیل خودت هس��تی؛ انگار
داری خواه��رت ،خواه��رزادهات ،یا دخت��رت را روی کادر
سینما مشاهده میکنی؛ با همه بیآالیشیای که این افراد
در برابرت دارند.
واقعنمایی چیرهدس��تانه عیاری در خلق صمیمیتها
و تنشها و احساس��ات خانوادگ��ی خواهران��ه و دخترانه
داس��تان چنان اس��ت که گویی در همان خانه بین محارم
خودت نشس��تهای و دغدغههای دراماتیک فیلم را به عینه
احس��اس میکنی .جدا از ای��ن ،موقعیت داس��تان چنان
اس��ت که هنگام ورود نامحرم به این خانه ،زن��ان خانه در
پی انداختن ش��الی بر س��ر یا ق��رار گرفتن در گوش��های
ناپیدا هستند.
آیا با این تمهید بهتر میتوان جایگاه و کارکرد و فرهنگ
حجاب را به تصویر کش��ید یا با نمایش زنان��ی که در همه
حال حجاب دارند و این عنصر را از فرط استعمال بیمورد،
به لوث و عبث کشاندهاند؟
راحتت��ر بگویم؛ تنه��ا چیزی ک��ه در این فیل��م نمود
ندارد ،ماج��رای بیحجابنمایی زنان داس��تان اس��ت ،از
بس ک��ه در تاروپود متن ج��ا افتادهان��د .البت��ه این برای
مردمان عادی و سالم است .حس��اب مریضانی که از دیدن
پاپوش زنانه محارم خودش��ان هم به ل��رز و عجز میافتند
جدا است.

از باال نگاه کردن به مخاطب باعث پس زدن او میشود
سیدمهدی شجاعی ،نویس��نده ،در برنامه ادبی
«شب روایت» که درباره روایت دینی در ادبیات بود،
تکرر این واژه در سنت و
ابتدا درباره جایگاه اربعین و ّ
دین گفت :عدد اربعین و  ۴۰در معنای آن ،به لحاظ
معرف دین
دینی عددی تمام و کامل است .در ادبیات ّ
ما ،اربعین اشارات ویژهای دارد؛ از ۴۰سالگی به بعثت
رس��یدن پیامبر(ص) گرفته تا عذاب بر قوم حضرت
نوح(ع) و غیره .در زیارت اربعین برخی مبانی مطرح
میشودکهحتیدرزیارتعاشوراهمنیست.چنانکه
میبینیدیکیازفلسفههایموجوددرزیارتاربعین،
این است که اس��اس حرکت امام حسین(ع) به واقع
نجات مردم از گمراهی اس��ت .این رجوع در اربعین،
اشارهایمجددبرایرسیدنبهپختگیآدمیدارد».
تادرونهنرمنداتفاقینیفتد،بیرونهم
اتفاقیبرمخاطبنمیافتد
این رماننویس درباره اینکه چرا با ادبیات باید به
سراغ مضامین دینی رفت ،گفت :اصل صحیح همین
است؛ به این دلیل که باعث ماندگاری و انتقال درست
مفاهیم میشود .هنرمند باید هدفمند وارد ادبیات
شود ،اگر حرف جدی برای گفتن دارد ،در کنار ذوق
اولی ه و س��عیاش برای ارائه به مخاطب؛ اما ابتدا باید
شاهد اتفاقی در درونش باشد تا بتواند آن را به دیگری
انتقال دهد .نویس��نده رمان «طوفان دیگری در راه
است»توضیحداد:اگردرونهنرمنداتفاقینیفتد،در
بیرون هم اتفاقی بر مخاطب نخواهد افتاد .نویسنده با
دغدغهبایدبهمکاشفاتیبرسدوقصدشهماستفاده
صرف خودش از الهامات نباشد بلکه سعی در عرضه
آن کند .مواجهه نویس��نده با اتفاق دینی؛ مثل این
است که میخواهد اعجاب و زیبایی کشف شده را به
بقیه منتقل کند .شجاعی درباره اینکه چطور سلوک
هنری در نویسنده ش��کل میگیرد ،گفت :اینکه ما
بیشترین اشعار را درباره عاشورا داریم ،به دلیل همین
تأثیر زیادش بر مخاطب است .هنرمند نمیتواند از
عاشورابهسادگیبگذرد.وقتینویسندهجهانبینیو
معرفتشدینیباشد،دیندرآثارشمتجلیمیشود.
ابتدا باید امر دینی در نویس��نده رسوخ کرده باشد تا
بعددرتمامآثارشنمودیابد.
آنچههنرتلقیمیشود،مربوطبهزمین
نیستبلکهالهیاست

نگارن��ده «پدر ،عش��ق و پس��ر» با بی��ان اینکه
نویس��ندگی دینی امر مکانیکی نیس��ت ،ادامه داد:
نمیشود به صرف عال ِم یا نویس��نده بودن ،اثر دینی
خلق کرد بلکه نویس��نده باید دغدغه الهی داش��ته
باش��د .همانطور که خدا به لیاق��ت ،روزی میدهد
در هنر دینی هم از آس��مان به نویس��نده و هنرمند
الهام میرس��د .آنچه هنر تلقی میش��ود مربوط به
زمین نیست بلکه الهی است .ش��جاعی با اعتقاد بر
اینکه هرچه نویس��نده از زیس��ت روزمره جدا شود،
دریافتهای دینیاش خالصت��ر خواهد بود ،اضافه
کرد :آثاری که از ائمه(ع) به ما میرسند؛ چیزی شبیه
اعجازند و در فاصله زمین و آسمان .این ادبیات را همه
زبان حال خودش��ان و نقطه مشترک همه انسانها
میبینند .دقیقاً دلیل مان��دگاری اثر هنری همین
استاینکهاتصالشبهآنباالهامحکمباشد.
این رماننویس تأکید بر این داشت که آدمها به
قدر دغدغههایشان هس��تند و بدینگونه ادامه داد:
نفس عطش به سمت حقیقت حرف اول را در مورد
راه و عملکرد نویسندگان خواهد زد؛ چنانکه همین
صفت است که در مورد برخی همانند رضا امیرخانی
باعث میشود اینطور درست هم بنویسد .به گفته او؛
نویس��نده باید عطش درک حقیقت را داشته باشد.

در گذشته شاگرد همه نکته را از استاد میآموخت و
تبدیلبههنرمندیمیشدکهمخلصترازهنرمندان
این دوره و زمانه میبودند ،چون هن��ر را همزمان با
اخالق و آداب معرفتی خودش یاد میگرفت نه اینکه
تنهامتمرکزبرتکنیکشود.
نگاهازموضعباالبهمخاطبغلطاست
نویسنده داستان «کش��تی پهلو گرفته» تأکید
داش��ت :راوی در مسیر درس��ت خود ،باید مخاطب
را همراهی کن��د نه اینکه از ب��اال مخاطب را موعظه
نماید وگرنه ادبیات شکل و شمایلی شعاری به خود
میگیرد .اساساً از موضع باال نگاه کردن به مخاطب
باعث پس زدن او میشود .ش��جاعی ادامه داد :یکی
از اشکاالت هنرمند و نویسنده بلکه اشکال فرهنگی
ما ،این است که فکر میکنیم ما جایمان در بهشت
اس��ت و بقیه را هم باید هدایت کنیم .دینستیزی و
بیتفاوتی از همین جا نشأت میگیرد که همه تصور
میکنیم انسان وارستهای هستیم و از این موضع نیز
میخواهیممردمرابهبهشتدعوتکنیم.
او با این توضیح که نویسنده باید فلشی بهسوی
حقیقت باش��د ،گفت :هنرمند بای��د اول خودش را
دعوت به حقیقت کند و بعد دیگ��ران را .بزرگترین
مصیبت و آف��ت ما نهتنها در ادبی��ات بلکه در تبلیغ

گریمهای شفگتانگیز «تیلدا سویینتون»

در مسیر اسکار

فیلم جدید «سوسپیریا» احتماال به سه فیلم قبلی تیلدا سویینتون
بازیگر بریتانیایی که اس��کار بهترین چهرهپردازی و آرایش مو را بهدست
آورده بودند ،ملحق میش��ود .با وجود اینکه فیلم «مرا با نامت صدا کن»
آخرین ساخته لوکا گوادانینو سال گذشته توانس��ت نامزد جایزه اسکار
بهترین فیلم ش��ود ولی منتقدان برای فیلم «سوس��پیریا» جدیدترین
ساخته گوادانینو که براساس نس��خه  ۱۹۷۷داریو آرجنتو ساخته شده
است شانس موفقیت چندانی در اسکار ۲۰۱۸قائل نشدهاند ،با این حال با
توجه به تصاویر دیده شده از گریم عجیب و غریب تیلدا سویینتون در این
فیلم ،از همان روز نخست اکثر منتقدان ،فیلم را یکی از شانسهای اصلی
کسب جایزه اس��کار بهترین چهرهپردازی و آرایش مو در نظر گرفتهاند.
جالب اس��ت بدانیم در صورت رخ دادن این اتفاق آن گونه که در س��ایت
گلددربینقلشده«،سوسپیریا»به چهارمینفیلمتیلداسویینتونتبدیل

خواهد شد که توانسته جایزه اسکار بهترین چهرهپردازی و آرایش مو را از
آن خود کند؛ اتفاقی که در طول کمتر از چهار دهه از ایجاد این بخش در
جوایز اسکار کم نظیر است .البته کیت بالنشت دیگر بازیگر مهم سینما
نیز در چهار فیلم برنده جایزه اسکار بهترین چهرهپردازی و آرایش مو بازی
کرده است ،هرچند بالنشت برخالف سویینتون در فیلم هایش که جایزه
اسکار بهترین چهرهپردازی را بدس��ت آورده اند (الیزابت ،ارباب حلقهها:
یاران حلقه ،ارباب حلقهها :بازگشت پادشاه ،مورد عجیب بنجامین باتن)
گریمهای آن چنان سنگینی نداشته است .فیلمهای «سرگذشت نارنیا:
شیر ،کمد و جادوگر» (« ،)۲۰۰۵مورد عجیب بنجامین باتن» ()۲۰۰۸
و «هتل بزرگ بوداپست» ( )۲۰۱۴سه فیلم سویینتون هستند که پیش
از این برنده جایزه اسکار بهترین چهرهپردازی و آرایش مو شده اند .حاال در
فیلم«سوسپیریا»سویینتوندرسهنقشبازیکردهاستیکینقشمادام

دینی این است که خودمان را بینیاز از تذکر و موعظه
میدانیم و صرفاً میخواهیم م��ردم را هدایت کنیم.
اینها نقض غرض است و منجر به آثاری میشود که
خاصیتی هم ندارد .این نویسنده در تعریف امر دینی
در ادبیاتچنی��ن گفت :همه چیز ب��ه جهانبینی
نویس��نده برمیگردد که اگر افق دیدش آس��مانی
باشد ،هرچه خلق کند نیز در همان راستاست .کسی
که با جهانبینی معرفتی دست به قلم میشود ،دیگر
نیازی به ش��ابلونهای ممیزی هم ندارد .تراوشات
او قطعا درس��ت و مرتبط با مخاطب است و کامال به
دل مینشیند .خالق «س��قای آب و ادب» در پاسخ
به اینکه آف��ت بیتفاوتی چگون��ه میتواند موجب
افت ادبیات دینی ش��ود ،تصریح کرد :عافیتطلبی
نویسنده س��ودی ندارد .او باید میان مردم بنشیند و
آفات را ببیند .مگر خود من بهخاطر آثارم به دادگاه
نرفتهام؟ م��ن دغدغه دین��ی دارم درحالیکه من را
متهم به عملکرد غیردینی و ترویج فساد هم کردهاند.
باید تنگنظریها را هم پذیرفت اما همچنان نوشت.
اگر نگاه اعتقادی و حسینی(ع) باشد؛ وقتی منطبق
با ح��ق عمل نمیش��ود ،باید خطر کنی��م و تحمل
آسیبها را داشته باشیم تا بتوانیم به میزانی از تعالی
در آثار و اثرات آنها برسیم .در عین اینکه نویسنده باید
برای خود معیارها و حقایق��ی را بهعنوان خطکش
داشته باشد و مسائل را با اینها بسنجد .او با اشاره به
سخن امام علی(ع) همچنین متذکر ش��د :آدمها را
با حقیقت بس��نجیم و نه حقیقت را با آدمها؛ اصول
دین که عمل تقلیدی نیس��ت همچن��ان که باید با
معیارهایی به آن برس��یم .آنطور که هس��تند گاه
آدمهایی که ممکن اس��ت به تحجر و تجدد نزدیک
باشند و حرف مرا خوشش��ان نیاید .شجاعی با اشاره
به برخی خطکش��یها گفت :نفس جن��اح ،یکجور
رفاقتبازی سیستماتیک است و ادعای خدامحوری
هم درونش نیس��ت .خود من بیش��ترین لطمه را از
نبودن در این دس��تهها خوردهام چرا که قائل به این
دستهبندیهانیستم.اینگرایشاتباعثمیشودکه
من ،آدم ضعیف دسته خودم را به قوی دیگری ارجح
بدانم .این از بنیان غلط است .نفسانیت ،دنیامداری،
تمامیتخواهیو...نسبتیبادیندارینداردومننیز
چنینآدمهاییرانمیپذیرم.

بالنچ رقاص که چهره اش به خود واقعی س��ویینتون شبیه است دیگری
ِ
مارکوس ش��یطانی و س��ومی هم نقش دکتر جوزف کلمپ ِرر
نقش مادر
ِ
پیرمردروانشناس.یکیازنکاتجالبفیلم«سوسپیریا»لیستبازیگران
فیلم است ،در این لیست در ابتدا نوشته شده بود که نقش دکتر کلمپ ِرر را
بازیگر مردی به نام لوتز اِبرتزدورف ایفا کرده اس��ت و مدتها ادعا میشد
این شخصیت وجود خارجی دارد به گونهای که حتی سایت IMDbهم
به اشتباه برای لوتز اِبرتزدورف  ۸۲ساله آلمانی ،پروفایل درست کرد ،هر
چندبعدهابازیباکلماتفامیلی اِبرتزدورف،خیالیبودناینشخصیترا
آشکارکردوخودسویینتوننهمدرمصاحبهبانیویورکتایمزسرانجاملو
دادکهایننقشرانیزخودشایفاکردهاستوبهعمرشخصیتخیالیلوتز
اِبرتزدورف پایان داد .با توجه به ایفای سه نقش در یک فیلم از سوی تیلدا
سویینتون ،برخی از منتقدان با در نظر گرفتن سابقه اسکار در تحسین
بازیگران ایفاگر چندین نقش در یک فیلم (الک گینس و پیتر س��لرز دو
نمونه شاخص این مثال) شانس نامزدی اسکار برای تیلدا سویینتون در
این فیلم قائل هستند ،اما باید گفت بی تردید در فصل جوایز سینمایی،
کانونتوجهمنتقدانبخش چهرهپردازیاینفیلماست.

»

کنایه سنگین مهراب قاسمخانی
به جنجال اخیر در شبکه سه

مهراب قاس��مخانی با کنایه از اتفاقات اخیر شبکه سه انتقاد
کرد و این موضوع را رویدادی بچهگانه دانست .مهراب قاسمخانی
در واکنش به اتفاقات اخیر میان برنامه «حاال خورشید» و بخش
خبری ساعت  ۲۲شبکه سه س��یما ،در اینستاگرام نوشت« :چه
خبره تو تلویزی��ون؟ خب چهارت��ا مدیر بیارید که یکم از س��ن
دبیرستانش��ون گذش��ته باش��ه .فردا گوینده خبر میره آدامس
میچسبونه زیر مدیر شبکه ،اونم میره رئیس گروه فیلم و سریالش
رو میبره دعوا .آخرش هم گریه میکنن ،اولیاشون رو میارن».

خواننده «آستیگمات» با بازی باران
کوثری و محسن کیایی مشخص شد

رضا صادقی برای فیلم سینمایی «آستیگمات» به کارگردانی
مجیدرضا مصطفوی میخواند ،صادقی پی��ش از این نیز تجربه
تیتراژ خواندن در سینما و تلویزیون را داشته است .رضا صادقی
در جدیدترین فعالیت موسیقایی خود ،ترانه «آستیگمات» را بر
اس��اس فیلم مجیدرضا مصطفوی در دس��ت تهیه دارد .موزیک
ویدئوی «آستیگمات» با نهایی شدن مراحل تنظیم و ضبط ،در
آستانه اکران فیلم رونمایی خواهد شد .مهتاب نصیرپور ،محسن
کیایی ،باران کوثری ،حسین پاکدل ،هادی حجازیفر ،بهنوش
بختیاری ،حس��ام محمودی ،محمد ش��اکری و نیکی کریمی
بازیگران این فیلم هس��تند .خانه فیلم به مدیریت سعید خانی
پخش فیلم «آستیگمات» را بر عهده دارد.

زمان آغاز پیشفروش نمایش شاهلیر
اعالم شد

پیش فروش بلیتهای نمایش «ش��اه لیر» ب��ه کارگردانی و
دراماتورژی مسعود دلخواه ،از روز پنجشنبه  ۱۰آبان ،آغاز خواهد
ش��د .در این نمایش هنرمندانی همچون؛ مهدى سلطانى ،الهام
پاوهنژاد ،بهاره رهنما ،خسرو شهراز ،رحیم نوروزى ،محمدصادق
ملک ،ناصر عاشورى ،حمیدرضا هدایتى ،محمدرضا علىاکبرى،
محمد صدیقىمه��ر و محبوبه تفضلى ب��ه نقشآفرینی خواهند
پرداخت .همچنین سرپرس��تی گروه موس��یقی این نمایش نیز
برعهده نادر مشایخی است و گروهی متش��کل از هفتاد نوازنده،
خواننده و همس��را وی را یاری میکنند .نمایش «ش��اه لیر» به
کارگردانی و دراماتورژی مسعود دلخواه ،از روز یکشنبه ،بیستم
آبان اجرای خود را در سالن اصلی تئاتر شهر آغاز خواهد کرد.

برگزاری نمایشگاهی از هنرهای آیینی و
دینی در برج میالد

نمایشگاه «هنرهای آیینی» از نهم تا  ۱۹آبان ماه با نمایش آثار
هنرمندان برتر کشور در گالری شرقی برج میالد افتتاح میشود .در
این نمایشگاه آثار هنری مختلفی ش��امل ادوات عزاداری ،نقاشی،
پردههای نقال��ی ،تابلوهای معرق و منبت،خط ،خط نقاش��ی ،که
همگی برگرفته از آیات قرآنی و جم�لات ارزنده کریمه اهل بیت
اس��ت ،در معرض دید عموم قرار میگیرد .همچنی��ن تعدادی از
هنرمندان این نمایشگاه روزانه به تولید و خلق اثار هنری در حاشیه
نمایشگاه میپردازند و عموم مردم میتوانند از نزدیک با نحوه کار
این هنرمندان آشنا بشوند .در نمایشگاه «هنرهای آیینی» آثار ۷۰
هنرمند از میان  ۱۵۰هنرمند انتخ��اب و در معرض دید عمو قرار
گرفته است .عالقهمندان میتوانند تا  ۱۹آبان ماه از ساعت  ۱۰الی
 ۲۱در گالری شرقی از این نمایشگاه بازدید کنند.
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