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پردهنقرهاي

كارناوال مرگ فيلمی درباره راه اندازي كارناوال هاي عروسي 
است كه در خيابان ها راه مي افتند و با ايجاد هياهو و جنجال و 
بوق زدن، خبر يك عروسي و پيوند زناشويي را در سطح شهر خود 
جار مي زنند. كاراناوال مرگ مي كوشد تابا نگاهي روان كاوانه و 
جامعه شناسانه و محيطي به رفتارهاي ناهنجار ترافيكي بپردازد. در 
مسير حركت اين كاروان حادثه اي باعث مي شود كه افسري دنبال 

سرنخ ها بگردد و حوادثي را دنبال كند.
آنچه از كارناوال مرگ برداشت مي شود حادثه و سرگرمي است 
با حداقل بهره مندي از الفبای سينمايي كه آن را  اكشن  و تريلر 
مي خوانيم. اين در شرايطي است كه در منطق روايتي فيلم برخي از 
آدم ها مي آيند و  بعد گم می شوند. فيلم راه هايي مي رود كه ما را 
فريب دهد كه به برخي از كاراكترها شك كنيم؛ به ويژه زن ثروتمند 
فيلم كه تا نيمه هاي فيلم به او و خانه بزرگش مشكوك هستيم و بعد 

گم مي شود.
ضرباهنگ فيلم خوب است و به دل تماشاگري كه دنبال سرگرمي 
است مي نشيند، در حالی كه  تماشاگر پرتوقع را البته راضي نمي كند 

اما او را روی  صندلي سينما تا آخر مي نشاند.

هر چند حركات و سكنات زن روايت، ما را به سوي يك فيلم 
ديگر سوق مي دهد اما فيلم مي كوشد سالمت نگاه و رفتار راحفظ 
كند به اين ديالوگ توجه كنيد: ما اين كاره نيستيم آبجي برو رد  كارت؛ 
روسري تو بكش رو كاكلت«. اين ديالوگ نشان مي دهد كه زن ظاهرا 
قرار بوده  اغواگری  كند، هر چند فيلمنامه تنها او را برای ايجاد انحراف 
در روايت اصلی آورده و در انتها معلوم می شود زن وصله ای ناجور 
به روايت بوده است. صحنه های آرتيست بازی اول فيلم ورفتن به 
خانه رويايی و مجلل زن، نگاه از روی دست جناب هيچكاك بوده  
كه مقصر اصلی را لو ندهد )نخواستم بنويسم؛ اما قرار بود كه تيتر اين 
نقد را اينگونه بنويسم؛ از شارون استون تا عرفان كنار قبر(. ورود دو 
پليس به خانه اين زن )الناز شاكر دوست( دقيقا حضور دو پليس فيلم 
غريزه اصلی )1992- پل ورهوون( در ويالی شارون استون را به ياد 
می آورد. اصال ميزان سن كارناوال مرگ با غريزه اصلی در اينجا يكی 
است ! تلفن های مكرر زن و منقلب شدن پليس جوان كه مرتب مورد 
شماتت پليس جهان ديده ) فرامرز قريبيان( قرار می گيرد قرار است 

شرايطی ايجاد كند تا ما فوری به زن شك كنيم.
 فيلم برای طرح يك معضل اجتماعی ايده ای بكر برای ساخت 

فيلمی دست نخورده ارائه كرده اما در شكل اجرا از چارچوب محكم 
و استواری بهره نگرفته است، زيرا از اجرای فيلمنامه تا دوربين وتصوير 
فاصله ای است كه به آن پرداخت می گويند و اين پرداخت در كارناوا

g مرگ  ضعيف بوده است.
 مركزيت روايت مبتنی بر علم و روان است كه بحث روانكاوانه ای 
را در عرصه جامعه) در اينجا در خيابان( مورد نظر قرار می دهد اما 

دوگانگی در فصل ها ) سكانس ها( كامال مشهود است.
 از نظر پردازش و يافتن محكوم اصلی كه سرانجام در قبرستان 
شكار می شود . حضور زن ) الناز شاكردوست( هيچ توجيه منطقی از 
نظر روايت داستان فرعی و اتصال آن به داستان اصلی ندارد و تنها به 
صرف حضور اغوا گرش البته با خانه ای مجلل وپرچشم انداز در فيلم 
جاسازی شده است. هرچند او ماهرانه و به خوبي از پس همين نقش 

تحميلی نيز برآمده و بازی درخوری را ارائه داده است.
 زن در شرايطی به پيشبرد روايی ماجرا كمك می كرد كه يكی از 
عناصر درام می شد كه در اينجا نه در پيشبرد و نه در پسبرد داستان 

نقشی ايفا نمی كند.
 با گره گشايی انتهايی معلوم می شود كارناوال مرگ خود دارای گره 
هايی بوده كه به اين شعبده بازی ها نياز نداشته است؛ چون انفجارهای 
پی درپی و از همه مهمتر جلوه هايی ويژه ميدانی كمك كرده بود 
كه تماشاگر دنبال مبدا اين قضايا باشد . در شرايطی متهم اصلی با 
شگردهايی لو می رود و صفحه پايانی در قبرستان ايجاد می شود كه 

توجيه روايتی ندارد. 
و  شده  باب  است  سالها  عروسی  كاروان  اندازی  راه  معضل 
سرمايه گذاری شهرداری تهران برای فيلم هم همين انگيزه را مطرح 
می كند كه جامعه با منطق بهتری به برگزاري مقدمات عروسی، شادی 

ونشاط در خيابان بپردازد.
 از اشكاالت روايتی مي توان به مطرح كردن مشكالت پليس فيلم 
) فرامرز قريبيان( وخواستگاری دخترش و باقی قضايا اشاره كرد كه 

تمهيد شايسته ای برای وارد شدن به يك فيلم پليسی نيست.
شخصيت های فيلم به جای پذيرفته شدن در واقع تيپ هايی 
هستند كه نخ نما شده اند زيرا آنان در كالبد نقش  هماهنگ نيستند بلكه 
بازيگرانی هستند كه ما آنها را می شناسيم.  فيلم تالش دارد ضد قهرمان 
فيلم ) بهرام رادان( را صاحب يك انديشه خطاب كند وماموران تاكيد 
داشتند كه او بايد زنده بماند چون او يك فرد نيست بلكه يك انديشه 
است .  غير از پليس اصلی كه كمی به خانواده اش پرداخته می شود 
اكثر كاراكترها سابقه ای ذهنی برای ما ندارند. حتی ضد قهرمان فيلم 

فقط هيبت عجيب و غريبی دارد.
اضافه دوربين وموسيقی مزاحم كه در  بازی های   حركات و 
جاهايی شلوغ می كند وسكوت بهترين جايگزين است، فيلم را به 

سهل انگاری در پردازش سوق می دهد.
 كارناوان مرگ سعی دارد سه بازيگر  اصلی فيلم ) بهرام رادان، 
الناز شاكردوست و فرامرز قريبيان( را فراتر از متن و روايت قرار دهد 
و با اين شگرد تماشاگران را سرگرم اين سه نفر گرداند. از نظر بازی 
می توان بهرام رادان را در فيلم ستود. او بازيگری است كه در هر 
نقشی می تواند درون نقش برود و كاراكتر ماجرا را بروز دهد نه خود 

وظاهرش را .

پشت صحنه
نگاهی به نمایش ”پاره های ساده” 

به کارگردانی ”علی هاشمی” 

واقعیت های فراموش شده 
رحیمعبدالرحیمزاده

ايجاد كنش، تعليق و جذابيت در تئاتر معموال به وسيله 
نمايش  يك  حوادث  چه  هر  و  می گيرد  صورت  حوادث 

بيشتر و بزرگتر باشند با اثر جذاب تری روبرو هستيم؛
به همين دليل در بسياری از فيلم های هاليوودی برای 
برای  پی  در  پی  و  متعدد  حوادث  شاهد  مخاطب  جذب 
شخصيت ها هستيم حال آنكه در زندگی واقعی، آن هم در 
چنين زمان كوتاهی هيچ گاه ما با اين تعدد حوادث روبرو 

نيستيم.
از ديگر سو اين حوادث كالن و پرداختن به آن ها باعث 
می شود بسياری از اتفاقات جزئی و روزمره ديده نشود و 
نويسنده بدان نپردازد و هر چه از ميزان اين حوادث جزئی 
و جزئيات مربوط به شخصيت ها و رويدادها كاسته شود، اثر 
بيشتر به سمت اثری حماسی، افسانه ای و قهرمانی می رود و 
از واقعيت فاصله می گيرد و اين باالخص در آثار رئاليستی 
بيشتر  دارند  را روی صحنه  واقعيت  دادن  نشان  داعيه  كه 
جلوه می كند، چرا كه پرداختن به حوادث كالن آنها را از 
واقعيت دور می كند و در همان حال پرداختن به امور جزيی 

باعث عدم تعليق در اثر و كسالت بار شدن آن می شود.
پرداختن به جزئيات به ظاهر غيرضروری يكی از نقاط 
كه  چرا  است.  سنتی  رئاليسم  از  جديد  رئاليسم  انفصال 
رئاليسم برخالف بسياری از مكاتب كه در برهه ای ظهور 
و پس از آن رو به افول نهانده از قرن نوزدهم به اين سو 
به  نيز  امروز  به  تا  بوده و  تغيير و تحول  همواره در حال 

حيات خود ادامه می دهد.
اگر در رئاليسم سنتی به ذهن چندان پرداخته نمی شد 
و حفره هايی در روايت وجود نداشت، در رئاليسم جديد 
ذهن با تمام پيچيدگی اش به كار گرفته می شود، حفره های 
متعددی در روايت وجود دارد كه ناشی از زبان الكن راوی 

و عدم ياری ذهن وی در بازسازی روايت است.
رئاليسم جديد عليرغم ظاهر پيچيد ه اش بسيار به واقعيت 
نزديكتر است؛ چرا كه پيچيدگی های آن در دنيای واقعيت 
را  رئاليسم  از  اين شكل  عيار  تمام  نمونه  دارد.  نيز وجود 
می توان در رمان "خشم و هياهو" اثر ويليام فاكنر مشاهده 

كرد.
به  از رئاليسم پرداختن  اين شكل  از ويژگی های  يكی 
واقعيت  خود  همچون  واقعيت  دادن  نشان  و  جزئی  امور 
نشان  واقعی تر  چه  هر  برای  اوقات  برخی  حتی  و  است 
دادن حوادث، زمان روايت و زمان  گاه شمار با هم منطبق 

می شوند.
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منوچهر آتشی از ادامه دهندگان راه نيما يوشيج است. او 
شاعری است كه شعر مدرن را با زبان جديد خود وسعت 
بخشيد. در مجموعه اشعار او با نام زيباتر از شكل قديم جهان 
ما با شاعری مواجه هستيم كه در اشعارش زبانی شيوا و ذهنيتی 
طبيعت گرا را به نمايش گذاشته است. آتشی در ابتدای اين 
كتاب شعری در ستايش نيما سروده كه در آن نيما را ابتدای 
حركت خود در سرودن شعر و نام خود را انعكاس نام نيما 
دانسته است..                                                                

نهاده و سعی در نوگرايی در  آتشی كهنه شدن را كنار 
شعر مدرن نيمايی داشته اما اين سعی چه ابعادي دارد و با چه 

ظاهری به خواننده اشعار او رخ می نمايد؟ 
پرسش ديگری كه پيش می آيد اين است كه آيا شعر آتشی 
از بومی بودن فراتر می رود يا نه؟ اگر فراتر می رود به چه وسعتی 

است و با چه چيزی يا چه كسی يكی می شود و چرا؟
در  عينيت گرايی اش  نيز  و  انسانی  ديد  آتشی،  در شعر 
خدمت ساخت واژه های متناسب با متن شعر جای بررسي 

دارد. 
زبان آتشی آميخته به تشبيهاتی است كه پيوند او را با 
طبيعت نشان می  دهند. در اشعار او مانند اشعار نيما سطرهای 
كوتاه و بلند هم قافيه می بينيم كه گاهی با سطرهای داراي 
قافيه های ديگر همراه شده اند.  در شعر »ببر و سپيده دم« آتشی 
مي گويد كه اين دو رنگ و نفس يگانه دارند. يعنی درندگی 
ببر در سپيد ه دم هم وجود دارد. اين پرسش مطرح می شود كه 
سپيده دم باعث نابودی چه چيزی می شود و چرا شاعر اين 
دو را يكی دانسته؟ جواب را می توان در شعر شاعران 2  از 
اين كتاب پيدا كرد. در بخش آخر اين شعر آتشی می گويد 
كه شاعران در سپيده دم در پايان رويايشان بخار می شوند.در 
ابتدای همين شعر آمده: نيمه رويامان را به گل ها می دهيم و 
حس لرزانمان را - خيس شبنم - به ثعب گوری گمنام. پس 
آنچه خيس شبنم است حس شاعران است كه با آفتاب بخار 

می شود. 
آتشی كه در بوشهر به دنيا آمد شاعری بومی است. ما اهل 
جنوب بودن او را در اشعارش می توانيم ببينيم. كلمه های نخل 
و كوه جنوبی كه در اشعار او با عناويني از تابستانی به تابستانی 
و با سايه ای يگانه و زمين خيالم آمده اهل جنوب بودن آتشی 
را نشان می دهند. البته بومی بودن اشعار آتشی به اين  معنا 
نيست كه همه اشعار او در فضای جنوب ايران سير می كند 
و از آن فراتر نمی رود. ما در برخی از اشعار آتشی می بينيم كه 
شاعر از حوزه جنوب ايران خارج می شود و با ديگر نقاط 
جهان احساس الفت می كند. او در شعر آشيان مرغ جهان از 
خليج های بی نام می گويد؛ از اهرام مصر و درياهای يخ. در 
شعر با دهان گل سرخ شاعر اشاره می كند كه ترك و هندی 
دلشوره آواز بلبل را دارند و رومی و زنگی به يك چشم شعر 
گل سرخ را می خوانند. اينجاست كه شعر او يگانگی انسان ها را 
يادآور می شود. اين يكی شدن در وسعت جهانی از هوش رفتن 
شاعر را نتيجه می دهد. آتشی مدهوش اين يگانگی است و 
براي همين مدهوش شدن است كه اين يگانگی را در شعرش 

جستجو می كند.
زن در شعر آتشي ارزشی ويژه دارد. در شعر از تو فانوسي 
می آيد مخاطب شاعر بانوی پرده نشين آبی است كه فانوس اش 
جان شاعر را روشنی می دهد و در عين حال از اين بانوی 
پرده نشين آبی طاووسی می آيد كه رنگ و شادی و زيبايی جان 
را به شاعر می بخشد. در شعر زنی از حافظه می بينيم كه زن 
معيار كمال است چرا كه وقتی در آب رودخانه می رود رودخانه 
كامل به حافظه شاعر برمی گردد..                                                                    
ديد انسانی آتشي در اشعار او به وضوح ديده می شود. در 
شعر آوازهای هابيل می بينيم كه هابيل كه قربانی خودخواهی 
با فروتنی خودش را مقصر می داند و  قابيل است  برادرش 
می گويد كه آفتاب را كه سمبل نور درون است از برادرش 
دزديده. شاعر اين آفتاب را در قابيل می بيند و از طرف هابيل 
به قابيل می گويد: من آفتابت را دزديدم و در بخش ديگری 
از اين شعر از طرف هابيل می گويد كه نفرت هايش را پای 
درختان چال كرده. شاعر حتی نااميدی قابيل را به دليل آسان از 
پا افتادن هابيل می داند و اين نگاه نگاهی انسانی است كه شاعر 
با وجود قاتل بودن قابيل به او دارد. در شعر چنين كه ... نيز 
ديد انسانی شاعر را در هم دردی با كارگران كارخانه می بينيم. او 
سكوت كارگران و تهيدستی  شان را به تصوير كشيده است كه 

گنجشك ها غمخوار آنانند.
شعر  بودن  مدرن  دارد.  تاريخ  به  خاص  توجهی  آتشی 
او سبب نمی شود كه او از تاريخ قديم ايران و حتی ديگر 
كشورهای جهان غافل بماند. او در شعر نعلی از فردا می گويد 
كه با اسب ديروز و نعل امروز سواری دادن از تاريخ آموخته 
و به لطفعلی  خان زند و آغا محمد خان قاجار اشاره می كند 
و می گويد كه با اسب امروز و نعل فردا راه روشی در پيش 
رو دارد. او در شعر آشيان مرغ جهان از اهرام مصر و موسی 

می گويد. 
برخی از اشعار آتشی به دليل داشتن تصاوير و حس فضای 
جنوب ايران از اشعار نيما متفاوت است. آتشی شاعر دردها و 
رنج های انسان است. دردهايی كه به مكان خاصی محدود 
نمی شود و همين نكته دليل وجه جهانی و غير بومی شعر او 

است. 
_______________________________

زيباتر از شكل قديم جهان- منوچهر آتشي- نشر نشانه- چاپ 
اول- ۱۳۷۶

گالريگردي
نقاشی هایی از نیویورک، آباده و ونیز

و  حال  تهران  های  گالری  اكثر  هفته  اين 
ديگر  بار  و  اند  گرفته  خود  به  پاييزی  هوای 
كه  هستيم  آثاری  رفتن  ديوار  روی  شاهد 
فضای  در  ای  تازه  شوق  و  شور  می توانند 
بود  حالی  در  اين  آورند.  وجود  به  تجسمی 
تجسمی  جامعه  گذشت  كه  هفته ای  در  كه 
ايران به دليل درگذشت هانيبال الخاص استاد 
و سوگ  حيرت  و  بهت  در  نقاشی  بين المللی 
فرو رفته بود. به هر حال ديوارهای گالری ها 
اين جمعه نيز پذيرای نگاه عالقه مندان است و 

زندگی ادامه دارد.

 »جنگ و عشق« 
در گالری شیرین

سودي شرفشاهی، نقاش پرآوازه ايرانی كه 
از سال 1354 در نيويورك اقامت گزيده پس از 
15 سال به ايران بازگشته و جمعه پيش رو، دوم 
مهر 89 تازه ترين آثار خود را در گالری شيرين 

به تماشای عموم می گذارد.
ساز،  مجسمه  نقاش،  شرفشاهی،  سودی 
در   1353 سال  از  گرافيست  و  كارتونيست 
از  پس  شرفشاهی  كند.  می  زندگی  نيويورك 
هنرهای  دانشكده  از  ليسانس  درجه  دريافت 
زيبای دانشگاه تهران در سال 1349 با استفاده 
سال  در  و  رفت  هلند  به  تحصيلی  بورس  از 
از  ليسانس  فوق  درجه  دريافت  به   1353
شرفشاهی  شد.  نايل  الهه  آكادمی  رويال 
پرات،  گرافيكی  مركز  در  را  خود  تحصيالت 
دانشگاه نيويورك، مدرسه هنرهای تصويری و 
انستيتوی مد و تكنولوژی نيويورك ادامه داد، 
به مدت دوازده سال در سمت  و در كنار آن 
مديريت مؤسسات مختلف تبليغاتی به فعاليت 
جوايز  شرفشاهی  داد.  ادامه  خود  هنری  های 
متعددی در مسابقات نقاشی و گرافيك دريافت 
جايزه  به  می توان  آن  های  نمونه  از  كه  كرده 
گرترود ميل مموريال )1380(، جايزه پل ريور 
وجايزه   ،)1370( گرافيك  در  اكسلنس  برای 
 )1366  -1365( ديركشن  آرت  المللی  بين 

اشاره كرد.
متعدد  های  نمايشگاه  در  شرفشاهی  آثار 
های  بينال  و  ها  موزه  در  گروهی  و  انفرادی 
ايران، اروپا، آمريكا، ژاپن و آمريكای جنوبی به 
نمايش گذاشته شده و در مجموعه هنری موزه 

هنرهای مدرن الهه نگهداری می شود.

جنگ و عشق عنوان نمايشگاه »شرفشاهی« 
 13 آن  در  كه  است  »شيرين«  گالری  در 
به  دارند  ايرانی  تم  همگی  كه  نقاشی  تابلوی 
دارای  آثار  اين  از  هريك  آيد.  می  در  نمايش 
اقسام مختلف تكنيك نقاشی و ديجيتال آرت 
آثار نقش فرش  هستند. متن وپس زمينه همه 
های كهن ايرانی ست كه »شرفشاهی« با خلق 
انسانی  و  ای  اسطوره  مذهبی،  شخصيت های 
توانسته است روايت هايی از زندگی امروز را 

به ثبت برساند.
عاشق ترسو ، »جنگ سرخ« ، »جنگ سياه«، 
از  برخی  عناوين  هايشان«  ماسك  و  اتاق  »در 
كه  است  عشق«  و  »جنگ  نمايشگاه  تابلوهای 
بسيار  ديار  از  ديرباز  از  را  ازلی  مقوله  دو  اين 
دنبال  زناشويی  روابط  حتی  و  امروز  تا  كهن 

می كند.

 نمایشگاه »آینه و گل و مرغ« 
در گالری شمرون

هنرمند  از  نمايشگاهي  با  شمرون  گالري 
معاصر نسترن اميدوار و نيز آثاري از تابلوهاي 
پاييز  استقبال  به  امروز  تا  قاجار  مرغ  و  گل 
مي رود. نمايشگاهی از20 آينه ساخت هنرمند 
معاصر »نسترن اميدوار«كه تلفيقی از هنرآباده و 
ونيز می باشد در كنار تابلوهای گل و مرغ دوره 
در  معاصر  هنرمندان  تا  قاجار  دوره  هنرمندان 

اين نگارخانه به نمايش درمي آيد.
در بخش هنر گل و مرغ اين نمايشگاه آثار 
شيرازی،عيسی  الدوله  فرصت  چون  استادانی 
و  زاده  اسماعيل  آلفته،محمدبهرامی،حسن 

مرتضی نيروكار به نمايش در خواهد آمد.
اين آثار با تكنيك هايي مانند آبرنگ، رنگ 
و روغن، الكی و پشت شيشه هستند. همچنين 
نسترن اميدوار هنر چوب و چوبكاري آباده را 
با هنر آيينه كاري كه از ونيز آورده شده است 

نزديك به 10 تابلو عرضه خواهد كرد.
ماه  مهر  دوازدهم  تا  دوم  از  نمايشگاه  اين 
اين  شد.  خواهد  برگزار  شمرون  گالری  در 
 15 ساعت  مهرماه  دوم  جمعه  روز  نمايشگاه 
گالري شمرون  در  روز  به مدت 10  و  افتتاح 
از  بازديد  ساعات  بود.  خواهد  ديوار  روي 
 30 و   14 تا   10 ساعت  از  صبح ها  نمايشگاه 
دقيقه و بعدازظهرها از ساعت 16 و 30 دقيقه 

تا21 است.

حسینگیتی

حسینی صدرا


