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، نوازنده شناخته شده موسیقی ایران روز دوشنبه سیزدهم مردادماه   کیهان کلهر
می دهد.  قرار  مخاطبان  پیش روی  اصفهان  شهر  از  را  خود  آنالین  کنسرت  دومین 
اغلب  به  رفتن  بر  کلهر  کیهان  قرار  خاموش«  »شهر  تور  شروع  در  و   98 فروردین 
شهرهای کشور، شهرهای مرزی و اجرای رایگان در مناطق محروم بود اما به دلیل شیوع 
بیماری امکان پذیر نشد. او حاال تصمیم گرفته فعال اجرا را به صورت آنالین و رایگان در 
اینستاگرام و یوتیوب ادامه دهد. پیش از این کیهان کلهر در موزه آبگینه تهران اجرای 

تک نفره رایگان داشت. 

 فیلم سینمایی »بندر بند« تازه ترین ساخته منیژه حکمت نخستین اکران بین المللی 
خود را در تورنتو انجام می دهد. این فیلم به کارگردانی منیژه حکمت و تهیه کنندگی 
چشم اندازهایی  با  جاده ای  فیلمی  فراهانی،  آهنگرانی  مهشید  و  حکمت  مشترک 
از کشورمان و مملو از موسیقی در میانه سیل در ایران است که در نمایش افتتاحیه 
جهانی، در بخش سینمای معاصر جهان در جشنواره تورنتو روی پرده می رود. جشنواره 
بین المللی فیلم تورنتو از بیستم تا بیست ونهم شهریورماه  سال جاری در کشور کانادا 

برگزار خواهد شد.

 گروه اپرای قاهره به مناسبت عیدقربان جشنی را در خانه اپرای مصر برگزار می کند. قرار 
است که گروه اپرای قاهره، موسیقی تعدادی از فیلم های مشهور کمپانی شناخته شده 
دیزنی را اجرا کنند. »دیو و دلبر«، »فروزن«، »پینوکیو«، »سیندرال« و »عالء الدین« ازجمله 
قطعاتی هستند که در این جشن اجرا خواهند شد. گروه اپرای قاهره یک گروه موسیقی 

۵۶ساله در مصر است که تاکنون توانسته جایگاه خوبی میان مردم به دست آورد.

 مرکز تئاتر مولوی، از روز جمعه دهم مردادماه میزبان نمایش »جان کاه« به نویسندگی 
صحنه ای  بخش  در  پیشتر  که  نمایش  این  است.  رسولی  سعید  کارگردانی  و 
برنده  رفته،  صحنه  به  ایران  دانشگاهی  تئاتر  بین المللی  جشنواره  بیست ودومین 

تندیس بهترین نور و کاندیدای بهترین کارگردانی از این جشنواره شده است. 

تازه ترین صحبت های سایه درباره »ارغوان «
»ارغوان«  شعر  ]شهروند[خواندن 
همیشه برای هوشنگ ابتهاج  کار دشواری 
است و او را به گریه می اندازد؛ شعری که 
سال ها  پیش به یاد درخت ارغوان خانه 
امیرهوشنگ  است.  سروده  تهرانش 
ابتهاج )ه.ا. سایه( در نشست مجازی که در 
شعر  درباره  شد  مونیخ  برگزار  ایران  خانه 
از  »ارغوان«  کرد.  ارایه  توضیحاتی  ارغوان 
مشهورترین اشعاری است که او آن را به یاد 
درخت  ارغوان و خانه ای که سال ها پیش در 
آن زندگی می کرده نوشته است؛ شعری که 
چند سال پیش علیرضا قربانی آن را خواند. 
گفت:  قطعه  این  کیفیت  درباره   ابتهاج 
»ظاهرا شنونده ها هم از این راضی هستند، 
من شنیده ام که تا مقدمه شروع می شود 

مردم  شروع به دست زدن می کنند یعنی دیگر آن را می شناسند. ولی عیبش این است - که 
البته حق هم دارند - این شعر برای آواز و  تصنیف طوالنی است، مقدار زیادی از آن زده شده و 
یک خرده شعر َشل و کور شده، ولی در مجموع حالتی که این شعر به وجود  آورده تا حدی در 
خود شعر جا پایش معلوم است. راستش را به شما بگویم، خواندن این شعر برای من 
دشوار است، معموال هم  سعی می کنم از اول شعر را با لحن دیگری که لحن خودم نیست 
بخوانم تا به جاهایی که می رسد بتوانم به راحتی از آن بگذرم،  گاهی هم یادم می رود این کار را 
از  دیگری  بخش  در  او  می شود.«  قطع  خواندن  و  می دهم  آب  به  دسته گل  و  بکنم 
صحبت هایش از  برگزاری جلساتی که یک متکلم وحده و سخنران دارد انتقاد کرد: »همیشه 
دلم می خواهد هرازگاهی با جمعیت کمتری معموال جمع  شویم و دایره وار بنشینیم و همه با 
هم حرف بزنیم. شعرخوانی اگر به صورت درددل نباشد یا مبادله اندیشه و عقاید نباشد، کار 
 بی حاصلی است. ولی مثل اینکه در روزگار ما هنوز رسم نیست، هم شاعر به این کار عادت 
نکرده و هم شنونده. حدود ۸۰ سال است که من با این زبان شعر آشنایی دارم و خیال می کنم 
قسمت زیادی از آنچه را می خواهم  بگویم بلدم بگویم، یعنی راه حلی برای گفتن آن پیدا کرده ام. 
ولی رساترین شعری که تا امروز داشته ام و خیال می کنم که از آن  راضی هستم در حدود 
۲۰درصد از آن چیزی است که در درون من هست که این به نظرم حداقل است. برای درون 
آدمیزاد هنوز  این وسیله را پیدا نکرده ایم. ای کاش می شد روابط نزدیک تری میان گوینده و 
شنونده وجود داشت و  ما مقداری چم و خم کار  را با هم مبادله می کردیم. کاش گوینده و 

شنونده رازهای بیان را با هم شریک شوند .« 

محمد سریر، موسیقیدان: »محمد نوری یکی از هنرمندان گرانقدر بود 
که در پیوند کاری که داشتیم، آثار بسیاری برای او نوشتم؛ روی اشعار 
بزرگان ادب و... . کارهایی بود که او از صمیم قلب با تمام توان اجرا کرد. به 
نظرم می آید این فرد شاید حداقل در این نزدیکی تکرار نشود. از لحاظ 
. نگاه عام به حوزه هنر داشت و همه اینها در  ادب، فرهنگ، تحصیالت ادبی و آواز و تئاتر

او جمع شده بود و شده بود محمد نوری. «

 علی اصغر حداد، مترجم: »سرقت ادبی را به این شکل می شناسم، 
رادیو و تلویزیون ما سرقت ادبی می کنند، یعنی به من می گویند که 
برخی از داستان های کوتاه  مرا یک شبکه رادیویی پخش می کرده، این 
کار وقتی بدون اجازه و هیچ چیز انجام می شود، سرقت ادبی است. نوع 
دیگر آن هم این است که چیزی را نوشته باشیم و دیگری از روی آن بازنویسی کند، این 
نوع نسبتا پنهان است که البته در ترجمه ظاهرا این چیزها زیاد است. معموال وقتی 
مترجمی دوباره اثری را که ترجمه و چاپ شده است ترجمه می کند، دو حالت وجود دارد؛ 
یا ترجمه پیشین را خوانده و مجددا ترجمه می کند یا آن را نخوانده  است؛ اگر خوانده 
باشد، تا حدی تحت تأثیر آن است و اگر نخوانده باشد، چرا دوباره باید آن را ترجمه کند؟ 

چون اگر ترجمه قبلی خوب باشد که نیازی نیست دوباره ترجمه شود.« 

همزمان با زادروز هشتاد 
سالگی محمود دولت آبادی 
کتاب تازه او توزیع سراسری 

شده و ۴۰ کتاب فروشی در 
سراسر ایران به طور همزمان از 

این کتاب رونمایی خواهند 
کرد. براساس اعالم ناشر، خرید 

کتاب »اسب ها اسب ها از کنار 
یکدیگر« به سه صورت  

اینترنتی )از سایت پاکت(، 
تلفنی و حضوری از ۴۰ 

کتاب فروشی از دهم تا 
هجدهم مردادماه با ۲۰ درصد 
تخفیف امکان پذیر است. در 

بخشی از این کتاب آمده 
است: »ذهن آدمیزاد در هر 

دوره ای از عمر به چند تا گیر و 
گره دچار می شود که می خواهد 

آن گیر و گره ها را باز کند. تا به 
حال ذهن تو در جایی، روی 

مورد خاصی قفل نکرده؟ شاید 
قفل کرده و تو متوجهش 

نبودی، محل نگذاشتی!« در 
بخش دیگری از آن هم 
می خوانیم: »به یکدیگر 

می رسیم و از کنار هم 
می گذریم. یادی - از خودمان در 

دیگری باقی می گذاریم یا باقی 
نمی گذاریم؛ و هرکدام به 

محض گذر از کنار شانه هم در 
پاشنه پای دیگری گم 

می شویم؛ چه اهمیتی دارد!« 
»کلیدر«، »جای خالی سلوچ«، 

»سلوک«، »بنی آدم« »میم و آن 
دیگران«، »قطره 

محال اندیش«، »این گفت و 
سخن ها«، »روزگار سپری شده 

مردم سالخورده«، »سر زلف 
عروسان سخن«، »طریق 

بسمل شدن« و »عبور از خود« 
برخی از دیگر کتاب های 

محمود دولت آبادی هستند. 
محمود دولت آبادی متولد 
دهم مردادماه  سال ۱۳۱۹ و 
امسال هشتاد ساله شده 

است. 

کتاب جدید محمود 
دولت آبادی در 

۸۰سالگی اش

]پوالد امین[ »تا زمانی که تماشاگر سینما را صرفا سرگرمی می پندارد، من نمی توانم در ارتباط 
با او پیشقدم شوم. من شومن نیستم، لوطی عنتری هم نیستم، من فیلمسازم و وظیفه ام 
جز سرگرم کردن است. به همین علت هم پرداخت فیلم من هیجان ساز نیست. این خط 
قصه را برگزیده ام چون مفهومی را که در پشت این ظاهر حرکت دارد بهتر القا می کند.« اینها 
صحبت های محمدرضا اصالنی در پاسخ به عکس العمل های موجود درباره فیلم شطرنج 
باد است. نخستین فیلم بلند محمدرضا اصالنی که در هیاهوی جنجال ها و حاشیه ها و 
هوکردن ها و دست و سوت و کف زدن ها نتوانست جایگاه خودش را پیدا کند و به خصوص 
در پنجمین دوره جشنواره تهران موفقیتی کسب نکرد.نمایش شطرنج باد در پنجمین دوره 
جشنواره تهران در آذر  سال 55 با واکنش مأیوس کننده و سطحی بیشتر تماشاگران فیلم 
روبه رو شد. تا حدی که اصالنی در یکی از جنجالی ترین گفت وگوهای مطبوعاتی جشنواره فیلم 
تهران گفت: »چنین عکس العمل هایی تقریبا برای من عادت شده است؛ چون اغلب با آن 
مواجه بوده ام و این به  علت آن است که کارهایم مختصاتی برخالف سینمای متداول دارد. 
سینمای متداول ایران متأثر از سینمای فرنگی است و این نوعی عادت در تماشاگران به وجود 
آورده است که نمی توانند کارهای متفاوت با آن سینمای رایج را تحمل کنند.«حاال 44 سال بعد از 
آن روزهای پرحاشیه، جشنواره فیلم کن اعالم کرده که نسخه ای از اولین فیلم بلند محمدرضا 
اصالنی که بنیاد مارتین اسکورسیزی آن ار ترمیم کرده در کنار آثاری چون »در حال و هوای 
عشق« ساخته وونگ کاروای، »آکاتونه« ساخته پیر پائولو پازولینی، »جاده« فدریکو فلینی، »از 
نفس افتاده« ژان لوک گدار و »ماجرا«ی میکل آنجلو آنتونیونی در بخش کالسیک های کن ۲۰۲۰ 
به نمایش درخواهد آمد؛ تا یک بار دیگر ثابت شود نه سانسور، نه سلیقه مخاطب و نه هیچ 
عامل دیگری نمی تواند یک اثر هنری را در محاق نگه دارد و تاریخ خود بهترین قاضی است که در 

گذر زمان به نفع هنر و تفکر درست حکم می دهد.
  

محمدرضا اصالنی که فیلمسازی را از  سال 49 با فیلم کوتاه »بدبده« در کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان آغاز کرده بود به گفته جمال امید در تاریخ سینمای ایران در جشنواره هایی 
که به نمایش درآمد گرفتار هوی تماشاگران شد، بعدها در تمام کارنامه اش با این کابوس 
مواجه بود؛ به خصوص در حیطه فیلم بلند که هر دو ساخته بلند سینمایی اش، »شطرنج باد« 
و »آتش سبز« با برخوردهای تند و عصبی مخالفان و منتقدانی روبه رو شدند که اتفاقا پرشمار 
هم بودند. این اتفاق در حالی رخ می دهد که نام محمدرضا اصالنی پیش از ساخت نخستین 
فیلمش در مقام همکار فیلمنامه نویس دو فیلم تنگنای امیر نادری و صبح روز چهارم کامران 
شیردل به گوش رسیده بود که اگر چه جزو بدنه سینمای آن روزگار محسوب نمی شدند و شأن 
تعلق به موج نو آنها را اهمیتی ذاتی می بخشید، اما با هر متر و معیاری جزو سینمای سخت فهم 
آن روزگار نیز نبودند و می شد نوعی تعلق خاطر به دنیای سینمای اجتماعی با لحن اروپایی را نیز 

در آنها دید.
اولین فیلم اصالنی اما حکایتی دیگر داشت...

شطرنج باد
شطرنج باد با تصاویر نقاشی گونه هوشنگ بهارلو و بازی های درخشان محمدعلی 
آغداشلو که به وسیله بهمن فرمان آرا تهیه شده،  کشاورز، فخری خوروش و شهره 
داستانش را در اوایل قرن خورشیدی در خانه ای اشرافی در تهران روایت می کند: بزرگ 
خانواده- خانم بزرگ- می میرد و وارث او- خانم کوچک- افلیج است و بنابراین بر سر تصاحب 
ثروت خانوادگی بین اتابک، ناپدری خانم کوچک، کنیزک، دایه و برادرزاده های ناپدری مناقشه 
درمی گیرد و همه به جان هم می افتند و درنهایت همه به جز کنیزک قربانی ثروت خانوادگی 
می شوند. یکی از پرجزئیات ترین و خالقانه ترین آثار سینمای متفاوت ایران که درظاهر یک 
داستان جنایی است، اما در بطن ماجرا در ورای داستانی که روایت می کند، هم از فساد فراگیر 
دوره قاجاری می گوید، هم از شکاف های اجتماعی و ظهور طبقه متوسط و هم اینکه به نوعی 
آینده ایران را پیش بینی می کند. یا به گفته ساتیا جیت رای فیلمساز بزرگ هندی و رئیس 
هیأت داوران جشنواره فیلم تهران در  سال نمایش این فیلم »یک داستان با بیان و پرداختی 

نامتعارف که درک آن نیازمند ارتباط با دنیای فلسفی کارگردانش است«.
بیان نامتعارف فیلم در زمان نمایشش برای تماشاگران ثقیل بود همین هم موجب 
بدفهمی های بسیاری شد؛ به خصوص تماشاگرانی که در درک لحن فیلم سرگردان مانده 
بودند. محمدرضا اصالنی خود اما فیلمش را فیلمی نه چندان پیچیده توصیف می کند: 
»شطرنج باد یک فیلم معمولی است با قصه و حرفی درباره ارتباط عاطفی نداشتن میان آدم ها. 
اینکه هر کسی باد خودش را می زند. حرصی برای بودن... نه شدن. اختالف و کشمکش آدم ها 

هم از همین جا آغاز می شود.« اصالنی در پاسخ کسانی که ادعا می کردند تماشاگر در درک و 
کشف روابط و معانی فیلم ناتوان می ماند، سعی در رازگشایی از نوع نگاهش کرده است:   »برای 
بودن یک درگیری سطحی مطرح است و گسترش حاکمیت فردی و تثبیت کردن موقعیت. 
در شدن اما همیشه گسترش قدرت ها و نیروها مطرح است. پس زایش هم هست. البته 
در فیلم بعضی ها به شدت از بودن به شدن می رسند؛ یعنی گونه ای تحول پس طبیعتا 
فلسفه هم مدنظر بوده. من هیچ گاه از فلسفه جدا نبودم و نیستم و معتقدم که شرقی به ویژه 
نمی تواند از فلسفه جدا باشد و اگر رسیدن به قلب حضور را عرفان بدانیم، پس عرفان هم در 
فیلم مورد توجه بوده است. به اعتقاد من حضور در مقابل هر جریانی عارفانه است و اینکه آدم 

می تواند درباره هر آنچه در درونش می گذرد، تفکر کند.«

یک داستان ساده
اما داستان فیلم در سطح رویی برعکس انتقاداتی که در زمان اولین و تنها نمایش فیلم در 
ایران ابراز شد، نه پیچیده، نه چندان ثقیل و نه غیرجذاب است؛ به خصوص برای تماشاگران 
امروزی که به  هر حال در 45 سالی که از شطرنج باد می گذرد، با انواع روایت های متفاوت و 
غیرکالسیک آشناتر شده است. اصالنی در نشست مطبوعاتی جشنواره تهران این موضوع را 
به زبانی دیگر بیان کرده: »این را هم باید بگویم که در کل شطرنج  باد یک فیلم جنایی- حادثه ای 
است؛ نوعی هیجان در آن است که وجوه فلسفی فیلم را پنهان می کند. متأسفانه توده 
تماشاگر سینما به این دلیل که سینما را به  عنوان سرگرمی باور می کند نه هنر، نوعی پسند 
منحط در او به وجود آمده که نادیده گرفتن آن یعنی قطع ارتباط کامل. در این میان تماشاگرانی-
در اقلیت البته- هستند که به سینما از دریچه ای جدی تر می نگرند. شطرنج باد سعی در ارتباط 
با هر دوی این نوع تماشاگران دارد؛ یعنی کوشیده با آنها ارتباط بگیرد، البته نه به این شکل که 
خود را فدا کند، یعنی من می دانم که نمی شود با تماشاگر فیلمفارسی ارتباط برقرار کرد. این 
البته خواست من است اما به شرطی که خودم را از دست ندهم. من نمی خواهم که تماشاگر 
را سرگرم کنم. فیلمسازی که قصد سرگرم کردن مردم را دارد، مسائل اساسی را الپوشانی 

می کند.« 
که  می گوید  فیلم  جنایی  روایی  خط  مستقیم  پرداخت  عدم  چرایی  درباره  اصالنی 
»درگیری های آدم های فیلم ازجمله درگیری های کوچک روزمره نیست. درگیری شان از طریق 
تفکر است. حادثه اگر هست، زاییده این درگیری حاصل از تفکر است. رجزخوانی هایی 
که هست، درست تر از خود جنگ است. من معتقدم جنگ آدم ها یک برخورد آنی است. 
طرفی می بازد و همه چیز تمام می شود اما رجزخوانی می تواند تفکر آدم ها را نشان دهد و البته 

شخصیت شان را« و در شطرنج باد تمام این داستان را می بینیم.
محمدرضا اصالنی می گوید که ساخت شطرنج باد 6  سال طول کشیده؛ یعنی از زمانی که 
سناریو نوشته شده تا زمانی که سرمایه الزم برای فیلمبرداری مهیا شده، 6  سال گذشته: »در 
آن سال ها هم مثل امروز ساخت فیلم هاي فرهنگي و هنري چندان راحت نبود؛ یعنی به رغم 
رشد فرهنگی جامعه در این 45  سال ما جلو نرفته ایم و هنوز هم با همان موانعی درگیریم که در 
آن زمان وجود داشت.« اصالنی همچنین می گوید که مشاهده شرایط ایران در آن سال ها او را 
به ساخت این فیلم سوق داده است. درگیری و تالش گروه های پرشماری برای تصاحب ایران 

که این انگیزه ساخت شطرنج باد بود.

جشنواره کن
نسخه ای که در جشنواره کن به نمایش درمی آید، با پشتیبانی و حمایت بنیاد فیلم مارتین 
اسکورسیزی و کمک مالی بنیاد جرج لوکاس مرمت شد ه است. این بنیاد در گزارشی که 
اخیرا منتشر کرده، عنوان داشته که برنامه ای مستمر برای مرمت آثار کشورهای کم مایه و 
البته حفظ و احیای آثاری دارد که تاکنون قربانی بدفهمی و تنگ نظری های سیاسی و فرهنگی 
شده اند. در بخشی دیگر از دستور کار این بنیاد آمده که »آثاری که به عنوان نمونه های اعالی 
هنر فیلم شمرده می شوند و اهمیت فرهنگی، تاریخی و هنری ویژه ای دارند به وسیله بنیاد 

مرمت و احیا خواهند شد«.  
پیش از شطرنج باد فیلم های ابراهیم گلستان ازجمله »خشت و آینه«، »تپه های مارلیک« و 
»خانه سیاه است« فروغ فرخ زاد، »رگبار« بهرام بیضایی و چند فیلم عباس کیارستمی نیز در 
برنامه مرمت فیلم های کالسیک این بنیاد قرار داشته اند. حتی در دوره گذشته فستیوال ونیز 
هم فیلم های گلستان در بخش ویژه ای به نمایش درآمده اند -که در آن روزها گزارش ویژه ای 

در »شهروند« درباره این بخش به چاپ رسید. 

شطرنج باد؛ سربلند در دادگاه تاریخ

 محمدرضا اصالنی: 
به برخوردهای سطحی عادت کرده ام

  مرمت شطرنج باد بخشی از یک پروژه غیرتجاری با هدف نمایش شاهکارهای سینماست. فیلم بعد 
از جشنواره کن در فستیوال های مختلف نمایش داده خواهد شد
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