
6 آینه هنر
احمد بهرامی درباره دلیل سیاه وسفید بودن فیلم هایش 
ایجاد  بی زمانی  نوعی  سیاه وسفید  تصاویر  گفت: 
به  دقیقاً  فیلم هایم  نمی خواهم  که  آنجا  از  و  می کنند 

زمان حال بچسبند از این ویژگی استفاده می کنم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد بهرامی از فیلمسازان 
جوانی ست که با کسب جایزه در جشنواره های جهانی به 
تازگی توانسته فیلمساز موفقی در عرصه بین الملل باشد. 
اولین فیلم او با عنوان »دشت خاموش« توانست در بخش 
افق های هفتادوهفتمین جشنواره ونیز جایزه بهترین فیلم 
را دریافت کند. او به تازگی با »شهر خاموش« جدیدترین 
اثر سینمایی اش موفق به کسب جایزه بهترین کارگردان 

از جشنواره شب های سیاه تالین شد.
»دشت خاموش« فیلمی سیاه وسفید است که روایتگر 
بازیگرانی  که  است  شهر  حاشیه  در  کارگرانی  داستان 
آن  در  نساج  مهدیه  و  نعمتی  فرخ  باقری،  علی  چون 
ایفای نقش کرده اند و شاید آنطور که در خارج از ایران 
چندانی  توجه  کشورمان  در  گرفت،  قرار  توجه  مورد 
در  موفقیت  وجود  با  بهرامی  کلی  طور  به  نشد.  آن  به 
داخلی  جشنواره های  در  امروز  تا  جهانی  جشنواره های 
حضور چندانی نداشته و این در حالی است که قطعاً »شهر 
خاموش« می توانست یکی از فیلم های مهمی باشد که در 

چهل ویکمین جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشد.
بهانه موفقیت »شهر خاموش« در بیست وششمین  به 
جشنواره شب های سیاه تالین با او گفتگویی داشتیم. بهرامی 
حضورش  عدم  یا  حضور  درباره  گفتگو  این  ابتدای  در 
جدیدترین فیلمش در چهل ویکمین جشنواره فجر گفت: با 

توجه به اینکه فیلم »شهر خاموش« در جشنواره تالین حضور 
داشته، قوانین جشنواره فجر دیگر اجازه حضور این فیلم 
در این رویداد را نمی دهد. همچنین طبق قوانین فجر تنها 
فیلم هایی می توانند در این جشنواره حضور داشته باشند که 
اولین نمایش شان را در این رویداد سینمایی تجربه کنند و 

این امکان برای »شهر خاموش« وجود ندارد.
در  خاموش«  »دشت  فیلم  حضور  درباره  بهرامی 
جشنواره جهانی فجر گفت: فیلم قبلی من »دشت خاموش« 
فیلم بخش  بهترین  که در جشنواره ونیز توانست جایزه 
افق ها را از آن خود کند هم نتوانست در بخش مسابقه 
جشنواره جهانی فجر حضور داشته باشد و به همین دلیل 
در بخش خارج از مسابقه نمایش داده شد. اما به طور کل 
باید بگویم که با توجه به مشکالت اقتصادی که مردم با 
آن دست و پنجه نرم می کنند و اتفاقات تلخی که اخیراً 
شاهد بودیم سینما در اولویت جامعه نیست و به همین دلیل 

ترجیح می دهم در جشنی حضور نداشته باشم.
این کارگردان در ادامه درباره اکران فیلم سینمایی 
از  و  دارم  که  اطالعاتی  طبق  گفت:  خاموش«  »دشت 

خبرگزاری ها و رسانه های مختلف کسب کرده ام، می دانم 
که سینماها در هر سانس معموالً ۳ یا ۴ درصد بلیت هایشان 
را می فروشند و مشخص است که در این شرایط کسی 
تمایل به سینما رفتن ندارد. طبیعتاً در این شرایط اکران فیلم 
کار خطرناکی است و به نظر من پیش از فکر کردن به 
این مسائل الزم است همه دست در دست هم دهیم تا 
مشکالت موجود حل شوند، در صورتی که این اتفاق رخ 
دهد و جامعه به آرامش برسد، خود به خود سینما نیز به 
شرایط عادی برمی گردد و مردم به سینما می روند. فعاًل 
سینما در اولویت کسی نیست و به دلیل مسائل اقتصادی 
به سر می بریم و خانه نشین  نامتعادلی  همه ما در شرایط 
اولین قشری که آسیب  این شرایط همیشه  شده ایم، در 
می بیند قشر فرهنگی هنری است چراکه فیلم دیدن تنها در 
شرایط عادی اتفاق می افتد؛ به همین دلیل نمی توان انتظار 
داشت که فیلمی در سینماها فروش قابل قبول داشته باشد 

یا اصاًل سینما برای مردم اهمیت داشته باشد.
وی درباره قصه فیلم »شهر خاموش« و ارتباطش با 
فیلم »دشت خاموش« گفت: من قبالً می خواستم فیلمی 

سینمایی در چند اپیزود بسازم که قصه آدم های در حاشیه و 
رانده شده از جامعه را روایت می کرد که در نهایت »دشت 
خاموش« را با قصه لطف اهلل ساختم، پیشکاری که در یک 
کوره آتش پزی کار می کند اما کوره در آستانه تعطیلی 
است و این اتفاق مشکالت بزرگی برای او به وجود آورده 
است. بعد از آن می خواستم قصه خانمی را روایت کنم 
که از جامعه اش رانده و در حقیقت این اتفاق در جامعه ای 
صنعتی رخ داده که کرامت انسانی را از بین برده است و این 

زن به دنبال این است که حق و حقوقش را بگیرد.
این کارگردان در ادامه خاطرنشان کرد: شباهت های 
ساختاری بین این فیلم و فیلم »دشت خاموش« وجود دارد؛ 
مثل تصویر سیاه وسفید، نسبت ۴:۳ تصویر، سکانس پالن و 

قصه های مینیمال که در هر دو فیلم دیده می شود.
بهرامی درباره دلیل سیاه وسفید بودن هر دو فیلمش 
گفت: یکی از دالیلش این است که نمی خواهم فیلمم به 
زمان دقیق االن بچسبد، با دیدن سیاه وسفید انسان ناخودآگاه 
یاد گذشته می افتد و من ترجیح می دهم که فیلمم این حس 
را به مخاطب بدهد که قصه در یک گذشته نه چندان دور 
روایت می شود و با توجه به تجربه ذهنی مخاطب او را به ۲۰ 
یا ۳۰ سال پیش ببرد. دلیل دیگرش این است که من در قصه 
آدم های حاشیه ای که دنبالشان می کنم، رنگ خاصی به آن 
معنا نمی بینم. زندگی آن ها عاری از انواع رنگ ها است و 
رنگ با خود زرق و برقی دارد که ممکن است مخاطب 
حواسش به چیزهای دیگر پرت شود و من با استفاده از 
تصویر سیاه وسفید از این اتفاق جلوگیری می کنم. مهم ترین 

مسئله اما همان بی زمانی است که برای من اهمیت دارد.

غادة السمان ادامه فـروغ فرخزاد
است  فرخزاد  فروغ  ادامه  السمان  غادة  می گوید:  فرزاد  عبدالحسین 
و همان مسیری که فروغ در ایران طی کرده، او در جهان عرب طی 

کرده است.
ایسنا  با  گفت وگو  در  دانشگاه  استاد  و  عربی  زبان  مترجم  این   
شعر  مجموعه  دو  اخیر  سال های  در  گفت:  خود  جدید  آثار  درباره 
از  »عشق  و  اعالن عشق می دهم«  تو  »علیه  نام های  با  الّسمان  غادة  از 

سویدای دل« را داشتم.
شدن  خوانده  و  سوریه(  اهل  )ادیب  السمان«  »غادة  درباره  او    
آثارش در ایران توضیح داد: این شاعر ادامه کار فروغ فرخزاد است. 
با مطالعه شعرهایش احساس  او را چاپ کردم  اولین کتاب  زمانی که 
کردم چقدر شبیه کارهای فروغ فرخزاد ماست.  خانم سیمین بهبهانی 
بده،  ادامه  آن زمان من را تشویق کرد و گفت کارش خوب است و 

چقدر کارهایش شبیه فروغ فرخزاد است.
السمان  این که دیدگاه های غادة  بر  تأکید  با  استاد دانشگاه  این   
به مسئله »زن« و »زندگی« در جهان عرب شبیه فروغ فرخزاد  نسبت 
»اسیر«،  عنوان های  با  دفتر  چهار  فرخزاد  فروغ  کرد:  بیان  است، 
به آغاز فصل سرد« دارد؛ فروغ  بیاوریم  »ایمان  »دیوار«، »عصیان« و 
مشکالت  می کند،  اسارت  احساس  زمان  آن  ساالر  مرد  جامعه  در 
دیوارها  برابر  در  بعد  می شناسد،  را  آن ها  و  می داند  دیوار  مانند  را 
ایمان  سرد  فصل  آغاز  به  می گوید  آخر  در  و  می کند  عصیان 
پذیرش یک  فرخزاد آمادگی  فروغ  زمانه  ایرانی در  بیاوریم. جامعه 
زن روشنفکر و آزاده را ندارد، غادة السمان نیز چنین مسیری را در 

جهان عرب طی کرده است.
این مترجم افزود: دفترهای اولیه غادة السمان مخالفت های بسیاری 
البته پدر غادة  با قدرت پیش رفت.  او محکم و  اما  به دنبال داشت  را 
بود،  سوریه  پرورش  و  آموزش  وزیر  که  السمان  احمد  دکتر  السمان، 
او را تشویق می کرد که کار کند و در برابر مخالفان کوتاه نیاید. غادة 
السمان کار کرد و نه تنها جهان عرب او را پذیرفت بلکه به او اوریانا 

فاالچی جهان عرب می گویند. 
 او سپس با اشاره به رمان های غادة السمان بیان کرد: رمان های او، 
رمان های ضد جنگ بوده و مسیر تازه ای را رفته، خوب هم کار کرده 
است. همسر السمان از گردانندگان یک نشر بزرگ لبنانی بود که بعد 
در جوامع  االن هم کمتر  السمان کمتر شد.  غادة  با  ارتباطم  فوتش  از 
می آید اما همچنان فعال بوده و شعر و رمان منتشر می کند. رمان اخیرش 

هم درباره مسئله جنگ سوریه است.
عبدالحسین فرزاد درباره این که با توجه به روز بودن موضوع رمان 
که  است  گونه ای  به  اوضاع  گفت:  ندارد،  ترجمه اش  برای  تصمیمی 
نداد. همه مان غم  و کار کردن وجود  آرامش  به  برای رسیدن  مجالی 
نان داریم، پیاز به ۳۰ هزار تومان رسیده و دیگر نان و پیاز هم نمی شود 
این  اما  کرد  خواهم  را  کار  این  و  کنم  ترجمه  می خواهد  دلم  خورد. 

روزها آرامش خاطر نداریم.
نام  با  من  از  رمانی  گذشته  سال  البته  گفت:  حال  عین  در  او 

»سرواغوم« منتشر شده است.
فرزاد درباره رمان خود با تأکید بر این که باید رمان خوانده شود 
این رمان حالت کشف و  بر خواننده عیان شود، گفت:  تا معنای اسم 
شهودی دارد. رمانی فمنیستی است و موضوعش عشق است. در واقع 

»سرواغوم« فارغ از جنسیت، نگاه تازه ای به عشق دارد.
او در پایان گفت: همچنین چاپ دوم »خانه خار« منتشر شده است؛ 
این رمان، رمان خاصی است که با شیوه خاصی نوشته شده و با راوی 

اول شخص، صحبت می کند که انسان در کجا به خطا رفته است.
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 احمد بهرامی مطرح کرد

سینما اولویت جامعه امروز نیست
نمی خواهم فیلم هایم به زمان حال بچسبند

پیش بینی عجیب بانوی هنرمند 
نقل قولی از مهین اسکویی، یکی از نخستین زنان هنرمند پیشگام در ایران 

وجود دارد که یادآوری آن در مقطع فعلی جالب توجه است.
او سال ۷۹ پیش بینی کرده بود که شرایط اقتصادی، تئاتر ایران را دچار بحران 

می کند و شگفت اینکه پیش بینی او در سال های گذشته درست از آب درآمد.  
به گزارش ایسنا، فردا ، ۱۲ دی ماه سالروز درگذشت مهین اسکویی، 
مترجم، بازیگر و مدرس تئاتر و هنرمندی است که بعضی از او به عنوان 

اولین بانوی کارگردان تئاتر ایران یاد می کنند.
مهین اسکویی با نام خانوادگی عباس طاقانی، زاده اسفند سال ۱۳۰۹ است که 
در دوره نوجوانی و در زمانه ای که بسیاری از خانواده ها برای حضور دختران شان در 
فضای هنری سختگیری بسیار داشتند، به عرصه بازیگری پای گذاشت. او که پدری 

مذهبی داشت، خاله اش پوران از خوانندگان مشهور آن دوره بود.
این دختر جوان که از ۱۶ سالگی به عنوان شاگرد عبدالحسین نوشین، 
پدر تئاتر نوین ایران وارد فعالیت شد و از همان سال ها در کنار آموزش دیدن، 
بازیگری روی صحنه تئاتر را آغاز کرد. دیری نپایید که با بازی در نمایش 

»پرنده آبی« نوشته موریس مترلینگ و کار زنده یاد نوشین به اوج رسید.
صحنه  روی  گوناگونی  نمایش های  در  فردوسی  تئاتر  در  اسکویی 
رفت ولی هرگز تنها به تجربه اندوزی روی صحنه قانع نشد بلکه جزو اولین 

زنانی بود که در رشته تئاتر تحصیل کرد.
زمانی که تئاتر فردوسی به دلیل تحوالت اجتماعی در ایران آن زمان تعطیل 
شد، او فرصت را غنیمت شمرد و با همسرش مصطفی اسکویی برای تحصیل در 
رشته تئاتر، کشور را به مقصد روسیه ترک کرد و در دانشکده هنرهای تئاتر مسکو 
لوناچارسکی رشته کارگردانی تئاتر را با درجه ممتاز به پایان رساند و در همین 
دانشکده به طور کامل سیستم استانیسالوسکی را نیز آموزش دید و پس از ۱۰ سال 

اقامت درفرانسه، شوروی و آلمان یه کشور خویش بازگشت.  
بعد از بازگشت به ایران با همراهی همسرش گروه تئاتر آناهیتا را پایه گذاری 

کرد و در همین گروه، نمایشنامه های بسیاری را ترجمه، کارگردانی و بازی کرد.
جدایی از گروه تئاتر آناهیتا و نیز همسرش مصطفی اسکویی، او را بر 

آن داشت تا گروه تئاتر زمان را بنیان نهد.
اسکویی در تمام سال های فعالیتش به عنوان مترجم، بازیگر، کارگردان 
و مدرس مشغول به کار بود. او هم نمایشنامه های مهمی ترجمه کرد و هم 
شاگردان بسیاری پرورد. اواخر دهه هفتاد که همزمان با دوران اصالحات 
بود، اسکویی یک جلسه سخنرانی در مرکز ملی گفتگوی تمدن ها داشت.

او سخنان خود را با موضوع »بازیگری و پیشرفت تمدن ها« ارایه کرد. 
حساب  به  تمدن  از  جزیی  ایران  در  تئاتر  که  بود  متاسف  اما  هنرمند  این 
اصلی  از شاهراهای  تفریح است در حالیکه یکی  نوع  بلکه یک  نمی آید 

گفت وگوی تمدن ها، تئاتر است.
که  داد  نشان  کشور  اجتماعی  و  سیاسی  تحوالت  مسیر  بعد  سال ها 
بی توجهی به فرهنگ گفتگو که یکی از اصلی ترین بنیان های تئاتر است، 

چه پیامدهای سنگینی به دنبال خواهد داشت.
اسکویی باور داشت که ویژگی هنرمند واقعی این است که فرمایشی 
کار نمی کند، بلکه کار او برآمده از خالقیت است و تئاتری دارای ارزش 

است که ارشاد کننده و باعث تحولی در اندیشه تماشاگر شود.
او در آن مقطع هم از بی قانونی در عرصه تئاتر گله مند بود و از مجلس 
ششم خواسته بود تا قوانینی را دراین رابطه به تصویب رساند و دولت را مسئول 
مستقیم نظارت بر کیفیت تئاتر دانسته بود تا این هنر فقط جنبه سرگرمی و 
با  بانوی کارگردان در همان مقطع طی گفتگویی  درآمدزایی نداشته باشد. 
ایسنا، تئاتر را تنها هنری دانسته بود که دروغ در آن جایی ندارد. او عنوان کرده 
بود که بازیگر با کمک گرفتن از هنرهای دیگر مثل موسیقی و طراحی صحنه 

و ادبیات، در جهت انتقال بهتر پیام نویسنده به تماشاگر می کوشد.

از نظر این هنرمند یک بازیگر برای این روی صحنه می رود که بتواند 
ارتباطی متقابل با تماشاگر برقرار و با اجرای خود، ذهنیت نویسنده را برای 
شکوفایی  دوران  را  هفتاد  دهه  دوم  نیمه  هرچند  کند.  تداعی  تماشاگران 
دوباره تئاتر ایران می دانند اما مهین اسکویی در همان زمان هم گله داشت 
انجام نمی شود و این  تئاتری به صورت اصولی  که در کشور ما کارهای 
در حالی است که برای رونق تئاتر باید الفبا و علم بازیگری را یاد بگیریم.

نکته قابل تاملی که او به آن اشاره کرده بود و می توان آن را نوعی پیش بینی 
به شمار آورد، تاثیر وضعیت اقتصادی بر هنر تئاتر است. او گفته بود متاسفانه با 
وضع اقتصادی موجود فکر می کنم به زودی دچار بحران شویم بخصوص در 
مورد سینما، چرا که سینما همیشه از تئاتر تغذیه کرده است زیرا یک بازیگر ابتدا 

در تئاتر اصول بازیگری را یاد می گیرد و بعد به عرصه ی سینما وارد می شود.
مهین اسکویی در اواسط دهه۲۰ و در دورانی که عبدالحسین نوشین کار 
می کرد، به عنوان شاگرد و بازیگر در کنار او همکاری کرد. او در نمایش هایی چون 
»روسپی بزرگوار«، » سه دزد«، »ولپن« ظاهر شد. نقطه اوج بازیگری مهین اسکویی در 

نمایش »پرنده آبی« موریس مترلینگ بود که نوشین در تئاتر فردوسی به صحنه برد.
در جریان بسته شدن تئاتر فردوسی، مهین اسکویی، همراه همسرش عازم فرانسه 
و بعد از دو سال نیز با استفاده از بورس دولتی شوروی عازم مسکو شدند.  مهین و 
مصطفی اسکویی بعد از بازگشت به ایران در سال ۱۳۳۷ و در محل سینما آپادانا سابق 
»هنرکده آناهیتا« را تاسیس و کالس های هنرپیشگی را در آن بر پا کردند. این زوج 
هنری در زمستان همان سال نمایش »اتللو« را به صحنه بردند. »خانه عروسک« ایبسن، 

»هیاهوی بسیار برای هیچ« و »تراموایی به نام هوس«اجراهای بعدی آناهیتا بود. 
مهین اسکویی در سال ۴۴ و بعد از جدایی از مصطفی اسکویی از تئاتر 
آناهیتا نیز کناره گرفت. در سال های ۶۱ به بعد اسکویی در کنار تدریس 
را  نمایشنامه  سه  و  استانیسالوسکی  علمی  آثار  سه جلدی  مجموعه  تئاتر، 
بیماری ۱۲  ترجمه کرد. اسکویی بعد از سپری کردن یک دوره طوالنی 

دی سال ۱۳۸۴ در بیمارستان پاستور درگذشت.


