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ایمان عبدلی

عجب کابوس بلندی بود این ســال 
2020؛ ســینما را هم در وهم خودش 
فرو برده بود. منتها عاشــقان سینما در 
همین سال بدشــگون هم با فیلم ها، 
رویا ســاختند و از واقعیات فرار کردند. 
گزارش امروز فارغ از عایق و ســایق 
مختلف به مرور برخی از آثار قابل توجه 
سال گذشته میادی می پردازد و شاید 
مرور برخی از آن ها خوراک خوبی برای 

فیلم بازها باشد.
 باکورائو 

جولیانو دورنلی و کلبر مندونسا فیلیو 
این فانتزی ماوراءطبیعی و سیاسی را 
درباره روســتایی در برزیل کارگردانی 
کرده اند. این روســتا در یــک کارزار 
انتخاباتی، مــورد حمله گروهی مزدور 
قرار می گیرد و ســاکنان با روش های 
منظم و مبتکرانه درمقابل آن ها مقاومت 
می کنند. منتقد ســایت راجر ایبرت 
معتقد است »باکوراو حتی یک لحظه 
را هم بــرای متحیرکردن مخاطبش از 
دست نمی دهد.« منتقد دیلی تلگراف 
هم این فیلم را ترکیبی منحصر به فرد 
از هجو و خشونت دانسته است. الزم به 

ذکر اســت که برای دیدن این فیلم آن 
بخش نمادپرداز ذهن تان باید فعال باشد 
و از طرفی هم کمی آستانه تحمل تان را 
باال ببرید چون برخی از صحنه های فیلم 

واقعا خشن است.
 راند دیگر

توماس وینتربرگ یک بار دیگر نسبت 
شخصیت ها با درون شــان و با یکدیگر 
را کالبدشــکافی کرده است؛ جایی که 
چهار معلم دبیرستان می خواهند تأثیر 
مصرف روزانه الکل بر زندگی و شغل و 
جایگاه اجتماعی شان را بررسی کنند. 
در این میان بــازی خیره کننده مدس 
میکلســن کاری می کند که دوباره به 
درخشش یک فیلم به خاطر بازیگرش 
ایمان بیاوریم. منتقد ایندی وایر درباره 
این فیلم گفته: »تماشای وینتربرگ و 
مدس میکلســن که دوباره مسیرشان 
را پیدا کرده اند هیجان انگیز است.« کتی 
والش، منتقد سرویس خبری »تریبون« 
هم درباره فیلم گفته: »راند دیگر با دقت و 
ظرافت ساخته شده است. طنز مستقیم 
و غیرمستقیم فیلم در حالی  ست که با 
افسوس و اشتیاق موج برمی دارد، بین 
نوشیدن تفریحی و خطر اعتیاد به الکل 
در نوسان اســت.« در مجموع تم فیلم 

آَشناست و بسیاری از اتفاقات آن قابل 
پیش بینی  است، اما انگار متعلق به این 
دهه نیست و یادآور دوران درخشان تر 
سینما در دهه های پیشین است. با یک 

پایان بندی به شدت دلنشین.
 قد بلند

کانتمیــر باالگــوف، کارگردان 
2۹ ســاله روس، با فیلم »نزدیکی« 
)20۱۷( نشــان داده بــود یکــی از 
پدیده های تازه سینماست. او امسال 
با »قدبلند« داستان دو زن را در شهر 
لنینگراد شوروی سال ۱۹۴۵ روایت 
می کنــد؛ زمانی که جنــگ جهانی 
دوم، شــهر را ویران کــرده و مردم از 
نظر جســمی و روحی در تنگنا قرار 
گرفته اند. ایــن دو زن جــوان برای 
بازسازی زندگی خود در بین ویرانه ها، 
به دنبال معنا و امید می گردند. منتقد 
»نیویورک تایمز« فیلم را داســتانی 
دردنــاک و بی رحم از آســیب های 
جنگ دانسته که به روح و جسم نفوذ 
می کند. این فیلمی ست که زاویه دید 
تازه دارد و در فضاسازی بسیار موفق 
عمل می کند. فیلــم در تمام خودش 
احســاس دارد، تروما را بــه خوبی و 

درنهایت رئالیسم نشان می دهد.

  من به پایان دادن اوضاع
 فکر می کنم

فیلم جدید چارلــی کافمن، پنج 
سال بعد از انیمیشــن قدرنادیده اش 
»آنومالیســا«، نمایشــی اســت از 
قدرت ذهن پریشــان و بازیگوش این 
کارگردان آمریکایــی که با تغییراتی 
از روی رمان ایان رید ســاخته است. 
زنی جوان )با بازی جســی باکلی( به 
مزرعــه خانوادگی نامــزد جدیدش 
)با بازی جســی پلمونــس( می رود 
تــا در کنــار خانــواده او باشــد. اما 
کم کم ماهیت همه چیــز )نامزدش، 
خانــواده اش، خــودش و حتی دنیا( 
برایش تغییر می کند. تیم کاگشــل، 
منتقد فیلم ویــک، این فیلم را یکی از 
دلهره آورترین آثار سینمایی  که تا به 
حال دیده توصیف کرده اســت. فیلم 
کلی دیالوگ به یادماندنــی دارد و از 
لحاظ فضا بی شباهت به »درخشش 
ابدی یک ذهن پاک« نیست. از آن آثار 
که یا خیلی دوستش خواهید داشت و 
جزو فیلم های بالینی تان خواهد شد و 
یا حتی تماشای آن تا انتها هم کاری 
زجرآور برای تان خواهد بود. شــخصا 

جزو دسته اول هستم.

 دادگاه شیکاگو هفت
دومین فیلم فیلمنامه نویس مشهور، 
آرون سورکین باز هم یک درام خوش ریتم 
از یک واقعه تاریخی اســت. او این بار به 
گونه ای که اولین بار به آن شــناخته شد 
برگشته اســت؛ درام دادگاهی. در سال 
۱۹۶۸ ریچارد شولتز، دستیار دادستان 
کل )با بازی جوزف گوردون لویت( علیه 
هفت نفر به اتهام شورش و دعوت به آشوب 
در دادگاه شــیکاگو کیفرخواست صادر 
می کند. در طرف دیگر ویلیام کانستلر )با 
بازی مارک رایلنس( و لئونارد واینگاس 
)با بازی بن شــنکمن( وکالت متهمین 
را برعهده می گیرند. دادگاه به ریاســت 
جولیس هافمن )فرانک النگا( تشکیل 
می شود. این دادگاه یکی از معروف ترین 
و بدنام ترین دادگاه های تاریخ است. اوون 
گلیبرمن، منتقد »ورایتی« درباره فیلم 
گفته اســت: »این فیلم آنقدر قدرتمند، 
معتبر و تکان دهنده است که این حس 
را در مخاطب به وجــود می آورد که انگار 
این داســتان در همین دوران کنونی رخ 
می دهد.« دوســت نداشتن فیلم دشوار 
است، بس که خوش ساخت و دیدنی ست. 
انتقال این حجم از مفاهیم در چنین فیلم 
جمع و جوری آن هم با حفظ انســجام، 

کار دشــواری بوده که بــه خوبی انجام 
شده است.

 هرگز، به ندرت، گاهی، همیشه
ســیدنی فانیــگان نقــش یک 
دانش آموز دبیرستانی ۱۷ ساله را بازی 
می کند کــه بدون رضایــت والدینش 
نمی توانــد در ایالــت پنســیلوانیا 
ســقط جنین کند. پس بــرای این کار 
به نیویورک مــی رود. الیــزا هیتمن، 
نویســنده و کارگــردان در این فیلم بر 
موانــع قانونی و اداری ســقط جنین و 
پیوند ناگسســتنی زندگی خصوصی و 
سیاســت های عمومی تأکید می کند. 
جو مورگنسترن درباره فیلم گفته است: 
»این فیلم فکرشــده، صریــح و لطیف 
فراتر از حمله به مجموعه ای از اعتقادات 
اســت. این ســفر ادیســه وار کودکی 
گمشده در سرزمینی ناشناخته است.« 
منتقد »رولینگ اســتون« هم فیلم را 
درامی ویرانگــر توصیف کرده که مملو 
از احساسات فراموش نشدنی است. این 
که گاهی می گویند یک فیلم انسانی و 
یا شریف است، اشــاره مبهمی ست که 
احتماال هدفــش فیلم هایی با محتوای 
اخاقی ست. این جا اخاق به شکل مدرن 

نمایش و توصیف می شود. 

گذری بر بهترین فیلم های سال سقوط، سال فرار

این ۶ فیلم را ۶ بار ببینید

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

در پی مشکالت معیشتی برپا شد
تجمع گروهی از هنرمندان تئاتر 

مقابل مجلس

صبح دیروز، یکشنبه، چهاردهم دی ماه، اعضای 
خانه تئاتر در برابر ضلع غربی مجلس تجمع کردند. 
این تجمع پس از آن صورت گرفت که طی یک هفته 
گذشته دعوت به این امر توســط اعضا در فضای 

مجازی منتشر شده بود.
طبق این دعوت، علت تجمع تعطیلی سالن های 
تئاتر به مدت یک سال و فقدان درآمد فعاالن تئاتری 
بوده است. در بخشی از این دعوت آمده بود »مشکل 
شیوع کرونا یکی از مشکاتی بود که به معضات 
تئاتری ها اضافه شــد. وگرنه این قشر هنرمندان 
سال هاست که به انواع مختلف طعم بی توجهی و 
نادیده گرفته شدن از سوی مسئوالن را چشیده اند. 
کرونا هر چند سکونی به خانه تئاتر داد، اما بافاصله 
این خانه تصمیم گرفت بار کوتاهی های مسئولین را 

خود به دوش بکشد و دست به کار شود.«
طبق ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی 
بیانیه این تجمع توســط حمیدرضــا نعیمی، از 
اعضای هیأت مدیره خانه تئاتر قرائت شد و شهرام 
گیل آبادی، مدیرعامل خانه تئاتر نیز اعام می کند 
بیانیه و خواســت هنرمندان به دست نمایندگان 
مجلس رســیده اســت. هرچنــد در این تجمع 
تصویری از حضور نمایندگان مجلس، حتی اعضای 

کمیسیون فرهنگی منتشر نشده است.

 بناهای تاریخی و جاذبه های 
گردشگری اصفهان به روی 

گردشگران باز شد

هم زمان با شیوع موج ســوم بیماری کرونا، 
بیش از ۵00 بنای تاریخی و جاذبه گردشــگری 
استان اصفهان براســاس مصوبات ستاد مبارزه 
با بیماری کرونــا از ابتدای آذرماه ســال جاری 
تعطیل شــد، با توجه به ســیر نزولــی کرونا و 
تبدیل وضعیــت اســتان اصفهــان از قرمز به 
نارنجی و ســپس زرد، براســاس مصوبات ستاد 
مبارزه با بیماری کرونــا، تمامی بناهای تاریخی 
و جاذبه های گردشگری بازگشایی شد. براساس 
دستورالعمل های بهداشتی صادره از ستاد مقابله 
با بیماری کرونــا و همچنبن مصوبــات صادره 
از وزارتمیــراث فرهنگی،گردشــگری و صنایع 
دستی، ضمن اســتقرار دستگاه های ضد عفونی 
در ورودی بناهــای تاریخی شــاخص، بازدید از 
بناهای سرپوشیده، با حضور محدود گردشگران 
انجام می شــود و بناهای دارای فضــای باز نیز با 
محدودیت هــای کمتر، میزبان گردشــگران و 

دوستداران میراث فرهنگی خواهند بود.
    

یزد اولین گواهینامه اقامت ایمن و 
مسئوالنه در کشور را از آن خود کرد

ســامانه هوشــمند جانا متعلق بــه وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
و ســامانه ماســک متعلق به وزارت بهداشت دو 
سامانه ای هستند که با اتصال و تبادل اطاعات 
الزم، ضمن دسترســی به اطاعات افراد مبتا 
به کووید ۱۹، از ســفر این افراد ممانعت به عمل 
می آورند. هتل داد یزد ضمن اتصال به دو شبکه 
جانا و ماســک، به عنــوان اولین واحــد اقامتی 
کشــور و اقامتگاه بوم گردی خشت و ماه اردکان 
نیز به عنــوان اولین اقامتگاه بوم گردی کشــور 
گواهینامه اقامت ایمن و مسئوالنه را اخذ کردند.

تئاتر

گردشگری

نگار فیض آبادی

تقریباً ذکر مــدام افرادی که ســنی از آن ها 
گذشــته، این اســت که »قدیم ها جوونا صبر و 
حوصله شون بیشتر بود، زود خسته نمی شدن. اما 
جوون های امروزی، زود کم می آرن. کافیه شکست 
بخورن. فوری پا، پس می کشن« نمی دانم چقدر 
موافق این دیدگاه منتقدانه هستید. با خودتان 
می گویید جوان های امــروزی کجا و دیروزی ها 
کجا؟ یا اصــوالً اعتقــادی بــه مرزبندی های 

این چنینی ندارید.
 کتاب های امیدبخش

اگر بخواهم دید تونلی و متعصب مان را کنار 
بگذارم بایــد بگویم انــگار قدیمی ها خیلی هم 
بیراه نمی گویند. انگار کم طاقت شده ایم. همین 
چند روز پیش بود که شــنیدم دختری به خاطر 
اختافات خانوادگی، دســت به خودکشی زده. 
از این نمونه ها کم نداریــم. جوان هایی که فکر 
می کنند به آخر خط رسیده اند و ترجیح می دهند 
با یک مرگ خودخواسته، هر چه زودتر، مجلس 
ختم زندگی شان را برگزار کنند. اما باید چه  کار 
کرد؟ کتاب ها چقدر قدرت امیدبخشــی دارند؟ 
شــاید به قول قدیمی ها، ما جوان های امروزی 
زود کــم می آوریم چون فکــر می کنیم در یک 

زندگی نفس گیر، تک افتاده ایم و درحالی که فکر 
می کنیم مرغ همســایه، غاز است همسایه مان 
به جای مرغ بریانی، نان خشک می خورد. اما باید 
جایی این بی خبری را تمام کرد و به سراغ خواندن 
زندگی نامه های انسان های برجسته رفت و فهمید 
که زندگی با هیچ کدام از ما ســر دشمنی ندارد و 
اگر سختی و دردی هســت همه ما آن را تجربه 

می کنیم و نه فقط بعضی ها مان. 
 عصاره یک زندگی

همان طور که از عنوان کتاب هم پیداست، 
هوشــنگ مرادی کرمانی در کتاب »شما که 
غریبه نیستید«، مخاطبانش را غریبه نمی داند و 
الیه های پنهان زندگی اش از کودکی تا نوجوانی 
را با آن ها به اشــتراک می گذارد. نویســنده با 
شجاعت و جسارت، خودش روی نقاط تاریک 
زندگی اش، نور می اندازد و آن را نشان خواننده 
می دهد. »شما که غریبه نیستید«، روایتی ست 
داســتان گونه؛ درباره کودکی روســتایی که 
مادرش را خیلی زود از دست داده و پدرش هم 
درگیر بیماری روانی بوده است. مرادی کرمانی 
در روایت هایش اهل پنهان کاری نیست و وقتی 
این جماتش را می خوانید متوجه می شوید او 
عصاره یک زندگی را با شــما درمیان گذاشته 
است: »این داســتان  ها، حاصل چنگ زدن و 

تاش من در زندگی است؛ یعنی من به زندگی 
خودم چنگ زدم و آن را به تصویر کشــیدم و 

داستان  هایم همه ریشه در زندگی من دارد«.
  مرهم برای نویسنده 

و نقطه عطف برای خواننده
سرگذشــت زندگی مرادی کرمانی نشــان 
می دهد که »نوشتن«، هم می تواند التیامی برای 
زخم های نویسنده باشد و هم نقطه عطفی برای 
خواننده کتاب. تا جایی که او می نویسد: »وقتی 
می نوشتم سبک می شــدم. صفحه  سفید کاغذ 
بهترین کسی بود که حرف هایم را گوش می کرد، 
گوش می کرد و گوش می کند. صفحه  سفید کاغذ 
مسخره ام نمی کند. چیزهایی که می گویم را در 
دلش نگه می دارد. چیزی را به ُرخم نمی کشــد. 

آزارم نمی دهد. 
دلســوزی بی جا نمی کند. نیش نمی زند. 
پدر، مادر، خواهر و برادر و همه َکســم است.« 
مردم از هر گروه سنی با خواندن زندگی نامه ها 
می توانند به این بینش برسند که فقط زندگی 
خودشان نیست که تاریک است. بعد می توانند 
به یک تجربه مشــترک انسانی برسند و دنبال 
روشــنی های زندگــی خودشــان بگردند. 
اینجاست که یک کتاب قادر است نقطه عطفی 

برای خواننده باشد.

 کتاب هایی که درمانگر هستند
اگــر فکــر می کنیــد زندگــی، باقــدرت 
هرچه تمام تر، پایش را روی گلوی شما گذاشته 
است، به سراغ زندگی نامه خوانی بروید. گاهی همه 
ما با خودمان می گوییم: »دیگه کم آوردم«. به وقت 
غم و بریدن از زندگی، کتاب هایی مثل »شما که 
غریبه نیستید«، می توانند بی چشمداشت دست 
شما را بگیرند و کمک تان کنند از جایی که هستید 
یک قدم جلوتر بیایید. شاید بشود گفت این دست 
کتاب ها حتی می توانند برای مخاطبان، خاصیت 

درمانی داشته باشند. 
 پای یک »نیاز« در میان است

دقیقاً باید واژه »نیاز« را بــه کار ببرم و بگویم 

نوجوانان و جوانان به خواندن سرگذشــت افراد 
موفق دنیا و مخصوصاً ایران، نیاز دارند و الزم است 
فرهنگ زندگی نامه خوانی، رواج پیدا کند. بخشی 
از ریشه غمگینی ها، دلسردی ها و ناامیدی های 
انســان به این برمی گردد که فکر می کند فقط 
کام خودش اســت که از زندگی، تلخ شده. وقت 
آن رسیده که به غریبگی مان با سرگذشت افراد 
موفق، خاتمه بدهیم و شجاعانه به سراغ خواندن 
زندگی نامه ها برویم. خدا را چه دیدید؟ شــاید 
با خواندن کتاب هایی مشــابه »شما که غریبه 
نیستید« )کتابی که باید آن را خواند(، خودتان هم 
عادت محافظه کاری را کنار گذاشتید و سرگذشت 

زندگی تان را به سبک مرادی کرمانی ها نوشتید.

اهمیت مطالعه زندگینامه مشاهیر با  نظری بر کتاب » شماکه غریبه نیستید« 

کتاب های امیدبخش را باید خواند

کتابخانه
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