
درگذشت چهره پرداز معروف سینما

جیانتو د روسی یکی از استادان چهره پردازی 
که طراحــی چهره فیلــم ســینمایی »محمد 
رســول اهلل)ص(« به کارگردانی مجید مجیدی 
را نیــز انجام داده بود، درگذشــت. این اســتاد 
چهره پردازی گروتســک که آثار درخشانی در 
زمینه چهره پردازی آثار ترسناک انجام داده بود 
و فیلم های برجسته ای چون »محمد رسول اهلل« 
مجید مجیدی را در کارنامه داشت در ۷۹ سالگی 
از دنیا رفت. او که فعالیت هنــری خود را از دهه 
۱۹۶۰ میالدی آغاز کرده بود بــه عنوان یکی از 
برترین چهره پردازان ســبنمای جهان بویژه در 

ژانر وحشت شناخته می شود. 
د روســی که از دهه ۱۹۶۰ بــه عنوان هنرمند 
طراحی چهــره فعالیــت داشــت در فیلم های 
کارگردان های بزرگ ســینمای ایتالیا همکاری 
کرده بود. به گزارش مهر، وی طراح چهره پرداز فیلم 
»روزی روزگاری در غرب« ســاخته سرجیو لئونه 
در سال ۱۹۶۸، فیلم »کازانووا« فدریکو فلینی در 
سال ۱۹۷۶ و »۱۹۰۰« برناردو برتولوچی در سال 
۱۹۷۶ بود. اما همه چیز وقتی تغییر کرد که وی با جو 
د آماتو کارگردان مطــرح برای چهره پردازی فیلم 
»امانوئله در آمریکا« انتخاب شد و بعد به فیلم های 
ترسناک گرایش پیدا کرد و برای فیلم لوچیو فولچی 
اســتاد فیلم های ترســناک آنقدر خوب کار کرد 
که بر فیلم بعدی این کارگــردان با عنوان »زامبی 
۲« تاثیر گذاشــت. طراحی های وی از زامبی ها از 
تحسین شده ترین طراحی های تاریخ در فیلم های 
ترسناک اســت. وی طراحی جلوه های ویژه فیلم 
»رمبو ۳« را نیز انجام داد و سیلوستر استالونه چنان 
تحت تاثیر هنر وی قرار گرفت که وی را وادار کرد تا 
در فیلم »سپیده دم« ۱۹۹۶ نیز با وی همکاری کند. 
د روسی که ســال ۲۰۰۵ با طراحی چهره »تنش 
باال« برای الکساندر آژا کارگردان فرانسوی یکی از 
آثار ماندگار خود را خلق کرد، سال ۲۰۱۵ )۱۳۹۴( 
با مجید مجیدی در طراحی چهره و چهره پردازی 

فیلم »محمد رسول اهلل« همکاری کرد.

 آثار منتظری 
در گالری لیال هلر

گالری لیال هلر دوبی مجموعــه ای از آثار عارف 
منتظری را در نمایشگاهی با عنوان »آینه« به نمایش 
گذاشته است. به گزارش هنرآنالین، در جدیدترین 
مجموعه عارف منتظری، شیشه بازنماینده خود 
به عنوان یک شیء ارائه شده و چالشی که به وجود 

می آید شکل دادن به این مفهوم بی شکل است. 
آینه که همیشــه به عنوان یک سطح بازتابنده 
مورد استفاده قرار می گیرد، حال تبدیل به یک امر 
مستقل می شود که خود می تواند در سطوح دیگر 
منعکس شود.  برای این کار الزم است آینه به پشت 
چرخانده شود تا بتواند استقالل خود را به عنوان یک 
شی توضیح دهد.  شیشه زمانی به عنوان یک سطح 
بازتابنده عمل می کند که پشت آن الیه ای از جیوه 
قرا بگیرد و همین سطح تیره است که ماهیت آینه را 
تبیین می کند. بنابراین در آثار جدید منتظری آینه ها 
از پشت دیده می شــوند تا به جای آنکه بازنماینده 
عناصر بیرونی باشــند، خود آن ها مشاهده شوند. 
عارف منتظری در رشــته معماری درس خواند و 
کار حرفه ای در زمینه طراحی و ساخت مجسمه را 
با منیر شاهرودی فرمانفرماییان آغاز کرد. همچنین 
در کارگاه پرویز تناولی به ساخت مجسمه و جواهرات 
پرداخت. او با پژوهش و کسب تجربه در زمینه مصالح 
و فنون جدید، آثــاری را به وجود آورده اســت که 

مصالح انعکاسی .
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در اســفند ۱۳۴۷، مجلــه نگین به 
مناسبت روز جهانی تئاتر با بهمن فرسی 
گفتگویی ترتیب می دهــد. گفتگو در 
دوره ای است که حمالت به فرسی کمی 
آرام گرفته اســت؛ اما فرســی کماکان 
چهره ای جذاب و خاص برای متمردان 
از شیوه های مرسوم نمایشنامه نویسی 
به حساب می آید. این جذابیت حداقل 
در مجله نگین زمانی آشــکار می شود 
که در پرونــده »روز جهانی تئاتر« دیگر 
مصاحبه شــوندگان در قامت گفتگوی 

مفصل مورد توجه قرار نمی گیرند.
مصاحبه که با تیتر »گفتگو با بهمن 
فرسی« منتشر شده اســت، بدون ذکر 
مصاحبه کننده چاپ می شود. در همان 
ابتدای کار مصاحبه کننده فرســی را از 
بنیانگذاران تئاتر مدرن ایران برمی شمرد 
و این مهم را مدیون نمایشنامه »گلدان« 
می داند. با این حال فرســی در برابر این 

صحبت می گوید »خیر ما هم رفتیم توی 
تاریخ. بابا ما هنوز کار داریم.«

اما اولین پرسش مهم آن است که آیا 
در سال گذشته تئاتر بومی )ایرانی( سالی 
ثمرباری را تجربه کرده است و فرسی به 
ماجراهای آخرین اجرایش اشاره می کند. 
او در آن ســال پس از هفت سال نمایش 
»چوب زیر بغــل« را روی صحنه برده 
بود. در همین رابطه می گوید »از دولت 
سر دوستان روشنفکر کارمان به سین و 
جیم هم کشید.« وقتی از او می پرسند 
چرا، پاسخ می دهد »از دوستان بپرسید.«
فرسی در گفتگو شوخ طبعی و البته 
با زبان تعریض سخن می گوید. از پاسخ 
صریح طفره می رود و نمی گوید منظورش 
از روشنفکران کیست. هرچند با توجه به 
مطالب منتشر شده در نشریات می توان 
دریافت منظور او افــرادی چون جالل 
آل احمد، حمید سمندریان یا رکن الدین 
خســروی اســت. با این حال او در برابر 
همین وضعیت روشنفکری می ایستد 
و می گوید »از آنجا که رک منجم بودن 
یکی از رگ های اساسی نژاد آریایی است، 

من در جوف زمان حس می کنم که سال 
۴۸ سال تئاتر موزیکال خواهد بود. تئاتر 
روزی رسان این قماش تئاتر است. خب 
مردم خســته اند و تفریح می خواهند. 
در جاهای دیگر دنیــا هم موزیکال دارد 
تجاوزات جدی و عمیق به تئاتر می کند. 
البته من حرف های جدی و اساسی هم 
در قالب موزیکال دیده ام. حرکات پخته 
هم در قالب موزیکال دیده ام. امیدوارم 
موزیکالچی های عزیز میهن نیز اوالً حرفی 
پیدا کنند. در ثانی روی آن »لحظه ای که 
سخن باز می ماند و موزیک آغاز می شود« 
با سخن و موسیقی هم حرفی می کنند. 
خیلی خیلی دقت کنید. همین جوری 
زرپی! پرداختن به تار و تنبور درســت و 
معقول نیست. کار راه دارد و جا هم دارد.«

به خوبی مشخص است فرسی تئاتر 
مخالف خود را به آتراکسیون های الله زار 
تشبیه می کند و آنها را در مسیر تبدیل 
شدن به چنین آثاری می پندارد. کنایه او 
به قدری پیچیده است که مصاحبه کننده 
نیز از او می خواهد. با این حال فرســی 
سخنش را یک شوخی می داند. هرچند 

به نمایــش »ما« اثر پیتر بروک اشــاره 
می کند و آن را اثری بــه واقع موزیکال 
می داند، »لحظه ای که سخن معمولی 
به آواز و سپس موزیک پیوند می یافت، 
 از منطقــی تردیدناپذیــر و بی چونــه 

برخوردار بود.«
با این حال فرسی از چند نمایش در 
سال ۱۳۴۷ تعریف می کند: »در انتظار 
گودو« از اثر داود رشیدی، »پژوهشی ژرف 
و سترگ در سنگ واره های قرن بیست 
و پنجم زمین شناســی یا چهاردهم«، 
بیستم فرقی نمی کند اثر آربی اوانسیان 
و »یرما«. او به »شــهر قصه« بیژن مفید 
هم می پردازد، نمایشی که در آن سال ها 
حســابی مورد توجه قــرار می گیرد و 
مخاطب بسیاری به خود جلب می کند. 
فرســی می گوید »ســازنده و پردازنده 
شهر قصه خودش در کمال روشن بینی 
در مصاحبه روزنامــه کیهان حرفش را 
درباره کارش زد که دربست مورد تأیید 
من است. شهر قصه نقطه اوجی برای تمام 
موزیکا ل های وطنی بود... در عالم تئاتر 
حرکتی بود برای ملت دل سوخته و اهل 

شوخی و ناله. تریانی بود و بلکه تریاکی. 
برای من واریته ای بود با گوشه های گاه 
لطیف و گاه نوازشگر؛ ولی به روی هم رفته 

هم دراز و خسته کننده و همراه زوائد.«
در آن ســال، نمایش آربی اوانسیان 
و اقتباســش از متن عباس نعلبندیان 
با حــرارت بســیار در نشــریات مورد 
تحســین قــرار می گیــرد. متنی که 
در جشــن هنر اول شــیراز برنده دوم 
مسابقه نمایشنامه نویسی شده بود، یک 
اتفاق مهم در ادبیات ایران به حســاب 
می آمد؛ اما فرسی نگاهی متفاوت دارد. 
او می گوید »اصال و ابدا حرف هایی را که 
درباره»پژوهشی...« زدیند یا نوشتند نه 
تأیید می کنم و نه می پذیرم. آن بابا کاری 
کرده بود و این اخوی هــا زورکی آمدند 
که با آن کاســبی بکنند و کردند... این 
جنجال هــای نوجوانانه و غیرصمیمانه 
نتیجــه اش از بین رفتن خــرده آزادی 
اســت که الاقل در صحنه و سالن تئاتر 

باقی است.«
نگاه فرسی به جریان حمایت دولت 
از نمایش، نگاهی پرایهام اســت. او این 
حرکت در جشن هنر را هم مثبت ارزیابی 
می کند و هم منفــی و آن را دخالت در 
»شبه سیاســت« با اجازه دولت توصف 
می کند؛ اما او به چپ های آن ســال ها 
نیز می توپد. ســعید ســلطان پور برای 
مثال از مخالفین سرســخت مســابقه 
نمایشنامه نویسی جشن هنر بود. فرسی 
اما دربــاره رفتارهای تنــد آن روزگار 

می گوید »چپ نمایی هم مد روز است.«
او درباره شخص نعلبندیان می گوید: 
»کار نعلبندیان فقط پاسخ به یک تمایل 
بــود و آن هم تمایل خــودش. چرا هی 
بازی را بزرگ می کنید. در ثانی ما هنوز 
نویســندگان قدیمی پیس های ایرانی 
نداریم همه جدیدنــد... ترکیب هایی از 
قبیل مســائل ایرانی در فرم جهانی و با 
دید انسان شرقی هم زیاد صاحب معنا 

نیستند.«
فرســی اما امیدوار هم هست. او باور 

داشت می توان تئاتر ایرانی را تقویت کرد 
و برایش جایگاهی مناسب یافت؛ اما موانع 
را برجســته می کند: »اگر جلویمان را 
نگیرند، اهل نوآوری ها و نورپردازی های 
فراوان هم هستیم.« او معتقد است تئاتر 
ایــران توانایی رقابت با جهــان خارج را 
داراست و در اروپا هم نمایش های بد روی 
صحنه می روند. نگاه فرسی به بی عدالتی 
جاری در تئاتر ایران سوق می یابد که با 
وجود دو ســالن عمده تهرن و امکاناتی 
چند، همه چیز »در اختیــار بعضی ها 
می گذارند. کمی پول و عمله می دهند. 
تلویزیــون و رادیو هــم تبلیغات نذری 

می کنند. بروبچه ها هم بازی می کنند.«
انتقادها باال می گیرد. فرسی نشریات 
را متهم می کند محتوایشــان ربطی به 
تئاتر ندارد و هم چیز به مصاحبه با بازیگر 
ختم می شود. او نقد را به سخره می گیرد 
و می گوید »آقــای م. آزاد دلخوری ها و 
دل پری هایــش را از عصا و کفش و کاله 
من به جای نقد تئاتر چاپ می زند... آقای 
ممنون در کمال امتنان از خود مصیبت 
دو طفالن مسلم را در دانشگاه تدریس 

می فرماید.«
او ســپس به ترجمه های فارسی از 
متون مهــم حمله می کنــد و عالوه بر 
کیفیت بدشان، آثار نشر شده را »پر خطر و 
ضررترین محصول دکان های انتشاراتی« 
توصیف می کند. او به اســاتید تئاتر هم 
حمله می کند که چیزی از بکت و یونسکو 

و امثالهم نمی دانند.
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یگانگی های بهمن فرسی در تئاتر دهه چهل
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تجسمی

»سوپ ســیاه« اثر دیگری از مرجان 
بصیری است که به تازگی از سوی نشر کتاب 
کوچه منتشر شده است. از بصیری پیش 
از این، کتاب های »گاهی بد باش«، »شهر 
یک نفره«، »شب نورد«، و »بت دوره گرد« 
منتشر شده بود. آنچه می خوانید گفتگوی 
خبرنگار ایلنا، با مرجان بصیری درباره رمان 

»سوپ سیاه« است.
    

 چرا »سوپ سیاه«! ماجرای ترکیب 
»سوپ سیاه« چیست و چرا این عنوان را 

برای اثرتان انتخاب کردید؟
اولین بار این ترکیب را در نوشــته ای دیدم؛ 
همان چنــد خطی کــه ابتدای کتابــم آمده 
است و اشــاره دارد به یک نوع غذای خاص که 
جنگجویــان آن را تهیه می کردنــد و به خاطر 
موادی که در آن به کار رفته، آن را ســوپ سیاه 
نامیده بودند. اما ترکیب »سوپ سیاه« در کتاب 
من به معنای خون است. اگر به رنگ خون دقت 
شــود، طیفی عجیب از جمله رنگ سیاه در آن 
قابل مشاهده اســت و به گمانم در جهان هیچ 

ماده ای شگفت آورتر از خون وجود ندارد.
این ترکیب را به عنوان نام کتاب انتخاب کردم، 
چون در رمان المان خون به شــکل های مختلف 
تکرار می شود؛ به عنوان مثال در صحنه های خواب 
شخصیت اصلی و عطری که مهتر برای تندیس 
می فرستد و تندیس آن را خون معطر مهتر می داند 

و از آن می نوشد.

 نوشتن »سوپ سیاه« چقدر زمان برد؟ 
جرقه اصلی آن کجا زده شد؟

نوشــتن این رمان حدود یک سال و نیم زمان 
برد. واقعا یادم نیســت این ایده چه طور به ذهنم 
رسید و این شخصیت ها از کجا آمدند. گویی باید 

این داستان را می نوشتم و نوشتمش.
 آیا پس از این زمان، اثرتان را بازنویسی 

هم کردید؟
پس از پایان کار تغییرات کوچکی بر آن اعمال 
کردم، اما تغییر اصلی حدود دو سال پس از نوشتن 
بود؛ زمانی که کتاب مجوز گرفت. درست در آستانه 
انتشار تصمیم گرفتم بخش های اضافی را حذف 
کنم و چند صحنه رمان را تغییــر دهم آن هم به 
شکلی خودخواسته. و این بازبینی بزرگ به نظرم 

اتفاقی بسیار خوب برای کتاب رقم زد.
 در رمان شما یک شخصیت اصلی به نام 
تندیس وجود دارد که مبتال به فیبرومیالژیا 
است. دلیل اینکه به سراغ این بیماری رفتید، 
چیســت؟ خودتان یا نزدیکانتان تجربه 
خاصی داشتید؟ یا خود بیماری برایتان جالب 
بود و بهترین گزینــه برای توصیف احوال 

شخصیت اصلی اثرتان به حساب می آمد؟
در دوره کوتاهی به بیماری فیبرومیالژیا مبتال 
بودم. مشکل عجیبی است و به گمانم تا حد زیادی با 
افسردگی مرتبط است، گرچه کامال تعریف دیگری 
دارد. فیبرومیالژیا یک فضای جداگانه از زندگی 
واقعی می سازد و بر ذهن هم تاثیرگذار است. زمان 
نوشتن، من خودم کامال درگیر این مشکل بودم 

اما می خواستم این پدیده را در یک جهان دور از 
واقعیت شبیه به فضای همین بیماری ترسیم کنم.

 شخصیت های عجیب دیگری هم در 
داستانتان هســتند. چه خود »مهتر« که 
مخاطب اصلی تندیس است و چه شیخ طنان 
و... این شــخصیت ها گاهــی حرف های 
خردمندانه نیز دارند. آیا این شخصیت ها 

برگرفته از پیران و خردمندان است؟
مهتر قلب تپنده رمان است. مهتر مهمترین 
حضور است که اگر نباشــد، تمام این آدم ها محو 
می شوند. به نظرم شکل، جنسیت و شخصیت مهتر 
وابسته به دیدگاه مخاطب است و او خود تصمیم 
می گیرد او را چگونه در ذهن ترسیم کند. اما شاید 
بتوان گفت شــیخ طنان در قطب دیگری حضور 
دارد. او مردی است با ویژگی های عینی که کامال 
در رمان تعریف شده اما در عین حال غریب. شیخ 
طنان در رمان تنها کسی ا ست که زیر سایه مهتر 
قرار نگرفته است. این شخصیت شباهت هایی با 
عرفای پیشین ما دارد. اما در عین حال عاصی ست 
و این خصوصیت را من در تعاریف همیشــگی و 

جاافتاده از اینگونه شخصیت ها کم دیده ام.
 چرا در رمانتان قصد نکردید که زمان و 
مکان مشخصی را معرفی کنید؟ این بی زمانی 

و بی مکانی از کجا نشات می گیرد؟
به طور کلی در نوشته هایم اشاره ای به زمان و 
مکان مشخص یا فرهنگ مشخص ندارم. زمانی 
اینگونه نوشتن برایم آغاز شد. البته در نوشته های 
اخیرم فاصله بیشتری از واقعیت زمان و مکان دارم.

  بعضی ها معتقدند که باغ و به عبارت 
بهتر جنگل، نمادی از ناخودآگاه است. شما 
هم آگاهانه باغ را انتخاب کردید تا انگار به 

هزارتوی ذهن و نیازهای تندیس بروید؟
انتخاب باغ نمی تواند صد در صد آگاهانه بوده 
باشد. باغ جایی ســت برای تفکر عمیق تر. جایی 
برای پرسه و دیدن و حس کردن فضاهای غریب 
که از چشم دور مانده و شب و روز را به زمان هایی 

جادویی بدل می کند.
 یکجا تندیس در این رمان خطاب به 
پیرزن ها و پیرمردهایی که در باغ هستند، 
می گوید: »فردا همه از گور خســتگی و 
ضعفشون بیرون می آن.« به نظرتان آدم های 
خسته امروز هم فردا روزی از گور خستگی و 

کالفگی هایشان بیرون می آیند؟
شــاید بله و شــاید نه. جهان مدام در حال 

دگرگونی ست، چه تلخ و چه شیرین. هیچ چیز 
سکون ندارد و در چرخش دائم خلقت به هرحال 

می توان هزارگونه پیش بینی داشت.
 چرا اثر شــما بین واقعیت و خیال در 
جریان است؟ از خیال و فضای وهم آلودی 
صحبت می کنید که ریشه هایش از واقعیت 
است. چه چیزی در این مرز عجیب و غریب 

برایتان مهم است که سراغش رفته اید؟
این برمی گردد به چیــزی که من می بینم. 
زندگی پیش چشــمم پدیده ای سخت و جامد 
نیست. عجیب اســت که هرچه به لحاظ سنی 
جلو می روم، این مرز برایم کمرنگ می شــود و 
باید ببینیم تعریف درســت واقعیت چیست؟ 
چیزهایی که اغلــب مــردم می بینند و حس 
می کنند؟ نه؛ به گمانم حتی رویاهای ما بخشی 

از واقعیت است.

مروری بر جدیدترین رمان مرجان بصیری؛

در هم آمیختگی وهم و واقعیت در »سوپ سیاه«

کتاب

فرسی در گفتگو 
شوخ طبعی و البته با زبان 

تعریض سخن می گوید. از 
پاسخ صریح طفره می رود 

و نمی گوید منظورش از 
روشنفکران کیست، اما 

اشاراتش به جالل آل احمد 
روشن و آشکار است
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