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از نگارههای چوبی
تا مجسمههای رنگی نعمتی شریف

نغمههای
«همایون»ی
پالت

ندا سیجانی
خبرنگار

پارتیتور

این روزها از رســانههای خبری و فضاهای
مجــازی اخبــار متفاوتــی از همایــون
شــجریان به ســمع و نظر میرســد و گویا
همایــون موســیقی ایــران در ســالی کــه
اجراهای صحنهای به ســکوت نشســته و
فعالیتهای هنــری کم و بیــش متوقف
شــده ،او در ماههای به اجبار خانه نشینی
و قرنطینه شــدن ،ســال پرکاری را پشــت
ســر میگذارد و نویدی از کارهایی نو برای
مخاطبــان و عالقهمندانــش خواهــد
داشــت .اواســط ســال گذشــته بود که در
رســانهها اعــام شــد همایون شــجریان
قراراســت در بخشهــای آوازی فیلــم
سینمایی«مســت عشــق» بهکارگردانی
حســن فتحــی همــکاری داشــته باشــد،

پروژهایبهآهنگسازیسهرابپورناظری.
ایــن خواننــده موســیقی ایــران در چنــد
هفته گذشــته هــم قطعــه «سووشــون»
بــا آهنگســازی تهمــورس پورناظــری را
منتشــر کرد ،اثری به ســروده پوریا ســوری
و تکنــوازی کمانچه ســهراب پورناظری و
با هنرنمایی هــم آوایی ســحر محمدی و
دنیا کمالی.همایون در صفحه شــخصی
خود(اینســتاگرام) نوشــت« :تقدیــم به
دلهای ســوگواری که عزیز خود از دست
دادهانــد ».امــا در روزهــای گذشــته خبــر
حضور او به شــبکه نمایش خانگی اعالم
شد و همایون شــجریان با خواندن تیتراژ
ســریال «جیــران» بهکارگردانــی حســن
فتحی برای اولینبار به این شبکه خانگی

ورود میکنــد .البتــه ســالها قبــل تجربه
تیتراژ خوانی ســریال را با «رسم عاشقی»
بهکارگردانی سعید ســلطانی آغاز کرد اما
اینهمکاریبارسانهملیهرگزتکرارنشد.
اگرچه حدوداً ســه سال گذشــته با عرضه
فیلمسینمایی«رگخواب»بهکارگردانی
حمیــد نعمــتاهلل بــه شــبکه نمایــش
خانگی،براینخستینبارصدایهمایون
از رســانه خانگی به گوش مردم رسید اما
اینبارباسریال«جیران»دعوتوحضور
رســمی خود را اعالم کرده اســت .ناگفته
نمانــد همایــون شــجریان در چهارمیــن
همــکاری خــود بــا حمیــد نعمــتاهلل
قرار اســت تیتراژ پایانی فیلم ســینمایی
«قاتــل و وحشــی» را بخوانــد ،فیلمــی

کــه متقاضــی حضــور در ســیونهمین
جشــنواره فیلم فجر شده است« .آرایش
غلیــظ»« ،رگ خــواب» و «شــعلهور» از
جملــه همکاریهای شــجریان بــا حمید
نعمتاهلل اســت .شــجریان در «آرایش
غلیظ» به آهنگســازی سهراب پورناظری
نگاهــی نو و متفاوت به موســیقی داشــته
است.اگرچهایننگرششبیهآثارگذشته
او نیست و با نقدهایی هم مواجه شد ،اما
بسیار مورد استقبال نسل امروز موسیقی
ایــران قــرار گرفت بویــژه قطعــه «با من
صنما» که نشــان از قــدرت خوانندگی او
داشــت .ایــن آلبوم کــه برگرفتــه از فیلم
سینمایی با همین نام است ،شهریورماه
 ۱۳۹۳بــه تهیهکنندگی شــرکت فرهنگی
و هنری ایرانگام توســط شــرکت پخش
هنر شــهر منتشــر شــد و همچنان شنیدن
آن به مخاطبان و عالقهمندان موســیقی
پیشــنهاد میشــود .کنســرت ایــن آلبوم
نیــز در کشــورهای امریــکا ،ســوئد و کانادا
برگزارشد.

اهمیت رابطهها بیشتر از انگیزههاست
کافهنما

فرهنگــی /ایــن روزهــا تــا آنجا که چشــم
کار میکنــد آلودگی اســت .هوای ســالم،
طبیعــت بکــر و حتــی روابــط انســانی
سالم حســرتبرانگیز اســت .الزم است
خودمان هوای خودمان را داشته باشیم.
روی تمام دغدغههایمان مهر تعطیل
بزنیــم و فضای ذهنمــان را عوض کنیم.
دیــدن یــک فیلــم خــوب ،شــنیدن یــک
موســیقی یا خواندن یــک کتاب؛ معجزه
کــه نمیکنــد امــا ایــن کشــش را دارد که
ذهنمــان را به فضایی متفاوت بکشــاند؛
همــان فضایــی کــه شــاید ایــن روزهــا
دلتنگش هســتیم .برای ایــن روزها و این
احوال دیدن «بنفشه آفریقایی» میتواند
یــک پیشــنهاد باشــد .فیلمی کــه یکی از
اجــزای جداییناپذیــرش رنگ اســت؛ از
محیط سرســبز شمال که داســتان در آن
میگذرد تا نخهایی که «شــکو» رنگشان
میکند .قابهای چشمنوازی دارد چنان
که گاهی سیر داستان را فراموش میکنید
و دوست دارید همچون فریدون که پشت

پنجره چشــم به آبی خــوش رنگ بارانی
شــکو دوخته ،چشــم و روح خســتهتان را
بــه تصاویــر بســپارید .خاصــه آن کــه بار
معنایی رنگها با عشــق و انســانیتی که
در الیههای فیلم جاری اســت دو چندان
میشــود .قصه دومیــن فیلم بلنــد مونا
زنــدی حقیقــی ماهیــت پرتنشــی دارد.
شــاید اگر آن را از زبان شــخصی بشــنوید
به این فکر بیفتید که آیا چنین داســتانی

تعارضــی بــا مفاهیم اخالقــی و مذهبی
ندارد؟ چطور میشــود آن را در سینمای
ایران تعریف کرد و درگیر سانســور نشد؟
خــب پیش ازهر چیــز الزم اســت بدانید
قصه فیلم واقعی است .به گفته فیلمساز
«بنفشــه آفریقایی» داســتان عمه شــکو
خودش است .شکو (فاطمه معتمدآریا)
همســر ســابقش فریدون (رضا بابک) را
از خانــه ســالمندان بــه خانه مــیآورد تا

از او نگهــداری کنــد در شــرایطی که رضا
(ســعید آقاخانی) همســر دوم او هم در
همین خانه است .زندی حقیقی به جای
تبدیل ارتباط این ســه نفــر به موضوعی
حساســیتبرانگیز فضــا و رابطــهای را
خلق میکنــد که در محــدوده اخالقیات
باقــی میمانــد .او بــه جای عاشــقانهای
رقابتبرانگیــز ،مثلثی از ارتباط انســانی
را تصویــر میکنــد .آدمهایی کــه با وجود
گرفتاری در یک موقعیت عجیب تالش
میکنند انســانیت خودشــان را فراموش
نکننــد .رضــا بــرای آوردن فریــدون بــه
خانــهاش بــا شــکو مخالفــت نمیکنــد،
دلخوریها و حسادتش را بروز نمیدهد
و فریــدون در موقــع الزم بــه داد رضــا
میرســد و میانجی تمــام ایــن ارتباطها
شکو اســت .شــاید موقع تماشــای فیلم
علت تصمیم عجیب شکو برایتان مبهم
بــه نظــر برســد امــا «بنفشــه آفریقایی»
قصــهای را تعریــف میکنــد کــه اهمیت
رابطههایش بیشتر از انگیزههاست.
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کم کم مراکز هنری باز میشوند و البته پیش ازاین بسیاری از گالریها با رعایت
پروتکلهای بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی کار خود را در ایام کرونا شروع
کرده بودند؛ در پایان هفته میشــود به ســراغ چند گالری رفت و کارهای خوبی
را مشاهده کرد.
قــرار اســت از امــروز  2بهمــن مــاه نمایشــگاه «نگارههــای چوبــی» در
فرهنگســرای نیاوران با همکاری پژوهشگاه هنرهای سنتی افتتاح شود؛ در
این نمایشــگاه 201 ،اثر از هنرمندان هنرهای چوبی در رشــتههای معرق،
منبت ،مشــبک ،خاتمســازی ،گره چینی ،نازککاری ،سازسازی ،خراطی،
سوختنگاری و حجمهای چوبی به نمایش گذاشته میشود که شامل ۸۱
اثر حجمی  ۱۶،ســاز و  ۱۰۴تابلویی از هنرمندان نقاط مختلف ایران اســت.
ایــن نمایشــگاه از پنجشــنبه دوم بهمن تا جمعه  ۱۷بهمن مــاه همه روزه
از ســاعت  ۱۰تــا  ۱۸پذیــرای عالقهمنــدان و مخاطبان این رویــداد هنری و
تجسمی خواهد بود.
همچنیــن ایــن نمایشــگاه روزهــای تعطیــل از ســاعت  ۱۴تــا  ۱۸پذیــرای
بازدیدکننــدگان اســت .اما نمایشــگاه دیگر کــه دیدن آن خالی از لطف نیســت
عنــوان «مــن پیــروزم» را بــر خود دارد که نخســتین نمایشــگاه نقاشــی آنالین
شــاگردان تارا بهبهانی اســت که با هــدف حمایت از کودکان مبتال به ســرطان،
از ســوم بهمن ماه در ســایت مؤسســه محک در معرض دید عالقهمندان قرار
میگیرد؛ عواید حاصل از فروش آثار این نمایشگاه ،صرف درمان کودکان مبتال
به سرطان مؤسسه محک میشود.
تارا بهبهانی درباره این نمایشــگاه میگوید« :این چهاردهمین سالی است
که نمایشگاه نقاشی کودکان و نوجوانان را به نفع کودکان محک برگزار میکنم.
امســال به علت کرونا و موانع آن برگزاری نمایشــگاه بــه تأخیر افتاد و تصمیم
گرفتم که نمایشگاه را آنالین و به صورت مجازی برگزار کنم».
این نمایشگاه شــامل نقاشیهای ۶۴
هنرمند کودک و نوجوان ۸تا ۱۷سال است
که در قالــب  ۶۴تابلوی نقاشــی آبرنگ و
رنــگ روغــن نمایــش داده میشــود.
بــرای دیــدن کارهــای ایــن نمایشــگاه
بــه ســایت مؤسســه محــک بــه آدرس
http://mhak.ir/onlinegallery-b
و صفحــــــــــــــــــــه اینســـــــــــــــــــتاگرام
 tarabehbahaniacademyمیتــــــــوان
مراجعــه کــرد و بــرای دیــدن آن تــا ۱۰
بهمــن مــاه فرصــت هســت .اگر هنــوز از
نمایشــگاه مجســمههای بیــژن نعمتــی
شــریف دیدن نکردید بد نیســت بدانید که تا روز سه شنبه  7بهمن فرصت دارید
به گالری شــیرین بروید از نمایشــگاه انفرادی آخرین مجســمههای زندهیاد بیژن
نعمتی شریف دیدن کنید .این هنرمند از اولین مـجسمهسـازان مـعاصـر و مـدرن
ایرانی بـود که رنـگ را بـه مـجسمههـایش افـزود .او هنرمند مجسمهساز ،نقاش و
عروسکســازی بود که برای نمایشهای کودک و نوجوان عروســک ساخت .او که
شاگرد پرویز تناولی بود برای بیش از  58پروژه نمایشی و غیرنمایشی برای کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،صدا و ســیما عروســک ســاخت« .پدربزرگ و
ترب»« ،ســبز در ســبز»« ،کارگاه»« ،زاغچه کنجکاو»« ،شــش کالغ و یک روباه» ،از
جمله کارهای این استاد دانشگاه است .او سال  1391در گذشت.
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اگر بخواهیم چند کمپانی بزرگ تولید انیمیشــن در جهان را لیســت کنیم حتماً آن
باالهای لیســت ،یکــی از جایگاههای«پیکســار»ی تعلق میگیرد کــه خیلیها لقب
«خانه نوابغ» را به آن دادهاند و در لیست چهرههای شاخص و کارگردانهای مشهور
همین پیکسار ،باید روی اسم «پیت داکتر»ی مکث کرد که خودش یکی از نابغههای
بیچون و چراست که با «شرکت هیوالها»« ،باال» و « »Inside Outاین چندسال اخیر
جــا وجایــگاه ویژه برای خودش دســت و پاکــرده و البته کارنامهای درخشــان .همین
آقای پیتداکتر جدیداً انیمیشن پرســر و صدای «روح» را هم به کارنامه پروپیمان و
درخشــانش اضافه کرد که البته مخالفان و موافقانی زیادی هم دربارهاش به حرف
و بحث نشســتند و همه اینها باعث شــد که «روح» چه به لحاظ بردن 5جایزه مهم،
از فروش گیشــه بســیار خوبی هم برخوردار باشــد .فیلم به پلتفرمهای فارســی هم
رسید و همین باعث شد ،مخاطبان ایرانی و عالقهمند به انیمیشن «روح» را ببینند
ودربارهاش چه در فضای مجازی ،چه در صفحههای نقد و نظر مکتوب از تازهترین
محصــول پیکســار بنویســند »Soul« .را خیلی نمیشــود به کودکان ربــط داد و بعید
است کودکان بتوانند با انیمیشنی که درباره مرگ و زندگی حرف میزند و فلسفهاش
فلسف ه خیامی است ارتباط برقرار کنند اما حتماً برای نوجوانان و بزرگساالن میتواند
جذاب و البته مفید باشــد؛ آن هم در روزگاری که کرونا ،خیلیها را به آینده و زندگی
در لحظه بدبین یا حتی ناامید کرده اســت .همانطور که گفته شــد ســتایش داکتر از
زندگی ،ستایشی خیامی است که میخواهد به مخاطبش بگوید زندگی دمی است که
باید غنیمت شمرده شود چون هرگز امکان تکرارش وجود نخواهد داشت و میشود
طور دیگری زندگی کرد .در واقع داســتان ،داســتان جو گاردنر ،یک معلم موســیقی
در یک مدرســه معمولی اســت و با اینکه از کارش راضی به نظر میرســد اما رؤیای
بزرگتری در سر میپروراند و میخواهد یک روز در یک گروه موسیقی خوب ساز بزند
و دقیقــاً لحظــهای کــه ایــن فرصت
برایش پیش میآیــد از دنیا میرود
و پــا بــه دنیــای مردهها میگــذارد و
تــازه میفهمــد یــک مــرگ بــه این
ســادگی چــه فرصتــی را از او گرفتــه
اســت .آقای گاردنر میانسال مجرد
کــه آخرین بختش را مرگ از او گرفته هرکاری میکند تا یکبار دیگر برگردد و بختش
را امتحان کند تا در نهایت ،حتی اگر قرار است بمیرد ،خوشحال و راضی بمیرد .فارغ
از تــم اصلی داســتان ،ما در «روح» برزخی انیمیشــنی را میبینیم کــه از آن با عنوان
«گذشته بزرگ» یاد میشود و بههمراه روح گاردنر که کوچک شده است و با رخهایی
که نقش فرشــتههای مختلف و مســئول را بازی میکنند درگیر راضیکردنشان برای
برگشــت به زمین اســت .گاردنر که از مرگ ناگهانیاش شــوکه اســت و باورش ندارد
میخواهد هرطور شده به زندگی برگردد و در این راه باید با روح متولد نشدهای به نام
« »۲۲همکاری کند تا بلکه دوباره پا زمین بگذارد .باقیاش را نمیگوییم که داستان
را لو نداده باشیم اما اگر شما هم میخواهید انیمیشن نرم و خوبی ببینید و در پایان
آن لبخندی نرم روی لبانتان بنشــیند« ،روح» پیشــنهاد خوبی است برای این لحظه
و ایــن لبخند .همانطور که گفتم بچهها کمتر ،اما مخاطب بزرگســالتر ،مخصوصاً
آنهایی که مثل شخصیت « »۲۲گرفتار روح عاصی خود شدهاند یا پدرومادرهایی که
بچههایی در سن رشد دارند خیلی خوب میتوانند پیام فیلم را متوجه بشوند و آن را
فلسفهای برای زندگیشان کنند؛ همان فلسفه خیامی که میگوید :لذت ببر و دم را
غنیمت بشمار ،شاید لحظهای دیگر اثری از تو بر عالم حیات نباشد.

