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اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی
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 »صحنه زنــی« بــه خوبــی بــه این مســاله کــه چگونــه ارزش هــای انســانی برای 
تامیــن حداقــل نیازهــای یــک فرد زیر ســوال مــی رود و انســان حاضر می شــود خود 
را ناقــص و دچــار مشــکل کنــد تــا پــول اندکــی را بــه دســت آورد، پرداخته اســت. 

گروه فرهنــگ و هنر- علیرضا 
شریفی یزدی با اشاره به اینکه فیلم هایی 
کــه به انــواع آســیب های اجتماعی 
می پردازند به چند دلیل از اهمیت زیادی 
برخوردار هستند، اظهار کرد: دلیل اول 
آن است که این فیلم ها زبان گویای مردم 

هستند، از این منظر که بخش زیادی از 
جامعــه در بخش های مختلف زندگی 
با انواع آســیب های اجتماعی روبه رو 

می شــوند و وقتی آن را در قالب فیلم 
می بینند یک نوع همذات پنداری با فیلم 
می کنند و می توانند درک بهتری از انواع 

آسیب ها داشته باشند.
وی ادامــه داد: دومین دلیل برای 
توجه به فیلم هایی که به آســیب های 
اجتماعی می پردازند این است که گاهی 

برخی از آسیب ها به دلیل آنکه گسترش 
پیدا نکرده اند، ممکن اســت از چشم 
طبقات متوسط جامعه یا مسئوالن دور 

بمانند و مورد توجه قرار نگیرند و پس از 
رشد و همه گیری آن تازه به یاد می آورند 

که این آسیب در جامعه وجود دارد.
این روانشــناس تاکیــد کرد: اما 
آثاری که پیشــاپیش به استقبال برخی 
از آســیب های اجتماعــی می روند و 

تالش می کنند آن را از طریق هنر علنی 
و نمایان کنند، باعث می شــوند ذهن 
سیاستگذاران، برنامه ریزان و کسانی که 

در این حوزه کار می کنند فعال شــود تا 
قبل از آنکه یک آســیب جنبه همگانی 

پیدا کند، برای آن فکر و کاری کنند. 
شــریفی یزدی درباره دلیل سوم 
لــزوم توجه به فیلم هایــی با موضوع 
آسیب های اجتماعی توضیح داد: برخی 
مواقع یکسری کلیشه ها مانند اعتیاد و 
طالق درباره آســیب های اجتماعی به 
ذهن فیلمسازان می آید و تنها روی آن  
مانور می دهند در حالیکه آســیب های 
دیگــری کــه اهمیت زیــادی دارند، 
می تواند در اطراف ما وجود داشته باشد 
که حتی بخشی از مردم وقتی درباره آن 
می شنوند، باور نکنند که چنین آسیبی در 

جامعه یافت می شود. 
وی دربــاره ویژگی هــای فیلم 
»صحنه زنی« که به یک آسیب اجتماعی 
پرداخته اســت، تصریح کرد: این فیلم 
سینمایی به آسیب  اجتماعی می پردازد 
که برای بخش بزرگی از جامعه ناشناخته 
و مغفول مانده است و می تواند ذهنیت 
مسئوالن، سیاست گذاران، برنامه ریزان 
و آسیب شناسان را نسبت به یک پدیده 
بســیار مهم اما پنهان آگاه، روشن و تیز 

کند.
این مشــاور افــزود: از نظر من 
توانمنــدی و قدرت ریســک پذیری 
فیلمســاز یعنــی علیرضــا صمدی 
بــرای انتخاب موضــوع صحنه زنی، 

سرمایه گذاری و گذاشتن وقت و انرژی 
برای آن فوق العاده ارزشمند است. 

وی بــا بیان اینکه »صحنه زنی« در 
کنار بحــث اصلی یعنی صحنه زنی که 
یک شغل محســوب می شود و قصه 
شخصیت »اسد« با مشکالتی در زندگی 
خود دارد، حوزه های دیگری را نیز وارد 
قصه اما نیمه کاره رها کرده است، گفت: 
از نظر من این مساله یکی از نقاط ضعف 
فیلم است اما باید بگویم »صحنه زنی« در 
انتقال پیام خود به مخاطب بدون افتادن 
در کلیشه آسیب های متداول موفق عمل 

کرده است.
این روانشناس ادامه داد: البته برخی 
از مخاطبان معتقدند این فیلم سیاه نمایی 
می کند اما اعتقاد من این اســت آسیبی 
که در فیلم به آن اشــاره می شود، بسیار 
عمیق تر از آن چیزی اســت که در فیلم 
پیش چشم مخاطب است و در حقیقت 
»صحنه زنی« تالش کرده اســت یک 
مقداری این آسیب را تعدیل کند همچنین 
برخــی معتقدند صحنه های خشــن 
در این فیلم زیاد اســت اما صحنه های 
خشــنی که در عالم بیرون وجود دارد، 
ســنگین تر و دهشــتناک تر از چیزی 
 اســت که ما روی پرده سینما شاهد آن 

هستیم. 
شــریفی یزدی با بیان اینکه به جز 
نیروی انتظامی و یا کسانی که در حوزه 

بیمه و دستگاه قضا کار می کنند، اکثریت 
مردم با پدیده صحنه زنی آشنایی ندارند، 
مطرح کرد: آثــاری مانند »صحنه زنی« 
می توانند مردم را با این آسیب اجتماعی 
آشنا و در مساله پیشگیری و ریشه یابی 

عمیق آن کمک کنند. 
به گفتــه وی، »صحنه زنی« به 
خوبی بــه این مســاله که چگونه 
ارزش های انســانی بــرای تامین 

حداقــل نیازهای یک فرد زیر 
سوال می رود و انسان حاضر 
می شــود خود را ناقص و 
دچار مشــکل کند تا پول 
اندکی را به دســت آورد، 

پرداخته است. 
این مشاور با اشاره به 
نکته ای که فیلم بدان کمتر 
توجه کرده است، تصریح 
کــرد: فیلم تنها یک خط را 

دنبال می کند و آن صحنه زنی 
اســت که مخاطبش در نهایت 
بیمه می شود در حالی که بخش 

زیادی از صحنه زنی ها مستقیم بین 
فرد و راننده رخ می دهد و به بیمه، 
پرونده ســازی، کالنتری و دادگاه 
نمی رســد اگر به ایــن نکته توجه 
می شــد قطعا با اثر کاملتری روبه رو 

بودیم. 
شــریفی یزدی بــا تاکید بر 

این نکته کــه »صحنه زنی« به صورت 
واقع بینانه و واقع گرایانه حق مطلب را 
ادا کرده است، گفت: این فیلم مخاطب 
را با پدیده ای آشنا می کند که تا به حال 

با آن آشنا نبوده است حتی تصور 
می کند ایــن اتفاق تنها در فیلم 
رخ می دهد و بــاور ندارد 
صحنه زنی در جامعه و زیر 

پوست شهر در جریان است درحالیکه 
»صحنه زنی« تماشــاگر را به این باور 

می رساند و او را به فکر فرو می برد.
وی در پایــان خاطرنشــان کرد: 
نقش آفرینی خوب بازیگر این فیلم به 
ویژه کاراکتر »اســد« که به لحاظ فنی و 
هنری پیامش را بسیار خوب منتقل کند، 
یکی از نقاط قوت فیلم است.صحنه 
زنــی« که برای اولین بار در 
سی و هشتمین جشنواره 
جهانی فیلم فجر به نمایش 
درآمد و سیمرغ نقره ای 
بهترین فیلم را دریافت 
کرد، برای نخســتین بار 
به سراغ روایتی ناگفته 
از معضلی اجتماعی و 
پنهان  الیه های  نمایش 
آن در زیــر پوســت 
شــهر رفته اســت. ) 
پدیــده ای برای گرفتن دیه 
و خسارت(. مهتاب کرامتی، 
بهرام افشاری، پیام احمدی نیا، 
لینــدا کیانی، محمــد نادری، 
فرزانه ســهیلی، سیامک ادیب، 
غزاله جزایری و مجید صالحی، 
با حضور حمیدرضا نعیمی، امید 
روحانی و آتش تقی پور بازیگران 
این فیلم ســینمایی را تشــکیل 

می دهند.

گــروه فرهنگ و هنر-کارشناســان 
مرمــت آثار هنری در ســال جاری میالدی 
نقاشــی های مخفی را در دل آثار هنرمندان 

بزرگی کشف کرده اند.
کارشناسان مجموعه هنر دولتی درسدن 
زمانی که تابلو نقاشــی »دختری که در کنار 
پنجــره باز نامه می خوانــد« اثر »ورمیر«  را با 
اســتفاده از ابزارهای پیشرفته مورد بررسی 
قرار دادند حیرت زده شدند: در زیر الیه ای از 
رنگ، تصویری از یک »کیوپید« کشف شد.

»ورمیــر« در ابتدا تصویری از »کیوپید« 
بــر روی دیوار کنار دختر نقاشــی کرده بود 
و در نتیجه بررســی کارشناسان این تصویر 

پدیدار شد.
»ورمیر« در کنار »رامبرانت« و »روبنس« 
به عنــوان یکی از مشــهورترین هنرمندان 
»باروک« محسوب می شــود. تابلو نقاشی 
»دختری که نامه می خواند« همواره به عنوان 
یکــی از برترین آثاری که در فاصله ۱۶۰۰ تا 
۱۷۰۰ عصر طالیی هلند خلق شــده است، 

شناخته می شود.
»دختری کــه در کنار پنجره باز 

نامه می خواند«

»ورمیر« با وجود فقط  ۳۷ تابلو نقاشی، 
آثار هنری چندانی از خود به جای نگذاشته 
و این موضوع ارزش کشف تصویر »کیوپید« 
در یکی از نقاشــی های او را دو چندان کرده 
است. کارشناسان همچنین دریافتند تصویر 
»کیوپید« چند دهه پس از درگذشت »ورمیر« 

پوشانده شده است.
نکته ای که این مسئله را پیچیده می کند 
این است که پوشاندن نقاشی ها می تواند به 

روش های مختلفی صورت بگیرد.
در حال حاضر نمایشــگاهی با عنوان 
»آشکار شــد! روش های نقاشی از مارتینی 
گرفته تا مونــه«  در یکی از موزه های »کلن« 
در حــال برگزاری اســت. بخشــی از این 
نمایشگاه به مسئله پوشاندن نقاشی های قبلی 

اختصاص دارد.
یکی از کارشناسان هنری معتقد است، 
هنرمندان همواره به دنبال خلق اثری بی نقص 

هستند و به ندرت می توان تابلوهای نقاشی 
را کشــف کرد که اثری از پوشاندن طرح یا 

نقاشی قبلی در آن ها دیده نشود.
در مجمــوع وجــود تصویــری در 
نقاشی که با رنگ پوشــانده شده باشد را با 
واژه »Pentimenti« تعریــف می کنند. 
این موضوع ایجــاد تغییرات در طراحی ها،  
رنگ ها و حتی نابودی کامل تصویر اولیه را 

شامل می شود.

امــا چه چیزی هنرمنــدان را به ایجاد 
تغییر در نقاشی هایشــان ســوق می دهد؟ 
دالیل بسیار زیادی می تواند برای آن وجود 
داشته باشد. از جمله آن ها به مردد بودن خود 
هنرمنــدان و یا انتقادات منتقــدان و دالالن 
هنری می توان اشاره کرد. امروزه متخصصان 
با استفاده از مجموعه ای از روش ها، رازهای 
تابلوهای نقاشی را آشکار می کنند. البته حتی 
با چشــم های غیرمســلح نیز گاهی اوقات 

می تــوان آثار به جای مانده از ضربات قلمو 
که برای پوشــاندن یک تصویر به کاررفته را 

تشخیص داد.
نقاشی هایی که در دل شاهکارها 

کشف شدند
»یک زوج«

برای مثال کارشناسان، زمانی که تابلو 
نقاشــی »یک زوج«  اثر »رنوآر«  را با استفاده 
اشــعه ایکس-ری مورد بررسی قرار دادند، 

شگفت زده شدند. تصویری که مشخص شد 
یک زن و مرد که در پارک کنار هم ایســتاده 
باشند نبود،  بلکه اشعه ایکس-ری تصویر دو 
زن که پشت به هم نشسته بودند را مشخص 

کرد.
البته با اســتفاده از ماکرو ایکس-ری 
فلورسانس نیز می توان بدون آسیب رساندن 

به نقاشی، زیر سطح آن را تماشا کرد.
»گشت شبانه«

امسال همچنین کارشناسان در جریان 
مرمت »گشت شــبانه«  تابلو نقاشی مشهور 
»رامبرانت«، نقــاش نامدار هلندی طراحی 
اولیه نقاشــی را کشف کردند.  این طراحی 
اولیه که توســط یک رنگ کرمی رنگ خلق 
شــده اســت، در نتیجه دو سال و نیم تالش 
کارشناســان مرمت و تاریخدانان موزه ملی 
آمســتردام کشف شــد. با دقت به طراحی 
اولیه می توان دریافت او نیزه های بیشتری را 
طراحــی کرده بود، اما تعداد کمتری از آن ها 
را نقاشی کرده است. طراحی همچنین نشان 
می دهد »رامبرانت« در ابتدا برای کاله فرمانده 
پَر طراحی کرده است اما بعدا روی آن ها را با 

رنگ پوشانده است.

گروه فرهنگ 
طبــق  هنــر-  و 
مردمی  نظرســنجی 
در »رادیو صبا« محسن 
ترین  محبوب  چاوشی 
خواننده پاپ در ۱۰ سال 

اخیر شد.
برنامــه »ترین ها« که هر 
هفته به سراغ ترین ها در حوزه 
های مختلف فرهنگی، ورزشی، 

اجتماعی و... می رود این بار با معرفی 
لیستی از خوانندگان پاپ به انتخاب 
محبوب ترین خوانندگان پاپ در ۱۰ 

سال اخیر پرداخت.
در برنامه »ترین ها« خوانندگانی 
چون رضا بهــرام، بابک جهانبخش، 
محمــد علیــزاده، احســان خواجه 
امیری، روزبــه بمانی، رضا صادقی، 
محسن چاووشی، فریدون آسرایی، 
گرشا رضایی، سیروان خسروی، سینا 

حجازی و امیدحاجیلی در لیســت 
محبوب تریــن خوانندگان پاپ ۱۰ 
ســال اخیر قرار گرفتند، که مخاطبان 
با شرکت در نظرســنجی این برنامه 
در طول هفته و زمــان پخش برنامه 
به محبوب تریــن خواننده پاپ رای 

می دادند.
طبــق انتخاب تیم »ترین ها« که 
حاصــل کارشناســی داوران برنامه، 
پیامک هــای ارســال مخاطبان در 

طــول برنامه و نظرســنجی صورت 
گرفتــه در صفحه مجازی برنامه بود، 
محسن چاوشــی به عنوان محبوب 
ترین خواننده پاپ در یک دهه اخیر 
معرفی شــد و احسان خواجه امیری 
رتبه دوم این رقابت را کســب کرد و 
جایگاه ســوم نیز به بابک جهانبخش 

تعلق گرفت.
برنامه »ترین ها« در بخشــی به 
نام »زرشــک زرین« که توسط شهره 

احمدونــد اجــرا می شــود، درباره 
ضعیف تریــن گزینه رای گیری می 
کند و در پایان برنامه نتایج نظرسنجی 

اعالم می شود.
گزینــه هــای زیــر مورد 

نظرسنجی قرار گرفتند:
۱-مســئولین وزارت ارشاد به 
دلیل اجرای اولین کنسرت موسیقی 
به یاد هنرمندان درگذشــته کرونا در 

شرایط کنونی

۲- بازیگــری خواننــدگان در 
سریال ها بدون داشتن سابقه و دانش 
ِبازیگری مانند امیر مقاره و آرش عدل 

پرور
۳-تهیه کنندگان موســیقی به 
دلیــل حمایت از چهره های جدید و 

بی استعداد خوانندگی
مردمــی  نظرســنجی  طبــق 
زرشک زرین این برنامه به بازیگری 
خوانندگان در سریال ها بدون داشتن 

ســابقه و دانش بازیگری مانند امیر 
مقاره و آرش عدل پرور تعلق گرفت.
برنامه »ترین ها« با شروع فصل 
زمستان روزهای جمعه ساعت ۱۸:۳۰ 
به تهیه کنندگی نازنین حاج سیف اله و 
اجرای شاهین جمشیدی ، نویسندگی 
فرزانــه عرفانــی تبــار، صدابردار 
رضا ســلیمانی، هماهنگی مرتضی 
 نظــری بــه مــدت ۹۰ دقیقه پخش 

می شود.

گروه فرهنگ و هنر-آن قاب های 
بی مثالش، یک فیلم است، در عین حال 
به سان یک تابلو نقاشی خیره کننده به نظر 
می رســد و در نهایت با آن دیالوگ های 
فلسفی روانشناختی اش، دانایی مطالعه 

یک کتاب را مخاطب ارزانی می کند.
گاهی یک تولیــد هنری از قالب 
خــود فراتر می رود؛ مانند تابلو مونالیزا 
اثــر داوینچی که فراتر از یک نقاشــی 
اســت؛ زیرا در عین حــال که نمایی از 
صورت یک شــخصیت خیالی ست، 
در عین ایســتایی دارای چنان حرکت 
زیر پوستی ســت که طعنــه می زند به 
ســینما و هنر های کــه حیرت برانگیز 
است. این نقاشــی اثری هنری ست و 
اطالق نام  »یک تابلو نقاشــی« ساده به 
آن، جفا به هنر مولف است.فیلم استاکر 
اثر آندری تارکوفسکی هم از نوع همین 
تولیدات هنری ست؛ یعنی در عین اینکه 
بــا آن قاب های بی مثالــش، یک فیلم 
اســت، در عین حال به سان یک تابلو 
نقاشــی خیره کننده به نظر می رســد و 
در نهایــت با آن دیالوگ های فلســفی 
روانشــناختی اش، دانایی مطالعه یک 
کتاب را مخاطب ارزانی می کند. استاکر 
بــه معنای راه نماســت و موضوع فیلم 
استاکر جســتجوگری انسان سرگشته 
در دنیــای مدرنی اســت که برای خود 
ســاخته است. انســاِن امروز تنهایی را 
دوســت دارد؛ امــا در درونــش چنان 
هراسی مستولی ست که هر روز چیزی 
اختراع می کند تا تنهایی هایش را بدون 
حضــور دیگری پر کند. چون فردا پر از 
ابهام است، ترسناک می نماید و حرکت 
نیز وقتی بی هدف باشــد، افقی ندارد. 
انســان این روزها چیزی را گم کرده که 
از آن گریزان اســت و آن  چیز گم شده 
ایمان اســت. واژه ایمان از ریشه »أمن« 
گرفته شــده است که فعل ثالثی مجرد 

آن »أمِــَن، یأمن وأمناً« به معنای آرامش 
و اطمینان قلب و نبود ترس است و این 
دقیقا همان امنیتی ست که انسان امروز در 

جست وجوی آن است.
آندره تارکوفســکی با ســینمای 
مؤلف و خاص خــود مفهوم ایمان را 
دست مایه توضیح و تفســیر قرار داده 
است و در اثر هنری استاکر، ایمان را در 
نسبت با حرکت و هراس مورد آمایش 

ذهنی و بصری قرار داده است.
با این مقدمه، اگر بگوییم اســتاکر 
فیلمی با ســه شــخصیت اصلی ست 
که ســفری را به منطقه ای ممنوعه آغاز 
می کنند، داستانی خطی حداقلی را بازگو 
کرده ایم که اثر هنری فاخر تارکوفسکی 
فقید را به یک فیلم ســینمایِی معمولی 
تقلیــل داده ایم. در حالی که اســتاکر 
برای مخاطب، پیشــنهادی برای ایجاد 
یک اندیشــه درون مایه ای برای بازبینی 
جهان اســت. پیش از دیدن فیلم استاکر 
باید با اندیشــه های تارکوفسکی آشنا 
بود؛ چرا که اندیشــه بازبینی جهانی که 
در اســتاکر وجود دارد و هسته کانونی 
و آغازگاه کنش های هدف مند در فیلم 
است، به نظر می رسد برای تارکوفسکی 
هم در پیــش از آغاز فیلم یک دریافِت 
هستی شناسانه بوده است که در پویش 
شــکل گیری فیلم، از نو آفریده می شود 
و تنها در چارچــوب همین بازآفرینی 
دیداری_شنیداری ســت که هســتی 
بیرونــی می یابد. از این رو آن  چه از ابتدا 
به فهم ما از فیلم کمک می کند، شناخت 
تارکوفســکی و دنیای مورد عالقه اش 
اســت که موجب تعبیر کدهای فیلم به 

شکلی معنوی تر و انسانی تر می شود.
فیلــم برداشــت آزادی از رماِن 
»گــردش کنار جاده« نوشــتۀ بوریس 
اســت.  استروگاتســکی  آرکادی  و 
تارکوفســکی بعد از خوانــدن رمان، 

بالفاصله آن را به دوســِت فیلمسازش 
میخائیل کاالتازوف پیشــنهاد می دهد 
تا اگر عالقه مند بود براساســش فیلمی 
بسازد. کاالتازوف بعد از این که نتوانست 
حق ساخِت فیلم براساس رمان را برای 
خودش بخــرد، پروژه ســاخت فیلم 
را کنــار می گذارد. بعدهــا عالقۀ خودِ 
تارکوفســکی به اقتباِس از رمان و بسِط 
مضمون اش بیشــتر می شود. او امیدوار 
اســت با این مضمون، فیلمی بسازد که 
به وحدِت ســه گانۀ کالسیک )وحدت 

زمان، مکان و موضوع( وفادار باشد.
فیلــم ســاخته شــده محصول 
مشــترک شوروی سابق و آلمان شرقی 
اســت. فیلمبرداری آن از ســال ۱۹۷۷ 
آغاز گردید و در ســال ۱۹۷۹ به نمایش 
گذاشته شد. تارکوفسکی پس از خواندن 
داستان برادران استروگاتسکی، به توانش 
و بالقوگی »کنش پیوســته و مفصل آن 
اشاره کرد که در عین حال متعادل و کاماًل 
آرمانی است و هم چنین فراتجربی، پوچ 
و مطلق«. اســتاکر سالکی ست که یک 
نویســنده و یک پروفسور را با خود به 
منطقه ای می برد که در آن اتاقی  هست، 
بــه نام اتاق آرزو، که هر کســی هرچه 
را بخواهــد، دریافــت خواهد کرد. در 
اســتاکر همه چیز در عین رمزآلودگی 
واقعی ســت؛ برای مثال »منطقه« درون 
فیلــم، از یک حادثه هســته ای که در 
نزدیکی »Chelyabinsk« در سال 
۱۹۵۷ اتفــاق افتاده، الهام گرفته شــده 
اســت. چندصد کیلومتــر مربع از این 
ناحیه به دلیل تاثیر آلودگی ها متروک رها 
شــده، اگرچه به طور رسمی هیچ نامی 
از این ناحیه در طول تاریخ برده نشــده 
است. تارکوفسکی در توضیح استاکر در 
کتاب »گفت وگو با آندری تارکوفسکی« 

نوشته جانویتو می گوید:
»این فیلم از مردی می گوید که در 
مسیر یک جست وجوست، اما به نحوی 
بســیار ملموس. او آرمان گراست ولی 
نوعی انسان سلحشــور است که برای 
ارزش هــای روحانی مبارزه می کند نیز 
باقی می ماند. قهرمان، استاکر، در همان 
مسیری حرکت می کند. که دن کیشوت یا 
پرنس میشکین در آن حرکت می کردند، 
شــخصیت هایی از این قبیل که آن ها را 
در رمان، آرمان گرا می نامیم. دقیقا به این 
دلیل که آن ها آرمان گرایانی هستند که از 
شکست خوردن در زندگی واقعی رنج 

می برند.«
همراهان استاکر سفری عرفانی و 
پر از رمز و راز را در پی منبع الهام خود با 
او طی می کنند که در این سیر و سلوک، 
راه مســتقیم نزدیک ترین مســیر برای 
رسیدن نیست. پیچیدگی های داستان و 
مسیر پر رمز و رازِ منطقه مخاطب ایرانی 
را به یاد اسفار اربعه مالصدرا می اندازد؛ 
مســیری کــه در آن تجدد، توســعه و 
مدرنیته نقد می شــود و خأل معنویت 
در جهان مدرن به رخ مخاطب کشــیده 

می شود. استاکر روایتی ست از ایمان که 
در دنیای جدید به چالش کشــیده شده 
است. در یکی از دیالوگ های درخشان 
فیلم، استاکر، شخصیت اصلی داستان، 
می گوید: »اون نویسنده ها و دانشمندها، 
اسم خودشون رو گذاشتن روشن فکر، 
اون ها به هیچی اعتقاد ندارن. اون ها اندام 
فهمیدن ایمانشون رو از دست دادن؛ از 

بس ازش استفاده نکردن«
سفر استاکر به منطقۀ اسرارآمیز به  
همراه نویســند ه ای باقریحه اما بدبین و 
پروفسوری سرسختانه عمل گراست که 
هر دو هم از قضا برای استاکر منشأ نقد 
هستند. این سفر، سفری برای به چالش 
کشیدن ایمان است. سفری که نویسنده 
و پروفســور در آن در جســت وجوی 
اتاقی انــد که امیال ناخودآگاهشــان را 
برآورده خواهد کرد. اما سفر برای اطفاء 
امیال در اندیشه استاکر مقصد ندارد و از 
همین روست که سفر به منطقه اسرارآمیز 
هیچ گاه به سرمنزل نمی رسد. نویسنده 
و پروفســور که درگیر موانع هســتند، 
در مســیر می بینند که هیچ  یک از دام ها 
و دردسرهایی که اســتاکر درباره  اشان 

هشــدار می دهد، هــم رخ نمی دهند. 
چرا که احتماالً استاکر در حال آزمودن 
ایمان همراهانش است؛ هرچند که فیلم، 
هم چون خود شــخصیت، در این باره 
چندان روشــن سخن نمی گوید. به هر 
صورت این خود انســان است که باید 
ره جو شــود. وقتی افقی برای شناخت 
وجود ندارد، بشــر هم چون موجودی 
سرگردان می شود که توانایی تشخیص 
ندارد. وقتی بشــر به عنوان فاعل شناسا 
محو می شود، طبیعتا نمی تواند بی دغدغه 
و بــدون تضــاد به راهــش ادامه دهد. 
تارکوفســکی، در فیلم، جهانی را نشان 
می دهد که انســان در آن راهش را گم 
کرده و دستش در تحقق آن چه امیالش 
می طلبد، کوتاه اســت و در بن بســتی 
گرفتار اســت که می خواهد با دل بستن 
به محیطی رازآلود و قدم نهادن در وادی 

آن، خویش را برهاند.
حرکت بدون ایمان سرگشــتگی 
است و تارکوفســکی مفهوم ایمان را 
در کنــار حرکت معنا می کند و برای او 
اگر کســی ره رو نباشد، طبعاً بی نیاز به 
ایمان است. از همین رو در انتهای سفر 
و در کافه که همســر و دختر استاکر به 
او می پیوندند و در نمای بسیار زیـبایی، 
دخـتر افلیج که بر روی شانه پدر خـود 
نـشسته است، چـنان تـصویر مـی شود 
که  گویی  راه می رود. نهانی ترین آرزوی 
استاکر  بـــرآورده  شـده است. سگ نیز 
در خانه استاکر مکانی می یابد. استاکر از 
این که دیگر کسی نـمی خواهد »ره رو« 
باشد، غمگین است. او می داند که دیـگر 
کسی   »مقصد «ی ندارد، که کـــسی به  

»ایمان « احتیاجی ندارد.
»اســتاکر« در پایان، آغاز می شود. 
دختربچه ای با نیروی نگاهِ خود، اشیای 

روی میز را جابه جا می کند؛ لیوان آخر 
از روی میز پایین می افتد و می شکند و 
ما از خواب نزدیک به ســه ساعت خود 
بیدار می شــویم. آن چــه از این خواب 
در بیــداری اکنون به ما افزوده شــده، 
این اســت که تجربه  این خواب عمیق 
و حضــور در »منطقه«ی ممنوعه، ما را 
نیز به اســتاکرِ جدید تبدیل کرده است. 
این موقعیت ما در آســتانه  ورود به اتاق 
آرزوها با توصیف برگمان از ســینمای 
تارکوفسکی مشــابهت دارد؛ گویا در 
تجربه فیلم تارکوفســکی انحصاری 
وجود ندارد. ما، اینگمار برگمان و خود 
تارکوفســکی در استاکر بودِن خود که 
همانا جست جوگریی ست، یکسانیم. 
اگــر فیلم را تماشــا کرده  و »اســتاکر« 
تارکوفســکی را تجربه کرده اید، شما 
نیز یک استاکر هستید؛ شما نیز با تجربه  
رســیدن به اتاِق برآورده شدِن آرزوها 
با یک دانشــمند و یک نویسنده همراه 
شده اید و شما نیز به این جمله رسیده اید: 
»این همه راه را برای چه آمدیم تا اینجا؟« 
جمله ای که دانشــمندی زخم خورده و 
پیگیر برای تغییر جهان، به آن شــکلی 
که خودش شکل صحیح می پندارد، در 
نزدیکِی ورودی اتاِق آرزوها می گوید. 
شــخصیت مرموز و تودارِ دانشمند در 
این فیلم، در این نقطه  پایانی، استاکر را با 
مفهوم بی خاصیتی مسیرهای ساختگی 
بشر برای رسیدن به آرزوهایش مواجه 
می کند. دانشمند، نه به استاکر و نویسنده  
همراهش، بلکه به خودش می آموزد که 
تعیین جهانی جدید برای ادامه ی زیست 
بشری، با مسیرهای قابل تصور علم روز 
امکان پذیر نیست. آیا این ها، در انتهای 
فیلم، معنای نومیدی به مخاطب خواهد 

داد؟ تارکوفسکی می گوید: »خیر.«
- »در مورد کســانی که می گویند 
اســتاکر فیلم ناامیدکننده ای ســت چه 

پاسخی دارید؟
-فکر نمی کنم فیلمم ناامیدکننده 
باشــد؛ این فیلم یک جور کاتارسیس 
اســت. این فیلم تراژدی ست و تراژدی 
نا امیدکننده نیســت. تراژدی، داستان ِ 
نابودی ســت، که با حسی از امید بیننده 
را ترک می کند، به خاطر کاتارسیسی که 
ارسطو شرحش می دهد. تراژدی انسان 

را تطهیر می کند.«
فارســی:  -بــه  کاتارسیســی 
روان پاالیی- که تارکوفسکی به آن اشاره 
می کند، واژه ای یونانی به معنای تطهیر، 
تزکیه و تخلیص اســت که بعدها برای 
محققان  تبدیل شده است. عبارت است 
از »پایان بخشیدن« به نیروهای عاطفی 
نمایش نامــه، مثــاًل در نمایش نامه ای 
تراژیک، کاتارســیس، پایان یابی ترس 
اســت و بهبود ترحم. استاکر نیز مانند 
بسیاری دیگر از فیلم های تارکوفسکی بر 
پایه برداشت های بلند و آرام گرفته شده 
است، با حرکات ریز و ماهرانه دوربین و 
پرهیز از شیوه معمول مونتاژ سریع، برای 
ایجــاد روایت و صحنه های دراماتیک. 
در عوض نماهای بســیط تارکوفسکی 
به صورتی شــاعرانه حقیقتی طبیعی را 
به نمایش گذاشــته اســت که به دور از 
هرگونه برداشــت های معمولی ست. 
تارکوفسکی در ســاخت فیلم چندان 
به رمان »گردش کنار جاده« که داســتان 
خود را از آن اقتباس کرده است، وفادار 
نمی ماند و منویات خــود را هم در آن 
دخیل می کند که بر پیچیدگی داســتان، 

بیش از پیش می افزاید.
شــمایل پیچیدگی استاکر در این 
دیالوگ نهفته است: »زندگی توی قرون 
وسطا جالب بود. هر خانه روح خودش 
رو داشت. هر کلیسایی خدای خودش 
رو داشــت. مردم جوان بودن ،ولی حاال 

یه بچه چهار ساله هم پیره!«

همزمان با اکران یک فیلم مطرح شد:

حکایت پدیده ای ناشناخته 
برای مردم!

یک روانشناس اجتماعی می گوید: فیلم »صحنه زنی« به صورت واقع بینانه و واقع گرایانه مخاطب را
 با پدیده ای به نام صحنه زنی آشنا می کند که تا به حال با آن آشنا نبوده است. 

نقاشی هایی که در دل شاهکارها کشف شدند

محسن چاوشی محبوب ترین خواننده پاپ شد

نگاهی به فیلم “استاکر” اثر آندری تارکوفسکی
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