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◾

◾مستند «دردانهها» روی آنتن شبکه افق
مستند «دردانهها» به تهیهکنندگی سیدهاشم موسوی
در  25قسمت به زودی از شبکه افق روی آنتن میرود.
مجموعه مستند «دردانـ ـهه ــا» روایــتــگــر شیرینی و
تلخیها ،آسانی و سختیهایی است که توأم با هم ،رنگ
عشق و امید به زندگی زوجهای جوان و بچههایشان زده
است .این برنامه به زودی هر هفته پنجشنبهها ساعت
 18:30روی آنتن شبکه افق میرود.

خبر
روز

ش

پژوه

همایون شجریان
از «مست عشق»
کنارهگیری کرد

همایون شجریان و
سهراب پورناظری
از فیلم «مست عشق»
جدا شدند .شجریان
در صفحه رسمی خود
نوشت« :در جلسهای
با تهیهکننده محترم
فیلم ،آگاهی یافتیم که
پروژه توان در اختیار
گذاردن امکانات مورد
توافق در گفتوگوهای
آغازین جهت ساخت
موسیقی را دارا نیست
و با نظر به حساسیت و
عشق ما به نام و جایگاه
حضرت مولوی،
پذیرش هر گونه
محدودیتی در خلق و
تهیه موسیقی این اثر،
ناممکن مینمود .پس
بنا را بر این نهادیم که
از همکاری با این پروژه
کنارهگیری نماییم».

فرهنگ
و هنر

هین پزشکی

شگر دوخ 
تهای سنتی

◾

◾ بــازآفــریــنــی لــبــاسهــای
تاریخی

صبا کریمی سریال «سلمان فارسی» به کارگردانی داوود
میرباقرییکیازمهمترینپروژههایالففاخرتلویزیوندر
سالهایاخیراستکهتصویربرداریآندرروزهاینخست
زمستانسال ۱۳۹۸آغازشدوضبطآندرلوکیشنهایمختلف
همچنانادامهدارد.اینمجموعهعظیمتاریخیبرهههایی

را نشان دهیم.
پزشکی درباره انگیزه خود از حضور در این سریال
میگوید :اتفاقا ًیکی از دالیلی که ایــن پــروژه را
پذیرفتم همین بــود! من مطالعات بسیاری در
ایــن زمینه داشتم و عالقهمند بــودم آنهــا را به
چالش بکشم و بتوانم آنچه دریــافــتــم را روی
کــار پیاده کنم .زمانی که به ایــن پــروژه پیوستم
متوجه شدم این اتفاق فراتر از آن چیزی است
که تصور میکردم و فقط تزئین و دوخت نیست،
بلکه تولید ،ابداع و حتی تغییر دادن بسیاری از
جزئیات و مــوادی است که نمیتوان مشابه آن
را پیدا کــرد ،زیــرا در آن دوره جزئیات به شکلی
که امروز وجود دارد نبوده و این مواد و تزئینات
بسیار خاص در دسترس همگان هم قرار نداشته
است .بنابراین ما سعی کردیم برای خاص کردن
جزئیات و تزئینات از مواد ،تکنیکها و روشهای
مختلفی استفاده کنیم و در ایــن مسیر حتی
گاهی اوق ــات خــودمــان مــواد را هــم میسازیم.
ضمن اینکه برای یک نخ ،نوار یا حاشیه لباس
از نوارهای موجود در بازار استفاده نمیکنیم و
دوباره خودمان آن را مبتنی بر آنچه در گذشته
بوده ،خلق میکنیم.

◾

◾

در ای ــن ســریــال بــه ســه دوره زمــانــی پــرداخــتــه
م ـیشــود .پزشکی دربـ ــاره اینکه چــقــدر منابع
مستدل راجع به پوشش این دورههــای تاریخی
وجود دارد ،میگوید :بیشتر منابعی که در کشور
مــا وجــود دارد شامل بــررســی سنگنوشتهها،
نقش برجستهها ،مهرها و نقاشیهای روی
سفا لها و حکاکیهاست کــه اطالعاتی از آن
دوران بــاقــی مــانــده و بــخــش اعــظــمــی از آن در
ای ــران نیست و طــراح بــه استناد ایــن نوشتهها
و پژوهشهایی کــه انــجــام شــده سعی میکند
نقشها را بازآفرینی کند تا ما آن را روی پارچه
عینیت بخشیم .از این لحاظ کار بسیار گسترده،
عمیق و پــژوهــشــی اســت و ســه ســال اســت که
بــه هــمــراه هــمــکــارانــم خــان ـمهــا عــایــشــه ریــگــی،
میرطاهری ،پروین اسفندیاری ،مــژده رئیسی،
فاطمه دهقان و ...در کارگاه ظریفدوزی مشغول
به کار هستیم و مدتها پیش از راهانــدازی این
کارگاه نیز پژوهشگران در این زمینه تحقیقاتی را

◾

◾یک سریال جدید از «بازی مرکب» پیشی گرفت
سریال «عازم جهنم» ساخته «یون سانگهو» توانست
با عبور از «بازی مرکب» به پربینندهترین سریال سامانه
نمایش آنــایــن نتفلیکس تبدیل ش ــود .ایــن ســر یــال در
۲۴س ــاع ــت نـخـســت ن ـمــایــش در  ۸۰ک ـشــور ب ــه ع ـنــوان
محبوبترین سریال این شبکه شناخته شد و جای «بازی
مرکب»راگرفت.داستاندربارهفرشتگانفراطبیعیاستکه
از ناکجاآباد ظاهر میشوند تا مردم را به جهنم محکوم کنند.

یککارگاهمختصبهخودداردکهزیرنظر«شهینابراهیمزاده
اززندگی«سلمانفارسی»رادرسهدورهتاریخیایرانباستان،
پزشکی»،هنرمندوپژوهشگردوختهایسنتیایراناداره
بیزانسوصدراسالمبهتصویرمیکشد.شایدبرایشما
میشود.اینهنرمندازابتدایآغازبهکارسریال«سلمانفارسی»
هماینپرسشپیشبیایدکهچطورلباسهاییکسریال
بیگپروداکشنبابیشاز 700بازیگراصلیتولیدوتزئینمیشود .بهعنوانمسئولکارگاهظریفدوزیهمگامباگروهتولیدمشغول
طراحیوخلقتزئیناتلباسهایشخصیتهایسریالاست.
جالباستبدانیدطراحیوتزئیناترویلباسهایاینسریال

ظریفدوزیهای «سلمان فارسی»

براساس منابع و مستندات جمعآوری میکردند
و زمانی که کار ما آغاز شد بخش پژوهشی کامل
بود.
وی درب ــاره مستندات موجود از نــوع لباسهای
دوران رم و بیزانس یادآور میشود :خوشبختانه این
بخش مستندات بیشتری دارد و در اروپا و خارج
از مرزهای جغرافیایی ما این مستندات به خوبی
جمعآوری شده و پژوهشگران ما به خوبی از عهده
آن برآمدند و تحقیقات خوبی انجام شده است.
وی با اشاره به ماهیت و نوع این تزئینات میگوید:
بر مبنای آنچه در تاریخ پوشاک ایــران مشهود
است ،اغلب منابع تاریخی نیز بیانگر این است که
دوره ساسانیان اوج هنر پارچهبافی و صنعت هنر
تزئینات روی لباس بوده به همین دلیل لباسهای
آن دوره تزئینات زیادی میطلبد.

◾

◾توجه به جزئیات لباسها
بــرای شخصیتهای سریال «سلمان فارسی»

خوابکودکان
شهدارا
نقاشیمیکنم
علیاکبر صادقی در
آیین بزرگداشت و
زادروز  ۸۴سالگی خود
که در خانه هنرمندان
ایران برگزار شد ،از
عالقههایش به خاک
ایران و کشورش
صحبت کرد .او در میان
تشویق حاضران گفت:
بسیار دوستتان دارم.
عاشق شما ،سرزمینم
و مردمش هستم.
همیشه به خلیج فارس
سوگند میخورم.
بعضی از دوستانم
درباره من غلو کردند.
من کسی نیستم .من
یک انسانم .من یک
نقاش هستم .من همه
را با هر عقیده و مذهب
دوست دارم .من دیگر
گلهای زیبا را نقاشی
نمیکنم؛ من مناظر
فرحبخش را نقاشی
نمیکنم؛ من خواب
کودکانی را نقاشی
میکنم که پدرانشان در
راه آزادی ایران شهید
شدهاند.

◾

◾تلفن همراه ،علت شکست فیلم ریدلی اسکات!
ریدلی اسکات گفت :از کارگردانی فیلم «آخرین دوئل» و
تبلیغ دیزنی برای این درام تاریخی پشیمان نیست و اگر
این فیلم نفروخت به دلیل وابستگی جوانان به گوشیهای
همراهشان است« .آخرین دوئل» بر مبنای فیلمنامهای از
نیکولهولوفسنر،بنافلکومتدیمونبااقتباسازکتابی
به همین نام ساخته شــده ،با بودجه  ۱۰۰میلیون دالری
شکل گرفت اما تنها ۲۷میلیون دالر در گیشه فروخت.

گفتوگو با شهین پزشکیکه مسئولکارگاه طراحی و تزئینات لباس مهمترین سریال تاریخی درحال ساخت است

شهین پــزشــکــی در خصوص
ن ــوع ک ــار ای ــن ک ــارگ ــاه ای ــن طــور
تــوضــیــح مــیده ــد :مــن از سه
ســال پیش بــا تــزئــیــن ،دوخــت
و اج ــرای تکنیکهای مختلف روی لبا سهای
شخصیتهای ســریــال همکاری خــودم را آغــاز
کــردم .کارگاهها واقع در شهرک سینمایی غزالی
است که در چندین سوله بزرگ کارهای مختلفی
همچون رنگرزی ،چاپ روی پارچه ،آهنگری ،نجاری
و ...انجام میشود .ما جزو تیمهایی هستیم که
فکر میکنم تا آخرین لحظه تولید حضورمان
الزامی است زیرا برای باورپذیرتر کردن لباسهای
شخصیتها در دوره ساسانی حتما ًباید کارهای
دست روی آنها اجرا شود.
وی ادامه میدهد :البته کار ما فقط تزئین نیست و
سعی میکنیم بخشی از بافتها ،پارچهسازیها و
تزئینات مختلف با نخ و سوزن ،مهرهها و نگینهای
مختلف و هر آنچه اقتضای آن دوره زمانی بوده را
در لباسهایی که متعلق به شخصیتهای اصلی
و غیره سریال است عملیاتی کنیم .البته در مورد
لباس سیاهی لشکر در بخشی از کار از فناوری
استفاده میشود و بخشی هم با دوخت است ،اما
اگر قرار باشد گروه خاصی به تصویر کشیده شوند
لباس آنها با وصله و کوکدوزیهایی که مربوط به
آن دوره است بازآفرینی میشود.
◾نگاهی به پیشینه تاریخی نقوش و تزئینات
پوشاک

خبر

جشنواره شعر فجر فراخوان داد
فراخوان شانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی شعر
فجر منتشر شــد .آثــار ارســالــی بــه شانزدهمین دوره
جشنواره بینالمللی شعر فجر باید تألیفی و به زبان
فارسی باشد و مجموعهشعر باید به صورت مستقل
منتشر شــده باشد؛ از ایــنرو مجموعههای مشترک
داوری نمیشوند .آخرین مهلت ارسال اثر به دبیرخانه
 ١٦آذر ۱۴۰۰است.

 18ربیعالثانی 1443

 24نوامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره 9679
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به عنوان یکی از پروژههای الف تلویزیون بیش از
 12هزار لباس تولید شده اما پرسش اینجاست
که ظریفکاریهای روی این حجم از لباسها با
دست انجام میشود یا چرخ؟ پزشکی در پاسخ
بــه ایــن پــرســش مـیگــویــد :کــار بسیار گسترده
است؛ فرض کنید یک لشکر  200تا  300نفری
در یک سکانس حضور دارند و ما به همین تعداد
لباس با یک مدل و فرمت مشخص نیاز داریم
که دستکم یقه تمام این لباسها باید با دست
دوخته شود .ممکن است دوربین همین طور که
در حال فیلمبرداری است حتی اگر همه لباس را
نشان ندهد اما سر و گردن فردی که در کادر قرار
دارد دیده شود که باید نمایشی از دوختهای آن
زمان باشد ،بنابراین نباید یقهها را با چرخ دوخت
زیرا در دوربین رد ِ دوخت چرخ دیده میشود و
تمام اینها با دست دوخته شده و در مــواردی
هــم قسمت انتهایی لــبــاس سیاهی لشکرها
با چــرخ دوخته مـیشــود.امــا به طــور کلی کــار با

دست و چرخ توأم است و صفر تا صد لباسهای
شخصیتهای اصلی با دست انجام میشود که
این برای باورپذیری کار است تا مشخص شود
در آن زمــان فناوری آنچنان که در حــال حاضر
هست وجود نداشته و همه لباسها دستدوز
بوده است.

◾

◾باید امانتدار نقوش تاریخی باشیم
این هنرمند درباره شاخصترین ویژگی تزئینات
این لباسها میگوید :دستدوزیها ،نقشآفرینی
و نقوش خاصی که برگرفته از گچکاریهاست و روی
پارچه نمود پیدا میکند از اینجا به بعد برعهده
ماست که چه تکنیکی را اجــرا کنیم تا بتوان آن
نقش را به خوبی به نمایش گذاشت .نباید فراموش
کرد که اصالت نقش بسیار مهم است و این نقوش
بر مبنای سلیقه و خوشایند فردی ایجاد نشدهاند
و پشت هر یک از آنها فلسفهای وجود دارد که
باید امانتدار آن باشیم و بتوانیم به درستی آن

◾هر روز یک چالش جدید و جذاب
پزشکی که بخش عمد های از زندگی حرفهای
خــود را روی پژوهش و جــمـعآوری دوختهای
قدیمی صــرف کــرده ،دربــاره اینکه چه بخشی
از این پــروژه برایش جذا بتر اســت ،میگوید:
جذا بترین بخش این پــروژه این است که هر
روز بــرای ما یک چالش وجــود دارد و باید یک
طرح و تکنیک جدید ارائه داده شود؛ این طور
نیست که همه لباسها با یک فرمت و متریال
دوخــتــه شــود بلکه تــنــوع م ــواد و تکنیکهای
اجــرایــی و همچنین نقوشی که اجــرا میکنیم
بسیار زیاد است.
بــه گفته پزشکی ب ــرای نخستین بــار اســت که
یک حرکت کامال ًعلمی در سینمای ایران انجام
میشود .وی میگوید :خوشحالم که توانستم در
این جریان هممسیر باشم و تمام آنچه دربارهاش
تحقیق کردم و مطلب نوشتهام را میتوانم در این
پــروژه اجــرا کنم و به جامعه سینما و تاریخ هنر
سوزندوزی خدمتی ارائه دهم .بسیاری از اهالی
سینما معتقدند از ایــن نظر یکی از پروژههای
مهم فیلم «حضرت محمد(ص)» بود که البته
هنرمندان و پژوهشگران خارجی در آن حضور
داشتند اما سریال «سلمان فارسی» نخستین
پــروژهای است که از طراحی تا اجرای کار توسط
هنرمندان ایرانی انجام میشود.

نگاهی گذرا به رمان «با آنها ،از جنگها ،شاهها و فیلها بگو» نوشته ماتیاس اِنار

با آنها از عشق بگو

علی جعفری ،عکاس و روزنامهنگار «هجدهم مه  .1506میکل آنژ
بوئوناروتی ،ایستاده بر میدانگاه کوچک ،کلیسایی را می نگرد که تا پنجاه
سال پیش ،هنوز مرکز مسیحیت بود .او به کنستانتین ،به ژوستینین ،به
ردای ارغوانی امپراتورها و به صلیبی ها و تا حدی بربرها فکر می کند که سوار
بر اسب وارد و با انبوه اشیای متبرک بازمانده از قدیسین خارج شدند.
میکل آنژ ،بیست سال بعد از آن روز ،هنگام طراحی گنبد کلیسای جامع سان پیترو ،به
گنبد این ایاصوفیه فکر خواهد کرد که اکنون نمای آن را از میدانی می بیند که در آن ،اهالی
استانبول ،با صدای موذن به سوی نماز عصر می شتابند ( ».قسمتی از متن کتاب)

◾

◾یک :از غرب به شرق و برعکس!
رابطه غرب با شرق ،رابطهای ابدی است .پیچیده و پر از افت و خیز .سیاستمدارانشان
با هم سر جنگ داشتهاند و هنرمندانشان دل به زیباییهای سرزمینهای یکدیگر
سپردهاند .گروهی به جستوجوی پول و ثروت و جهانگشایی و فتح ،لشکر به دیگر
سو کشیدهاند و گروهی دیگر ،در ابری از کلمات شاعرانه و رنگ و عکس و فیلم ،مفتون
زیباییهای سحرانگیز نورها ،رنگها و چمنزارها شدهاند .شرق برای غرب ،همچون نقاشی
اوریانتالیستها ،سرشار از شگفتی و زیبایی بوده و غرب برای شرق ،سرزمین رؤیاها .از
میان این همه ،تاریخی سر برآورده که ماندگاریاش به لطف و مهر هنرمندان این دو سوی
ماجرا بوده است ،وگرنه از چالش میان سیاستمداران شرق و غرب ،جز بوی خون و مرگ
و ویرانی ،چیزی برنیامده است .پس آنچه شایسته قدردانی است ،مهربانی هنرمندان
جهان با یکدیگر است که سیاست در مراوده شرق و غرب ،هرگز جز مرگ ،طفلی نزاییده!

◾

◾دو :داوینچی ،میکل آنژ
این دو اسطوره قرن شانزدهم در عرصه نقاشی و پیکرتراشی (و بسیار زمینههای دیگر)
اگر چه به «همه چیدان» مشهور بودند و با هم اختالف نظرهای بسیاری داشتند ،اما در
یک مسئله با هم مشترک بودند و آن ،ناتمام گذاشتن بسیاری از پروژهها و کارهایی بود که
قبول میکردند! شاید همین مسئله بود که موجب میشد تا به خصوص میکل آنژ هیچ
وقت کسی را به شاگردی نپذیرد ،زیرا نمیخواست کارهای ناتمامش ،م ُهری غیر از اسم
او را بر خود داشته باشد.

◾

◾سه :ماتیاس اِنار
نویسندهای فرانسوی ،پنجاه و یکی دو ساله ،برنده جایزه گنکور ( ۲۰۱۵بــرای کتاب

«قطبنما»)،نویسندهچندفیلمنامهسینماییوتلویزیونیوعاشقشرقوسفرکهمدتی
را نیز در تهران به سر برده و ترکیه را دیده بوده و حس و حال جاری در آن سرزمین را دوست
داشته ،حاال دست به نوشتن کتابی میزند؛ آمیزهای از واقعیت و تخیل .داستان میکلآنژ
جوانکهبرایتکمیلکارنیمهتمامداوینچیدرطراحیپلگاالتا،واردقسطنطنیهمیشود
و آنچه بر او در این سرزمین میگذرد.

◾

◾چهار :با آنها ،از جنگها ،شاهها و فیلها بگو
داستان ،روایتی ساده است ،از ورود میکل آنژ به سرزمینی که آن را نمیشناسد ،اما به
سفارش سلطان بایزید ،قرار است پلی را طراحی کند که دو قسمت قسطنطنیه را به
هم پیوند دهد .کاری که داوینچی از پس آن برنیامده بود و ایــدهاش را سلطان عثمانی
نپسندیده بود.
روایــت ،ساده و خطی است .نویسنده همراه با میکل آنژ ،تجربه چند روز زیستن در
قسطنطنیه را با خواننده در میان میگذارد و او را در چالش هنرمند با موضوعش شریک
می کند .اینکه این پل ،چه ویژگیهایی باید داشته باشد و چگونه باید جغرافیا و فرهنگ و
سنت و خالقیت را با هم درآمیخت تا به آنچه باید رسید .تجربه زیست در قسطنطنیه و
آشنایی با فرهنگی عجیب و در عین حال جذاب و شگفتیآور ،برای هنرمندی که از غرب
میآید و مهربانانه و خالقانه به شرق مینگرد.

◾

◾پنج :از فرانسه به فارسی
کتاب «با آنها ،از جنگها ،شاهها و فیلها بگو» را مسعود سنجرانی از فرانسه به فارسی
برگردانده؛ با صبر ،حوصله و دقت به جزئیات .لحن ترجمه ،فاخر است و به زبان زمان وقوع
داستان ،نزدیک .سنگینی و وقار ساختههای میکل آنژ را دارد و تالش مترجم برای رسیدن
به یک لحن و حس ویژه و مرتبط با موضوع ،از پس کلمات و جمالت حس میشود .اینکه
بتوانی در برگردان یک متن ،حس زمان وقوع داستان را هم بازسازی کنی ،اتفاق سادهای
نیست .تجربه و تبحری خاص و ویژه میطلبد که مترجم ،این ویژگی را به خوبی داراست
و میتواند خواننده را به خوبی در اتمسفر جاری در قسطنطنیه آن سالها ،به قدم زدن
وادارد.

◾

◾شش :میکل آنژ ِتنها

هنر ،مستندسازی یک رویــداد نیست .خلق دنیایی است تازه با آجرهایی که از دیوار
گذشته کندهای .در سفری که با میکل آنژ و در قسطنطنیه قرن شانزدهم داری ،چیزی
جز تنهایی هنرمند نمییابی .میکل آنژ ،شمایلی است از هنرمند سرگردان و نیازمند
همه دوران .کسی که تالش میکند تا در عین نیازمندی به پــول ،بینیاز باقی بماند و
در عین پذیرش یک اثر سفارشی ،رد پایی خالقانه از خود به جای بگذارد« .با آنها ،از
جنگها ،شاهها و فیلها بگو» داستان میکل آنژ نیست ،داستان کشف و شهود در
زیستن هنرمندی است که دنیا را جایی زیباتر ،بهتر و مهربانتر برای زندگی میخواهد
و ...نمییابد!

