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"وانیک" نمایشی شاعرانه
شیوا اردوئی بازیگر

میز خبر
پاسخ ظریف درباره سفر هنرمندان خارجی

مسئولیت همه با ما نیست

محمد جواد ظریف درباره مشکالت حضور برخی از ميهمانان خارجی
به ویژه هنرمندان در ایران بیان کرد که وزارت امور خارجه مسئولیت
همه ميهمانان خارجی در ایــران را ندارد .محمدجواد ظریف وزیر
امور خارجه ایران در پاســخ به مهــر درباره گالیه برخی هنرمندان
کــه میگویند برای دعــوت و ورود هنرمندان خارجــی به ایران با
مشکل مواجه میشــوند ،گفت :وزارت امور خارجه مسئولیت همه
ميهمانان خارجی در ایران را ندارد .وی در ادامه با استقبال از حضور
این ميهمانان خارجی در ایران بیان کرد :ما در حوزه های کوچکی
مسئولیت داریم و البته باقی ميهمانان خارجی هم که به ایران تشریف
میآورند ،خیلی خوشحال میشویم .وزیر امور خارجه در پایان با اشاره
به تاثیر حضور ميهمانان خارجی به ویژه هنرمندان در کشورمان اظهار
کرد :ما امیدواریم حضور این ميهمانان در ایران باعث شود که بیشتر با
فرهنگ و هنر ما و با مردم ایران آشنا شوند و متوجه شوند که چگونه
باید با این مردم برخورد کرد.

خرید مدرک ،مقاله،پایان نامه
و رواج بی سوادی!

غالمحسین صدریافشار میگوید :در جامعهای که در دانشگاهها تنها
مدرک میگیریم و خریدن مقاله و پایاننامه رواج دارد ،بیسوادی و
گ نویس
اشتباه نویسی شیوع پیدا میکند .به گزارش ایسنا ،این فرهن 
پیشکســوت درباره اشتباههای رایج در زبان فارسی گفت :اشتباهها
در دو بخش نحوی و امالیی انجام میشود که خطرناکترین آن در
بخش مکتوب است ،زیرا این اشتباهها ساختار زبان را تغییر میدهد .او
در ادامه متذکر شد :اشتباه نوشتن برخی حروف طبیعی است زیرا ما
در زبان فارسی س ،ص و ث را به یک شکل تلفظ میکنیم ،اما چون
ط مان عربی است ،امکان اشتباه وجود دارد .در زبان عربی هر
رسمالخ 
کدام مخرج بیان خود را دارند پس امکان اشتباه نوشتن کم میشود.
صدریافشــار سرعت عصر ارتباطات را یکی از دالیل رواج اشتباهها
دانســت و بیان کرد :وقتی یک فرد تمام «س»ها را یک جور تلفظ
میکند زمان نوشتن نامه یا پیامک نمیتواند این موضوع را رعایت
کند .درواقع ســرعت ارتباطات الزام درست نوشتن را از او میگیرد.
بخش دیگری از این تغییرات نیز توسط خود زباننویسان انجام شده
است .مثال الف مقصوره  -ی همراه با الف کوتاه  -توسط فرهنگستان
زبان حذف شده اســت و در این حالت حتی ،صغری و کبری را به
صورت حتا ،صغرا و کبرا مینویســیم .او درباره راه حل این مشکل
اظهار کرد :در حقیقت فرهنگستان زبان مسئول تغییرات زبان است و
باید دستورالعملی برای راهنمایی ارائه کند تا رسمالخط و نحو درست
زبان را به مردم بشناساند ،تا طبق آن عمل شود .البته فرهنگستان
اقدامهای صحیحی در این راه انجام داده اســت .در طول تاریخ این
چنین بوده که هر کار دولتی در جامعه با واکنش روبهرو میشود؛ الزاما
همیشه واکنشها نسبت به تغییرات مثبت نبوده و گاهی واکنش
منفی نیز دیده میشود .حتی در مورد کارهای مثبت فرهنگستان
مثل ساختن معادل کلمات خارجی نیز گاهی واکنش مردم منطقی
و مثبت نبوده اســت .مشکالت زبانی با یک یا دو بار درست نوشتن
یک یا دو روزنامه حل نمیشــود و باید به طور مداوم پیگیری شود.
به عنوان مثال همه رسانهها فرهنگنامهای در دست داشته باشند تا
بتوانند نوشتههای خود را براساس آن ویرایش کنند .این پژوهشگر در
ادامه متذکر شد :اما در رسانهها فرصت کافی وجود ندارد به همین
دلیل بســیاری از مطبوعات هرچه را به دستشــان میرسد چاپ
میکنند .صداوسیما نیز گفتارهایش را ویرایش نمیکند و همانطور
که هر فرد حــرف زده آن را پخش میکنند .تمام این صحبتها و
نوشــتهها برای مردم الگو میشود و از آن تقلید میکنند ،به طوری
که هر ضربالمثلی در صداوسیما به سرعت در سطح جامعه شنیده
میشود .برای حل این مشکالت راهی جز تصمیم جمعی ملت برای
صیانت از زبان وجود ندارد .صدریافشــار با بیان اینکه گاهی اوقات
خود فرهنگســتان هم نمیتواند پشت دستورالعملهایش بایستد،
بیان کرد :برخی از دســتورالعملهای فرهنگســتان تضاد دارند به
همین علت گاهی رعایتشان غیرممکن است .در تلویزیون مثل همه
جامعه بیسوادی وجود دارد .در مورد ضربالمثلها باید از کتابهای
ضربالمثل و زبانزد استفاده شود .در کتابهای فرهنگ و زبانزد به
درستی هر عبارت مورد بررسی قرار گرفته و حتی مورد مصرفش و
توضیح مربوط به آن آمده است .او درباره مشکالت نحوی در زبان نیز
گفت :مهمترین مشکل در بحث نحوی این است که در زمان خودش
آن را به درستی یاد نگرفتهایم .بیسوادی ،کمتوجهی و اهمیت ندادن
به زبان مهمترین مشــکالت این بخش اســت .زمانی که دکترای
ادبیات درســت نوشتن را بلد نیست و امکان خرید تز دکترا از جلو
دانشگاهی وجود دارد ،از مردم عادی چه توقعی میتوان داشت؟ این
فرهنگنویس همچنین درباره تاثیر شبکههای اجتماعی بیان کرد:
افراد حاضر در شــبکههای اجتماعی از مردم همین جامعه هستند
و از جای دیگر نیامدهاند .جامعهای که بیسواد باشد افراد شبکههای
اجتماعیاش هم بیسواد میشوند .جامعه بیسواد است .درواقع در
دانشگاهها تنها مدرک میگیریم .از سویی خریدن مقاله ،تز و مدرک
در همه شــهرها وجود دارد .حرکت تاثیرگذار برای رفع این مشکل
خیلی کم انجام شده است .تنها فرهنگستان زبان کتابهایی منتشر
کرده که به توضیح نحوه کاربرد درست زبان و نوشتن میپردازد .او
در پایان گفت :وقتی دستور زبان فارسی در مدرسهها،وزارتخانهها،
صداوسیما ،نامههای اداری و نامههای قانونی به درستی به کار نرود،
میشــود گفت که دســتور زبان «ســنگ روی یخ» میشود .تنها
راه حل این مشــکل ،تصمیمگیری جمعی توســط دولت ،مردم،
مقامهای فرهنگی و قانونگذار است ،درواقع همه باید بپذیریم و با هم
عمل کنیم .زمانی که فرهنگستان زبان تاسیس شده و به آن بودجه
داده میشود ،باید از نتیجه کار آن نیز حمایت شود.

حسن زاهدی :شش ماه است که بیکارم!

«آقا و خانم سنگی»« ،تنهایی لیال» و ادامه ماجرای ضدیت با واقعیت

داستان ناامیدکننده سریالهای تلویزیون

بعد از پخش یک ســریال ناامیدکننده به نام «تنهایی لیال»؛ حاال نوبت
به پخش ســریال بیرمقتر و عجیبی به نام «آقا و خانم سنگی» رسیده
ف برانگیزی
است .پخش مجموعههای نمایشی از تلویزیون به رکود تاس 
رسیده است .به گزارش تســنیم ،آغاز پخش سریالی به نام «آقا و خانم
ســنگی» از شبکه ســوم ســیما ،با تعجب و حیرت همه کسانی مواجه
شــد که به انتظار ســریال جدید تلویزیون ایران نشسته بودند .با پخش
قســمتهای ابتدایی ســریال جدید شــاهد احمدلو ،مشخص شد که
همچنان فاصله ذهنیت ســازندگان ســریالهای تلویزیونی ،با آنچه در
اذهان ایرانیهای دهه  90میگذرد ،روز به روز در حال افزونتر شــدن
است« .آقا و خانم سنگی» ســریالی عجیب در فضای بچهگانه است که
در آن آدمهای ســرگردان ،دیالوگهای بیسروته ،بیمعنی و غیرواقعی
ادا میکننــد و اتفاقاتی غیرمنطقی ،بیهوده و عجیب در آن رخ میدهد.
سریالی که نشــان میدهد فاصله آنچه قرار است در تلویزیون به عنوان
بازنمایی واقعیت آدمها و جامعه فعلیمان ببینیم با آنچه در سنگ فرش
خیابانها و سراميکی خانههای ایرانیها میگذرد ،فرسنگها فاصله است
و فکر کردن برای یافتن پاســخ «چرایی» ســاخت این ســریال ،و تالش
نزهــت بادی" :رابیندرانات تاگور" گفته بود که هر کودکی با این
پیام به دنیا میآید که خدا هنوز از آفرینش انسان ناامید نشده است.
بیجهت نیست که در ذهن همه ما کودکان با زندگی نسبت عمیقی
ی بخش و حیات آفرین تلقی میشود .به همین
دارند و حضورشان هست 
دلیــل از نظر بچههای محله ،زن تنهایی که با مردهها ارتباط دارد ،به
جادوگر ترسناک و نفرینشدهای میماند و خانهاش که همه جای آن بوی
مرگ میدهد ،همچون گورســتانی هراسناک به نظر میرسد .به گزارش
هنرآنالین ،اما وقتی یحیی  -در فیلم «یحیی سکوت نکرد» به کارگردانی
کاوه ابراهیمپور  -به آن خانه رازآمیز و مخوف وارد میشود ،گوشی پزشکی
همسر مرده عمهاش را برمیدارد و در بازی کودکانهاش آن را بر اشیاء و افراد
مختلف میگذارد و به صدای قلبشان گوش میدهد ،به مسیحای کوچکی
میماند که انگار به همه چیزهای بیروح و مرده جان میبخشد و آنها را از
نو زنده میکند و حیات ازدســترفته عمه و خانهاش را به او بازمیگرداند.
به همین دلیل عمه با همه تلخاندیشی و سرسختیاش که از جهان دلگیر
اطرافش فاصله گرفته ،در برابر شور زندگی که یحیی با خود به خانه خاموش
و خالیاش میآورد ،تســلیم میشــود و به او اجازه میدهد تا با اشتیاق و
کنجکاوی مهارناپذیرش تا انتهای تنهایی تسلی ناپذیرش راه یابد و پا به پای
او دوباره جهان را کشــف کند تا شاید این بار در همراهی با کودکی ساده
و پاک ،جهان جای آرامتر و امنتری به نظر برســد .از این روست که اتاق

برای نقد این ســریال نهایتا به سردرد منتهی خواهد شد .مشتریان پروپا
قرص ســریالهای تلویزیونی ،همه آنهایی که به مجرد پخش یک سریال
نگاهی به فیلم «یحیی سکوت نکرد»

آه از داستان ناامیدی انسان...

پسرک ازدسترفتهاش را که در تمام این سالها پناه اشکهای او بوده است،
به مکان بازی یحیی تبدیل میکند تا از او جانشینی برای فقدان پرنشدنی
زندگیاش بسازد و زندگی تازهای را آغاز کند .اما یحیی در دورانی زندگی
ج بار خود احســاس مالل و دلزدگی
میکنــد که آدمها چنان از حیات رن 
میکنند که به طرز اندوه باری حق زیستن را از کودکان شان در نیمه راه

منوچهر هادی :تئاترسرشارازلحظههای خوشایند است

این روزها فرهنگسرای نیاوران از اول شهریورماه
میزبان نمایش "مردههــای بی کفن و دفن"
یکی از آثار معروف ژان پل سارتر به کارگردانی
منوچهر هادی نویســنده و کارگردان سینما
و تلویزیون اســت .هــادی در رابطــه با روند
شــکلگیری این نمایش به عنوان نخســتین
تجربه خود در زمینه کارگردانی تئاتر و انتخاب
چنین متنی به هنرآنالین گفــت :از آنجا که
من به عنوان یک تماشــاگر حرفهای همیشه
تئاترهــای خوب را دنبال میکــردم و به تبع
آن بــه کار کردن در این حــوزه هم عالقمند
بــودم و در میان نمایشــنامههایی که آنها را به قصد بررســی جهت اجرا
مطالعه کردم به نمایش "خلوتگاه" -که شــامل سه نمایشنامه با عناوین
"مگسها"" ،مردگان بیکفن و دفن" و "خلوتگاه" بود -رســیدم .از میان
این نمایشنامهها "مردگان بیکفن و دفن" هم به لحاظ فضای پر تعلیق و
پر کششــی که داشت و هم پرداخت خوب شخصیتها برایم جذاب بود و
در نهایت تصمیم گرفتم این متن را برای اجرا انتخاب کنم .او در خصوص
تجربه اولین حضور خود در عرصه کارگردانی تئاتر نیز گفت :بسیارعالقهمند
بودم کار در حوزه تئاتــر را هم تجربه کنم و اصوال اگر کار کارگردانی هم
نمیکردم حتما بازیگر تئاتر میشدم ،چون هنر نمایش سرشار از لحظههای
خوشــایند است که باید هم نفس با تماشاگر پیش رفت اما از آنجایی که
دغدغه بازیگری در من از بین رفته است ترجیح دادم که به کارگردانی تئاتر
بپردازم .این کارگردان از کار در حوزه تئاتر به عنوان تجربهای خوشایند یاد
کرد و ادامه داد :اطمینان دارم که تجربهای که در دل این کار کسب کردم
در کارهای بعدی من در عرصه سینما و تلویزیون بسیار مفید خواهد بود و
چنانچه شرایط فراهم باشد دوست دارم که کار در این حوزه را ادامه دهم.
کارگردان نمایش "مردگان بیکفن و دفن" در رابطه با انتخاب بازیگران این
نمایش نیز گفت :چون من از سینما و تلویزیون به عرصه تئاتر آمدهام بسیار
دوست داشتم ترکیبی از بازیگران سینما و تلویزیون و حرفهایهای تئاتر را
گرد هم جمع کنم و بر همین اساس تقریبا اکثر دوستانی که در این نمایش
بــا ما همکاری میکنند اکثرا نیز به عنوان بازیگر در فیلمهای من حضور
داشــتهاند و همه این بازیگران کسانی هستند که من از تواناییها و عالقه

آنها به تئاتر آگاه بودم و واقعا حضور آنها برای
چنین نمایشی ضروری بود چرا که در اینجا
هیچ چیز به جز عشق و عالقه به تئاتر وجود
ندارد که بازیگر را به کار کردن در این عرصه
ترغیب کند .ایــن هنرمند با تاکید بر اینکه
کامال به متن این نمایشنامه وفادار بوده است،
در خصوص داستان و فضای این اثر نمایشی
گفت :نمایشنامه "مردههای بیکفن و دفن"
داستان گروهی از پارتیزانهای فرانسوی در
جنگ جهانــی دوم را روایت میکند که در
پی یک عملیات توسط پلیس دستگیر شده
و مورد شکنجه و بازجویی قرار میگیرند تا سرکرده خود را به اصطالح لو
بدهند ،اما آنها با تحمل شکنجههای سخت ،اعتراف نمیکنند ،چرا که اعتقاد
دارند اگر کالمی از رئیس و سرکرده خود بگویند ،دچار شکستی با حقارت
و خواری شدهاند .هادی در رابطه با طراحی صحنه نیز خاطر نشان کرد :از
ن مان در یک فضای بسته حضور داشته
آنجا که ما تصمیم داشتیم بازیگرا 
باشند ،طراحی صحنه به این شکل بوده که ما در صحنه نمایش نردبانهایی
را قرار دادهایم که انتهایی ندارند و به هیچ جایی ختم نمیشوند و هیچ راهی
برای فرار ندارند حتی اگر به بلندی پناه ببرند در آنجا هم خبری از آزادی
نیست و این شخصیتها محکوم به ماندن در موقعيتی که برای آنها ایجاد
شده ،هســتند و ناگزیرند که لحظات بحرانی را سپری کنند .او که اولین
اجرای نمایش خود را به نابینایان تقدیم کرده بود در رابطه با دلیل چنین
کاری خاطرنشــان کرد :من زمانی که زندگینامه ژان پل سارتر را مطالعه
میکردم دریافتم که او در سنین نوجوانی در اثر بیماری یکی از چشمهایش
دچار مشکل میشود تا اینکه بعد از حدود هشت سال به طور کامل بینایی
یکی از چشمهایش را از دست میدهد و در سن هفتاد سالگی بینایی چشم
دیگر خود را هم از دست میدهد و به طور کامل نابینا میشود بنابراین یکی
از دالیــل این کار به این موضوع بر میگردد و دلیل دیگر آن ،این بود که
احساس کردم این نمایش خیلی گفتگو محور است و حتی در مواقعی خود
من در تمرینها چشمهای خود را میبستم و احساس میکردم که نابینایان
میتوانند فضای نمایش را تجسم کنند ضمن اینکه دوست داشتیم نابینایان
را هم در جمع خود پذیرا باشیم.

آناهیتا اقبالنژاد :هنرمند نباید زیر بار هر اجرایی برود

آناهیتا اقبالنژاد که این روزها کمکارتر از گذشته شده ،معتقد است هنرمند رسالت
بزرگی بردوش دارد و متنهای پیشنهادی این روزها با روحیهاش سازگار نیست،
او میخواهد تنها در آثاری شــرکت کند که دغدغههای اجتماعیاش را مطرح
کنند .به گزارش ایران تئاتر ،آناهیتا اقبالنژاد بازیگر و کارگردان تئاتر به اهمیت
متن قوی و تاثیرگذار در تئاتر اشاره کرد و گفت :نقش نوشته شده در متن باید
به گونهای باشــد که بازیگر با خواندن آن احساس کند اتفاقی در درونش ایجاد
میشود و همچنین میتواند تاثیر قابل توجهی هم روی تماشاگر داشته باشد .او
تاکید کرد :تئاتری باید اجرا شود که بود یا نبود آن ،تفاوتی در جهان ایجاد کند
اما با کمال تاسف کارهایی که این روزها شاهدش هستیم دارای چنین رویکردی
نیستند .اقبال نژاد در ادامه گفت :هنرمندان ما نباید تنها به این دلیل که در عرصه

باقی بمانند و دیده شوند به هر قیمتی تئاتر اجرا کنند .وقتی کسی عنوان هنرمند
را یدک میکشــد رسالت بسیار بزرگتری بر دوش دارد و موظف است متنهای
ارزشــمندتری را به صحنه ببرد و اگر این امکان برایش وجود نداشت ،نباید به
هرقیمتی زیربار اجرای هر اثر توصیهشدهای برود .او به مشکالت اجتماعی تلخ
جهان امروز اشاره کرد و افزود :یک نگاه کوچک به اخباردنیا نشان میدهد که چه
آسیبهای بزرگ اجتماعی و فجایع تلخی برای بشریت اتفاق افتاده است .یکی از
دغدغههای بزرگ من پرداختن به همین مشکالت است .هنرمند درمقابل این
اتفاقها مسئول است ،باید بتواند تاثیرگذارباشد ،نه این که خودش را با کارهای
کمارزش گول بزند .اقبالنژاد درپایان ،هنرمندان کشورمان را توانمند توصیف کرد
وگفت :امیدوارم روزی فرا برسد که بتوانم به هنرمملکتم افتخار کنم.

از تلویزیون ایران ،به صورت طبیعی بیننده ســریال میشوند ،در چندین
مورد در ماههای اخیر ،این بار هم با مورد عجیبی روبرو شدهاند که آنها را
یک گام دیگر به ســمت ناامیدی از تلویزیون و رفتن به سمت امکانهای
دیگر میبرد .در یک اتفاق تاریخی ،پیش از «آقا و خانم سنگی»؛ سریالی
دیگــر به نام «تنهایی لیــا» از تلویزیون به نمایــش درآمد که با وجود
یــک آغاز اندکــی امیدوارکننده ،نهایتا در ادامه ســریال به همین ورطه
ضد واقعیت افتاد .پیش از این سریال نیز «شمعدونی» محصول جدید سروش
صحت؛ که بار فاجعهآمیزتری داشــت .تالش ویژه سریالسازان تلویزیون
در ضدیت با واقعیت ،اما این بار به موردی ختم شــده اســت که تحمل
یک قســمت از آن هم به سختی میسر است .تیم جدید سیما و مدیریت
ساخت «ســریالها» و «مجموعههای نمایشی» ،تاکنون به جز دو نمونه
«پایتخت  »4دستاورد دیگری نداشــتهاند و مابقی سریالها در وضعیت
ناامیدکنندهای به سر میبرد .دلیل معقول مشکالت مالی برای تلویزیون،
پابرجاست ،با این گروکشــی سیاسی کشنده؛ انتظار چندانی از تلویزیون
نمیتوان داشــت ،اما ظاهرا همین بودجه اندک هم با عدم کارشناســی
درست ،در حال هدر رفتن است.
ورود به جهان هستی میگیرند و خانه عمه پر است از کودکانی
که هنوز لذت زندگی را درک نکرده ،به وادی مرگ رانده شدهاند و
از این رو به ارواح سرگردان و دلتنگی میمانند که میتوان صدای
قلبشان را شنید .انگار جریان زندگی که به طرز بیرحمانهای در
وجودشان متوقف شده ،همچنان در حال تپیدن است .پس اگر
یحیی سکوت نمیکند و راز غمانگیز عمه و خانهاش را به غریبهها میگوید،
برای این است که او به پیامبری کوچک میماند که بزرگترین رسالتی که بر
قلبش گذاشتهاند ،حفظ شور زندگی در میان بشریتی است که روز به روز
بیشتر به جنازههایی زنده بهگور شده شباهت مییابد ،اما وقتی در پایان فیلم
دوربین از یحیی تنها در میانه حیاط فاصله میگیرد و او را با نگاهی مبهوت
و دردمندانه رها میکند ،احساس میکنیم گاهی مرگ چیزی جز تنهایی
هراسناک یک کودک بیپناه نیســت .درواقع این مغاک تاریک و عمیق
ناامیدی بشــر چنان فراگیر شده است که حتی کودکی را که میخواست
بشــارتدهنده زندگی و حیات در دنیای اطرافش باشد ،به پیامآور مرگ و
تباهی برای خود و دیگران تبدیل میکند و با چنین رویکردی اســت که
فیلم به خاطر انتخاب یک کودک به عنوان راوی داستان تیره بختی آدمی،
اثری تلختر و اندوه بارتر به نظر میرسد .تاگور راست میگفت که خدا هنوز
امیدش را به انسان از دست نداده است ،اما نمیدانست که این انسان است
که مدتهاست از خود مأیوس و ناامید شده است.
کوتاه از هنر

اسکات کوپر:

مردم سینما نمیروند که واقعیتها را ببینند

اسکات کوپر که در جشنواره فیلم تلوراید حضور یافته است از فیلمسازانی
که در برابر حقیقت خود را آزاد می بینند ،دفاع کرد .به گزارش مهر به
نقل از گاردین ،اسکات کوپر کارگردان در جشنواره تلوراید با دفاع از نسبی
بودن بیان حقیقت در سینما برای مخاطبان گفت :مردم سینما نمیروند
که با مسایل واقعی روبه رو شوند .این کارگردان که فیلمهایی چون «قلب
دیوانه» و «خارج از کوره» را در کارنامهاش دارد در کنار جوئل ادگرتون
بازیگر و کارگردانهایی چون خاویر جیانولی و نیکالس سدا در میزگردی
درباره چگونگی نمایش حقیقت از زندگی واقعی روی پرده سینما صحبت
کرد .وی گفت :ممکن است من اشتباه کنم ،اما مطمئن نیستم که سینما
روها بیایند تا یک داستان واقعی را ببینند .فکر میکنم آنها میخواهند
حقیقت روانشناختی ،انسانیت و احساسات عمیق را ببینند .کوپر که با
تریلر جدیدش «عشــای ربانی سیاه» با بازی جانی دپ حسابی با اقبال
روبه رو شــده در این فیلم داستان ویتی بولگر یک خالفکار غیرمشهور
بوستونی را روی پرده برده است .او ادعا کرد هنگام ساخت فیلم از بیان
حقیقت گریزان بوده اســت .وی گفت :مــا در برابر برخی از فصلهای
تاریخی که میتوانست روایتمان را بهتر کند آزادی عمل به خرج دادیم،
اما آنچه من میخواستم به دست آورم حس این مردان و زخم عاطفی که
آنها به شهر زدند بود .من احساس مسئولیت می کردم که حق داستان
را ادا کنم .او در این باره نیز صحبت کرد که آرزویش این بود تا به تصویر
کشیدن خشونت را بدون تمایلی به شخصیت خود بولگر که جانی دپ
نقشش را بازی کرده است ،بیان کند .وی گفت :آنچه در خط مقدم ذهن
من جای گرفته بود ،تصویر قربانیان و خانوادههایشان بود .در این نشست
جوئل ادگرتون نیز حضور داشــت که در فیلم در نقش مامور افبیآی
ظاهر شــده است .او درباره نقشی که ایفا کرده است ،گفت :شبیه شکار
استخوانهای یک دایناسور است .انگار یک مقدار معینی از آنها را به دست
آوردهای و بعد احساس میکنی باید آن را با چیزی پر کنی و شکل دهی
تا با آن به قصه برسی .اگر مسئولیت زیاده از حد برای به تصویر کشیدن
دقیق شخصیت داشته باشی ،آن وقت کار شبیه یک ماموریت احمقانه
از آب درمیآید .ادگرتون که برای بازی ،نویســندگی و کارگردانی تریلر
«هدیه» با تحسین زیادی روبه رو شده است درباره بازی هلن میرن در
نقش ملکه که اسکار را برایش به ارمغان آورد هم صحبت کرد و از آن به
عنوان یک نمونه مهم نمایشی یاد کرد .وی گفت :در آن نمایش او تقریبا
یک ملکه جدید بود و البته یک نوع خوبش هم بود .بازیگر بودن و گفتن
داستان یک شخصیت واقعی به این معنی است که جنبههایی از شخصی
را بیان کنی کــه هرگز به آن
دسترسی نداشتی .برای مثال،
ملکه یک شــخصیت خیلی
مردمی است و شما نمیدانید
او در جاهای خصوصی چه جور
رفتار می کند .ادگرتون درباره
اهمیت فیلمنامــه هم حرف
زد و اینکه چقــدر خطرناک
میشود اگر زندگی در فیلمنامه
به چالش کشیده نشود.
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فرهنگی

"وانیک" با تمام خشونت هایی که شخصیت های نمایش دارند به
زعم من یک نمایش شاعرانه است .شعری در باب تنهایی آدم ها و
چنگ زدن شان به هر دست آویزی برای ماندن روی آب  .مدام تظاهر
می کنند .لبخند می زنند  .قهقهه می زنند و مثل ترجیع بند شعر عجز
خود را تکرار می کنند و وانیک مثل هر روشنفکر صلح طلبی آنها را
می شنود و صلیب تنهایی آنها را در خود به دوش می کشد .برای هر
بازیگر زنی ایفای نقشی مثل ورا در اپیزود گشایش می تواند وسوسه
برانگیز باشد  .زنی با الیه های شخصیتی عجیب و غریب که گاهی اورا
دیوانه جلوه می دهد  .سال ها شوق بازی دوباره این نقش رو در دل
داشتم با خود فکر می کردم که با تجربه این سال ها می توانم این بار
دین خود را به این نقش کامل تر ادا کنم  .اولین تجربه کارگردانی من
«نمایش اسپانیایی» بهانه ای برای دیدار دوباره سهراب سلیمی شد .و
در میان گذاشتن این شور با او که سال ها از کارگردانی خودخواسته
کناره گرفته بود  .این اتفاق بی لطف ســهراب سلیمی نازنین که با
محبت بی دریغ و انعطاف پذیری هوشمندانه امکان رسیدن بازیگران
را به نقش در کمال آرامش مهیا کرد ،میسر نمی شد  .این نقش بازی
شاعرانه در کنار دو دوست سالیانم رضا موالیی و احمد ساعتچیان
که بســیار از آنها آموختم بی شــک یکی از شیرین ترین اتفاقات
قصه کاری ام خواهد بود .

حســن زاهدی صدابردار باسابقه
سینمای ایران در آستانه روز ملی
سینما گفت :تنها در خواست من
از مســئولین ســینمایی و دولت
یازدهم در این روز بزرگ ،داشــتن امنیت شــغلی است .این صدابردار
با سابقه ســینمای ایران در آستانه  ۲۱شهریور روز سینما در گفتگو با
سینماپرس با اشاره به ضرورت رسیدگی به وضعیت اهالی سینما یادآور
شد :متآسفانه اهالی سینما نه امنیت شغلی دارند و نه مسکن و معیشتی
که بتوان بــا افتخار از آنها یاد کنند.وی ادامــه داد :هنرمندان بزرگی
در ســینما کار می کنند که هنوز بعد از گذشت سال ها کار کردن در
سینما اجاره نشین هستند که باید مسئولین به فکر این افراد باشند و
بخشی از بودجه های باالیی که در سینما خرج می شود را به کمک به
امرار معاش سینماگران اختصاص دهند .این سینماگر مطرح کشورمان
گفت :بنده با این همه سال سابقه حرفه ای در سینما نزدیک شش ماه
اســت که بیکارم؛ اگرچه بــه روش های مختلف از پس خرج زندگی بر
می آیم اما خبر دارم که صدابرداران بزرگتر از من در ســینما هســتند
که در پــی همین بیکاری ها از پس اجاره خانــه و خرج ماهیانه خود
بر نمی آیند.زاهدی تصریح کرد :مدیران ســینمایی باید متوجه باشند

که وقتی یک فعال باسابقه سینما
چند ماه بدون کوچکترین درآمدی
بیکار باشــد مجبور می شود با هر
پروژه ای کار کند و قطعأ به واسطه
دســتمزدهای پایین کیفیت کارش هم کاهش پیدا می کند ،در نتیجه
شــما به مرور با آثــاری روبرو خواهید بود که همــه عوامل آن افرادی
منفعل و بی انگیزه برای ارائه کار خوب و با کیفیت هستند .وی گفت:
مدت هاست از تأمین امنیت شغلی سینماگران صحبت می شود و حتی
طرح ها و برنامه های متعددی هم به دســتگاه های مربوطه ارائه شده
اســت اما آنچه که اهمیت دارد وضعیت فعلی خانواده سینماست .باید
بپذیریم که مشکل شغلی فعاالن سینما همچنان به رغم بازگشایی خانه
ســینما الینحل مانده و قانون حمایتــی در این زمینه وجود ندارد .وی
خاطر نشــان ساخت :سینما فقط برای اهالی سینما نیست و به واسطه
وجه هنری ،مورد اســتقبال عموم مردم است؛ تا حدی که من معتقدم
روز سینما به اقشار مختلف مردم تعلق دارد .وی افزود :با این شرایط باز
هم شاهد وضعیت نامناسب اقتصادی سینماگران به ویژه عوامل پشت
صحنه هســتیم که شــاید به خاطر حفظ آبرو و شأنیت خود مسائل و
مشکالت خود را جایی مطرح نمی کنند.

