فرهنگی

مریم کشکولینیا ،داور جشنواره «انسی» شد

مریم کشکولینیا ،مدرس و کارگردان انیمیشن با اشاره به اینکه
ب��ه عنوان داور در چه��ل و یکمین دوره جش��نواره بینالمللی
انیمیش��ن «انسی» دعوت به همکاری شده است ،گفت :چندی
پیش مارس��ل جین دبیر این جش��نواره از م��ن دعوت کرد تا
به عنوان یک��ی از داوران در این دوره از جش��نواره بینالمللی
انیمیش��ن «انسی» حضور داشته باشم و من نیز برای حضور در
این جشنواره معتبر جهانی اعالم آمادگی کردم.
وی ادام��ه داد :ب��ا توجه به اینکه این جش��نواره در تاریخ ۱۲

ت��ا  ۱۷ژوئن  ۲۰۱۷همزمان ب��ا  ۲۴تا  ۲۹خرداد
ماه  ۱۳۹۶برگزار میش��ود ،س��فر من به کش��ور
فرانس��ه اواخر فصل بهار خواهد بود .این هنرمند
تاکی��د کرد :پیش از این س��ه اثر انیمیش��ن برای
جش��نواره «انس��ی» در دورههای مختلف ارسال
کرده بودم و بهواس��طه ش��رکت این انیمیش��نها در جشنواره،
من نیز در جشنواره حضور پیدا کرده بودم .به هرحال جشنواره
انیمیش��ن «انس��ی» را میت��وان از معتبرترین جش��نوارههای

بینالملل��ی در ای��ن حوزه دانس��ت ک��ه حضور در
آن بس��یار مهم اس��ت .کش��کولینیا به مهر گفت:
پیش از این مهدی مسعودش��اهی در س��ال  ۷۷که
به عنوان مدیرعامل موسس��ه صب��ا فعالیت میکرد،
به عنوان داور در این جش��نواره حضور داش��ت ،اما
ت��ا آنجا ک��ه میدانم برای اولین بار اس��ت ک��ه از یک هنرمند
ب��ه طور مس��تقل ب��ه عن��وان داور در ای��ن جش��نواره دعوت
شده است.

درنقاشیهایمبهدنبال
معنایخاصینیستم

 lپس��ندیده نیس��ت که کار هنرمندان جوانی که هنوز تجربه کافی و الزم را ندارند با
قیمتهای باال عرضه شود ،این مسئله باعث میشود تا یک اعتماد کاذب ایجاد شود و
پیشرفتی در کارها اتفاق نیفتد
 lمن تنها بهدنبال کش��ف ارتباط زیبایی شناس��انه با فضای ش��هری هستم و سعی
میکنم بیشتر به مسئله سایه و نور بپردازم تا یک منظره زیبا یا زیباتر دیده شود

حس روحی و لطیفی
در تکنیک آبرنگ
وجود دارد که نقش
بسزایی در شفافیت
تصویر دارد ،بنابراین
بهتر است نقاشان
جوان برای موضوعات
خشن بهسراغ این
سبک نروند
بهتازگی نمایش��گاهی از نقاش��یهای خود را در
گالری ش��کوه برپا کرده است .مظلومیپور سال
 ۱۳۳۱در اصفه��ان زاده ش��د .تاثی��رات محیط
لطیف و هنری زادگاهش از یکس��و و عالقهاش
ب��ه هنر بهوبژه به نقاش��ی از دیگر س��وی باعث
ج��ذب او به دنیای نقاش��ی ش��د .او خود چنین
میگوید« :س��اعات متمادی روب��هروی ویترین
مغازه اس��تاد یراوند نظارهگ��ر تابلوها و نحوه کار
استاد میایستادم و بارها شد که حوصله پیرمرد
س��رمیرفت و دنبالم میکرد ».او هنر نقاشی را
بهصورت تجربی و با ممارست فراوان آموخت .او
که فارغالتحصیل معماری داخلی از دانشکاه هنر
اس��ت در کنار حرفه نقاشی به آموزش ،معماری
داخلی ،گرافیک و تصویرس��ازی مش��غول بوده
اس��ت و از جمله فعالیتهای او ،تصویرس��ازی و
طراحی بیش از  ۳۰۰کتاب و جلد نوار بوده است.

این نقاش در آثار خود به انس��ان و حضورش در
فضای شهری با شکلی چش��منواز و رنگآمیزی
ش��ده پرداخته اس��ت .مظلومیپور با استفاده از
تکنیک آبرن��گ در خلق فض��ای موردنظر خود
بهگون��های عمل کرده که میت��وان از دریچه آن
ب��ه یک تضاد معنایی از پس یک زیبایی ظاهری
پی برد .او در این نمایش��گاه  23اثر آبرنگ روی
کاغذ و اکریلیک روی بوم که در ابعادی متفاوت
کار شدهاند را در معرض تماشای عموم قرار داده
اس��ت .خبرآنالین به همین بهانه با این هنرمند
گفتگو کرد ه که در ادامه میخوانید.
ابتدا درباره حال و هوای آثارتان صحبت
کنیم ،چه ش��د که به س��راغ فضای ش��هری
رفتید؟
م��ن در نقاش��ی به ترس��یم فضاهای ش��هری و
روس��تایی میپردازم ،اما بهدنبال معنای خاصی
نیس��تم و تنها یک روایت تصویری از آن فضا را
ارائ��ه میدهم .اگر بخواهم با به تصویر کش��یدن
فضای ش��هر ته��ران ،آلودگی هوا ی��ا ترافیک را
نقد کنم اینطور نیس��ت .من تنها بهدنبال کشف
ارتباط زیباییشناس��انه با فضای شهری هستم و
سعی میکنم بیشتر به مسئله سایه و نور بپردازم
تا یک منظره زیبا یا زیباتر دیده شود.
اکثر آثار شما با تکنیک آبرنگ کار شده
است ،دراین باره بیشتر توضیح دهید؟
اس��تفاده من از تکنیک آبرنگ ممکن است این
فکر را بهدنبال داشته باشد که سعی دارم با رنگی
نش��ان دادن فضای ش��هری آن را زیباتر کنم یا

هاتف علیمردانی:

زمان «آباجان» کم نشد

در همه کارهای ش��ما بهنوعی به س��وژه
فضای ش��هری پرداخته شده است و هر دوره
کاملکننده دوره قبل بوده اس��ت ،چه شد که
فضای کاری خود را به این سمت آوردید؟
م��ن از س��الهای قبل تا به ام��روز در این حوزه
کار کردهام و هرس��ال هم بخشی از این آثار را به
نمایش گذاشتهام .تنها تفاوتی که این آثار نسبت
به گذش��ته دارند اضافهکردن فضای مفهومی به
این نقاشیها و فضای کار روی بوم بوده است.
از اوضاع اقتصادی آثار هنرهای تجسمی
توضیح دهید ،رضایتبخش است؟
اوضاع رضایتبخش نیست ،اما نباید دست از کار
کش��ید و کار خوب باید ارائه داد .البته خیلی از
دوستان مثل من در این کار دغدغه مالی ندارند
و بهنظ��رم خیلی انتظ��ار مادی داش��تن از هنر
رضایتبخش نیست.

ایوب آقاخانی:

یکی از فیلمهایی که پس از معرفی  28فیلم بخش مسابقه فیلم
فجر به لیس��ت فیلمه��ای این بخش اضافه ش��د ،اثر تازه هاتف
علیمردان��ی «آباجان» بود .محمد حیدری ،دبیرجش��نواره فیلم
فج��ر پیش از این در برنامه «هفت» گفته بود این فیلم مواردی
دارد که اگر برطرف ش��ود ممکن است به بخش مسابقه راه یابد.
علیمردان��ی درب��اره موارد اصالح ش��ده روی فیل��م گفت« :به
هیچوجه زمان فیلم
کوتاه نش��ده است.
بخشهای��ی ب��وده
اس��ت که با تغییر
دیالوگ توانس��تیم
مش��کالت را ح��ل
کنی��م .در واقع به
عل��ت س��فری که
داش��تم بخش پایان فیلم ارائه نشده بود ،اما در نهایت توانستیم
فیلم را به جشنواره ارائه دهیم .البته جا دارد از محمد حیدری،
دبیر جشنواره نیز که در این دو سال تعامل خوبی با فیلمسازان
داش��تهاند تش��کر کنم .همچنین از حمایتی که از فیلم کردند،
متشکرم ».او در توضیحاتش درباره مواردی که باید در این فیلم
برطرف میش��د ،گفت« :در واقع برخی از سکانسها تمام نشده
بود .از طرف دیگر ما مش��کلی با جش��نواره نداش��تیم و فیلم ما
انتخاب ش��ده بود ،فقط برای گرفتن پروانه نمایش باید مواردی
اصالح میش��د که این موارد هم ب��ا تغییر دیالوگ و تعامل حل
ش��د ،اما اصال اینطور نیس��ت که از زمان فیلم کم شده باشد».
او همچنی��ن درباره اکران «هفت ماهگی» نیز ابراز رضایت کرده
و به آی س��ینما گفت« :با اینکه همیش��ه بدتری��ن زمان اکران
را داش��تهایم اما مردم همیش��ه حمایت کرد ه و ما را ش��رمنده
خودشان کردهاند».

باجهانبینیامشوخینمیکنم!

ای��وب آقاخان��ی ،نویس��نده و کارگ��ردان تئاتر از چن��د و چون
ن��گارش آخری��ن اث��ر نمایش��یاش و زم��ان اجرای آن س��خن
گف��ت .ای��وب آقاخانی ،نویس��نده و کارگردان تئات��ر که تاکنون
نمایش��نامههای زیادی را نوش��ته و کارگردانی کرده است درباره
فعالیته��ای اخیرش ب��ه خبرنگار دیباچه گفت :در نمایش��نامه
جدیدم به زندگی قهرمان ملی ش��هید محمد جهان آرا میپردازم
و ب��رای ن��گارش
هرچ��ه دقیقتر آن،
مطالب و سندهای
مربوط ب��ه زندگی
ای��ن قهرم��ان ملی
را م��ورد مطالعه و
بررسی قرار دادهام و
در حال کامل کردن
فضای آن هس��تم و امیدوارم پیش از اتمام س��ال آن را به فرجام
برس��انم .کارگردان نمایش «کس��وف» ادامه داد :مانند دیگر آثار
گروه «پوش��ه» کیفیت نگارش اثر برایم ازاهمیت باالیی برخوردار
اس��ت و با دورخیزی که کردهام میخواهم نمایش��نامه متفاوتی
بنویسم تا بهوس��یله آن تریلوژی پرتره نگاریهای پیشینم کامل
ش��ود .این هنرمند اضافه کرد :قطعا خودم را نویسندهای حرفهای
میدانم و با اینکه برخ�لاف دیگر همکارانم در فضاهای متفاوتی
مینویسم ،اما جهانبینیام در همه آثارم باقی است و هرگز با آن
ش��وخی نمیکنم! آقاخانی در ادامه به دیباچه گفت :درباره محل
اجرای آخرین اثر نمایشیام با آقای مهدی شفیعی ،مدیریت مرکز
هنرهای نمایشی بهصورت شفاهی گفتگو کردهام و از آنجایی که
ایش��ان تاکنون به وعدههای خود عمل کرده است ،امیدوارم این
فرصت مهیا ش��ود که آن را سال آینده در یکی از سالنهای تئاتر
شهر به روی صحنه ببرم.

ش��ما سالهاس��ت که در حوزه هنرهای
تجسمی فعالیت میکنید ،نظرتان درباره حراج
آث��ار هنری که هرچند وق��ت یک بار برگزار
میشود ،چیست؟
حداقل خاصیتی که این برنامهها دارد این است
که نقاشی را در جامعه مطرح میکند و این هنر
را س��رزبانها میاندازد ،این برنامهها مردم را به
دقت وامیدارد .ولی کیفیتی که این آثار دارند و
قیمتهایی که از سوی برخی سازمانها روی آثار
گذاشته میشود بحث دیگری است.
یعنی شما این نوع برخورد با آثار هنری
را درست نمیدانید؟
نف��س کار درس��ت اس��ت ،اگ��ر کار هنرمندان
ایرانی در مقیاس جهانی مطرح میش��ود ،خیلی
خوب اس��ت ،ولی ارقام خیلی پسندیده نیست و
غیرملموس است .یعنی پسندیده نیست که کار
هنرمندان جوانی که هنوز تجربه کافی و الزم را
ندارند با قیمتهای باال عرضه ش��ود ،این مسئله
باعث میش��ود تا یک اعتماد کاذب ایجاد ش��ود
و پیش��رفتی در کارها اتفاق نیفت��د .البته آثاری
ک��ه از هنرمندان بزرگ خارجی و ایرانی فروخته
میشود بحث جدایی است.
آی��ا آم��وزش و انتقال تجرب��ه در حوزه
هنرهای تجسمی اوضاع روبه سامانی دارد؟
خ��دا را ش��کر خیل��ی خ��وب اس��ت ،درح��ال
حاض��ر پررونقترین بخش هنر نقاش��ی ،همین
آم��وزش و کالسهای��ی اس��ت ک��ه برگ��زار
میشود.

پوالدکیمیایی:

رقابت جوانها در فجر خوب است

پوالد کیمیایی ،بازیگر س��ینما در خصوص روند برگزاری جشنواره
فجر طی چند س��ال اخیر گفت :جایگاه جشنواره فیلم فجر برای
ما به عنوان بزرگترین رویداد س��ینمایی بس��یار مهم است ،اما در
طول چند سال اخیر اتفاق خاصی افتاده و شاهد این هستیم برخی
کارگردانها فیلمهای خود را به جشنواره نمیدهند و به جای آنها
جوانها وارد عرصه شدند و بهنوعی به میدان رقابتی جوانها تبدیل
شده اس��ت .اینکه
جشنواره به میدان
رقاب��ت جوانه��ا
تبدیل ش��ده خوب
است و فکر میکنم
وزارت ارشاد و این
جش��نواره مسیری
مدنظ��ر داش��تند
و به آن فکر کردند که به ثمر نشس��ته اس��ت .به گزارش باش��گاه
خبرنگاران ،کیمیایی در پاس��خ به این س��وال که چرا نس��بت به
سالهای قبل پرکارتر شده و امسال جزء پرکارهاست ،گفت :مدتی
در سینما کم کار بودم چون دغدغه ساخت فیلم داشتم که متاسفانه
قسمت نشد ،آن فیلم خاص را بسازم .چون از لحاظ تولید ،سنگین
بود و پس از حدود دو س��ال متوقف شد .کیمیایی ادامه داد :البته
در این دو س��ال کار پیشنهاد ش��د ،اما چون کارگردانی را از دست
میدادم نپذیرفتم .امس��ال شرایط متفاوت شد و بحث همکاری با
فیلم سهیلی به میان آمد .خوشبختانه هم از بازی در کاری کمدی
لذت میبردم و هم گروه و س��ناریو حرفهای بودند .از همه مهمتر
هماهنگی خاصی وجود داش��ت ،این شد که ش��روع کردم .بازیگر
«رئیس» در خصوص حواش��ی فیلم مسعود کیمیایی تصریح کرد:
در ابتدا قرار نبود در «قاتل اهلی» بازی کنم منتهی شرایطی پیش
آمد که بازی کردم.

شان پن در کنار آیتاهلل رفسنجانی

قاب

در روزهای مانده به انتخابات ریاست جمهوری « 84شان پن» بازیگر هالیوودی که به همراه یک گروه
خبرنگا ر آمریکایی به ایران آمده بود از نزدیک دیدار و گفتگویی با آیتاهلل هاشمی رفسنجانی داشت.

وقتی داگالس
ونگوگ شد

ک�رک داگالس ب�ه نقش ونس�ان
ِ
«شهوت
ونگوگ در نمایی از فیلم
زندگی» ()1956-Lust for Life
ساخته وینس�نت مین ّلی ،مین ّلی
فیلم را بر اس�اس رمانی به همین
نام از ایروینگ استون ساخت.

فیلمبرداری فیلم کوتاه «مسافر شب» به پایان رسید

فیلمب�رداری فیل�م کوت�اه «مس�افر ش�ب» ب�ه کارگردانی عب�اس حاج�ی درویش در
ته�ران ب�ه پایان رس�ید .پروانه س�اخت ای�ن فیلم کوت�اه ،دی ماه س�ال ج�اری صادر
ش�ده اس�ت و تهیهکنندگ�ی آن را ش�ادی آفری�ن الهی�اری برعه�ده دارد .ب�ه گزارش
برنا« ،مس�افر ش�ب» یک اثر اجتماعی اس�ت که اولین س�اخته عب�اس حاجی درویش
بهشمار میرود.

یادداشت

روزنگار

سیاوشمظلومیپور:

بهدنبال ایجاد یک کنتراس��ت و فضایی انتزاعی،
میخواه��م وضعی��ت حاکم را نقد کن��م ،اما در
حقیقت فضاها و منظرههای ش��هری ،معماری و
این مس��ائل به تنهایی در خلق نقاشی با آبرنگ
ارزش��ی ندارد .حس روحی و لطیفی در تکنیک
آبرنگ وجود دارد که نقش بس��زایی در شفافیت
تصویر دارد ،بنابراین بهتر اس��ت نقاش��ان جوان
برای موضوعات خش��ن بهسراغ این سبک نروند.
ایجاد نور و س��ایه یکی از خاصیتهایی است که
با آبرنگ میتوان به آن دس��ت پیدا کرد و من از
این ماده تنها برای ترس��یم نور و س��ایه استفاده
میکنم.
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صفحاتفرهنگیامروز
تقدیم می شود به :
ترانه علیدوستی lبازیگر

ترانه علیدوستی در تاریخ ۲۲
دی سال  ۱۳۶۲در تهران به
دنیا آم��د .این بازیگر تاکنون
توانس��ته عناوین متعدد س��ینمایی از جمله
جایزه بهتری��ن بازیگر زن ،پنجاه و پنجمین
جش��نواره فیل��م لوکارن��و س��وئیس ،جایزه
بهترین بازیگر زن ،جش��نواره فیلم آسیایی
و عربی اوس��یان سینه فن و سیمرغ بهترین
بازیگر زن در جش��نواره فیلم فجر را کس��ب
کند .او به زبان انگلیس��ی مسلط است و در
زمینه ادبیات هم فعالیت دارد و مترجم آثار
ادبی است .او جایزه ادبی پروین اعتصامی را
در پنجمی��ن دوره برگزاری آن ،در قس��مت
ادبیات داس��تانی ب��ا ترجمه رؤی��ای مادرم،
تألیف آلیس مونرو کسب کرد.
نگار جواهریان  lبازیگر

نگار جواهریان در تاریخ ۲۲
دی س��ال  ۱۳۶۱در ته��ران
ب��ه دنیا آمد .او در بیس��ت و
هشتمین جشنواره فیلم فجر
موف��ق به دریافت جایزه س��یمرغ بلورین در
رشته بهترین بازیگر نقش اول زن برای فیلم
طال و مس ش��د .وی در چهاردهمین جشن
خانه سینما نیز برای فیلم طال و مس تندیس
بهتری��ن بازیگر زن نقش اول را دریافت کرد.
فارس��ی فیلم کمپ ایکس ری
وی در دوبله
ِ
( )۲۰۱۴به جای کریس��تین استوارت حرف
زده اس��ت .از فیلمهایی که ای��ن بازیگر در
آنه��ا ایفای نقش ک��رده میتوان ب��ه بیا با
من ،نگار ،اعتراف��ات ذهن خطرناک ،قندون
جهیزیه ،پریدن از ارتفاع کم ،حوض نقاشی،
آشغالهای دوستداشتنی ،قصهها ،بیخود و
بیجهت ،اینجا بدون من و ...اشاره کرد.

با هنرمندان

«شکوه یک زندگی»
تعطیلشد

ب��ا توجه به آس��یبدیدگی بیتا س��حرخیز،
تصویرب��رداری «ش��کوه یک زندگ��ی» کار
خود را تا چند روز دیگر دنبال میکند .رضا
بهشتی کارگردان مجموعه تلویزیونی «شکوه
یک زندگی» در خصوص آسیبدیدگی بیتا
س��حرخیز بازیگر نقش نارگل در این سریال
گفت«:خوش��بختانه مش��کل ج��دی ب ه جز
کوفتگ��ی پ��ا وجود ن��دارد و او ب��رای ادامه
معالجات به تهران آمده است .آسیبدیدگی
پی��ش آمده در پی س��وارکاری ای��ن بازیگر
در صحنه تصویربرداری س��ریال در ش��مال
کش��ور ب��ود ».او در ادامه پیرام��ون توقف و
ادام��ه تصویربرداری این س��ریال بیان کرد:
«پیش از این اتفاق ،تصمیم گروه بر تعطیلی
ی��ک هفته بود ک��ه با توجه ب��ه این رخداد
چن��د روزی جلو افتاد و اکثر گروه س��ازنده
و بازیگ��ر به ته��ران آمدهاند ».ب��ه گزارش
باشگاه خبرنگاران ،بهش��تی در پایان درباره
شروع مجدد تصویربرداری اظهارداشت« :بنا
به تصمیمگیری گروه س��ازنده و اگر مشکل
خاصی برای بیتا س��حرخیز رقم نخورد ،سه
تا چهار روز دیگر کار را شروع خواهیم کرد».

سینما
سیدمحمدرضاخردمندان:

خوشحالمدرکنار
بزرگانرقابتمیکنم

سیدمحمدرضا خردمندان ،نویسنده و کارگردان
فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» که قرار
است در بخش سودای سیمرغ سی و پنجمین
جش��نواره فیلم فجر به نمایش در بیاید درباره
همکاریخودباعواملحرفهایسینمادراینفیلم
گفت:اقتضاییکفیلمحرفهایاستفادهازعوامل
حرفهای است که در «بیست و یک روز بعد» این
اتفاق افتاد .وی درباره عالقه خود نسبت به ساخت
این فیلم گفت :ما در ابتدا با قصهای روبهرو بودیم
که حتما نیاز بود به یک فیلم سینمایی تبدیل
شود ،چراکه نمیتوانست در قالب یک فیلم کوتاه
س��اخته شود که پروس��ه نگارش فیلمنامه نیز
 3سال به طول انجامید که در ادامه راه ،با کمک
احسان ثقفی فیلمنامه بهصورت کامل به نگارش
درآمد .به گزارش دیباچه ،این کارگردان که اولین
تجربهبلندسینماییخودرابهجشنوارهفیلمفجر
ارائه کرده ،تاکید کرد :خوشحالم از اینکه در کنار
بزرگان سینمای ایران رقابت میکنم و امیدوارم
داوران در یک فضای آرام و سالم کارها را قضاوت
کنند بهترین اتفاق ارتباط فیلم با مردم است.

ترجمانی
از قمار بر سر هیچ
مجتبی حدیدی

منتقد

«خداون��د فق��ط نامههای عاش��قانه را جواب
میدهد» مجموعهای از نامههای عاش��قانه نزار
قبانی اس��ت که اصغرعلی کرمی آن را ترجمه
کرده و فصل پنجم را درهزار نس��خه به چاپ
نخس��ت رس��انده اس��ت .در ابتدا باید بگویم:
مترج��م عزیز ،روش��مندیات در این اثر برای
کسی هویداس��ت که با ترجمههای پیشین تو
آشنا باشد».
اگربپذیری��م منش��أ خ��اص ب��رای تفک��ر ما،
ش��رایط تاریخی و اجتماعی هس��تند بیشک
نمیتوانی��م به ای��ن مجموعه عاش��قانه از نزار
قبان��ی نگاهی بیندازیم .پ��س چگونه میتوان
بدون پش��توانههای مدنی و جامعهشناس��انه،
این ش��اعر را در پ��روژه کار فرهنگی توصیف
کرد؟ شاید منظر کلیتری که بیرون از اتصاالت
قرن بیستم اس��ت او را بهتر توصیف کند .نزار
ش��عر را از پیوندها و بستهای هرمونتیکی و
فلس��فی خارج کرده است .بسیاری از ایدههای
پست مدرن نیز در این رویکرد زبانی همچنان
عقیم ماندهاند .حدوث ناب و فروکاهش فلسفه
به آرامش با زبان قبانی آمیخته اس��ت .شاید او
به ما بیاموزد که تولید معنای تکنولوژی اس��ت
که هنوز کاربردی نش��ده اس��ت« .انگشتهای
دیگری میخواهم /تا به شیوه دیگری بنویسم/
ب��دم میآید از انگش��تهایی ک��ه دراز و کوتاه
نمیش��وند ...ت��ا پیراهن��ی از ش��عر را در تن
معشوقهام از هم بدرم» (ص)11
مقاومت در برابر نس��بیگرایی س��رمایهدارانه و
بازگش��ت به ساحت امن احس��اس و پیشروی
در خصلتهای نخس��تین ویژگی زبانی اوست
«وقتی گفتم دوس��تت دارم میدانستم انقالبی
علیه سنتهای قبیله برپا کردهام ..میخواستم
قدرت را به دست بگیرم( »...ص)15
اما باید به تب و تاب حضور این ش��اعر سوری
در میان ادبیات بالتکلی��ف امروزمان بپردازیم.
کیفی��ت حضور او بیش��ک در ره��ن ترجمان
اوس��ت .حلقه مفق��وده زبانها ترجمه اس��ت
 .گفت��ار ن��زار در خوان��ش دوم ،متن��ی نظری
محس��وب میش��ود .در برخورد اولیه با شعر او
آنچه چشمنواز اس��ت یکدستی سبک ترجمه
اس��ت «جایزه بزرگ را /به کسی میدهند که
س��ر مرا برایش��ان ببرد /و آن را مانند پرتقالی
فلس��طینی /بر دروازه ش��هر خواهند آویخت..
همه بیسوادان در برابرم میایستند /عثمانیها
با من مخالفاند /درویشه��ا با من مخالفاند/
کاله نمدیها مخالفاند /آنانکه عشق را تجربه
نکردهاند /مخالفاند»(ص)17
ش��اید در نق��د ترجم��ه بت��وان گف��ت زب��ان
معادلسازی از سمت مترجم یک زبان تحمیلی
بر مخاطب اس��ت .اما این فرم خاصی از ضبط
زبان است که بر مترجم خود را تحمیل میکند
و سپس به مخاطب میرسد .قمار شاعر بر سر
محاالت ،برابر با هس��تی اوست که از مرزهای
ناسیونالیس��تی میگ��ذرد و تبدیل ب��ه زبان و
حس مش��ترک میشود .مترجم در پس زمینه
کلیشهها و تکرار ،به انتقال این زبان برنخاسته
بلکه عمدتا معادالت ریش��هدار مانند عش��ق و
اضطراب ناش��ی از آن هر اهمیتی را بیاهمیت
کرده .او توفیق داشته که با وفای به متن اصلی،
ساختمان زبانی را (حتی بدون ضبط رسمالخط
مس��تقل از سوی خویش) منتقل کند .مترجم
به پیشفرضهای حاکم بر زمان و کش��ور نزار
و هماهنگی دوران حیات او با ما اش��راف کافی
داش��ته اس��ت و از یک رادی��کال رهاییبخش
در ش��عر آگاه اس��ت .در یک کالم از اشتراکات
قبانی با مخاطب جدی ش��عر امروز باخبر بوده
اس��ت «احساس کردم /به شکل واضحی با من
دست به یکی کرده /و با کتابهای آسمانی که
خودش نوشته /مخالفت کرده است» (ص)18
البته همانطور که مشاهده میشود فاصلهگذاری
در س��طرها و مختصات نشانهگذاری از دستور
زبان پیروی نمیکنند.
آگاه��ی از ایدهآلها و صراحتهای بکر ش��اعر
باعث ش��ده که اصطالحات در معادلسازیها
نق��ش محوری ایفا کنند «چ��را؟ /زمان را خط
میزن��ی /چ��رخ روزگار را متوق��ف میکنی /و
تم��ام زن��ان قبیل��ه را /یکی ..یک��ی /علیه من
میش��ورا»(ص )24انس��جام دس��توری و قوام
نمادها توس��ط مترجم در هم تنیده ش��ده  .او
هرگ��ز در پی مقابله بهمثل زبانی هنگام انتقال
تصویر نبوده است و در حفظ امضای خود در کار
نکوش��یده است «عاشقی را مانند نمایش بازی
نمیکن��م /با تو /دعوا نمیکنم /مانند بچههایی
که بر س��ر ماهیهای دریا دعوا میکنند /ماهی
قرمز برای تو» (ص)29
اس��تیضاح معش��وقهها در نامههای ش��اعر و
نظریهپ��ردازی برای آن��ان باع��ث رودررویی
ابدی این تکگوییها ش��ده اس��ت .بازسازی
ای��ن یکهگوییه��ا حتی حقیرتری��ن مخاطب
این مجموعه را به تحس��ین وامیدارد .شگفت
اینجاس��ت که به ش��کلی جداگان��ه میتوان
نگاهی فمینیس��تی به ای��ن مجموعه انداخت
«یک زن عادی باش /س��رمه بکش /عطربزن/
حامله ش��و /زایمان کن /زنی مانند همه زنها
باش» (ص.)43
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