فرهنگی

کمبود کارها دست ما را هم بسته است

حمیرا ریاضی بازیگر با اشاره به حضور کمرنگش در تلویزیون
و مش��کل نبود بودجه برای س��اخت پروژه های نمایشی بیان
ک��رد :به نظرم بای��د بودجه های بیش��تری به آثار نمایش��ی
اختصاص پیدا کند تا کارهای بیش��تر و بهتری س��اخته شود.
ب��ه ط��ور مثال خ��ود من تحصیلک��رده این حرفه هس��تم و
س��ال ها در این حوزه فعالیت داشته ام اما چرا باید کمتر در
کارهای متعدد نمایش��ی حضور داشته باشم .وی ادامه داد:
این مس��ئله می تواند دالیل بس��یاری داشته باشد ،اما یادمان

باش��د تعدد و تن��وع کارها باعث می ش��ود که از
نیروی انس��انی بیشتری بهره گرفته شود .ریاضی
درباره پیش��نهادهایی که در س��ال های اخیر به
او ش��ده اظهار کرد :به هر حال در این س��ال ها
فیلمنامه هایی پیش��نهاد ش��ده است ولی ممکن
اس��ت بعضی با س��لیقه من منطبق نباشد .در ۲
تا  ۳س��ال اخیر سه س��ریال به من پیشنهاد شد که فیلمنامه
آنها را دوس��ت نداشتم .این بازیگر تلویزیون درباره فیلمنامه ها

عنوان کرد :اگر تعدد کارها باال باشد من به عنوان
یک بازیگر بهتر می توانم دس��ت به انتخاب بزنم.
در حال حاضر کمبود کارها دس��ت ما را هم بسته
اس��ت .ریاضی در گفتگو با مهرخاطرنش��ان کرد:
من هرچقدر هم که نگرانی داش��ته باش��م که اگر
کاری نکنم به فراموشی س��پرده میشوم ولی باز
ه��م دوس��ت دارم نقش هایی را بازی کنم ک��ه در کارنامهای
قابل دفاع باش��د.

گفتگو با گیتی قاسمی بازیگر نمایش خانه پاکیزه

ویرجینا کودک درون
قوی دارد
* نقش هایی ازجنس ویرجینا نیاز دارند که برای ایفای درستشان به سراغ نمونه
واقعی برویم .در کارهای رئالیستی کمتر چنین نیازی احساس می شود و متن
اگر درست وکامل باشد می تواند بازیگر با رجوع به آن با نقش ارتباط درست و
منطقی برقرار کند

نمایشنامه های کمدی
خارجی ساختار جذابی
دارند و ساختارشان
درست و کارشده
است و در ضمن
می توانند قابلیت های
یک بازیگر را به منصه
ظهور برسانند بازیگر
در ایفای این نوع
نقش ها باید به
جنبه های دیگری
توجه داشته باشد
گیتی قاسمی دارای مدرک کارشناسی از دانشکده
هنرهای زیبای دانش��گاه تهران است و در یک دهه
اخیر با همکاری با بزرگانی نظیر حمیدرضا آذرنگ
،آرشعباسیوتاجبخشفنائیاننقشهایرئالیستی
را به شایستگی بازی کرده است .قاسمی در نمایش
خانه پاکیزه در قالب ویرجینا زن میانسال ساده لوح
و خ��وش باوری بازی می کن��د که در زندگیش به
هیچ چیزجز نظافت اهمیت نمی دهد .گیتی قاسمی
برنده  ۱۱جایزه بازیگری از جش��نواره های میثاق،
بانو ،م��اه ،رضوی ،فجر ،مقاومت ،فجردانش��گاهی،
نمایش های کوتاه و دفاع مقدس شده است و در
ضمن سال قبل هم بازیگر منتخب جشن بازیگرخانه
تئاتر برای نمایش قصیده شب نمناک شد .نمایش
خانه پاکیزه به کارگردانی مانلی حسینپور وسروش
طاهری درباره رمز شادمانه زیستن در دنیای صنعتی
و شلوغ امروز است و ازفضایی کمیک برخوردار است
و روایتگر داستان زوج پزشک آمریکایی است؛ خانم

خانه آنقدر به نظافت بها میدهد که تمام زندگی را
در گرو این موضوع میبیند و همین امر باعث ایجاد
مسائلی برای سایر اعضا خانه میشود .ایران تئاتر به
بهانه اجرای این نمایش در سالن چهارسو مجموعه
تئاترش��هر با گیتی قاسمی درباره نقش ویرجینا و
مضمون نمایش خانه پاکیزه گفتگویی انجام داده که
در ادامه می خوانید.
اغلب آث��اری که در آن ه��ا به بازیگری
پرداخته اید کارهای رئالیستی بودند .ایفای نقش
ویرجینا که جنبه های فانتزی و کمدی هم دارد
برایتان چه ویژگی هایی دارد؟
برای هربازیگری ایفای نق��ش های مختلف دارای
جذابیت اس��ت .بازی درکارهای رئالیستی معموال
یکدست و یک شکل اس��ت .موقعی که کارگردان
نمایش خانه پاکیزه پیشنهاد ایفای این نقش را به
م��ن داد و متن را خواندم از بازی در نقش ویرجینا
استقبال کردم.
آیا تا به حال چنین نقش هایی بازی کرده
بودید؟
ن��ه  ،تا به حال چنین ن��وع نقش هایی بازی نکرده
ب��ودم .البته چند س��ال قبل درنمایش��ی با عنوان
امیال س��رکوفته به کارگردانی فرهاد تجویدی کار
کردم که به مرحله اجرای عمومی نرس��ید.به نظرم
نمایشنامه های کمدی خارجی ساختار جذابی دارند
و ساختارشان درس��ت و کارشده است و در ضمن
می توانند قابلیت های یک بازیگر را به منصه ظهور
برس��انند بازیگر در ایفای ای��ن نوع نقش ها باید به
جنبه های دیگری توجه داشته باشد.
ایف��ای نق��ش های کمدی ای��ن چالش را
دارد که بازی بازیگر به سمت لودگی و کمدی
سطحی برود؟
نکته درستی اش��اره کردید وباید بازیگر حساسیت

و دقت زیادی درحین بازی داش��ته باشد تا چنین
اتفاقی رخ ندهد.
به نظر می رسد کاراکتر ویرجینا بین تیپ
– شخصیت در نوسان است؟
به نظرم جنبه ش��خصیتی ویرجینا از تیپ بودنش
پررن��گ تراس��ت .م��ن ماب��ه ازای خارجی چنین
ش��خصیتی را دیده بودم .آدمی که استرس دارد و
موقع حرف زدن در حین هیجان چیزی میان گریه
وش��ادی عکس العمل بروز می دهد .یا به تعبیری
در یک لحظه شاد ودر لحظه دیگر غمگین است و
سریع تغییر رویه می دهد.
آی��ا ویرجینا آدم شکس��ت خ��ورده ای
است؟
چنی��ن اعتق��ادی ندارم .به نظرم بیش��تر توس��ط
اطرافیانش درک نمی ش��ود .ویرجینا دچار کمبود
اعتماد به نفس است و علت پرحرفیش همین کم
بودن اعتماد به نفسش است.
دلیل داشتن چنین روحیه چیست؟
ش��اید مدام توسط دیگران تحقیر ش��ده و یا آدم
توس��ری خوری اس��ت.از کودکی م��دام ویرجینا
را ی��ا ب��ا خواه��رش ک��ه در زندگی به ظاه��ر آدم
موفق��ی اس��ت مقایس��ه می کنن��د و م��دام به او
س��رکوفت می زنن��د که خواهرش دکتر ش��دی و
توهیچ کاره ای .
ب��ه لح��اظ فیزیک��ی هم می��ان دو خواهر
تفاوت های زیادی وجود دارد؟
درس��ت اس��ت و این تغییرات فیزیکی هم میان
دوخواهر وجود دارد.به لحاظ ازدواج هم خواهرش
ازدواج موفقی داش��ته اس��ت و همانطوری که در
نمایش می بینیم ویرجینا کمتردرباره همسرش
صحبت می کند.

بنابراین مشخص نمی شود که آیا ویرجینا
زندگ��ی مش��ترک موفق��ی دارد و ی��ا زندگی
مشترکش ناموفق است؟
بله ،اش��اره گذاری می شود و ویرجینا در بخشی از
نمایش می گوید ش��وهرم تالشی برای خندان من
انجام نمی دهد.و موقعی که دلیل کارش را می پرسم
می گوید چون موقعی که می خندی صدایت شبیه
مگس می ش��ود .عالقه ای ب��رای خندان تو ندارم .
بنابراین ویرجینا ازهمه طرف تحقیرمی شود.
با توجه به شرایط زندگی که ویرجینا با آن
روبه رو اس��ت  .بیشتر به نظر می رسد کودک
بزرگسالی اس��ت که در دنیای کودکیش باقی
مانده است؟
بله ،ویرجینا ک��ودک درون قوی دارد وبالغ درونش
چن��دان رش��دی نداش��ته و خ��ودش را دردنیای
کودکی اش محصور کرده است .
درباره طراحی و معماری شخصیت ویرجینا
در حین بازی چگونه عمل کردید؟
همانطوری که اش��اره کرد با توجه به الگویی که از
این ش��خصیت در ذهنم داشتم و درکنارش توجه
به دیالوگ های این شخصیت درمتن نمایشنامه به
این شخصیت نزدیک شدم .حین خواندن متن مدام
ویرجیناراباآدمهاییکهمیشناختممقایسهمیکردم
وآدم های مشابه او را درذهنم مرورمی کردم .
آیا جزو بازیگرانی هس��تید ک��ه برای ایفای
نقش هایتان به سراغ مابه ازای واقعی می روید؟
بسته به جنس و نوع نقش دارد .نقش هایی از جنس
ویرجینا نیاز دارند که برای ایفای درستشان به سراغ
نمونه واقعی برویم .در کارهای رئالیستی کمتر چنین
نیازی احس��اس می شود و متن اگر درست وکامل
باشد می تواند بازیگر با رجوع به آن با نقش ارتباط
درست و منطقی برقرار کند.

بهترین نمایشهایی که در سال  2017به صحنه میروند
مجله گاردین در گزارشی ده نمایش برتری را که
سال  2017به صحنه خواهند رفت را معرفی کرده
است که هنرآنالین متن مربوط به این گزارش را
ترجمه کرده که در ادامه می خوانید.
هملت

نمایش "هلمت" تئاتر آلمیدا از ماه فوریه سال ۲۰۱۷
افتتاح میشود و نمایش "هملت" توسط آیکی که
مدیر مشاور این تئاتر است به صحنه خواهد رفت.
این نمایش ب��ا حضور اندرو اس��کات بازیگر نقش
جیم موریارتی فیلم "شرلوک" اجرا خواهد شد .او
رکورد قابل توجهی در مسیر فعالیت تئاتریاش در
نمایش��نامه "امپراتور و گالیله" تئاتر ملی و نمایش
" "Cockتئاتر رویال کورت به دس��ت آورده است.
او اکنون در س��ن  40س��الگی نق��ش "هملت" به
کارگردانی رابرت آی��ک را بر عهده گرفته و مقابل
"ژولیت استیونسون" در نقش "گرترود"" ،جسیکا
براون فیندلی" در نقش "اوفلیا" ایفا نقش میکند.
ریاکار

نمای��ش "ریاکار" کمدی اس��ت ک��ه برنده جایزه
بهترین نمایشنامه شده و به کارگردانی کارگردان
ماهر فیلمهای کمدی فیلی��پ برین اجرا خواهد
شد .ریچارد برن نویسنده این اثر است.
آنتونی و کلئوپاترا

"آنتونی و کلئوپاترا" یکی از تراژدیهای شکسپیر
اس��ت که سال  1606نوشته ش��ده است .این اثر
یکی از تراژدیهای عاشقانه شکسپیر است که این
بار توسط اقبال خان در تئاتر استنفورد به صحنه
م��یرود .در آن "ژوزتی س��یمون" به عنوان ملکه
مص��ری ظاهر خواهد ش��د .اقبالخان که نمایش
جنجالی "اتللو" را با یک سیاهپوست ساخته است

از جود الو تا سام مندس

اینبار تجربه جدیدی از شکسپیر را رقم خواهد زد.
"بز ،یا سیلویا کیست؟

دامین لوییس ،که آخرین بار در نمایش "بوفالوی
آمریکایی" دیوید مامت حضور داشت ،هم اکنون
در نمای��ش کالس��یک آمریکایی "بز ،یا س��یلویا
کیس��ت؟ " نوش��ته ادوارد آلبی خواهد درخشید.
لویی��س در این اث��ر ایفاگر نق��ش مارتین معمار
میانس��الی اس��ت که زندگی خانوادگیش پس از
آن که او عاش��ق یک بز میش��ود فرو میپاش��د.
کارگردان��ی و تهیه کنندگی این اثر بر عهده ایان
ریکسون اس��ت و در س��الن "رویال هیمارکت"
انگلستان به صحنه میرود.
وسواس

ت س��ال  ۲۰۱۷با
ن و اردیبهش�� 
جود الو فروردی 
تئات��ر "وس��واس" برگرفت��ه از فیلم��ی با همین
نام ب��ه کارگردانی لوکینو ویس��کونتی کارگردان
نئورئالیس��ت س��ینمای ایتالیا ،بعد از  ۲۲سال به
صحنه تئاتر باربیکن انگلستان باز میگردد .او قرار
اس��ت در این تئاتر که ب��ا کارگردانی ایوو ون هوو
برنده جایزه اولیویه سال گذشته برای کارگردانی
نمایش "چش��ماندازی از پ��ل" ،به صحنه خواهد
رف��ت در نق��ش جینو ب��ه ایفای نقش بپ��ردازد.
ویس��کونتی "وسواس" را در سال  ۱۹۴۳بر اساس
رمان "پس��تچی دو بار در میزند" نوش��ته جیمز
کین س��اخت .ای��ن اثر به زندگ��ی جینو که یک
خانه به دوش آواره اس��ت میپ��ردازد که در یک
مسافرخانه مشغول به کار میشود .او به مرور زمان
به همسر صاحب مس��افرخانه عالقهمند میشود
و با همدس��تی یکدیگر ،صاحب مسافرخانه را به
قتل میرسانند اما پس از آن درگیر شک و دودلی
نسبت به هم میشوند.

فرشتگان در آمریکا

نمایش "فرش��تگان مرگ" اثر ماریان الیوت است
که در تئاتر ملی انگلستان به صحنه خواهد رفت.
این اثر سرشار از صحنه های خیره کننده سیاسی
و مذهبی "تونی کاشنر" با طراحی رویایی از "ناتان
لین" آمریکایی و "دنیس گاف" و همین طور اندرو
گارفیلد و راسل تووی است.
فریمن

سام مندس کارگردان فیلم پرفروش “جیمز باند”،
نمایشنامه ای از "جز باترورث" را در رویال کورت
لن��دن کارگردانی می کند .این نمایش که عنوان
آن " "freemanاس��ت آپری��ل و می به صحنه
خواهد رفت .گفتنی است؛ سام مندس کارگردان
انگلیس��ی است که به خاطر س��اخت اولین فیلم
خود ب��ا نام "زیب��ای آمریکایی" توانس��ت جایزه
اس��کار بهترین کارگردان��ی را از آن خود کند .از
جمله فیلمه��ای مطرح مندس میتوان به زیبای
آمریکایی ،جادهای بهسوی تباهی ،جاده انقالبی و
اسکایفال اشاره کرد.
ساعتی که ما چیزی درباره همدیگر نمیدانیم

ویل��ز ویلس��ون در ت��ازه ترین اثر خ��ود نمایش
"ساعتی که ما چیزی درباره همدیگر نمی دانیم"
را به صحن��ه خواهد برد .او این نمایش فوقالعاده
بیکالم پیتر هاندکه را سال  1992در میدان شهر
با  450ش��خصیت روی صحنه برد .این اثر برای
اولین بار سال  1994در جشنواره فیلم ادینبورگ
بریتانیا و سال  2008به طور مسحور کننده ای در
سطح ملی روی صحنه رفت .این نمایش اکنون به
عنوان بخشی از فصل جدید "لوکئوم" به اسکاتلند
برگشته است.

هوس زیر درخت نارون

این نمایشنامه یوجین اونیل که اجرای آن تا سال
 1940در بریتانیا ممنوع شد ،تراژدی یونانی است
که اغراض نفس��انی و همچنین غرایز فروید را در
یک مزرعه آمریکایی نقل میکند .کل نمایشنامه
پیرام��ون مرد  75س��اله به نام "افرای��م کابوت"
می گذرد که با دختر جوانی ازدواج کرده اس��ت؛
او عالقه و تمایل به داش��تن پسر دارد .سام یاتس
کارگردان این اثر است.
همیلتون

ای��ن نمایش که روایت داس��تان مهاجرت و تولد
نس��ل نخس��ت آمریکاییها و الکساندر همیلتون
از بنیانگذاران ایاالت متح��ده را روایت میکند،
موف��ق به کس��ب  11جایزه تونی ش��ده اس��ت.
کس��ب چنین موفقیتی برای نخستین بار صورت
میگی��رد و رک��ورددار نامزدی "تون��ی" پیش از
ای��ن نمای��ش "بیلی الی��وت" در س��ال  ۲۰۰۹و
تولیدکنندگان س��ال  ۲۰۰۱ب��ود که هر یک ۱۵
نامزد کس��ب ک��رده بودند" .همیلت��ون" یکی از
نادر نمایشهای موزیکالی است که توانسته کامال
خ��ود را وارد فرهنگ عامیانه در حدی گس��ترده
کند .این نمایش از نظر تجاری هم به شدت موفق
اس��ت و هر هفته در برادوی  ۶۰۰هزار دالر سود
میکند .قرار است نمایش آن گستردهتر هم بشود
و بعد از یک تور در ش��یکاگو در ماه س��پتامبر به
آمریکای ش��مالی و لندن هم ب��رود .این نمایش
ب��رای کتاب و آهن��گ آقای میران��دا ،کارگردانی
توماس کِیل ،رهبری ارکس��تر الک��س الکاموآر،
طراحی حرکات موزون اندی بالنکنبولر ،لباسهای
پ��ل ت��ازول و طراح��ی ن��ور ه��اول بینکلی هم
برنده تونی شد.
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ساعد سهيلي در ماهور

آفتاب یزد :س�اعد س�هیلی برای ایفای نقش اصلی فیلم س�ینمایی "ماهور" انتخاب شد.
حمید زرگرنژاد کارگردان این فیلم س�اعد س�هيلي را به عنوان بازیگر اصلی پروژه جدید
خود انتخاب کرده است .به گفته کارگردان فیلم سینمایی "ماهور" حضور محسن تنابنده به
دليل آسيب ديدگي از ناحيه زانو در این فیلم منتفی شد و به دعوت ایشان ساعد سهیلی
جایگزین این نقش شد.

با هنرمندان

محمد صادقی:

سینمای ایران جوان است

محم��د صادقی پنجش��نبهها در مقام مجری و
منتقد برنام��ه "کافه فیلم" به ش��بکه آیفیلم
پوگفت
میآید و بهنقد فیلمهای سینمایی و گ 
ب��ا کارگردان آن اثر میپردازد .او درباره حضور
در ای��ن برنامه گفت :در این برنامه بعد از اینکه
فیل��م مورد نظر پخش ش��د ،با کارگ��ردان آن
فیلم گفتگ��و میکنیم و درب��اره فیلم به بحث
مینشینیم .برنامههای گفتگو محور دیگری در
این زمینه و با این موضوع در طی این س��الها
تولیدش��دهاند ،اما به صورت تخصص��ی درباره
سینما ،در آنها صحبت نشده است .ازآنجاییکه
من س��الهای متمادی دروس تخصصی سینما
را در دانش��گاهها تدریس میکردم دور از ذهن
نیس��ت که حاال بهصورت تخصص��ی و در ابعاد
مختل��ف فیلمها را بهنقد بکش��م و درباره آنها
صحبت کن��م .وی ادام��ه داد :ضمن اینکه به
دلیل نداش��تن وقت کافی خیلی فرصت دیدن
فیلم ندارم و این برنامه فرصت مغتنمی اس��ت
که بتوانم پای دیدن آثار سینمای ایران بنشینم.
عالوه بر این آثار خوبی انتخاب میشوند که باید
این آثار را دید .بازیگر س��ریال "والیت عش��ق "
افزود :مهمانان خوبی داریم که یا از سینماگران
خبره و مجرب هستند و یا جوانان مستعدی در
حوزه فیلمسازی هس��تند که مشغول به کارند
و همی��ن عامل نیز موجب میش��ود که گفتگو
برای مخاطبین هم جالب و جذاب باشد .بناست
"کافه فیلم" برنامه سازندهای باشد و قرار نیست
حاش��ی هدار و همراه با چالش به روی آنتن برود.
ما میخواهی��م در این برنامه به ش��کل دقیق،
اصولی و دانش��گاهی س��ینمای ایران را بررسی
کنی��م و درباره نق��اط قوت و ضعف س��ینما و
کمبودهای آن صحبت کنی��م .صادقی اظهار
کرد :س��ینمای ایران اصوالً جوان است و هنوز
به چهلس��الگی نرسیده است .س��ینمای بعد
از انقالب و قبل آن بس��یار با ه��م فرق دارند و
به لحاظ مضامین و س��اختار متفاوت هس��تند.
با توجه به این ش��کلگیری ،تالش سینماگران
قابلستایش است و چالشهای بسیار متعددی
پیش روی صنعتگران و سینماگران وجود دارد.
تالش ما این اس��ت که منصفانه به این فیلمها
پرداخته شود و مهمانان برنامه نیز با رضایت از
برنامه خارج شوند .وی در پاسخ به این سؤال که
این برنامه در مقایس��ه با برنامههای دیگری که
به س��ینمای ایران میپردازند و همواره حواشی
به هم��راه دارند بیان کرد :درواقع فیلمس��ازان
فیلمهایی را که میس��ازند ،وقت��ی مورد نقد و
تحلی��ل منصفانه قرار میگیرد ،پذیرا هس��تند.
وقتی منتقد دس��تی بر آتش دارد و با ش��رایط
تولید فیلم آشناس��ت و از کم و کیف آن اطالع
دارد ،میتواند نقدی منصفانه و درس��ت داشته
باشد .من سالهاست در سینما مشغول فعالیت
هس��تم چه در داخل کش��ور و چه در خارج از
کش��ور و با مسائل و چالشها و محدودیتهای
فیلمسازی آش��نایم ،این آشنایی باعث میشود
ت��ا واقعبینانه برخورد ش��ود و بااط�لاع از کم و
کیف تولید فیل��م با آثار برخ��ورد و آنها را به
بوته نقد کشید .این وجه اشتراک ،ارتباط مؤثر و
تبادلنظر متقابلی با سینماگر برقرار میکند ،در
ی که منتقدان بافاصله تحلیل میکنند و با
حال 
شرایط تولید ،آشنایی ندارند .بازیگر فیلم "پرده
عشق " درباره تعداد قس��متهای تولیدی این
برنامه گفت :قطعاً تا پایان سال این برنامه ادامه
خواهد داشت و پسازآن با توجه به بازخوردهایی
که تاکنون داشتیم بررسی میشود که وارد فاز
بعدی ش��ویم یا خیر .صادق��ی همچنین درباره
حض��ور در جش��نواره فیل��م فج��ر و س��اخت
ویژهبرنام��های در این زمینه نیز اظهار کرد :این
برنامه متمرکز روی فیلمهای اکران ش��ده حال
حاضر سینما نیست .درواقع مروری دارد بر آثار
س��ینمایی؛ الزاماً ما روی جش��نواره و فیلمهای
جدید خیلی متمرکز کار نمیکنیم و حضورمان
در جشنواره بستگی به دستاندرکاران برنامه و
مدیران ش��بکه آی فیلم دارد که ویژهای برای
جش��نواره فیلم فجر ت��دارک ببیند یا خیر .وی
با اش��اره به اینکه فیلمه��ای ارزنده و باکیفیت
س��ینما برای پخش انتخاب میش��وند ،افزود:
سعی بر این است که از فیلمهای متاخرانتخاب
ش��ود و تمرکز بیش��تر روی دهه  90باشد و یا
فیلمهایی که ارزش��مند و ارزنده هستند .ضمن
اینکه کپیهایی که شبکه آی فیلم با تکنولوژی
روز از فیلمها میگیرد بیس��ابقه است و نسخه
جدیدی از فیلمها به شکل  Full HDبه روی
آنتن میروند .ما در نظر داریم فیلمهای باکیفیت
و ارزنده را پخشکنیم ت��ا بیننده از مرور آنها
بهره ببرد.

با پیشکسوتان

ملکهرنجبر:

حالمتعریفیندارد

ملکه رنجبر بازیگر پیشکس��وت سینما تئاتر و
تلویزیون پیرامون اوض��اع و احوال این روزهای
خود گفت :اوضاع جس��می خوبی ندارم و حالم
تعریفی ن��دارد .وی همچنین در مورد فعالیت
اخیر خود اظهار داش��ت :مهران غفوریان با من
صحبت کرد و گفت که قرار است اوایل زمستان
زیر آسمان شهر چهار را تولید کند و میخواهد
اولین بازیگر این مجموعه تلویزیونی من باشم.
چند روز پیش غفوریان با ماش��ین دنبالم آمد و
مرا برای حضور در یک سکانس در سریالش برد
تا مردم از صحت و سالمت من با خبر بشوند .به
گزارش باشگاه خبرنگاران ،بازیگر فیلم سینمایی
«گناه��کاران» در پای��ان در خص��وص ادام��ه
فعالیتهایش تصریح ک��رد :من در حال حاضر
امکان هیچ فعالیتی ندارم و نمی توانم دوباره در
فیلم یا سریال ایفای نقش کنم.

فیلم کوتاه

«من هم هستم»
مقابلدوربین

فیل��م کوت��اه «م��ن هم هس��تم» ب��ه تهیه
کنندگ��ی و کارگردانی محم��د رضا یکانی در
مرحله پیشتولید قرار دارد و روز چهارش��نبه
 ۲۲دی م��اه فیلمبرداری آن آغاز می ش��ود.
این فیلم که از تولیدات جدید موسسه «تصویر
ستاره هنر» است ،برای اولین بار در جشنواره
فیلم های « ۱۰۰ثانیه ای» نمایش داده می شود .به
گزارش مهر ،این فیلم کوتاه به موضوع حرمت و
احترام به بنیاد خانواده می پردازد.

ترجمانی از قمار بر سر هیچ

ادامه از صفحه 3
ن��زار چگون��ه ای��ن هم��ه مخاط��ب دارد؟
"هرک��س ادعا کن��د /از دریای چش��مانت/
ماهی کوچک��ی گرفته /دروغ گفته اس��ت/
هرک��س ادعا کند ک��ه /فهمیده چه عطری
می زنی /و یا آدرس مردی را که برایش نامه
می نویسی را پیدا کرده /دروغ گفته است"
(ص )52آیا مخاطبین او کس��انی هس��تند
ک��ه بی هی��چ تعل��ق خاطری کول��ی وار و
حس��رت آلود در ستایش گذش��ته ردپایی
از حقیقت را نش��ان می دهند؟ آیا هستند
کس��انی ک��ه بی انتس��اب به هی��چ گروه و
جریانی به حضور خویش معترف اند؟
به س��طح بیانی که توج��ه کنیم گویا کمی
تعجیل در انتخاب واژه های معادل ،ویرایش
متن و اصطالحات صورت گرفته اس��ت  .با
توج��ه به ترجمه های پیش��ین این مترجم
می ت��وان فهمید فرآین��د ارزش ها برای او
همان فرهنگ است و تراشه های ادبی برای
او تقریبا حکم حاشیه را دارد  .اما پررنگ سازی
واقعی��ت را دوس��ت دارد  .الگ��وی هن��ری
برای او همان کیفیت انتقال زیبایی است .
ی��اری خواهی از کالم حاضر در متن و ارائه
روشن یک رویداد را می پسندد .
ابعاد سایه
ِ
در واقع ش��یوه ای از ارائه گزاره ها را نشان
نمی دهد "ناخن های عشق مان خیلی بلند
ش��ده اس��ت /باید /ناخن های��ش رابگیریم/
پی��ش از آنکه گلوی تو را پاره کند /و گلوی
مرا"(ص)60
ای��ن ک��ه در ی��ک لحظ��ه چگون��ه از بن��د
داللت ها بیرون می جهد و از ظرف زبان عربی
فاصله می گیرد و به توصیف تصاویر انتزاعی
می پردازد در رهن ترجمه اس��ت "  ...پس
از جدایی طوالنی/احس��اس م��ی کنم/نامه
عاش��قانه ای دس��تپاچه /به صندوق پست
انداخته ام"(شعرپشت جلد)
ف��ارغ از جغرافی��ا ای��ن طعنه ه��ای رک و
ب��ی پرده به این س��رزمین ورود می کند و
پشتوانه آن معیارهای اکنون ما برای زندگی
اس��ت که مترج��م با درای��ت آن را دریافته
اس��ت "هنگامی که به کوهستان می روی/
بیروت قاره ای نامسکون می شود /زنی بیوه
می شود /من با کوچ مخالفم /با هرچه تو را
از سینه ام دور کند مخالفم" (ص )64از تب
حضور نزار در این کش��ور نم��ی گویم بلکه
تمایل ابتدایی ما برای حضورش حتما ربط
و ضبط هایی دیگر هم داشته است .
آشنا س��ازی مخاطب با محورهای فرهنگی
آن دیار توصیف اش��تراکات ما با کشور مبدا
اس��ت" و فرار کرده ام /تا با دوچرخه آزادی
جه��ان را بگردم /به هم��ان روش که بادها
س��فر می کنند" (ص.. " )34حتی عطرها/
می فهمند غریب��ی یعنی چه /حتی عطرها
هم معنای تبعید را می دانند"(ص)68
در پای��ان باید گفت بالغ��ت هنری نیروی
اصلی نزار قبانی نیست بلکه ابالغ سکوت و
میل به بی رنگی همان ترجمان ازلی اس��ت
که در استعاره عشق ترجمه شده است .

