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فیلمساز

«به بهانه نشان ندادن سازها از نمای نزدیک
در کنسرت آنالین استاد شهرام ناظری»
توگویی صدای شــهرام ناظری از خاک به افالک
رفته و با ســیر در کرانههــای الهوتی باز به خاک
برگشته تا هر صاحبدلی را در هر گوشه از دنیا ،از
مرگ تن برهاند ...با صدای افالکی شــهرام ناظری
گوشمان «قصهی ایمان شنید و مست شد» .با این
صداســت که میتوان به ذات بیچون خداوندی
اندیشید ،نه وعظ تزویرکارانی که بر پیشانی ،نقش
ریا زدهاند .صدای شهرام ناظری از لهیب آتش شعر
موالنا گداخته شده که اینگونه شورانگیز و شعله
ور است . ...نام شهرام ناظری بهتنهایی برای هویت
فرهنگی ایران بزرگ کافیســت . ...شهرام ناظری
برای ما همسنگ فردوسی ،موالنا و حافظ است. ...
برای ما بهاندازهی تخت جمشید -این شاهکار بی
بدیل هنر و معماری -گرانبهاست .در صدای شهرام
ناظری ،حماســه اسطوره ،شــور ،عرفان حقیقی،
مراقبه ،تاریخ مبارزات حقطلبانه نهضتهای ملی
و قومی ایرانیان ،عشــق ،ادبیــات ،رزم و بزم و. ...
یکجا متجلی اســت .صدایی کــه از دل آن ،این
همه ارزش واال جاریســت ،خــود میراث فرهنگی
عظیم و جاویدان است .نشان ندادن ساز در نمای
نزدیک از کنســرت آن الین شهرام ناظری ،کاری
ضدفرهنگی اســت که مبدع آن صداوسیماســت.
سالهاســت تنــگ نظریها و کجســلیقگیهای
افراطی مدیران و متولیان محافظهکار این رسانه،
نسبت به موسیقی اصیل ،اینگونه بوده و هست و
عجیب اینکه خود صداوسیما مبدع سخیفترین و
مبتذلترین موسیقی بوده است ...صداوسیما طی
ســالها ،هیچ موسیقی اصیل ســنتی درجهیکی
پخش نکرده و اگر هم چیزی بهعنوان موســیقی
ســنتی از این رســانه شنیده شــده ،در حقیقت
تفالههای موسیقی سنتی بوده است .شهرام ناظری
خود بارها به عملکرد این رسانه در قبال موسیقی
اصیل ایرانی و هنرمندان بزرگ موســیقی سنتی،
اعتراض کرده است .عجیب این است که این روزها
 ،وطن «ای هســتی من» با صدای شهرام ناظری،
از این رسانه به کرات میشود چون این رسانه  -به
خاطر مقتضیات روز ،به این شعر و موسیقی و این
آواز حماسی شــدیدا نیاز دارد .موسیقی حقیقی،
چون آب زالل چشمهساران ،روح را نوازش کرده
و موجــب اعتالی آن میشــود .صــوت و مزامیر
داود نبــی که در کتب مقدس از آن ســخن رفته،
نیایــش به درگه خداوندی و نغمــه آفرینش بوده
است .چه جانهای آگاه و بیقراری که با زخمههای
ساز به فلسفه جهان هســتی ،راز آفرینش و فراتر
از آن،به درگه بیچون خداوندی نزدیک شده اند و
اینک بر این هنر مقدس چه رفته اســت؟! حسین
علیزاده ســالها پیش گفته بــود «تلویزیون وافور
را نشان میدهد اما ســاز را نشان نمیدهد »...تو
خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل .شــهرام
ناظری تنها خوانندهای است که با تسلط دقیق بر
شعر و ادبیات خروشان پارسی ،از نوعی جهانبینی
خاص برخوردار اســت که شــاید غیر از او ،هیچ
خوانندهای در جهان از آن بهرهای نبرده باشــد. ...
این جهانبینی به علت اتصال اندیشه او به دریای
بیپایان موالناست...موالنایی که تا هزارههای فرارو
تکرار ناشــدنی خواهد بود و بهتبع صدای شــهرام
ناظری نیز ،چنین خواهد بود .صدای شهرام ناظری
چون شهابی گدازان است که تا ابدیت در این گنبد
دوار سیر خواهد کرد . ...خرسندیم که در روزگار
شــهرام ناظری هستیم .ما با صدای شهرام ناظری
دگرگون میشویم .صدایی که بیهیچ گزافهای تا
سدهها و هزارههای فرارو ،تکرار نخواهد شد .صدای
شهرام ناظری ،رستاخیز و رنسانس موسیقی ایرانی
اســت .توگویی آواز او ،آواز خداســت .اما آنان که
موجب شــدهاند تا اینگونه با ســاز و موســیقی
برخورد شــود ،از یاد نبرند وقتیکه تمامیت ارضی
این سرزمین دســتخوش هجوم و کارزار هولناک
نبرد تحمیلــی عراق علیه ایران بــود ،این صدای
شعلهور و حماسی شهرام ناظری و صدای سرکش
محمدرضا شــجریان بود که روحیه تهور و دلیری
را در جوانان ایرانی برمیانگیخت تا به دفاع از این
ســرزمین فناناپذیر برخیزند .هنوز وقتیکه پس از
دههها ،تصنیف «کجایید ای شهیدان خدایی» را با
صدای شعلهور شهرام ناظری را میشنویم ،روحیه
سلحشــوری ما را برمیانگیزد و از نهایت غرور ،مو
بر انداممان ،دشنه میشود .این تصنیف هنوز تازه،
غرورانگیز و لبریز از حماسه است.
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حمید دشتی؛ مترجم «جاذبه» آلفونسو کوئرون ،خوناس کوارون و رودریگو گارسیا:

ترجمه ،به یک پُز فرهنگی تبدیل شده است

همدلی| علی نامجــو« :برتریــن فیلمنامههای جهان»،
نام مجموعهای اســت کــه فیلمنامههای تعــدادی از
شناختهشدهترین آثار ســینمای جهان را در خود جای
داده اســت .آثار ماندگاری مانند آغاز ،کازابالنکا ،آگوست
اوســیج کانتی ،پاندای کونگ فوکار ،بازیگر ،هتل بزرگ
بوداپست و سخنرانی پادشاه که با تصاویری خاطرهانگیز
در ذهن دوستداران سینما نقش بستهاند توسط گروهی از
فارغالتحصیالن سینما و تئاتر ترجمه شدهاند تا عالقهمندان
به این عرصه بتوانند به منبعی نسبت ًا کامل دست پیدا کنند.
این گروه تعدادی از فیلمنامههای مطرح ســینمای جهان
که فیلمهای بزرگ و ماندگاری از روی آنها ســاخته شده
را به فارسی برگرداندهاند تا خأل موجود در این حوزه را در
کشورمان تا حدودی پر کنند .تقریب ًا تمامی این آثار برای
مخاطبان ســینما و حتی عامه مردم آشنا هستند ،چراکه
توســط کارگردانان صاحب نامی چون اورسن ولز و آلفرد
هیچکاک به فیلم در آمده و در زمره برترین فیلمهای تاریخ
سینما جای گرفتهاند .گروه ترجمه «برترین فیلمنامههای چگونگی شــکلگیری کاراکترها و نحوه نگارش «جاذبه» صحبت
جهان» سعی کرده به متن اصلی وفادار بماند تا دوستداران میکرد ،نکات مؤثری داشــت که باعث شــد وارد شدن به دنیای
حوزه فیلمنامهنویســی بتوانند برای ورود به این عرصه به فیلمنامه برای من آســانتر شــود .درباره فیلمنامه «نیمهشب در
آن استناد کنند .همچنین این مجموعه تالش کرده ارتباط پاریس» اما فیلمنامه به فیلم بسیار نزدیک است .بااینوجود ارجاعات
تنگاتنگی با ویراستار داشته باشــد تا ترجمهای دقیق و فراوانی دارد که باعث میشود بگویم کسانی که فقط فیلم را دیدهاند،
البته شــیوا ارائه دهد .عالقهمندان به فیلمنامهنویسی در بخش اعظمی از اطالعات و درونمای ه آن را بدون خواندن فیلمنامه
ایران معتقدند با وجود انتشــار کتابهای متعدد در این درنیافتهاند.
به نظر خودتان مخاطبان این اثر چه کســانی هستند و
حوزه ،تعداد منابع جامع زیاد نیست« .برترین فیلمنامههای
سینمای جهان» اثری قابلتأمل است که میتواند روشنگر انتظار یا آرزویی که برای کتاب ترجمهشده از سوی خودتان
راه برای عالقهمندان به فیلمنامهنویســی باشد و دریچه دارید ،چیست؟
جدیدی را به روی آنها بگشاید .به سراغ یکی از مترجمان اگر واقعبین باشــیم ،دایره مخاطبان بیشــتر
این مجموعه رفتیم و در خصــوص تجربه حضور در گروه معطوفِ عالقهمندان ،دانشــجویان و اســاتید
ترجمه مجموعه «برترین فیلمنامههای سینمای جهان» با او سینمایی/تئاتری میشــود .متأسفانه به دلیل
به گفتوگو نشستیم .از حمید دشتی پرسیدیم که بر اساس سیاســتگذاریهایی که عمدا ً بهغلط تعریف
چه معیاری برای حضور در این گروه انتخاب شده است .یکی شــدهاند ،جامعه آماری از ایــن فراتر نمیرود.
از کتابهای این مجموعه «جاذبه» به قلم خوناس کوئرون زمانی که ما دانشجو بودیم ،به دلیل اینکه من
است که در 120صفحه با ترجمه حمید دشتی روانه بازار شده بیشــتر وقتم را در کالسهای فیلمنامهنویسی
است« .جاذبه» هم بهصورت کتاب به دست مخاطبان رسیده میگذراندم ،علیرغم اینکه رشته خودم تئاتر
و هم به شکل فیلمنامه در آمده و روی پرده سینما تصویر بود ،همیشــه در پیدا کردن ترجمه مناسبی از
شده است .ماحصل گفتوگوی همدلی با حمید دشتی یکی فیلمنامههای مدنظرم به مشکل برمیخوردم.
از مترجمان گروه ترجمه «برترین فیلمنامههای سینمای پیشازاین انسجامی در ترجمه و چاپ فیلمنامه
وجود نداشت .اغلب متنهای بسیار شاخص و
جهان» را در ادامه میخوانید:
تکرار شدهای بود که خیلی پراکنده ،شلخته و با
شخص شــما لزوم تســلط بر ادبیات دنیای تصویر و فرمتهای غیراستاندارد منتشر میشد که اگر الزامی وجود نداشت،
برخورداری از دانشــی معین دراینباره را تا چه اندازه در قطعاً مخاطب رغبتی به مطالعه پیدا نمیکرد .درباره قسمت دوم
موفقیت ترجمه آثاری مانند «جاذبه» مؤثر میداند؟ اص ً
ال سؤالتان ،بههرحال آرزوی هر مترجمی است که ترجمانش خوانده
شده و توأمان موردتوجه متخصصین و عوام قرار بگیرد.
مهم است یا خیر؟
برای آینده ،عالقه و ترجیح شــخصی شما کار در زمینه
باید بگویم که بله ،مهم است .فکر میکنم اگر به تاریخ ترجمه در
ایران هم نگاهی بیندازید ،درمییابید که اکثر مترجمان موفقی که مکتوب و انجام فعالیتهای پژوهشی در حوزه تصویر است
آثار ادبی و هنری را ترجمه کردهاند ،تحصیالت یا مطالعات هنری یا میخواهید بهعنوان کارگردان ،بازیگر یا دیگر عوامل هم
داشــتهاند .این موضوع حتی در انتخاب متون مورد ترجمه توسط فعالیتکنید؟
شــخص مترجم هم مؤثر است .مطمئناً دید یک زباندان صرف با باید بگویم کــه ترجمه جذابیتی برای من دارد که شــاید تألیف
یک تحصیلکرده ســینمایی یا تئاتریِ زباندان متفاوت است اما بهخودیخود برایم نداشته باشد .کلنجار رفتن با متن مبدأ و مقصد،
بههرحال در عصر حاضر ،امکان رســیدن بــه دانش آکادمیکی از بازیهای زبانی و اشــاعه متون شــاخص نویسندگان جهان شاید
سینما یا تئاتر چندان هم سخت و ناممکن نیست .تحقق این مسئله گوشهای از این جذابیت باشد که روزبهروز برایم بیشتر هم میشود
بســتگی به میزان استعداد ،خواست فرد و نوع رویکردش به مقوله اما در کنار ترجمه که همیشه دغدغهام بوده ،از سال  89فیلم کوتاه
ترجمه تخصصی این متــون دارد .من معموالً برای ترجمه هر اثر میساختم اما در ادامه از سال  91به کارگردانی تئاتر شیفت کردم
سعی میکنم وارد دنیای نویسنده شوم .روی انتقال درست معانی که این روند همچنان ادامه دارد.
همانطور کــه میدانید هرکــدام از فیلمنامههای این
و اسم اشخاص وسواس دارم .بهعنوانمثال ،من تمام داکیومنتها
و برنامههایــی را که درباره این فیلم بود بهکرات مشــاهده و برای مجموعه ،نماینده و سمبلی برای یکگونه سینمایی در دنیا
خودم یادداشتبرداری کردم .اینکه خوناس کوئرون بهعنوان یکی شناخته میشوند .با این گزاره موافق هستید؟
از فیلمنامهنویســان این اثر در میزگرد «هالیوود ریپورتر» راجع به بله تا حدودی موافقم.
اکبر اکسیر؛ شاعر و طنزپرداز ایرانی:

طنز غریب و بیگانه افتاده است

اکبر اکسیر؛ شاعر و طنزپرداز درباره کارکردهای طنز سیاسی نسبت به گذشته اظهار کرد :مفهوم
کامل طنز سیاسی را در طول ادبیات ایران دیدهایم ،مثال پس از دوران عبید و حافظ ،ما مردمیترین
بخش طنز سیاسی را در دوران مشروطه تجربه کردیم و دیدیم که طنزهای دهخدا ،نسیم شمال و
شاعران و نویسندگانی از این دست توانستند در آگاهی مردم و پیشبرد اهداف عالی آنها تاثیرگذار
باشــند؛ دیدیم که اینها چه اندازه روشنگری کردند و توده مردم را با یک قطعه شعر یا نوشته به
ن طنزها
آگاهی کامل رساندند.او ادامه داد :مردم هم قدرت این را داشتند که با شنیدن و خواندن ای 
آگاهانه تصمیم بگیرند و در راه آزادی جامعه خدمت کنند .اما بعدها این طنز سیاسی که در خدمت
مردم و اجتماع بود ،به مرور زمان جای خود را به فکاهههای لوس و بیمزه داد و از حد هم گذشت
و میتوان گفت به لحاظی بیاثر شد.اکسیر در ادامه گفت :در حال حاضر ،با گسترش فضای مجازی،
میبینیم که ایران  ۸۵میلیون نفر طنزپرداز دارد و هر سوژهای بالفاصله با یک طنز کوبنده و با یک
ســوژه طنزآمیز به خانهها وارد میشود و کنترل این طنز از دست رفته است.سراینده «ماالریا» در
عین حال بیان کرد :ولی با یک طبقهبندی میتوانیم بگوییم که طنز سیاسی ،طنزی است که بدون
آلودگی و بدون اینکه چهره فرد را خراب کند و به بداخالقی دست بزند ،میتواند به مفهوم مطلق در
راه احیای آزادی ،اخالق و خدمت به انسان اقدام کند .میتوان گفت که در مدت اخیر ،در این زمینه
بسیار ضعیف عمل کردهایم.این شاعر همچنین با بیان اینکه تمام کانالهای مجازی دست افرادی
افتاده که بدون ترمز و رعایت شئونات اخالقی ،به هر وسیلهای شده حرفهای خودشان را میزنند،
اظهار کرد :میتوان گفت این فقط به آزادی متلک و سوژههای سخیف دامن زده است .در بین اینها
البته گاهی طنزهای بســیار وزین و زیبا هم میبینیم که هم حرفش را میزند ،هم باعث انبساط
روحی مردم میشود و هم میتواند به عنوان یک رسانه در بین همه رسانههای حقیقی و مجازی
کاربرد داشته باشد.او درخصوص کارکرد و وظیفه طنز در فضاهایی سیاسی همچون انتخابات به ایسنا
گفت :از آنجا که شاعران طنزپرداز اصوال بلندگو و تریبون مردم هستند ،وقتی میبینند نمایندههایی
که انتخاب میکنند به وعدههایشان عمل نمیکنند یا اغلب «به خاطر مالاندوزی»« ،استفاده از
رانتهای مختلف» و «اخذ پســتهای مختلف» فعالیت دارند و اصال به شعارهای انتخاباتیشان
توجهی نمیکنند ،لذا به تبعیت این بدعهدیها همیشه به صورت منفی به موضوع نگاه میکنند
و سوژههایشــان فقط برای بیآبرو کردن ،هتک حرمت و خنداندن به کار میرود .درحالی که اگر
شعر طنز واقعا میتوانست به وظیفه اصلی خودش که آگاهی مردم و دیدن پلیدیها و پلشتیها و تا
اندازهای بزرگنمایی آنهاست ،عمل کند ،در جامعه موثر و مفید واقع میشد .اما از آنجایی که آنها
نسبت به مسئوالن و عملکردشان بیاعتماد هستند ،لذا همیشه صفحه دوم ماجرا پیش میآید و آن
فقط پرداختن به تخریب ،دروغ ،فساد و آلوده بودن این جریانها است.اکسیر افزود :لذا طنز میتواند
در اینجا بدون ترمز به وظیفه خود عمل کند و هیچ کســی هم جلودار او نیست .در حالی که در
واقع طنز به مفهوم مطلق خود به عنوان یک رابط قضایی و قانونگذار میتواند جلو همه مشکالت،
خالفکاریها و جرایم مدنی را بگیرد و جامعهای پاک را ارائه دهد .از اول هم طنزپردازان که مجاهدان
واقعی تالش برای آبادی ،آزادی و بهبود جامعه هستند ،همیشه در انزوا بودند و به گوشه رانده شدند
و هیچکس به حرفشان توجهی نکرد؛ طنز غریب و بیگانه است و نمیتواند به وظیفه اصلی خود که
مبارزه با فساد ،خالف ،دزدی و اختالس است ،عمل کند.
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فکر میکنید اینکه شــما را برای ترجمه این اثر ماندگار
انتخاب کردهاند ،خوششانسی شما بوده یا برآمده از دانش و
تواناییهایتان بوده است؟
کمی از هر دو .به نظرم خانم مقانلو ،ژرفاندیشی و هوش سرشاری
در انتخاب فیلمنامهها و متناسب با آنها ،مترجمین به خرج دادند.
فیلمنامهها چه در ژانر انیمیشــن که تابهحال در ایران نمونهای از
ترجمه آن نداشــتیم و چه در ســایر ژانرها منحصربهفرد هستند.
هر مترجم هم با توجه به شــناخت قبلی که خانم مقانلو از آنها
داشــتهاند ،دارای همین ویژگیها در کار و نوعی رویکرد متفاوت
نسبت به ترجمه فیلمنامه هستند.
خودتان در زمینه مطالعه بیشتر به سمت چه کتابهایی
گرایش دارید و تا قبل از این شخص ًا کتابهای فیلمنامه را
میخواندید یا نه؟ لطف ًا بدون تعارف پاسخ بدهید.
بهشــخصه چون تئاتر خواندهام و مطالعــه پایاپایی هم درزمینه
ادبیات نمایشی داشتهام ،بهشدت نمایشنامه و مقاله مطالعه میکنم
اما رمان و داســتان کوتاه را هم کنار نگذاشتهام .بله ،من فیلمنامه
هم میخواندم ،همانطور کــه در اول مصاحبه هم گفتم ،یکی از
مسئلههای ما در دوران دانشجویی پیدا کردن و مطالعه فیلمنامه بود.
از نظر شــما بهعنوان جوانی که در عرصه مکتوب دنیای
سینما در ایران فعالیت کرده است ،بخش علمی این عرصه
در کشور ما چه وضعیتی دارد؟
متأسفانه یا خوشبختانه بسیار ضعیف است .گفتم خوشبختانه از این
منظر که مخاطب جدی و جدیتر در این وضعیت از هم تفکیک
میشوند .مخاطب جدی به مطالعه معدود متون تألیف یا ترجمه
شــده اکتفا میکند اما این مخاطب جدیتر اســت که به سمت
مطالعه متون اصلــی و کارآمدتر ،با محدودیتهای موجود میرود
و به همین جهــت کارش هم با توجه به
میزان تواناییهایش با سایرین تفاوت خواهد
داشت .ازآنجاییکه به مترجم در سالهای
اخیر بســیار کملطفــی کردهاند و ترجمه
صرفاً به یک پز فرهنگی تبدیلشده است تا
یک شغل؛ بنابراین مترجمها در اکثر موارد
رهگذرند و بعد از ترجمه چند کتاب از این
عرصه ،به علت بیتوجهی ناشرین ،کمکاری
یا کیفیت پایین کارهایشان کنار میروند.
بعضیها هم مثل من آنقدر دیوانه/عاشق
این کار هستند که باوجود تمامی مشکالت
و موانع حاضر همچنان عالقهمند به فعالیت
در این حوزه هستند.
این سؤال بسیار اهمیت دارد که فیلمنامه پیشرو با نسخه
ساختهشده یعنی فیلم چقدر نزدیکی و احتماالً تفاوت دارد؟
درباره فیلمنامه «جاذبه» باید بگویم در مواجهه اولیه غافلگیر شدم
چراکه بســیار با فیلم ساختهشده تفاوت دارد .حتی جدای از روند
روایت ،نوع پرداخت شخصیتها هم با فیلم ساختهشده فرق دارند.
توضیح صحنهها ،اطالعات کاملتری از شخصیتها و گذشتهشان
در اختیارمــان قرار میدهند .از همیــن روی ،مواجهه مخاطب با
چنین اثری جذابیتی دوچندان دارد« .جاذبه» درباره دو بازمانده در
فضاست که باید پیش از اتمام اکسیژن راهی برای بازگشت به زمین
پیدا کنند اما دراینبین اتفاقاتی در سیر دستیابی قهرمان داستان
به این امر مهم رخ میدهد .ما شاهد تالش شخصیت اصلی ،نه صرفاً
برای نجات جســمانی بلکه برای رسیدن به درک تازهای از جهان
کارگردانی
و هســتیاش در کنار بازیهای حسابشده بازیگران و
ِ
کمنظیر آلفونسو کوئرون هســتیم .درباره فیلمنامه «نیمهشب در
پاریس» که فیلم رمانتیکی اســت باید بگویم کتاب هم مثل خود
فیلم ،ویژه است .عالوه بر فیلمنامه و ارجاعات بسیاری که در آن ذکر
شده است ،در قسمت مؤخره ،مصاحبه رادیویی وودی آلن را با سه
منتقد سینمایی درباره این فیلم و فیلمنامهاش ترجمه کردهام که
گفتوگویی خواندنی است.

دریچه
بهعنوان یک بالک باستر بزرگ

«سریع و خشمگین  »۹به جشنواره
کن میرود

همدلی| فیلم «سریع و خشمگین  »۹که جدیدترین
قسمت از مجموعه «سریع و خشمگین» است بهعنوان
یک فیلــم بالکباســتری راهی جشــنواره فیلم کن
امســال میشــود .به نقل از ورایتی ،فیلم نهم «سریع
و خشــمگین» با بازی وین دیزل ،جان سینا و میشل
رودریگز که تاکنون  ۲۵۰میلیون دالر در سراسر جهان
فروش کــرد و از این میان  ۲۰۳میلیــون دالرش را از
فروش در چین کسب کرده است ،از فیلمهایی خواهد
بود که امسال در جشنواره فیلم کن به نمایش درمیآید.
این فیلم که از  ۲۵جوالی در آمریکا اکرانش را شــروع
میکند اولین اکرانش در فرانســه را در جشنواره فیلم
کن تجربه میکند .انتظار میرود بازیگران فیلم نیز در
جشنواره حضور یابند.تیری فرمو مدیر کن پیشتر در
مصاحبهای با ورایتی گفته بود که امسال کن میزبان یک
«بالک باستر بزرگ» خواهد بود اما حدس و گمانها به
این ســمت نمیرفت که فیلم « »F۹همان فیلم باشد.
خبرنگاران انتظار داشتند تا فرمو در نشست مطبوعاتی
کن که روز پنجشنبه برگزار شد این فیلم را معرفی کند
اما فرمو تنها به آنها گفت این فیلم «زمانی برای مردن
نیست» و «تل ماسه» و «داستان وست ساید» نخواهد
بود«.تلماسه» ساخته جدید دنی ویلنوو قرار است برای
نخستین بار در جشنواره فیلم ونیز در ماه سپتامبر اکران
شــود .این خبر پسازآن اعالم شــد که بخش موازی
«هفته منتقدان» کن که امسال شصتساله میشود ،با
معرفی فیلمهای حاضر در این بخش نشان داد امسال
بر استعدادهای فیلمسازی فرانسوی تمرکز کرده و هیچ
اثری از کارگردانهای آمریکایی در آن نیست .فیلمهای
این بخش شــامل آثار اول یا دوم فیلمسازان فرانسوی
است و فیلم «مســتحکم» بهعنوان فیلم افتتاحیه آن
انتخاب شده است.

«تنها» در تئاتر شهر جان میگیرد

همدلی| نمایش «تنها» نوشــته و کارگردانی علیرضا
معروفی از تیر ســال جاری در تاالر سایه مجموعه تئاتر
شهر به صحنه میرود .به نقل از مشاور رسانهای نمایش،
علیرضا معروفی پس از اجرای نمایش «شکم» در تاالر
قشقایی ،این بار با نمایش «تنها» به مجموعه تئاتر شهر
میآید .معروفی در گذشته با نمایش «عقیم» مقام اول
نویسندگی و کارگردانی در بیست و چهارمین جشنواره
ملی اللههای سرخ اندیمشک را ب ه دست آورده و جایزه
اول نویسندگی و کارگردانی از نهمین جشنواره استانی
البرز برای نمایش «شــکم» نیز در کارنامه او به چشــم
میخــورد .وی با آخرین اثرش نمایــش «تنها» ،مقام
نخست کارگردانی را در جشنواره تئاتر «مقاومت» کسب
کرد و در جشــنواره فجر نیز رتبه نخست طراحی لباس
را به دســت آورد .او نمایشــنامه «تنها» را در سال ۹۸
نوشت .این اثر برگرفته از کتابی درباره خاطرات رزمندهای
است که در  ۱۳سالگی اسیر شده بود .این نمایش قصه ۸
اسیر است که برای تخلیه اطالعات ،سه روز در یک سلول
کوچک یک در یک متری در استخبارات عراق نگه داشته
شدهاند .نمایش «تنها» به صورت رئالیستی نوشته شده
اما شیوه اجرایی فضایی مینیمال دارد ۸ .کاراکتر نمایش
به صورت جدا از هــم و با فاصلهای یک متر از یکدیگر
روی صحنه حضور دارند و با چینش نور و فضاسازی در
موقعیت سلول قرار میگیرند .تمرینهای این نمایش به
صورت فشرده با رعایت پروتکلهای بهداشتی آغاز شده
اســت و در زمان اجرا هم با برنامهریزی صحیح و رعایت
کامل دستورالعملهای ستاد کرونا به صحنه خواهد رفت.

