
درخشش قهرماِن فرهادی در َکن 
در پایــان اولین نمایش فیلــم قهرمان اصغر 
فرهادی در جشنواره کن، تماشاگران حاضر در 

سالن بیش از 5 دقیقه آن را تشویق کردند.
به گزارش برترین ها، در فیلم »قهرمان« امیر 
جدیدی، محسن تنابنده، فرشته صدرعرفایی، 
سحر گلدوست، احسان گودرزی، مریم شاه داعی، 
علیرضا جهاندیده، صالح کریمایی، فرخ نوربخت، 
محمد عاقبتی و سارینا فرهادی به همراه جمعی 
دیگر از بازیگــران که اغلــب چهره های جدید 

هستند، مقابل دوربین رفته اند.
 اولین واکنش منتقدان به فیلم 

اصغر فرهادی 
فیلم »قهرمان« ســاخته اصغر فرهادی پس 
از رونمایی در جشــنواره کن بــا بازخورد مثبت 
منتقدان رو به رو شد و برخی آن را بهترین فیلم 
این کارگردان از زمان ساخت »جدایی« توصیف 
کردند.  »دوید ارلیش« از مجله »ایندی وایر« در 
بخشی از نقدش درباره فیلم »قهرمان« نوشته: 
»این فیلم به اندازه »جدایی« غیرقابل پیش بینی 
و غم انگیز اســت. ملودرام اجتماعی فرهادی؛ با 
پیش بینی های سرراستی آغاز می شود که الیه 
به الیه با پیشروی داستان رو می شوند، در حالی 
که بحران اخالقی اصلی در عمق داستان آشکار 
می شود. فرهادی ساده ترین فیلم خود را پس از 
آغاز موفقیــت بین المللی اش در حدود یک دهه 
پیش ساخته است، اما در عین حال می توان آن 
را چند وجهی ترین و همچنین بهترین فیلم او از 

زمان جدایی دانست«.

»لی مارشــال« منتقد نشریه اســکرین نیز 
در یادداشــتی درباره نماینده سینمای ایران در 
بخش رقابتی کن آورده است: »در عصر رسانه های 
اجتماعی، قهرمان واقعی بودن چگونه است؟ اگر 
می دانید کار درست را انجام داده اید آیا می توان 
حقیقت را پیچاند و با نقش بازی کردن دیگران را 
متقاعد کرد که شما یک نابغه هستید؟ اگر دفاع 
از حیثیت آنان به معنــای بی آبرو کردن دیگری 
باشــد، چه می کنید؟ اصغر فرهادی کارگردانی 
ایرانی در درام جدیدش ایــن موضوعات و دیگر 
پرســش های اخالقی را گنجانده است، درامی 
به واقع قدرتمند که با بازی چشــمگیر و مرکزی 
امیر جدیدی در نقش اصلی )رحیم( همراه شده 

است«.
»قهرمان « بــار دیگر ثابت کــرد که گرچه 
فرهادی یک نویسنده و کارگردانی مستعد برای 
ملودارم های پیچیده درباره مســائل اخالقی و 
احساسی اســت، آثاری که او در ایران می سازد 

همیشه غنی تر هستند.
فیلم قبلــی فرهادی در کن بــا عنوان »همه 
می دانند«، علی رغم ســتاره های بازیگرکه در 
اسپانیا ساخته شده به ندرت دارای ظرافت های 
دراماتیک هوشمندی اخالقی است که در فیلم 
»درباره الی«، »جدایی« و »فروشنده« می بینیم. 
می توان همه داستان های فرهادی را برداشت و 
آنها را تقریبا در همه جای دیگر جهان بازسازی 
کرد و این موضوع بویــژه درباره فیلم »قهرمان« 
صدق می کند و داســتان آن را می توان در جایی 

دیگر مثل آمریکا نیز دوباره ساخت.
اما فیلم ها تنها داستان نیستند و »قهرمان« 
بخش قابل توجهی از قدرت خود را از شــیراز و 

جامعه ایرانی دریافت می کند«.
فیلم »قهرمان« با مدت زمان دو ســاعت و ۷ 
دقیقه، درباره شــخصیتی به نام رحیم است که 
به دلیل عدم توانایــی در پرداخت بدهی اش در 
زندان به ســر می برد اما طی دو روز مرخصی در 
تالش است، شــاکی خود را با پرداخت بخشی از 
بدهی متقاعد به پس گرفتن شکایت خود کند، 
اما اتفاقــات آنگونه که برنامه ریزی شــده پیش 

نمی رود.
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در سال های اخیر رقابت تنگاتنگی 
میان ناشــران حوزه هنر در انتشــار 
کتاب های تئوری تئاتر پدید آمده است. 
با توجه به ناقص بودن ســواد ما از تئاتر 

جهان به زبان فارســی، نیاز به بازنگری 
در کتاب های موجود در بــازار و البته 
به روزرسانی آثاری از این دست، فرصتی 
بــرای عرض اندام ناشــران پدید آورد. 
همیــن موضوع موجب عقــب ماندن 
چند ناشــر خاصه تئاتر شد. برای مثال 
نشر قطره با حضور قطب الدین صادقی 
برای دو دهه پیشتاز انتشار کتاب های 

تئوری تئاتر بود. آثار مهمی چون »تئاتر و 
همزادهایش« و »تئاتر پست دراماتیک« 
دریچه هایی بودن برای شناخت بهتر از 
تئاتر غربی. با این حال با مرور زمان ناشر 
ترغیب به تجدید چــاپ این کتاب ها 
نمی شــود یا در شــیوه چاپ میلی به 

همسانی با ناشران جدید نمی بیند. 
چند سال گذشته بی شک نشر قطره 

قافیه را به چند ناشر جوان تر می بازد تا 
آنکه تغییرات اساســی در فرایند چاپ 
این نشر ظهور می کند. نخست ایجاد یک 
یونیفورم تازه برای کتاب های تئاتری 
و چاپ آثار قدیمی با طراحی تازه و دوم 
انتشار چند کتاب تازه. اگرچه بیشتر از 
همه در این مدت، کتاب های تازه حوزه 
طراحی صحنه نشــر قطره مورد توجه 
قرار گرفته اســت؛ اما کتابی متفاوت از 
زیر دست ناقدان عبور کرده است: زبان 
درام به قلم کیت سانگر و ترجمه مینو 

ابوذر جمهری.
خانم ســانگر اســتاد درام و زبان 
انگلیســی در نیوکالج در اثر پیش رو به 
سراغ مفهوم زبان و رابطه آن با درام رفته 
اســت، چیزی بدیهی؛ اما تعریف نشده 
حداقل در ســنت آموزش تئاتر ایران. 
کافی اســت بــه ســراغ پژوهش ها و 
یادداشت های تئاتری برویم تا با انبوهی 
از اســتفاده های گنگ از واژه »زبان« 
مواجه شویم. برای مثال وقتی از عبارت 
»زبان بیضایی« استفاده می شود، دقیقاً 
مشخص نیست این زبان به چه وجهی از 
امر زبانی درام بیضایی اشاره دارد. کتاب 
خانم سانگر قرار اســت به واکاوی این 

ابهام بپردازد.
کتاب برای ادراک مناســب ابتدا به 
ســراغ برخی تعاریف می رود، تعاریفی 
که از دل متن نمایشــی بیرون می آید. 
قرار است از دل متن به مفهوم زبان دست 
بیابیم. پس سانگر مدام مثال می آورد و 
در میانه راه تمرینی دست و پا می کند. 
مخاطب کتاب با یادگیری چند مفهوم، 
حاال باید دســت به یک چالش اساسی 
بزند. در این نقطه قوت اساســی، نقطه 
ضعف خواننده ایرانی عیان می شــود؛ 
سانگر برای مثال هایش به سراغ متون 
تازه رفته است. توجه داشته باشیم که 
کتاب خانم سانگر در سال 201۷ منتشر 
شده اســت و بخش مهمی از اطالعات 
موجود در کتاب به حوالی همین روزهای 
ما بازمی گردد. برای مثــال وقتی او از 
نمایشنامه »یک نوک زبان عسل« شیال 
دالنی سخن می گوید، مخاطب ایرانی 

چیزی جز همین چند خط متعاقب نام 
اثر، چیزی نصیبش نمی شود.

با این حال جایی نویســنده درباره 
»دســتورالعمل های صحنه« نوشته 
است، انتظار می رود این بخش از متن 
توسط خواننده تخیل و تصور شود. پس 
در مسیر خیال و تصویر، سانگر به ما نشان 
می دهد چگونه می توان زبان محصور در 
میان واژگان را بدل به تصویر کنیم. بخش 
جذاب کتاب همین است. اینکه برخالف 
عمده آثار تئوریک پایبند به نمایشنامه، 
»زبان درام« تالش می کند پل ارتباطی 
میان متن و اجرا باشــد. به نوعی کتاب 
شــیو ه ای برای دراماتورژی پیش روی 

مخاطب می گذارد.
بیایید به بیضایــی بازگردیم. متن 
بیضایی و زبان خاصه او روبه روی ماست؛ 
اما قرار است این متن توسط کسی جز 
بهرام بیضایی کارگردانی شود. بازیگری 
که او انتخاب نکرده، قرار اســت ایفاگر 
نقش نخست متن باشــد. گروه تولید 
چیزی درباره چشم اندازهای بیضایی 
نسبت به نقش نمی دانند. بازیگر عامل 
کالمی متــن خواهد بود و اوســت که 
متن را ادا می کند. سانگر در این لحظه 
مفهوم زبان را دگرگون می کند و نشان 
می دهد زبان نوشــتار نویسنده و زبان 
گفتار بازیگر دو دنیای متفاوت است. در 
اینجا پای زبان شناسی به میان می آید و 
نویسنده نشان می دهد چگونه گویش 
فردی )idiolect( بر فهم ما از درام اثر 

می گذارد. 
ســانگر کتاب دیگری هم با عنوان 
»زبان داســتان« دارد؛ امــا در کتاب 
»زبان درام« هم تالش می کند به مقوله 
داســتان گویی در درام و رابطه اش به 
زبان بپردازد. او به ســاده ترین شــکل 
توضیح می دهد و با ارائه نمونه ای بر فهم 
مخاطب کتابش اثر می گذارد. با این حال 
کتاب سانگر کتاب ساده ای نیست. وجه 
مشخص آن نیاز به دانستن زبان انگلیسی 
است. هرچند مینو ابوذرجمهری در مقام 
مترجم تالش کرده است فرایندی برای 
ادراک مفاهیم فراهم کنــد؛ اما کتاب 

پر اســت از خط کشــی هایی مبنی بر 
تفاوت زبان معیار و گویش ها و لهجه ها. 
مترجم با ارائه نمونه های اصلی آنها، به 
زبان انگلیسی، تالش می کند مخاطب 
ایرانی را از تفاوت ها آگاه سازد. ترجمه در 
اینجا سخت و تحسین برانگیز می شود. 
ابوذرجمهری حتی معادل های جذابی 
بــرای واژگان گزینــش می کنــد و از 
ترجمه سرسری طفره می رود. تالش 
مترجم برای حفظ ماهیت زبانی کتاب، 
پایبندی او به مقصود کتاب اســت. در 
نتیجه خواننده کتاب با کمک تشریحات 
و توصیفــات و البتــه همراهی کردن 
تمرینات، به درکی تازه از زبان در درام 
می رسد. شاید حتی به درک متفاوتی 
از مقوله درام؛ همان طور که نویسنده در 
مقدمه کتاب نیز درباره درام و چیستی 
آن تصویر تازه ای ارائه داده است. اینکه 
درام واژه ای محــدود به جهان نمایش 
نیســت و در قالب زبانی، خود می تواند 
در حوزه های دیگری چون سیاســت و 

ورزش معنای دیگری متبادر کند.
»زبان درام« کتابی اســت هم برای 
نویسنده تا در حین نوشتن دریابد زبان 
- آن مبهم همیشــگی - کجا و چگونه 
به کارش می آید. هم برای کارگردان تا 
دریابد نویســنده غیرقابل دسترس در 
مخیله اش چگونه واژگان را چیده و از قضا 
او باید روی صحنه چگونه الحان را آراسته 
کند و هم برای بازیگری کــه باید واژه 
جوهری را به انرژی صوتی قابل شنیدن 
بدل کند. هرچند متن به طراحان صحنه 
و موسیقی و لباس هم کمک می کند؛ اما 
اندک. خواندن کتاب سانگر حتی این 
حسرت را بر دل خواننده می گذارد که در 
تمام 9 دهه آموزش تئاتر در ایران، چگونه 
»زبان درام« بخشــی از سنت آموزش 
نبوده اســت. در میــان خیل عظیمی 
از کالس های آموزشــی گران قیمت 
تئاتر در ایران، شــاید تک ســتاره ای 
کم فروغ خــودش را در پوشــش زبان 
درام معرفــی کرده ســات. پس گویی 
 با وجود چــاپ کتاب هنــوز عقبه ای 

غیرمسلح داریم.

نگاهی به کتاب »زبان درام«

یک قدم برای درک امری مبهم

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

پردهنقرهای

ه  یشــگا نما ن  ا عنــو  » ل خیــا هنگــی  بر «
نقاشــی علیرضــا اســماعیلی اســت کــه از جمعه 

 25 تیرمــاه به صــورت مجــازی در گالری گلســتان 
برپا می شود.

به گزارش هنرآنالین، علیرضا اســماعیلی گفت: این 
ســومین مجموعه از درخت هایم است که در سال های 
اخیر در گالری گلســتان به نمایش درمی آیــد. البته با 
توجه به شرایط ویژه این روزها و شــیوع بیماری کرونا، 
این نمایشــگاه به صورت مجازی میزبــان عالقمندان 
هنرهای تجســمی خواهد بود. او افزود:  سال هاست که 
روی درخت کار می کنــم و درخت ها در ابتدا با اتودهای 
کوچک پاســتل و مداد رنگی روی مقوا آغاز شد. پس از 

این اتودها، کارهای بزرگتری را با تکنیک رنگ روغن و 
اکریلیک روی بوم انجام دادم. در مجموعه اخیرم نیز ابعاد 
آثارم بزرگ تر شده اســت و در این نمایشگاه ۶0 نقاشی 
در ابعاد و با تکنیک های متنوع در معرض دید مخاطبان 

قرار خواهد گرفت.
اســماعیلی ادامه داد:  درنمایشــگاه اخیــرم تعداد 
تابلوهای کوچک بیشــتر از نقاشــی های بزرگ است، 
چون می خواســتم بــا توجه بــه شــرایط اقتصادی، 
نقاشی های بیشــتری از من به خانه عالقمندان به هنر 
راه یابــد. او درباره انتخــاب درخت به عنــوان موضوع 

اصلی آثــارش در ســال های اخیر، اظهار کــرد: من به 
درخــت عالقه  مندم. درخــت نمــاد هماهنگی زمین 
است. درختان زنده و پویا هســتند و درختان من حس 
و حال شــاعرانه و خیال انگیز دارنــد. طبیعت برای من 
بهانه اســت با این که من درخت می کشــم اما درختان 
 من نمود بیرونــی ندارنــد و حاصــل درک و دریافت 

حسی من هستند. 
در واقع این نمایشگاه در ستایش و تکریم درخت است. 
اســماعیلی ادامه داد: با این که من به شدت طبیعت گرا 
هستم اما تمایلی به تصویر کشیدن عینی پدیده ها ندارم 
و همواره در نقاشی هایم شــاعرانگی موج می زند. گاهی 
یک کلمه، گاهی یک شعر و گاهی یک موسیقی دلنشین 

من را به نقاشی کشیدن وا می دارد.

اسماعیلی درختانش را در گلستان به نمایش می گذارد

نمایشــگاه حجم و چیدمان محمد علیزاده با عنوان »زمزمه« در گالری »اُ« 
برگزار شــد. علیزاده در گفت وگو با هنرآنالین درباره شکل گیری این مجموعه 
گفت: زمانی از من خواسته شده بود تعدادی ماسک برای یک تئاتر بسازم و پس 
از آن تعدادی از ماسک ها که اضافه بود در گوشه کارگاه باقی ماند. پس از گذشت 
مدتی شروع به بازی با آن ها کردم و ایده های مختلفی از آن ها به دست آوردم که 
در طول دو سال شکل های گسترده تری پیدا کرد و چیزهایی را به آن ها اضافه 

و یا حذف کردم. 
علیزاده ادامه داد: در این نمایشــگاه پرتره هایی که بر روی پایه قرار گرفت 
کارهای ابتدایی من اســت و چیدمان نهایی که در گوشه گالری از قرار گرفتن 
سرها روی هم به وجود آمده است شــامل 150 کاری است که در دو سال اخیر 
انجام دادم. او درباره نحوه شکل گیری این چیدمان در گالری گفت: ماسک های 
قدیمی مدتی در کنار اتاق روی هم افتاده بودند و من هر بار که از کنار آن ها عبور 

می کردم مطالعات بصری درباره آن ها داشــتم و به عکاســی و طراحی از آن ها 
می پرداختم. درعین حال یادداشت هایی برمی داشتم و درباره انباشتگی آن ها 

مواردی را یادداشت می کردم. 
از همان جا به این نتیجه رســیدم که اگر بخواهم نمایشــی از این صورت ها 
برگــزار کنم باید به همین شــکل انباشــته باشــد. او دربــاره متریالی که به 
کار برده اســت گفت: این کارها با پاپیه ماشــه ساخته شــده و هر چه جلوتر 
رفتم بــا اضافه کردن موادی ماننــد مفتول و توری های فلــزی در آثارم ظاهر 
خشــنی در آن ها ایجــاد کردم. مــن قبال با چــوب، آهن و فایبــرگالس کار 
کرده بودم اما حدود 10 ســال اســت پاپیه ماشــه کار می کنم و هر چه جلوتر 
رفتم این متریــال امکانات بیشــتری به مــن داد. وقتی به ســراغ یک ماده 
 می روید بایــد امکانات آن را کشــف کنید و با آن هم زبان شــوید تــا بتوانید 

با آن کار کنید.

نمایشگاه محمد علیزاده  در گالری »ُا« برپا شد
تجسمی
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