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آخر

انجام دهید

ادبیات

.1بخوانید کتاب «دوستت دارم
امضای من است» را

مفتترخاکسترامواتخودرانیز...
اشعار نزار قبانی  -انتشارات ایهام ۱۳۹۸
شورانگیزترین اشعار نزار قبانی در این کتاب توسط اصغر
علی کرمی در  ۵۴صفحه بهفارسی ترجمه شده است .در
دهههای پیش بیشتر اشعار سیاسی قبانی ترجمه شده بود و
غزلها و ترانههای عاشقانهاش کمتر مورد توجه مترجمان
قرار داشت .اما مترجم این کتاب بیشتر تالش خود در ترجمه
را روی برگردان اشعار عاشقانه نزار قبانی گذاشته و تاکنون ۶
عنوان کتاب از این آثار را منتشر کرده است که «دوستت دارم
امضای من است» آخرین آنهاست .مترجم در برگردان فضای
عاشقانه و نگاه نزار قبانی دقت نظر خوبی داشته است و برخی
از آثار این کتاب نیز منظوم ترجمه شدهاند .نزار قبانی ،ادامه
دهنده سنت شعر عرب است .اشعار او هم بهلحاظ محتوا
و هم از نظر زیباییشناسی کلمات در اوج قرار دارند .نگاه او
به زن و عشق نیز نگاه ویژهای است .بر خالف شعرای تاریخ
ادبیات ایران که نگاه و رویکردشان به عشق و زن ،انتزاعی
و استعاری است .زن در شعر نزار قبانی ،موجودی است که
گوشت و پوست و خون دارد و صاحب تفکر و ایده است .همین
نوع نگاه به عشق و زن هم باعث شده تا نزار شورانگیزترین
اشعار را درباره وطن عربی و فلسطین هم بسراید .در این
مجموعه زن تنها تمثیلی برای انتزاع عشقی دست نیافتنی
نیست .او موجودی زمینیست که دوشادوش مردان میجنگد
و در روزهای سخت زندگی کنارشان حاضر است.
تئاتر

.2تماشا کنید نمایش «بیچیز» را

نورهایایننمایشدرحالتعادینیستند
 ۷عصر در سالن بوستان مرکز تئاتر کانون
مهدی فرشیدیسپهر یکی از چهرههای مصمم سالهای
اخیر در حوزه نمایش کودک و نوجوان است .او بسیار

میخواند و تالش میکند در وهله اول پدر و مادرها و بعد
از آن معلم و مسئولی که بیشترین ارتباط را با کودک دارند
آگاه کند .نمایش «بیچیز» سرنوشت نوجوان تنبلی است
که در اتاق خودش گیر افتاده .او برای ایجاد رهایی در
شخصیت مجازی بازی محبوبش ،وادار میشود تا خودش
را هم ببیند و به حرکت درآید .مخاطب این نمایش که
پیش از این در جشنوارههای همدان ،فرانکفورت ،شیراز،
برلین ،اصفهان ،لودویکس هافن و مشهد اجرا شده همه
انسانهایی هستند که توان خواندن و نوشتن دارند .مهدی
فرشیدی سپهر نویسنده ،بازیگر و کارگردان این نمایش
است و مهران گلمحمدی ،آنالی شکوری و رعنا قادری
بهعنوان صدا پیشه با او همکاری میکنند.
موسیقی و ترکیب صدای نمایش «بیچیز» برعهده مانی
ُم َزکا و آواز آن از گروه بمرانی است .نمایش از هشتم آبان
صبحها ویژه مدارس با هماهنگی قبلی و عصرها ساعت
 ۷برای عموم در سالن بوستان مرکز تئاتر کانون واقع در
خیابان حجاب ،داخل پارک الله تهران به روی صحنه
برود.
سینما

.3ببینید فیلم «صدای آهسته» را

نامههاییکهنامهرسانمیآورد...
اکران در گروه هنر و تجربه
فیلم صدای آهسته بعد از خسته نباشید دومین تجربه
فیلمسازی افشین هاشمی است که در نیویورک در سال
 ۹۴ساخته است و بهتازگی در گروه هنر و تجربه مجوز اکران
گرفت .فیلمی که نگاهی فلسفی به تغییر جنسیت دارد.
اثر یک ساعتهای که میتواند برای یک عصر پاییز انتخاب
مناسبی باشد .عنوان فیلم اگرچه صدای آهستهست اما
فریادی درون خود میپرورد .داستانی که در ظاهر ساده
و قابل حدس است اما تا انتهای روایت شما را مردد نگه
میدارد .کلیتی جذاب دارد و با نماهایی خوش آب و رنگ
و پر راز و رمز و ساختاری امروزی ،با فیلمنامهای به قلم
محمد رضاییراد الیههای تفکری اثر را عمیقتر کرده
است .فیلمی که توانسته خودش را از فضای روشنفکری
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نجات دهد و در عین حال به دام المانهای گیشه هم
نیفتاده است .موسیقی «صدای آهسته» را سکایلر دیکلِهر
ساخت و منوروا سلزا ،جورجیا وارنر ،جو پلیستر ،جیک
جئون ،کریس بریدی و کیت موئت بازیگران آن هستند.
همچنین اشکان خطیبی و مارتین شمعونپور در این فیلم
حضور افتخاری دارند و رؤیا تیموریان صدای شخصیت
اصلی فیلم را اجرا کرده است.
هنرهایتجسمی

.4بروید به نمایشگاه نقاشی
«خودنگاره»

آنکسکهمنم...
نگارخانه نگر تا  ۶آبان ساعت  ۴تا  ۸شب جز شنبهها
اکرم بایرامی نمایشگاه انفرادی نقاشیهای خود را با عنوان
خودنگاره از  ۲۶مهر در گالری نگر با  ۲۵اثر افتتاح کرده
است .او نقاش جوانیست و نشان داده اهل تجربههای
شخصی و منحصر بهفرد است تا تواناییهای حرفهای خود
را گسترش دهد .محمد معینالدینی برای این نمایشگاه
چنین نوشته است« :اکرم را چند سالی است که میشناسم،
دغدغه نقاشی دارد و البته مثل هر انسان دغدغهمند
دیگری تردید .او برای پاسخ به تردیدهایش ،خودش را
در برابر آینه و بومهایش گذاشته است و فاصله بین خود
و پندارهایش را با نقاشی پر کرده است .بههمین دلیل
به نظر من نقاشیهای اکرم بیش از هرچیز به مونولوگ
شبیه هستند ،با این تفاوت که جای واژگان را خط و رنگ
پر کردهاند .خودنگارههای اکرم بخشی از آگاهی فردی
او از جهان درون و برونش را به نمایش میگذارند .او در
نقاشیهایش خودش را از جهان واقعی اش جدا نمیکند،
او در نقاشیهایش نه ژست گرفته و نه تظاهر به دیگر
بودگی کرده است؛ شاید که نخواسته چیزی به ما دیکته کند
تا خودش را به شکل دلخواه جلوه دهد؛ او در پس ضعف و
قوت کارهایش سادگی ،صداقت و یک واقعگرایی ناب را به
نمایش میگذارد و به این طریق از هویت خودش حفاظت
میکند؛ بههمین دلیل نقاشیهایش از یک بیان رئالیستی
قدرتمند برخوردار شدهاند .دیدن نقاشیهای اکرم سخت
نیست چون به سادگی مخاطب را به دور از فلسفه بافی به
دورن تابلوهایش راه میدهد».
رادیوخانگی

.5گوش کنید پادکست «یک پنجره» را

اینجا ،هر بار ،یک اتفاق واقعی را خواهید شنید
کاری از عطا صادقی
عطا صادقی که سالهاست در حال نوشتن نمایشنامه
و نقد و نظر در حوزه تئاتر است بهتازگی تولید پادکستی
را بهنام یک پنجره مدیریت میکند .پادکستی که
داستانگوست و مدت زمان هر اپیزود آن حدود یک
ساعت خواهد بود .در هر قسمت این پادکست بهگفته خود
تهیهکنندگان یک اتفاق واقعی را که برای یک نویسنده یا
خبرنگار افتاده است میشنویم .مالک انتخاب داستانها
بیشتر از جالبی و کشش دراماتیک روایت اثرگذاری آن روی
مخاطب است .تیم این پادکست در هر قسمت به قول
خودشان جستاری را انتخاب میکنند .متن ابتدا ترجمه
میشود و برای اجرا بعد از دراماتورژی گویندهای برای
آن انتخاب میکنند .این پادکست یک گوینده ثابت ندارد
و داستان هر قسمت توسط یک نفر اجرا میشود .یک
پنجره که پادکستی تازه متولد شده است در دستهبندی
پادکستهای داستانی قرار میگیرد .داستانهایی واقعی
که اغلب به فارسی ترجمه نشده یا اگر ترجمه شده است
خیلی در محدوده وسیعی مخاطب پیدا نکرده .در قسمت
اول این پادکست نوشتهای از الکساندر همون را تعریف
میکنند .نویسندهای اهل بوسنی که بعد از مهاجرت به
امریکا انگلیسی میآموزد و در سال  ۲۰۱۱برنده جایزه قلم
میشود .اما همین یک اپیزود کافیست تا منتظر انتشار
هر قسمت بمانیم .ترجمه روان زهرا شمس و اجرای
تایماز رضوانی این داستان مهیب و متأثرکننده را شنیدنی
کردهاند.

