
انعکاس رنج 
پابرهنه ها

مروری بر برخی تقریظ های مقام معظم رهبری 
بر کتاب های دفاع مقدس

 
پرواز شماره۲۲؛ کتابی از یادداشت ها و خاطرات 

خلبانان اسیر شده عراقی است.
تقریظ رهبری: در ۷۱/۳/۲۷ مطالعه شــد. این 
کتاب از جهت ارائه اطالعاتی درباره نیروی هوایی 
عراق و برخی مسائل جنبی، خالی از فایده نیست. 
اشتباه گرفتن دزفول به جای العماره نقطه شیرین 

و جالب داستان است.
 پیشانی شیشه ای؛ مجموعه 4داستان کوتاه در 
ارتباط با جنگ است که به قلم محمد طیب نگارش 

شده است.
تقریظ رهبری:یکی دو نوشته آن بسیار خوب و 

همه مجموعا یکی از آثار خوب است.
تپه های الله سرخ؛ نخستین کتابچه مستقل 

منتشر شده درباره زندگی »سهام خیام« است.
تقریظ رهبری: از این کتاب، آخرین نوشته یعنی 
تپه های الله سرخ از همه شیرین تر و دقیق تر است. 
نوشته شهید هم که طلوع دوباره نام گرفته، عطر 
شــهادت و اخالص اش محسوس اســت. و هر۳ 
نوشــته یادبودهای باارزش از جنگ و ایثار 8ساله 
است. در نوشته حجت ایروانی کوشش پرمرارت 
و تحمل طلب نیروهای دیده بان به خوبی تشریح 
شده است. خدایا بهترین پاداش خود به صالحان را 
به این جوانان پاک عطا کن. و ما را نیز از آن عشق و 

اخالص سهمی عنایت فرما.
جشن حنابندان؛ شامل ۲گزارش از ۲عملیات در 
مناطق جنوب و غرب کشور است که محمدحسین 
قدمی این گزارش ها را از میان خاطرات رزمندگان 
»لشکر۲۷ محمدرسول اهلل« گردآوری کرده است.

تقریظ رهبری:روز و شــبی چند در لحظه های 
پیش از خواب، در فضایی عطرآگین و مصفا و در 
معراج شور و حالی که سطور و کلمات نورانی این 
کتاب به خواننده خود عطا می کند، سیر کردم و 
خدا را سپاس گفتم، هم برآن قطره عشقی که در 
جان این نویسنده افکنده و چنین زالل اندیشه و 
ذوقی را بر قلم او جاری ســاخته است، و هم بر آن 
دست قدرتی که نقشی چنان بدیع و یکتا بر صفحه 
تاریخ معاصر پدید آورده و صحنه هایی که افسانه وار 
از ذهن و چشم بشــر این روزگار بیگانه است، در 
واقعیت زندگی این نســل از ملت ایران نقش زده 
است. بیشتر فضیلت هایی که تاریخ انسان را زیور 
بخشــیده و آرایش داده و مشعل و راهنمای افراد 
بشر شده اســت محصول لحظه پرباری از زندگی 
یک یا چند انسان است، صبر، زهد، امتناع، گذشت، 
شجاعت، صدق، ایثار، ... و همه فضائل بشر که در 
سرگذشت او می بینیم از این قبیل است. هزاران 
لحظه پربار در هر روز و شب حماسه 8ساله ملت 
ایران مکنون است و هر که با نگاهی هنرمندانه آنها 
را ببیند و با قلمی هنرمندانه آن را ثبت و ماندگار 
کند و پیش از اینها، با توفیقــی الهی به این همه 
دست یافته باشد، مشعل رهروان معراج انسانی را 
جانمایه و فروغ بخشیده، و این کتاب و نویسنده اش 

در آن زمره اند.
جنگ پابرهنه؛ شامل ۲4خاطره راوی از مقاطع 
مختلف جنگ و ازجمله عملیات های والفجر8 و 

کربالی۵ است.
تقریظ رهبری: این انعکاســی از رنج های مردم 
پابرهنه است که به خصوص در مقایسه با فداکاری 
همین مردم، بســی جانکاه و تلــخ و ناپذیرفتنی 
می نماید. و وقتی روح لطیف و حساســی منظره 
این هر دو را به چشم دیده بلکه با آن زیسته باشد، 
با زبانی به همان تلخی آن را روایت می کند و البته 
توسن خیال اهل هنر همیشه و در همه میدان ها 
از واقعیت پیشــی می گیرد. در روایت های دیگر 
از همین جبهه و همان خــط و در مقابله با همان 
دشمن، چیزی از همه برجسته تر است و شیرین تر، 
و آن، تواضع و چندان ندیــدن کار خود در مقابل 
کار دیگرانی که باری آنان نیز در جبهه هایی دیگر 
اما باز در برابر همان دشمن و به عشق همان خدا، 
تالشــی کرده و عرقی ریخته اند، اگرچه خطر در 
همه میدان ها یکسان نیست. و همه کسانی را که 
فیض آن جبهه را نبرده اند، اهل دنیا و دلبسته به 
تعلقات آن ندانستن، و زحمت و مرارتی را که خود 
برای خدا برده اند بر سر دیگران خرد نکردن. و این 
صفت پاکان و پارسایان است. این خصوصیت در این 
نوشته که از جهات بسیار: زبان، تصویر، پردازش، و 
به خصوص استفاده خوب از آیات قرآن، خیلی خوب 
است، به چشــم نمی خورد... و افسوس دیگر آنکه 
فرق است میان اینکه کسی از بسته شدن دروازه 
جهاد و شهادت غمگین شود و حسرت بخورد اما با 
این حال از عمل به وظیفه ای که مصلحت اسالم و 
مسلمین بر دوش همه نهاده خرسند باشد، و اینکه 
کسی اصل را بر تشخیص خود اگر نگوییم میل خود 
نهاده و قبول ختم جنگ را خیانت و کار شیطان 
و توطئه دشــمن بداند... و حتی به اشاره ای امام و 
خاصان او را هم مستثنی نکند... در این کتاب شق 

اول دیده نمی شود.
خداحافظ کرخه؛ نویســنده در 4بخش تنظیم 
کرده که هر بخــش آن چند فصل کوتــاه دارد. 
فصل هایی که گاه ۲صفحه بیشتر نیست. خاطرات 
کوتاهی که او در این فصول، بدون تکلف و با قلمی 
روان بیان کرده، به خوبی می تواند ذهن خواننده را 

درگیر موقعیت های پیش آمده در آن روزها کند.
تقریظ رهبری: این کتاب شیرین و ساده، زندگی 
و احساس و جهت گیری های بسیجی را به خوبی 
تشریح می کند. نویســنده که خود یک بسیجی 
با همه بار فرهنگی این کلمه است، با بیان بعضی 
از جزئیات بــه ظاهر کم اهمیــت، آن امر مهم را 
تصویر و ترسیم کرده است. با اینکه جوانی کم سن 
و سال است، بسی پخته تر از عمر خود می نویسد 
و می اندیشد. گاه در نقل حوادث، تسلسل طبیعی 
و منطقی رعایت نشده اســت. باری، این یکی از 
کتاب های خیلی خوب در مجموعه خاطره هاست.

کتاب

۲۲۲3۲4
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امین تارخ در ۷ سکانس

شیخ حسن جوری/ سربداران/ 136۲
با بازی در نخســتین 
سریال عظیم تلویزیون 
در دهه۶۰، که بسیار 
هم پربیننده شــد، به 
شهرت رسید. بازیگر 
جوان و خوش سیمایی 

که هم ســابقه حضور در عرصه تئاتر را داشــت، 
هم بازیگری ســینما را با »مرگ یزدگرد« تجربه 
کرده بود و هم مقابــل دوربین تلویزیون رفته بود 
)»شهر من شیراز« در سال۱۳۵۶( ولی نخستین 
معارفه جدی اش با مردم، سریال »سربداران« بود. 
محمدعلی نجفی با سپردن نقش اول سریالش به 
چهره ای جوان و ناشناخته ریسک کرده بود؛ آن هم 
در سریالی که بیشتر نقش های مهم و کلیدی اش 
را به بازیگرانی سرشــناس محول کرده بود. تارخ 
در نقش شــیخ حســن جوری، حضور دلپذیری 
داشت. اجرایش از نقش مبارزی مذهبی و انقالبی، 
پخته و درک شــده بود. گفتارنویسی آمیخته به 
شعار سربداران که بخش عمده ای از شعارهایش 
هم سهم شــخصیت شیخ حســن جوری بود؛ با 
بازی خوب و چهره متناسب امین تارخ، تعدیل و 
باورپذیر شده بود. تارخ با همین سریال به شهرت و 

محبوبیت رسید.

ابن سینا / بوعلی سینا / 1364
یک سریال تاریخی دیگر 
و باز هم ایفای نقشی که 
رنگی اسطوره ای داشت 
و این بار در نقش بوعلی 
ســینا دانشمند شهیر 
ایرانی و مسلمان؛ آنچه 

از عرفان در پس شخصیت انقالبی شیخ حسن جوری 
در سربداران مشاهده می شد، در سریال بوعلی سینا 
به اوج رســید. کیهان رهگذر کارگردان سریال )که 
نویسنده فیلمنامه سربداران هم بود( بهترین بهره 
را از چهره خوش سیما و فتوژنیک تارخ برد. آرامش 
حاکم بر شخصیت بوعلی سینا و فرهیختگی و فضل 
و دانش اش با بازی قابل قبول تارخ، به باور تماشاگران 
سریال در دهه۶۰  نشست. بعد از سربداران، حضور 
در بوعلی سینا، جایگاه امین تارخ را به عنوان بازیگری 

توانا تثبیت کرد.

دانیال / سرب/ 1368
 با چهره ای بهت زده و چشمانی از حدقه بیرون زده، 
دور از پرســونایی که با نقش های تاریخی اش در 
سربداران و بوعلی سینا و ملودرام هایی چون »پرنده 
کوچک خوشبختی« و »پاییزان«، یکی از بهترین 
بازی های کارنامه اش را با ایفای نقش دانیال در فیلم 

»سرب« به ثبت رساند. 
در سرب، دانیال، جوان 
اســت  یهــودی ای 
کــه نوری)هــادی 
اســالمی( قرار است 
او را به عنوان شاهد به 

دادگاه بیاورد. چهره پــر از هراس دانیال در فصل 
معروف دندان سازی ، مقدمه ای است برای معرفی 
شخصیتی که ترس و معصومیت را توامان به همراه 
دارد. صدای شیک خسرو خسروشاهی، متناسب با 

بازی خوب امین تارخ در سرب است.

امیرجالل الدین/ مادر/ 1369
فرزند عارف مســلک 
خانواده ای پرجمعیت 
که در آســتانه مرگ 
مــادر، گــرد هــم 
جمع شــده اند. امیر 
جالل الدین سپیدپوش 

و روشن ضمیر با گفتاری شاعرانه، عارفانه، مثل بقیه 
آدم های فیلم مادر، بیشتر یک تیپ نمایشی را بازتاب 
می دهد. علی حاتمی پرســونای شاعرپیشه امیر 
جالل الدین را در تقابل با منش لمپنی محمد ابراهیم 
)محمدعلی کشــاورز( قرار داد تا از دل کشمکش 

به جذابیتی نمایشــی دســت یابــد. آرامش امیر 
جالل الدین در فیلم مادر، محصول بازی متناسب 
و انتخاب درســت بازیگر برای نقشی است که تازه 
حاتمی آن را به زیبایی بقیه شخصیت ها ننوشته بود.

حسام / سارا / 13۷۲
در تنهــا همکاری اش 
با داریوش مهرجویی، 
در نقش مردی سنتی  
طاهرشــد که شغلی 
مدرن )مدیریت بانک( 
دارد. تــارخ در نقــش 

حسام، همســر ســارا )نیکی کریمی( مثل بقیه 
شــخصیت های فیلم، بیشــتر در خدمت جلوه و 
درخشش کاراکتر زن فیلم قرار دارد. شاید به همین 
دلیل پس از اکران سارا، تارخ گالیه هایی در مورد 
شخصیت حســام مطرح کرد. در گذر زمان اما، از 
ایفای نقش حسام به عنوان یکی از نقاط قوت کارنامه 
سینمایی تارخ یاد شد. یکی از مهم ترین امتیازات 
حضور تارخ در این ملــودرام زن محور مهرجویی، 
هنرش در حفظ تعادل و توازن در اجرای نقشــی 
است که با وجود ظاهر مثبتش، قرار است تصویری 
از تمامیت خواهی برخاسته از بورژوازی سنتی را هم 
بسازد. کاری که تارخ به خوبی آن را انجام داده است.

طاهر/ دلشدگان/ 13۷۲
دومین همکاری با علی 
حاتمی، و بــاز هم در 
نقشی عارفانه و عاشقانه 
طاهر در دلشــدگان، 
گــروه  خواننــده 
هنرمندان ایرانی رفته 

به فرنگ است؛ سوته دل و عاشق که دل به شاهزاده 
ترک )لیال حاتمی( می بازد و مرگ تراژیکش هم در 
یادها می ماند. شیوه استفاده علی حاتمی از صدای 
شجریان برای فصل های خوانندگی تارخ و تعمد در 
سینک نبودن صدا و تصویر، برای پرهیز از لب زدن 

بازیگر هم در نوع خود جالب توجه است.

شوذب/ معصومیت از دست رفته / 138۲
این احتماالً بهترین 
نقش آفرینی تارخ در 
سریال های تلویزیونی 
است. در نقش شوذب 
مردی که از اردوگاه 
خیر به اردوگاه شــر 

می پیوندد و به خصوص در فصل های ســر به 
جنون گذاشتن، یکی از اوج های کارنامه بازیگری 

تارخ است.

 پیکرشان که برگشت
آرام گرفتم

 روایت سال ها چشم انتظاری 
مادر شهیدان رضا و محمد سخاوتی

معنویت گرایی جعلی
 نقدی بر ترفندهای »شکرگزاری« و 
»قانون جذب« و جریان های ظاهرا 
معنویت گرا و همسو با سرمایه داری

۵ قطعه آسان
 بررسی عملکرد

 یک سال مدیریت » محمد خزاعی« 
در سازمان سینمایی 

ستایش استریپ 
از دنیرو 

مریل استریپ، رابرت دنیرو 
را الهام بخش حرفه بازیگری 

خود می داند.
بــه گــزارش یوتی نیوز، 
استریپ که در جریان جشن 
شصت و پنجمین سالگرد 
تاسیس مرکز هنری رنسوم 
دانشگاه تگزاس در شهر 
آستین ســخن می گفت با 
اشــاره به اینکه دنیرو را 
خیلی کم می بیند، گفت: من 
او )رابرت دنیرو( را خیلی 
نمی بینم؛ ما چت نمی کنیم، 
اما می دانم که بی شــک او 
همیشه در کنار من است و 

همیشه خواهد بود.
استریپ با ارائه فهرستی 
از بازیگران زنانی که روی 
او تأثیر گذاشته اند، گفت: 
در طول ســال ها، مردم 
همیشه به من می گفتند، 
چــه بازیگری را بیشــتر 
تحسین می کنی؟ دوست 
داری الگویت در بازیگری 
چه کسی باشد؟ او اینگونه 
ادامه داد: که فهرست بلندی 
از زنــان ازجمله جرالدین 
پیج، کالین دیورست، ونسا 
ردگریو ، مگی اســمیت، 
کارول لومبــارد و باربارا 
استنویک، دارد که آنها را 

می شناسد.
این بازیگر آمریکایی گفت: 
اما، در واقع برای دومین بار 
که رابرت دنیــرو را دیدم 
به خودم گفتــم او همان 
بازیگری است که می خواهم 
باشــم. این کاری است که 
می خواهم انجــام دهم. او 
افزود: می خواهم این کار را با 
همان میزان تعهد، اشتیاق، 
مهارت و زیبایی که دنیرو 

دارد انجام دهم.
او گفت: دنیرو برای ۵۰سال 
چراغ راه مــن بود. دنیرو و 
استریپ در ۲فیلم شکارچی 
گوزن و عاشق شدن با هم 
همبازی بودند. مرکز هنری 
رنســوم همزمان با جشن 
سالگرد، نمایشگاه جدیدی 
از اسناد هدیه شده و مقاالت 
رابرت دنیرو در پاییز امسال 
برای عموم افتتاح خواهد 
کرد. این نمایشــگاه مواد 
تصویری و اســناد کمتر 
دیده شــده ای از زندگی 
حرفه ای دنیــرو ازجمله 
حضــور او در کالس های 
استال آدلر، نمایشنامه ها و 
فیلم هایی که موفقیت های 
اولیه و تجربیات یادگیری 
 او را نشــان می دهنــد، 

شامل می شود.

امین تارخ را به عنوان بازیگر و مدرس بازیگری می شــناختیم. 
نخستین آموزشگاه معتبر بازیگری را او به راه انداخت و بعد، بخش 
عمده ای از وقتش صرف اداره آموزشگاه و تدریس شد. خروجی 
کارگاه آزاد بازیگری که در نیمــه اول دهه۷۰ فعالیتش را آغاز 
کرد، خیلی زود و با ظهور نسل تازه ای از بازیگران جوان سینما 
و تلویزیون ایران به چشم آمد و دیده شد. سال هایی که تارخ به 
مرور کم کار شد؛ به خصوص در سینما و بیشتر در تلویزیون دیده 
شد؛ جایی که نخستین بار و در دهه6۰ با حضور در آن به شهرت 
رسیده بود. آنچه پیش رو دارید مروری است کوتاه بر چند نقش 
به یاد ماندنی امین تارخ؛ از بازیگران مهم سینما و تلویزیون پس 

از انقالب، که در 69سالگی از دنیا رفت.

این روزها مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان در پارک الله، میزبان اجرای نمایشی است به نام 
»ریزجان« به نویسندگی »هادی حسنعلی« و کارگردانی 
»ندا وفایی«. نمایش »ریزجان«، اثری عروســکی است که 
تولید آن از سال 98شروع شده و پس از طی فراز و نشیب های 
بســیار، اکنون موفق شــده روی صحنه برود.»ریزجان« 
پیش از این در جشــنواره های متعددی شرکت داشته و 
جوایز فراوانی کسب کرده، ازجمله تندیس انجمن صنفی 
نمایشگران عروسکی به عنوان نمایش عروسکی برگزیده 
بیست وهفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک ونوجوان، 
برگزیده بخش موسیقی، صداپیشگی و عروسک گردانی 
بیست وهفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک ونوجوان، 
منتخب حضور در هجدهمین جشنواره بین المللی نمایش 
عروسکی تهران مبارک. این نمایش داستانی جذاب با مفهوم 
بزرگ شدن را برای کودکان و نوجوانان روایت می کند. به بهانه 
اجرای عمومی نمایش موفق »ریزجان«، گفت وگویی با ندا 

وفایی، کارگردان این تئاتر داشته ایم.

نمایشنامه »ریزجان« چه سالی نوشته شده و 
چگونه برای اجرا به دست شما رسید؟ ایده اولیه نگارش آن 

از کجا آمد؟
سال 98با آقای هادی حسنعلی صحبت کردم که یک نمایش 
عروســکی کار بکنم. با توجه به شــناختی که از ایشان داشتم 
به عنوان کسی که نمایش عروسکی را خوب می شناسد و در حوزه 
تئاتر کودک بسیار باتجربه و فعالند، صحبت هایی با هم داشتیم و 
ابتدا قرار بود کتابی را که انتخاب کرده بودم، تبدیل به متن بکنیم 
اما بعد از صحبت های اولیه، به نمایش »ریزجان« رسیدیم. ایده 
اولیه متعلق به آقای حسنعلی بود مبنی بر اینکه شخصیت ریزی 
در جایی زندگی می کند و کاراکترهای دیگر آن قدر بزرگند که 
ما فقط پاهای شــان را می بینیم. در ادامه شروع به نوشتن متن 
کردیم و سال 99من کار ساخت عروسک ها را شروع کردم و قرار 
بود اجرای عمومی برویم اما با شیوع کرونا مواجه شدیم و آن زمان 

کار در مرحله ساخت عروسک متوقف شد.
آیا از ابتدا قرار بود نمایش را به شکل عروسکی 
کار بکنید یا ایده های دیگری هم برای اجرای آن داشتید و به 

این شکل از اجرا رسیدید؟
بله، از ابتدا قرار بود صددرصد نمایش را به شــکل عروسکی کار 
بکنیم. چون خودم کار ساخت عروسک انجام می دهم، دوست 
داشتم عروسک هایی بسازم که خودم را کمی به چالش بکشم، 
یعنی کارهایی را بکنم که قباًل انجام نداده ام و عروسک هایی 
بسازم   که خوش رنگ و لعاب باشند تا بتوانم تصاویر خوبی با 
آنها خلق بکنم. ضمن اینکه برای ما مهم بود که فضای کار، 
خیال انگیز باشــد. مثاًل در واقعیت، یک فیل هیچ وقت پرواز 
نمی کند ولی »فیلیا«ی ما اینگونه اســت یا پاها شــبیه به 
آن موجودات باشــند که ما نتوانیم دقیقاً حدس بزنیم چه 
موجوداتی اند یا محل داســتان، ســرزمینی باشد که اژدها 
دارد. آقای حســنعلی فضای خیال انگیز داستان را براساس 
قصه های پریان نوشت. سعی کرده ایم دست به دست یکدیگر 
بدهیم تا این فضا به بهترین شکل نشان داده بشود. بر مبنای 
همین ایده ها، من بخشی از طراحی عروسک ها را به یک طراح 
کاراکتر که کار انیمیشن می کند، سپردم که با دید دیگری 
عروسک ها را طراحی و کمی به خیال انگیزترشدن عروسک ها 

کمک بکند. من براساس ویژگی هایی که یک عروسک نمایشی 
باید داشته باشد، تغییراتی در طرح ها دادم و عروسک ها را به شکل 

عروسک نمایشی کار کردم.
داســتان نمایش »ریزجان« بسیار زیبا، جذاب 
و تأثیرگذار اســت. در عرصه تئاتر کودک و نوجوان، کمتر 
نمایشی تا امروز به مفهوم بزرگ شدن شخصیت و روحیه 
بچه ها با رفتارشان پرداخته است. برای بیان این مفهوم، آیا 
از منابع و پژوهش هایی هم استفاده کردید یا تمام داستان بر 

مبنای تخیل خودتان شکل گرفته است؟
یکی از دالیلی که نمایشنامه برایم جذاب بود، همین بود که قباًل 
ندیده بودم کسی به این موضوع پرداخته باشد اما متن براساس 
افسانه ها و قصه های پریان نوشته شده. مراحلی که این شخصیت 
طی می کند تا بزرگ بشود، به نوعی مراحل رشد انسان را به تصویر 
می کشد؛ مرحله ای که ریزجان باید از جنگل عبور بکند، در واقع 
مرحله عبور از ترس هایش است. مرحله عبور از رودخانه، عبور از 
هواهای نفسانی است و مرحله باالرفتن از کوه، مرحله ای است که 
باید تالش بکند و پشتکار داشته باشد تا به هدفش برسد، یعنی 
جایی که نباید چیزی بخورد و بر میلش غلبه بکند. اینها دقیقاً 
مراحلی است که آدم باید برای بزرگ شدن طی بکند. ما در قصه به 
این نکته اشاره می کنیم که بزرگ شدن به خوردن و ورزش کردن 

نیست. بزرگ شدن به تجربه کردن و سفرکردن برمی گردد.
چرا برای شخصیت »ریزجان«، فک و دهان متحرک نگذاشتید که 
مثل سایر شخصیت ها ملموس و زنده تر به نظر برسد؟ تنها حرکات 

ریزجان منحصر به دســت ها و پاهای او با اهرم است، ولی باقی 
شخصیت ها از حرکات بیشتری برخوردارند. عروسک »ریزجان« 
ابتدا عروســکی بود که یکی از دوســتانم در پروسه اولیه تولید 
عروسک ها ساخته بود. عروسکی که ساخته شد، اتفاقاً عروسک 
خوبی بود و قابلیت های زیادی داشــت. مثاًل چون ریزجان ساز 
می زد، انگشت هایش تکان می خورد و خودم هم دوست داشتم 
این اتفاق بیفتد یا چشمش حرکت می کرد و فک می زد، ولی چون 
ریزجان عروسک کوچکی بودـ  به اندازه همین عروسک فعلیـ  
این تکنیک ها بیشتر دست و پای عروسک گردان را می بست و 
مانع از فرزبودن شخصیت ریزجان و تفاوتی که با بقیه دارد می شد، 
بنابراین من در فرصت دیگری عروسک را تغییر دادم به عروسکی 
که از لحاظ تکنیکی ساده تر از باقی عروسک هاست اما موجب 
می شود عروسک گردان بتواند راحت تر و سریع تر با آن کار بکند. 
ضمن اینکه اگر من فک را هم برای او می گذاشتم، از فاصله ای که 
مخاطب تئاتر را می بیند، آن جزئیات زیاد دیده نمی شد. به لحاظ 
فنی و تکنیکی کاراکتر هم، فکر نمی کنم ســاده بودن عروسک 

ریزجان خیلی از کار بیرون بزند.
چرا شخصیت مادر را هم مثل باقی عروسک ها، به 
شکل باتومی یا اهرمی طراحی نکردید و او را در ابعاد خیلی 
بزرگ تر و با ترکیبی از تن پوش و باتومی روی صحنه آوردید؟ 
درصورتی که اهالی پاچستانـ  که فقط پاهای شان دیده 

می شودـ  نیز عروسک های باتومی اند.
من خیلی به عروسک مامان اژدها فکر کردم که چگونه کار 
بکنم و خیلی راحت تر بود که عروسک را در سایز کوچک تر 
بگیرم؛ هم به لحــاظ اقتصادی و هم از نظــر جابه جایی، 
ولی چون مسئله ما به نوعی بزرگ شــدن و اندازه ها بود و 
مفاهیم کوچک و بزرگ بودن مطرح است، تصمیم گرفتم 
مامان اژدها را بزرگ درست بکنم، چون عروسک اژدها در 
فضایی دور از »پاچستان« اســت و به لحاظ صحنه ای هم 
ما دیگر در آن فضایی نیســتیم که عروسک های تاپ تیبل 
هســتند. ما عروســک اژدها و پاها را همزمان نداریم. اگر 
این عروسک ها همزمان بازی داشــتند، انتخاب عروسک 
مامان اژدها به این شکل، اشتباه بود، ولی االن که همزمان 

نیستند، لطمه ای به کار نمی زند.

تارخ به تاریخ پیوست
شهاب مهدوی سینما

روزنامه نگار

احمدرضا حجارزادهنمایش
 روزنامه نگار

گفت وگو با »ندا وفایی« کارگردان نمایش عروسکی »ریزجان«

خودمراباعروسکهابهچالشکشیدهام

تحریم روسیه و 
نوستالژی ایتالیا

ایتالیا که با کسب 14جایزه 
اســکار قهرمان جهان در 
بخش فیلم های بین المللی 
است، »نوستالژی« ساخته 
ماریو مارتونه فیلمســاز 
ایتالیایی را به عنوان بهترین 
فیلم ارســالی برای دوره 
آتی جوایز سینمایی اسکار 
انتخاب کرد. روســیه نیز 
به دنبال تیرگی مناسباتش 
با غــرب بر ســر بحران 
اوکراین، تصمیم گرفته در 
مراسم اسکار سال جاری 
فیلمــی بــرای رقابت در 
مسابقات معرفی نکند. به 
گزارش هالییود ریپورتر، 
نوستالژی اقتباسی مدرن از 
رمان ارمانو رئا - نویسنده و 
روزنامه نگار فقید ایتالیایی 
است که در جشنواره کن 
امسال استقبال منتقدان 
را به همراه داشــت.این 
فیلم، داستان مردی به نام 
فلیس السکو است که پس 
از 4۰سال زندگی در مصر به 
محله قدیمی خود در ناپل 
بازمی گــردد اما به محض 
بازگشــت، گذشته اش که 
جوانی جنایتکار بود بر او 

احاطه می کند.
در این فیلم، فرانچســکو 
دی لوا که در نقش کشیشی 
محلی ظاهر می شــود به 
فلیس کمک می کند تا در 
خیابان هــای ناپل امروزی 
حرکت کند. ایتالیا تاکنون 
14جایزه اسکار در بخش 
بین الملل را کسب کرده که 
قهرمان جهان از این حیث 
است. نود و پنجمین دوره 
جوایز سینمایی اسکار روز 
1۲ مارس سال آتی میالدی 
- ۲1 اسفند امسال - برگزار 

می شود.
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