
جشنواره كن به ضرر سينماداران فرانسوي 
راي داد

نزاع نت فليكس با سينماداران فرانسه اقتباس تلويزيوني  ديگري از 
خالق »بازي تاج و تخت«  

در راه است 

اثر ديگري از »ج��ورج آر. آر مارتين« 
نويس��نده رمان ه��اي »ب��ازي تاج و 
تخت« به زودي تبديل به سريالي تلويزيوني مي شود. 
»ديجيت��ال اس��پاي« نوش��ت: در حال��ي كه همه 
طرفداران منتظر هس��تند »ج��ورج آر. آر. مارتين« 
دو جل��د آخ��ر مجموعه »تران��ه يخ و آت��ش« را به 
اتمام برس��اند، او اعالم كرده ب��ه زودي يكي ديگر از 

رمان هايش مورد اقتباس تلويزيوني قرار مي گيرد. 
»مارتين« و ش��بكه »س��اي فاي« اخيرا در حال كار 
كردن روي سريالي بر اساس رمان كوتاه »مسافران 
هوايي شب« هس��تند. اين اثر س��ال ۱۹۸۰ در ژانر 
علمي � تخيلي نوشته شده است. داستان اين كتاب 
در آينده رخ مي دهد و طي آن جمعي از مكتشفان با 
پيشرفته ترين وسيله نقليه جهان راهي سفري فضايي 

مي شوند تا راه نجات كره زمين را پيدا كنند. 
اين نخس��تين بار نيست كه »مسافران هوايي شب« 
مورد اقتباس قرار مي گيرد؛ اين اثر پيش از تبديل به 

يك فيلم سينمايي شده است. 
نويس��نده ۶۸ س��اله »بازي تاج و تخ��ت« در حال 
حاضر روي چند پروژه اقتباس��ي از كتاب هايش كار 
مي كند. يكي از آنها دنباله اي چهار بخشي بر »بازي 
تاج و تخت« اس��ت كه از ش��بكه »اچ. بي. او« پخش 

خواهد شد. 
»جورج آر. آر. مارتين« به عنوان نويسنده رمان هاي 
»تران��ه يخ و آتش«، س��ال ۱۹۹۶ ق��رارداد نگارش 
س��ه  جلد از اين مجموعه را امضا ك��رد و حاال كه ۲۰ 
س��ال از آن زمان گذشته، او همچنان درگير نگارش 
هفت جل��دي پرفروش��ش اس��ت. مجموع��ه رمان 
»مارتين« بخش قابل توجهي از ش��هرت خود را به 
اقتباس تلويزيوني اش كه »بازي تاج و تخت« نام دارد، 
مديون اس��ت. »ديويد بنيوف« و »دي. بي. وايس« 
كارگردانان اين پروژه تلويزيوني هستند. اين سريال 
روايت كننده  چندين خط داستاني از مجموعه رمان 
»ترانه يخ و آتش« اس��ت كه داس��تان آن در قلمرو 
خيال��ي هفت پادش��اهي »وس��تروس« مي گذرد. 
»بازي تخت و تاج« راوي تاريخچه نبرد خشونت بار 
بين خانواده هاي اش��رافي در آن سرزمين است كه 
براي به دست آوردن تخت آهنين تالش مي كنند. 

اين مجموعه در س��ال ۲۰۱۵ براي چهارمين س��ال 
پياپي در صدر فهرست دانلود غيرقانوني سريال هاي 
تلويزيوني در جهان قرار گرفت و تنها فصل پنجم آن 
بيش از ۱۴ ميليون بار به ص��ورت غيرقانوني دانلود 

شده است. 
»بازي تاج و تخت« كه س��ال گذش��ته در ۲۴ بخش 
نامزد كس��ب جايزه ام��ي )اس��كار تلويزيوني( بود، 
توانست ركورد ۱۲ جايزه »امي« را براي يك مجموعه 
تلويزيون��ي از آن خود كند. جذابي��ت اين مجموعه 
تلويزيوني امريكايي  تا حدي بوده كه عالوه بر جوايز 
تلويزيوني كه نصيب س��ازندگانش كرده، س��يلي از 
گردشگران را براي ديدن لوكيشن هاي فيلمبرداري  

اين پروژه در ايرلند شمالي ترغيب كرده است. 
فصل پنجم اين اثر با متوس��ط هشت ميليون و ۱۱۰ 
هزار نفر مخاط��ب، ركورد بيش��ترين مخاطب اين 
سريال را در امريكا شكست. فصل ششم اين مجموعه 
در ماه ژوئن به پايان رسيد و پخش فصل هفتم آن از 
۱۶ جوالي ۲۰۱۷ آغاز مي شود. فصل هشتم و نهايي 
نيز سال ۲۰۱۸ ميالدي در دس��ترس عالقه مندان 

قرار خواهد گرفت. 

  اختتاميه سي امين نمايشگاه بين المللي كتاب 
ش�نبه 23 ارديبهش�ت با حضور وزير فرهنگ و 

ارشاد اسالمي در شهرآفتاب برگزار مي شود. 
  فيلم س�ينمايي »نهنگ عنبر 2« به كارگرداني 
سامان مقدم پس از دو روز به فروش ۷۰۰ ميليون 

توماني در كشور رسيد. 
  فراخوان ششمين جش�نواره بين المللي فيلم 

شهر همزمان با عيد نيمه شعبان منتشر شد. 
  مراس�م گراميداش�ت ياد محمدرضا رستمي و 
علي عاش�وري با حضور جمع�ي از خبرنگاران و 

مديران نمايشگاه كتاب برگزار شد. 
  گروه تئاتر »ماها« پس از سه اجرا در جشنواره اي 
در بيروت، براي اجراي دو نمايش ديگر به پاريس 

مي رود. 
  نماي�ش »مرواريد« ب�ه كارگرداني قطب الدين 
صادقي در تماشاخانه ايرانشهر روي صحنه رفت. 

كتاب داريوش مهرجويي به چاپ چهل و هفتم رسيد 
نسخه هاي چاپ چهل و هفتم ترجمه داريوش مهرجويي از كتاب »جهان هولوگرافيك« توسط نشر هرمس در نمايشگاه كتاب تهران عرضه شده است. »جهان هولوگرافيك« نوشته مايكل تالبوت است كه با عنوان فرعي 
»نظريه اي براي توضيح توانايي هاي فراطبيعي ذهن و اسرار ناشناخته مغز و جسم« چاپ شده و داريوش مهرجويي آن را ترجمه كرده است. اين كارگردان، دو رمان و اثر روايي ديگر هم در نمايشگاه كتاب امسال دارد كه در 

كنار »آن رسيد لعنتي« چاپ و عرضه مي شوند. يكي از اين كتاب ها »سفرنامه پاريس، عوج كالب« است كه زمستان ۹۵ در خانه هنرمندان رونمايي شد و كتاب ديگر، رمان »سفر به سرزمين فرشتگان« است. 

علي حميدي، قائم مقام س��يمافيلم از توليد ۱۲ پروژه 
ال��ف وي   ژه در صدا و س��يما خبر داد. به گفت��ه او پروژه 
سريال حضرت موس��ي اكنون در مرحله برآورد است 
و چون پروژه هاي الف ويژه مقدمات سخت و سنگيني 
براي نهايي ش��دن دارند پيش توليد اين سريال هم به 
طول مي انجامد. مدتي است كه فعاليت ها براي توليد 
سريال حضرت موسي به طور مداوم در حال انجام است. 
همچنين يك آرت بوك هم براي اين پروژه فعال شده 
است.  وي همچنين درباره پروژه »سلمان فارسي« كه 
قرار است داوود ميرباقري آن را بسازد، گفت: »متن اين 
سريال در حال بازنويسي است و اين مجموعه هم جزو 
كارهايي اس��ت كه در حال فعاليت است. ما حدود ۱۲ 
س��ريال الف ويژه داريم كه تعداي مشترك با سازمان 
اوج و تع��دادي از آنها نيز درباره دفاع مقدس اس��ت و 
بايد ديد كداميك را براس��اس همي��ن برنامه ريزي ها 
به توليد برس��انيم.  او فيلم سه س��ريال »نفس«، »سر 
دلب��ران« و »ديباجي« را به عن��وان گزينه هاي اصلي 
س��ريال هاي رمضان ۹۶ معرفي كرد و گفت: فعال اين 
سريال ها گزينه هاي قطعي ما هستند.  حميدي با بيان 
اينكه سريال هاي مناسبتي ممكن است تا لحظه آخر 
دستخوش تغييراتي شوند، اظهار كرد: در حال حاضر 
براي ماه مبارك رمضان س��ريال »نفس« براي شبكه 
سه سيما، سريال »س��ر دلبران« براي شبكه دو سيما 
و س��ريال »ديباجي« براي ش��بكه يك در نظر گرفته 
شده اند. از نظر ما اين سه گزينه قطعي است، اما باز هم 
شرايط بسيار تاثيرگذاراست؛ همان طور كه مي دانيد 
امس��ال اذان مغرب س��اعت ۱۰ دقيقه به ۹ شب است 
و به همين خاطر هم كنداكتور شبكه ها بسيار فشرده 
خواهد بود؛ البته اين تصميمات بر عهده معاونت سيما 
است كه ان ش��اءاهلل بعد از ايام انتخابات به اين موضوع 

پرداخته مي شود.  ايسنا

يك موسسه هنري پس از دو س��ال متوجه شد ۱۰ 
هزار پون��د را صرف خريد يك اثر نقاش��ي با امضاي 
جعل��ي »باب ديلن« كرده اس��ت. به نظر مي رس��د 
جاعالن هنري تمركز ويژه اي روي نقاشي هاي »باب 
ديلن« هنرمن��د، خواننده و ترانه س��راي امريكايي 
برنده نوبل گذاش��ته اند. يك مرك��ز خريد و فروش 
كتاب و نقاشي هاي آنتيك به اشتباه براي خريد يك 
نقاش��ي با امضاي »ديلن« ۱۰ هزار پوند از س��رمايه 
خود را از دست داده است. اين اثر جعلي سال ۲۰۱۴ 
به عنوان يكي از كارهاي سال ۱۹۶۸ »باب ديلن« در 
يك حراجي به فروش رس��يد. كارشناسان هنري در 
موسسه »پيتر هارينگتون« كه خود در حوزه كتاب ها 
و طراحي هاي آنتيك تخصص دارند، متوجه شده اند 
قربان��ي كال هبرداري بزرگي ش��ده اند. در اين ميان، 
حراجي اي كه اين اثر را عرضه كرده بود، اعالم كرده 

هيچ مسووليتي را نمي پذيرد.

خبر كوتاه

توليد  پروژه هاي الف و 
سريال هاي ماه رمضان 
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تعديل قوانين كن  
براي سال آينده

جش�نواره  مس�ووالن 
ك�ن بع�د از مش�ورت با 
هيات مدي�ره تصميم به 
»تعديل قواني�ن« براي 
دوره ه�اي بع�د گرفت�ه 
اس�ت. اي�ن تعدي�ل كه 
اجراي آن از سال آينده 
ش�روع مي ش�ود از اين 
قرار است كه »هر فيلمي 
ك�ه آرزوي حض�ور در 
بخ�ش رقابت�ي ك�ن را 
دارد متعه�د ب�ه توزيع 
در س�ينماهاي فرانسه 

است.«

علي ش��مس با ن��گارش و 
اجراي چند نمايش��نامه و 
البته ترجمه چند نمايشنامه ايتاليايي يكي 
از هنرمندان فعال و جوان تئاتري است كه 

دست به قلم هم دارد. 
او كه در اين س��ال ها در كشور ايتاليا ادامه 
تحصيل مي دهد، همزمان با حضور ايتاليا 
به عنوان مهمان ويژه اين دوره از نمايشگاه 
كتاب تهران امس��ال با چند نمايش��نامه 

»قلعه انسانات« ايراني با مقدمه ابراهيم گلستان 
قفسه

جش��نواره فيل��م ك��ن ب��ا 
جلوگيري از ورود فيلم هاي 
اكران نشده به بخش رقابتي اش خود را وارد 
نزاعي ميان نت فليك��س و صنعت جهاني 
فيلم كرد. يك هفته پيش از مراسم افتتاحيه، 
چهارش��نبه گذشته مس��ووالن جشنواره 
كن اعالم كردند كه فيلم ه��اي »اوكجا« و 
»داستان هاي مايروويتز« را كه هر دو از سوي 
كمپاني نت فليكس توزيع شده اند، برخالف 
مخالفت س��ينماداران فرانسوي در بخش 
رقابتي حضور خواهند داش��ت اما از س��ال 
آينده تمامي فيلم هايي كه براي دستيابي 
به نخل طال وارد اين بخش مي ش��وند ابتدا 
بايد متعهد به اكران در سينماهاي فرانسه 

شده باشند. 
هفتادمين دوره جش��نواره كن، نخستين 
دوره اي اس��ت كه فيلم ه��اي كمپاني هاي 
نت فليكس و آمازون به بخش رقابتي كن راه 
پيدا مي كنند. ماه گذش��ته زماني كه تيري 

فريمو، مدير هنري جش��نواره، فهرس��ت  
فيلم هاي ش��ركت كننده را معرفي كرد و از 
حضور اين كمپاني هايي كه بيش��تر براي 
خدمات پخش آنالين سريال شهرت دارند، 
خبر داد، جش��نواره كن را »آزمايشگاهي« 

سينمايي ناميد كه پذيراي تغيير است. 
ام��ا اين اقدام جش��نواره مخالفت ش��ديد 
اتحاديه سينماهاي فرانسه را در پي داشت 
چرا كه هيچكدام از فيلم هاي نت فليكس_ 
درام »داستان هاي مايروويتز« به كارگرداني 
نوآه بامباك و با بازي داستين هافمن و آدام 
س��ندلر و فيلم حماس��ي فانتزي »اوكجا« 
ساخته نوآ بامباك با بازي تيلدا سويينتون_ 
براي نمايش در سالن هاي سينماي فرانسه 
ارايه نش��ده اند.  بنابراين اين درخواس��ت 
سه شنبه گذش��ته هيات مديره جشنواره 
جلس��ه اي در مورد امكان بيرون كشيدن 
هر دوي فيلم ها از بخش رقابتي تش��كيل 
دادند. گرچه اين ايده رد ش��د اما جشنواره 
روز چهارشنبه بيانيه اي منتشر كرد كه در 
آن از تصميم نت فليكس مبني بر عدم اكران 

گسترده فيلم ها در سينماهاي فرانسه ابراز 
پشيماني كرده اند. در اين بيانيه مي خوانيم: 
»كن از تنشي كه عدم توزيع اين فيلم ها در 
فرانسه سبب شده، آگاه است. جشنواره كن 
از نت فليكس درخواست كرد بپذيرد كه اين 
دو فيلم مي توانند در دس��ترس مخاطبان 
سينماهاي فرانسه قرار بگيرند و فقط براي 
مشتريان آنالين كمپاني پخش نشوند. اما 

هيچگونه توافقي حاصل نشد.« 
مس��ووالن جش��نواره بع��د از مش��ورت با 
هيات مديره تصميم ب��ه »تعديل قوانين« 
براي دوره هاي بعد گرفته است. اين تعديل 
كه اجراي آن از س��ال آينده شروع مي شود 
از اين قرار اس��ت كه »هر فيلمي كه آرزوي 
حضور در بخش رقابتي كن را دارد متعهد به 

توزيع در سينماهاي فرانسه است.«
ريد هس��تينگ، مديرعامل نت فليكس در 
صفحه فيسبوك خود به اين اقدام واكنش 
نش��ان داد و نوشت: »اين تش��كل عليه ما 
متحد ش��ده اس��ت. فيلم »اوكج��ا« را ۲۸ 
ژوئن در نت فليكس  ]آنالين[ تماشا كنيد. 

فيلمي عالي كه سينماهاي زنجيره اي قصد 
داش��تند مانع حضور م��ا در بخش رقابتي 
جشنواره كن شوند.« نزاع ميان نت فليكس 
و سينماداران فرانسه حول قانوني است كه 
مي گويد تنها سه سال پس از اينكه فيلمي 
اكران خود را در س��ينماها گذراند مي تواند 
در پايگاه هاي پخش فيلم آنالين در فرانسه 
نمايش داده ش��ود، قانوني كه نت فليكس 
از اجراي آن س��رباز مي زند. هر چند، سال 
گذشته نت فليكس حق پخش آنالين درام 
»آس��ماني ها« را در جشنواره كن خريد اما 
براس��اس اين قانون »آس��ماني ها« تا سال 
۲۰۱۹ در دس��ترس كارب��ران فرانس��وي 
نخواهد بود. از س��وي ديگ��ر منابع گزارش 
كرده ان��د نت فليكس مذاكرات خ��ود را با 
»جوكر« كمپاني توزيع  فيلم فرانس��وي و 
CNC هيات ملي فيلم فرانسه براي دريافت 
اجازه موقتي اكران فيلم ه��اي »اوكجا« و 
»داستان هاي مايروويتز« روز و تاريخ پخش 
آنالين آن به همراه اك��ران يك هفته اي در 
چند سالن سينما را بدهد. نت فليكس با اين 

ندا آل طيب

اكران محدود قانون ممنوعيت فيلم هايي را 
كه به صورت گسترده اكران نشده اند، دور 
مي زند.  اما CNC تحت فش��ار صنف هاي 
س��ينمايي داخلي ق��رار گرفته اس��ت به 
خصوص س��ينماداراني كه اك��ران موقتي 
را كاف��ي نمي دانند.  گرچه جش��نواره كن 
حضور فيلم ه��اي نت فليك��س در بخش 
رقابتي را بدون اكران در س��ينماها انتخاب 
كرده است اما قانون جديد جشنواره مانعي 
براي نت فليكس به شمار مي رود مگر اينكه 
فرانسه قوانينش را اصالح كند. سال هاست 
كه بح��ث حول اصالح اي��ن قوانين با وقفه 
مواجهه ش��ده اس��ت اما افرادي كه در اين 
صنعت ايف��اي نقش مي كنن��د اميدوارند 
رييس جمه��ور بع��دي امانوئ��ل مكرون 
رويكردي كاربردي اتخاذ كند و برنامه هاي 

اكران را تغيير دهد. 
نت فليكس پيش از اين براي شركت دادن 
آثارش در جش��نواره هاي معتبر اروپايي از 
جمله وني��ز جنجال هايي به پا ك��رده بود. 
سال ۲۰۱۵ وقتي جشنواره ونيز تصميم به 
نمايش »جانوران بدون سرزمين«، يكي از 
مشهورترين فيلم هايي كه به صورت آنالين 
نمايش داده ش��ده بود، گرفت آلبرتو باربرا، 
مدير هنري اين جشنواره با واكنش روبه رو 

شد اما بر سر انتخاب خود ايستادگي كرد. 
باربرا در مصاحبه اي با نشريه ورايتي با مدير 
هن��ري كن همدردي كرده و گفته اس��ت: 
»تصميم ساده اي براي فريمو نبوده است.« 
او با اشاره به اين موضوع كه صنعت سينما 
بدون اينكه قانوني اتخاذ شود خيلي سريع 
تغيير مي كند، گفته اس��ت: »بس��ياري از 
عاليق و موضوعات مورد بحث افراد در خطر 
هس��تند؛ از جمله عاليق نمايش دهنده ها، 
توزيع كننده ه��ا، نماينده ه��اي ف��روش، 
تهيه كننده ه��ا و فيلمس��ازان. ام��ا نقش 
يك جش��نواره اين اس��ت كه از همه اينها 
فاصله بگيرد. نقش جش��نواره اين است كه 
صحنه اي براي سينماي كيفي باشد؛ آن را 
انتخاب كند، سبب پديدار شدن آن شود و 
از آن حمايت كند، بدون اينكه شرايط ديده 

شدن آن را در نظر بگيرد.« 
اما فريمو پيش از اين با چنين فش��ارهايي 
از س��وي س��ينمادارها و صنف هاي ديگر 
دس��ت و پنجه نرم كرده بود؛ سال ۲۰۰۹ 
انتخاب فيلم »كارلوس« س��اخته اوليويه 
آس��اياس براي حضور در بخش رقابتي با 
اعتراضي از سوي هيات مديره جشنواره كه 
 CNC از نمايندگان صنف سينماداران و
و صنف ه��اي ديگر اين صنعت تش��كيل 
شده است، روبه رو ش��د. معترضان معتقد 
بودند »كارلوس« ميني س��ريالي است كه 
براي نمايش در س��الن هاي سينما ساخته 
نشده است. در آن وهله فريمو عقب كشيد 

و »كارلوس« را از اين بخش حذف كرد. 
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نوبت دوم

فارسي و ايتاليايي در اين رويداد فرهنگي 
حاضر اس��ت. ش��مس نمايش��نامه هاي 
»دروغگو« و »بيوه زيرك« از نوش��ته هاي 
مش��هور كارلو گولودني، نمايشنامه نويس 
ش��هير ايتاليايي را ترجمه كرده است كه 
هر دو نمايشنامه در يك مجلد از سوي نشر 
»بيدگل« منتشر شده اند و براي نخستين بار 
در نمايشگاه كتاب تهران رونمايي خواهند 
شد. همچنين نمايشنامه تاليفي او »قلعه 
انس��انات« كه پيش از اين در ايران و ايتاليا 
اجرا شده است، نيز به زبان ايتاليايي ترجمه 
شده و در پاويون ايتاليا در نمايشگاه كتاب 
تهران حضور دارد. اين نمايشنامه نخستين 
نمايش��نامه فارسي اس��ت كه به ايتاليايي 

ترجمه شده است. 
در كن��ار اينها چه��ار نمايش��نامه »تئاتر 
كمدي« و »ع��روس ايراني«، »رس��م زن 
داري« و »بيمار قالبي« ديگر آثار گولودني 
هم ب��ا ترجمه او در اين دوره از نمايش��گاه 
كتاب ارايه مي ش��وند. اين نمايش��نامه ها 
دو ماه پيش از س��وي انتش��ارات »قطره« 
منتشر شدند. دو نمايشنامه »تئاتر كمدي« 
و »ع��روس ايران��ي« در يك مجل��د و دو 
نمايش��نامه »رس��م زن داري« و »بيم��ار 
قالبي« نيز از سوي همين نشر در مجلدي 

ديگر منتشر شده اند. 
از اي��ن نمايش��نامه نويس ج��وان پيش تر 
نمايشنامه هاي »داستان هاي ميان رودان« 
و »حياتالنفوس« منتشر شده كه اين دو اثر 

هم در نمايشگاه كتاب ارايه مي شوند. 

ش��مس كه عالقه زيادي به آثار گولودني 
دارد، درباره اهميت ترجمه و انتشارآثار اين 
نويس��نده ايتاليايي به »اعتماد« مي گويد: 
» گولودني از مهم ترين نمايشنامه نويسان 
رنسانس اس��ت كه تاثير عميقي بر تجديد 
حيات كمديادالرته داشته است. او شانزده 
نمايشنامه خيلي مهم دارد كه فقط چهار 
تاي آن به فارسي ترجمه شده است و چون 
او بخشي از تئاتر كمديادالرته را نمايندگي 
مي كند، من در ترجمه هايم مقدمه مفصلي 
درباره مفهوم كمديا دالرته نوش��ته ام كه 
خواننده با خواندن آن به فهم بس��يطي از 
تئاتر كمديادالرته و تئاتر ماسك مي رسد.«

به گفته اين هنرمند جوان از آنجاكه گولودني 
يكي از مهم ترين نمايشنامه نويس��ان قرن 
هيجدهم اس��ت، با ترجمه آثار او مي توان 
آبشخوري تازه در اختيار نمايشنامه نويسان 
ايراني قرار داد و از راه آداپتاس��يون به رونق 
بيشتر نمايشنامه نويسي ايران كمك كرد. 
ضمن اينكه اين آثار به فهم كمدي شرق و 

غرب مي كند. 
شمس در توضيح نمايشنامه ديگر گولودني 
نيز مي گوي��د: »عروس ايران��ي« نيز متن 
به شدت نايابي اس��ت كه ماجراهاي آن در 
دوره شاه عباس مي گذرد و درباره فرهنگ ما 
است. در اين اثر فكر اوليه او درباره ايراني ها 
حايز اهميت است؛ اينكه ما در قرن هفدهم 
و از دي��دگاه يك نمايش��نامه نويس مهم 

اروپايي چگونه به چشم مي آمديم. 
نمايش��نامه »قلعه انس��انات« نخس��تين 

نمايشنامه فارسي است كه به زبان ايتاليايي 
ترجمه شده است. اين نمايشنامه در ايتاليا 
نيز با اقبال خوانندگان روبه رو شده و همين 
موجبات خوشحالي نويسنده جوان را فراهم 
كرده اس��ت: »باعث افتخارمن اس��ت كه 
آقاي ابراهيم گلستان با مقدمه اي كه بر اين 
نمايشنامه نوش��ت، اعتبار بسيار بزرگي به 
من و اين متن بخشيد. خوشبختانه بازخورد 
ترجمه و انتشار اين نمايشنامه در ايتاليا هم 
خيلي خوب بود و توزيع بسيار خوبي داشت. 
اميدوارم نمايشنامه هاي ايراني از محدوده 
كشورهاي همسايه خودمان فراتر بروند و در 
ديگر كشورها هم ترجمه و معرفي شوند.«

آن گونه كه ش��مس مي گويد، نمايشنامه 
»دروغگو« باالي 3۰۰ بار اجرا ش��ده است 
و كارگردان ه��اي مهم��ي آن را به صحنه 
برده اند: »اين نمايشنامه هم جزو متن هاي 

خيلي مهم در كمديادالرته و تئاتر كمدي 
و ماس��ك اس��ت. اين متن ها با پژوهش و 
مقدم��ه اي كه ب��ر آن نوش��ته ام، مي تواند 
ارجاعي ب��راي پژوهش هاي دانش��گاهي 
باشد. كمديادالرته از سنت هاي بسيار مهم 
است كه در تئاتر مدرن بسيار اثر گذار بوده و 
به شدت شناخت اين نوع نمايش الزم است. 
بنابراين براي ش��ناخت تئاتر قرن بيستم، 
اين رجعت بس��يار ضروري اس��ت و تمام 
بزرگان تئاتر ازدس��تاوردهاي اين شيوه ها 
در نمايش هايش��ان بهره برده ان��د. در اين 
چند س��ال چند نمونه از اين آثار به فارسي 
ترجمه ش��ده بود اما سويه هاي تاريكي در 
حوزه تبارشناسي داشت كه در اين مقدمه 
سعي كردم اين نقاط مبهم را برطرف كنم تا 
مخاطب بتواند فهم و درك جامع و كاملي از 

اين گونه نمايشي به دست آورد.« 


