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اعالم زمان تشییع
پیکر ناصر فرهودی

فرهنگی و هنری

پیکر ناصر فرهودی ،صدابردار شناختهشده و مدیر استودیو پاپ ـ دوشنبه ۱۶ ،مرداد ماه ـ ساعت  ۹صبح از مقابل تاالر وحدت تهران به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س)
بدرقه خواهد شد.
این فعال حوزه موسیقی ( ۱۳مرداد) به علت سکته قلبی در بیمارستان دی تهران درگذشت.
محمدرضا شجریان ،محمد اصفهانی ،ناصر عبدالهی ،علیرضا عصار ،بابک بیات ،ناصر چشمآذر ،کارن همایونفر و مجید انتظامی از جمله هنرمندانی هستند که فرهودی با آنها
همکاری داشته است .او فارغالتحصیل رشته الکترونیک گرایش صدا از دانشکده صدا و سیما بود و فعالیت حرفهای خود را از سال  ۱۳۵۵آغاز کرده بود.

تئاتر ایران از لهستان تا کانادا

زهرا صبــری کارگــردان تئاتــر و تئاتر
عروســکی کشــورمان کــه پیــش از این
عروسکهای  ۶نمایشش در اسپانیا به نمایش
در آمده بود ،از برپایی این نمایشگاه در کشور
لهستان خبر داد.
وی در ایــن رابطه گفت ۱۲۰ :عروســک
کوچک و بزرگ از  ۶نمایش من با نامهای ننه
دالور ،خانه برناردا آلبا ،هشت لحظه ،طوطی
پر ،تا یک بشمار و زمین و چرخ از  ۲۷شهریور
( ۱۸ســپتامبر) در تئاتر ویلکی( )Wielki
شهر ورشو به نمایش در خواهند آمد.
صبری ادامــه داد :تئاتر ویلکــی یکی از
بزرگترین تئاترهای ورشــو اســت که مرکز
نمایش باله و اپرا به شمار میرود و نمایشگاه
«خیالی از ایران» قرار است به مدت  ۲ماه در
این محل برپا باشد.
او درباره برنامهریزی برای این نمایشــگاه
نیز توضیح داد :وقتی نمایشــگاه «خیالی از
ایران» در شهر تولوســای اسپانیا برگزار شد
عکسهایی از این نمایشــگاه برای دوستان
بین المللی گروه یاس تمام ارسال شد و آقای
 marekzurawskiدر لهســتان که دبیر
جشــنوارهای نیز در این کشور است ،خیلی
عالقهمند شــد تا نمایشــگاه عروسکها در
ورشو نیز برپا شود.
وی افزود :او از سال گذشته تا کنون  ۷ماه
پیگیری کرد تا اینکه برای برگزاری نمایشگاه
درهفتــه اول مرداد ماه تمام عروســکها از
اسپانیا به ورشو پست شد.
صبری درباره بازگشت عروسکها به ایران

تصریح کرد :عروســکها را از اسپانیا به ایران
برنگرداندم چــون در کشــورم مکانی برای
نگهداری آنها ندارم!
این کارگــردان در پایان بــه آغاز مراحل
طراحی نمایشــگاه پرداخته و توضیح داد :در
ورشــو یک خانم طراح شــروع به طرح زدن
برای نمایشــگاه کرده و هر چند روز یک بار
برای من طرحها ارســال میشــود تا تایید
بگیرند .کار پیشــرفت خوبی داشته و مراسم
افتتاحیه این نمایشگاه روز  ۲۷شهریور برگزار
خواهد شد.
تخفیف دانشــجویی برای نمایش
توگوى برجاىماندگان
گف 
فروش بلیتهــای هفته جدیــد نمایش
توگــوى برجاىماندگان به نویســندگی
گف 
محمد زارعی و طراحــی و کارگردانی میالد
شجره در حالی آغاز شد که برای دانشجویان
بهصورت فردی و گروهی از ســوی ســایت
تیوال تخفیفاتی در نظر گرفته شده است که
میتوانند با مراجعه به این ســایت به آدرس
 www.tiwall.comاز چگونگی آن مطلع
شوند.
در این نمایش که هر روز به جز شــنبهها
ســاعت  19در پردیس تئاتر شــهرزاد روی
صحنه میرود ،رضــا بهبودی ،محمد صادق
ملــک ،باران کوثری ،محســن نوری ،محمد
خاکساری و امین اسالمی در کنار صداهایی
از جهانگیر کوثری و محمدحسن معجونی به
ایفای نقش میپردازند.
معرفی آثار راه یافته به هشــتمین

جشنواره تئاتر خیابانی شهروند الهیجان
دبیر هشــتمین جشــنواره تئاتر خیابانی
شــهروند الهیجان از معرفی آثار راه یافته به
این جشنواره خبر داد.
سعید آگشته ،دبیر جشنواره تئاتر خیابانی
شــهروند الهیجان گفت :امســال جشنواره
2مرحله داشــته در مرحله اول  310طرح و
ایده از 25اســتان به جشنواره ارسال گردید
و  75طرح در مرحله اول پذیرفته شد از 63
اثر تولید شــده پس از ارزیابی توسط داوران
آثار ذیل برای اجرا در بخش هشــتمین دوره
جشــنواره تئاتر خیابانی شــهروند الهیجان
معرفی گردید.
بخش مسابقه:
نمایــش «این مکان مجهز بــه دوربین
مداربسته اســت» به نویسندگی اصغرخلیلی
وکارگردانی مجتبی خلیلی ازاصفهان
نمایــش « »7+3به نویســندگی محمد
یکرنگی وکارگردانی مریم دوســتی ایرانی از
اصفهان
نمایــش «ویلچــر» بــه نویســندگی
وکارگردانی سیده مائده هوشیار از املش
نمایــش «گمشــده» بــه نویســندگی
محمدرضا جعفــری لفوت وکارگردانی میالد
حسینزاده از آستانه اشرفیه
نمایش «معامله» به نویســندگی پژمان
شــاهوردی وکارگردانی محمد یوسفیزاده از
مرند
نمایــش «کاله گشــاد» به نویســندگی
مصطفی جعفریخوزانــی وکارگردانی پویان
عطایی از اصفهان
نمایــش «مســتاجر» به نویســندگی و
کارگردانی مسعود براهیمی از تهران
نمایش «آبی که قطع شــد و من را بیکار
کرد» به نویسندگی شبنم رادهوش و سیدپویا
امامی و کارگردانی سیدپویاامامی از اصفهان
نمایش «چــاه» به نویســندگی حمید
عابدی و کارگردانی مرتضی عیدی از قوچان
نمایش «یه ســوء تفاهــم کوچیک» به
نویســندگی و کارگردانــی امیررجبپور از
رودسر

دولت از توسعه نگارخانهها
در شهرستانها حمایت میکند

مشــهد  -ایرنا  -مدیرکل دفتر هنرهای تجســمی وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی گفت :دولت تدبیر و امید از توسعه نگارخانهها در
شهرستانهای مختلف کشور بهطور ویژه حمایت میکند.
مجید مالنوروزی روز پنجشــنبه در مراســم نمایشــگاه خورشید
والیت در مشــهد طی گفــت وگو با خبرنــگار ایرنا افــزود :دولت
در حوزه هنرهای تجســمی نقــش سیاســتگذاری و حمایتهای
کلی را دارد و شــرایط مناســبی را برای توســعه زیرساختها فراهم
میکند.
وی حضور بخش خصوصی را نیز برای توسعه زیرساختها در حوزه
نگارخانهها ضروری توصیف و بیان کرد :دولت امکانات و تســهیالت
مناســبی را در اختیار فعاالن ســاخت نگارخانه در سراسر کشور قرار
میدهد.
مدیرکل دفتر هنرهای تجســمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
ادامه داد :دولت به هیچوجه در حوزه ســلیقه و زیباشناســی دخالت
نمیکند بلکه تالش دارد شــرایط بهتری بــرای هنرمندان هنرهای
تجسمی فراهم شود.

شــعبانپور ،محمود رمضانی و یاشا خضوعی
بازیگــران جدیــد نمایــش «هبوالخوانی»
هستند .نمایش «هیوالخوانی» کار مشترک
گروه تئاتر اینروزها و فونیکس ،روایت زندگی
مــردی به نــام ابراهیم اســت .ابراهیم مرد
نابینایی است که کارش سانسور کتاب است.
پسرش مدتهاســت در کما به سر میبرد و
عــروسش مرضیه بهجای پســر کتابها را
برای ابراهیم میخواند تا ابراهیم به او بگوید
کدام کلمات حذف شود تا کتاب اجاز ه چاپ
بگیرد...
گفتنی اســت آیدا کیخایی برای بازی در
نمایــش «هیوالخوانی» در ســال  ۱۳۹۳در
تئاترشــهر کاندیدای دریافت جایز ه بهترین
بازیگر زن از انجمن بازیگران خان ه تئاتر ایران
شد.

محمد معتمدی خواننده موســیقی اصیل
ایرانی در تازهترین کنســرت خود با اجرای
آثار اســتاد مجید وفادار با نام «بگو کجایی»
به صحنه میرود .ایرنا :این خواننده موسیقی
اصیل ایرانی با همراهی انجمن موسیقی ایران
در کنسرت خود با نام «بگوکجایی»  9شهریور
ماه از ســاعت  21:30در بــرج میالد تهران
قطعات اســتاد مجید وفــادار را اجرا خواهد
کرد .در این کنســرت که بلیتفروشی آن از
روز سهشــنبه  17مرداد ماه ساعت  11آغاز

میشود ،قطعات «به سوی تو»« ،سفری در
شب»« ،غرور شکســته»« ،گلباران»« ،گل
اندام»« ،چون تو را دیدم»« ،جلوه هســتی»
و «محفل مستی» اجرا خواهد شد.
این آثار از جاودانههای استاد مجید وفادار
هســتند که توســط معتمدی و با همراهی
ارکستر نیایش که در این اجرا میزبان نوازندگان
مهمان ارکستر چکاوک است به صحنه خواهد
رفت .همچنیــن رونمایــی از آلبوم جدید
معتمــدی ،رونمایی از تکنوازیهای اســتاد
مجید وفادار و رونمایی از کتاب زندگی نامه
و آثار مجید وفــادار از جمله برنامههای این
کنسرت است که قرار است در عصر همان نهم
شهریورماه در سالن رودکی برج میالد برگزار
شود که زمان دقیق آن متعاقبا اعالم خواهد
شد.

فراخوان اقامت هنری مشترک ایران و چین

مجلس شبیهخوانی در جشنوار ه آیینی سنتی
اســامی  9مجلس از ســوی هیات انتخاب
بخش شبیهخوانی برای شرکت در هجدهمین
جشنواره نمایشهای آیینیـ سنتی اعالم شد.
به گزارش مســتقل به نقل از ستاد خبری
جشنواره ،سید عظیم موسوی ،سعید نبئی،
محســن هاشــمی اعضای هیات انتخاب را
تشــکیل میدادنــد که به تماشــای تمامی
آثار شــرکتکننده در این بخش نشســتند
و درجمــع بندی نهایی مجالــس؛ «تجارت
حضــرت محمــد(ص) و ازدواج بــا حضرت
خدیجه» با شبیهگردانی امیر سلیمان مقدم
از تهران« ،جاسلیق نصرانی» با شبیهگردانی
قوامالدین قاسمی از شهریار« ،جنگ تعزیهـ
عیسی بتشکن» با شبیهگردانی تقی نبئی از
تهران(مشروط)« ،جنگ بدر» با شبیهگردانی
احمد عزیــزی از تهران(مشــروط)« ،جنگ
ف شاهحسینی
صفین» با شــبیهگردانی یوس 
از تفرش« ،حماسه آریوبرزن» با شبیهگردانی
علی عزیزی از گرمســار« ،شبیه مشق جنگ

نمایش «هیوالخوانی» نوشــته نغمه ثمینی
در تاالر چهارســو مجموعه تئاترشــهر که با
استقبال کمنظیر مخاطبان تئاتر مواجه شد،
برای دومینبار این نمایش را با گروه جدیدی
از بازیگران مقیم کانادا ،امروز شنبه  4آگوست
14( 2017مردادماه) در دو سانس  19و 21
در سالن تئاتر فرویو شهر تورنتو روی صحنه
میبرد.
در اجرای این اثر نمایشــی در ســال 93
در تئاترشهر آیدا کیخایی ،احمد ساعتچیان،
ناصر عاشوری و علی ســرابی بعنوان بازیگر
ایفــای نقش کردنــد .اما در اجــرای مجدد
این نمایــش در کانادا تنها آیــدا کیخایی از
گروه قبلی بازیگران حضور دارد و ســیاوش

محمد معتمدی با «بگو کجایی»،
جاودانههای مجید وفادار را میخواند

وی به فعالیت  400نگارخانه در ســطح کشــور اشاره و بیان کرد:
نگارخانههای بخش خصوصی ارتباط مناســبی بــا مخاطبان ایجاد
کردهانــد تا بتوانند عالوه بر نمایش آثار هنرمندان زمینه فروش آنها
را نیز فراهم کند.
او همچنین گفت :خراســان رضــوی به دلیل وجود بــارگاه منور
رضوی ،کتابخانه و موزه آســتان قدس دارای ظرفیت های بســیار
ارزشمندی در حوزه هنرهای تجسمی است؛ هنرمندان این استان در
سطح کشور سرآمد هستند.
وی افزود :برگزاری چنین نمایشــگاههایی میتواند زمینه بســیار
مناســبی برای فعالیتهای هنری فراهــم کند تا مردم بیش از پیش با
فعالیتهای هنرمندان آشنا شوند.
نخستین نمایشــگاه برگزیده آثار ادوار گذشته جشنواره بینالمللی
امام رضا(ع) با عنوان«خورشــید والیت» روز پنجشنبه طی مراسمی
در مشهد گشایش یافت؛ در این چارچوب  50اثر برگزیده ادوار گذشته
جشنواره بینالمللی امام رضا(ع) در محل«نگارخانه پایتخت فرهنگی
جهان اسالم» به نمایش درآمده است.

حضرت عبــاس(ع) بــه علی اکبــر(ع)» با
شــبیهگردانی اســداهلل بیگدلی از خدابنده،
«شــهادت میــرزا ابوالقاســم فراهانــی» با
شبیهگردانی مهدی دریایی از اراک و «مجلس
مهمانی امام حســین(ع)» با شــبیهگردانی
محمدحسین سلجوقینژاد از کرمان (بخش
کودک) بهعنوان برگزیدگان این بخش برای
حضور در جشنواره معرفی شدند .هجدهمین
جشنواره نمایشهای آیینیـ سنتی از هشتم
شهریور ماه در تهران برگزار میشود.

در برنامه تبادل فرهنگی ایران و چین ۸ ،هنرمند از بین همه
متقاضیان شرکت در این رویداد ،انتخاب شده و به مرکز اقامت
هنری چین معرفی میشوند.
 ۸هنرمنــد از بین همه متقاضیان شــرکت در برنامه تبادل
فرهنگــی ایران و چین بــه مرکز اقامت هنــری چین معرفی
میشوند.
هنرمندان مختلف در تمامی رشــتههای هنری ،میبایســت
طرح و برنامــه کاری خود را برای مدت زمان اقامت هنری در
یــک الی دو صفحه همراه با رزومه هنری خود به آدرس ایمیل
 aapp@yaqootgallery. comارسال کنند.
آخرین مهلت ارسال طرح و رزومه ۳ :شهریور ۹۶
زمان اعالم نتایج ۹ :شهریور ۹۶
مدت اقامت ۹ :مهر الی  ۹آبان ۹۶
برای کسب اطالعات بیشتر و هر گونه سوال در خصوص این
رویداد ،از طریق آدرس ایمیل ذکر شده پیگیری کنید.
هزینهها
 کل هزینــه الزم برای اقامــت یک ماهه هر هنرمند۷۱۰ ،یورو است
 -برنامــه تبادل هنرمندان ( ،)AIRیــک برنامه غیرانتفاعی

اســت و هیچگونه حامــیای ،تاکنون ندارد و بــه همین دلیل
هنرمنــدان را ترغیــب میکند تا خودشــان طــرح دریافت
حمایــت مالی را بــرای خود مدیریــت کننــد .اقامت هنری
یاقوت ،مســتند ســازی الزم برای هنرمندان منتخب را فراهم
میکند.
 مســئولیت هزینه ســفر ،غذا ،مواد الزم برای کار هنری وهزینههای شخصی ،به عهده خود هنرمند است.
 هنرمندان ایرانی ،در صورت تمایل میتوانند با خود همراهداشــته باشند (همسر ،فرزند) ،که هزینه اقامت هر همراه ۳۶۰
یورو است.

«اکسیدان» ایرانی در راه فرنگ
همزمان با اکــران عمومی«اکســیدان»
در ایــران ،نمایــش بین المللــی این فیلم
سینمایی از  22مرداد آغاز میشود.
بــه نقــل از روابــط عمومــی فیلــم
سینمایی«اکســیدان» ،اکــران بینالمللی
ایــن فیلــم ســینمایی بــه زودی از
آمریــکای شــمالی و کانادا آغاز میشــود
و نخســتین نمایــش آن  13اگوســت

( 22مــرداد مــاه) در شــهر تورنتو خواهد
بود.
فیلم سینمایی«اکسیدان» به نویسندگی
و کارگردانــی حامــد محمــدی از جمله
فیلمهــای تحریمــی حوزه هنــری اعالم
شــد و علیرغــم محدودیت ســینماهای
نمایشدهنــده ،ایــن فیلــم تاکنــون بــا
اســتقبال خــوب مخاطبانــش روبــهرو

یاد

تنها صداست که میماند

عروسکهای ایرانی به لهستان میروند
نمایــش «ســرباز یعنی شــجاعت» به
نویســندگی وکارگردانی احمــد نیکقلب از
الهیجان
نمایش «ســایه مرگ» به نویســندگی
مختار محمدی و کارگردانی کژال راستبین
از مریوان (مشروط)
نمایش «تمنای صلح» به نویســندگی و
کارگردانی مریم شوقی از رودسر (مشروط)
نمایــش «تر  ،خشــک  ،تفکیــک» به
نویســندگی امیرحامــد وکارگردانی شــیدا
خانزاده از رشت (مشروط)
نمایــش «توهــم» به نویســندگی امیر
رجبپــور وکارگردانــی علی بیداوســی از
الهیجان (مشروط)
آثاربرگزیده در بخش کودک
نمایــش «کچول و دیــو دنیای مجازی»
به نویسندگی یوسف شکوهی ومحمد بیژنی
نسب وکارگردانی محمد بیژنی نسب از فسا
نمایــش «جادوگر شــهر زبالههــا» به
نویسندگی میثم سرآبادانی وکارگردانی مهسا
افتحی از تفرش
نمایــش «بوق ،بــوق» به نویســندگی
محمدرضا جعفــری لفوت و کارگردانی مریم
مهدیپور از آستانه اشرفیه
نمایــش «دوســت واقعــی کیــه؟» به
نویســندگی و کارگردانی فرامرز غالمیان از
گناوه
نمایش «افســانه» به نویسندگی گروهی
و کارگردانــی حســین نادری از کرمانشــاه
(مشروط)
هشتمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند
به دبيري ســعيد آگشته شــهردار الهیجان
در هفته آخر مرداد در ســطح شهر الهیجان
برگزار میشود.
محمد یعقوبی «هیوالخوانی» را در تورنتو
روی صحنه میبرد.
محمد یعقوبی نمایشنامهنویس و کارگردان
شناختهشده تئاتر ،نمایش «هیوالخوانی» را
در کانادا روی صحنه میبرد .محمد یعقوبی
کارگردان و نویســنده مطرح تئاتر کشورمان
پس از گذشــت حدود سه ســال از اجرای
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است.
جواد عزتی ،امیر جعفری ،شبنم مقدمی،
شــقایق دهقانــی ،رضــا بهبــودی  ،لیندا
کیانــی ،علی اســتادی ترکیــب بازیگران
اصلــی ایــن فیلم ســینمایی را تشــکیل
میدهند.
منوچهر محمدی تهیهکننده «اکسیدان»
است.

الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

باز هم یکی از بزرگان هنر چهره در نقاب
خاک کشــید ،ناصر فرهودی متولد ســال
 ۱۳۳۱و یکــی از خالقترین صدابرداران و
صداگذاران موسیقی ایران بود .اهمیت ضبط
صدا از یکسو و توانایی فرهودی در بهترین
مواجهه با آثار موسیقایی باعث شد که تا امروز
کارنامهای پربار داشته باشد .ناصر فرهودی
تقریبا با همه بزرگان موسیقی و آهنگسازان
همکاری کرده است.
او در رشــته اکترونیک و در گرایش صدا
از دانشکده صدا وسیما فارغالتحصیل شد .در
سال  ۵۱در حالیکه هنوز به تحصیل اشتغال داشت همکاری خود را با صدا و سیما شروع کرد.
فعالیت فرهودی در ســازمان صدا و سیما خیلی زود باعث جذب او به استودیوهای خصوصی
ضبط موسیقی و صدا شد .در سال  ۵۵به دعوت زندهیاد کلهر به استودیو پاپ دعوت شد و از
آن زمان تا کنون در این زمینه به فعالیت خود ادامه داده است.
از نظر فرهودی در سالهای اخیر همزمان با گسترش فعالیتها در زمینه خوانندگی و ضبط
صدا ،فضای حرفهای در حوزه صدابرداری و صداگذاری آشفته شده و معیار مشخصی برای ارائه
کار خوب وجود ندارد .او در گفتوگویی چنین ابراز نظر میکند :متاسفانه این روزها هر کسی
آهنگی ســرهم میکند ،سروته کارش را میزند و در خانه و در استودیویی بدون ابزار قطعه را
ضبط میکند و بیآنکه هزینه چندانی کرده باشد ،آلبوم را در نهایت با ده میلیون تومان آماده
میکند بعد بدون اینکه آنرا منتشر کند ،دور میاندازد.
ناصر فرهودی اعتقاد داشــت که ضبط صدا در حوزه موسیقی از مهمترین بخشهای ارائه
کار اســت اما در عین حال تاکید میکند که دلیل کشــیده شــدن اغلب خوانندگان جوان به
استودیوهای خانگی ،فقدان امنیت کافی برای رسیدن به بازار و فروش مناسب است.
ناصر فرهودی کار جدی و حرفهای را از ســال  ۶۵و با ضبط موســیقی فیلم «ماموریت»
ســاخته حسن زندباف آغاز کرد و تا امروز کار ضبط موسیقی دهها فیلم را انجام داده است .از
ردیف طوالنی فیلمهایی که او کار ضبط موســیقی آنها را انجام داده میتوان به «من ترانه
پانزده سال دارم»« ،اعتراض»« ،دستهای آلوده»« ،سرعت»« ،جنگ نفتکشها»« ،نیاز»
و «خونبس» اشاره کرد.
ناصر فرهودی در کنار ضبط حرفهای موســیقی ،صدابرداری موسیقی فیلمهای بسیاری را
بهعهده داشته که از فهرست بلندباالی این فیلمها میتوان «دوئل»« ،پارتی»« ،زمانی برای
مستی اسبها»« ،عروس آتش» و «قرمز» را نام برد.
نگاهی گذرا به فعالیتهای ناصر فرهودی در حوزه صدا روشــن میکند که او توانســته در
زمینههای متعددی در خدمت سینما و موسیقی ایران باشد .کارهایی که او انجام داده از قبیل
ضبط موسیقی ،صدابرداری موسیقی ،ضبط استودیویی موسیقی ،صدابرداری ،صدابرداری سر
صحنه و صدابرداری اســتودیویی ،میکس صدا هر یک بهنوبه خود امور فنی صدا را گامی به
جلو برده است.
در مهرماه  ۹۴و در سومین جشن موسیقی از ناصر فرهودی بهعنوان یکی از پیشکسوتان
حوزه موســیقی و صدا تقدیر شــد .اگر تا چند سال قبل عالقهمندان عام سینما و موسیقی از
اهمیت صدابرداری و ضبط صدا خبر نداشتند ،در سالهای اخیر و با برگزاری مجالسی از این
دست ،حوزه صدا برای مردم شناختهتر شده است.
در جشن موسیقی ،در حالیکه هنرمندانی چون ناصر چشمآذر ،فریدون خشنود ،میالد کیایی
و حبیب محبیان روی سن حضور داشتند ،باال رفتن ناصر فرهودی از پلهها و ایستادن در مقابل
مردم ،تقدیر از کار ارزشمند ناصر فرهودی و نشاندهنده اهمیت صداست.
نام ناصر فرهودی در کنار کارهایی که انجام داده ماندگار خواهد بود .اگر چه نام او بهنوعی با
نام زندهیاد بابک بیات بهخاطر اینکه ضبط اغلب کارهای او را بهعهده داشته ،گره خورده اما نام
ناصر فرهودی از سوی دیگر با آثار خاطرهانگیزی چون «سلطان و شبان»« ،تنهاترین سردار»،
«والیت عشق»« ،گرگها» هم در حافظه جمعی و تاریخ موسیقی ما خواهد ماند.
کتابخانهای برای زندگی بهتر

شکار و تاریکی
داستانهای ژاپنی

ترجمه :محمود گودرزی
انتشارات :چترنگ
کتاب شــکار و تاریکی رمانی از ادو گاوا رانپو است که
یک رمان معمایی – پلیســی محسوب میشود .ادو گاوا
رانپو با نام اصلی هیرائی تارو بنیانگذار ادبیات پلیسی در
ژاپن است.
در مقدمه این کتاب آمده است:
راوی در آینه نتیجهگیری اســتادانه نویســندگی خود
گم میشــود ،بی آنکه راه خروج این هزارتوی افسونگر
و چســبناک را پیدا کند؛ هزارتویی که در آن هوسها و
جنایت در یک نیاز زیباشناختی واحد به هم میپیوندند.
قسمتی از متن پشت جلد کتاب:
روزی فرا میرسد که او دیگر نمیتواند فقط به رمان قناعت کند .او که از دنیا و حقارت آن
بیزار بود ،در نویسندگی پناهگاهی یافته بود که در آن شکوه و جالل تخیلش را به نمایش بگذارد
ت آور شده
و به همین دلیل رما ن نویس شده بود .اما حاال حتی کتابها هم برایش سخت کسال 
بودند؛ با کدام محرک تازه از چنگ مالل میگریخت؟ جنایت.
درباره شکار و تاریکی
در شــکار و تاریکی ،نویسنده به زیبایی هرچه تمامتر فقط به اصل ماجرا پرداخته و در تمام
طول کتاب ،داستان را در اوج تعریف میکند .همین شیوه تعریف داستان و نپرداختن به حاشیه
باعث شده است که این کتاب ۱۰۸ ،صفحه بیشتر نباشد .اما شک ندارم که اگر این داستان را
به دست نویسندههای غربی بسپارید ،به راحتی یک رمان  ۵۰۰صفحهای از آن میسازند .شکار
و تاریکی یک رمان فوق العاده معمایی است که پیشنهاد میکنم با دقت و هوشیاری تمام آنرا
مطالعه کنید و از هیچ دیالوگ یا توصیفی که در کتاب آمده است ساده عبور نکنید.
یک نکته زیبای دیگر در مورد کتاب ،این است که نقش اول آن یک کارآگاه نیست بلکه یک
نویســنده است .نویسندهای که خالق است و تخیل به شدت قوی دارد .حل یک معمای قتل
از زاویه دید یک نویسنده ،باعث خلق این داستان متفاوت شده است .در نهایت این داستان به
ما یاد میدهد که چقدر راحت میتوان گول ظاهر آدمها ،اتفاقات و شرایط را خورد .و به ما یاد
میدهد که به هرچیزی عمیقتر نگاه کنیم و از پیشداوری دوری کنیم.
ترجمه این کتاب هم یک ترجمه بسیار خوب و بی نقص بود.
قسمتهایی از متن کتاب
همســر و عشق برای من دو چیز مجزا هستند و چون با یکی ازدواج کردهام دلیل نمیشود
که نفرتم از دیگری کم گردد.
ترکیب فضیلت آشکار و رذیلت پنهان در وجود یک مرد آن قدر هم عجیب و غریب نیست.
مگر نشنیدهاید که میگویند شیطان در انسان نیککردار آسانتر نفوذ میکند؟
گناهیاش را بشنوم ،اما رفتار او
من بیشتر به این امید آمده بودم که توجیهاتش و دالیل بی 
فقط سوءظنم را تقویت کرده بود و چون در تنگنا قرارم داده بود چارهای نداشتم جز این که با
لحن دادستانی بیرحم با او حرف بزنم و از آنجایی که به رغم خواهش و تمنایم ،لج کرده و هیچ
پاسخی نداده بود ،به این نتیجه رسیده بودم که سکوت او عالمت گناهکار بودنش است .اما رایی
که بر اساس دریافتی درونی و استبدادی باشد چه ارزشی دارد؟

