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فرهنگی و هنری

نقد
«ادوارد براون
و ایران»

کتاب ادوارد براون و ایران نوشته حسن جوادی نقد میشود.
نشست هفتگی شهر کتاب امروز در ساعت  ۱۶:۳۰به نقد و بررسی کتاب ادوارد براون و ایران اختصاص دارد که با حضور دکتر ایرج پارسینژاد ،دکتر محمود جعفریدهقی و دکتر طهمورث ساجدی در مرکز
فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی ،خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) ،نبش کوچه سوم برگزار میشود و ورود برای عالقهمندان آزاد است.
به تازگی کتاب ادوارد براون و ایران به قلم دکتر حسن جوادی و به همت نشر نو منتشر شده است که زندگی و آثار براون را نقد و بررسی کرده است.

یاد

 21شهریور؛ روز سینما

بانى ورود نخســتين دوربين فيلمبردارى و نمايش
فيلم به ایران ،در ســال  1279شمسی برابر با 1900
میالدی مظفرالدينشــاه و نخستين فيلمبردار ايرانى
نيز ابراهيمخان عکاسباشى بوده است.
نامگذاری روز سینما
در سال  1379در چهارمین جشن بزرگ سینمای
ایران و همزمان با بزرگداشــت صدمین ســال ورود
ســینما به ایران بود که  21شهریور ماه به عنوان روز
ملی سینما شناخته شد و هر سال جشن خانه سینما
در این روز برگزار میشود و  21شهریور ماه به عنوان
روزی نمادین وارد تقویم شد.
تاریخچه ورود سینما به ایران
مظفرالدینشــاه در فروردین سال  ۱۲۷۹از تهران
به مقصد اروپــا حرکت کرد .در این ســفر بود که با
سینما آشنا شد .در ســفرنامه مبارکه مظفرالدینشاه
آمده اســت که شاه روز یکشــنبه هفدهم تیر ۱۲۷۹
به اتفاق میرزا ابراهیمخان عکاسباشــى به تماشــاى
دستگاه ســینموفتوگراف و النترن ماژیک رفته است.
ایــن حادثه پنج ســال پس از رواج اختــراع برادران
لومیر در پاریس رخ داد؛ (شــاه این دوربین را اشتباها
سینموفتوگراف مىنامید).
در هفتــه بعد ،مظفرالدينشــاه مجــددا به ديدار
ســينما رفت .حدود يک مــاه پس از اوليــن ديدار
مظفرالدينشــاه با ســينما ،در سهشــنبه  ۲۳مرداد
 ۱۲۷۹در شــهر اوستاند در ســاحل دريا در بلژيک،
جشــن روز عيد گل برگزار شــد و ميرزا ابراهيمخان
عکاسباشى مشــغول عکس سينموفتوگرافاندازى از
شــاه شــد .به اين ترتيب بانى ورود نخستين دوربين
فيلمبردارى و نمايش فيلم ،مظفرالدينشــاه اســت و
نخستين فيلمبردار ايرانى نيز ابراهيمخان عکاسباشى

بهشمار میآید..
نخستين موسس مدرسه سينمايى و فيلمبردارى
در ايران اوانس اوگانيانس ،مهاجرى ارمنى  /روس بود،
که پس از اتمام تحصيالتش در رشته سينما به ايران
آمد .اوگانياسن با فکر تاسيس مدرسه سينمايى ،توليد
فيلم را نیز به مرحله عمل در آورد .پس از درج اعالن
براى نخســتين دوره مدرسه ،نتيجهاى به بار نيامد و
با اعالنهاى بعدي ،افتتاح مدرسه هنرپيشگى در ۲۰
ارديبهشــت  ۱۳۰۹روى داد و ســيصد نفر نامنويسى
کردند .اما اين دوره را فقط  ۱۲نفر بهپايان رساندند.
ســرانجام دوره دوم نيــز پس از چــاپ اعالن در
جرايــد برگــزار شــد؛ در دوره دوم دروس مختلفى
شــامل فيلمبــرداري ،بازيگري ،ورزش ،موســيقي،
رقص ،ژيمناستيک ،تاريخ لباس و  ...تدريس مىشد.
اوگانيانس نتوانست دوره سوم را برگزار نمايد.
در ســال  ۱۳۱۷به هند رفت تا کار سپنتا را ادامه
دهد ولى درگير مســائل سياســى شد .پس از جنگ
جهانى دوم به ايران بازگشــت و نــام خود را پس از
گرويدن به اســام رضــا مژده ناميد .بعــد از آن نيز
چندینبار تالش کرد تا با ســينما ارتباط برقرار کند
ولى توفيقى نيافت.
عبدالحسين سپنتا و اولين تجربه در سينماى
ايران -دختر لر
عبدالحسين ســپنتا متولد  ۱۲۸۶تهران بود .وى
در مدرسه ســنلوئى و مدرسه زرتشتيان تهران و نيز
در اصفهــان و کالج آمريکايــى تحصيل کرد و عالقه
زيادى به تاريخ و ادبيات ايران باســتان داشت .سپنتا
سفرهايى به هند داشــت و آثارى را منتشر نمود .در
سال  ۱۳۰۷اولين روزنامهاش را با نام دورنماى ايران
منتشــر کرد .وى پس از سفر به ايران مجددا به هند
رفت.
آشــنايى وى با ســينما بهطور تصادفى و از طريق
اردشــير ايرانى صورت گرفت .پس از مطالعه در اين
زمينه بهصورت تئوري ،ســناريو با نظر فنى اردشــير
ايرانى نوشته شد .مشکل اساسى اين دو در تهيه فيلم،
انتخاب بازيگران بود که مىبايســت با زبان فارســى
آشنايى مىداشتند.
پس از جستجوى بسيار ،ســرانجام همسر يکى از
کارمندان اســتوديو بهنام روحانگير جهت ايفاى نقش
دختر لــر برگزيده شــد .نقشهاى بعــدى را هادى
شــيرازى و ســهراب پورى ايفا مىکردند و نقشهاى

فردی درونگرا در قامت یک سینماگر

فرعــى را خود ســپنتا با تغيير صــدا و لحن صحبت
مىکرد .پس از هفت ماه کار مداوم ،نخســتين فيلم
ايرانى ناطق موجوديت يافت .از اين فيلم بعدها بهنام
جعفر و گلنار ياد مىشد.
نقش اساســى در تهيه اين فيلم ،به ســپنتا تعلق
داشــت ،گرچه ساخته اردشــير ايرانى ذکر شد و در
واقع کارگردانى هنرى با ســپنتا و کارگردانى فنى با
اردشير ايرانى بود .فيلم دختر لر در مهر  ۱۳۱۲آماده
نمايش شــد و در  ۳۰آبــان  ۱۳۱۲نمايش فيلم در
سينما ماياک در خيابان اللهزار آغاز شد و با استقبال
بىســابقهاى روبه رو شــد و پس از  ۳۷روز نمايش،
موفقيت بىنظيرى کسب کرد.
سپس از دى ماه به مدت  ۱۲۰روز در سينما سپه
اکران شد و حتى سال بعد يک ماه در سينما ماياک و
 ۵۰روز در سينما سپه نمايش مجدد يافت .و نمايش
سومى نيز در ســينما سپه داشــت .توفيق دختر لر
فيلمهاى صامت را از رونق انداخت.
سینمای ایران بعد از انقالب:
بــا پيروزى انقالب ،در ابتدا اين تصور مطرح شــد
که حاکميت دينى با ســينما سر ســازگارى ندارد و
ســينما از حيات فرهنگى اين سرزمين حذف خواهد
شد؛ اما با ســخنان رهبر انقالب اين ذهنيت برطرف
شــد و با تاييد فيلم گاو ساخته داريوش مهرجويى از
طرف ايشان ،بهعنوان ســينمايى سالم ،تلقى تازهاى
در مورد آينده سينماى ايران پديد آمد؛ اما بههرحال
برخوردها متفاوت بود.
با پيروزى انقــاب وزارت فرهنگ و هنر در وزارت
علوم ادغام شــد .در روز نخســت دســتور بازگشايى
سينماها صادر شــد و بسيارى از آثار انقالبى يا حتى
استعمارى به نمايش درآمد .دفتر کمپانىهاى خارجى
در اول سال  ۱۳۵۸تعطيل شــد .در جلسه مشترک
شــوراى تهيه کنندگان ،واردکنندگان ،سينماداران و
هنرمندان در تيرماه  ،۱۳۵۸تصميم بر اين گرفته شد
کــه از ورود هر نوع فيلم خارجى جلوگيرى شــود .و
سپس پروانه نمايش فيلمهاى ايرانى که از سال  ۵۸تا
 ۵۹مجوز گرفته بودند لغو شد.
بعــد از انقالب مميــزى نيز ويژگىهــاى تازهاى
يافت .در سالهاى نخســت پس از انقالب در جريان
تنشهاى حاد سياســي ،سينما به نازلترين حد خود
از لحاظ کمى و کيفى رسيد.
توليــد فيلــم تحــت تاثيــر بىثباتى سياســي،

تغيير مداوم مســئوالن و نوســان معيارهاى مميزى
و در نتيجــه عــدم امنيــت در ســرمايهگذاري،
ورود فيلمهــاى خارجــى رونــق يافته بــود .در اين
بيــن ،تعــدادى از توليدکنندگان فيلمهــاى ايرانى
تــاش کردند توليــد فيلــم را بار ديگر بــه جريان
اندازند .به گونهاى که با آرمانهاى اسالمى نيز انطباق
داشته باشد .فيلمهاى برزخىها ،فرياد مجاهد ،سرباز
اسالم و  ...حاصل اين تالش هستند.
بعد از سال  ۱۳۶۰مجموعه امور سياسي ،فرهنگي،
اقتصادى و صنفى ســينما تحت نظــارت دولت قرار
گرفت و تاثيــر مثبت آن با محدوديت ورود فيلمهاى
خارجي ،حذف عوارض ســنگين از فيلمهاى داخلي،
نظم بخشــيدن بــه ارتباط ميان صاحبان ســينما و
صاحبان فيلم ،پرداخــت وام بانکى به تهيهکنندگان
و بســيارى موارد ديگر خود را نشــان داد .اصالحات
انجام شــده متاثر از اراده عام سينماگران ايرانى بود.
اما اين سياست ســينمايى تبليغات منفى نيز در پى
داشت که بخشــى از آن در بحث مميزى قابل توجه
مىباشد.
بهتدريج از ســال  ۱۳۶۴با ايجاد رابطه مناسبتر
ميان سياستگذاران و ســينماگران ،آثارى خلق شد
که توانســت نظر منتقدان و روشنفکران را نيز بهخود
جلب نمايد و با اقبال عمومى نيز مواجه شد و در عين
حال سينماى ايران را در سطح جشنوارههاى جهانى
مطرح کند.
دهه شــصت فوران کارهاى درخشــان نسل دوم
ســينماى جديد ايرانى است .در ابتداى دهه هفتاد با
تصميم دولت ،يارانه حذف شد.
رويداد ديگر اين ســال تاسيس موسسه رسانههاى
تصويرى بهعنوان ســازماندهنده فعاليتهاى قانونى
شبکه ويدئويى کشور بود .اين اتفاق در پى آزادسازى
ويدئو مطرح شد .در اين دوره حضور فيلمهاى ايرانى
در جشنوارههاى جهانى و کسب جايزه براى مديريت
سينمايى بهخودى خود ارزشمند نبود.
در سال  ،۱۳۷۹پيشنويس قانون سينما ارائه شد
که در آن دادگاه صالحه براى رســيدگى به خطاهاى
سينمايى پيشبينى شــده است .همچنين استراتژى
سينماى ايران در برنامه پنج ساله سوم توسعه انتشار
يافت .ويژگى و مشخصه اين دوره که به سينماى بعد
از دوم خرداد مشــهور اســت ،بحث سنت و مدرنيته
مىباشد.

کنسرت فرمان فتحعلیان و سیتار نوازی در جشنواره هنر برای صلح
برنامههای دو بخش موســیقی و نمایش پنجمین
جشــنواره بینالمللی هنر برای صلح که از امروز تا ۳۰
شهریور در خانه هنرمندان برگزار میشود ،اعالم شد.
همزمان بــا هفته جهانــی صلح ،از امــروز تا ۳۰
شهریورماه خانه هنرمندان میزبان پنجمین جشنواره
بینالمللی هنر بــرای صلح خواهد بود .در این رویداد
هنری که هنرمندان  ۳۰کشــور حضــور دارند۲۴۰ ،
هنرمنــد به ارائــه آثار خود در بخشهای تجســمی،
موسیقی ،فیلم و نمایش خواهند پرداخت.
پنجمین جشــنواره بینالمللی هنــر برای صلح در
بخشهــای موســیقی و نمایش میزبــان برنامههای
متنوعی خواهد بود .این رویداد هنری همه روزه تا ۳۰

شهریورماه از ســاعت  ۱۷تا  ۲۰در فضاهای باز خانه
هنرمندان میزبان گروههای موسیقی و نمایش خواهد
بود .در بخش موســیقی پنجمین جشنواره بینالمللی
هنر برای صلح از  ۲۱شــهریورماه ساعت  ۱۸تا  ۲۰با
پرفورمنس موسیقی گروه بنفش به سرپرستی پیمان
ابدالی آغاز خواهد شد.
در ایــن بخش که تــا  ۲۹شــهریورماه ادامه دارد،
کنســرت فرمان فتحعلیان ،اجرای موســیقی بیکالم
ســیتار و طبال توسط استاد علی بروجردی ،تکنوازی
گیتار پاپ توسط شــهریار طبری بر اساس ترانههای
قدیمی ،کنسرت موسیقی تلفیقی گروه بنفش توسط
پیمان ابدالی با اجرای اشعار فارسی به زبان انگلیسی و

اجرای گروه کر نابینایان همراه خواهد بود.
در بخش نمایش ،گــروه تئاتر قاصدک با همکاری
کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان از امروز تا
 ۲۴شهریورماه از ساعت  ۱۷نمایشهایی را با موضوع
کــودکان و صلح در محوطه بــاز خانه هنرمندان اجرا
خواهد کرد .این نمایشها بر اســاس شــعار پنجمین
جشــنواره بینالمللی هنر برای صلح که آموزش صلح
به کودکان است به اجرا در خواهد آمد.
همچنین روز  ۳۰شــهریورماه همزمان با آغاز ماه
محرم در بخش نمایــش ،پردهخوانی نیز اجرا خواهد
شد.
پنجمین جشــنواره بینالمللی هنــر برای صلح از

امروز تا  ۳۰شــهریورماه به دبیــری فریدون فربود در
بخشهای تجسمی ،موسیقی ،فیلم و نمایش در خانه
هنرمندان ایران برگزار میشود.

رسانه نوا :آلبوم «نوستالژینامه» دومین اثر
ادامه کارهای موسیقی

فرزاد میالنی است که در
تلفیقی او پس از آلبوم بدون کالم «آکاردئون»
راهی بازار شد.
قطعات آلبوم «نوستالژینامه» که پیشتر در چند
اجرای زنده این هنرمند اجرا شدهاند ،هشت تصنیف
و ترانــه محلی قدیمی ایرانی هســتند که گاه کامال
متفاوت با فضای اصلی آثار ،از نو آهنگسازی و تنظیم
شــدهاند و در برخی قطعات پیوندی نوین بین سیر
ملودیهــای ایرانی و فرمهــای هارمونیک و متریک
غربی میتوان شنید« .شانه»« ،آمد نوبهار»« ،عقرب

ایدهپردازی طراحان ایرانی در رقابت طراحی موزه
بینالمللی خط کره جنوبی

ایــده پیشــنهادی طراحان ایرانــی در رقابت
طراحی موزه بینالمللی خط کره جنوبی ثبت شد.
طراحــان ایرانــی در رقابــت طراحــی موزه
بینالمللی خط کره جنوبی ایده پیشنهادی خود را
ارائه کردند .پرهام ادیب پور با همکاری مصطفی
شــادکام ،علیرضا کریمیکلور وآرین لطفی طرح
پیشــنهادی خود را در پاســخ به فراخوان وزارت
فرهنــگ کره جنوبــی برای دریافــت ایدههای
طراحان سراسر جهان در سال جاری میالدی در
این رویداد عرضه کردهاند.
موزه بینالمللی خط کــره جنوبی که بر تاریخ
خــط و نوشــتار در فرهنگهــای و تمدنهای
مختلف تمرکز خواهد داشت ،قرار است در پارک
مرکزی سانگدو در اینچئون کره جنوبی تاسیس

شود.
بر این اســاس طراحان ایرانــی به ایدهپردازی
جهت طراحی ایــن مرکز فرهنگــی بینالمللی
پرداختهاند و با توجه به این که کشور کره جنوبی
میزبان تاســیس موزه جهانی خط شناخته شده،
ضمن اســتفاده از تکنولوژی روز دنیا به مفاهیم
بنیادی معماری شــرق و به خصوص کره در این
پروژه توجه نشان دادهاند.
در ایدهپــردازی طراحان ایرانی برای این مرکز
فرهنگی ،با توجه به خواســتههای کارفرما مبنی
بــر توجه به منظــر و تداوم دید بــرای عابرین
پیاده و در جهت حفظ تــداوم دید ،بخش اصلی
موزه و گالریها به زیر زمین کشــانده شــده و
حجم خدماتــی به صورت شــفاف از زمین جدا

شــده اســت .ایده اولیه این طراحان استفاده از
نمادی آشــنا از فرهنگ شــرق دور یعنی نشان
یینگ و یانگ که به عنوان کانسپت اصلی طرح
معرفی شــده ،میباشد .با توجه به وجود رودخانه
در کنــار مجموعه ،همچنین وجــود محدودیت
ارتفاع ترکیبی از اصول معماری مدرن و مفاهیم
معماری کره در این طرح مورد استفاده قرار گرفته
است .توجه به خلوص فرم و مصالح و هماهنگی
با محیط از اصول اصلی طراحی این فضاست .در
این ایدهپردازی مجموعه ســتونهای مکعبی در
بخش البی ورودی و به صورت مدوالر به چهار
زبان زنده دنیا در مورد تاریخ خطهای جهان تعبیه
شده تا کاربر قبل از ورود به فضای موزه آمادگی
نسبی با موزه و اتفاقات آن پیدا کند.

تیم برتون شــاعری در قامت یک سینماگر
اســت ،شــاعری که دنیای فانتــزی ،خاص
و گاهــی ســرد و افســردهاش را در قالــب
ســکانسها میریزد و تماشاگر را به کنکانش
در خود وا میدارد  .آثــارش مربوط به دنيايي
کامال دروني و شــخصي اســت و به تبع آن
واقعگرايان ارتباط چنداني با آن برقرار نميکنند.
او بيش از آنکه در تالش براي انتقال يک پيام
يا معناي خاص باشــد ،در پي انتقال احساسي
عميق به مخاطباش است  ،کنکاشی که ذکر
شد در راستای همین درونگرایی در آثار اوست.
برتون وقتي بيســت و چهار ســال بيشتر
نداشت ،انيميشن کوتاهي با نام وينسنت ساخت ،داستان پسر بچهاي که غرق در افکار خود
است .او عاشق داستانهاي ادگار آلن پو است (نويسندهاي که همچون برتون غرق در افکار و
توهمــات خويش بوده که خواننده را به ناخودآگاه عذاب ديده خود دعوت ميکند) و به همين
دليل تحت تاثير فضاي سياه و گوتيک نوشتههاي او قرار ميگيرد ،او بهقدري غرق اين دنياي
ذهني است كه ميتوانيم ناله روح رنجورش را از چشمان وحشت زدهاش بشنويم .تنها مادرش
گهگاه به او گوشــزد ميكند به دنياي واقعي برگردد و در انتها در حاليكه ابياتي از شعر كالغ
سياه ادگار آلن پو را دكلمه ميكند ،بر زمين ميافتد و از بين ميرود.
وينســنت در ميان ديگر کاراکترهاي آثار برتون بيشترين شباهت را به شخص او دارد ،هر
چند در شخصيتهاي ديگر آثارش نيز مقداري از خود حقيقياش وجود دارد اما شخصا معتقدم
وينسنت بيش از ديگران در مسير احساسات و دنياي دروني تيم برتون قرار دارد.
تیم برای یادگیری ساخت انیمیشن در سن  ۱۸سالگی به موسسه هنرهای کالیفرنیا که متعلق
به استودیوی والت دیزنی بود رفت و حرف ه خود را به صورت جدی آغاز کرد.
تیم برتون در ســال  ۱۹۷۹از موسسه هنرهای کالیفرنیا فارغالتحصیل شد و به استودیوی
دیزنی پیوســت .او در آن دوران بر روی انیمیشــنهایی همانند روباه و سگ شکاری (The
 )Fox and the Houndو دیگ سیاه ( )The Black Cauldronکار میکرد.
در سال  ۱۹۸۲و در همان دورانی که در دیزنی مشغول به کار بود ،اولین فیلم کوتاه خود با نام
وینسنت ( )Vincentرا ساخت .این فیلم براساس شعری از خود تیم و به سبک استاپ موشن
ساخته شد .فیلمی که زمانش  ۶دقیقه و بهصورت سیاه و سفید ساخته شد .وینسنت داستان پسر
جوانی بود که در خیاالتاش ،خود را به جای وینســنت پرایس میبیند .وینسنت قهرمان این
پسر و در واقع قهرمان خود تیم برتون نیز به حساب میآمد.
تیم به ساخت فیلمهای کوتاه خود ادامه داد که از میان آنها میتوان هانسل و گرتل با تم
ژاپنی از برادران گریم و همچنین فرنکن وینی را نام برد .هانســل و گرتل برای کانال دیزنی
ســاخته شــد و فقط یکبار ،آن هم در شب هالووین سال  ۱۹۸۳بهنمایش درآمد و بعد از آن
کنار گذاشته شد.
فرنکن وینی هم الهام گرفته از داستان فرانکشتاین ،و درباره پسری بود که بعد از تصادف سگاش
با ماشین و کشته شدنش ،دوباره او را زنده میکند .این فیلم در سال  ۱۹۸۴اکران شد و بعد از آن ،تیم
استودیوی دیزنی را به دلیل تفاوت سلیق ه ترک کرد .سبک شخصیتی تیم با استانداردهای دیزنی
متفاوت بود و او هم نمیخواست در پروژههایی کار کند که متناسب با دیدگاه خاص و ویژه خودش
نیست.
بعد از جدایی تیم از دیزنی ،و در ســال  ،۱۹۸۵فیلمهای بلند او با ساخت ماجراجویی بزرگ
پیوی آغاز شد .ســاختن فیلمهای موفقی چون ادوارد دست قیچی ،عروس مردگان ،بنمن،
بازگشت بتمن ،چارلی و کارخانه شکالتســازی و  ...همراه با جوایز بسیار در کارنامه برتون
میدرخشد.
در پایان میتوان گفت نمایش دنیایی تاریک و سرد یکی از خصوصیات فیلمهای تیم برتون
اســت .و همین ویژگیها و دنیای فانتزی فیلمهای اوســت که فیلمهای او را نسبت به سایر
کارگردانان این ژانر خاص کرده است.

کتابی مرتبط با پدیده پناهجویی

«نوستالژینامه» فرزاد میالنی منتشر شد
 ۱۳۹۱توســط انتشارات «آواخورشــید  -بتهوون»
منتشر شد مجموعهای بیکالم با فضایی آوانگارد در
موسیقی فیوژن-مقامی اســت که میالنی در تلفیق
موســیقی ایرانی  -شــرقی با تمهــا و هارمونیهای
غربی با برداشــتی پیشرو از سبکهای کالسیک ،جز
و راک ،برای شنونده ایرانی و غیرایرانی فرمی تازه از
موسیقی شرقی ارائهمیکند.
«نوســتالژینامه» مجموعهای اســت بــا تنظیم
اکوســتیک ،که تولیدش از ســال  ۹۱پس از انتشار
«آکاردئون» آغاز شد و ضبط آن در چند کشور انجام
شده است.

الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

کتابخانهای برای زندگی بهتر

از موسیقیهای مطرح ایرانی؛

زلف»« ،بارون بارونه»« ،دختر بویر احمدی» و «دل
دیوانه» از قطعات این مجموعه هستند.
«آکاردئون» اولین آلبوم این آهنگساز که در سال
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در این اثر ،فــرزاد میالنی آهنگســازی ،تنظیم،
نوازندگــی پیانو ،آکاردئــون و خوانندگی قطعات را
به عهده دارد .نوازندگانی از کشــورهای استونی ،پو،
تایوان و ایران در این آلبوم ساز نواختهاند.
از نوازنــدگان ایرانی این آلبــوم میتوان به آرش
میتویی (نوازنده گیتار ر ُزوفونیک ،گیتار آکوستیک و
گیتار الکتریک) ،صدا ُسدیفی (نوازنده قانون) و استیو
آوانسیان (نوازنده درامز) اشاره کرد.
شــایان ذکر اســت ،این آلبوم توســط انتشارات
موســیقی «رهگــذر هفــت اقلیم» منتشــر شــده
است.

گزارش دبیرخان ه
جایز ه شعر شاملو
دبیرخان ه جایزه شــعر احمد شــاملو از روند برگزاری سومین دور ه این
جایز ه گزارش داد.
در این گزارش آمده است :در پی اطالعرسانیهای گسترده در چند ماه
اخیر از سوی دبیرخانه جایزه شعر شاملو (که طی چند نوبت در رسانهها
و روزنامههای سراســری صورت گرفت) و درخواست از شاعران و ناشران
محترم برای ارســال کتابهای شعر نو منتشرشده در سال  ،۱۳۹٥تعداد
 ۲۰۱عنوان مجموعهشعر تا پایان مردادماه  ،۱۳۹٦آخرین مهلت ارسال
کتاب ،به دبیرخان ه جایزه شــعر احمد شاملو رســید .از این تعداد۱۶۸ ،
عنوان شرایط حضور در این دور ه جایزه را دارا بودند.
فرآیند خواندن و داوری آثار از زمان تحویل نخســتین سری کتابها
آغاز شده اســت و داوران ضمن بررسی دقیق مجموعهها ،طی برگزاری
جلســات مشــترک به بحث و تبادل نظر میپردازند .نتایج نهایی مرحله
نخســت داوری در ســومین دوره جایز ه شــعر احمد شــاملو ،تا پایان
شهریورماه تعیین و اعالم خواهد شد.

سفر شگفت انگیز مرتاضی که در جالباسی آیکیا گیر افتاده بود
نویسنده :رومن پوئرتوالس
ترجمه :ابوالفضل اهلل دادی
انتشارات :ققنوس
سفر شگفت انگیز مرتاضی که در جالباسی آیکیا گیر افتاده بود
نخستین رمان پوئرتوالس اســت که در سال  ۲۰۱۳منتشر شده
اســت .این رمان ابتدا با تیراژ ناامیدکننده  ۲۲۲۲نسخه منتشر شد
اما اکنون بیش از  ۳۰۰,۰۰۰نسخه از آن در فرانسه به فروش رفته
و این میزان بدون برآورد  ۳۶کشوری است که آن را به زبان خود
برگرداندهاند .نویسنده کتاب ،رومن پوئرتوالس تا قبل از انتشار این
کتاب ،در نیروی پلیس خدمت میکرد ،اما حاال از این شغل استعفا
داده و در این کتاب از تجربه شــغل پلیسی خود نیز استفاده کرده
اســت .پوئرتوالس همچنین ،مدتی در یوتیوب ویدیوهای کوتاهی منتشر میکرد که در آنها از ترفندهای
شعبده بازان رمزگشایی میکرد! مترجم کتاب ،ابوالفضل اهللدادی در مقدمه ،در مورد این کتاب چنین میگوید:
با خواندن کتاب حتما با من هم عقیده خواهید بود که داســتانی که در مورد مسافران غیرقانونی اروپا روایت
میشود نمونهای نادر و جذاب از پدیدهای است که این روزها به معضلی جهانی تبدیل شده و قربانیان بسیاری
گرفته است.
داستان کتاب
ماجرای این کتاب در مورد ســفر دو روزه مرتاض هندی ،آژاتاشاترو الواش پاتل است .پاتل قصد دارد در
ســفری دو روزه از هند به پاریس بیاید و از فروشگاه آیکیا تختی میخی بخرد ،اما اتفاقات و شرایط ناخواسته
باعث میشود که او درگیر سفری به چهارگوشه اروپا شود .نویسنده در این کتاب از زبان طنز استفاده کرده و
سعی کرده است با استفاده از نمادهای مختلف مشکالت مهاجران غیرقانونی را بیان کند.
درباره کتاب
به نظر من دلیل پرفروش بودن این کتاب و ترجمه شدن آن به  ۳۶زبان دنیا ،تنها بیانگر اینست که مردم
سراسر دنیا نگرانیهایی در مورد مهاجران غیرقانونی دارند .به همین خاطر عالقهمند هستند کتابی که به این
موضوع پرداخته اســت را مطالعه کنند .در غیر این صورت ،این کتاب نه داستان جذابی دارد ،نه قلم نویسنده
فوقالعاده اســت ،نه طنز کتاب مناسب است و نه هیچ چیز دیگری .به شخصه فکر میکنم کتابهای طنز
خارجی به هیچ وجه قادر نخواهند بود که مخاطب ایرانی را راضی کنند ،و این کتاب هم مستثنی نیست .تنها
نکته مثبتی که در مورد این کتاب وجود دارد ،این است که چند سوال خوب برای فکر کردن مطرح میکند.
موضوعات و نگرانیهایی که نویسنده در کتاب مطرح کرده است ،واقعی و جدی هستند اما این مورد به تنهایی
باعث نمیشود که یک کتاب جذاب و خواندنی باشد.
قسمتهایی از متن کتاب
راننده تاکسی که مطمئن نبود حرف او را درست شنیده باشد ،به سمت مسافرش برگشت؛ این کار پشتی
چوبی صندلیاش را به صدا درآورد .در صندلی عقب ماشین مردی میانسال دید ،بلندقد و زمخت و استخوانی
مثل درخت ،با صورتی تیره و ســبیلی پرپشــت .روی گونههای تکیدهاش سوراخهای ریزی دیده میشد که
عارضه آکنه خطرناکی بود .چندین حلقه در گوشها و لبهایش داشــت؛ انگار میخواست این اعضایش را
پس از استفاده مثل زیپ ببندد.
میدونســتین موپاسان از برج ایفل متنفر بوده؟ هر روز میرفته تو برج ایفل غذا میخورده چون تنها جای
پاریس که از اون جا برج ایفل دیده نمیشه خود برجه.
حتی قویترین مردان نیز خارج از خانه خود به مردانی آســیب پذیر ،حیوانهایی کتک خورده با نگاههای
مرده و چشمهایی بیفروغ تبدیل میشدند .آنها همه دور از خانههایشان کودکانی ترس خورده بودند که اگر
در راهشان به موفقیت نمیرسیدند هیچ چیز نمیتوانست تسلیشان دهد.

