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فرهنگی و هنری

خانه هنرمندان
و
دومین
بازار آثار هنری

 ۶۵۰اثر در مرحله اول بازار آثار هنری ،توسط شورای هنری برای راهیابی به مرحله دوم این رویداد هنری ،انتخاب شدند.
هنرمندانی که آثارشان در مرحله اول انتخاب شده است میبایست جهت انتخاب مرحله دوم و راهیابی به بازار آثار هنری طبق زمانبندی که در سایت رسمی این رویداد
هنری به نشانی  bazar.civa. irقید شده است ،آثار خود را به دبیرخانه بازار واقع در خانه هنرمندان تحویل نمایند.
دومین بازار آثار هنری ،به همت موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر ،از  ۲۳لغایت  ۲۹مرداد در محل خانه هنرمندان برگزار میشود.

برنامههای جشنواره فیلم شهر اعالم شد

بزرگداشت فاطمه معتمدآریا ،ژاله علو و محمودکالری در جشنواره فیلم شهر

در مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم شهر بزرگداشت
فاطمــه معتمدآریا و نکوداشــت زندهیاد حبیباهلل
کاسهســاز برگزار میشــود و در مراســم اختتامیه
بزرگداشت ژاله علو و محمود کالری خواهد بود.
به گزارش مســتقل از نشســت خبری ششمین
جشنواره بینالمللی فیلم شهر که با حضور سیدعلی
احمدی دبیر جشــنواره در پردیس ســینمایی ملت
برگزار شد ،در ابتدا احمدی درباره این دوره از جشنواره
توضیحاتی را ارائه کــرد و گفت :زمان برگزاری در
دورههای گذشته متغیر بوده و در دوره پنجم تالش
شــده که این زمان را ثابت کنند و درخواست ما هم
برای برگزاری این جشنواره در هفته اول اردیبهشت با
توجه به برگزاری جشنواره جهانی فجر در این تاریخ
اتفاق نیفتاد و این تغییر به ماه خرداد رسید.
او ادامه داد :نمیخواستیم دو سال فاصله بیفتد اما

به دلیل اینکه در برنامهریزی مجدد کاری موسســه
تصویر شهر میخواســتیم حتما تولیدات موسسه و
سازمان فرهنگی هنری شهرداری به جشنواره برسد
و این تولیدات تا مردادماه آماده میشد ،به همین دلیل
این زمان را برای برگزاری جشنواره در نظر گرفتیم.
البته بهترین زمــان برای برگزاری این جشــنواره
اردیبهشتماه است که امیدواریم این اتفاق در تقویم
جشنوارههای کشور رخ دهد.
احمدی با تاکید بر اینکه با تیم اجرایی محدودی
روند برگزاری جشنواره را انجام دادهاند ،عنوان کرد:
هزینه جشــنواره ما با اینکه موسســه زیرمجموعه
شهرداری اســت ،هزینه ما این نهاد از فروش بلیت
در گیشه ســینما تامین میشــود و در این سالها
بهجز یک مورد که برای ســاخت فیلــم از بودجه
شــهرداری اســتفاده کردیم ،در بقیه مــوارد هیچ

بودجهای نگرفتهایم .در حقیقت پردیس ملت محل
رونق و کسب درآمد موسســه است و از این محل
هم جشنواره دو دوره را برگزار و محصوالتی را تولید
کردیــم .و نیز تاالر ایوان شــمس را برای برگزاری
برنامههای مختلف فرهنگی تجهیز کردیم ،همچنین
سه پردیس سینمایی راگا در شهرری ،پردیس تماشا
در یافتآباد و پردیس رازی در میدان رازی هم درآمد
خودشــان را دارند .در حقیقت آنها را با هدف بردن
سینما به جنوب پایتخت راهاندازی کردیم.
او ادامه داد :همــه داورهای بخشهای مختلف
پیشازاین اعالمشــدهاند ،بهجز سینمای ایران که
شــامل فریدون جیرانــی ،مازیار میــری ،منوچهر
محمدی ،فرهاد توحیدی ،فرشــاد محمدی ،محمد
احسانی ،فاطمه گودرزی هستند.
احمدی همچنین از برگزاری چهار بزرگداشــت و
نکوداشت در ششمین دوره جشنواره شهر خبر داد و
گفت :در مراسم افتتاحیه بزرگداشت فاطمه معتمدآریا
و نکوداشــت زندهیاد حبیباهلل کاسهســاز برگزار
میشود ،همچنین در مراسم اختتامیه بزرگداشت ژاله
علو و و محمود کالری را داریم.
دبیر جشــنواره درباره برنامههــای ویژه این دوره
از جشــنواره اظهار کرد :مهمترین آنها رونمایی از
آژانس فیلم تهران که شامل  ۳۰اثر مستند از تولیدات
موسسه تصویر شــهر است ،میباشــد .همچنین
برگزاری افتتاحیه فیلم «بیســت و یک روز بعد» به
کارگردانی ســیدمحمدرضا خردمنــدان در روز اول

جشنواره برگزار میشود و همچنین تور فیلمبرداری
در شهر توســط پیتر جیمز برگزار میشود و کتاب
«یک تجربه که شامل تجربیات  ۶فیلمساز است نیز
منتشر گردیده است .دو گالری آثار منتخب تبلیغات
سینمای ایران و  ۵۰فریم عکس به انتخاب عکاسان
سینمای ایران از شهر در روزهای برگزاری جشنواره
برپا شده است .احمدی همچنین از ارسال  ۱۶۹۰اثر
در بخش ملی و  ۷۵۰اثر در بخش بینالمللی خبر داد.
دبیر جشــنواره در بخشــی از صحبتهایش به
اولین نمایش برخی فیلمها نیز اشــاره کرد و گفت:
فیلمهــای «فراتر از ابرها بــه کارگردانی کان آتیال
تاشکین از کشور ترکیه« ،دادگاه داخلی به کارگردانی
ریکاردو مهدف از کشور برزیل« ،شرح یک عشق به
کارگردانی فابریزو کتانی از کشور ایتالیا« ،سردرگمی
به کارگردانی یاســین بیو داریو از کشور سوئیس،
«محلی برای پایان دنیا» به کارگردانی آیدان پریویت
از کشور استرالیا اولین نمایش خاورمیانه خود را در این
دوره از جشنواره فیلم شهر دارند.
احمدی همچنین گفت :دوســتانی که از روز اول
جشنواره شهر را راهاندازی کردهاند ،نگاه کالن به این
بخش داشتهاند و نکتهای که وجود دارد این است که
تعریف جامعی از فیلم شهری وجود ندارد و تالش ما
این بوده که جشــنواره را به سمت اهدافی که برای
آن تعریف کــرده بودیم ،ببریم .اگرچه در این زمینه
مدعی نیستیم.
او ادامه داد :هیات انتخاب این دوره از جشــنواره

کامال مستقل عمل کردهاند و باید بگویم سه فیلمی
که خودم دوست داشتم در میان آثار نیستند ،در عین
حال فیلمی مانند «سد معبر که اتفاقا نگاه مهربانی
هم با شهرداری تهران ندارد ،در جشنواره حضور دارد
و ما هم با افتخار میزبان آن هستیم.
دبیــر این دوره از جشــنواره دربــاره ممیزی آثار
بینالمللی توضیح داد :هیچ فیلمی ممیزی نداشته و
آثاری که انتخاب شدند مطابق با قوانین و شئونات
کشور هســتند و بدون هیچ دخل و تصرفی هم به
نمایش درمیآیند .احمدی با ابراز امیدواری از اینکه
جشنواره فیلم شهر تقویم ثابتی پیدا کند ،عنوان کرد:
شــهرداریها در تمام جهان حامی هنر و هنرمندان
هســتند و امیدوارم با تغییر شوراها این جشنواره هم
دستخوش تغییر نشود؛ البته فکر میکنم به این بلوغ
رســیدهایم که تغییر مدیران ،برنامههای فرهنگی و
هنری را دستخوش عالئق سیاسی نکند.
دبیر جشنواره درباره بخش «محله نیز گفت :این
بخش از دوره پنجم به جشــنواره فیلم شهر اضافه
شده که یکی از بخشهای مورد عالقه خودم است و
امیدواریم در دورههای آتی فیلم محله رونق بیشتری
پیــدا کند .در بخش پایانی نشســت نیــز ،به دلیل
نزدیکی ایام برگزاری ششــمین جشنواره فیلم شهر
با روز خبرنگار با دعوت از محمد سلیمانی خبرنگار
پیشکسوت ســینمای ایران ،پوستر ششمین دوره از
جشنواره بینالمللی فیلم شهر با طرحی از طاها ذاکر
رونمایی شد.

پیامهای تسلیت برای جای خالی کاشیگر تاب
به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب ،در متن پیام
مجید غالمیجلیسه ،به مناسبت درگذشت مدیا کاشیگر
آمده است:
«درگذشــت اســتاد ارجمند ،شــادروان مدیا کاشیگر،
نویسنده توانا و ادیبی دانشمند و مترجمی چیرهدست که
در شمار مفاخر فکری و فرهنگی عصر ما بود ،مایه دریغ و
تاسف شد .آثار ارزشمندی که از ایشان برجایمانده یادآور
خدمات بیشائبه آن استاد فقید در این عرصه خواهد بود.
فقــدان تاثرانگیز او را به اهل فرهنــگ و ادب و خانواده
آن مرحوم تســلیت میگویم و برای آن شادروان آمرزش
مسئلت میکنم».
مدیا کاشیگر ظهر شنبه (هفتم مردادماه) به دلیل مشکل
ریوی در بیمارستان امام خمینی (ره) درگذشت.

پیام تسلیت بنیاد شعر و ادبیات داستانی
به نقل از روابط عمومی بنیاد شــعر و ادبیات داســتانی
ایرانیان ،در پیام این بنیاد با اظهار اندوه از درگذشــت این
مترجم و نویسنده نامدار کشــورمان در  61سالگی آمده
است:
«آقای کاشیگر در شمار نویســندگان و مترجمانی بود
که به علت تالشهای ســتایشبرانگیز در برگرداندن آثار
مهم جهان به زبان فارسی و همچنین تجربههای زیستی
و مطالعاتی در اروپا ،تسلط قابلاعتنایی به خواست و پسند
مخاطبان ادبیات در کشورمان داشت و باید گفت که جامعه
مترجمان و داستاننویسان ایرانی ،شخصیت گرانسنگی را
در دورهای که ادبیات ،مرزهای زبانی و قلمرو جغرافیایی را
درنوردیده ،ازدستداده است».

بنیاد شعر و ادبیات داســتانی ،این ضایعه را به خانواده
زندهیاد مدیا کاشیگر و همچنین جامعه فرهنگی ـ هنری
کشــور تســلیت میگوید و برای آن مرحوم ،غفران الهی
میطلبد.
پیام تسلیت بنیاد مهرگان
بنیانگذار جایزه مهرگان در پیامی درگذشــت اندوهبار
و نابهنگام مدیا کاشــیگر مترجم ،شــاعر و فعال پرتالش
فرهنگی را تســلیت گفت و فقدان ایــن چهره صمیمی،
کاردان و خوشقریحه ادبیات را غمی بزرگ برای اهل ادب
دانست.
علیرضا زرگر به نمایندگی از هیاتداوران مهرگان ادب
و دبیرخانــه جایزه گفت :چه تَفکرده و غمبار اســت این
گرماگرم تابستان ،هنوز شوک و غم از دستدادن کوروش

اسدی ،این نویسنده توانا در میانه سالهای شکوفاییاش با
اهل ادب بود که خبر ناگوار دیگری از راه رسید .چه زود بود
رفتن مدیا کاشیگر .چهرهای صمیمی ،با اندیشهای خالق و
نوآور ،با شعرها و ترجمههایی گزیده و بهیادماندنی.

کلینتون و کتابی اسرار آمیز درباره انتخابات

هیالری کلینتون ،کاندیدای شکستخورده دموکراتها در کتابی جدید
که قرار اســت شهریور ماه منتشر شود دالیل شکست و اشتباهات خود را

در دوران تبلیغات و انتخابات ریاســتجمهوری اخیر آمریکا که منجر به
ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید شد ،برمیشمرد.
هفته گذشــته ناشــر این مجموعه اعالم کرد نام این کتاب چه اتفاقی
افتاد خواهد بود و اتفاقات شخصی زیادی از زندگی خانم کلینتون را دربر
خواهد گرفت.
هیالری کلینتون در اینباره گفت :در گذشــته به دالیلی فکر میکردم
در انظار عموم باید بیشــتر احتیاط کنم امــا حاال نظرم در این باره تغییر
کرده است و دوست دارم همه چیز را به مردم بگویم.
ناشــر کتاب وی نیز گفت این کتاب افــکار خود کلینتون را با خواننده
در میان میگذارد و احســاس او از اینکه اولین زنی اســت که توانســت
نامزدی یک از دو حزب معروف آمریکا را در انتخابات ریاستجمهوری به
دســت آورد ،بیان میکند .همهچیز درباره اشتباهاتی که در طول کمپین
تبلیغاتی انجام داد ،چطور با شکســت عجیــب خود از ترامپ کنار آمد ،و
چگونه بار دیگر به آینده سیاســی خود و کشور امیدوار شد ،در این کتاب
میآید.
او قصد دارد درباره تئوری دخالت روسیه در انتخابات نیز بهطور مفصل

فراخوان نمایشگاه نقاشی موزه صلح تهران در الهه
موزه صلح تهــران ،با هدف آگاهیبخشــی در مــورد پیامدهای
کاربرد ســاحهای شیمیایی ،نمایشگاه «بوی بادام» را بهعنوان یکی
از برنامههای جانبی بیســتودومین اجالس سالیانه کشورهای عضو
کنفدراســیون منع سالحهای شــیمیایی برگزار میکند .موزه صلح
تهران ،با مشارکت انجمن حمایت از قربانیان سالحهای شیمیایی و با
همکاری رسانه هنرهای تجسمی گالری آنالین ،باهدف آگاهیبخشی
در مورد پیامدهای کاربرد سالحهای شیمیایی ،نمایشگاه «بوی بادام
را بهعنوان یکی از برنامههای جانبی بیســتودومین اجالس سالیانه
کشــورهای عضو کنفدراســیون منع سالحهای شــیمیایی برگزار
میکند.
موضوع نمایشــگاه ،منع سالحهای شــیمیایی ،نقش قربانیان در
آگاهیبخشــی در مورد پیامدهای آن و صلح است .پیشنهاد میشود
هنرمندان پیش از خلق اثر ،از موزه صلح تهران بازدید کنند .هدف از
برگزاری این رویداد هنری ،نمایش آثار بدیع و خالقانه است.
مقررات و شرایط ثبتنام
ثبتنام فقــط بهصورت آنالیــن و از طریق دبیرخانــه به آدرس
 festival.onlineartgallery.irامکانپذیر است .هنرمندان زیر
 35سال ،حائز شرایط سنی شرکت در این رویداد خواهند بود .کلیه
داوطلبین در مرحله ثبتنام میبایست بیوگرافی ،و تصویر کارت ملی
خود را در سایت کنند .هر متقاضی میتواند حداکثر  3اثر خود را از
طریق ســایت برنامه ارسال کند .از هر هنرمند ممکن است حداکثر
یک اثر برای نمایش انتخاب شود .فایل تصویر آثار ارسالی میبایست
با فرمت  ،jpgرزولوشن  72پیکســل بر اینچ ،حداقل عرض 1500
پیکسل و حداکثر حجم  4مگابایت باشد .عنوان اثر ،بیانیه ،تکنیک و
سال خلق اثر در سایت ارسال شود .سبک آثار آزاد است و از شیشه،
سرامیک ،پر ،خاک و  ...در اثر استفاده نشود .آثار بایستی بر روی بوم
دیپ  50در  70سانتیمتر اجرا شود.
بر کلیه شــرکتکنندگان در نمایشــگاه گواهی شرکت و بروشور
نمایشگاه اعطا خواهد شــد .قیمت هر یک از آثار ارسالی حداکثر 3

میلیون تومان اســت ،که در صورت به فروش رفتن آثار منتخب30 ،
درصد از مبلغ فروش ،مطابق تعرفه به موزه صلح تهران تعلق خواهد
گرفت .اصل آثــار منتخب ،در صورت به فــروش رفتن ،به هنرمند
بازگشت داده خواهد شد .موزه صلح تهران و رسانه هنرهای تجسمی
گالری آنالین حق نمایش آثار ارسالی ،و منتخب در دیگر برنامهها (در
ایران یا خارج از ایران) و حق چاپ کارت و  ...از آثار را در موقعیتهای
دیگر محفوظ خواهد داشت .آدرس ایمیل
info@tehranpeacemuseum.org
آدرس موزه صلح تهران :خیابان وحدت اســامی ،خیابان شــهید
فیاضبخش ،درب شمالی پارک شهر
تلفن تماس 02166731076

ســخن بگویــد .پیشازاین نیز گفته بود و همچنان معتقد اســت دخالت
روسیه در انتخابات سبب شد او کاخ سفید را از دست بدهد.
کلینتون عالوهبر دخالت روسیه در انتخابات و رایزنی نمایندگان ترامپ با
این کشور ،جیمز کومی ،مامور افبیآی ،که استفاده او از ایمیل شخصیاش
را در طول حضور در وزارت امور خارجه امریکا لو داد ،در این شکست مقصر
میداند.
ســیمون و شوســتر در ادامــه اعــام کرد :خانــم کلینتــون در این
کتــاب به ما نشــان میدهــد نیروهایی کــه نتیجه انتخابات را شــکل
دادنــد بســیار خطرناکانــد و آمریکاییهــا بایــد آنــان را بشناســند
تــا بتواننــد از ارزشهــا و دموکراســی کشــور در آینــده حمایــت
کنند.
هیالری کلینتون پیشازاین نیز کتابهایی چون انتخابهای ســخت
و دعوت به کاخ ســفید را منتشــر کرده اســت .انتخابهای ســخت با
ترجمه امیر قادری و ع .ســراجی و دعوت به کاخ ســفید با ترجمه نفیسه
معتکف و همکاری انتشــارات نســل نواندیش وارد بازار کتاب ایران شده
است.

موزه عروسکهای ایرانی
بخش دوم موزه عروســکهای ملل با
نــام «موزه عروســک و فرهنگ ایران با
معرفی ،اقوام ،لباسها ،قصهها و افسانهها
تا چند روز دیگر افتتاح میشود.
سال  ۹۳دو کلکسیونر خصوصی ،موزه
عروسکهای ملل را در منطقه پاسداران
تهران و در فضایی اجــارهای با کمتر از
هزار عروســک افتتاح کردنــد ،موزهای
که پــس از به دســت آوردن تجربیات
زیاد در آمــوزش و معرفی افراد  ۲تا ۷۰
ساله ،با آدابورسوم شهرها و کشورهای
مختلف ،حدود دو سال بعد مجبور شد تا
عروسکهایش را در کارتنها بستهبندی
کند به امید اینکه شــاید با کمک یک
خَ ّیر یا دوستدار فرهنگ ،بار دیگر آنها
نمایش داده شــده و آئین و آدابورسوم
گذشــته  ۸۰کشــور دنیا را بــه مردم
بشناساند.
حدود ســه ماه بعد با تالش مسئوالن،
دوستداران و اهالی فرهنگ و با اختصاص
ساختمانی در خیابان میرداماد ،بار دیگر
ایــن موزه جان گرفت و از ســوی دیگر
شهرداری منطقه  ۱۲تهران نیز تصمیم
گرفت یــک بنای ارزشــمند در ابتدای
دروازه دولت را بــه این موزه اختصاص
دهــد ،بنابراین بــر اســاس تصمیمی
مدیریت این موزه یعنی علی گلشــن و
مســعود ناصری دریایی؛ «عروسکهای
ملل» بــه دو بخش ملل و عروســک و

فرهنگ ایران تقســیم و بخش ایران به
ساختمان تاریخی واقع در ابتدای سعدی
شمالی منتقل میشود.
مــوزه عروســکهای ملــل در حال
حاضــر در خیابــان میردامــاد ،خیابان
نفت جنوبــی ،کوچه تابــان پالک ۱۱
قــرار دارد و موزه «عروســک و فرهنگ
ایران قرار اســت در نیمه دوم مردادماه
در بنای قدیمی و ارزشــمند قرارگرفته
در مترو دروازه دولت ،خیابان ســعدی
شــمالی ،کوچه فیات ،پالک دوم افتتاح
شود.
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تنها مرگ است که آواز آخر را میخواند

به بهانه سالروز درگذشت
محمد نوری
الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

شیوه خواندش نو بود که این شیوه و پنجاه
ســال تالش او را از کسانی که آمدند یکشبه
ماندگار شوند جدا کرد.
پنجاه ســال ممارســت ورزید که بخشی از
آن در دهه پنجاه به دلیل آشــوب بازار و تنزل
موســیقی جدی ،او را به کنج انزوا کشــانید
ولــی پس از پیــروزی انقــاب و اواخر دهه
1360مجددا میدان را مناســب دید و تا همین
چنــدی پیش  9آلبوم متنــوع از خود بر جای
گذاشت .آنهم در سنین  50تا  80سالگی.
نمیتــوان از مباحــث فنی او گفــت و از
صداقت و درستیاش نگفت .بهراستیکه هنر
ارتباط همیشــگی و واقعی بــا اخالقمداری
دارد .یادمان نمیرود زندهیاد اســتاد حســین تهرانی میگفت :نــود و نه درصد اخالق،
یــک درصد هنر .هنرمندی که پایبند به اصول رفتاری نباشــد ،شــاید نتواند در اصول
عملی و نظری فن موســیقی تداوم بیابد .نوری در کهنســالی نیز بــا توان و پرتوان و
شــاداب خواند .اما دلگیریهای او از دوستان نزدیکش که ســالیان سال کنار هم ترنم
و زمزمــه کــرده بودند آزارش میداد! دوســتانی کــه او را از درون درک نکرده بودند و
در حقیقــت در یک دورهای با او غریبــه بودند و انگار صرفا همــکاری میکردند و نه
زندگی!
آثاری که از او برجایمانده نمونههای خوب و فاخری هستند که برای نسلها میتوانند
الهامبخش باشــند .آنهم نسل پویا و نوجوی امروزی که دائما به دنبال تلفیق و اختالط
ســبکها و نمونههاست تا ایدئال خود را بیابد .هر یک از آهنگ ترانهها و آلبومهایش با
ویژگیهای خاص ملی ـ میهنی ـ قومیتی ـ آئینی ـ دینی و مذهبی راهی هموار در پیش
روی موسیقی بهاصطالح پاپ (و یا به عبارت درستتر و یا بهزعم بنده آهنگ ـ فارسی)
ایرانی میگذارد .شاید صحیح نباشد او را پرچمدار یک نوع از موسیقی بدانیم چراکه او از
جمیع ژانرها با دانشــی خوب توانسته بود تلفیقی موزون و هماهنگ با فضایی معنوی و
آرامبخش را به هموطنانش ارمغان بیاورد.
آلوده نشدنش به سیاست ،ستودنی بود .آلوده نشدنش به مجالس و محافل چه در قبل
از انقالب و چه بعدازآن ستودنی بود .اینکه یک مسیر روشن و طول و دراز را انتخاب کرده
کلیت موسیقی ایرانی بگذارد ،ستودنی است.
بود تا بتواند برگی بر ّ
عدهای او را پدر موســیقی پاپ ایران میدانند؛ چون او با خواندن آهنگهایی که جدا
از موســیقی مقامی ایران بود و میان مردم معروف شد ،موسیقی را مردمی ـ پاپ ـ کرد.
بارزترین اثر او ترانه جان مریم اســت .مهمترین نکتهاش هم این اســت که او با داشتن
ســواد این کار را کرد .وگرنه خیلیها این کار را کردند اما مردمی نشــدند به صورتی که
هم میان مردم ترانههایشــان مشهور باشــد هم نزد اهالی موسیقی و دانشگاهیان عزیز
باشند.
به نظر میرســد بخشی از این مقبولیت در میان ما شرقیان ارتباطی با هنر افراد ندارد
و بیشــتر به خلقیات و نوع سلوک این هنرمندان در زندگی اجتماعی و فردیشان مربوط
اســت ،بهنحویکه بستر اجتماعی گاه هنرمندی را در اوج کار هنری ،به خاطر یک رفتار
اجتماعی یا فردی به حضیض میکشاند و یا هنرمند دیگری که اندازه هنریاش متوسط
اســت ،به خاطر رفتار اجتماعی و فردیاش در اوج نشانده میشود .به همین دلیل است
که فاکتورها و عوامل هنرمندی در جامعه ایرانی بســیار پیچیده و گاه تناقضآمیز است و
باورهای متفاوتی را میطلبد و خود نوعی گذشتن از هفتخوان رستم است تا کسی مقبول
طبع مردم صاحبنظر شود.
کتابخانهای برای زندگی بهتر

اتاق قرمز

اتاق قرمز مجموعهای از شش داستان کوتاه از ادو گاوا
رانپو است که توسط محمود گودرزی ترجمهشده است.
رانپو بنیانگذار ادبیات پلیسی در ژاپن است .داستانهای
کتاب اتاق قرمز عبارتاند از :کرم ابریشم ،صندلی انسانی،
دو زندگی پنهان ،اتاق قرمز ،پرتگاه ،دوقلوها
کتاب اتاق قرمز
در این کتاب با عجیبترین و هیجانیترین داستانهای
کوتاه برخورد خواهید کرد .داستانهایی که شما را بهخوبی
درگیر خود میکند و درنهایت بهشــدت شمارا غافلگیر
خواهد کرد .داســتانهای کوتاه ایــن کتاب همگی در
ویژگی – ترس – مشترک هستند .ترس از دست دادن،
ترس آشــکار شــدن حقیقت ،ترس کشته شدن و قطعا
داستانهای این کتاب متفاوتترین داستانهای کوتاهی خواهد بود که تا به امروز خواندهاید.
ترجمه کتاب ،همانند شکار و تاریکی یک ترجمه درجهیک و عالی بود.
در پشت جلد کتاب قسمتی از داستان اتاق قرمز آمده است:
این بازی میتواند در یک کلمه خالصه شــود ،کلمهای که به گمانم قادر است لرزه به اندام
شما بیندازد :قتل .بله آقایان ،قتل!
درباره اتاق قرمز
رانپو در کتاب اتاق قرمز شــش داستان کوتاه دارد که در تمامی آنها در ذات و نهان آدمی
کنکاش کرده است .به عقیده رانپو خیر و شر هر دو در نهاد آدمی است و شرایط اجتماعی نه
سازنده و تشکیلدهنده خیر و شر ،که تنها برمال کننده و موقعیتساز این خیر و شر نهان است.
شخصیتهای داســتانهای رانپو همه در موقعیتی مشخص شر را بهمثابه ابزار سلطه به کار
میگیرنــد و خواننده را به این داوری وامیگذارند که اساســا خیر تنها در صورتی الیه و روی
دیگرش را نشان نمیدهد که شرایط بر وفق مراد باشد .شاید حتی رانپو ،خود ،شر درونش را در
داستانهایش بازنمایی کرده است.
قسمتهایی از داستانهای کتاب اتاق قرمز
کرم ابریشم
پزشک ناشیانه سعی کرده بود او را تسلی دهد و دوباره گفته بود« :حقیقتا معجزه است .ستوان
ســوناگا تنها کسی نیست که در جنگ دســتها و پاهایش را ازدستداده ،اما تنها کسی که
توانستیم نجات دهیم اوست .معجزه است ،معجزهای واقعی که به لطف پیشرفت پزشکی نظامی
میسر شد و تبحر پزشک جراحش .این اتفاق بیتردید یک شاهکار بینظیر پزشکی در دنیاست!
صندلی انسانی
خانم عزیز ،آیا میتوانم امیدوار باشــم که شما فردی ناشــناس را که برایتان نامه نوشته و
بیشک اذیتتان کرده است خواهید بخشید؟ تصمیم گرفتهام در این نامه پیش شما به جنایت
هولناکی که مرتکب شدهام اعتراف کنم.
اتاق قرمز
عالقهای مشــترک به هیجانات شدید و غیرعادی این هفت مرد را به هم نزدیک میکرد،
هفت مردی که امشب به شکلی رسمی در اتاق قرمز که مخصوصا برای آنها مهیا شده بود
گردآمده بودند .من هم یکی از اعضای این گروه بودم؛ در مبلهای گودی که رویهای از مخمل
ارغوانی داشت راحت نشسته و آماده بودیم تا حرفهای سخنران آن روز را بشنویم.
دوقلوها
بزرگترین تبهکاران نیز با نزدیک شدن مرگ ،انسانهای خوبی میشوند.

