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فرهنگی و هنری

رؤیا مکتبیفرد
ویراستار کتابخانه
مونیخ شد

رویا مکتبیفرد ،از اعضای شورای کتاب کودک ،ویراستار بخش فارسی کتابخان ه مونیخ شد.
او متخصص علم اطالعات و دانششناسی است .انتخاب کتابهای فارسی برای فهرست کالغ سفید ،انتخاب شعر برای تقویم بینالمللی شعری که همهساله با همکاری کتابخانه
منتشــر میشود ،انتخاب آثار فارســی برای نمایشگاههای مختلف کتابخانه ،تقویت بخش فارسی کتابخان ه امانی کودکان (که بخشی مستقل در کتابخانه است) ،تقویت بخش آثار
نوجوانان ایران از مسئولیتهای مکتبی فرد
نظری تألیفی در حوز ه ادبیات کودک به زبان فارسی در کتابخان ه تحقیقاتی و ارائ ه مشاوره به محققان و عالقهمندان به ادبیات کودکان و
ِ
به عنوان ویراستار بخش فارسی کتابخانه خواهد بود.

فرار از روزگار سیاه

نگاهی اجمالی به فرهنگ و هنر در دوران روحانی
قبل از روی کار آمدن دولت روحانی عباس کیارســتمی،
فیلمساز ایرانی ،در توصیف فضای فرهنگ و هنر ایران گفت
شــرایط فرهنگی ایران هیچگاه به این سیاهی نبوده است.
شرایطی که آقای کیارســتمی از آن سخن میگفت نتیجه
سیاســتهای دولت محمود احمدینژاد بود .مهترین اتفاق
در دوران قبل از روحانی این بود که خانه ســینمای ایران به
عنوان مهمترین نهاد سینماگران مستقل تعطیل شده بود و
روند تجاهلی و ســلیقهای ممیزی کتاب به جایی رسید که
بسیاری از ناشــران از ادامه کار بازمانده بودند و نویسندگان
امید خود را به ادامه فعالیت از دست داده بودند.
حتی گاهی برگزاری نمایشــگاههای آثار هنری بصری و
تجسمی در گالریها نیز با ممنوعیت روبرو میشد .در ادامه
نیز روال انتشــار گزارش ساالنه بخش فرهنگ متوقف شد.
فقدان چنین گزارشــی که آخرین نمونه آن مربوط به سال
 ۱۳۸۴اســت امکان بررسی دقیق تحوالت بخش فرهنگ
و هنر را غیر ممکن میســازد .ارزیابی کلیدوران روحانی و
کارنامه او بخش فرهنگ و هنرنشــان از توفیق دولت او در
این عرصه دارد.
شعار اصلی آقای روحانی سپردن فرهنگ به اهل فرهنگ
بود .این شعار و سه سیاست اعالم شده دیگر :برطرف کردن
فضــای امنیتی ،تاکید بر حقوق اهــل فرهنگ در چارچوب
حقوق مدنی و حق آزادی بیان شده در قانون اساسی و تاکید

بر پیوند تعاملی فرهنگ با تحوالت سیاســی و اجتماعی و
اقتصادی میانهرویی که باید در کشور دنبال شود ،را میتوان
اصول اصلی سیاست فرهنگی دولت آقای روحانی دانست.
کاهش مداخله دولت در ســالهای گذشــته به استقالل
بیشــتر بخشهای غیردولتی و بخــش خصوصی در حوزه
فرهنگ منجر شده اســت .معنای کاهش مداخله برداشتن
ساختاری سانسور دولتی نیســت بلکه به معنای خودداری
کارگیری سیاستهای تجویزی و ایجابی است.
دولت از به
ِ
این سیاســت دولت در همه بخشها ( نشــر ،سینما ،تاتر،
هنرهای تجســمی) به اســتثنای مطبوعات به شکلگیری
خودجوش و مستقل فعالیتهای فرهنگی منجر شده است.
بهطوری که تنوع و تعداد فعالیتها روبهفزونی بوده اســت.
اگرچه هنوز به دلیل محدودیتهای ساختاری بازار فرهنگ
و انحصار حاکم بر صدا و سیما به عنوان نهاد ملی که باید به
پراکنش فرهنگی کمک کند ،این فعالیتها کم دامنه و کمتر
دارای بهرهوری اقتصادی است .سخنان او موید سیاستهای
اوست .دکتر حسن روحانی بارها در دیدار با با اهالی فرهنگ
و هنر اظهارداشت :اگر می خواهیم در جهان امروز قدرتمان
را در برابر قدرتهای دیگر به رخ بکشیم ،بخش بزرگی از این
قدرت در حوزه فرهنگ و هنر است.
رئیس جمهوری با تاکیــد بر نقش هنرمندان در مقابله با
ایران هراســی و ارائه چهره واقعی ایران اسالمی به جهان

تاکید کرده است که :برخی تالش دارند جهان را از ایران و
ایرانیان بترســانند و قدرت نرمی که می تواند با این توطئه
مقابلــه کند و چهره واقعی ایران متمــدن را به جهان ارائه
نماید ،بی تردید اصحاب فرهنگ و هنر هستند .دکتر روحانی
با اشــاره به جایگاه ویژه ایران در طــول تاریخ و به عنوان
نخستین کشور منطقه که قانون ،عدالتخانه و مجلس داشته

و برای اســتقالل وآزادی انقالب کرده اســت ،گفت :اینکه
موسیقی هنرمند ایرانی در سالنهای بزرگ موسیقی جهان
شنیده شود و اینکه فیلمهای ایران در عرصه جهانی مطرح
شوند ،افتخاری برای ایران و ایرانی است و معلوم نیست چرا
برخی از این موضوع خرســند نیستند .همه ما ایرانیان امروز
اهداف ،آرزوها و مشــکالت مشترک داریم که برای تحقق
اهداف و آرزوها و رفع مشــکالت ،باید دست به دست هم
دهیم .در یک جمعبندی ساده میتوان گفت دولت روحانی
در کاهش تنش و ســیطره امنیتی در فضای فرهنگ موفق
بوده است .همچنین سیاست عدم مداخله تجویزی در بخش
فرهنگ را دنبال کرده که برای اولین بار به نوعی استقالل
عمل و فزونی گرفتن و متنوع شــدن فعالیتهای فرهنگی
و هنری منجر شده اســت .اما در سیاست کاهش سانسور
موفقیت محدودی داشــته اســت .گرچه رفتار خودمختار و
غرض ورزانه و تخریب گرایانه برخی نهادها و اشــخاص در
برخورد با محصوالت فرهنگی و هنری ،کنسرتها ،تئاترها و
گاه حتی فیلم ها قابل اغماض نیست .نتیجه این دستاوردها
و ناتوانیهــا این اســت که ما اکنــون در وضعیتی بهتر از
شرایط سیاهی قرار داریم که روزی کیارستمی از آن سخن
میگفت .گرچه رسیدن به وضعیت آرمانی در فرهنگ و هنر
و همچنین شناساندن چهره ای متعالی از ایرانیان هنرمند و
فرهنگ دوست راه طوالنی و صبر زیادی را میطلبد.

گروه«قمر» با خوانندگی ساالر عقیلی در بهبهان
روی صحنه میرود

نوید دهقان در گفتگو با خبرنگار ایلنا ،ضمن اعالم این خبر گفت :ما گزیدهای
از آثار چند سال اخیرمان را با گروه«قمر» با اجرای ساالر عقیلی در شهر بهبهان
روی صحنه میبریم .این آهنگســاز در ادامه افزود :ما بعد از اینکه آلبوم «از جان
از دل» را منتشــر کردیم به دلیل اســتقبال خوبی که از سوی مخاطبان داشتیم،
تصمیم گرفتیم این اثر را در چند شهر کشورمان اجرا کنیم که در نهایت آن را در
همدان ،تهران و کاشان اجرا کردیم و قرار شد در سال جدید در بهبهان و بوشهر
نیز روی صحنه برویم.
وی هچنین در ادامه افزود :قرار بود کنســرتهایمان اســفند ماه سال گذشته
در بوشــهر و بهبهان برگزار شود منتهی به دلیل مشکالتی که در هماهنگیهای

اداره ارشاد استانها وجود داشت ،برنامهمان در بهبهان به  31فروردین ماه امسال
موکول شد.
نوید دهقان ادامه داد :از آنجا که متاسفانه در شهرستانها ما سالنهای مناسب
کنسرت نداریم این اجرا در سالن ورزشی والیت بهبهان برگزار میشود.
سرپرست گروه«قمر» گفت :در این اجرا محمد صانعی(نوازنده تنبک) ،حسین
محمدحســینی(نوازنده نی) ،امیرحسین ســید(نوازنده کمانچه) سارا حصفی(ف
کمانچه) ،نیلوفر شهبازی(کمانچه آلتو) ،علیرضا گرانفر(نوازنده سنتور) ،بهزاد رباوی
و حمید بهروزی نیا(نوازنده تار) ،محمدرضا اسکندری و شاهین صفایی(نوازنده بم
تار) و حریر شریعتزاده(نوازنده دف) ما را همراهی میکنند .دهقان در ادامه گفت:

جشن تولد محمدعلی بهمنی
در موزه امام علی(ع)

«هویت» بهترین فیلم
جشنواره کودک  ۲۰۱۷هند

فیلــم «هویت» بــه نویســندگی و کارگردانی و تهیه
کنندگی بهروز ســبط رسول در سیزدهمین اتفاق جهانی
خود جایزه بهترین فیلم جشنواره بین المللی فیلم هند را
از آن خود کرد.
این فیلم تا کنــون دو جایزه بهترین فیلم و دو نامزدی

در رشــته بهترین کارگردانی و بهترین فیلم را از آن خود
کرده و همچنین منتخب بسیاری از جشنوارههای خارجی
و داخلی بوده است که  ٣جشنواره در انگلستان ،جشنواره
دانمارک و اکراین و  ٣جشــنواره در هنــد و ایران از آن
جمله بوده اند.
داســتان این فیلم در مورد پسری است که شناسنامه و
هیچ هویتی در جامعه ندارد .این داستان برگرفته از زندگی
واقعی این پسر است .بعد از ساخت فیلم و  ۲سال تالش
باالخره به همت مادر این پسر و مردی که او را به فرزندی
قبول کرد او دارای شناسنامه شد.
«هویت» در چندین کشور و در  ٣ایرالین بین المللی به
نمایش در آمده است.
بهروز ســبط رســول کارگردان این فیلم در حال آماده
شدن برای ســاخت فیلم بلندی است که به احتمال زیاد
طی ماه آینده تولید آن آغاز خواهد شد.

سه نمایش «دمنوش»« ،زورخانه» و«شکرپاره» در فستیوال «بایپاد» بیروت

« َدمنوش» از سینا صابری در تاریخ  ٣اردیبهشت  ٩٦در فستیوال »بایپاد در بیروت به روی صحنه خواهد رفت.
این اثر دغدغهای فرهنگی -اجتماعی برای معرفی بخشی از شیرینی کهن این مرز و بوم به جهانیان را داردَ .دمنوش
پیش از این در اتریش و آلمان هم اجرا شده است.
اجرای دیگر این گروه با عنوان «زورخانه» و با کارگردانی مصطفا شــبخوان در تاریخ  ٣اردیبهشــت  ٩٦در فستیوال
«بایپاد» اجرا میشود .دغدغه این اثر ،جستوجوی بدن و حرکت در ورزش کهن و آیینی است .شبخوان در این پروژه
به معرفی پهلوان ،زورخانه و وسایلی که در آن وجود دارد میپردازد« .شکرپاره» با کارگردانی میترا ضیائیکیا اثر دیگری
است که گروه «ماها» در تاریخ  ٢اردیبهشت  ٩٦در بیروت به نمایش میگذارد .این اجرا تصویری زنانه از دوره قاجار را
ارائه میدهد .دغدغه اجرا شکســتن قرینگی در حرکات کهن ایرانی و معرفی برخی تصاویر ایرانی است .شکرپاره پیش
از این در تهران ،اتریش و آلمان اجرا شــده اســت .در معرفی گروه آمده اســت که از سال  ٩٢و با همکاری  ٨هنرمند
از شــاخههای مختلف هنری شــکل گرفته و تمرکز هنریاش بر بدن و حرکت در حیطه هنرهای نمایشی است .اولین
پروژه رســمی گروه ماها در ایران فستیوال بدن و حرکت ماها بوده که در اسفند  ٩٤در خانه نمایش دا ،برگزار شد و نام
اولین فســتیوال رسمی بدن و حرکت در ایران را از آن خود کرد .ماها همچنین در کارنامه هنری خود اجرای بینالمللی
"زعفران" را دارد که نتیجه همکاری مشترک این گروه با کمپانی مقامات در کشور لبنان است .مصطفا شبخوان و سینا
صابری مسئولیت سرپرستی و برنامهریزی گروه ماها را برعهده دارند.

بیست و دومین «تولد ماه» به مناسبت زادروز محمدعلی بهمنی سهشنبه ۲۹
فروردین با حضور جمعی از هنرمندان و عالقهمندان در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) .برگزار میشود
عالقهمندان برای حضور در بیســت و دومین تولد ماه میتوانند روز سهشــنبه  ۲۹فروردین ساعت  ۱۷:۳۰به موزه
هنرهای دینی امام علی (ع) واقع در خیابان ولیعصر ،خیابان اسفندیار مراجعه کنند.
بهمنی در سال  ۱۳۷۸مو ّفق به دریافت تندیس خورشید مهر بهعنوان برترین غزلسرای ایران شد.

ملیکاشریفینیا و زهیر یاری صداپیشگی
شخصیتهای انیمیشن «آخرین داستان»
با برداشتی آزاد از شــاهنامه به کارگردانی
اشــکان رهگذر را برعهــده گرفتند.طبق
گزارش رسیده ،انیمیشن «آخرین داستان»
هفت ســالی است که در استودیو هورخش
در حال تولید اســت و دوبلــه آن باحضور
بازیگران ســینما و تئاتر از اسفند ماه سال
گذشته آغاز شد و ملیکاشریفینیا نقش مادر
«ارمایلوگرمایل» ،آشپزان دربار ضحاک و
زهیر یاری نقش «آبتین» ،پدر آفریدون را
صداپیشگی میکنند.
ش از این پرویزپرســتویی گویندگی
پیــ 
نقشهــای «تهمورث»سردارســپاه و

نرمافزار آموزش واژه «مینا» به بازار آمد

آموزش واژگان فارســی به غیرفارسیزبانان از طریق
نرمافزار «مینا» برای نصب بر روی تلفن همراه توســط
بنیاد ســعدی تولید و نســخه اندروید آن در بازار خارجی
گــوگل پِلی و بازارهای داخلــی اول مارکت و کافه بازار
منتشر شده است.
به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی ،در دنیای امروز برای
فراگیری زبــان دوم راهکارهای متنوعی از جمله کالس
های آموزشــی ،لوحهای فشــرده مالتیمدیا ،کتابهای
خودآمــوز و فیلم وجود دارد ،امــا تکنولوژیهای نوین و
دسترسی آســان به تلفن همراه ،فضا را برای روشهای
نوین و جذاب آموزشی به خوبی فراهم کرده است تا بتوان
با کمترین هزینه و وقت ،زبان دوم را آموخت .بنیاد سعدی
در راســتای اهداف و وظایف خود که آموزش و گسترش
زبان فارسی در جهان است ،با بهرهگیری از تکنولوژی و
فنــاوری های نوین جهانی ،نرمافزار آموزش واژه را با نام
ایرانی «مینا» مبتنی بر روشهای نوین آموزشــی ،برای
نصب بر روی تلفنهای همراه اندروید تهیه و در بازارهای
اینترنتی داخلی و خارجی منتشــر کرده اســت .نرمافزار
«مینا» با زبان واســط انگلیســی ،برای فارسیآموزان در
ســطحهای متفاوت زبانی قابل استفاده است که با دانلود
آن بــر روی تلفن همراه خود ،بــه آنان کمک میکند تا
دامنه واژگانی خود را به صورت نظاممند گسترش دهند.

صداپیشگی ملیکا شریفینیا و زهیر
یاری در یک انیمیشن

«ارشــیا» وزیر دربار جمشــید را که برای
مدتــی هــم در دربــار ضحــاک خدمت
ن پورشــیرازی صداپیشگی
میکرد ،حســ 
شخصیتهای«جمشیدشاه» و «مرداس»؛
پدرضحاک ،اشکان خطیبی گویندگی نقش
«آفریدون» ،شــقایق فراهانــی گویندگی
نقش «فرانــک»را برعهدهگرفتــه بودند.
انیمیشــن ســینمایی «آخرین داستان» به
نویســندگی و کارگردانی اشــکان رهگذر
برداشتی آزاد از داستان «ضحاک» شاهنامه
است که داستانی از اواخر حکومت جمشید
تــا ابتدای حکومــت آفریــدون را روایت
میکند« .آخرین داســتان» در مسیر تولید
و در ســال  2013موفــق شــد بهعنوان
شــش پروژه برتر در حــال تولید جهان در
جشــنواره «انسی» فرانســه که مهمترین
رویداد انیمیشــنی ســاالنه جهان اســت،
معرفی شــود .همچنین این اثر در ســال

البته الزم به ذکر اســت که اعضای گروه قمر همواره ثابت هســتند اما به دلیل
اینکه ســه نفر از نوازندگان ما به خاطر تداخل با اجرای اســتاد شهرام ناظری در
تبریز نمیتوانند گروه ما را همراهی کنند ،سه نوازنده دیگر در کنار ما خواهند بود.

 2016به دعوت جشــنواره انســی در بازار
فیلم جشنواره بینالمللی کن ،بهعنوان یکی
از چهار انیمیشــن ســینمایی برتر در حال
تولید جهان معرفی شد .رمانهای گرافیکی
درباره سرنوشت «جمشید» ،اتفاقات پیش
از شــروع قصه «آخرین داستان» و یکی از
شخصیتهای مرموز این انیمیشن نوشته و
طراحیشده اســت که هماکنون دوجلد از
این مجموعه با عنوان «جمشید طلوع  1و
 »2در کتابفروشیهای معتبر در دسترس
عالقهمنــدان اســت .دیگــر عوامل فیلم
عبارتند از :کارگردان و نویســنده :اشــکان
رهگذر ،آهنگساز :کریستف رضایی ،انتخاب
بازیگران :تینا پاکروان ،تدوین :ژینوس پدرام،
طراحــی و ترکیب صــدا :علیرضا علویان،
ضبط صدا :رضا عسگرزاده ،عکاسی پشت
صحنه :امیر عابدی ،مشاور رسانهای :زهرا
نجفی.

این نرمافزار (اپلیکیشن موبایل) در پنج بخش «واژهها»،
«آوانوشت واژهها»« ،معادل انگلیسی واژهها»« ،تصاویر»
و «صوت» ،بیــش از  ۱۲۰۰واژه را جهت یادگیری چهار
مهارت اصلی خواندن ،نوشتن ،شنیدن و صحبت کردن به
مخاطب خود آموزش میدهد.
همچنیــن این نرمافزار در  ۱۴حــوزه واژگانی و بیش
از  ۷۵درس طراحی و تنظیم شــده که هر درس نیز ۱۰
نوع فعالیت را دربر دارد و هر فعالیت شــامل  ۲۰تکلیف
اســت .همچنین در پایان هر حوزه واژگانی ،آزمونی برای
فارسیآموز آماده شده اســت که امکان مرور درسها را
برای او فراهم میکند و به کاربر امتیاز داده میشــود .در
قســمتی از نرمافزار «مینا» نموداری تهیه شــده و روند
مراحلی را که کاربر گذرانده اســت نشــان میدهد .برای
مشــاهده این نمودار ،کاربر میتواند به دو صورت مهمان
و یا با ثبت نام وارد نرم افزار شــود .در صورت ثبت نام ،از
هر دستگاه دیگری میتواند وارد شود و نمودار فعالیت خود
را مشــاهده کند .فارسی آموزان می توانند این نرمافزار را
از طریق گوگل پِلی یــا اول مارکت و کافه بازار بر روی
گوشی خود نصب کنند .سه درس اول آن رایگان خواهد
بود و برای ادامه یادگیری و نصب کامل آن ،الزم اســت
فارسی آموزان در خارج از کشور دو دالر و فارسیآموزان
داخل کشور هزار تومان پرداخت کنند.

کیومرث منشیزاده
درگذشت

کیومرث منشیزاده شاعر و طنز پرداز کرمانی
در سن  ۷۹سالگی در بیمارستان فیروزگر تهران
درگذشت.
کیومرث منشیزاده در سال  ۱۳۱۷شمسی در
جیرفت دیده به جهان گشــود .دوره تحصیالت
ابتدایــی و دبیرســتانی را در زادگاهش به پایان
رسانید .سپس عازم تهران شد و موفق به کسب
لیســانس در رشــته اقتصاد از دانشکده حقوق
گردید .بعد به آمریکا رفت و تحصیالت خود را در
زمینه ریاضیات و فیزیک اتمی دنبال نمود .پس از
پایان تحصیالت به ایران بازگشت و در سازمان
برنامه و بودجه به کار پرداخت.
منشــیزاده را بهخاطــر بهکار بــردن اعداد و
نشانههای ریاضی در شعرهایش به شاعر ریاضی
میشناســند .کیومرث منشــی زاده ،در قسمت
انرژی اتمی ســازمان برنامه به عنوان کارشناس

و همزمــان با آن در دانشــگاه هنــر به تدریس
جامعهشناســی هنر پرداخت .کار شعر را با شعر
قدیم آغاز کــرد و پس از پایان غزلســرایی از
ریاضیات در شعر استفاده کرد.
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ستون یاد

مرد مهجور سینما
الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

در میان فیلمهایی که قبل انقالب تولید می شــد ،معدود فیلم هایی وجود دارند که به
عقیده منتقدان جریان ساز باشد .از میان این فیلم های انگشت شمار ،فیلم «جنوب شهر»
بهاعتقاد بسیاری از تاریخنگاران و تحلیلگران سینمای ایران ،آغازگر جریان جدی سینمای
ایران بود .فیلمنامه این فیلم را جالل مقدم جوان نوشت؛ همان کسی که بینندگان او را در
اواخر عمرش در سریال «این خانه دور است» دیدند.
سالی که مقدم فیلمنامه و دیالوگهای «جنوب شهر» را نوشت ،بسیار جوان بود؛ جالب
اینجاســت که درســت  6سال پس از نخستین فعالیتش در ســینما ،دومین اتفاق بزرگ
ســینمای ایران افتاد و «شب قوزی» ساخته شــد که مقدم طی دومین همکاریاش با
کارگردان این فیلم ،بار دیگر در مقام یک فیلمنامهنویس باذوق ظاهر شــد .گرچه جریان
فیلم فارسی بدون توجه به این جرقه های امید بخش با قوت به کار خود ادامه داد.
نخستین کار مستقل او ساختن اثر ارزشمند «خانه خدا» بود در سال .1345این مستند
در زمانی ساخته شد که در سینمای ایران به این ژانر توجهی نمیشد و اگر میشد قضیه
محدود بود به تعدادی مســتند صنعتی و تبلیغاتی برای عوامفریبی و وانمود کردن این که
ایران به چه پیشرفتهایی نائل شــده است« .خانه خدا» که نمایشگر تصاویری است از
حجاج مشــرف به کعبه ،عالوه بر پیشــگام بودن در سینمای مستند ،بهنوعی اولین فیلم
مطرح در سینمای دینی ایران هم بهشمار میرود.
جالل مقدم متولد  1308نیشابور است .وی با نوشتن نقدی بر یک فیلم کانادایی از اوایل
دهه  1330شروع به همکاری با مطبوعات کرد .او در مجله هایی از قبیل «پیک سینما»
و «آتشــبار» نقد می نوشت و در سال  ۱۳۳۷فیلمنامه فیلم «جنوب شهر» را نوشت .وی
پس از سال  ۱۳۴۷مشاور مهندس قطبی رئیس وقت رادیو و تلویزیون ایران بود .او فعالیت
در سینمای حرفه ای را از سال  1337با فیلم «جنوب شهر» به عنوان نویسنده آغاز کرد.
در دوران فعالیتاش نگارش فیلمنامه  ۷فیلم ســینمایی را به انجام رساند .همچنین طی
سالهای  ۱۳۴۵تا  ۱۳۶۵هشت فیلم سینمایی را کارگردانی کرد .او پس از کارگردانی فیلم
چمدان در سال  ۱۳۶۵دیگر فیلمی نساخت و فعالیت سینمایی را تنها در عرصه بازیگری
دنبال کرد .او تا پیش از مرگ در  ۱۷فیلم سینمایی به ایفای نقش پرداخت .مقدم پس از
یک تصادف شدید در تاریخ  29فروردین  1375درگذشت.
جالل مقدم پیش از آنکه یک موج نویی تمام عیار باشد بدون شک فیلمسازی مستعد و
به معنای واقع کلمه مستقل بود؛ همانقدر که مهجور ماند و آنطور که استحقاقش را داشت
قدر ندید ،نظریه فیلمســازی او ،برای آمیختن مصالح سینمای سرگرم کننده در یک فیلم
هنری ،برای خودش اقبالی نداشــت .به هر دلیل او در عملی کردن ایدههایش موفق نبود
در همان بستر ساخته شدند
ولی دکترین او پی گرفته شد و پدیدههایی چون قیصر و کندو 
که نواندیشی مقدم زمینه سازش بود .از سویی دیگر در عرصه سینما نویسی ،نقد او بر فیلم
«زیر پوست شب» از نوشتههای ماندگار این ملک است و دانش سینمایی او در کنار تسلط
فنی آثارش ،هنوز کهنه نشده است.
کتابخانهای برای زندگی بهتر

ملت عشق

کتابی درباره رابطه موالنا و شمس

ملت عشــق عنوان منتخــب مترجم برای
کتاب نوشــته الیف شــافاک با عنــوان اصلی
عشق (نسخه ترکی) و  ۴۰قانون عشق (نسخه
انگلیسی) است .نویســنده محبوب ترک زبان
پس از نوشــتن این کتاب نام خود را در میان
مردم ترکیــه جاودانه کــرد و در مدتی کوتاه
کتابش به محبوبیتی باورنکردنی دست یافت.
کتاب ملت عشــق پرفروش ترین کتاب تمام
دوران کشور ترکیه میباشد که این موضوع با
وجود نویسندگان بزرگی همانند اورهان پاموک،
ناظــم حکمت ،خالد ضیا اوشــاکلیگیلر و …
موفقیتی بزرگ محسوب میشود .البته توانایی
و هنر نویســنده در انتخاب موضوع داستان که
با فرهنــگ مردم عادی در ترکیه گره خورده و
همچنین ارائه روایت زیبا از زندگی یکی از عارفان و شاعران بزرگ دنیا که شهرتی جاودانه
دارد نیز محبوبیت کتاب را در سایر کشورها نیز دو چندان کرده است.
موضوع اصلی داســتان ملت عشــق رابطه موالنا جاللدین رومی با شــمس تبریزی و
جریاناتی اســت که در این دوره اتفاق میافتد .نویســنده تالش کــرده تا از روش روایت
داستانهای موازی در کتاب استفاده کند ،کاری که در جای جای مثنوی معنوی موالنا در
قالب شعر انجام داده اســت؛ بنابر این در برخی از بخشها داستان موالنا و شمس مطرح
میشود و در سایر بخشها داستان زنی میان سال به نام ا ِال روایت میشود .نکته دیگری که
در رابطه با نحوه روایت داستان میتوان ذکر کرد وجود راویهای مختلف در بخش مربوط
به داستان شــمس و موالنا است که به نظر بسیاری از منتقدان استفاده از چندین راوی و
نظرهای مختلف ســبب شــده تا مخاطبان ماجرا را از زاویه دیدهای مختلف دیده و درک
بیشتری نسبت به داســتان پیدا کنند که این یکی از ویژگیهای جذاب کتاب ملت عشق
است .البته در بخشهایی از داستان که در زمان حال جریان دارد ،راوی تنها یک نفر است
که این موضوع به عنوان یکی از نقاط ضعف کتاب شافاک درنظر گرفته شده ،زیرا در مقابل
قســمتهای بسیار جذاب مربوط به داستان موالنا ،این بخش از داستان گیرایی پایینتری
دارند .داســتان کتاب از این قرار اســت که ا ِال به عنوان زنی میان سال و مادر سه فرزند از
زندگی خود خســته شده و با آگاهی از خیانت همسر از لحاظ روحی روزهای نسبتا بدی را
سپری میکند .تا اینکه با ناشری برای مطالعه و بازبینی کتابهای آماده چاپ قرارداد کاری
بســته و مشغول به خواندن کتابی در رابطه با موالنا و شمس میشود .زندگی ا ِال در طول
زمانی که کتاب را میخواند همانند زندگی موالنا پس از مالقات شمس ،متحول میشود.
الیف شــافاک با وجود زندگی در کشورهای مختلف از جمله ترکیه ،فرانسه ،اسپانیا ،قطر و
یادگیری زبانهای مختلف ،نســبت به فرهنگ کشــور مادریاش و همچنین شهر زیبای
اســتانبول تعلق خاطر بسیاری داشته و همچنین عالقه بسیاری نیز به سرودههای حضرت
موالنا دارد که در مجموع این موارد منجر به تألیف کتاب ملت عشــق شــده اســت.الیف
شافاک در رابطه با موالنا و اشعارش اینچنین میگوید :اولین کلمهای که مثنوی معنوی با
آن آغاز میشــود بشنو از نی چون حکایت میکند ،ما را به شنیدن دعوت میکند .وی در
ادامه این موضــوع را بیان میکند :اینکه موالنا تخلص خود را خموش انتخاب کرده و در
ابتدای کتابش نیز ما را به شــنیدن دعوت میکند ،اهمیت این امر را بسیار نمایان میسازد
که ما باید بیشتر به دنبال شنیدن و جذب کردن حقایق باشیم ،تا بحث و جدل و بیان کردن
دانش اندک خود .این تفاوت عارف بزرگ اســت که دیباچه کتابش را اینگونه آغاز کرده و
مخاطب خویش را آماده میسازد تا به حکایتهایی که در ادامه بیان میدارد گوش فرا دهد
و پندهایی که در آن نهفته اســت را به خوبی درک نماید .انتشارات ققنوس این کتاب را با
ترجمه ارسالن فصیحی چاپ کرده است.

