5

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

فرهنگی و هنری

افتتاح نگارخانه
دانشجو در
دانشگاه تهران

نگارخانه دانشجو با برگزاری نمایشگاه آثار استاد علی اسفرجانی در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران افتتاح میشود.
به گزارش مستقل ،نگارخانه دانشجو در دانشگاه تهران با برگزاری نمایشگاهی از آثار استاد علی اسفرجانی از مجموعه گنجینه باغموزه نگارستان ،دوشنبه  ۹مرداد  ۱۳۹۶آغاز
به کار خواهد کرد.
در نخستین نمایشگاه این نگارخانه ،آثار معرق سوخت چرم استاد علی اسفرجانی به نمایش گذاشته خواهد شد.
نگارخانه دانشجو در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران واقع است.

معاون هنری وزیر ارشاد در گفتگو با امتداد نیوز:

موزه هنرهای معاصر تهران هیات امنایی میشود

علی مرادخانی معتقدست خرید اثر کمال الملک
برای موزه هنرهای معاصر تهران سراســر منفعت
است و وی همچنین از حرکت جدی موزه هنرهای
معاصر تهران به سمت هیات امنایی اداره شدن خبر
داد .علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی در گفتگو با مهر درباره موضوع ساماندهی
محیط اطراف ســاختمان تئاتر شــهر گفت :اصوال

ساماندهی فضاهای شــهری کاری هنری نیست
و به همین دلیل در اختیار ما هم نیســت .البته این
موضوع دغدغه ما در معاونت هنری اســت و پیگیر
این موضوع هم هستیم اما اگر قرار باشد ساماندهی
رخ بدهد باید با همکاری پلیس و شهرداری رخ بدهد
و ما هم سهم خودمان را در این میانه انجام خواهیم
داد .وی ادامه داد :این روزها تابستان است و فضای

اطراف تئاتر شهر بیش از تحمل محیط این محدوده
شلوغ است و بیش از اندازه ناچار به پذیرش رهگذران
و افراد اســت ،مترو هم شلوغی بیشتری را به این
محیط اضافه می کند .بخشــی از این شلوغی جزو
منافع این محیط است چون وقتی نمایشی خیابانی
رخ می دهد تماشــاگر زیادی دارد اما از طرف دیگر
باعث استهالک این محیط هم می شود.
معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی
بیان کرد :با توجه به حساســیتهایی که مجموعه
تئاتر شــهر دارد باید با شهردار منطقه که بسیار هم
تا به امروز همراه بوده اســت صحبت شود که یک
همکاری فشرده برای ساماندهی این محیط صورت
بگیرد .وی در بخش دیگــری از این گفتگو درباره
خرید اثــری از کمال الملک بــرای گنجینه موزه
هنرهای معاصر تهران که نقد و نظرهایی را به همراه
داشــت ،گفت :پول موزه با پولی که برای خرید این
اثر هزینه شــد تفاوت دارد و ما از پول و بودجه موزه
این خرید را انجام ندادیم .یادمان باشد برخی آثار به
دالیلی در تاریخ هنر ارزشمند میشوند مثال این اثر

افتتاح پل ادبی ایران و چین
با یک دیدار کلید خورد
به گزارش خبرگزاری خبر آنالین ،به مناسبت
حضور ایــران بهعنوان مهمان ویژه بیســت و
چهارمین دوره نمایشــگاه کتــاب پکن ،هیاتی
هفتنفری متشکل از نماینده انجمن نویسندگان
چین ،شاعران و نویسندگانی از این کشور ،عصر
روز گذشــته ( 4مرداد) با مدیرعامل موسســه
توگو
نمایشــگاههای فرهنگی ایران دیدار و گف 
کردند.
امیرمسعود شــهرامنیا گفت :در سال ،2019
چین مهمان ویژه نمایشــگاه بینالمللی کتاب
تهــران خواهد بــود و این بهانــه خوبی برای
گسترش ارتباط فرهنگی بین دو کشور در حوزه
چاپ و نشر کتاب است که فرصتهای خوبی را
پیش روی ما میگذارد .ضرورت ارتباط فرهنگی
بین ایران و چین احساس میشود و اعتقادمان
بر این اســت که ظرفیت ،نیاز و عالقه طرفین
بیش از گذشته است.
نماینده انجمن نویســندگان چیــن در ادامه
گفت :ما به نمایندگی از محافل ادبی چین بسیار
خرسندیم  که در ایران حضور داریم ،همچنین

این روزها خبری نقل محافل خبری شده
که حکایت از اســتفاده طرح پارچه قلمکار
اصفهان در مجموعه پیش پاییزی امســال
کریستین دیور دارد.
هنر قلمــکاری از دوره مغولها در ایران
مرسوم بوده که از آنزمان اصفهان ،پایتخت
این هنر قلمداد شد.
عمر پرشکوه این صنعت در زمان صفویه

را کمال الملک قبل از سفرش به فرنگ کشیده و رد
پای او را در همین اثر می توان جســتجو کرد .ما به
آقای وزیر گفتیم اگر بشود از سر جمع بودجهها این
اثر تهیه شود بعدها با داشتن آن کارهای زیادی می
توان انجام داد .حتی اگر موزه بعدها بخواهد تبادلی
درون موزههای داخل داشــته باشد می تواند با این
اثر انجام بدهد .مهم این اســت این اثر در یکی از
موزههــای ملی ایران باقی بماند و دســت خریدار
خصوصی نباشــد که سرنوشتش مشخص نیست.
مرادخانی همچنین خبر داد :در حال حاضر ســاز و
کاری را طراحی می کنیم کــه موزه بتواند فضای
مستقل و هیات امنایی داشته باشد .من از روز اولی
که به این مجموعه آمدم تالش کردم تا این اتفاق
بیفتد و خوشــبختانه این موضــوع دارد نتیجه می
دهد و وزیر ارشاد هم نظر مثبتی روی این موضوع
دارند.
وی در پایــان در پاســخ به اینکه در نشســت
نمایندگان انجمنهای تجسمی با نماینده کمیسیون
فرهنگی مجلس برخــی هنرمندها با هیات امنایی

شدن موزه هنرهای معاصر تهران مخالفت کردند،
گفت :ما یک بحث هنــری در ارتباط با موزه یا هر
مجموعه دیگر داریــم و یک بحث حقوقی که هر
دوی ایــن بحثها هم جایگاه خــود را دارند .االن
یکی از بحثها این اســت که رئیس موزه با وجود
مشــورتهایی که از هنرمندان میگیــرد اما اخذ
تصمیم نهایی با خود اوست .ما باید به جایی برسیم
که نظر او پشــتوانه حقوقی داشته باشد .ما اگر این
پشتوانه را داشته باشیم وقتی کاری مصوب می شود
که موزه انجام بدهد دیگر ارکان کشــور خیالشان
راحت اســت که پشــتوانه حقوقی دارد مثل همین
سفر گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران که بحث
بســیار ارزشمندی برای کشور بود اما عده ای چون
از اصل موضوع خبر نداشــتند با آن مخالفت کردند
و االن میگوینــد چرا بــرای آن اقدامی نمیکنید.
همانطور که میدانیم یک هیــات امنایی در موزه
متشکل از نماینده مجلس ،نماینده وزارت دارایی ،یا
حتی نماینده ریاســت جمهوری باشد دیگر همه از
برنامههایش مطلع هستند.

دو فیلم
نماینده ایران در ونیز  2017شدند

منتظر هیاتی از نویســندگان ایــران در پکن
هستیم و امیدواریم که آثار خوب آنها را مطالعه
کنیم و مــراودات و همکاریهای ما با موفقیت
روبرو شود.
علیاصغر محمدخانی ،معاون فرهنگی شــهر
کتاب نیز در این نشست گفت :امیدواریم حضور
نویسندگان چین در کشورمان فصل جدیدی از
روابط فرهنگــی بین ایران و چین و بهخصوص
در حوزه ادبیات معاصر را باز کند .در ایران برای
شناسایی فرهنگ چین منابع خوبی در اختیار
است .بیشتر این شناختها از طریق زبان واسط  
بوده و از زبانهای دیگر به فارسی ترجم ه شده
است .وی در ادامه سخنان خود گفت :امیدواریم
که مجله انجمن نویســندگان چین یک شماره
خود را به ادبیات معاصر ایران اختصاص دهد و
ما هم یک شماره از مجلهمان را به ادبیات معاصر
چین اختصاص میدهیم.
بیست و چهارمین دوره نمایشگاه کتاب پکن
از تاریخ  1تا  5شهریورماه برگزار میشود .ایران
مهمان ویژه این نمایشگاه است.

نشســت مطبوعاتی هفتادوچهارمین جشــنواره فیلم ونیز برای
معرفی فیلمهای حاضر در بخشهای اصلی این رویداد ســینمایی
برگزار شد.
در بخش افقهای این رویداد ســینمایی که امســال رخشــان
بنیاعتماد یکی از اعضای هیات دوران است ،دو فیلم ایرانی «بدون
تاریخ بدون امضا» ساخته وحید جلیلوند و «ناپدید شدن» ساخته
علی عسگری نمایندگان سینمای ایران هستند.
«بدون تاریخ بدون امضا» بــا فیلمنامهای از علی زرنگار و وحید
جلیلوند ،دومین فیلم برادران جلیلوند پس از فیلم «چهارشنبه 19
اردیبهشت» است  .
امیر آقایی ،هدیه تهرانی ،ســعید داخ ،علیرضا اســتادی و نوید
محمدزاده بازیگران فیلم جلیلوند هستند.
در خالص ه داســتان این فیلم آمده اســت«:کاوه نریمان یکی از
پزشــکان پزشکی قانونی در محل کارش با جسدی مواجه میشود
که او را پیشازاین میشناخت ه است.
اما علی عســگری که پیش از این در ســال  ۲۰۱۳با فیلم کوتاه
«بیشــتر از دو ســاعت» و سال گذشــته نیز با فیلم  «سکوت» با
کارگردانــی مشــترک فرنوش صمدی در بخــش فیلمهای کوتاه
جشنواره کن حاضر بود ،امسال فیلم جدیدش را در جشنواره ونیز
رونمایی میکند.

در خالصه داستان فیلم «ناپدید شدن» آمده است :در یک شب
سرد زمســتانی زوجی جوان با مشکل جدی روبهرو شدهاند و تنها
چند ساعت برای حل این مشکل زمان دارند .درحالیکه آنها قصد
دارند این ماجرا را از خانوادههای خود پنهان کنند ،رابطهشــان نیز
وارد بحران میشود .از دیگر فیلمهای حاضر در بخش افقهای ونیز
 2017میتوان به «گونههای در معرض خطر» ساخته «ژیل بوردو»،
«  »Los Versos Del Olvidoبه کارگردانی علیرضا خاتمی،
«تجاوز به ریسی تیلور» به کارگردانی «نانسی بورسکی»« ،خوبان»
ســاخته «صوفیا جاما»« ،ماروین» از «آن فونتــن»« ،نامرئی» به
کارگردانــی «پابلو جیوردلی»« ،گواهی» از «زاهی گراد»« ،شــبی
که شنا کردم» به کارگردانی «دنیل مانیول» و «ایگاراشی کوهی»،
«نیکو» ساخته «سوزان نیکائیرالی»« ،کریگ» از «ریک اوسترمن»،
«غرب طلوع آفتاب» به کارگردانی «جیســون رافتوپولوس»« ،زیر
درخت» ساخته «هافشتینگونار سیگوردسن» و «زندگی در شهر»
ساخته «ادواردو وینســپر» اشاره کرد .در بخش افقهای جشنواره
ونیز درمجموع  20فیلم به رقابت خواهند پرداخت و ریاست هیات
داوران این بخــش بر عهده «جیانی آمیلــو» ،کارگردان ایتالیایی
است.
هفتادوچهارمین جشنواره فیلم ونیز از تاریخ  ۳۰اوت تا  ۹سپتامبر
( ۸تا  ۱۸شهریورماه) در ایتالیا برگزار میشود.

سوغات اصفهان برای کریستین دیور

بود که البته در اواسط عصر قاجاریه بهتدریج
از رونق آن کاسته شد اما در زمان سلطنت
شــاهعباس کبیر این صنعت رونق بسزایی
یافت و بیشــتر لباسهای مردانــه و زنانه
از پارچههــای قلمکار تهیه میشــد و این
پارچهها در آنزمان شــهرت فراوان داشته
و موردتوجه درباریان بود و ازاینرو بیشــتر
لباس آنــان از «قلمکار زر» یــا «اکلیلی»

اصفهان تهیه میشد.
«کریســتین دیور» هم که نامی آشــنا
در دنیای مد اســت .شــرکت فرانســوی
تولیدکننــده کاالهای لوکس که توســط
تاجر فرانســوی  ،برنار آرنو مدیریت رهبری
میشود.
این موضــوع کــه یکــی از بزرگترین
برندهای جهان در دنیای فشــن ،نقشهای

اســلیمی و بتههــای آبی و قرمــز یکی از
قدیمیترین صنایعدستی و چاپهای سنتی
ایرانی با عنــوان پارچههای قلمکار اصفهان
را در جدیدترین مجموعه خود مورداستفاده
قرار دهد شاید دیگربار تلنگری به پتانسیل
بــاالی فرهنگی و هنری و منابع الهامبخش
بیشمار در کشــورمان برای بهکارگیری در
عرصه مد و لباس باشد.

جدال "پل استر" و "کولسون وایت هد" برای جایزه من بوکر
 13اثــر بهعنــوان نامزدهــای نهایی مــن بوکر
 2017شناخته شــدند .در این فهرست 13تایی نام
نویســندگان بنامی همچون پل آســتر که در ایران
نیز کامال شناختهشــده اســت ،دیده میشود .رمان
پل آســتر  با عنوان « »4321در فهرست نهایی من
بوکر  2017قرارگرفته اســت« .روزهای بیپایان» از
سباستین بری« ،تاریخ گرگها» اثر امیلی فرید الند
و «راهآهن زیرزمینی» از کولســون وایتهد از دیگر
کتابهایی هستند که در این فهرست قرار دارند.
به گزارش مســتقل بــه نقل از گاردیــن؛ در این
فهرســت 13تایی نام این نویسندگان دیده میشود:

محســن حمید ،مایک کور مــک ،جان مک گرگور،

کارگردان سینمایی «مهتاب» بری جنکیس نیز با
فیونا موزلی ،ارونداتی روی ،جورج ساندرس ،کامیال 
اقتباســی از این اثر در حال تهیه سریالی از آن برای
شمسی ،علی اسمیت و زیدی اسمیت.
رمــان کولســون وایت هد بــا عنــوان «راهآهن کمپانی آمازون است.
نام سوزانا ارونداتی روی ،نویسنده و فعال سیاسی
زیرزمینــی» که در فهرســت آثار نهایــی من بوکر
 2017قرار دارد ،برنــده جایزه ادبی پولیتزر    2017اهل هند نیز در لیست پایانی من بوکر  2017دیده
نیز شــده اســت .این رمان ماجــرای زن جوانی را میشود .شهرت او به خاطر دفاع از حقوق بشر و رمان
روایت میکند که از نظام بردهداری توســط قطاری معــروف او بانام «خدای چیزهای کوچک» ()۱۹۹۷
فانتزی و خیالی فــرار میکند .این رمان پیشازاین اســت که در سال  ۱۹۹۸برنده جایزه ادبی من بوکر
هم جزو آثار پرفروش این نویســنده بوده اســت و شــد .او حاال با کتاب «وزارت منتهای خوشبختی»
همچنین جایزه ملی کتاب آمریکا را از آن خود کرده در فهرســت نامزدهــای مــن بوکــر 2017قــرار
دارد.
است.

اجرای نمایش «شاه لیر به روایت ادموند» در فرانسه

نمایش «شاه لیر به روایت ادموند» به کارگردانی اصغر
نوری در هجدهمین دوره جشــنواره بینالمللی شکسپیر
فرانسه به روی صحنه میرود.
«شــاه لیر بــه روایــت ادمونــد» به تهیــه کنندگی
حســن جودکی و با بازی شــهره رعایتــی و میثم رازفر
در هجدهمیــن دوره جشــنواره بینالمللی شکســپیر

فرانســه حضــور خواهد داشــت .این نمایش بــه قلم و
کارگردانی اصغر نوری دوشــنبه هفتــه آینده  31ژوئیه
 ،2017در شــهر تورنــون روی صحنه مــیرود و رازفر
و رعایتــی اعضــای گروه «پــاک صفــر» بازیگران آن
هستند.
در «شاه لیر به روایت ادموند» برخالف آخر نمایشنامه
شکســپیر ،ادموند ،پسر ناخلف گالوستر و گونریل ،دختر
بیمهر شــاه لیر نمردهاند ،فرار کردهاند و حاال با همراهی
ســه نوازنده کولی مشــغول آمادهکردن نمایشی هستند
شــبیه اتفاقهایی که از ســر گذراندهاند و کارهایی که
کردهاند .راوی و کارگردان این نمایشی که ما تمرینش را
میبینیم ،ادموند است؛ او به همهچیز از زاویهای متفاوت
نگاه میکند ،گرچه بعضی جاها نقطهنظراتش با شکسپیر
همسو هستند.
آرش عزیزی ،آهنگســازی این اثر را  بــر عهده دارد،
هاله هوشمند و محمدرضا فرجی او را در گروه موسیقی
همراهی میکنند.
یلدا صرافی ،دســتیار کارگردان ،و ســعید خلیلنژاد،
عکاس ،از دیگر اعضای گروه هســتند ،ســحر آشتیانی
طراح لباس و آکسســوار و حجت رحیمی طراح پوســتر
نمایش هستند.
این رویداد بینالمللی از  29ژوئیه تا  4اوت در شهرهای
تورنون سور رون و تن آرمیتاژ فرانسه برگزار میشود.

نمایش آثار  24هنرمند جوان
اختصاص دارد در نمایشگاه انعکاس
در این نمایشــگاه آثاری از پریســا دری ،ســاناز
خدادادی دهکردی ،مهری بذرکار ،سارا غالمی ،آتنا
جهانگیری ،نازنین لنگرودی ،مهدیه علیپور ،ســارا
آتشهوش ،شیوا ویسانیان ،معصومه پایدار ،فاطمه
ارشادی ،بیتا صفایی ،شــیوا صوفی ،کوثر یرکتی،
یاسمین صفری ،مهســا اینانلو ،پرینازعلی نیا ،رضا
عمادی ،الهام اسالمی ،کیانا عقابیان ،فریبادلشادی،
الهه پنجه باشــی ،فرزانه آقایی و ســارا رحیمی به
نمایش درخواهد آمد .در بیانیه این نمایشگاه آمده
اســت :انعکاس می تواند یک نگاه ســاده ،میتواند
قطرهای از باران روی برگهای زرد باشــد .انعکاس
گاه صدای تولد یک نوزاد و گاه گریه آرام یک زن در
اتاق پشتی است .انعکاس هر چه که هست جنسی
دارد از داالنهای منتهی به نور و شــاید خفقانی که
هرگز صدای فریادش بیدار نمیشود! تو اما بدان از
روز ازلت تا روز ابدت ،از سایهات تا روشنایی جسم
نحیفت و سرانجام بودنها و نبود سراسر انعکاسی!
نمیدانم این تکرارهای پیاپی و ابدی نشانی کدامین
مسیر و مقصد است ،من تنها میدانم که هستی و
هستم و خواهیم بود!
این نمایشگاه از ششــم تا دوازدهم مردادماه در

گالری فــردا برپا خواهد شــد و عالقهمندان برای
دیدن آن میتوانند از ســاعت  16:30تا  20:30به
گالری فــردا واقع در خیابان کریمخان زند ،زیر پل
کریمخان ،خیابان حسینی ،کوچه اعرابی  ،6پالک
دو واحد  2مراجعه کنند .عالقهمندان برای کســب
اطالعات بیشــتر میتوانند با تلفــن 86072602
تماس بگیرند.
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یاد

یادی از آیینهای ایران باستان و
پیوند آن با ادبیات
الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

جشــن امرداد كــه امردادگان هــم خوانده
ميشــود ،در ستایش و گرامیداشت امشاسپند
امرداد برگزار ميشــود .واژهامرداد در پارســي
اوســتایی امرتات  ameretaatو در پارسي
پهلوی امرداد   amordaadاست.
جشن امردادگان در روز امرداد  از ماه امرداد  
كه هفتمین روز از امرداد ماه باستانی و سومين
روز از امرداد  ماه خورشیدی در گاهشمار كنوني
زرتشتيان است ،برگزار ميشود.
پژوهشــگران فرهنگ و آيين ايران باســتان
همچون دکتر مهرداد بهار در كتاب پژوهشــی
در اساطیر  ایران ،نوشته است:
اين جشــن ،یکی از جشــنهای دوازدهگانه
(ســاالنه) است که ایرانیان ،در هر زمان و هرجایی ،آن را برای گرامیداشت منش و کنش
و خویشکاری امرداد در گاهان(گاتها) [اشو] زرتشت و اوستای پسین :امرتات به مفهوم  
بیمرگی /جاودانگی ،یکی از فروزههای  ششگانه خرد و دانش فرمانروا بر فراروند هستی
(نامبردار و شــناخته به اهورهمزدا) اســت .امشاســپند جاودانگی امرداد همواره در کنار
امشاسپند  رسایی خرداد ،نگهبان آب و گیاه هستند .ایرانیان از هزارههای دور ،این جشن
فرخنده را برگزار کرده ،ســتوده و گرامی داشتهاند .در یادگارهای کهن ایرانی ،از این روز و
جشن ویژه آن ،سخن بسیار گفتهشده است در متن پهلوی بندهش ،میخوانیم" :امرداد  
بیمرگ ،سرور گیاهان بیشمار است؛ زیرا او را به گیتی ،گیاه ،خویش است .گیاهان را رویاند
و رمه گوسفندان را افزاید؛ زیرا همه دامها از او خورند و زیست کنند .به فرشکرد  [نوگردانی
جهان] ،نیز "انوش" [ خوراک  بیمرگی] را از امرداد آرایند .اگر کسی گیاه را رامش بخشد
یا بیازارد ،آنگاه امرداد [از او] آسوده یا آزرده بود"...
در برگ  250برگردان فارسی «آثارالباقیه» ابوریحان بیرونی چنین آمده است که :
«… مردادماه که روز هفتم آن مرداد روز اســت و آن روز را به انگیزه پیشآمدن دو نام
باهم ،جشــن میگرفتند .معنای امرداد آن اســت که مرگ و نیستی نداشته باشد .امرداد
فرشــتهای است که به نگهداری جهان و آراســتن غذاها و داروها که اصل آن از نباتات و
برکنار کردن گرسنگی و زیان و بیماریها است ،کارگزاری یافته است…» خیام در نوروز
نامه مینویسد“ :مردادماه یعنی خاک ،داد  خویش بداد از برها و میوههای پخته که در وی
به کمال رسد و نیز هوا در وی مانند غبار خاک باشد و این ماه میانه تابستان بود و قسمت
او از آفتاب ،مر برج اســد را باشــد “ .خیام بهاشتباه بهجای نام امرداد از واژه مرداد استفاده
کرده است .این جشن سزاوار  شادمانی و نشاط بیمرگی ،امروز بهغلط تحت نام مردادگان،
در بین مردم رایج است .زیرا مرداد به معنی نیستی و مرگ است اما وقتیکه حرف الف در
اول آن قرار میگیرد آن را نفی میکند و به بیمرگی و جاودانگی ،تغییر معنی میدهد .زیرا
امرتات در زبان اوستایی و امرداد در زبان پهلوی ،از ششمین امشاسپندان و یکی از صفات
اهورامزدا در گاتها است که داللت بر بیمرگی و جاودانگی و زوالناپذیری اهورامزدا دارد.
نكته خواندني ديگر آن اســت كه در هریک از فروزههای دوازدهگانه جشنهایی در تاریخ
روزهای همنام با ماه گرامیداشت آنها برگزارمیشود و هریک از ماهها گل ویژهای دارند .گل  
ویژه امرداد ،زنبق ( چمبک) است .براي اين جشن ،چكامه(شعر)هايي نيز سرودهاند .ازجمله؛
مسعود سعد سلمان ،چکامهپرداز سده پنجم هجری ،میگوید:
روز  مرداد مژده داد بدان
که جهان شد به طبع ،باز جوان.

کتابخانهای برای زندگی بهتر

شاگرد قصاب

نویسنده :پاتریک مک کیب
ترجمه :پیمان خاکسار
اسم کتاب شاگرد قصاب از یک آهنگ به همین
نام گرفته شــده است.کتاب شاگرد قصاب نوشته
پاتریک مک کیب نویســنده ایرلندی درباره یک
بیمار روانی  اســت و کل داستان آن ،ماجراهایی
از حوادث و اتفاقاتی است که این دیوانه رقم زده
است .داستان کتاب از زبان بچه روانپریشی به نام
فرنسی بهصورت اولشخص بیان میشود.
فرنسی تنها فرزند خانوادهای است که پدر این
خانواده یک دائم الخمر اســت .مادر خانواده نیز
از وضعیت موجود بســیار ناامید شده و اقدام به
خودکشی میکند و به همین خاطر در بیمارستان روانی بستری میشود.
طی یک ماجرا که فرنسی کتابهای پسر همسایه را می دزد ،خانم همسایه مادر
فرنسی را سرزنش میکند و خانواده آنها را مشتی خوک مینامد .همین عبارت
به یک عقده برای فرنســی تبدیل میشــود بهنحویکه او هیچگاه آن را فراموش
نمیکند و همین باعث آغاز ماجرای رفتارهای فرنسی میشود و…
این کتاب فقط یک داستان برای خواندن نیست .در این رمان به مسائل مختلفی
ازجمله مسائل اجتماعی ایرلند ،مســائل سیاسی ،مسائل بینالمللی ،جنگ سرد
و… پرداخته میشود.
درباره کتاب شاگرد قصاب
به نظرم اعترافات ذهن یک روانی اســم خیلی مناسبتری برای این کتاب بود .
شخصیت اول این رمان (فرنسی)؛ بهگونهای شخصیتپردازی شده که اگر من در
دنیای واقعیت با همچین فردی مواجه شــوم بدون شک دوست دارم خفش کنم
اما اگر کمی از زندگی شــخصی و چیزهایی که در ذهنش میگذرد بدونم دوست
دارم اونقدر بغلش کنم که هر دومون خسته بشیم .چنین شخصیتپردازی بسیار
هوشمندانه و جذاب بود.
در کل کتاب ،شــما در ذهن یک دیوانه به ســر میبریــد و از دید اون اتفاقات
اطرافتون رو تجزیه و تحلیل میکنید ،در حقیقت از دریچه چشــم یک دیوانه به
دنیا نگاه میکنید!!! اوایلش واقعا ســخته ،ولــی کمکم عادت میکنید و درنهایت
خیلی جالب جلو میره.
پیمان خاکسار – مترجم کتاب در مورد این اثر میگوید:
واقعا مسحور رمان “شاگرد قصاب” نوشت ه “پاتریک مک کیب” نویسند ه ایرلندی
شــدهام .این رمان یک راوی منحصربهفرد دارد .یعنی طریق ه روایت در این رمان،
برای افرادی که دغدغهی نوشتن دارند ،بسیار جذاب و راهگشاست.
قسمتهایی از کتاب
چشمم را بستم و نفس عمیق کشیدم ،انگار داشتم تمام شهر تازه و سرد و ترد
را با یک نفس تو میدادم .از ته کوچه پشــت خانهها صدای همیشــگی هواکش
مرغدانی را میشنیدم .یک روز جو به من گفت صدای این هواکش بهترین صدای
روی زمینه .گفتم چرا؟ گفت برای اینکه میدوند همیشه اونجاست.
یک غم زیرپوستی ،یک غم عمیق و یک غم که میچرخد درون رگهایت و تو
دوست نداری تمام شود…
گفــت دیگه باید تمام این چیزها رو فراموش کنی .هفتهی دیگه تنهاییت تموم
میشه ،از انفرادی می آی بیرون ،نظرت چیه؟ دوست داشتم توی صورتش بخندم
 :چطور تنهایی آدم تمام میشــود؟ خندهدارتر از این نشــنیده بودم .ولی چیزی
نگفتم ،فقط گفتم چه قدر عالی.

