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فرهنگی و هنری

«شمس پرنده»
 ۲۰تیرماه

نمایش «شمس پرنده» به کارگردانی پری صابری از  ۲۰تیرماه بار دیگر در کاخ موزه سعدآباد روی صحنه میرود.
این نمایش در سالهای  ۸۶ ،۷۹و  ۹۵در تئاتر شهر ،تاالر وحدت و کاخ موزه سعدآباد روی صحنه رفته بود« .شمس پرنده» دیدار شمس و موالنا
را روایت میکند.
در چهارمین اجرای این نمایش اصغر همت در نقش موالنا ،سیروس اسنقی در نقش شمس ،عماد سالکی در نقش عالالدین و الناز تاریخی در نقش
کیمیا به ایفای نقش میپردازند .نمایش «شمس پرنده» از  ۲۰تیرماه ساعت  ۲۰:۳۰در کاخ موزه سعدآباد روی صحنه میرود.
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ستون یاد

پیک سفر تابستانه عالی به اردبیل

با جاذبههای گردشگری طبیعی اردبیل آشنا شوید

استان اردبیل در شمال غربی کشور و در منطقه
آذربایجان واقع شدهاســت .این استان با مساحت
 ۱۷۹۵۳کیلومتر مربعیاش از آبوهوای کوهستانی
برخوردار اســت و به همین دلیل در فصل گرما از
پرمسافرترین استانهای کشور محسوب میشود.
استان اردبیل بهخاطر چشمههای آبگرم ،آبوهوای
خنک ،جاذبههای طبیعی و گردشگری و همچنین
صنایع دســتی و بناهای تاریخی که دارد ،به ویژه
در تابستان یکی از قطبهای گردشگری ایران به
شمار میآید .جاذبههای طبیعی این استان ،یکی از
ویژگیهای ممتازی اســت که سفری با خاطرهای
خوش را برای مسافران ایجاد میکند.
دریاچهنئور
نزوالت جوی و چشــمههای اطــراف دریاچه از
منابع تأمین آب دریاچه نئور هستند اطراف دریاچه
کوهســتانی و در ارتفاع  2480متری از سطح دریا
اســت .این دریاچه با متوسط  257هکتار مساحت
بزرگترین دریاچه آب شــیرین استان است .دریاچه
نئور همواره یکی از مقاصد ماهیگیری استان است
و همــگان قزل آالی رنگین کمان را ماهی خاص
آنمیشناسند.
با توجه به شرایط آب و هوایی این خطه از کشور،

در زمستان آب دریاچه یخ میزند ،در اواخر فصل پاییز،
ماهیهای آن جمع آوری شده و دوباره در اوایل بهار
ی پرورشی در آن رها میشوند.
ماه 
فصل بازدید از آن از اواخر فصل بهار تا آخر تابستان
است.
دریاچهشورابیل
وسعت دریاچه در گذشته  640هزار مترمربع بود و
همانطور که از نامش میتوان فهمید از دریاچههای
شور به شمار میرفت .همچنین پیرامون آن گل و
لجنهای با خاصیت درمانی نیز وجود داشت .در سال
 1371بــا هدایت آب رودخانه بالخلو به این دریاچه
وسعت آن به  1800هکتار گسترش یافته و از شوری
آب آن کاسته شد .متأسفانه گلهای درمانی نیز دیگر
در اطراف دریاچه وجود ندارند .پیش از وارد شدن آب
شیرین به این تاالب ،همانند دریاچه ارومیه ،آرتیما در
آن وجود داشت که با شیرین شدن آب ،از بین رفته
است و برخی مشکالت زیست محیطی دامنگیر آن
شده اســت که از آن جمله میتوان به یخ زدن آب
دریاچه در زمستان اشــاره کرد .به دلیل واقع شدن
دریاچه در محدوده شــهری اردبیل از امتیاز باالیی
جهت تفرجگاه برخــوردار بــوده و دارای امکانات
تفریحی ،ورزشی و فرهنگی بسیاری از جمله قایق
رانی ،پیســت دو و میدانی ،دوچرخه سواری و هتل
است .ماهی قزل آالی رنگین کمان و ماهی آزاد از
آبزیانایندریاچههستند.
شیروان دره سی
طول شیروان دره سی  30کیلومتر بوده و از شهر
الهرود آغاز و تا آبگرم شــابیل بــه موازات جاده

جشنواره فیلمهای سینمایی شبکه چهار این هفته فیلمهای
سینمایی در ژانر علمی و تخیلی را تقدیم عالقهمندان سینما
میکند.
فیلم سینمایی «ماه» به کارگردانی دانکن جونز محصول
 2009انگلستان است ،این فیلم یکشنبه  18تیر به روی آنتن
شبکه چهار سیما میرود.
در داســتان «ماه» با نقش آفرینی ســم راکول و کوین
اسپیسی آمده اســت :ســم مردی فضانورد در یک پایگاه
فضایی در ماه مشغول کار است .انسان به این توانایی رسیده
است که از انرژی ذخیره شده در سنگهای ماه برای هفتاد
درصد از جمعیت کره زمین انــرژی تولید کنند .تمام کارها
توســط ماشینهای غول پیکر و خودکار انجام میشود .سم
بــه همراه یک ربات به تنهایی در این پایگاه زندگی میکند
و کنترل و تعمییرات با انها اســت .سم قرار است به زودی
بــه زمین بازگردد تا آنکه در خــواب و بیداری تصاویری را
میبیند که ...
فیلم ســینمایی «جاذبه» به کارگردانی آلفونســو کوارون

امتداد دارد .فرسایش ســیالبی این دره را در میان
نهشتههای آذرآوری آتشفشان سبالن ایجاد کرده
است .عمق د ّره در برخی نقاط به بیش از  150متر
نیزمیرسد.ستون-هایباقیماندهازفرسایشهمانند
دودکش جن و تخت دیو را در این د ّره میتوان یافت.
آبشارهای کم نظیر و همچنین بهشت زمین شناسان
این د ّره را مستعد برای ثبت در میراث طبیعی جهانی
به عنوان یکی از ژئوپارک طبیعی ایران کرده است.
ســیر جاده در نزدیکی دره و در باالی آن اســت
و بهتر اســت زیباییهای دره را از فراز آن مشاهده
کرد .فرود از دره کاری تکنیکی اســت که توصیه
نمیشود ولی در صورت عالقه باید از راهنماهای
محلی برای فرود به دره کمک گرفت .در برخی از
قسمتهای مسیر ،جاده به دره بسیار نزدیک بوده
و نقاط مناســبی برای دیدن دره هستند .دو آبگرم
شابیلو قوتورسوییدر همین جاده واقع شدهاند .نقطه
صعود به قله ســبالن نیز در کنار آبگرم شابیل در
انتهای جاده واقع شده است.
جنگلفندقلو
استان گیالن که در همسایگی استان اردبیل قرار
دارد ،یکی از بهترین مســیرها برای رسیدن به این
پارک جنگلی زیباســت چراکه بعد از گذر از گردنه
زیبای حیران ،این پارک جنگلی زیبا و کوهستانی
واقع شده است .این پارک یکی از تفرجگاههای مهم
این استان است .به دلیل کثرت رویش درخت فندق
به این نام نامیده شده است .البته این پارک جنگلی
دارای درختان میوه مختلف دیگری مانند ســیب
وحشی ،گوجه سبز ،ازگیل ،به ،تمشک و توت فرنگی

نیز است اما به جهت اینکه درختان فندق بسیاری در
این پارک وجود دارد بدین نام خوانده میشود.
این منطقه دارای آب و هوای کوهستانی و خنکی
است که برای سفر در فصل تابستان بسیار مطلوب
است .وسعت این پارک در حدود  25کیلومتر مربع
اســت .در داخل پارک امکانات اقامتی برای اسکان
مسافران وجود دارد و عالقمندان میتوانند شبها نیز
در این مکان خوش آب و هوا ساکن باشند .این پارک
برای کمپینگ نیز محل مناسبی است و بهویژه برای
اردوهای دانش آموزی ب هدلیل امنیت آن مناســب
برای نوجوانان است تا اقامت در طبیعت را آموخته
و در حین آموزش از اوقات فراغت خود نیز به خوبی
استفادهکنند.پیستاسکیفندقلوهمدرهمینپارک
جنگلی قرار دارد.
گردنهحیران
این جاده یکی از مسیرهای دیدنی و مسیر اصلی
تهران-اردبیل است که به دلیل ارتفاع باالی آن در
بسیاری از مواقع پوشیده از مه و در زمستان و پاییز
برفی اســت .این مسیر به دلیل اینکه مسیر اصلی
اســتان اردبیل به شمار میرود ،بسته نمیشود .این
مسیر همانند نامش زیبایی خیره کنندهای دارد که در
استان گیالن دارای جنگلهای خزری ،و با افزایش
ارتفاع با مراتع سرسبز جایگزین میشود .اگرچه از این
نوع جادههای دیدنی در ایران فراوان است ،اما دیدن
این جاده خالی از لطف نیست .در این گردنه ایستگاه
آغازین تله کابین حیران (در استان گیالن) قرار داشته
که به جنگل فندقلو(در استان اردبیل) ختم میشود.
امکانات رفاهی در آغاز و پایان مسیر تله کابین برای

جشنواره سینمایی شبکه چهار با فیلمهای علمی ،تخیلی

دوشنبه  19تیر از شبکه چهار سیما پخش میشود .این فیلم
علمی تخیلی با بازی اد هریس ،جورج کلونی و سندرا بلوک
در سال  2013ساخته شده و محصول امریکا است.
راین اســتون و مت ُکوالسکی در ایستگاه فضایی در حال
تعمیر یک تلســکوپ و در حال پیاده روی فضایی هســتند
که در همین حین انفجاری باعث ســرگردانی آنها در فضا
میشــود .تمام تجهیزات از بین رفته است و تمام همکاران
آنها مردهاند .آنها باید خود را به یک سفینه سالم برسانند تا
یک محفظه پرواز اضطراری خود را به سطح زمین برسانند.
«مریخی» عنوان فیلم ســینمایی دیگری اســت که سه
شنبه  20تیر پخش میشود« .مریخی» به کارگردانی ریدلی
اسکات محصول  2015امریکا در ژانر علمی-تخیلی است.
این فیلم نامزد 7جایزه اسکار ،برنده جایزه گلدن گلوب برای
بهترین جلوههای ویژه و نامزد دریافت 116جایزه دیگر شده
است.
در فیلــم «مریخی» کــه فیلمنامــهاش را درو گودارد با
اقتباس از رمانی به قلم اندی وایر نوشــته است ،مت دیمون

نقش فضانــوردی را دارد که در مأموریتی در مریخ به علت
وقوع توفانی شــدید ناپدید میشود و روی زمین همه تصور
میکننــد که او مرده اســت .با این حــال ،چنانکه در تریلر
فیلم مشــاهده میشود ،او راهی برای زنده ماندن در شرایط
دشــوار و غیرممکن پیدا میکند و موفق میشــود به زمین
سیگنالهایی بفرستد.
در فیلــم «مریخی» همچنین جف دنیلــز در نقش مدیر
سازمان فضایی ناسا حضور پیدا کرده است .جسیکا چاستین،
کیت مارا ،کریســتن ویگ ،شــان بین ،چیوتل اجیوفورث و
مایکل پنیا از دیگر بازیگران این فیلم علمی-تخیلی هستند.
فیلم ســینمایی «آتش در آسمان» ساخته روبرت لیبرمن
چهارشنبه  21تیرماه به روی آنتن شبکه چهار سیما میرود.
این فیلم با نقش آفرینی رابرت پاتریک،کریگ شــفر ،پیتر
برگ ،هنری توماس ،برادلی گرگ ،نوبل ویلینگهام و جیمز
گارنر محصول  1993آمریکا است.
در داســتان فیلم آمده است :دوســت مرد چوب بری که
در باره بشــقاب پرنده ای تحقیق میکرد ،ناپدید میشود ،او

مظنون به قتل میگردد ...
«فراموشــی» عنوان آخرین فیلم سینمایی است که این
هفته در قالب جشــنواره فیلمهای سینمایی از شبکه چهار
سیما پخش خواهد شــد .در این فیلم به کارگردانی جوزف
کوسینیسکی محصول  2013آمریکا است.
داستان این فیلم از این قرار است که :سال  ،2077زمین به
یک زباله دانی متروک و بایر تبدیل شده است .این امر نتیجه
نبردی میان انسانها و موجودات فضایی است که  60سال
قبل رخ داده است .بشریت جنگ را برده اما زمین را از دست
داده اســت .شخصی با بیگانگان و موجودات فضایی مبارزه
میکند ،اما بعد از مدتی متوجه میشود ...
تام کروز و مورگان فریمــن در این فیلم با ژانری علمی،
تخیلی و اکشن نقش آفرینی کرده اند.
جشنواره فیلمهای سینمایی شبکه چهار به کوشش واحد
تامین برنامه شــبکه چهار سیما تهیه و آماده پخش میشود
و در ایام تابســتان شنبه تا پنجشنبه ساعت  ۱۰:۳۰پخش و
ساعت  1:30بامداد بازپخش میشود.

«شهر یزد» ثبت جهانی یونسکو شد

شــهر تاریخی یزد ،به عنوان نخستین
شــهر تاریخی ایران و بیستودومین اثر
تاریخی کشور در فهرست میراث جهانی
یونسکو به ثبت رسید.
پس از گذشت  ۹ســال از قرار گرفتن
پروندهی این شــهر تاریخی در فهرست
میراث موقــت جهانی ،امروز یکشــنبه
( ۱۸تیر) «شــهر تاریخی یزد» به عنوان

یکی از نخستین شــهرهای خشتی دنیا
در چهل و یکمین اجالس کمیته میرات
جهانی یونسکو به ثبت رسید.
هرچنــد پیــش از آغاز ایــن اجالس
محمدحســن طالبیــان ،معــاون میراث
فرهنگــی ســازمان میــراث فرهنگی و
گردشگری ،نگرانیهایی درباره ایراداتی
داشــت که یونســکو نســبت به برخی

رفاه حال مسافران وجود دارد.
قلهسبالن
سبالن سومین قله بلند ایران با ارتفاع  4811متر و
یک آتشفشان خاموش میباشد .در دهانه آتشفشانی
سبالن در ارتفاع  4811متری دریاچهای با مساحت
 250،150متر واقع شده است و از این حیث بلندترین
دریاچه جهان است که بیشتر از نیمی از سال یخ زده
میباشد .کوهستان سبالن به دلیل آتشفشانی بودن
برکت زیادی را برای منطقه به ارمغان آورده است .در
کوهپایه کوهستان سبالن تعداد زیادی چشمههای
معدنی گرم و ســرد وجود دارند کــه مرهون این
آتشفشان خاموش ند .این منطقه یکی از چهار کانون
اصلی چشــمههای آبگرم در ایران است .پیست
اسکی آلوارس یکی دیگر از جاذبههای این کوهستان
آن به شــمار میرود کــه در فاصله  30کیلومتری
سرعین (مسیر آن با مسیر قله سبالن متفاوت است)
قرار دارد .قلّه سبالن از آثار طبیعی ملی ثبت شده در
سازمان محیط زیست ایران است.
چشمههایآبگرم
یکی از مهمترین جاذبههای گردشگری استان
اردبیل ،چشمههای آبگرم این استان است که گفته
میشــود خاصیت درمانی دارد .شهر سرعین در ۲۰
کیلومتری شهر اردبیل دارای ۸چشمه آبگرم معدنی
است .عالوه بر این چشمههای آب معدنی شابیل
وقوتورسویی نیز در الهرود قرار دارد ،به غیر از این دو
شهر  ۱۲چشمه آب معدنی دیگر در شهرهای دیگر
استان از جمله کیوی ،نیر و مشگینشهر نیز وجود
دارند.

ساختوســازها در بافــت تاریخــی یزد
گرفته بود.
احتماالتی که یونســکو برای رد شدن
این پرونــده مطرح کرد ،به ســالهای
گذشــته و ساختوســازهای غیراصولی
برمیگشــت که به معضلی جدی برای
ثبت جهانــی یزد تبدیل شــده بودند و
این شــهر تاریخــی را نیازمند مدیریت

یکپارچه ،برنامهریزی گســترده شهری،
رعایت اصول معمــاری و تجدیدنظر در
ضوابط نظام مهندســی و ساخت و ساز
میکرد.
چهــل و یکمین اجالس کمیته میراث
جهانی یونســکو که از یکشــنبه گذشته
( ۱۱تیــر) بــه میزبانی شــهر کراکوف
لهستان آغاز شده است.

معلوم نیست ورود بیضایی ،ساعدی ،سپانلو ،بهآذین ،کسرایی ،آشوری و دیگران به
ادبیات کودک درست بوده باشد

به گــزارش خبرنگار ایلنا ،اولیــن تالشها برای تولید
کتــاب خوب برای بچهها توســط بنگاه ترجمه و نشــر
کتاب در میانه دهه  ۱۹۵۰شــروع شــد که تا تأســیس
کانون در میانه دهــه  ۱۹۶۰ادامه یافت .هدف این پروژه
تشویق نویسندگان ماهر و تصویرگران توانا به بازنویسی
داستانهای محبوب از فولکلور فارسی بود.
نخســتین کتابهای منتشــره توســط کانون در سال
 ،۱۹۶۸شامل ماهی ســیاه کوچولو نوشته صمد بهرنگی
با تصویرگری فرشــید مثقالی و گل بلور و خورشــید اثر
فرجــام با تصویرگــری نیکزاد نجومی بودنــد که هر دو
برنده نمایشــگاه کتاب کودکان بولونیا در ســال ۱۹۶۹
شــدند .به تدریج شــماری از چهرههای مشهور هنری و
ادبی برای کتب کــودکان قلمآزمایی کردند .مهرداد بهار
داستان باستانی بســتور ،از قهرمانان ملی ایران ،را برای
بچهها آماده کرد و با تصویرگری نیکزاد نجومی منتشــر
شــد .بهار ،جمشید شــاه را برای بچهها آماده کرد که با
تصویرگری فرشید مثقالی منتشر شد .دیگر نویسندگان و
شعرای مشــهور مشارکتکننده در ادبیات کودکان کانون
هم عبارت بودند از :مهدی اخوانثالث و داریوش آشوری،
بهــرام بیضایی ،ســیروس طاهباز ،محمدعلی ســپانلو،
بهآذین ،غالمحسین ساعدی ،سیاوش کسرایی و ....
اینکــه چرا ادبیات کــودک و نوجــوان روزی نامهای
بزرگــی را در جرگهی خالقــان هنری خود داشــت اما
سالها بعد نامهای بزرگ به تدریج از پیشانی این ادبیات
رخت بربســتند؛ پرسش مهمی است که ترجیح دادیم آن
را با یکی از نویســندگان حوزه کتــاب کودک و نوجوان
درمیان بگذاریم .فریــدون عموزادهخلیلی (رئیس انجمن
نویســندگان کودک و نوجوان) به این انتقاد و این پرسش
که امروز ادبیات کودک و نوجوان با وجود تیراژهای نسبت ًا
باال و تعداد باالی عناوین به نظر میرســد به ســطحی
متوســط و شــاید میانمایه رضایت داده ،چنین پاســخ

میدهــد :این دو مســأله باید به صــورت مجزا و منفک
از یکدیگر دیده شــوند .کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان که از  50ســال پیش فعالیت خود را آغاز کرده
میتوانــد و باید به عنوان نهادی کــه برای ادبیات ،هنر،
ســینما و کتاب کــودک و نوجوان هدفگذاری شــده و
برنامهریزی میکند؛ عملکردش بررســی شود و با استناد
به ســیر تاریخی و اهداف و اقداماتــی که انجام داده و با
درنظر گرفتن فراز و نشیبهایی که داشته افتوخیزهای
آن را ببینیــم .اما در مورد ادبیات کــودک و نوجوان که
به نظر میرســد در حال دچار ســطحی میانه و متوسط
شــده و اینکه دیگر نویســندگان بزرگ و صاحبنام در
این حوزه فعالیت نمیکنند به نظرم محل مناقشــه است.
اص ً
ال ما براساس چه معیارها و فاکتورهایی میسنجیم که
میگوییــم ادبیات قابل قبول کودکان و نوجوان نداریم یا
اینکه نویسندگان بزرگ ما دیگر در حوزه کودک و نوجوان
فعالیت نمیکنند؟ این نوع تعریف؛ یک آسیب است.
عموزادهخلیلــی در ادامه نقد خود درباره حضور نامهای
بزرگ آن دوره در آســمان ادبیات کودک و نوجوان چنین
اضافه میکند :واقعیت این اســت که همان نامهایی که
برده شد؛ مشخص نیســت کار درستی کردند که در کنار
ادبیات بزرگســال به ادبیات کودک نیز ورود داشتند؟! چرا
فکر میکنید فردی که در خلق آثار ادبی بزرگسال موفق
بوده؛ میتواند در حوزه کودک هم موفق باشد؟! کمااینکه
نویسندگانی بودند که در ادبیات ،تئاتر و سینمای بزرگسال
موفــق بودند ولی در ادبیات کودک نیــز عینا ً همان نگاه
بزرگســال خود را دخیل کردند و به همین دلیل موفقیتی
به دست نیاوردند! فکر میکنم اگر میگوییم کارهای این
نویسندگان نیز در حوزه کودک و نوجوان قابل اعتناست به
دلیل این است که توجه ما به سنگینی و ثقل نام آنها در
حوزه بزرگسال است اما باید زاویه نگاهمان را تغییر بدهیم.
او در بیــان رابطه میان تیراژ بــاال و خلق انبوه ادبیات

کودک و نوجوان با گ م شــدن نامها و آثار مهم این حوزه
و به وجــود آمدن این تصور که ادبیات کودک تولید انبوه
دارد اما آثارش اغلب میانهمانه و دارای ســطحی متوسط
است ،میگوید :فکر میکنم تمامی این دستاوردها به این
دلیل اســت که حجم تولید ادبیات کــودک و نوجوان ما
بســیار باالســت و چنین حجم باالیی ممکن است این
تصــور را به وجود بیاورد که تولیــدات ادبی حوزه کودک
و نوجوان کارهایی به شــدت متوســط و ضعیف هستند.
اصو ًال کتاب تصویــری در حوزه ادبیات کودک و نوجوان
ما تازگی دارد و پیش از این چنین ژانری را نداشــتیم اما
واقعا تولیداتی در این حوزه را شــاهد هستیم که در سطح
جهانی نیز حرفی برای گفتن دارند .او البته به عدم تولید
شخصیتها و قهرمانهای داستانی ماندگار برای کودکان
در ادبیــات ایرانی حوزه کودک و نوجــوان تأکید و بیان
میکند :اما اینکه نتوانستهایم همپا و همرده ادبیات کودک

جهان برای فرزندانمان شخصیت داستانی ماندگار خلق
کنیم؛ درست است .اگر شخصیتهایی مثل تن تن ،شازده
کوچولو و هاکلبری فین برای بچههای ما شــناخته شده
و قابل لمس هســتند و در یاد آنها مانــده اما در حوزه
ادبیات کودک داخل چنین شــخصیتهایی را نمیبینیم؛
یعنی به نظر میرسد ادبیات کودک خارج از کشور از نظر
قهرمانسازی دست پرتری دارد.
این فعال حوزه ادبیات کودک و نوجوان ســخن خود را
چنین به پایان میبرد که :به نظرم در مورد قهرمانسازی
در داستان کودکان غفلت کردهایم و این یک موضوع مهم
اســت که در حوزه کودک و نوجوان باید به آن توجه شود
تا داستانهای ما شخصیتهایی داشته باشند که در کنار
جذاب بودن برای کودک؛ موجب شــوند کودکان با آنها
همذات پنداری کرده و از شخصیتهای داستانیشان الگو
بگیرند.

نویسندهای که فیلم
میسراید
الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

ســینما و ادبیات پیوند دیرینه دارند و ناصر تقوایی از آن
سینماگران ادیب است .ســینمایش نگاه خاصی را دارد و
مملو از ادبیات است .ناخدا خورشید آنقدر ماندگار است که
نمیتوان آنرا نادیده گرفت و تحســینش نکرد .این فیلم
برداشــتی از کتاب داشتن و نداشــتن همینگوی است و
سریال بی نظیر دایی جان ناپلئونش تلفیق ادبیات ،سیاست
وسینماست.
یک مجموعه داستان توقیف شده  ،سردبیری مجله هنر،
ادبیات جنوب و فیلم توقیف شده آرامش در حضور دیگران
بر اساس نوشته غالمحسین ساعدی با بازی شاعران بزرگی چون سپانلو و آتشی نشان از این
دلبستگی دوسویه و تالش برای همسو کردن ادبیات و سینما را در او نشان میدهد.
ناصر تقوايي متولد  19تیرماه 1320در آبادان اســت .وي دانش آموخته دبيرستان رازي آبادان
است .تقوايي قبل از شروع کار در سينما ،جذب تلويزيون شد در کارنامه فيلمسازي تقوايي  6فيلم
بلند و يک اپيزود از فيلم بلند (اپيزود کشتي يونان از مجموعه «قصههاي کيش»  )1377 -ديده
ميشود که سه تاي آن را قبل از انقالب و سه تا را پس از انقالب ساخته است.
امــا پيش از همه اينها تقوايي مستندســاز بوده« .تاکســيمتر» که در ســال  1346براي
تلويزيون ســاخته شد ،نخستين فعاليت او در عرصه فيلمسازي محسوب ميشود .مستندهايي
چون «مشهدقالي»« ،فروغ فرخزاد»« ،اربعين» و «بادجن» مهمترين مستندهاي تقوايياند .او
پس از انقالب نيز مســتند «تمرين آخر»  1383را با موضوع تعزيه ساخت .تقوايي فيلم کوتاه
تحسينشده «رهايي»  1350را هم در کارنامه دارد .اين فيلم در هشت جشنواره مهم جهاني از
جمله جشنوارههاي ونيز ،سانفرانسيسکو و جيفوني جايزه گرفت.
او در کارنامــه خــود چندین کار ســینمایی و تلویزیونی ناتمــام دارد .مجموعه تلویزیونی
«داستانســرایان» ( )۱۳۵۷که به زندگی و آثار نویسندگان نامآور ادبیات معاصر میپرداخت ،از
آن جمله است ،پیش از انقالب قرار بود« ،شوهر آهو خانم» نوشته علیمحمد افغانی را هم بسازد
که نشد .او پس از انقالب پروژه عظیم کوچک جنگلی نوشته خودش را در سال ۱۳۶۲نیمهکاره
گذاشت و دو پروژه مشهور «زنگی و رومی»( )۱۳۸۱و «چای تلخ» ( )۱۳۸۲نیز همچنان ناتمام
رها شدهاند .تقوایی در دی ماه سال  ۱۳۸۲فیلم جنگی چای تلخ را کلید زد ،اما به دالیل مالی و
عدم حمایت مراکز دولتی نیمهکاره ماند.
«ای ایران» ( )۱۳۶۸نوشته تقوایی با درونمایه هویت ملی و با بازی اکبر عبدی ،حسین سرشار
و غالمحسین نقشینه ،موسیقی ناصر چشمآذر و فیلمبرداری محمود کالری در لوکیشن ماسوله
ساخته شــد .فیلم به دالیلی از بخش مسابقه جشنواره فجر کنار گذاشته شد« .کاغذ بیخط»
( )۱۳۸۰نوشته تقوایی و مینو فرشچی آخرین فیلم تقوایی تا به امروز است .گرچه فیلم به گمان
برخی ،قوت فیلمهای دیگر تقوایی را ندارد ولی همچنان استادانه و دقیق کارگردانی شده .آنچه
تقوایی را به عنوان یک اســتثنا در سینما مطرح میکند تنها کیفیت باالی آثارش نیست ،بلکه
انبوه کارهای ناتمامی است که در کارنامه دارد .مطمئن ًا مقصر تمام این «ناتمامها» کمالگرایی
و تیزبینی اجتماعی تقوایی نیست ،در برخی از موارد شرایط و وقایع مختلف سیاسی و بی مهری
نسبت به او نیز سهیم بودهاند.
او عالوه بر کارگردانی ،عکاسی و نویسندگی میکند و به زعم بسیاری از منتقدان همراه با چند
کارگردان نظیر بیضایی و کیمیایی از پیشگامان موج نوی سینمای ایران است.
کتابخانهای برای زندگی بهتر

همسایهها رمانی کام ً
ال ایرانی

کتاب همســایهها رمانــی از احمد
محمود نویســند ه ایرانی است که از
سوی انتشــارات امیر کبیر در اختیار
عالقه مندان قرار داده شــده اســت.
داســتان از زبان اول شــخص یعنی
«خالد» پســرکی پانزده ساله روایت
میشود.
پســری که در یک محله ی فقیر
نشــین در خانه ای با چندین ســکنه
همراه خانــواده اش زندگی میکند و
پدرش مانع ادامه ی تحصیل او شده
است.
داستان در دو پرده روایت میشود.
در پرده ی اول ،محمود تک تک پرســوناژها را رنگ امیزی میکند و ارتباطات
آنها را با خالد شکل میدهد .در انتهای پرده اول ،خالد که در ابتدای داستان یک
نوجوان خام و درگیر مســایل دوران بلوغ بوده ،کمکم به یک مبارز سیاسی تبدیل
میشود و فعالیتهایش او را راهی زندان میکند.
پرده ی دوم داستان در زندان با شکلگیری شخصیتهای جدید ،روایت میشود.
داســتان کتاب همسایهها در زمان ملی شــدن صنعت نفت و به قدرت رسیدن
مصدق در اهواز اتفاق میافتد و به خوبی این واقعه تاریخی را در کنار دیگر اجزای
کتاب به تصویر میکشد.
احمد محمود پس از کودتای  ۲۸مرداد ســال  ۱۳۳۲بازداشــت شد و به علت
اینکه با حکومت پهلوی همکاری نکرد و توبهنامه هم امضا نکرد ،مدت زیادی را
در زندان به سر برد .پس میتوان نتیجه گرفت که بخش عظیمی از اتفاقاتی که در
همسایهها به تصویر کشیده شده شرح مبارزات سیاسی خودش است.
این کتاب اولین رمان محمود است .با این حال او توانست در همین ابتدا سبک
و سیاق نگارشش را به مخاطب بنمایاند .شیوهای که تمام مشخصات رئالیسم را در
خود گنجانده است و به خوبی تار و پود سیاسی ،اجتماعی ،تاریخی اهواز به عنوان
سمبلی از ایران ان زمان را به تصویر کشیده است .
امتیاز این کتاب در ســایت گودریدز با امتیازدهی حدود هزار و هشتصد کاربر ،
چهار است که برای یک کتاب ایرانی امتیاز بسیار باالیی محسوب میشود .
احمد محمود خود میگوید:
کتاب همسایهها را بهار سال  ۱۳۴۵در اهواز به پایان رساندم .بخشهایی از آن
به عنوان بخشی از رمان منتشر نشده همسایهها در سالهای  ۴۶به بعد در مجالت
تهران چاپ شد تا سال  ۱۳۵۳که امیرکبیر بطور کامل چاپ و منتشرش کرد.
قسمتهایی از متن کتاب
بس که وعده شــنیدیم ،وعده دونمون دراومد .هرچه بیشتر فالکت میکشیم،
بیشتر به اون دنیا حواله مون میدن.
کتاب برایم دنیای تازهای اســت .حرفهای تازه و کارهای تازه .همچین جذب
نوشــتههای کتاب میشوم که اگر بیخ گوشم توپ بترکانند ،حالیام نمیشود .مثل
آدم تشنهای که به آب رسیده باشد هر جمله برایم شده است یک جرعه آب گوارا.
آب خنک ،صاف و زالل که به ام جان میدهد.
انگار الشــه گوسفندى را که به نشــپیل قصابی آویزان کرده باشی دستهایم
آویزان میشوند .گردنم زود خســته میشود .حس میکنم که خون دارد تو کاسه
سرم جمع میشود باز سرم را باال میگیرم باز گردنم خسته میشود .خون مثل دریا
تو کاســه سرم موج میزند دارم خفه میشــوم ناگهان مثل لوله آفتابه یکهو از
سوراخهای دماغم خون بیرون میزند.

