5

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

فرهنگی و هنری

اول و دوم تیر ماه صورت میگیرد ارکستر سمفونیک تهران به رهبری «شهرداد روحانی» اول و دوم تیرماه  1396در تاالر وحدت آثاری
از بتهون ،برامس و مارکز را روی صحنه خواهد برد .کنسرتو پیانو شماره  ۱از لودویک فان بتهوون،
اجرای آثار بتهوون ،سمفونی شماره  ۳از یوهانس برامس و دانزون شماره  ۲از آرتورو مارکز از جمله قطعاتی است که در
برامس و مارکز در تهران این برنامه اجرا میشود« .بهاره کمایى» به عنوان سولیست در این اجرا حضور خواهد داشت.

بخش بارانداز کاروانســرای حاج فرامرزخان،
ســال  1386بــه موزه مردمشناســی ســبزوار
اختصــاص یافت ،در واقع حاج فرامرزخان که در
عهد قاجار سمت ســرتیپی داشت این کاروانسرا
را وقف زائران امام هشتم کرد .به گزارش ایسنا،
آثار به نمایش درآمده در موزه و به ویژه محوطه
کاروانسرا حرکت کاروانها ،زنگ شتران و آهنگ
پای اســبان را برای گردشگران تداعی میکند.
این موزه با بیش از  20غرفه ،آیینهای ســنتی
و مشــاغل مردم سبزوار را نمایش داده است ،در
محوطه کاروانسرا چهار ایوان و چند غرفه وجود
دارد و در ورودی کارونسرا در سمت راست ،موزه
قرار گرفته است.
سبزوار شــهر آیینهای نستوه است حتی نام
یکی از روســتاهای سبزوار «آیین» است و آیین
سنگاندازی ،شالاندازی ،چشم آرو و آیین طلب
باران یا چولی چغل جز آیینهای مختص سبزوار
اســت .قدمت مکان موزه به دوره قاجار و عهد
ناصرالدین شاه قاجار برمیگردد و از آثار تاریخی
ارزشمند این دوره و بناهای چهار ایوانی به شمار
میرود.
آیین اسب چوبی
در ابتدای ورودی و در وســط موزه غرفه اسب
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آیینهای نستوه در موزه مردمشناسی سبزوار
چوبی قرار دارد .آیین اسب چوبی که در مجالس
شــاد شهرستان سبزوار اجرا میشود ،در دل خود
حکایت از پیکار مردمان دیار بیهق یا سبزوار فعلی
با مغوالن و مقاومت مردم این سرزمین دارد.
این آیین در دهه فجر سال  88به عنوان اولین
میراث معنوی خراســان رضوی در فهرست آثار
ملی به ثبت رســید .در مجالس عروســی اسب
چوبی عروس را با پارچههای رنگی و اسب چوبی
داماد را با پارچه سیاه تزیین میکردند.
برای ســاخت اســب چوبی بر روی قطعات
چوبهایی که بر بدن و سراسب ساخته میشود
پارچههایــی نصب میکنند تا یک نفر به راحتی
در میان آن قرار بگیرد و با اســتفاده از شالهای
طرفین که بر روی شــانههای فرد میافتد اسب
مهار شده و افسار آن را به دست میگیرد ،سپس
با حرکات پا چرخش بدن و چوبدســتی اجرای
یشود که در حقیقت نمادی
حرکات موزون آغاز م 
از جنگ و پیکار با سربازان مغولی است.

آیین شال اندازی
ازجمله آیینهای دیگر مردم ســبزوار مراسم
شــالاندازی در شــب یلدا اســت که یکی از
غرفههای مــوزه به این آییــن اختصاص یافته
اســت .در این شب عدهای از ســاکنان شهر از
دریچه پشــتبام منازل ،کمربند خود را به داخل
میانداختند ،اگر آن پارچه برای صاحبخانه آشنا
باشد درون پارچه آجیل میریزد و در صورتی که
ناآشنا باشد شال را به پایین میکشد.
غرفههای مشاغل
از هنرهای مردم ســبزوار خراطی اســت ،در
گذشته تولیدات کارگاههای خراطی از چنان تنوع
و حجمی برخوردار بوده است که تولیدات آن به
سایر مناطق از جمله مشهد و تهران صادر میشده
است که بخشی از موزه به نمایش حرفه خراطی
اختصاص دارد.
چوب درختهای ملچ ،سپیدار ،راش ،گرد ،چنار
و بید در کارگاههای خراطی مورد اســتفاده قرار

میگرفته است .در این غرفه از ادوات کار خراطها
از جمله پرما ،رنده ،مغار ،تیشــه ،سمبه ،گونیا و
خطکش بهچشــم میخورد .تولیــدات خراطها
در سبزوار شــامل گهواره ،در و پنجره ،نیمکت،
گاوآهن ،تیرهای نرده ،پارو و ...است.
این حرفــه مانند آهنگری از حرفههای خاص
گروه موســوم به «غربتها» در سبزوار است و
ه ماکنون نیز کارگاههای خراطی به فعالیت خود
در این شهرستان ادامه میدهند.
از جمله مشاغل سبزواریها میتوان به رنگرزی
اشاره کرد .از نکات قابل توجه حرفه رنگرزی در
ســبزوار ،ثبات رنگ نخها به علت اســتفاده از
رنگدانههای طبیعی مانند روناس ،پوست گردو،
پوســت انار ،برگ حنا و ...است .در گذشته بعد از
برداشت پنبه و سپس نخریسی ،نخها در رنگریزی
رنگ میگرفتند.
دامداری در ســبزوار به دو شــکل رمهگردانی
گوســفند و شــترداری باعث رواج و رونق حرفه
نمدمالی بوده اســت ،هرچند تعــداد کارگاههای
نمدمالی در شهرســتان سبزوار در سه سال اخیر
رو به نقصان اســت اما در بازار قدیمی هنوز چند
کارگاه نمدمالی به چشــم میخورد .برای تولید
نمد ابتدا پشــم را کمان میزنند سپس بر روی

صفحهای حصیری پهن میکنند.
از دیگــر غرفههای موزه میتــوان به غرفه
عطاری اشاره کرد.
در سبزوار بیش از یکصد نوع گیاه دارویی وجود
دارد که در غرفه عطاری تعدادی از آنها به نمایش
گذاشته شده است.
شهرســتان ســبزوار به دلیل قرار گرفتن در
یک منطقه خشک و نیمه خشک بیابانی دارای
گونههای مختلف گیاهی است که بخشی از آنها
دارای خواص طبی و دارویی هستند.
یکی دیگــر از غرفههای مــوزه ،غرفه گلیم
و پالسبافی اســت .زنــان روســتایی در کنار
فعالیتهای روزمره اوقاتــی از زندگی خود را به
بافت گلیم و یا پــاس اختصاص میدهند که
در گذشــته به دلیل رواج شترداری از پشم شتر
برای بافت گلیم استفاده میشده است ،اما در حال
حاضر بیشتر از پشــم گوسفند تهیه میشود .به
وسیله دستگاههای گلیمبافی تولیدات دیگری از
جمله پشتی خورجین ،سفره ،پیتاوه ،سیاه چادر،
چوقه و  ...بافته میشود.
موزه مردمشناســی ســبزوار در خیابان کارگر
سبزوار واقع شده اســت و ساعت بازدید از موزه
از ساعت  9تا  6بعدازظهر است.

نمایش زیراندازهای سنتی و حصیر در یک نمایشگاه
نخستین نمایشــگاه تخصصی زیلو ،حصیر و زیراندازهای
سنتی در استان یزد برگزار میشود.
معاون صنایع دستی استان یزد درباره جزئیات این نمایشگاه
تخصصی توضیح داد :از همه اســتانها برای شرکت در این
نمایشــگاه دعوت کردهایم تا بتواننــد زیراندازهای تخصصی
اســتان خود را معرفی کنند .برای هر استان ،دو غرفه رایگان
برای بخــش بازرگانی و معرفی زیراندازهای ســنتی در نظر
گرفتیم .همچنین شــرکتکنندگان میتوانند با پرداخت نیمی
از هزینههای اســکان و خوراک ،در نمایشــگاه این اســتان
شرکت کنند.
محمدرضــا دهقان مهرجردی ادامــه داد :با آنکه چند روز
بیشــتر از اعالم ما به استانها برای شرکت در این نمایشگاه

نگذشته است ،اما تاکنون شش استان برای حضور در نمایشگاه
اعالم آمادگی کردهاند .همچنین ما از کاروان «پیوند» دعوت
کردهایم تا با اولین توقف خود در اســتان یزد و حضور در این
نمایشگاه تخصصی ،محصوالت حصیری استانهای دیگر را
هم معرفی کنند.
او با بیان اینکه قصد ما این بود که بهواسطه ثبت ملی میبد
بهعنوان شــهر زیلو ،نمایشگاه تخصصی زیلو را برگزار کنیم،
گفت :چون امســال از سوی معاونت صنایع دستی و هنرهای
سنتی کشور ،سال حصیر نامگذاری شده است ،تصمیم گرفتیم
اولین نمایشگاه تخصصی زیلو ،حصیر و زیراندازهای سنتی را
در کنار دهمین نمایشگاه سراســری استان یزد برگزار کنیم.
ســالهای گذشته نیز در کنار نمایشگاههای سراسری استان،

سعید راد و بیتا فرهی با «از یادها رفته» به تلویزیون میآیند

اجرای «تار و دیوار» در رودکی
پرفورمنس «تار و دیوار» به کارگردانی رضا موســوی
و آهنگسازی پیمان خازنی در تاالر رودکی اجرا میشود.
پرفورمنس «تار و دیوار»  ۲۳تیرماه به آهنگســازی و
نوازندگی پیمــان خازنی روی صحنه خواهد رفت .خازنی
درباره عنوان این پرفورمنــس ،گفت« :تار و دیوار» یک
برخورد استعاری اســت با جهان پیرامونمان و اعتراضی
بــه محدودیتها و مصنوعیتهایی که ما برای هنر ،خود
بــه وجود میآوریــم .در واقع «تار و دیــوار» ادامه نگاه
مــن به مفهوم آزادی در خلق اثر هنری اســت .او درباره
شــکلگیری این پرفورمنس ،توضیح داد :سالهاست که
امکان و پیشــنهادات متفاوتی را برای روی صحنه بردن
آثارم داشــتهام ،ولی ترجیح دادم آنقــدر مقاومت کنم تا
آنگونه که میپســندم آثارم اجرا شــود .حاال فرصت آن
رســیده تا بتوانم یک اتفاق درخــور را رقم بزنم .همهمه
کاشــیها ،اثری است که امکان بســط و گسترش را به
من میدهد و این به خودی خود ،جرقهای شد که من به
سمت فرم اجرایی مورد عالقهام ،یعنی پرفورمنس بروم.
این هنرمند ادامه داد :ایدههای رضا موسوی من را بیشتر
تشویق کرد تا بتوانم به مفهوم مورد نظرم درباره آنچه اجرا

محسوب میشود ،نزدیک شوم.
در پرفورمنــس «تار و دیوار» عالوه بر رضا موســوی
(کارگردان) ،نگین شکیبا ،ســاناز رییسی و علی کوزهگر
عوامل تیــم گارگردانی و نوازندگانــی مانند هلیا محمد
ولی (ویلن) ،کورش کشــاورز (ویلنسل) ،ارغوان منتظری
(فلوت) ،پریســا دلفانی (سوپرانو) ،امیرحسین محمدخانی
(ابوا) ،پیام ســوری (پیانو) ،شــایان یزدیزاده (کوبهای)،
پیمان خازنی (تار) ،ســیاوش عبدی (آکوستیک افکت)،
آستیاژ ضیایی (دستیار آهنگساز) ،محمود توسلیان (مشاور
رســانهای) ،فرزام شــکاری (مدیر اجرایی) ،جاوید علیپور
(عکس و فیلم) از دیگر عوامل این اجرا هستند.

مهلت تکمیل ثبتنام برای بیمه تامین اجتماعی هنرمندان تئاتر

هنرمندان تئاتر برای بهرهمنــدی از بیمه تامین اجتماعی
و ممانعــت از تعلیق بیمه تا  20تیــر  1396مهلت دارند که
نسبت به عضویت و تکمیل اطالعات خود در سایت صندوق
اعتبــاری هنر اقدام کنند .بیمه هنرمندان اداره کل هنرهای
نمایشــی در دو اطالعیه مجزا از هنرمندان تئاتر خواست تا
 20تیرماه نسبت به تکمیل عضویت خود در سایت صندوق
اعتباری هنر اقدام کنند.در اطالعیه اول آمده است:
هنرمندان محترم عرصه تئاتر که از طریق صندوق اعتباری
هنر تحت پوشــش بیمه تامین اجتماعی قــرار گرفتهاند ،و
تاکنون برای عضویت در ســایت صندوق اعتباری هنر اقدام
نکردهانــد ضروری اســت تا تاریــخ  1396/4/20به آدرس

نمایشگاه تخصصی نساجی سنتی را برگزار کردیم.
معاون صنایع دســتی یزد افزود :بهواسطه بزرگترین رویداد
صنایع دســتی که هر ســال برگزار میشود ،ســعی کردیم
برنامههــای جنبی را نیز در کنار نمایشــگاه صنایع دســتی
داشــته باشــیم .به همین دلیل ،با همــکاری بنیاد نخبگان،
بخشــی را با عنوان «جایزه طراحــی محصول» برنامهریزی
کردهایم .همچنین در طول برگزاری نمایشگاه ،هر روز صبح
کالسهای آموزشی «برندسازی»« ،ایدهپردازی و نوآوری» و
«بستهبندی» نیز بهصورت رایگان خواهیم داشت.
دهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی از  ۱۴تا  ۱۸تیرماه
در محل دائمی نمایشــگاههای استان یزد از ساعت  ۱۷:۳۰تا
 ۲۲:۳۰برگزار میشود.

 www.honarcredit.irمراجعــه کــرده و نســبت
به عضویــت و یا تکمیل پروفایل خود اقــدام کنند.الزم به
ذکر است عضو نشدن درســایت مذکور موجب تعلیق بیمه
هنرمندان محترم خواهد شد .
در اطالعیه دوم نیز یادآور شده است:
هنرمندانی که به منظور بهرهمندی از بیمه تامین اجتماعی
به صندوق اعتباری هنر معرفی شــدهاند ولی هنوز اقدام به
عضویت در ســایت صندوق اعتباری هنر کردهاند ،ضروری
اســت تا تاریخ  96/4/20نســبت به عضویــت و یا تکمیل
پروفایل خود در سایت  www.honarcredit.irاقدام
کنند.

معرفی
دبیر جایزه
کتاب سال
سینما

خسرو دهقان دبیر هفتمین جشن کتاب سال سینمای ایران شد.
طی حکمی از ســوی منوچهر شاهســواری مدیرعامل خانه سینما ،خسرو
دهقان به عنوان دبیر هفتمین جشن کتاب سال سینمای ایران منصوب شد.
خسرو دهقان از مدرسان،نویسندگان و منتقدان با سابقه سینمای کشور است
که چندین دوره دبیری ،داوری و سیاستگذاری جشنوارهها ،مجامع مطبوعاتی
و سینمایی را در کارنامه فعالیتهای خود دارد.
متن حکم منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما به شرح زیر است:
«جناب آقای خسرو دهقان
خانه ســینما به دانش و تجربه جنابعالی برای برگزاری جشــن کتاب سال
ســینمایی نیاز دارد .لذا به موجب این حکــم به عنوان دبیر هفتمین دوره این
رویداد علمی و فرهنگی انتخاب میشوید».

ســریال «از یادها رفته» به کارگردانی بهرام بهرامیان و تهیه
کنندگی اکبر تحویلیان برای پخش از تلویزیون ساخته می شود.
مجموعه تلویزیونی از یادها رفته یک ملوردام تاریخی اســت
که در  ۵۰قســمت برای پخش از صدا و سیما ساخته می شود و
داستان آن به زندگی دختری جوان در سال  ۱۳۱۹می پردازد که
به دلیل عدم شناخت از وضعیت کشور و آداب رسوم دچار بحران
شدیدی می شود اما با کشف حقیقت سنتها و رفتارها به آرامش
و زندگی مشترک می رسد.
تصویری برداری مجموعه تلویزیونی از یادها رفته به کارگردانی
بهرام بهرامیان به زودی آغاز می شود و گروه سازنده هم اکنون
در حال آماده سازی لوکیشن و همچنین انتخاب بازیگران هستند.
تعــدادی از بازیگرانی که تاکنون به این ســریال پیوســتند
بدون ترتیب عبارتنداز :ســعیدراد،بیتا فرهی ،رضا یزدانی ،مائده
طهماسبی ،رســول نجفیان ،الهام حمیدی ،کامران تفتی ،حبیب
دهقان نسب ،سیما تیرانداز ،علیرام نورایی ،یوسف مرادیان ،سید
مهرداد ضیایی ،جهانبخش سلطانی ،علی اوجی ،سیامک اطلسی،

مهدی سلوکی ،ارسالن قاســمی ،انوش معظمی ،نیلوفر پارسا،
امین ایمانی ،مهرداد ضیایی ،حسین ملکی ،هادی ساعی ،روزبه
معینی ،صحرا اسدالهی ،آهو فرشــچی ،فرید نوروزی ،ابوالفضل
پورعرب ،فرزانه طهماسبی.
تصویر برداری این سریال عالوه در تهران در سایر شهرستانها
و در لوکیشنهای متفاوت انجام می شود.
عوامل ســریال از یادها رفتــه عبارتند از :کارگــردان :بهرام
بهرامیــان ،تهیه کننده :اکبر تحویلیان ،نویســنده :حامد افضلی
ورویا خسرو نجد ،مدیر تصویر برداری :ایرج عاشوری ،صدابردار:
محمود سماک باشــی ،مدیر چهره پردازی ،مهین نویدی ،مدیر
تولید :دانیال کاشانچی و مهدی تحویلیان ،دستیار اول کارگردان:
سعید آهنج ،طراح صحنه و لباس :آیدین ظریف ،منشی صحنه:
ســاناز هرندی ،برنامه ریز :مجید کرباســیان ،مدیران تدارکات :
حسین ساغری و مرتضی یوســفی ،جانشین تولید :پرویز دهناد
و حســین میرزا محمدی عکاس :پریدخت اصباح ،مشــاور امور
رسانهای :علی زادمهر ،مجری طرح :موسسه هفت خیزران هنر.

شهرداد روحانی مستر کالس ارکستراسیون و آرانژمان برگزار میکند
از هجدهــم تیرماه ورک شــاپ ارکستراســیون و
آرانژمان برای آنســامبلهای مختلف توسط «شهرداد
روحانی» در موسســه فرهنگی هنــری فرزانه برگزار
میشود.
دوره ارکستراسیون و آرانژمان ،مجموعا در بیست و
چهار ساعت آموزشی برگزار میشود که متقاضیان به
دو صورت فعال و غیر فعــال میتوانند در این دورهها
شرکت کنند .این کالسها شــامل هشت جلسه سه
ساعته است و در مدت زمان یک ماه برنامهریزی شده
است .در این دوره فشرده مباحث عمومی در خصوص
شــناخت سازهای ارکســتر ،آشــنایی با تکنیکهای
نوازندگی و همچنین اصول مقدماتی ســازبندی برای
آنسامبلهای مختلف (ارکستر مجلسی ،تریو ،ارکستر
سمفونیک و مطرح میشــوند ،در سه هفته اول ،سه
گروه ســازی (زهی ،بــادی چوبی و بــادی برنجی و
کوبهای) بررســی خواهد شد و در جلسه دوم هر هفته

اعضــای فعال میبایســت قطعاتی را بــرای خانواده
سازی مطرح شده بســازند و یا تنظیم کنند که توسط
نوازندگان و رهبری شــهرداد روحانی اجرا خواهد شد
و مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت .نوازندگان هم
در مورد محدودیتهای عملی برای شــرکت کنندگان
توضیحاتــی خواهند داد و در این جلســه این امکان
فراهم میشــود که از نزدیک با نوازنده و قابلیتها و
محدودیتهای هر ساز آشنا شود .در هفته آخر عالوه
مباحث ذکر شده ،اعضای فعال باید برای
بر جمع بندی
ِ
یک آنســامبل انتخابی متشکل از گروههای سازی یاد
شده قطعهای را تنظیم و یا آهنگسازی کنند که توسط
شــهرداد روحانی رهبری و نقد و بررســی خواهد شد.
از جمله دیگر کالسهای تخصصی پیشبینی شــده
برای فعالین در زمینه موسیقی توسط شهرداد روحانی
کارگاههــای نوازندگــی پیانو و نیز آهنگســازی فیلم
است.

سینما آزادی «اکسیدان» را اکران میکند؟
آیســینما :در روزهای گذشــته برخی از رســانهها از احتمــال تحریم فیلم
«اکسیدان » توسط حوزه هنری خبر دادند و پس از «مادر قلب اتمی» ،فیلم حامد
محمدی را دومین فیلم تحریمی سال  96عنوان کردند .اما طبق مشاهده خبرنگار
آیسینما ،پوسترهای فیلم «اکسیدان» از روز گذشته بر سر در پردیس سینمایی
آزادی نصب شده اســت .این در حالیست که در صفحه پیش فروش بلیت این
فیلم در سایت سینماتیکت اثری از سینما آزادی نیست.
پس از عدم اکران فیلم «مادر قلب اتمی» در سینماهای وابسته به حوزه هنری،
برخی از رســانهها احتمال تحریم فیلم کمدی «اکسیدان» ساخته حامد محمدی
با بازی جواد عزتی ،امیر جعفری ،شــبنم مقدمی ،شــقایق دهقان ،رضا بهبودی،
لیندا کیانی و ...از سوی حوزه را مطرح کردند .اما پردیس آزادی که از مهم ترین
سینماهای وابسته به حوزه هنری است ،از دیروز پوسترهای «اکسیدان» را بر سر
در خود نصب کرده و ابهام به وجود آمده که این فیلم امکان نمایش در ســینما
آزادی را دارد.
از ســوی دیگر پیش فروش این فیلم ســینمایی هم از روز گذشته آغاز شده
و پردیسهای «کوروش»« ،مگامال»« ،چارســو» و «زندگی» اقدام به فروش
بلیتهای این فیلم سینمایی کردهاند و اثری از سینما آزادی نیست .به نظر میرسد

رایزنیها برای اکران این فیلم در سینماهای حوزه هنری ادامه دارد و هنوز تکلیف
ماجرا روشن نشده است.
«اکسیدان» دومین فیلم سینمایی حامد محمدی است .او پیشتر و در سال 92
«فرشتهها با هم میآیند» را جلوی دوربین برده بود.

ستون یاد

همه چیز از یک دو ماراتن
شروع شد
الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

هاروکی موراکامی در  ۱۲ژانویه
 ۱۹۴۹در کیوتو ژاپن به دنیا آمد،
پدر و مــارد او هردو معلم ادبیات
بودنــد .وی تحصیــات خود را
در دانشــگاه هنرهای نمایشــی
واســدا گذراند و در ســال ۱۹۷۱
با همســرش یوکــو ازدواج کرد.
موراکامــی از دوران خردســالی
خویش عالقهمند به موســیقی و
فرهنگ غربی بود و نویسندگانی
مانند کــورت ونــهگات جونیور،
ریچارد گری براتیگان و جک کرواک از جمله نویســندگان مورد عالقه وی بودند.
این گرایش به فرهنگ غربی بعدها در آثار وی نیز متجلی شــد و به عنوان ویژگی
بارزی که آثار وی را از کتابهای سایر نویسندگان ژاپنی متمایز میساخت شناخته
شد.
اغلــب رمانهای موراکامی به زبان اول شــخص و به رســم رمانهای ژاپنی
بصورت “من-رمان” نوشته شدهاند .همچنین خوانندگان اینگونه بیان میدارند که
پس زمینه داســتانهای وی تداعی کننده موسیقی کالسیک میباشد و همچنین
نام برخی از کتابهایش را از اسامی آهنگها انتخاب کرده است .به نظر منتقدان
باورهای شمنی یکی از منابع اصلی شکلگیری نوشتههای موراکامی میباشد.
به گفته خودش در آوریل ســال  ۱۹۷۸در هنگام تماشــای یک مسابقه بیسبال،
ایده اولین کتاب خود با عنوان «به آواز باد گوش بسپار» به ذهنش رسید و توانست
در ســال  ۱۹۷۹با پایان رساندن و چاپ آن جایزه نویسنده جدید گونزو را دریافت
کند .به دنبال این موفقیت در ســال  ۱۹۸۰رمان «پینبال» اولین کتاب از سه گانه
موش صحرایی را منتشــر کرد .وی پس از اســتقبال مردم از آثارش و شناسایی
اســتعداد خود در این زمینه کافه و بار جاز خویش که از آن گذران زندگی میکرد
را فروخت و نویســندگی را بعنوان پیشه حرفهای خود انتخاب کرد .در سال ،۱۹۸۲
رمان تعقیب «گوسفند وحشی» از او منتشر شد که برنده جایزه ادبی نوما شد.
در ســال  ،۱۹۸۵کتاب «ســرزمین عجایب» و «پایان جهان» را منتشر کرد که
جایــزه جونیچی را گرفت .رمان «جنگل نروژی» که در بعضی ترجمهها با عنوان
فارســی چوب نروژی نیز دیده میشود منتشر شد .در ســال  ۱۹۹۱به پرینستون
نقل مکان کرد و در دانشگاه پرینستون
به تدریس پرداخت .در سال  ۱۹۹۳به
شهر ســانتا آنا در ایالت کالیفرنیا رفت
و دردانشــگاه هاوارد تفت به تدریس
مشــغول شــد .وی در کتــاب خود با
عنــوان «از دو که حرف میزنم از چه
حرف میزنــم؟» در رابطه با نحوه آغاز
فعالیتهای نویســندگیاش که تقریبا
همزمان با شــروع تمرینات متمادی او
در رشــته دو ماراتن و سهگانه میباشد
توضیح داده است.
از دیگر کتابهــای هاروکی که در
ایران هم ترجمه شــده و با اســتقبال
خوبی از سوی خوانندگان مواجه شدند
می توان به «کافکا در کرانه» «،»841
«پس از تاریکــی»« ،پس از زلزله» و
«دیــدن دختر صد در صــد دلخواه در
صبح زیبای ماه آوریل» نام برد.
هاروکی موراکامی ،بی شــک از نویســندگان خوب ژاپن است .نویسندهای که
قالبهای عادی را شکســته و ذهنش را رها کرده است .او را گوشهگیرترین انسان
جهان نیز توصیف کــرده اند .کتاب «کافکا در کرانه» انگار جورچینی اســت که
سازنده اش با شیطنت قطعاتی از آن را پنهان کرده تا خواننده به جستجویش رود.
پنداری که معمای ذن است ،پرسشی است بی پاسخ.
انگار الهامی اســت که با موسیقی و ورزش آمیخته است .هاروکی موراکامی در
ســال  ۱۹۴۹در کیوتو ،پایتخت باستانی ژاپن به دنیا آمد .پدر بزرگش یک روحانی
بودایی بود و پدر و مادرش دبیر ادبیات ژاپنی بوده اند اما خود وی به ادبیات خارجی
روی آورد .موراکامی در دانشــگاه توکیو در رشــته ادبیات انگلیسی درس خوانده
است .وی اهل ورزش ،شنا و موسیقی نیز هست .تسلطش به ورزش و موسیقی در
جای جای آثارش نیز مشهود است .هاروکی موراکامی ترجمه ی حدود بیست رمان
از آثار مدرن آمریکا را نیز انجام داده است .به دلیل ترجمه ی آثار سلینجر  ،برخی
بر این عقیده اند که آثار موراکامی تحت تأثیر سلینجر و همینگوی نیز بوده است.
در نوشــتههای وی فقدان جریان دارد ،نبود مادر و زنهای گمشــده نیز به طور
مکرر دیده می شــود .یکی دیگر از دغدغه های مکرر رمان های موراکامی ،ایده
البیرنت «هزارتو» است .شخصیتهای او همواره در جستجوی گمشدهای هستند.
عالقه به گربه و گاه ارتباط با گربهها نیز در آثارش مشهود است.
کتاب کافکا در کرانه دهمین رمان هاروکی موراکامی اســت .در ژاپن در دو ماه
دویست هزار نسخه از آن به فروش می رسد .در این کتاب کافکا تامورا پسر پانزده
سالهای از حومه توکیو است که با پدر مجسمه ساز و روان پریشش زندگی میکند.
مادر و خواهرش آنها را ترک کرده اند ،او نیز بعدها از خانه می گریزد .داســتان از
زبان یک پســر پانزده ساله بیان می شود ،پدرش او را نفرین میکند و او از منزل
میگریزد .عنوان کتاب نشــانه نوعی تضاد است :زندگی و مرگ ،خود آگاهی و نا
خود آگاهی .
صحنه ی دراماتیک در فصلی از کتاب اســت که عدهای کودک دبستانی همراه
معلــم خود ،در پایان جنگ جهانی دوم ،برای جمع کردن قارچ به کوهســتان می
روند و براثر حادثهای مشکوک همگی بیهوش میشوند و یکی از آنها به نام ناکاتا
مدت ها به هوش نمی آید و پس از به هوش آمدن دارای استعداد خارق العاده ای
می شــود و توانایی حرف زدن با گربه ها را دارد .در این کتاب نیز عالقه ی وافر
موراکامی به گربه ها مشهود است.
فصل های کتاب یک درمیان از زبان کافکا تامورا (اول شخص ) و از زبان ناکاتا
( سوم شخص ) روایت می گردد.
هاروکی موراکامی می گوید :کافکا درکرانه معماهای متعددی در بر دارد .اما هیچ
راه حلی ارائه نشده است .به جای آن بسیاری از این معماها یکپارچه شده اند و از
در هم آمیختن آنها راه حل شــکل گرفته اســت و برای هر خواننده ای شکل این
راه حل متفاوت است.
هاروکی در جایی از کتاب می گوید« :یک نقص هنری آگاهی ات را برمی انگیزد
و هوشیار نگهت می دارد»
در جایی از کتاب کافکا می گوید « :بستن چشمهایت چیزی را عوض نمی کند.
چون نمی خواهی شــاهد اتفاقی باشــی که میافتد ،هیچ چیز ناپدید نمیشود .در
واقع دفعه ی بعد که چشــم واکنی ،اوضاع بدتر میشــود .دنیایی که توش زندگی
میکنیم این جور است».

پوزش و تصحیح

مطلب مربوط به ایرج کریمی در ســتون یاد روز یکشــنبه نوشــته پریا فردوس
(روزنامهنگار) بوده که به دلیل اشتباه فنی به نام الهام رئیسی ثبت شده است.

