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درگذشت
اسماعیل حاکمیواال
استاد زبان و ادبیات
فرهنگی و هنری فارسی و چهره ماندگار

محمدرضا ترکی ،نویسنده و استاد دانشگاه ،با اعالم خبر درگذشت اسماعیل حاکمی واال ،گفت« :اسماعیل حاکمی
واال اســتاد زبان و ادبیات فارسی و چهره ماندگار ،صبح جمعه ،اول اردیبهشــتماه از دنیا رفت ».او افزود« :اسماعیل
حاکمیواال از اســتادان برجســته و ممتاز دانشگاه تهران در حوزه زبان و ادبیات فارســی بود .او سالها دچار بیماری
پارکینســون بود».اسماعیل حاکمیواال (زاده  ۱۳۱۵در آبادان) استاد دانشــگاه ،پژوهشگر ادبیات و مترجم ایرانی بود.
حاکمی واال در ســال  ۱۳۶۸بهعنوان استاد ممتاز دانشــگاه تهران و سال  ۱۳۸۴بهعنوان چهره ماندگار ادبیات فارسی
شناخته شد.
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ستون یاد

تازههای نشر

«گربه همسایه» جدیدترین مجموعه شعر مصطفی مستور

«گربه همسایه» شامل  25قطعه شعر سپید «من و او»،
«درباره گربه همسایه»« ،مرثیه برای عشاق زنده جهان»،
«روزگار مادرم»« ،روزگار پدرم»« ،دختر همسایه»« ،توده
غمگیــن چســبناک»« ،زندگــی»« ،کارگاه»« ،جنگ»،
«حقیقــت و مجــاز»« ،حکمتهای گربه همســایه،»۱
«حکمتهای گربه همســایه« ،»۲احترام»« ،شعر درباره
کیفیت ســنگ شــدن»« ،حکمتهای گربه همسایه،»۳
«مــوزه عشــق»« ،یادداشــتهای گربه همســایه،»۱
«یادداشــتهای گربه همســایه« ،»۲حکمتهای گربه
همســایه« ،»۴گزارش»« ،حکمتهای گربه همسایه،»۵
«وصیتنامه گربه همسایه»« ،غیبت».
«جنگ» عنوان یکی از قطعات گربه همسایه است:
در کوران جنگ
در اورژانس بیمارستان دولتی پایین شهر
البهالی جیغ و خون و عکسهای رادیولوژی
و مالفههای سفید
و آژیر آمبوالنس
و دعا
و کمی مرگ
و خیلی ترس
و البه الی ذرات وحشت معلق در فضا
وقتی دخترک هفت ساله سرباز مجروح همسایه
زیر نور بعد از ظهر
به گربه خپل روی پاهایش خندید
همه ما نفس راحتی کشیدیم
«گربه همســایه» با شمارگان ســه هزار نسخه در 58
صفحــه ،به بهای پنج هزار و  500تومان از ســوی نشــر

مرکز منتشــر شده اســت«.پلیس جدید» برای نوجوانان و
«ماجراهای فیندوس» برای کودکان
فرمهر منجزی ،نویســنده ،ویراستار و مترجم کتابهای
کودک و نوجــوان ،برای مطالعــه  ،مجموعه «ماجراهای
فیندوس» را به کــودکان و «پلیس جدید» را به نوجوانان
پیشنهاد داد.
کتاب «پلیس جدید» را بخوانند و درباره این کتاب توضیح
داد :این کتاب با ترجمه شهال انتظاریان از سوی نشر چکه

ایــن مترجم همچنیــن مطالعه مجموعــه «ماجراهای
فینــدوس» را نیز به کــودکان پیشــنهاد داد و گفت :این
مجموعه نوشــته ســون نوردکوئیســت و با ترجمه زهرا
قلعهنویی از ســوی نشر چشمه منتشــر شده است و در آن
ماجرای یک کشاورز با گربهاش مطرح میشود.
در هر کدام از جلدهای این مجموعه اتفاقهای مختلفی
رخ میدهد و به تنهایی انسانها ،ارتباط انسان با حیوانات و
نیازهای عاطفی انســانها اشاره میکند و به دلیل اینکه به

منتشر شده و جزء برگزیدگان جایزه شورای کتاب کودک و
چندین جایزه معتبر جهانی است.
در این اثر دو جهان موازی روایت شده است و نویسنده از
فرهنگ و اسطورههای کشور خود در خلق اثر بهره گرفته و
به نوعی هویتیابی کرده است .به نظر من «پلیس جدید»
رمانی خانوادگی است که جادو و موسیقی در آن نقش دارند
و راهکارهایی را برای پرورش ذهن بچهها ارائه میدهد.
عالقه و شناخت تامپسون نسبت به فرهنگ فولکلور و نیز
موســیقی کشور ایرلند در این کتاب به خوبی دیده میشود
و به نقش موســیقی در پرورش ذهن کــودک میپردازد.
همچنین نتهای موســیقی نیــز در انتهای هر فصل ارائه
شده که قابل اجرا و درآمیخته با فرهنگ است.

دغدغههای کودکان مانند ترس از تاریکی ،ترس از تنهایی،
مسئولیتپذیری ،مشــارکت و  ...میپردازد برای کودکان
پیش دبستانی و دبستانی بسیار جذاب و آموزنده است.
فرمهر منجزی ،نویســنده ،ویراستار و مترجم کتابهای
کودک و نوجوان ،ســال  1329متولد شــد .وی از اعضای
شورای کتاب کودک و فرهنگنامه کودک و نوجوان است .تا
به حال بیش از  50کتاب از وی منتشر شده است که از آن
جمله میتوان به «خواهر کوچولو»« ،هیوپاین جوجه تیغی
دانا»« ،ســیاه زیبا»« ،خانم تاگل و دایناسور» ،داستانهای
بچههای شــیطان»« ،موش کی هستی؟»« ،مامانبزرگ
موش کوچولو»« ،چرا آسمان اینقدر دور است؟»« ،ویزی
ویگ پشمالوی فضایی»« ،دردسر معلم»« ،اگر یک موش

را به مدرسه ببری»« ،آنی ماشین حساب»« ،آمبر براون به
کالس چهــارم میرود» و «چند روز با پدر بزرگ» اشــاره
کرد.
کتاب «آشــویتس خصوصی من» مجموعه شعر حسن
همایون.
به گفته سراینده شعرهای این مجموعه ،کتاب اخیر یک
مجموعه شعر به هم پیوســته است و در عین حال که هر
شــعر مستق ً
ال روایت خودش را دارد ،در چینش آنها و نوع
روایتها نیز ســعی شده است در کلیت هر یک از روایتها
داستان «آشویتس
همدیگر را کامل کنند و تکههایی دیگر از
ِ
خصوصی» را پیشروی مخاطب بگذارند.
در شعرهای این مجموعه زاوی ه دیدهای متعددی به کار
گرفته شده و روایتمندی و از سویی تخیل سورئال از عمده
ویژگیهای شعرهای این کتاب است.این کتاب در سه فصل
«شکنجه شدهها»«« ،عاشقانههای ناتمام برای آنا»« ،خرده
روایتهایی از هراس و انزواء» تدوین شــده است .همایون
روایت «شکنجهشدهها» از سالها پیش
در این باره گفت:
ِ
شــروع شــد و به تدریج تکهها و بخشهایی از زیست و
زندگی آدمهایی روایت شد که به انحاء مختلف در مناسبات
زندگی مدرن شهری آزار میدیدند و شکنجه میشدند و این
همه رنج و اندوه نمیتوانست واقعی باشد و به همین دلیلی
فصلی دیگر به عنوان «عاشقانههای ناتمام برای آنا» شکل
گرفت .فصل سوم هم خرده روایتهایی است که به تدریج
گردهم آمده و انزواء و تنهایی آدمی در این هســتی تابناک
و شوریده را روایت میکند.کتاب «آشویتس خصوصی من»
در  ۱۷۲صفحه و با قیمت  ۱۴هزار تومان از ســوی نشــر
چشمه منتشر شده است.

حضور گروه کر ایرانی در مسابقات آسیایی سریالنکا

گــروه کر صلح بــه رهبری محمدرضــا پورمقدم که در
شهریورماه ســال  1394در مرکز آموزش موسیقی «نوای
شهرآشــوب» پایه گذاری شــده و پس از  8ماه تمرین در
اولین گام توانست مقام دوم و بهترین اجرای آثار کومیتاس
را در فستیوال رنسانس شــهر گیومری ارمنستان ()2016
بدست بیاورد ،در ادامه راه رسیدن به اهدافش ،خود را برای
مسابقات آسیایی «پســیفیک ،کولومبو  2017سریالنکا»
آماده می کند.
«گــروه کر صلح» بر این باور اســت که در کشــور ما
موســیقی کالسیک سالهاســت که مهجور مانده (به طور

اخص موســیقی کرال) و در شرایطی که اجرای آثار متعلق
به دوره های کالسیک ،رمانتیک و مدرن در موسیقی کرال،
چندان محلی از گفتگو ندارد ،این گروه برآن شده تا در بدو
امر ،با اجرای کرال های قرون وســطی ،رنسانس و باروک
(همانند آثار آهنگسازان رنسان همچون توماس تالیس و،)....
گام هر چند کوچک اما تأثیر گذاری را جهت شناساندن این
مهم برای تمام اقشار جامعه بردارد.
مدیــر گــروه کر صلح نــوای شــهر آشــوب در ادامه
صحبتهایش خاطرنشــان کرد« :این گروه از مدت زمانی
که تشکیل شده ،فراز و نشیبهایی داشته اما در حال حاضر

شرایط بسیار خوبی داشته و با تکیه به توان تکنیکی باالی
اعضــای خود قصد دارد که بهترین حضــور خود را در این
فستیوال ،همچون فستیوال «رنسانس گیومری» ارائه دهد
و نماینده ای شایسته و در خور نام جمهوری اسالمی ایران
که همواره پیــام آور صلح بوده ،به جغرافیای دور و نزدیک
معرفی گردد .شایان ذکر است که گروه «کر صلح» ،با هدف
اشاعه موسیقی کالسیک برای همه اقشار جامعه و باال بردن
ســطح دانش افراد جامعه پایه گذاری شده و در این زمینه
فعالیت میکند.
این گروه با شــعار «کالسیک پیام آور صلح برای همه»

اعالم آخرین آمار فروش فیلمهای روی پرده
با آغاز اکران فیلم «امتحان نهایی» عادل یراقی در  10سالن سینما ،چیدمان اکران نوروزی تغییر کرد.
آمار فروش فیلمهای نوروزی تا تاریخ  31فروردین ماه به روایت پخشکنندگان سینمای ایران اعالم شد.
فیلم «امتحان نهایی» ســاختهی عادل یراقی با بازی لیال زارع و شهاب حسینی که از روز چهارشنبه  30فروردین
ماه در  10سینمای تهران به نمایش درآمده است ،سعید خانی پخش کننده فیلم درباره آخرین رقم فروش این فیلم به
ایســنا گفت :این فیلم در روز چهارشنبه 10 ،میلیون و پنج شنبه  21میلیون فروش داشت ه است که این رقم با توجه به
شروع اکران و تعداد محدود سالن نمایش،رقم
به گفتهی خانی؛فیلمهای مســتقل و اجتماعی برای اکران وضعیت نگران کنندهای دارند و در این راســتا ما با کلی
پیگیری فعال توانستهایم 10 ،سالن بگیریم بنابراین امیدواریم در روزهای آینده به تعداد سالنهایمان اضافه شود.
فیلم «امتحان نهایی» با فیلمنامهای از عباس کیارســتمی ســاخته شده اســت و طبق اعالم پخشکننده ،تبلیغات
تلویزیونیاش هم بزودی آغاز میشود.
فروش «ماجرای نیمروز» بیش از  3میلیارد
فیاض پارسیان پخشکننده فیلم «ماجرای نیمروز» به کارگردانی محمد حسین مهدویان نیز خبر داد که این فیلم در
تهران  2میلیارد و  275میلیون تومان و در شهرستانها  1میلیارد و  40میلیون تومان فروش داشته است.
آخرین فروش «آباجان» و یک روز بخصوص
علی سرتیپی مدیرعامل «فیلمیران» نیز از فروش یک میلیارد و  235میلیونی میلیون «آباجان» هاتف علیمردانی و
یک میلیارد و « 60یک روز بخصوص» همایون اسعدیان در تهران و شهرستانها خبر داد.
«گشت  »2و «خوب،بد جلف» چقدر فروختند؟
فیلــم «خوب،بد جلفـ» بیش از  9میلیارد و  150میلیون تومان در تهران و  5میلیارد و  200میلیون در شهرســتانها
فروش داشته است ،که مجموع فروش آخرین ساختهی پیمان قاسم خانی را به رقم  14میلیارد و  350میلیون می رسد.
به گفتهی مختاری پخش کننده «گشت  »2در تهران  7میلیارد و  700میلیون تومان و در شهرستانها  5میلیارد و 450
میلیون تومان فروخته است که مجموع فروشش را در تهران و شهرستانها به  13میلیارد و  150میلیون تومان میرساند.
اعالم رقم فروش «سه بیگانه»
حبیب اسماعیلی پخش کنندهی «سه بیگانه» به کارگردانی مهدی مظلومی نیز آخرین فروش این فیلم را یک میلیارد
و  900میلیون در تهران و شهرستانها اعالم کرد.

کارگردان ایرانی در بخش «هفته منتقدین کن»

انیمشن «تهران تابو» ساخته علی سوزنده به بخش رقابتی فیلمهای بلند پنجاهوششمین دوره «هفته منتقدین کن»
راه یافت.
به گزارش سینماسینما ،فهرست فیلمهای حاضر در پنجاهوششمین دوره «هفته منتقدین کن» در بخشهای رقابتی
فیلمهای بلند ،کوتاه و نمایشهای ویژه اعالم شد.
انیمیشن  ۹۰دقیقهای «تهران تابو» به نویسندگی و کارگردانی علی سوزنده فیلمساز ایرانی-آلمانی در استودیویی در
شــهر وین اتریش و با بازیگران واقعی ساخته شده و گفته میشود ،آمیزهای خالقانه از انیمیشن و رمانهای گرافیکی
است و مضمونی اجتماعی دارد.
هفتادمین جشنواره فیلم کن از تاریخ  ۱۷تا  ۲۸می ( ۲۸اردیبهشت تا  ۷خرداد) در فرانسه برگزار میشود.

آفتهای چند سال ه یک جشنواره

جــواد انصافی معتقد اســت :برخی تصمیمات چند ســال
گذشتهی جشنوارهی نمایشهای آیینی و سنتی آفتی شده که
بسیاری از قدیمیهای این حوزه را دلسرد کرده است.
این کارگردان و بازیگر باسابقه در اجرای نمایشهای ایرانی
و آیینی که براساس فهرســت منتشر شده برای بازبینی اثری
به جشنواره نمایشهای آیینی و ســنتی ارائه نکرده است ،در
گفتوگویی با ایســنا بیان کرد :برای این دوره از جشنواره متن
نمایشــی را ارائه کردم ،اما به نظرم به دلیل درک نکردن اصل
کار مورد پذیرش اولیه قرار نگرفت ولی فعال پس از توضیحاتی
که دادم قرار بر این شد تا آن را دوباره بررسی کنند.
او با اشــاره به اینکه نام این نمایش «خفتگان چشم باز» و
اثری موزیکال اســت ،گفت :اولین بار است که میخواهم این
نمایش را اجرا کنم .البته متن آن را در ســال  80نوشــتم و در
ســال  81دو سه اجرای خیلی محدود هم داشت ،اما بعد اجازه

اجرای عمومی به آن داده نشد .در حال حاضر هم اگر مجوزی
برای اجرای آن داده نشــود ترجیح میدهم صبر کنم تا زمان
آن فرا برسد.
انصافی با اشــاره به اینکه شخصیت اصلی این نمایش یک
ســیاه اســت که خودش آن را بازی میکند ،توضیح داد :من
مدتی شاگرد اســماعیل مهرتاش بودم و او تنها کسی بود که
در دوران گذشــته نمایشهای موزیکال روی صحنه میبرد؛
نمایشهایی که بر مبنای موســیقی بودند و حتی خوانندههایی
همچون محمدرضا شــجریان هم در آنها حضور داشتند ،در
واقع آثار او با محوریت خواننده و به نوعی به شکل اپرای ایرانی
اجرا میشــد .وی ادامه داد :براین اساس با توجه به آنچه از او
آموخته بودم این نمایش را آماده کردم و از آنجا که شــعرهایی
در متن وجود دارد که باید براساس موسیقی خود خوانده شود،
در ابتدای بررسیهای جشنوار ه متوجه آن نشدند.

هر  ۶ماه یکبار اقدام به عضو گیری میکند و افراد را در هر
سطحی خاص تحت آموزش قرار میدهد.

خورشید سیاه؛ آلبومی متفاوت

اولین آلبوم آنپالگد ضبط شــده در کافههــای تهران که
منتخبی از تور کافهگردی گروه "خورشــید سیاه" در زمستان
سال  95است ،به طور رایگان در اختیار مخاطبان موسیقی قرار
داده شد .خورشید سیاه متشکل از طاهر علیرمضانی (سرپرست
و نوازنده گیتار باس) ،جهانگیــر رها (خواننده و نوازنده گیتار
آکوســتیک) ،آرش اســامی (نوازنده گیتار الکتریک) و علی
فرهمند (نوازنده درامز) اولین و تنها گروه حامی محیط زیست
اســت که آثاری را در حمایت از محیط زیست و نقد خشونت
علیه حیوانات منتشر کرده اســت .این گروه موسیقی که تم
اجتماعــی را برای آثارش انتخاب کرده ،پیش از این دو آلبوم
با نامهای "خرس ســیاه بلوچی" و "اشک سیاه" و همچنین
چند تک آهنگ منتشر کرده است .گروه "خورشید سیاه" چند
اجرای رسمی داشته و سال گذشته برای نخستین بار در چند
کافه تهران نواخت و خواند و تــور کافهگردی خود را تبدیل
به یک آلبوم موســیقی با نام "آنپالگد" کرد که سومین آلبوم

رسمی گروه اســت .آلبوم "آنپالگد" حاصل  10شب اجرای
گروه "خورشــید ســیاه" در چند کافه تهران است .آنها در
کافههــای مختلف حضور یافتــه و در حضور مردم به اجرای
موسیقی پرداختند و واکنشهای مثبتی را از این اتفاق دریافت
کردند .به همین منظور اعضای گروه "خورشــید سیاه" قصد
دارند که این اتفاق را در سال جاری و سالهای آتی نیز تکرار
نمایند.همچنین گروه "خورشید سیاه" هماکنون مشغول تولید
یک آلبوم جدید اســت که احتما ًال در اواخر فصل بهار منتشر
میشود .این آلبوم که یک آلبوم استودیویی است ،همچون آثار
قبلی گروه تم اجتماعی دارد و به دغدغههای محیط زیســتی
میپردازد .تا کنون گروههــا و خوانندگان زیادی آثاری را در
خصوص محیط زیست و در حمایت از حیوانات منتشر کردهاند
اما گروه "خورشــید سیاه" تنها گروهی است که این محتوا را
محوریت فعالیت خود قــرار داده و چندین اثر را اختصاص ًا در
همین فضا منتشر کرد ه است.

با حضور  ۲۹هنرمند از  ۱۴کشور

هشتمین سمپوزیوم جهانی مجسمهسازی تهران افتتاح شد

هشــتمین سمپوزیوم بینالمللی مجسمهســازی تهران با حضور  ۲۹هنرمند از  ۱۴کشور دنیا در برج میالد تهران آغاز به کار کرد.
هشــتمین سمپوزیوم بینالمللی مجسمهســازی تهران با حضور  ۱۴هنرمند خارجی ۵ ،هنرمند ایرانی در بخش اصلی و  ۱۰هنرمند در
بخش دانشــجویی ،روز جمعه  ۱اردیبهشــتماه در برج میالد افتتاح شد .در مراســم افتتاحیه این رویداد هنری که با حضور جمعی از
هنرمندان پیشکسوت مجسمهسازی کشور برگزار شد ،سید مجتبی موسوی معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر
تهران و دبیر هشتمین سمپوزیوم بینالمللی مجسمهسازی تهران گفت :اعتبار بینالمللی سمپوزیوم تهران را میتوان در استقبال بسیار
خوب هنرمندان داخلی و خارجی از این رویداد دید .معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران ،رشد هنرمندان را
از تبعات فعالیت در سمپوزیوم تهران خواند و گفت :امسال از میان  ۲۰۰هنرمند ایرانی که در دو بخش دانشجویی و حرفهای در هشتمین
سمپوزیوم تهران شرکت کردند ۵ ،نفر به بخش حرفهای و  ۱۰نفر به بخش دانشجویی راه یافتند ضمن اینکه  ۱۴هنرمند خارجی نیز
از  ۱۳کشــور دنیا در آن حضور دارند.وی درباره متریال هشــتمین سمپوزیوم تهران توضیح داد :امسال هنرمندان بر روی سنگ گوهر
کار میکنند و به پیشنهاد اساتید ۲ ،نفر از هنرمندان خارجی که تجربه خوبی با سنگ گرانیت دارند در این رویداد هنری با این سنگ
اثر خود را ارائه میدهند.دبیر هشتمین سمپوزیوم بینالمللی مجسمهسازی تهران با اشاره به دورههای مختلف این رویداد هنری گفت:
در میان دورههای ســمپوزیوم ما سعی کردیم که از متریالهای مختلف استفاده کنیم لذا از آهن و چوب در دورههای مختلف استفاده
شد.موسوی تصریح کرد :در این دوره از سمپوزیوم ما سعی کردیم که از بهترین سنگها استفاده کنیم تا هم مورد قبول هنرمندان باشد
و هم ماندگاری خوبی برای تهران داشته باشد .با توجه به اینکه طی دهههای گذشته مجسمهسازی ما در بخش سنگ کمتر فعالیت
داشت لذا ما سعی کردیم که این بخش را فعالتر کنیم به همین خاطر امروز بعد از گذشت هشت دوره از سمپوزیوم تعداد هنرمندانی
که با سنگ کار کردهاند از  ۳به  ۵۰نفر رسیده است که قابل توجه است و نشان از رشد هنر مجسمهسازی کشور دارد.

 ۳۱شب ۲۹ ،کنسرت

رکورد تازه محمد علیزاده!

از میــان خواننده های موســیقی پاپ که در
فروردین ماه در تهران و شهرســتانها به روی
صحنه رفتند ،محمد علیزاده بیشترین تعداد اجرا
را داشته است.
محمــد علیــزاده ،خواننده پرکار موســیقی
پاپ ایران و گروه ارکســترش در فروردین ماه
امسال در شهرهای مختلف کشور ،در  ۱۷شب،
مجموع ًا  ۲۹ســانس کنســرت موسیقی برای
مخاطبان و هوادارانش اجرا کرده است که یک
رکورد به حسای میآید.
محمد علیزاده ،فروردین امسال در شهرهایی
چون تهران ،بندرانزلی ،شهریار ،بوشهر ،ایالم،
چالوس ،رامسر و … به روی صحنه رفت.

بزرگداشت
آذرتاش آذرنوش

الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

امروز ساعت  ۱۷قرار است در خانهی کتاب مراسم گرامیداشت آذرتاش آذرنوش
برگزار شــود .آذرنوش هشتادساله شده و گوهری است که باید با آثارش آشنا باشید
تا یکدانگیاش را درک کنید.
آذرتاش آذرنوش در  ۲۹بهمن  ۱۳۱۶در شــهر قم بهدنیا آمد ،تحصیالت ابتدایی را
در اهواز و دوره دبیرستان را در تهران به پایان برد .وی در رشته ادبیات عرب دانشگاه
تهران فارغالتحصیل شــد .دوره دکتری ادبیات عرب را از کشــور فرانسه گرفت .از
نخستین رساله دکتری خود «تحقیق و ترجمه بخشی از کتاب طبقات الشعرای ابن
معتز» دفاع کرد .ســپس در رشته ادبیات عرب به نگاشتن رساله دیگری با تصحیح
کتاب «خریــده القصر عمادالدین اصفهانی» پرداخــت .او پس از حصول بر دومین
دکتری خود به ایران بازگشت و در «بنیاد فرهنگ ایران» و پژوهش در باب واژههای
فارســی معرب ،مشغول و در دانشــکده معقول و منقول که آن هنگام به «الهیات و
معارف اســامی» تغییر نام داده بود به سال  ۱۳۴۶اســتخدام شد .وی گروه عربی
دانشکده مذکور را سر و سامان بخشید و سپس به معاونت دانشکده برگزیده شد ،بعد
از آن بهمنظور تحقیق و آموختن زبان آرامی به دانشــگاه کمبریج انگلستان رفت .او
نخســتین ایرانی بود که در ادبیات عرب دکتری گرفتهاست .آذرنوش در بازگشت به
ایران به امر آموزش زبان عربی همت گماشت ،او باتوجه به ساختار زبانهای هند و
اروپایی بهخصوص زبان مادری خود فارســی ،و با گوشه چشمی به علم زبانشناسی
به تدوین کتاب «آموزش عربی» با شــیوهها و ساختارهای دستوری تازه دست زد.
از ســال  ۱۳۶۴مدیریت بخش ادبیات عرب را در مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی
بهعهده گرفت و طی ده سال عالوه بر تألیفات شخصی ،بیش از  ۲۰۰مقاله نگاشت و
صدها مقاله را نیز ویرایش کرد.او هماکنون عالوه بر کار استادی در دانشکده ادبیات
(و گاه در دانشگاه امام صادق ،تربیت مدرس) و مدریت بخش عربی در دائرةالمعارف،
ســردبیر مجله مقاالت و بررســیها و نیز مدیر بخش عربی در دانشکده الهیات نیز
هست .وی چهره ماندگار ادبیات عرب در همایش چهرههای ماندگار بود.کتابهای
«موســیقی کبیر» و «فرهنگ معاصر عربی-فارســی» آذرنوش در شانزدهمین و
نوزدهمین دورهی جایزه کتاب سال ایران به عنوان کتابهای برگزیده شناخته شدند
و از کتابهای «چالش میان فارســی و عربی» و «آموزش زبان عربی» او در بیست
و پنجمین و بیست و ششمین دورهی این جایزه تقدیر شد.
آذرنوش دکتری ادبیات عرب را از کشــور فرانســه گرفته و در سال  ۱۳۴۶پس از
بازگشــت به ایران در «بنیاد فرهنگ ایران» استخدام شد و گروه عربی دانشکدهی
معقول و منقول را ســر و سامان داد و سپس بهمنظور تحقیق و آموختن زبان آرامی
به دانشگاه کمبریج انگلستان رفت.او نخســتین ایرانیای است که در ادبیات عرب
دکتری گرفت ه اســت .وی از ســال  ۱۳۶۴مدیریت بخش ادبیــات عرب را در مرکز
دائرةالمعــارف بزرگ اســامی بهعهده گرفت و طی ده ســال ،عــاوه بر تألیفات
شــخصی ،بیش از  ۲۰۰مقاله نگاشت و صدها مقاله را نیز ویرایش کرد .او عالوه بر
کار استادی در دانشکدهی ادبیات (و گاه در دانشگاههای امام صادق و تربیت مدرس)
و مدیریت بخش عربی در دائرةالمعارف ،ســردبیر مجلهی مقاالت و بررسیها و نیز
مدیر بخش عربی در دانشکدهی الهیات و از چهرههای ماندگار ایران است .برنامهی
گرامیداشت آذرتاش آذرنوش ،روز یکشنبه  ۳اردیبهشت ساعت  ۱۷در خانهی کتاب
به نشانی خیابان انقالب ،بین خیابانهای فلسطین و برادران مظفر برگزار میشود.
کتابخانهای برای زندگی بهتر

من یک درختم ،سخت تنهایم

من یــک درختم کتاب کوچکی
از داســتانهای انتخابــی اورهان
پاموک از میان آثار خودش است.
این داستانها از کتابهای نام من
سرخ ،کتاب سیاه ،برف و استانبول
انتخاب شدهاند و میتوان آنها را به
طور مجزا و مستقل از کتاب اصلی
مطالعه کرد .به طور کلی میتوان
عنوان اورهان پاموک برای همه را
به این کتاب نســبت داد چرا که این بهترین مسیر برای شناخت تولیدات داستانی و
غیرداستانی این نویسندهی نوبلیست است.
پاموک میگوید این کتاب شامل دو بحث مهم است که وی همواره رویاپردازی و
داستانسرایی دربارهی آن را دوست داشته است؛ بخش اسرارآمیز تاریخ و خاطرات
دوران کودکی و سالهای مدرسه .حضور این دو مبحث به عنوان منبع الهام تقریب ًا
در تمام داســتانها و مقاالت او مشهود اســت و او معتقد است که این دو موضوع
در آثار او همیشــه کنار هم هســتند و به بیانی دیگر روی کودکانهی تاریخ و روی
تاریخی کودکی از محورهای موردعالقهی او هستند.
داســتانهای منتخب در این کتاب از بین آثاری که پاموک در چهل سال نوشته
اســت انتخاب شدهاند و موضوعات مختلفی دارند ،داستان اول به حکایت مأموریت
متفاوت یک جالد دولت عثمانی است .در داستان دیگر یک درخت و یک نقاشی به
بیان داســتانهای خود میپردازند و در این حین پاموک خاطراتی از دوران کودکی،
نوجوانی و مدرســه خود را با این داستان میآمیزد .طرح روی جلد کتاب نیز نقاشی
نویســنده از یک در خت است.این کتاب در زمان انتشار یک بخش سورپرایزی هم
برای خوانندگان آثار پاموک داشــت و آن گنجاندن قســمتی از کتاب جدید و چاپ
نشــدهی او تحت یک داستان نســبت ًا بلند بود که بعداً در سال  ۲۰۱۴به طور کامل
منتشر شــد .این داستان با عنوان چیز عجیبی در ذهنم؛ روایت سالهای مدرسهی
قهرمان داســتان مولود کارتاش است .این شــخصیت برای اولین بار در کتابهای
پاموک حضور پیدا میکند و در این داستان درگیریهای ذهنی دورهی نوجوانی اعم
از مســائل خانوادگی و تحصیلی او به تصویر کشیده میشود .این کتاب با ترجمهی
ایرج نوبخت و در انتشارات دنیای نو به چاپ رسیده است .بخشی ار کتاب:
من یک درختم ،ســخت تنهایم ،باران که میبــارد ،میگریم بهخاطر رضای خدا
به آنچه که شــرح میدهم گوش کنید ..قهوهتان را نوش جان کنید تا خوابتان بپرد
و چشمانتان باز شود و هوشمندانه نگاه کنید تا بگویم که چرا اینهمه تنها هستم.
میگویند برای این که پشت سر استاد نقال تصویر درختی بوده باشد ،شتابزده بر
روی کاغذی زمخت و بدون آهار نقاشــی شدهام .در کنارم نه درختچههای دیگری
است نه علفهای هفت برگ کویر و نه صخرهای ،نه اشباح تیره و تاری که گاهی
اوقات شــبیه انسان و شیطاناند و نه در آســمان ابرهای پیچواپیچ { نقاشیهای}
چینی .تنها یک زمین ،یک آســمان ،یک من و یک خط افق.چون درخت هســتم،
شــرطش این نیست که جزئی از کتابی باشــم .اما از این که به عنوان تصویر یک
درخت در صفحهای از کتابی جای نگرفتهام ناراحت میشــوم .بهنظرم میرسد که
اگر در کتابی گویای چیزی نباشــم ،پرستشم میکنند ،مثل کفار تصویرم را به دیوار
میآویزند و به آن ســجده میکنند .به گوش علمای ارض رومی نرسد ،از این بابت
پنهانی فخر میکنم و سپس با شرمساری بهشدت میترسم.

