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فرهنگی و هنری

مراسم پایانی
جشنواره طنز سوره
برپا میشود

موسسه سپهر سوره هنر از برگزاری اختتامیه جشنواره طنز سوره در اوایل هفته آینده و تالش این جشنواره برای ترویج طنز فاخر خبر داد.
آثار برتر در رشته عکاسی و کاریکاتور در نگارخانههای ایستگاههای مترو برای عموم مردم به نمایش درمیآیند .همچنین آثار برگزید ه بخش
کاریکاتور در گالری «ابوالفضل عالی» و در گالری خانه عکاسان ایران ،آثار برگزید ه بخش عکاسی به نمایش گذاشته میشود .سال گذشته و
دادن حادثه پالسکو و برای همدردی با جانباختگان این
در بهمن ماه قرار بود اختتامی ه نهمین جشنواره طنز سوره برگزار شود اما به دلیل رخ ِ
زمان برگزاری اختتامیه را به اردیبهشت امسال موکول کردیم که اوایل هفته آینده در تاالر سوره برگزار میشود.
حادثهِ ،
مراسم اختتامیه نهمین جشنواره طنز سوره  ۳۱اردیبهشت  ۱۳۹۶از ساعت  ۱۷:۰۰در تاالر سوره حوزه هنری برگزار میشود.

هادی منتظری آهنگساز پیشکسوت:

جشنواره موسیقی نواحی نیاز به پشتوانه مالی دارد

جشــنواره موسیقی نواحی نیاز به پشــتوانه مالی دارد ».این را
هــادی منتظری – نوازندهی پیشکســوت کمانچه -میگوید و
تاکید میکند حتی موســیقی ســنتی ایران هم در پایه فرهنگ
اقوام استوار است؛ یعنی آنکه موسیقی سنتی ریشه در اقوام دارد.
این آهنگســاز پیشکسوت راهکار خود در زمینه جذب نیروهای
بیشتر و پیشرفت موسیقی نواحی را اینطور توضیح داد« :پیشنهاد
من در خصوص جدی گرفته شدن موسیقی نواحی این است که
یک دانشگاه ،دانشکده یا موسسه موسیقی نواحی راهاندازی شود
که صرف ًا و تخصص ًا به این مقوله بپردازد .صرف چند واحد درسی
مربوط به موســیقی اقوام در کالسهای موسیقی کافی نیست
بلکه باید یک دانشــگاه موســیقی نواحی وجود داشته باشند که
مدیرانش همه پژوهشگر باشند و خالصانه کار کنند .پژوهش در
مورد موسیقی نواحی ،با خودش بینش به همراه میآورد و در این
صورت میشود بهتر و عملیتر به این مقوله پرداخت» .
این نوازنده ویلن و کمانچه درباره اهمیت برگزاری جشــنواره
موسیقی نواحی ایران گفت« :طبیعت ًا بودن جشنوارهها خیلی بهتر
از نبودشــان است .این یک امر طبیعی است که همه به آن باور
دارند .تا به حال هم در جشــنواره موسیقی نواحی کارهای خوبی
انجام شده اما جشنواره نیاز به پشتوانه مالی دارد و آقای صدری

جشنوارهی «سینه ایران» به شکل رسمی همکار جشنواره
بینالمللی فیلم تورنتو در کشور کانادا شد.
به نقل از سایت جشنواره فیلم تورنتو ،جشنوارهی «سینه
ایران تورنتو» در کنار جشنوارههای معتبری همانند جشنواره
بینالمللی فیلم مستند تورنتو (هات داکس) به عنوان یکی
ی شد.
از جشنوارههای همکار جشنواره بینالمللی تورنتو معرف 
جشــنوارهی «ســینه ایران» دو ســال پیــش به همت
جمعی از منتقدین و عالقهمندان ســینمای ایران در تورنتو
ی این مدت با
شــکل گرفت و آنطور که گفته میشود ،ط 
ی ساکن تورنتو روبرو شده
ی و غیر ایران 
استقبال جامعه ایران 

و دیگر خدمتگذاران این عرصه همیشه با نهایت دل و جانشان
سعی کردهاند که یک جشنواره خوب و آبرومند برگزار کنند».
این هنرمند درباره محوریت دهمین دوره جشــنواره موسیقی
نواحــی توضیح داد« :منظومهخوانی یکی از ســنتهای قدیمی
موســیقی اقوام ایران اســت که در بخشهای مختلف کشور با
اســمهای مختلف شناخته میشود .شــمالیهای عزیز آن را با
امیریخوانی میشناســند ،در کردســتان بیتخوانی میشود و
شــاهنامهخوانی هم در منطقه بختیاری رواج دارد .این شکل از
موســیقی که قدمتش به چند قرن قبل بر میگردد ،الزم اســت
که همچنان حفظ شــود چون منظومهخوانی سنت گذشتگان ما
بوده و منســوخ شــدن آن یعنی عدم توجه به ســنتهای غنی
کشور .در بخش منظومهخوانی و شاهنامهخوانی باید این تفکیک
قائل شــود که منظومهها با اشعار آیینی قاطی نشوند .مث ً
ال گاه ًا
یک عده به علت آشــنایی اندک با مسائل ادبیاتی ،ممکن است
که اشــعار آیینی را وارد موسیقی نواحی کنند که این اتفاق نباید
بیفتد چون این دو مبحث جدا از هم هســتند و هر کدام به نوبه
خود ارزشمند هستند».
منتظری به اهمیــت توجه جداگانه به بخشهای موســیقی
نواحی اشــاره کرد و گفت« :جدا بودن بخش اجرای موســیقی،

«سینه ایران» همکار جشنوار ه فیلم تورنتو شد
است.
حامد بهــداد ،فرهاد اصالنی ،بهرام رادان ،ســاره بیات،
شــهرام مکری ،گوهر خیــر اندیش ،امیر پروین حســینی
و ســودابه مرادیان و بســیاری دیگر از هنرمندان با نمایش
آثار ،برگزاری جلســات پرسش و پاسخ در این چند سال در
جشنواره سینه ایران شرکت کردهاند.
جشــنواره سینه ایران با هدف اولیه معرفی بهتر سینمای
ی تشکیل شد.
ایران ب ه جامعه غیر ایران 
طبق اعالم برگزارکنندگان؛ «همکاری نزدیکتر جشنواره
تورنتو و جشنواره سینه ایران این امکان را ب ه جشنواره سینه

گروه کر «اردیبهشت» در رودکی اجرا کرد

گروه ُکر «اردیبهشت» به رهبری حمید عسکری ،در تاالر رودکی
روی صحنه رفت.
به نقل از روابط عمومی این گروه موســیقی ،شــامگاه گذشته و
در نخستین شــب اجرای گروه کر «اردیبهشت» تعدادی از قطعات
ُکرال ساخته دکتر حمید عسکری بر مبنای اشعاری از وحشی بافقی،
باباطاهر و قطعاتی از آوازهای محلی ایران اجرا شــدند .در این اجرا
همچنین قطعاتی ســاخته «کمیتاس» هنرمند ارمنی« ،ســرگئی
آقاجانیان»« ،مارتون اســرائیلیان»« ،باخ»« ،آربی باموبیان»« ،پیام
میرجعفری» و «شهریار اصالنی» به اجرا درآمدند.
ُکر «اردیبهشت» که ســال  ۱۳۸۸توسط دکتر حمید عسکری و
با هدف ارتقا و اعتالی موســیقی ُکرال ایران تأســیس شده است،
سال گذشته در نخستین اجرای رسمی خود با استقبال دوستداران

اصغر فرهادی جشنواره
کن را افتتاح میکند

بخش پژوهشی و بخش فیلم مستند ضمن رعایت شأن هریک
از این بخش ها باعث میشــود زیر سایه یکدیگر قرار نگیرند .در
بخش اصلی هم به نظرم حتم ًا باید فیلم اجرای گروهها توســط
هیأت ناظر و هیأت داوران جشنواره بررسی شود و بعد به واسطه
اجرای خوبشان به جشنواره دعوت شوند .متأسفانه در سالهای
اخیر اینطور مرســوم شده که میگویند به هنرمندان باید هدیه
نقدی داده شــود .من این را قبول نــدارم و به نظرم بهترین کار
این اســت که از اســاتید به شــکل نقدی و غیر نقدی تقدیر و

موسیقی آوازی مواجه شد .رپرتوار ُکر «اردیبهشت» سرشار از قطعات
نوین آکاپال به زبان فارسی (نیایشی و تنظیم آوازهای محلی ایرانی)
است و به آثار ُکرال آهنگسازان کالسیک جهان نیز توجه دارد.
حمید عســکری ،عضو هیأت علمی دانشــکده موسیقی دانشگاه
هنر تهران ،آهنگسازی نوگراست که به خلق آثار در حوزه موسیقی
آوازی ،بویژه ُکرال ،گرایش دارد.
وی دانشآموختــه مقطــع دکتــری رشــته هنــر در گرایش
موسیقیشناســی از انســتیتوی هنرهای زیبای آکادمی ملی علوم
ارمنســتان اســت ،همچنین دانشآموخته کارشناســی ارشــد و
آسپیرانتورای آهنگســازی کنســرواتوار دولتی کومیتاس ایروان و
کارشناســی ارشــد رهبری ُکر از همین دانشگاه است .او همچنین
پیش از ســفر به ارمنستان ،مبانی موســیقی را نزد زندهیاد هویک
اوهانجانیانس فراگرفته و مقطع کارشناسی فلسفه دانشگاه تهران را
نیز به پایان رسانیده بود.
پیش از این ،مجموعهای از آثار آهنگســازی حمید عســکری در
آلبوم «طرح نو» توسط مرکز موسیقی حوزه هنری منتشر شده بود.
همچنین در کارنامه هنری  -اجرایی این هنرمند ،رهبری گروه ُکر
ارکستر سمفونیک تهران و داوری جشنواره موسیقی فجر و بسیاری
فعالیتهای فرهنگی دیگر دیده میشــود.در شب نخست این اجرا،
هنرمندانــی مانند دکتر محمدرضا آزادهفر ،اتابک الیاســی ،وارطان
ساهاکیان ،دکتر ارجمند ،دکتر قرسو ،علیرضا شفقینژاد و ابوالفضل
صادقنژاد ،مهمان گروه کر «اردیبهشت» بودند.

ایران میدهد که به شکلی موثرتر به معرفی فیلمهای ایرانی
در بین مخاطبین غیر ایرانی بپردازد ،یکی از اهداف دیگر این
رویداد ،معرفی طیف متنوعی از سینمای ایران در کانادا بوده
و از این رو این جشنواره کار خود را به ژانر خاصی از سینمای
ایران محدود نکرده است».
امیر گنجوی ،مدیر این رویداد ســینمایی اعالم کرد که
جشنواره "ســینه ایران تورنتو" امســال در تاریخ ١٧تا ١٩
نوامبر ( 6تا  8آذر) در تورنتو و در محل اصلی جشــنوارهی
تورنتو برگزار خواهد شد و تیم اجرایی از هم اکنون در حال
برنامهریزی جشنواره هستند.

ساخت مستندی بر اساس زندگی اورسن ولز

شبکه «نتفلیکس» از ساخت مستندی بر اساس  ۱۵سال
پایانی زندگی اورسن ولز خبر داد.
به نقل از اســکرین ،در این مســتند که کارگردانی آن را
«مورگان نویل» بر عهده دارد ،به زندگی «اورســن ولز» و
رابطه پیچیده هنری و تجاری او با هالیوود پرداخته میشود و
برای عرضه در سال  ۲۰۱۸آماده خواهد شد.
کمپانی «نتفلیکس» اخیرا نیز اعــام کرده قصد دارد با
سرمایهگذاری ،فیلم ناتمام «روی دیگر باد» آخرین ساخته
«اورســن ولز» را  ۴۰سال پس از ساخت ،تکمیل ،ترمیم و
اکران کند.
«ولز» ســاخت ایــن فیلم را در ســال  ۱۹۷۰آغاز کرد و
مراحل فیلمبرداری آن تا شش سال به دلیل تغییر بازیگران و
فیلمنامه و همچنین مسائل مالی به طول انجامید ،اما پس از
پایان فیلمبرداری ،نگاتیوها بایگانی شدند و منازعات حقوقی
بر سر این که مالک اصلی فیلم چه کسی است« ،اورسن ولز»
را از ادامه کار و نهایی کردن فیلمش بازداشــت و او تنها ۴۰
دقیقه از فیلم را تدوین کرد.
از جمله افتخارات «اورســن ولز» که ســاخت فیلمهایی
چون «همشــهری کین» و «امبرســونهای باشکوه» را

اصغــر فرهادی کارگردان ایرانی بــا حضور روی صحنه
جشــنواره کن و سخنرانی ،هفتادمین جشــنواره فیلم کن
را افتتاح خواهد کرد .مراســم افتتاحیه هفتادمین جشنواره
بینالمللــی فیلم کن امروز  27اردیبهشــت مــاه در حالی
برگزار میشود که اصغر فرهادی کارگردان سرشناس ایرانی
با حضور در مراســم افتتاحیه و سخنرانی ،این رویداد مهم
سینمایی را افتتاح خواهد کرد.
اصغر فرهادی برنده دو جایزه اسکار خارجی ،سال گذشته
با فیلم «فروشــنده» جایزه بهترین فیلمنامه کن و بهترین
بازیگر مرد جشنواره (شهاب حسینی) را کسب کرد.
هفتادمین جشــنواره فیلم کن از تاریخ  ۱۷تا  ۲۸می (۲۸
اردیبهشت تا  ۷خرداد) در کن فرانسه برگزار میشود.

همزمان با فرا رســیدن روز جهانی موزه در روز پنجشنبه
( ۲۸اردیبهشــت) ،بازدید از موزه سینمای ایران برای عموم
رایگان اعالم شد.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی موزه سینمای
ایران ،عالقمندان به بازدید میتوانند از ســاعت  ۹تا  ۱۷به
ایــن مکان تاریخی در خیابان ولیعصــر (عج) ،باغ فردوس
مراجعه کنند.
موزه سینمای ایران از تاالرهای مختلف موزه سینما مانند
تاالر آبی ،تاالر معاصران ،تاالر بین الملل ،نمایشــگاه دفاع
مقدس ،تماشاخانه ،نمایشگاه کودک ،نمایشگاه علی حاتمی،
نمایشــگاه نام آوران ،نمایشــگاه دوبله و صدا و خانه فرهاد
تشکیل شده است.

در کارنامه سینمایی درخشــان خود دارد ،میتوان به کسب
جایزه بزرگ جشنواره کن در سال  ۱۹۵۲برای «اتللو» ،جایزه
بهترین بازیگر کن در سال  ۱۹۵۹و دریافت جایزه بیستمین
سال تاسیس جشنواره کن و جایزه بزرگ دستاورد فنی این
جشنواره در سال  ۱۹۶۶اشاره کرد.
او همچنین در ســال  ۱۹۷۰شیر طالی افتخاری ونیز را
به خانه برد و در سال  ۱۹۷۱جایزه اسکار افتخاری گرفت.
وی در ادامه موفقیتهایش در سال  ۱۹۸۳جایزه «لوکینو
ویســکونتی» را از جوایز «دیوید دوناتلو» معروف به اسکار
ســینمای ایتالیا کسب کرد و در سال  ۱۹۸۴جایزه یک عمر
دستاورد هنری را از انجمن کارگردانان آمریکا دریافت کرد.
«اورسن ولز» روز دهم اکتبر  ۱۹۸۵در سن  ۷۰سالگی در
لسآنجلس درگذشت.

آخرین اخبار از سریال «پایتخت »5

محمود اتحادی مدیرتولید ســریال «پایتخت  »۵درباره لوکیشــن های این سریال در
فصل پنج توضیح داد :ما در این ســری از پایتخت لوکیشــن هایی از جمله مسجد ،خانه
نقی که این بار از فصل های قبل متفاوت است ،خانه ارسطو ،لوکیشن بوتیک ،لوکیشن
فروشگاه و آرایشگاه را داریم.
وی همچنین درباره شــهرهایی که سریال در آنها تصویربرداری می شود ،اعالم کرد:
ما در بخش شــمال عالوه بر شــیرگاه در ساری و قایم شــهر نیز تصویربرداری داریم
که مجموع کار در این شــهرها حدود  ۲۵روز برآورد شــده و بعد از آن از شــمال خارج
میشویم.
تهیه کننده ســریال «قرعه» درباره شــرایط تصویربرداری «پایتخت  »۵عنوان کرد:

بازدید رایگان از موزه
سینما در روز پنجشنبه

تجلیل شود.
این کار باعث میشود که جوانان هم اساتید موسیقی را روی
صحنه در حال تجلیل شــدن ببینند و به این شــکل انگیزهشان
برای بهتر شدن باال برود.
چــون قطع ًا هــر جوانی با دیــدن صحنه تجلیل از اســاتید
موســیقی ،آرزویش میشود که یک روزی از او نیز تجلیل شود.
این بهترین تشــویق برای جوانان و بهترین راه برای حمایت از
پیشکسوتان عرصه موسیقی نواحی است».
هــادی منتظــری در پایــان ســخنانش گفــت« :امیدوارم
دهمین دوره جشــنواره موســیقی نواحی ایران کــه در تیرماه
برگزار میشــود ،به همت دوســتان عزیزمان و با هدایت آقای
صــدری به بهترین نحو ممکن کارش خــودش را انجام دهد و
من انتظــار دارم که بودجه این جشــنواره هم درصدی افزایش
پیدا کند تا برگزارکنندگان جشــنواره بتوانند با آرامش بیشــتری
برنامههــای خود را برگــزار کنند .در این زمینــه هر کمکی از
دســت من بربیاید هم با کمال میل انجــام خواهد داد».دهمین
دوره جشنواره موســیقی نواحی ایران با محوریت منظومهخوانی
از ششــم تــا نهــم تیرمــاه ۱۳۹۶در کرمــان برگــزار خواهد
شد.

اکنون روز کار هســتیم و از صبح تا بعدازظهر بازیگران مشغول هستند و به دلیل حس و
حالی که در فیلمنامه وجود دارد صحنه ها را به ترتیب می گیریم.
مدیرتولید «پایتخت »۵در پایان درباره لوکیشن های این فصل یادآور شد :لوکیشن ها در این
فصل از «پایتخت» بیشتر و سخت تر از فصل های قبلی است چون شرایط لوکیشنی متفاوتی
در این فصل داریم و حتی این شرایط «پایتخت  »۵را با همه «پایتخت» های قبلی متفاوت
میکند.
بازیگران این مجموعه عبارتند از محســن تنابنده ،احمد مهرانفر ،علیرضا خمسه ،ریما
رامین فر ،نســرین نصرتی ،هومن حاجی عبدالهی ،بهرام افشــاری ،ســاراونیکا فرقانی،
مجتبی بالل حبشی ،مصطفی بالل حبشی ،سلمان خطی.

پارسا پیروزفر:

تکان نخوردن ما را وارد
گردابی آشنا میکند

پیروزفر در یادداشــتی قابل تأمل چنین نوشته اســت« :بله ،تكان خوردن هم خود
انتخابى اســت .مىتوانيم از جا تكان نخوريــم ،چون با هيچ يك از انتخابهاى موجود
خود را كام ً
ال هم مسير نمىدانيم .ولى در اين بازى ،انفعال هم خود تكانى است به نفع

يكى! تكان نخوردن ،بخشــيدن ميدان به كسانى است كه شايد بهترين انتخاب موجود
نباشــند .دلســرديم و افســرده ،پس تكان نمىخوريم .بارها تكان خورديم و نتيجهاى
نديديم .ولى شــايد گاهى هم اوضاع كمى بهتر بوده و نديدهايم .شايد چون دل و دماغ
كنجكاوى و كشف تفاوت افراد را نداريم .ولى عالج اين دلسردى و بىتفاوتى چيست؟
ادامه انفعال؟ باور به اينكه چيزى را نمىتوانيم تغيير دهيم؟ بعيد است عالج آن ،تشويق
خودمان و ديگران به ركود بيشــتر باشــد! فضيلتى در اين ركود ،و ارج و اجرى در اين
بىحركتى نيســت .بىطرفى به شــمار طرفى كه نمىخواهيمــش خواهد افزود و فردا
دلسردىمان را عميق تر ،و فشارها را بيشتر خواهد كرد».

سریال «نفس» پوشش واقعی زنان قبل از انقالب را به
تصویر میکشد

«نفس» سریال جدید جلیل سامانه که آخرین بخش از سهگانه او درباره روزهای انقالب
اســت اینروزها آخرین مراحل تصویربرداری خود را در ارمنســتان میگذراند .با توجه به
تصویر منتشر شده از سوی روابط عمومی به نظر میرسد قرار است برای اولین بار پوشش
زنان در روزهای قبل از انقالب به صورت واقعبینانهتری نمایش داده شود.
تازه ترین سریال سازنده «ارمغان تاریکی» و «پروانه» با عنوان «نفس» در حالی آخرین
مراحل تصویربرداری را میگذراند که گروه تولید سریال برای ضبط پاره ای نماهای مربوط
به اثر به ارمنستان ســفر کردهاند«.نفس» به مانند دو سریال قبلی جلیل سامان داستانی
پرحادثه بر بستر رویدادهای انقالب را روایت میکند و مسعود رایگان ،ژاله صامتی ،علیرضا
کمالی ،بهناز جعفری ،خســرو شهراز ،معصومه قاسمی پور ،رامين راستاد و قربان نجفی از

جمله بازیگران اصلی سریال هستند.خط داستانی «نفس» کامال به ایران ربط دارد و کل
داستان در ایران روایت میشود و فیلمبرداری نماهای بیرونی که می بایست با حضور زنانی
با موهای باز صورت میگرفته در ارمنستان انجام شود.
در ســالهای اخیر یکی از اصلی ترین مشــکالت فیلمســازانی که بناست تصویرساز
ســالهای پیش از انقالب باشند نشان دادن پوشــش آزادانه بیرونی بانوان در سالهای
قبل از انقالب بوده اســت؛ پوششــی که اغلب با سر گذاشــتن کالههایی بی ربط با آن
برهه همراه بود اما حاال کارگردان ســریال «نفس» برای آن که بتواند اجتماع آن روزگار
را با واقع گرایی بیشــتر تصویر کند این نماها را در ارمنستان و با حضور بازیگرانی ارمنی
تصویربرداری خواهد کرد.
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ستون یاد

خیام؛ فیلسوفی شاعر یا
شاعری فیلسوف
الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار
پرسشگری از هسته مرکزی زندگی ،دعوت به فلسفه و ...
از ویژگی های شــعر اوست .از شناخته شده ترین چهره های
ادب فارسی در جهان است و به سبب تبحرش در انواع علوم
حکیم نام دارد .گاه شمار و تقویم را نیز مدیون اوییم.
مرتضي كاخي شعر خيام را بههمپيوستگي خيال و انديشه
ميداند و ميگويد :خيام در نظر من ،يك گنج بزرگ تاريخي
اســت كه از پديدههاي انديشــه و هنر ايراني است؛ بنابراين
هميشــه نكتههايي دربارهي اين افراد كه ابعادي متفاوت و
انديشهاي بزرگ دارند ،هست و من چنانچه نكتههايي را كه
مغفول مانده ،ميدانستم ،آنها را مينوشتم .در عين حال ،معتقدم اين نكتهها كشف و جاهاي
تاريك زندگي و انديشهي خيام ،بيشك روشن خواهند شد .آيندگان بخشهاي ناپيداي خيام
را پيدا ميكنند.خيام ابتدا يك متفكر و رياضيدان اســت و ســر و كارش با رياضي و علوم
نجومي بوده اســت .اما خيام شاعري جنجالبرانگيز است؛ رباعيات خيام همه از خيام نيست.
ي است
نزديك  72رباعي است كه در مآخذ تاريخي به خيام نسبت ميدهند و تنها هفت رباع 
كه بهطور مســلم براي خيام است .آن چيزي كه در رباعيات خيام به چشم ميخورد ،موضوع
مهم زندگاني و تفكر دربارهي حيات است.رباعيات خيام را يكي از بهترين مجموعههاي شعر
فارسي اســت اين اثر نزد غربيان آنقدر مهم اســت كه اگر در كتابخانههاي مردم اروپا دو
كتاب باشد ،يكي كتاب مقدس است و ديگري ،كتاب خيام .اما در ايران اينطور نيست .وقتي
از شاعران بزرگ صحبت ميكنيم ،يا مردم ايران چنانچه بخواهند شعري بخوانند ،بيشتر از
سعدي ،فردوسي ،حافظ و موالنا شعر ميخوانند؛ تا خيام.شاپور پساوند كارنامهي خيامپژوهي
را همواره با تكرار و محافظهكاري روبهرو بود ميداند و ميگويد :خيام يكي از تأثيرگذارترين
شاعران ادبيات فارسي است كه دربارهي او كمتر تحقيق شده است و كارنامهي خيامپژوهي
قابل دفاع نيست.اين شاعر متذكر ميشــود :در بررسي آرا و انديشههاي خيام البته ضرورت
دارد رباعيات منتســب به او از رباعياتي كه سرودهي اين شاعر بزرگ ايراني است ،تميز داده
شود؛ اما در اين زمينه عليرغم تالشهاي صورتگرفته ،كمتر توفيقي حاصل شده و بيشتر
به شبهات و مناقشــات در اين زمينه دامن زده شده است.پساوند تصريح ميكند :شاعران را
ميتوان به دو گروه عمدهي شــاعران مبدع و شــاعران تأثيرگذار تقســيم كرد كه به اعتقاد
من ،خيام از جمله شــاعراني است كه واجد اين دو ويژگي است و هم در زمينهي استفاده از
قالب رباعي كه پيشتر به صورت تفنني از آن بهره گرفته ميشــد ،خالقيت به خرج داده و
هم اينكه در حوزهي انديشــهي فلسفي كه ارائه كرده ،توانسته تأثيرات فراواني بر گسترهي
ادبيات و فرهنگ ما داشــته باشــد.خيام در عين رعايت اسلوبهاي شعري و زيباييشناختي
در شــعرش ،به مسألهي دريافتهاي فلسفي و آموزههاي فلسفياش بيشتر اهميت ميداده
و از همينرو ضرورت دارد در بررســي شــعر و جايگاه شاعري خيام ،نگاه فلسفي و محتوايي
او را مورد مداقه و بررســي بيشتر قرار دهيم.خيام فيلســوف ،رياضيدان ،منجم و شــاعر
ايراني در اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششــم است .او در ترتيب رصدخانهي ملكشاهي و
اصالح تقويم همكاري داشت و از آثارش به «جبر و مقابله»« ،رساله في شرح ما اشكل من
مصادرات» ،كتاب «اقليدس»« ،رساله في االحتيال لمعرفه مقداري الذهب و الفضة في جسم
مركب منهما»« ،لوازم االمكنة» و رباعيات ميتوان اشاره كرد.
در کـــارگــه کـــوزه گری رفـــــتم دوش
دیــــدم دو هـــزار کـــوزه گویا و خموش
ناگاه یکـــی کوزه بـــر آورد خـــــــروش
کــو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش

کتابخانهای برای زندگی بهتر

سفر به انتهای شب

نویسنده :لوئی فردینان سلین
ترجمه :فرهاد غبرائی
کتاب ســفر به انتهای شب اولین رمان نابغه
فرانســوی لویی فردینان سلین می باشد که آن
را در  ۳۸سالگی نوشت و بالفاصله با انتشارش
تمام جامعه ادبی را انگشت به دهان کرد.
از زندگینامه نامه ســلین اینطور برمیآید که
سفر به انتهای شب یک رمان خودنگاشته است،
یعنی سلین بیشــتر اتفاقات رمان را به شخصه
تجربه کرده.
من وقتی با سوال همیشگی اطرافیانم با این
مضمون که «تو کــه کتابخونی بگو چه کتابی
بخونم ؟» روبرو میشــوم ،اول میپرســم «تو که میخوای کتاب بخونی ،بگو ببینم،
دوس داری چه حسی رو تجربه کنی؟»
اگر بهت زدگی بخواهند ،حتما باید سفر به انتهای شب را بخوانند.
اولین حســی که بعد از خواندن چند فصل اول کتاب به ســراغتان میآید بهت
زدگیه اســت .تعجب میکنید از اینکه یک نویسنده چطور میتواند تا این حد شجاع
باشد که اوضاع جامعه را اینطور شفاف و بی پرده به تصویر بکشد و حتی با جرات
تمام ،افعال مردم آن جامعه را نقد کند.
انگار که ســلین موقع نوشتن این رمان یک کاربن گذاشته زیر دستش و از روی
خط به خط جامعه ،چهره جامعه را ترســیم کرده .من تابه حال نویسنده ای با این
درجه از صداقت و شجاعت ندیده بودم و احتماال هم نخواهم دید.
داستان کتاب سفر به انتهای شب
فردینان باردامو ،ضد قهرمان رمان سلین ،رو راست است .مثل خیلی از ماها دچار
خودسانســوری نیســت که هیچ ،حتی تمام مکنونات ذهنی و قلبیش را بیترس و
واهمه فریاد میزند .ترســش را ،نفرتش را ،بیزاریش را .باردامو ترسی از ابراز وجود
ندارد.
بخش اول ماجراهای کتاب ،در زمــان جنگ جهانی اول اتفاق میافتد .در نگاه
اول حس میکنید با یک منظومه ضدجنگ طرفید .قهرمان کتابهای جنگی همیشه
شخصی است که واقعا از جان گذشته و عاشق وطنش است.
قسمتهایی از کتاب
وســط این تاریکی که آنقدر غلیظ بود که به نظر می رسید اگر دست ها را یک
کم باز کنی دیگر آن ها را نمی بینی ،من فقط یک چیزی می دیدم ،اما همین یک
چیز را با یقین کامل می دیدم؛ که توی این تاریکی وسوسه ی آدمکشی به شکل
بی حســاب و بی انتهایی پنهان شده.یک ساعت ،توی دنیایی که همه چیزش به
کشت و کشتار ختم می شود ،برای خودش چیزی است.
غم عالم به انواع مختلف ســر آدمیزاد فرود می آید ،اما همیشه ترتیبی برای این
فرود آمدن می دهد .برای آنکه دیگران گمان کنند عاقلی ،هیچ چیزی الزم نیست
غیر از رو ،پررو که باشــی ،کافی است ،تقریبا هرکاری برایت آزاد است ،هر کاری.
بــرای خودت اکثریتی داری و اکثریتت برایــت تعیین می کند چه چیزی دیوانگی
اســت و چه چیزی نیست.اسب ها خیلی خوشــبختند ،چون اگرچه آن ها هم مثل
ما جنگ را تحمل می کنند ،اما الاقل کســی از آن ها نمی خواهد ثبت نام کنند یا
وانمود کنند که به کارشــان ایمان دارند .اســب های بیچاره ولی آزاد! افسوس که
شــور و اشتیاق کثافت فقط برای ماست!آدم به سرعت پیر می شود ،آن هم بدون
اینکه بازگشــتی در کار باشد .وقتی بدون اراده به بدبختی ات عادت کردی و حتی
دوســتش داشتی ،آنوقت متوجه قضیه می شــوی .طبیعت از تو قوی تر است .تو
را در قالبی امتحان می کند و آنوقت دیگر نمی توانی از آن بیرون بیایی .نقشــت
و سرنوشــتت را بدون اینکه بفهمی کم کمک جدی می گیری و بعد وقتی ســر
برمیگردانی ،می بینی که دیگر برای تغییر وقتی نیســت .سر تا پا دلشوره شده ای
و برای همیشه به همین شکل ثابت مانده ای .بهتر است خیال برت ندارد ،آدم ها
چیزی برای گفتن ندارند .واقعیت این اســت که هرکس فقط از دردهای شخصی
خودش با دیگری حرف می زند .هر کس برای خودش و دنیا برای همه .عشق که
به میدان می آید ،هرکدام از طرفین سعی می کنند دردشان را روی دوش دیگری
بیندازند ،ولی هرکاری که بکنند ،بی نتیجه است و دردهاشان را دست نخورده نگه
میدارند .دوباره از سر می گیرند و بازهم سعی می کنند جایی برایش پیدا کنند.

