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آندري بورسا سال 1932 در كراكوف لهستان به دنيا 
آمد و 25 س�ال بعد مشكالت جسمي )ناهنجاري 
مادرزادي آئورت( جان او را گرفت. بورس�ا در اين 
عمر كوتاه آثاري ناب در ادبيات لهستان قرن بيستم 
به جا گذاشت. او نوشتن را از سال 1954، يك سال 
پس از مرگ استالين، ش�روع كرد و تا سال 1957 
اش�عارش را در روزنامه ها و نشريه هاي ادبي چاپ 
كرد. در همان روزها بود كه نخستين نسخه مجموعه 
اشعارش را به ناشر سپرد. بورسا نوامبر همان سال از 
دنيا رفت و بيش از صد قطعه شعر و چند نمايشنامه 
و اثر داس�تاني از جمله يك رمان در خانه اش به جا 
ماندند.  نخستين مجموعه اش�عارش كه از سوي 
ناشران رد ش�ده بود، يك سال پس از درگذشتش 
چاپ ش�دند. يازده سال بعد مجموعه كامل تري از 
آثارش ويرايش و چاپ ش�دند. رمان »كشتن عمه 
خانم« كه تنها رمان بورسا به شمار مي رود سال ها 
در آرشيو آثار نويس�نده خاك مي خورد تا اينكه 
استانيسالو استاونچ اين رمان را جمع آوري و تدوين 

كرد.  »كش�تن عمه خانم« - همانطور كه از عنوان 
داس�تان برمي آيد- روايت كشته شدن عمه اي به 
دست برادرزاده اش اس�ت. يوريك 21 ساله از سر 
بي حوصلگي مرتكب اين قتل مي ش�ود و روزهاي 
پس از اين واقعه را به نابود كردن جسد مي گذراند. 
تلخي صحنه ه�ا، پيرنگ رئاليس�تي و توصيفات 
ناتوراليس�تي راوي اين اثر را با داستان هاي كافكا 
قابل مقايس�ه مي كند. از طرفي حكايت اين پسر 
جوان شباهت هايي با داستان مورسوي »بيگانه« و 
راسكولنيكف »جنايت و مكافات« دارد.  اين رمان 
به تازگي با ترجمه كيهان بهمني از سوي انتشارات 
آموت منتشر شده است. به همين مناسبت با بهمني 
درباره دلي�ل انتخابش براي ترجمه اي�ن اثر، نگاه 
نيهيلستي راوي، شباهت هاي يوريك با مورسو و 
راس�كولنيكف و چالش هاي ترجم�ه از زبان دوم 

صحبت كرده ام. 

   ب�ا توجه ب�ه اينكه در س�ال هاي اخير انتش�ار 
رمان هايي ك�ه از زبان راوي اول ش�خص روايت 
مي شوند و داستاني سانتيمانتال دارند رواج پيدا 

كرده و با استقبال گس�ترده مخاطبان هم روبرو 
شده است اما رمان »كش�تن عمه خانم« نه تنها 
داستاني سانتيمانتال ندارد بلكه راوي اول شخص 
آن نگاهي بسيار نيهيليستي دارد. چرا اين كتاب 

را انتخاب و ترجمه كرديد؟
ابتدا بايد بگويم »كشتن عمه خانم« اثر جديدي نيست 
و چند دهه از نگارش آن مي گذرد. بعد از مرگ نويس��نده 
مجموعه اي از دست نوشته هاي او را در كشوي ميز اتاقش 
پيدا كردند و اين رمان نيز در ميان همان دست نوشته ها 
بود. نويس��نده دغدغه هايي دارد كه به ش��كل مشخص 
دلمشغوليت هاي انسان پس از جنگ جهاني دوم است. 
نكته خيلي مهمي كه در مورد اين نويسنده وجود دارد اين 
است كه بورس��ا را صداي فرياد خشمگين نسلي از مردم 
لهس��تان مي دانند كه در دوران جنگ شديدا تحت فشار 
بودند به خصوص بعد از آنكه مورد تهاجم آلمان قرار گرفتند 
و سپس زير چتر سلطه ش��وروي رفتند. بورسا يكي از آن 
صداهاي معترضي است كه شرايط بد دوران خودش را در 
سرزمينش فرياد مي زند.كودكي بورسا همچون كودكي 
هارولد پينتر در دوران جنگ گذشته بود. تهديد موجود در 
آثار پينتر در اين تنها رمان بورسا و اشعار او مشهود است. 

اهميتي هم كه اين كتاب دارد، فارغ از آن سانتيمانتاليسمي 
كه به آن اشاره كرديد و امروزه ادبيات گرفتارش شده و خب 
همه ما اين مساله را قبول داريم، بايد بگويم ادبيات لهستان 
در ايران خيلي شناخته شده نيست و به همين دليل معرفي 
اين نويسنده ها و صداهاي جديد يكي از آن كارهايي است 
كه ش��خصا به آن عالقه مندم و به همين خاطر هم براي 
ترجمه انتخابش كردم. اينكه مدام سراغ نويسنده هايي بروم 
كه قبال معرفي شده اند جذابيتي برايم ندارد و عالقه مندم 
نويسنده هاي جديد را معرفي كنم. البته اين كار هم ريسك 

محسوب مي شود ولي برايم جذاب است.
   آندري بورسا را كافكاي لهستان مي نامند. شباهت 

او با كافكا در چه بود كه چنين لقبي به او دادند؟
اگر بخواهي��م به صورت نمادين صحبت كنيم مي توانيم 
هر دوي اين نويس��نده ها را همانن��د قهرمان هاي رمان 
»طاع��ون« آلبر كام��و بدانيم. يعني انس��ان هايي كه در 
شرايطي سخت گرفتار ش��ده اند.كافكا به دليل يهودي 
بودنش و اينكه در جامعه خودش، چكسلواكي آن زمان، 
يهوديان به نوعي منزوي شده بودند و بورسا هم به خاطر 
شرايطي كه جنگ در آن زمان در لهستان به وجود آورده 
بود. اينها درست مثل موجوداتي هستند كه تحت شرايطي 

كامال اگزيستانسياليس��تي زير يوغ قدرت خدايي قهار 
قرار گرفته اند و در نتيجه واكنش هاي خودش��ان را نشان 
مي دهند. از اين لحاظ مي توانيم بگوييم آثار هر دو نويسنده 
آثار اگزيستانسياليستي هستند و بورسا و كافكا بسيار به 
همديگر ش��باهت دارند. باز به اين دليل كه هر دوي شان 
گرفتار شرايطي شده اند و حاال در حال جنگيدن با همان 
شرايط هستند؛ درست مثل قهرمان هاي رمان »طاعون«، 
اين  دو نويسنده هم مي جنگند تا بتوانند پيروز شوند. در واقع 
همچون قهرمان »پيرمرد و دريا« اين نويسندگان نيز انگار 

مي دانستند نفس جنگيدن از پيروز شدن مهم تر است.
   از يك طرف هم به او مي گويند جيمز دين دوره 
استالينيستي. به اين لقب هم مي توانيم چنين 

چيزي را تعميم بدهيم؟
دقيقا به همان موضوع قبل برمي گ��ردد. جيمز دين هم 
صداي اعتراض يك نسل بود كه از سيِنماي امريكا بيرون 
آمد. جيمز دين به عنوان يك هنرپيشه  هميشه معترض 
نقش هايي را بازي مي كرد كه نماينده انسان هاي معترض 
زمان خ��ودش بود. به همين خاط��ر مي توانم بگويم اين 
نقش ها همان حالت اعتراض  گونه اي را داشتند كه بيشتر 

در شعرهاي بورسا مشهود هستند.
   يوريك، راوي »كشتن عمه خانم« را مي توانيم با 
مورسوي »بيگانه« كامو و راسكولنيكف »جنايت و 
مكافات« داستايوسكي مقايسه كنيم. مورسو به 
خاطر نور خيره كننده آفتاب و راسكولنيكف براي 
اينكه آن زن را يك انگل مي ديد، مرتكب قتل شدند. 
ولي دليل يوريك به آن شكل بارز و قابل قبول نيست 

گفت وگو با كيهان بهمني درباره آندري بورسا و رمان »كشتن عمه خانم« 

كافكا و بورسا مي جنگند تا پيروز شوند

ش��نبه هفته آينده يعني 19 مرداد م��اه دوره دوم جايزه 
آكادمي سينما سينما به رياست كيانوش عياري و دبيري 
كيوان كثيريان برگزار مي شود. شايد بد نباشد در ابتداي 
بحث يكي از ويژگي هاي برگزاري اين جش��ن را استقالل 
آن بدانيم كه توسط بخش خصوصي طراحي و تدوين شده 
اس��ت. اعضاي هيات داوران جايزه آكادمي سينما سينما 
در تالش هس��تند با اهداي اين جايزه، به نوعي سينماي 
مستقل و در عين حال حاوي انديشه را ترويج كنند، در واقع 
آن نوع سينمايي كه باعث اعتبار فيلم و سينماي ايران در 
دنيا مي شوند و مخاطب هم اين نوع فيلم ها را دوست دارد، 
به همين بهانه با كيوان كثيريان گفت وگويي انجام داديم 
و نظر او را درباره چگونگي اجراي اين جش��ن جويا شديم. 
ما مي خواس��تيم بدانيم اين جايزه در جواب چه نيازي در 

سينماي ايران تاسيس شده 
است.

ب��ه گفت��ه كثيري��ان يك 
آكادمي صنفي كه توسط 
خانه سينما برگزار مي شود 
به ارزيابي تمام بخش هاي 
س��ينماي ايران مي پردازد 
و توس��ط صن��وف داوري 

مي شود، اما اس��اس طراحي جايزه س��ينما سينما نبود 
يك نوع آكادمي خصوصي در س��ينماي ايران اس��ت. او 
مي گويد، جشن ها يا جشنواره هاي زيادي در سينماي ايران 
برگزار مي ش��وند كه وابسته به صنف هستند و مناسبات 
و محدوديت ه��اي خاص خ��ود را دارند اما ج��اي اهداي 
يك چنين جايزه اي در سينماي ايران خالي به نظر مي رسيد: 
»س��ال گذش��ته با 60 عضو اولين آكادم��ي خصوصي را 
ساماندهي كرديم كه امسال به 86 نفر افزايش داشت و سعي 
كرديم از هنرمندان مختلف -اعم از كارگردانان، نويسندگان، 
 بازيگران و منتقدان- در انتخاب اين جايزه بهره ببريم. در 
6 رشته سينمايي فيلم، فيلمنامه، كارگرداني و بازيگري و 
فيلم اول جايزه مي دهيم. به انضمام فيلم مستند و فيلم كوتاه. 
نكته مهم اينجاست كه ما به رشته هاي فني نظير موسيقي، 
فيلمبرداري يا گريم ورود نكرديم چون جشن خانه سينما 

در همه اين رشته ها جايزه مي دهد. 
كثيريان در عين حال بازه داوري فيلم ها را از اول سال 97 
تا آخر اين سال عنوان كرد كه طبيعتا فيلم هايي كه در اين 
زمان مورد ارزيابي قرار مي گيرند فيلم هايي نيستند كه نوروز 

سال 98 به بعد در سينما ها نمايش داده شدند. 
معموال س��والي كه در برگزاري يك چنين رويدادهايي به 
وجود مي آيد استمرار، دوام و تفاوتي است كه بايد نسبت 
به ديگر جشن و جش��نواره ها داشته باشند تا مخاطبان را 
از اين مدل سرموني ها دلزده نكند. اينكه يك بازيگر برنده 
تمام جوايز رويدادهاي مختلف باشد و هنر بازيگر مقابل او با 
همان سطح كيفيت اصال ديده نشود چه حاصلي برگزاري 
آن جشن دارد؟ او توضيح مي دهد: »از نظر من نه تنها تعداد 
جشنواره و جايزه در كشور ما زياد نيست كه تعدادشان كم 
هم هست و حتي مي توان ادعا كرد در كشورمان جشن و 
جشنواره خصوصي اصال برگزار نمي شود، در حالي كه در 
كشورهاي ديگر آمار برگزاري جوايز آكادمي و تخصصي 

نشريات معتبر مراتب باالتري دارند.«  او همچنين با يادآوري 
اين نكته كه سليقه هاي متفاوتي بر جشن ها و جشنواره ها 
بايد حاكم باش��د، توضيح مي دهد كه براي متفاوت نشان 
دادن اين سرموني در انتخاب داوران سعي كرديم از افرادي 
اس��تفاده كنيم كه سليقه سينمايي فرهنگي تري داشته 
باشند. به طور غيرهماهنگ شده همه ما به يك جنس از 
سينما معتقديم و قرار است در اين جشن از سينمايي كه به 
لحاظ فكري مستقل است، حمايت كنيم. ما براي حمايت 
از اين نوع سينما اعالم موضع مي كنيم. البته اينجا بگويم 
كه اگر فيلمي در اي��ن آكادمي جايزه نمي گيرد به معناي 
بد بودن كيفيت آن نيس��ت، فقط نتوانس��ته نظر داوران 
آكادمي سينما س��ينما را جلب كند. نظرات در ميان اين 
داوران به صورت كامال تخصصي اعمال مي ش��ود، ضمن 
اينكه قرار نيس��ت ما در اين جايزه جبران جايزه نگرفتن 
هنرمندي را بكنيم كه در فالن رويداد موفق نبوده اس��ت. 
اسكار، گلدن گلوب و... صاحب 
سليقه و نگاه خودشان هستند. 
قطع��ا منتق��دان نيوي��ورك 
ب��ا صاحب نظران ش��يكاگو 
راي ه��اي متفاوتي دارند. بايد 
به مرحله اي برس��يم كه اين 
تفاوت ها را بپذيري��م و به آن 
احترام بگذاريم. به اين نكته بايد 
توجه كنيم ك��ه نفس اهداي يك چني��ن جوايزي باعث 
تغيير مسير كاري هنرمندان مي شود. يكي از بازيگران تراز 
يك كشور در دوره اي معتقد بود جايزه انجمن منتقدان و 
نويسندگان سينمايي مسير كاري او را عوض كرد و باعث 
شد او در فيلم هاي تجاري و دم دستي بازي نكند. به اين توجه 
كنيم كه نظر جمع بزرگي از اهالي سينما در اين جايزه سهيم 
است كه همگي صاحب نظر هستند و راي شان قابل احترام 
است. اين جايزه جاي كسي را تنگ نمي كند و جاي كسي 
را نمي گيرد. همچنين البي و هماهنگي در اين داوري ها 

صورت نمي گيرد.
كثيريان درباره ضريب آزمون و خطا در برگزاري اين جشن 
مي گويد: »به واسطه تجربه هايي كه پيش از اين در برگزاري 
جشن هاي انجمن منتقدان داشتيم، همه توان مان را وسط 
گذاش��تيم تا كمترين آزمون و خطايي را در برگزاري اين 

جايزه شاهد باشيم.«
او همچنين در مورد هزينه هاي مالي اين سرموني كه شائبه 
آن گريبان برخي جشنواره ها را گرفته، توضيح مي دهد: »به 
لحاظ اقتصادي دو س��ال اذيت شدم تا سرمايه اين جشن 
تامين شود. در واقع در يك نوع انقالب اقتصادي سخت قرار 
گرفتيم و همه سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري مقوله 
فرهنگي محتاط شده اند و در عين حال من نمي توانستم 
از برخي منابع مالي هم استفاده كنم و اجازه اين كار را هم 
نداشتم و به خود اجازه ندادم كه از هر پول استفاده كنم. البته 
پيشنهادهايي براي تامين س��رمايه اين جشن داشتم اما 
ترجيح دادم با تمام سختي ها، حرف و حديثي در برگزاري 
جشن وجود نداشته باشد. آدم هايي كه با ما همكاري كردند 
هم توقع داش��تند درباره بودجه اين جش��ن شائبه وجود 
نداشته باشد. به لحاظ مالي دولت هم با ما همكاري نكرد و 
ما هم كمكي از دولت نخواستيم، براي اينكه به لحاظ مالي و 

فكري مستقل هستيم.

گفت وگو با كيوان كثيريان درباره جايزه آكادمي سينما سينما 
پول مان تميز است

گالري گلستان بار ديگر ميزبان نمايشگاه »صد اثر، 
صد هنرمند« اس��ت و ديوارهاي گالري با قاب هاي 
كوچكي پوشيده ش��ده كه تصاوير رنگارنگ در آنها 
خودنمايي مي كند. در بيس��ت و هفتمين نمايشگاه 
صد اث��ر صد هنرمند، مانند هر س��ال ش��اهد تنوع 
آثاري هس��تيم كه توس��ط هنرمندان در سبك ها و 
با رويكرده��اي مختلف خلق ش��ده اند. يك ويژگي 
اين نمايش��گاه حضور آثاري از هنرمندان نامدار در 
كنار آثار هنرمندان جوان اس��ت ك��ه تفاوت قيمت 
بسيار زيادي را ميان آثار به وجود مي آورد و هركدام 

مخاطب خود را جلب مي كند. 
گران تري��ن اثري كه در اين نمايش��گاه عرضه ش��د 
تابلوي��ي كاه گل��ي از پرويز كالنتري ب��ا قيمت 80 

ميليون تومان است. اين 
تابل��و نم��ادي از عقايد و 
رس��وم مردم ايران است 
و دخيل بس��تن به مكاني 
مقدس را نشان مي دهد. 
در رتب��ه بع��دي تابلويي 
از غالمحس��ين نامي كه 
در س��ال 87 خلق ش��ده 

اس��ت قرار دارد كه 70 ميليون تومان قيمت گذاري 
شده اس��ت. اين تابلو كه در نگاه اول اثري آبستره به 
نظر مي رس��د، منظره اي از كوير است كه رنگ هاي 
درخشان زرد و آبي در آن خودنمايي مي كند. نقاشان 
نام آش��ناي ديگري مانن��د محمدابراهيم جعفري، 
نصرت اهلل مسلميان و مريم سالور نيز در اين مجموعه 
قرار دارند كه تابلوهاي كوچ��ك آنها با قيمت هايي 

مناسب در اختيار عالقه مندان قرار گرفته است. 
خوشنويسي كالسيك ايراني نيز جايگاه خاص خود 
را در اي��ن مجموعه دارد و آثاري از هنرمندان نام آور 
خوشنويس در نمايش��گاه عرضه شده است. تابلوي 
شكسته نستعليق يداهلل كابلي كه در سال 65 نوشته 
شده است با قيمت 10 ميليون تومان، خط نستعليق 
نصراهلل افجه اي كه س��ال 67 نوشته شده به قيمت 
7 ميليون تومان و اثري از جليل رسولي به قيمت 6 

ميليون تومان، از جمله اين آثار هستند.
اما بيشترين سهم از نمايشگاه متعلق به هنرمندان 
نس��ل ميانه يا هنرمندان جوان و ناشناخته است كه 
نقاشي هاي فيگوراتيو، طبيعت بي جان، انتزاعي و... 
را با تكنيك ها و مواد متنوع به نمايش گذاش��ته اند. 
مجس��مه نيز در اين مي��ان جايگاه خاص��ي دارد و 
حجم هاي كوچك فلزي، س��راميك، پاپيه ماشه و... 
توجه مخاطب��ان را به خود جلب مي كن��د. آثار اين 
دسته از 200 هزار تومان به باال قيمت گذاري شده و 

مي تواند خريداران زيادي را جذب كند.

هرسالجديتروسختگيرترميشوم
ليلي گلستان، مدير گالري گلستان كه از سال 1371 
اين نمايشگاه را برگزار كرده است، درباره تفاوت هاي 
اين دوره »صد اثر صد هنرمند« با دوره هاي گذشته 
گفت: دو تف��اوت مهم وجود دارد. يكي آنكه كيفيت 
آن خيلي باالتر از س��ال هاي گذشته است و من هر 

سال جدي تر و سختگيرتر مي شوم.
امسال كيفيت آثار خيلي خوب است و از نمايشگاه 
خيلي راضي هستم. تفاوت ديگر اين است كه امسال 
60 درصد شركت كنندگان از شهرستان ها هستند 

و من از اين موضوع خيلي خوش��حالم. سال گذشته 
به چند شهر براي س��خنراني و... سفر كردم و ديدم 
كه هنرمندان آنج��ا چقدر مهجور هس��تند و هيچ 
امكاناتي ندارند. خيلي خوش��حالم كه كارهاي شان 
آنقدر خوب بوده كه در اين نمايشگاه پذيرفته شده 
و همگي خيلي خوشحال هستند كه در اين رويداد 

شركت دارند. 
گلستان ادامه داد: تفاوت ديگر اين است كه امسال 
تعداد آثار پيشكسوتان در نمايشگاه خيلي كم است و 
با وجود پيشنهادات زيادي كه وجود داشت، كارهاي 
كمتري از هنرمندان مطرح گرفتيم، چون فكر كردم 
كه مردم كارهاي ارزان تر را مي خرند. از اين موضوع 
خوش��حالم چون جا براي جوانان بيش��تر اس��ت و 
درعين حال هر طيفي از مردم با هر درآمدي مي تواند 
از اين نمايش��گاه خريد كند. همه آثار پيشكسوتان 
از طرف مجموع��ه داران 
به نمايش��گاه آمد و باقي 
هنرمندان خودشان آثار 

را ارايه كردند. 
او درباره آث��ار هنرمندان 
شهرس��تاني گف��ت: ب��ه 
نظ��ر م��ن كار هنرمندان 
شهرستاني تفاوتي با كار 
تهراني ها ندارد. آنها تكنيك عالي دارند و سوژه ها نيز 
خيلي خوب بود. از اصفهان و ش��يراز كارهاي خيلي 
زيادي داشتيم و بيش��تر هنرمندان شهرستاني روز 
افتتاحيه به گالري آمده بودند و از اين اتفاق بس��يار 

خوشحال بودند.
گلستان افزود: در اين نمايش��گاه هنرمندان بسيار 
جواني داريم. باران واثقي يك نوجوان 13 ساله است 
كه 3 دوره در نمايش��گاه ش��ركت كرده و همان روز 
افتتاحيه نقاش��ي او را فروختيم. ما به سن هنرمند 
توجه نكردي��م و ه��ر كار خوبي را نماي��ش داديم، 
بنابراين از 13 ساله تا 80 ساله، هنرمنداني را در اين 

مجموعه داريم. 
مدير گالري گلستان درباره قيمت گذاري آثار گفت: 
قيمت ها خيلي خوب است و مخاطبان كامال راضي 
بودند. اين براي ما خيلي خوش��حال كننده است كه 
هم هنرمند و هم خريدار راضي است. اغلب خريداران 
امسال هم جديد بودند. اصوال كساني هستند كه در 
طول س��ال صبر مي كنند تا نمايشگاه صد اثر شروع 
شود و بتوانند اثر هنري خريداري كنند. حتي براي 
بعضي افراد فروش قسطي هم داريم تا همه بتوانند 
اثر هنري مورد عالقه خود را خريداري كنند. اتفاقي 
كه در »صد اثر صد هنرمند« افتاده اين اس��ت كه از 
ابتدا توانست جايگاه خود را پيدا كند چون رويدادي 

كامال مردمي است.
اين روزه��ا گالري هاي جديدي آغاز به كار مي كنند 
و تصور آنها اين اس��ت كه از اين راه مي توانند پولدار 
ش��وند. اما امي��دوارم آنه��ا بتوانند ب��ه اقتصاد هنر 
كمك كنند و آثار را منطق��ي قيمت بگذارند. وقتي 
به گالري ه��ا مي روم احس��اس مي كن��م قيمت ها 
خيلي غيرمنطقي اس��ت. چرا باي��د كار جواني كه 
نخس��تين نمايش��گاه خ��ود را برگزار كرده اس��ت 
چندين ميليون تومان قيمت داش��ته باشد. من در 
»ص��د اثر« داي��م هنرمندان را توجي��ه مي كنم كه 
بايد قيمت كارها مناس��ب باش��د. كار گران را قبول 
نمي كنم و خوش��بختانه همه هنرمندان هم منطق 

مرا مي پذيرند. 

گزارشي از نمايشگاه »صد اثر، صد هنرمند«
از تناولي تا كابلي

خبرنامه

فراخوان يك رويدا فرهنگي، حرف هاي يك نويسنده درباره 
وضعيت ادبيات فولكور، موزه اي براي اسكار، تازه ترين پروژه 
يك جشنواره موسيقي و كتاب هاي تازه يك نويسنده بزرگ 

خبرهايي هستند كه مي خوانيم. 
فراخوانشش�مينجش�نوارهتقديرازمروجان

كتابخواني
به گزارش ستاد اطالع رساني رويداد هاي ترويج كتابخواني، 
عالقه من��دان و فع��االن تروي��ج كتابخوان��ي مي توانند 
گزارش ها و مستندات فعاليت هاي شان در زمينه ترويج 
كتابخواني را به همراه تكمي��ل فرم ها تا پايان وقت اداري 
15 ش��هريور به دبيرخانه »ششمين جش��نواره تقدير از 
مروجان كتابخواني« ارسال كنند. عالقه مندان براي كسب 
اطالع بيشتر و همچنين دسترس��ي به فرم هاي ثبت نام 
مي توانند به وب س��ايت هاي ش��بكه ترويج كتابخواني و 
 تقدير از مروجان كتابخواني به اين نشاني ها مراجعه كنند.
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كشور
هل��ن اوليايي نيا، نويس��نده و پژوهش��گر ادبي گفته كه 
ادبيات فولكلور ب��ه معني ادبيات مردم اس��ت و طبيعتا 
ادبيات عامه هر كشوري با كش��ور ديگر فرق مي كند، اما 

ادبيات فولكلور ايران نسبت 
به ساير كشورهاي جهان از 
ويژگي هاي خاصي برخوردار 
است كه تنوع اقوام مختلف 
از جمل��ه آنهاس��ت. زماني 
سعي داشتم قصه هاي رايج 
اين اق��وام را در قالب كتابي 
جمع آوري كنم اما متاسفانه 

نتوانستم به اين داستان ها دسترسي پيدا كنم. كاري كه 
سيما بينا درخصوص الاليي اقوام ايران انجام داده، كار بسيار 
ارزشمندي است و متاس��فانه در ساير حوزه هاي ادبيات 
فولكلور يا عامه تحقيق و جمع بندي جامعي صورت نگرفته 
است و اين حوزه ها همچون داستان، شعر، موسيقي و... در 
مواجهه با جهاني  شدن در حال فراموشي هستند كه بايد 

برايش فكري بكنيم.
ساختموزهآكادمياسكار

 مراحل ساخت موزه فيلم آكادمي اسكار رو به اتمام است، 
اما مدير اجرايي اين پروژه كري براور در حال ترك آن است. 
اين پروژه تا به حال به مجموعه اي از مشكالت بر خورده كه 
از جمله آنها مي توان به رفتن فراتر از بودجه اوليه تعيين شده 
و به تعويق افتادن چندباره تاريخ افتتاح آن اشاره كرد. دبورا 

هورويتز معاون اصلي براور هم در ماه آوريل از پروژه خارج 
شد. حاال نزديك به اتمام پروژه براور 66 ساله هم تصميم به 

ترك آن گرفته است.
ياديازمحمدنوريدرهزارصدا

تازه ترين پروژه »هزار صدا« در حوزه موس��يقي پاپ روز 
دوشنبه بيست و يكم مرداد سال 1398 با داوري تعدادي 
از هنرمندان صاحبنام اين عرصه در فرهنگسراي ارسباران 
تهران برگزار مي شود. تازه ترين پروژه »هزار صدا« در حوزه 
موسيقي پاپ ساعت 17 روز دوشنبه بيست و يكم مرداد 
سال 1398 با داوري تعدادي از هنرمندان صاحبنام اين 
عرصه در فرهنگسراي ارسباران تهران برگزار مي شود. در 
اين برنامه از زنده ياد محمد نوري خواننده پيشگام موسيقي 

پاپ ايران تقدير خواهد شد.
پروستوكتابهايتازه

طرف��داران »مارس��ل پروس��ت«، نويس��نده مش��هور 
فرانس��وي، ب��ه زودي 9 رم��ان كوت��اه از آث��ار اولي��ه 
اي��ن نويس��نده را ك��ه تاكن��ون چ��اپ نش��ده ب��ود، 
 مطالعه خواهن��د كرد. اي��ن 9 رمان كوتاه از نويس��نده  
»در جست وجوي زمان از دست  رفته« قرار بود بخشي از 
كتاب »خوش��ي ها و روزها« اولين اثر »مارسل پروست« 
باشد، اما »پروست« بعدها از انجام اين كار منصرف شد. 
»خوشي ها و روزها« مجموعه اي از شعرها و داستان هاي 
كوتاه اس��ت ك��ه در س��ال 1896 به چاپ رس��يد. اين 
9 مت��ن توس��ط برن��ار دو 
فالوا، كارش��ناس خبره آثار 
»پروس��ت« و بنيانگ��ذار 
انتش��ارات فال��وا كه س��ال 
گذش��ته درگذشت، كشف 
شده است. اين مجموعه در 
اكتبر سال جاري و با عنوان 
»نويسنده مرموز و چندين 
رمان كوتاه چاپ  نشده« به همراه نقد به چاپ خواهد رسيد. 
برنار دو فالوا پيش تر يك رمان چاپ  نشده و يك متن ناتمام 
از »پروست« را كشف كرده بود كه هر دوي آنها در دهه 50 
ميالدي به چاپ رسيدند. »مارسل پروست« در سال 1982 
وارد عرصه فعاليت هاي ادبي جدي شد و همكاري اش را 
با نش��ريه  »Banqunet« آغاز كرد. در سال 1896 در 
25س��الگي اولين اثر خود را به  نام »خوشي ها و روزها« 
منتشر كرد. اولين شاهكار »پروست«، »طرف خانه  سوان« 
بود كه اولين قسمت از اثر هفت گانه  »در جست وجوي زمان 
ازدست  رفته« را تشكيل مي داد و در دسامبر 1913 منتشر 
شد. »در جست وجوي زمان از دست  رفته« مشهورترين 
اثر او بود كه بين سال هاي 1913 و 1927 در هفت جلد 

منتشر شد.

از جشنواره مروجان كتابخواني در ايران تا چاپ آثار مارسل پروست
هزار صدا با محمد نوري

تئاتر

برگزاري نشس��ت رس��انه اي نوزدهمين جشنواره 
نمايش هاي آييني و سنتي با حضور شهردار منطقه 
دوازده اتفاق��ي بود نويدبخش. س��ال ها اس��ت كه 
فعاالن عرصه هنرهاي آييني از هر طريق و تريبوني 
خواه��ش مي كنند مدي��ران كمي به جري��ان اين 
هنرها در مملكت توجه نش��ان دهند، چراكه فقدان 
يك س��الن، يك محوطه، يك مجموعه اختصاصي 
اجراي نمايش هاي آييني و س��نتي به خودي خود 
نشان دهنده بي توجهي اس��ت. نمي دانم چرا هرجا 
از پ��ول خبري نيس��ت كس��ي براي س��نت و آيين 
س��ينه چاك نمي دهد. بله! عرصه هنرهاي نمايش 
آيين��ي عرصه اي اس��ت كه به ش��دت در فقر مالي و 
 زيرس��اختي به س��ر مي برد اما از منظر محتوا بسيار 

غني  است. 

عملك�ردوزارتعلوم
زيبندهنيست

دقت در آمار ارايه شده از 
سوي داود فتحعلي بيگي 
ك��ه س��ال ها ب��راي زنده 
نگهداش��تن جش��نواره 
زحمت كشيده به تنهايي 
گوي��ا اس��ت: »آن زمان 

دوستان مي گفتند در اين قبر مرده اي نيست، بيخود 
باالي سرش گريه نكن! اي كاش آنها كه اين حرف را 
مي زدند امروز بودند و به چشم مي ديدند كه 150 اثر 
در بخش هاي مختلف جشنواره حضور دارد. امسال 
از كودك ۴، 5 س��اله تا پيرمرد 80 ساله در جشنواره 
حضور دارند. بيش از دو س��وم استان هاي كشور در 
اين جشنواره هستند و بيش��ترين مقطع تحصيلي 
شركت كنندگان ليسانس و فوق ليسانس و دكتري 
است«؛ امري كه مشاركت بيشتر نظام آموزش عالي 
و وزارت علوم را ايجاب مي كند چون عملكرد آنها به 
گفته فتحعلي بيگي روند فعلي وزارت علوم در مقوله 
آموزش آكادميك نمايش هاي آييني و سنتي ايران 

»ابدا زيبنده اين نهاد نيست«. 

در مقاب��ل ام��ا مش��اركت ش��هرداري منطقه 12 
دلگرم كننده به نظر مي رس��د. علي محمد سعادتي 
ش��هردار منطقه در پاس��خ به »اعتم��اد« پيرامون 
اهمي��ت تعيين محل��ي دايمي به منظور اس��تقرار 
فعاليت هاي مستمر آموزشي و اجرايي نمايش هاي 
آييني، خبرهاي خوشي مطرح كرد: »منطقه 12 به 
عبارتي ويترين فرهنگي شهر تهران است، به همين 
دليل ما پايگاه هايي را در منطقه تش��كيل داده ايم 
و طب��ق گفت وگوهايي كه با دوس��تان جش��نواره 
داشتيم اميدوارم شرايطي فراهم شود كه به زودي 
اين منطقه به پايگاهي مهم براي هنرهاي نمايشي 
سنتي تبديل شود. اميدوار هستم نسل جوان در اين 
زمينه بيشتر همكاري كند. در گذشته تنها سازمان 
مي��راث فرهنگ��ي در چنين زمينه هاي��ي حمايت 
مي كرد و هدف آنها تنها حمايت از س��نت فرهنگي 
ملموس ب��ود در حالي كه بايد بتوانيم با توس��ل به 
دانشگاه ها و نهادهاي گوناگون از ميراث غير ملموس 
و مردمي ه��م محافظت 
كنيم.« اظهارات سعادتي 
موجب شد اميد تشكيل 
س��ه  ر مد « نخس��تين 
نمايش ه��اي آيين��ي و 
س��نتي« در منطق��ه 12 

قوت بگيرد. 

غيبتميراثفرهنگ�يدرحفاظتازميراث
غيرملموس

پيمان شريعتي، دبير اجرايي نوزدهمين جشنواره نيز به 
مواردي اشاره كرد كه به نوعي جاي خالي سازمان ميراث 
فرهنگي را به رخ مي كشيد: »خيلي خوب است كه به تمام 
محيط هاي فرهنگي شهر تهران توجه كنيم. نمايش هاي 
آييني و س��نتي بايد از قاب صحنه بي��رون بيايد و به دل 
مردم برود، همان جا كه دقيقا بس��تر اصلي اش بود. اين 
رويه موجب مي شود مردم از ديدن اين آثار فرهنگي لذت 
بيشتري ببرند. اين موضوع ما را مجاب كرد براي گسترش 
فضاهاي اجرايي اقدام كنيم. امسال مهمان شهر كاشان 
هستيم و اميدواريم در سال هاي آينده شهرهايي مانند يزد 

هم به ميزباني جشنواره اضافه شوند.«

نشست رسانه اي نوزدهمين جشنواره نمايش هاي آييني و سنتي برگزار شد
در روياي افتتاح نخستين »مدرسه نمايش هاي آييني و سنتي«
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مريم درويش

بابك احمدي

بهار سرلك 

و بيشتر از روي بي حوصلگي يا بي هدفي جان آدم 
ديگري را مي گيرد و به همين ترتيب نيهيليستي 

بودن نگاه راوي را آشكار مي كند.
دقيق��ا. مي توانم بگويم برخالف داس��تان آن دو قهرمان 
ديگر كه نام برديد، در وهله اول رمان »كشتن عمه خانم« 
داراي نوعي طنز تلخ و گزنده است. اگر بخواهم اين كتاب را 
دسته بندي كنم بايد بگويم هجويه اي است بر آن آثاري كه 
به آنها اشاره كرديد. به اين دليل كه نويسنده انگار از همان 
داس��تان ها و همان كهن الگوها بهره برده است اما اين بار 
قهرمان داستان او به شكلي طنز هيچ هدفي ندارد. سعي 

كرده ام طنز اثر را در ترجمه نشان بدهم.
اما يكي از نكات جالب اين اثر كه شما هم به آن اشاره كرديد 
اين است كه راوي برخالف مورسو و راسكولنيكف همان 
هدف هاي اوليه را هم ندارد. نويسنده در توصيف اتفاقاتي 
كه بعد از كشتن عمه اش رخ مي دهد، لحني طنزگونه دارد. 
در آن صحنه اي كه فرياد مي زند: »»من به واسطه  قتل آزاد 
شدم! آزاااااااااااد ...!« به محض خروج آخرين كلمه از دهانش 
دستگير مي شود. همين عناصر روايتي نشان مي دهد كه 
نويسنده با نوعي طنز تلخ مي خواهد موضوعي كامال سياه را 
مطرح كند. به همين دليل به اعتقاد من »كشتن عمه خانم« 

به مراتب سياه تر از »بيگانه« و »جنايت و مكافات« است.
   مي تواني�م بگويي�م رمان »كش�تن عمه خانم« 

استعاره اي از دوره پس از جنگ به شمار مي رود؟
به نحوي مي توان اين را گفت. به اين دليل كه در ادبيات غالبا 
انسان هاي دوران جنگ و حتي پس از جنگ، انسان هاي 
بي هدفي هستند. اين رمان را كه مي خواندم ياد قهرمان 
رمان و فيلم معروف »تنهايي يك دونده دوهاي استقامت« 
افتادم. ش��خصيت محوري آن صداي اعت��راض جوانان 
انگليس در طول دهه 1960 بود. قهرمان داستان »كشتن 
عمه خانم« هم شبيه اوست. مي توانيم به نوعي اين رمان را 
جزو موج يا جرياني در ادبيات انگلستان و امريكا تحت عنوان 
Angry Young Man طبقه بن��دي كني��م كه خود 
بورس��ا هم از وجودش باخبر نبود و اين كتاب را به موازات 
همان آثار قلمداد كنيم. يعني بورسا نويسنده اي بود كه از 
لحاظ ساختار نوشتاري، عناصر و تفكرات فلسفي آثارش، 
بيشتر به اين جريان گرايش دارد. از آثار اين دوره مي توانم 
به نمايشنامه »به گذشته با خشم بنگر« اثر جان آزبورن 
اشاره كنم. بنابراين در پاسخ به پرسش شما مي توان گفت 
كه بله، اين اثر هم همان خشم پس از جنگ را نشان مي دهد.
   در سطر آخر شعري كه پيش از شروع داستان 
مي خوانيم، بورسا خطاب به خدا مي گويد: »آخر 

چرا مرا يك لهستاني آفريده اي؟«
اين هم به خاطر همان نارضايتي از وضعيت لهستان پس 
از جنگ است. انگار هنرمند لهستاني حاضر است هر درد 
و بيماري اي داشته باشد اما لهس��تاني نباشد. اين سطر 
درست همان سوالي است كه در طول دوران جنگ براي 
خيلي از مردم ما هم پيش آمده بود و مي  گفتند: »چرا من 
بايد در چنين ش��رايطي قرار بگيرم؟« اين دقيقا س��والي 
است كه مردم ش��هر آران در رمان »طاعون« آلبر كامو از 
خودشان مي پرسند كه چرا بايد در شهر آران طاعون زده 
به دنيا بيايم. در جنگ جهاني دوم هر منطقه اي كه توسط 
آلمان ها اشغال مي شد، وضعيت شهري طاعون زده را به 
خود مي گرفت. لهس��تان هم دچار همان طاعون نازي ها 
شده بود و كودكي بورسا در دوران همان جنگ گذشته بود. 
اينجا هم بورسا مي پرسد: »نمي شد من لهستاني نباشم؟« 
به اصطالح حاضر بوده هر بيماري ديگري داشته باشد اما 

لهستاني نباشد.
   آيا تلخ و س�ياه بودن اين اثر كه همراه با قتلي 
فجيع اس�ت و صحنه هايي ك�ه تكه تكه كردن 
جسد را توصيف مي كند باعث نشد هراس اين را 
داشته باشيد كه اثر با سليقه مخاطب جور نباشد 

و احيانا آن را پس بزنند؟
جالب اينكه از اولين بازخوردهايي كه از اين كتاب گرفتم 
اين بود كه همه با خواندن صحنه هاي ابتدايي اثر ناراحت 
مي ش��دند و مي گفتند چرا يك رمان بايد اينقدر س��ياه 
باشد. اين سياهي حتي از كارهاي كافكا هم سياه تر است. 
به خصوص آن صحنه  اوليه قتل. اما مساله اينجاست كه 
درس اولي كه هميش��ه در ادبيات مطرح است اين است 
كه اوال در ادبيات هميشه دنبال زيبايي ها نباشيد چون 

ادبيات به هيچ وجه قرار نيست هميشه درباره زيبايي ها 
صحبت كند. ثانيا آن چيزي ك��ه درباره ادبيات معناگرا 
مي شناسيم مي خواهد واقعيت هاي زندگي را به صورت 
كامال عريان در اختيار خواننده بگذارد. كشتن يك آدم و 
مثله كردن آن در واقعيت، يك صحنه بسيار وحشتناك 
است. اگر بخواهيم اين حس سياه را به خواننده منتقل 
كنيم در وهله اول بايد با عناصر موجود در داستان همان 
حس را خلق كني��م. اين دقيقا آن تعريفي اس��ت كه از 
نظري��ه Objective Correlative داري��م كه تي. 
اس. اليوت آن را مطرح كرد. او مي گويد اگر مي خواهيد 
حسي را منتقل كنيد تمام عناصري كه در صحنه يا در 
داستان تان داريد بايد طوري كنار هم قرار بدهيد كه آن 
حس را منتقل كنند. نبايد به زبان بياوريد بلكه بايد بتوانيد 
حس را منتقل كنيد. بورسا هم دقيقا چنين تكنيكي دارد. 
او در آن صحنه هاي اوليه قتل و صحنه هاي تكه تكه كردن 

جسد، اين حس را به خواننده منتقل مي كند.
اما نكته مهم تر اين اس��ت كه نبايد طن��ز اين كتاب را 
فراموش كنيم. تمام اتفاقاتي كه در داستان مي افتد، 

همگي همراه طنز هستند.
   اما اين طنزها هم طنز تلخ هستند.

 نه اتفاقا. طنز جالبي اس��ت چون تمام عوامل دس��ت به 
دس��ت هم داده اند تا راوي نتواند جس��د را از بين ببرد. 
فصل آخر داستان هم كه كل قصه را زير سوال مي برد و 
اين پرس��ش براي مان ايجاد مي شود كه آيا خوانشي كه 
از داس��تان داشته ايم درس��ت بوده يا نه؟ يا مِن خواننده 
اشتباه متوجه شده ام؟ دليلي كه باعث شد اين كتاب را 

ترجمه كنم فصل آخرش بود؛ ش��ايد اگر آن پايان بندي 
را نداش��ت، كتاب را ترجمه نمي كردم. آنقدر اين فصل 
تكان دهنده است كه تازه در آنجا متوجه مي شويم شايد 
ديدگاهي كه از دنياي اطراف مان داريم يك توهم است و 
ما دچار اين توهمات شده ايم و واقعيت چيز ديگري است. 
به همين دليل فكر مي كنم قدرت اين مس��ائل از لحاظ 
داس��تاني به آن صحنه هاي قتل و تكه تكه كردن جسد 
يا آن صحنه هايي كه مادربزرگش به خانه او مي رود و آن 

بحث ها پيش مي آيد، مي چربد.
   گفتيد اين داستان را در كشوي ميز بورسا و پس 
از مرگ او پيدا كردند. فكر مي كنيد كتاب را ناتمام 
رها كرده بود يا اگر ويرايشش مي كرد، چه تغييراتي 

در آن لحاظ مي كرد؟ پايان بندي را عوض مي كرد؟
 براي من هم اين سواالت جالب بود و باعث شد تصميم 
بگيرم كه حتما اين اثر ناشناخته را ترجمه كنم. شايد 
اگر نويس��نده زنده مي ماند بخش هايي از داس��تان را 
عوض مي كرد و ش��ايد هم نمي كرد. اما نكته مهم اين 
اس��ت كه اين كتاب عصاره تفكري اس��ت كه از ذهن 
يك انس��ان بيرون آمده اس��ت و به اين شكل خيلي 
جالب تر است چراكه نشان دهنده آن حالت ناآگاهانه 
بودن اوست. چون انسان همواره در حالت آگاهي دچار 
خودسانسوري مي ش��ود. اما اين اثر از آن دست آثاري 
است كه خودسانسوري ندارد و از اين لحاظ به نظر من 
اثر بكري است. حاصل تفكري رمانتيك وار. رمانتيك 
از بابت غليان خودبه خودي احساسات قوي كه در اثر 

مشهود اس��ت. در عين حال تمامي اين افكار تفكرات 
مردي است كه در اوايل دهه  سوم زندگي خود قرار دارد. 
شايد اگر بنا بود بورسا بعد از اتمام رمان آن را ويرايش 
كند به داليلي تغييراتي در آن لحاظ مي كرد. اما اثري 
كه حاال پيش روي ماست عصاره تفكر خام يك انسان 
است. يعني دقيقا به ما نشان مي دهد بورسا به عنوان 
هنرمندي لهستاني در دوره خودش چه تفكري داشت 

و اين اثر حالت بكر بودن تفكرش را مي رساند.
   اين كتاب را از زبان دوم ترجمه كرديد. ترجمه از 

زبان دوم چه چالش هايي براي تان داشت؟
ببينيد قبال به اين نكته اشاره كرده ام اما باز هم مي خواهم 
درباره اش صحبت كنم. به اعتقاد من زماني كه اثري را از 
زبان دوم ترجمه مي كنيم اگر داستاني باشد كه نثر خاصي 
داشته باشد، يعني  نويسنده زبان خاص خودش را داشته 
باش��د احتماال در ترجمه دوم آن خصوصيات نثري و آن 
شاعرانگي كالم از بين مي رود. اما داستان هايي كه بيشتر 
فلسفي و حادثه محور هستند در ترجمه دوم آنچنان آسيبي 
نمي بينند يا دست كم آسيب كمتري مي بينند. براي مثال 
اگر قرار باش��د آثار جين آستن را كه نثري شاعرانه دارد از 
زبان دوم ترجمه كنيم، ممكن است در ترجمه بسياري از 
استعاره ها و آرايه ها را از دست بدهيم. اما داستان هايي كه 
حادثه محور و فلسفي هستند كمتر در اين نوع ترجمه ها 
ريزش دارند. از اين روي به نظر من »كش��تن عمه خانم« 
اثري است كه آن زبان خاص را ندارد و بنابراين دچار آن نوع 

ريزش زباني و مفهومي نيز نشده است.
   بورسا را براي اولين بار در ايران معرفي كرده ايد. 
تا آنجايي كه من مي دان�م در كارنامه حرفه اي تان 
كمتر پيش آمده كه ترجمه موازي اثري را منتشر 
كنيد. اما در بازار كتاب مي توانيم صدها اثر را ببينيم 
كه بارها از سوي مترجمان مختلف ترجمه شده اند 
و همچنان مترجمان جديدي براي ترجمه دوباره 
آنها اقدام مي كنند. اهميت اينكه مترجم سراغ آثار 
و نويس�ندگاني برود كه تا به حال ترجمه و معرفي 
نشده اند در چيست؟ و چقدر بازار ما منتظر چنين 

كتاب هايي است؟
متاسفانه بازار كتاب در ايران نيازمند يك آسيب شناسي 
جدي است. به اين دليل كه سيستمي در ايران وجود دارد 
كه همه دوست دارند در كمترين زمان بيشترين سود را از 
ترجمه  اثري ببرند. به اين معني كه ما به نوعي آماده خواري 
عادت كرده ايم. دوست داريم سراغ نويسنده هايي برويم كه 
قبال معرفي شده اند و فروش آثارشان در ايران تضمين شده 
است. اينكه مترجم ها در پي نويسنده هايي باشند كه كمتر 
معرفي شده اند، ريسك اقتصادي هم دارد كه هر مترجمي 
حاضر به پذيرش آن نيست. چرا؟ چون ممكن است كاري 
را ترجمه كنيد و با جواب رد ناش��ر مواجه شويد يا 100 يا 
200 نسخه از آن به فروش برسد. بنابراين ريسك اقتصادي 
بااليي دارد كه هر كسي حاضر نيست آن را بپذيرد. من به 
عنوان يك مترجم احساس مي كنم از هر دو سه كاري كه 
ترجمه مي كنم، يكي از آنها بايد نويسنده اي باشد كه معرفي 
نشده است. مثل ژان اشنوز يا سو تونگ، آن تايلر يا همين 
بورسا. اينها نويسندگاني بودند كه خودم به شخصه آنها را 
پيدا كرده ام و احساس خيلي خوبي نسبت به معرفي شان 
دارم. درست است كه گاهي پيش مي آيد كه ترجمه هايم 
فروش خيلي بااليي نداشته اند، اما گاهي هم پيش مي آيد 

كه به چاپ چندم مي رسند، مثل كتاب هاي سوندبرگ.
   گفت�ه مي ش�ود خواننده ه�اي ايراني خيلي 
دنبال رمان هاي كوتاه نيستند و سراغ رمان هاي 
حجيم ت�ر مي روند. و خيل�ي از رمان هاي كوتاه 

استقبال نمي شود.
اين هم دردي اس��ت كه گرفتارش هستيم. در ايران 
داستان كوتاه و رمان كوتاه خيلي مورد پسند مخاطبان 
نيس��ت. خوانندگان كتاب اغلب ترجي��ح مي دهند 
داستان هايي را بخوانند كه نويس��نده صحنه ها را به 
تفصيل ش��رح بدهد و طوالني باشد. به همين منوال 
رمان هاي 300 يا ۴00 صفحه اي را به رمان هاي كوتاه 
ترجيح مي دهند. خب اين هم يكي ديگر از مشكالت 
اثربورساست و به همين دليل هم ممكن است خيلي 
با استقبال مواجه نشود. اما همچنان از اينكه نويسنده  

جديدي را معرفي كرده ام خوشحالم.

چهره كتاب

با وجود مش��كالتي كه گراني قيمت كاغذ در كش��ور به 
وجود آورده است، هنوز كتابخوان ها به انتشار كتاب هاي 
موردنظر خ��ود در حوزه هاي مختل��ف اميدوارند. اين 
اميدواري طبعا حاصل عناويني اس��ت ك��ه در ماه هاي 
گذشته از سال جاري انتشار يافته است. در اين ستون از 
اين پس مروري خواهيم داشت به تازه هاي نشر كتاب در 

حوزه هاي مختلف ادبيات، هنر و علوم انساني.
كتاب »نظم زمان« با عنوان فرعي »رازگش��ايي معماي 

زمان« عنوان كتابي اس��ت 
ك��ه ب��ه تازگي ب��ا ترجمه 
مزدا موحد از س��وي نش��ر 
نو منتشر ش��ده است. اين 
كتاب همان طور كه از نامش 
پيداست، بر مفهوم »زمان« 
تمرك��ز دارد. زباني س��اده 
نسبت به كتاب هايي از اين 

دست، ويژگي »نظم زمان« است. كتاب با اين گمانه كه 
»شايد زمان بزرگ ترين معما باشد، آغاز مي شود و در پي 
اين است كه به ما بگويد چرا ما »هنوز نحوه واقعي عملكرد 
زمان را نمي شناسيم.« در بخشي از اين كتاب مي خوانيم: 
»دو دوست جدا مي شوند و يكي در دشت و ديگري در كوه 
ساكن مي شود. سال ها بعد همديگر را مالقات مي كنند: 
فردي كه پايين مانده بود كمتر زيسته، كمتر پير شده و 
چرخ دنده هاي ساعت ديواري او كمتر حركت كرده است... 
زمان در ارتفاع پايين تر كندتر از ارتفاع باالتر مي گذرد.« 
اين كتاب در 177 صفحه به قيمت 26 هزار تومان منتشر 

شده است. 
انتشارات ناهيد اخير كتابي از الن سيكسو، نظريه پرداز و 
منتقد ادبي فرانسوي منتشر كرده است به نام »سه گام 

بر نردبان نوشتار.« اين كتاب را ماهان تيرماهي به فارسي 
برگردانده و به نوعي چالش هاي ذهني نويسنده در ارتباط 
با پديده »نوشتار« است كه لحني شبه داستاني دارد در 
روايت وضعيت هايي در پديده نوشتار كه معموال خواننده 
بي اعتنا از كنار آنها مي گذرد. سيكسو از رهگذر اين رويكرد 
هم به دنبال فرو كاستن سلطه مردانه در نوشتار به معناي 
ادبي كلمه است و هم به تعبير مترجم كتاب مي كوشد 
متن را نهايتا به س��ياهچاله اي في نامكشوف مشابهت 
دهد. مرگ  و نسبت آن با نوشتار از موضوعات مهم شناور 
در كتاب است، در اين كتاب مي  خوانيم: »براي شروع، به 
يك مرگ نياز داريم، مرگي 
حي و حاض��ر.« اين كتاب 
191 صفح��ه اي با قيمت 
32 هزار تومان به پيشخوان 

كتابفروشي ها رفته است. 
»خرده نس��يان« مجموعه 
چند نمايشنامه و فيلمنامه 
بهم��ن  كوت��اه نوش��ته 
فرس��ي اس��ت كه نش��ر بيدگل به تازگي منتشر كرده. 
عالقه مندان هنرهاي نمايشي با نام بهمن فرسي در مقام 
نمايشنامه نويس آشنا هستند. همان طور كه مخاطبان 
ادبيات داستاني او را با رمان معروف »شب يك، شب دو« 
به ياد مي آورند. در »منكار« كه ساختنامه اي براي فيلمنامه 
كوتاه است، مي خوانيد:  »آدم يك: هر چي ئم گفته باشي 
مزخرف گفته اي. آدم دو: گفتم... تو رو نگفتم كه... شايدم 
همين خود تو رو گفته باشم... گفتم يه عمر چندك زده 
سر چاه نبوغش )چشم مي دراند( نبوغ زير صفر البته! داره 
زور مي زنه كه شاهكار خلق!! كنه و نمي تونه بكنه. خلق 
نمي شه درنمي آد شاهكار! نه جااااانم! منكارررررر... حضرِت 
آآآآآ....قاااااا... منكار! نه شاهكار!« »خرده نسيان« در 160 
صفحه و به قيمت 26هزار تومان به بازار كتاب آمده است.

گروه هنر و ادبيات

معرفي سه كتاب تازه منتشر شده

بازگشت بهمن فرسي
نگاهي به رمان »كشتن عمه خانم«  نوشته آندري بورسا

يك هفته با عمه  خانم و برادرزاده نازنين

آندري بورساي لهستاني از جوانمرگان عالم ادبيات است 
و اصال آمدنش به دنياي ديوانه  ديوانه ما در 1932 و رفتن 
زودهنگامش دل آدم را كباب مي كند. بورسا فقط 7 سال 
داشته كه آلمان  لهستان را اشغال مي كند و 18 سال بعدش 
هم در 25 سالگي قلبش كم مي آورد و بدون اينكه از آزادي 
لهستان از چنگال حكومت كمونيستي درست وحسابي 
لذت ببرد، بس��اطش را جمع مي كند و مي رود. بورسا در 
همين مدت كوتاه خيلي چيزه��ا را تجربه كرد، اختناق 

ش��ديد و پروپاگاندا و تاكيد 
بر رئاليس��م سوسياليستي 
در ادبي��ات و هن��ر آن دوره 
كه هنر و موس��يقي و تئاتر و 
ادبيات آوانگارد را برنمي تابيد. 
»كشتن عمه خانم« كه تنها 
رمان بورساس��ت اما چاپش 
مان��د ب��راي بع��د از مرگ 

نويس��نده در حال وهواي لهس��تان دهه 50 نوشته شده 
است. بورسا توانس��ت با همين رمان نام خود را در ليست 
»كتاب هايي كه تا كسي را نكشته ايد يا كسي شما را نكشته 
بهتر است بخوانيد« از چند گروه ادبي و كتاب خواني معتبر 
بگنجاند. يوريك، دانشجويي جوان با چكشي عمه خانمش 
را مي كش��د و حاال بايد از شر جسد خالص شود كه گاو نر 
مي خواهد و مرد كهن. طنز سياه بورسا در شرح درگيري 
يوريك براي خالصي از جس��د نمود خاص��ي دارد و اين 
قسمت ها از بخش هاي خواندني داستان درآمده. البته حاال 
كه پاي چكش در ميان است و دانشجوي دست به چكش 
يادي هم از راسكولنيكوف بايد كرد، بعضي از منتقدان در 
تحليل شخصيت يوريك او را راسكولنيكوف لهستان بعد 
از جنگ جهاني دوم دانسته اند هر چند كه هر گردي گردو 

نيست و هر دانش��جوي چكش به دستي راسكولنيكوف 
نيست. زمينه  تاريخي و سياسي آفرينش رمان را كه كنار 
بگذاريم و اصال لهستاني  بودن و زندگي بورسا و آنچه را كه 
او در آن دوران تجربه كرده هم فراموش كنيم، يوريك به 
عن��وان يكي از ما فرزندان آدم مي توان��د هر جا و هر زمان 
ديگري از سر بي هدفي و سر گشتگي دست به قتل بزند. آن 
لحظه  خطير كه درمي يابي روياهايت پوچ از آب درآمده اند 
و كمر به نابودي ات بس��ته اند، هدفي نداري يا دس��ت كم 
هدف هاي قالبي و تعريف  شده  موجود به دردت نمي خورد 
و زندگي ات قرار نيست با مسيرهاي از پيش تعيين  شده و 
مرسوم و پذيرفتني)نگوييم 
پيش پاافت��اده و مبتذل( به 
جايي برسد، يوريك درونت 
س��ر برمي دارد و به  ش��كلي 
خودش را نش��ان مي دهد و 
رجز مي خوان��د كه بله، حاال 
افس��ارت دس��ت من است. 
وقتي هدف ديگري نيست 
و يوريك چيزي نمي بيند جز هزاران روز و ساعت بيهوده 
كه از پس هم مي گذرند، كشتن عمه خانم و بعد سرشاخ  
شدن با جسدش يوريك را به جلو مي راند، جسدي كه در 
نهايت امر به  زعم يوريك تنها جزء واقعي ماجراست. داستان 
اما به اين سرراستي نيست. مگر مي شود به آنچه يوريك 
مي بيند و مي انديشد و مي گويد با معيار و چارچوب ذهني 
به  اصطالح عقالني نگريست و باورش كرد؟ البته از همان 
اول  راه چيزهايي دستگيرمان مي شود، اينكه آندري بورسا 
دارد با طنازي قلقلك مان مي دهد و بي رحمانه ما را به بازي 
مي گيرد و حتي آزارمان مي دهد تا حرفش را جدي بگيريم. 
شايد بورسا وراي تمام اين بازي ها و طنازي ها مي خواهد 
بگويد، انتظار نداشته  باشيد اين زندگي اي كه داريد شما را 

به رستگاري برساند.

نيلوفر صادقي

كوتاه پيرامون ضرورت نظارت بر پول هاي مشكوك در عالم هنر

زنداني شد؛ باز هم سكوت مي كنيد؟

معموال در اين باكس از روزنامه به چهره هايي پرداخته 
مي ش��ود كه كاري ب��زرگ در زمينه فرهن��گ و هنر 
كش��ور انجام داده  باش��ند اما چهره امروز از اين حيث 
تفاوتي كلي با ديگ��ران دارد. چهره اي كه گرچه نامش 
با تهيه كنندگي دو س��ريال خانگ��ي پرطرفدار مانند 
»شاهگوش« و »شهرزاد« گره خورده اما كسي تاكنون 
از زاويه تهيه كنندگي به او نگاه نكرده و حرف و حديث ها 
بيش��تر حول محور اين مساله مي چرخد كه شخصي 

ب��ا پش��توانه اي نامعلوم و 
حيرت انگيز به ثروتي عجيب 
دست  پيدا كرده و با تكيه بر 
همين سرمايه، بدش نيامده 
حوزه سرمايه گذاري سريال 
را هم مورد التفات قرار دهد 
و س��همي هم از اي��ن بازار 
بي پناه نصي��ب خود كند. 

در خبرها خوانديم كه رضوي دي��روز براي طي دوران 
محكوميت 20 ساله  روانه زندان شد. درباره آقاي سيد 
محمدهادي رضوي، مديرعامل گروه اقتصادي فاطمي 
شنيده ايم كه به اتهام كسب 107 ميليارد تومان مال 
نامشروع محاكمه شده. اين ميلياردر 36 سال دارد و 12 
سال تحصيالتش را در مدرسه موتلفه اسالمي گذرانده 
اس��ت. نكته قابل تامل در اين ميان شايعاتي بود كه از 
زمان پخش قس��مت هاي نخستين سريال شهرزاد به 
گوش مي رسيد. شايعاتي مبني بر اينكه سريال فوق با 
هزينه اي نجومي طي 5 سال متوالي توليد و عرضه شده  
و شريكي ديگر به نام محمد امامي، يكي از متهمان فساد 
100ميلياردي صندوق ذخيره فرهنگيان هم دوش به 
دوش رضوي در توليدش س��هم داش��ته. شايعاتي كه 

گرچه بعدها به حقيقت  پيوستند معلوم نيست چرا هيچ 
كدام از اهالي واكنش��ي درخور  به آن نشان نمي دهند. 
اين روزها پديده اي با عنوان چگونگي ورود»پول هاي 
كثيف« در سينما و حوزه شبكه خانگي در مطبوعات 
مطرح شده و در صدر اخبار قرار گرفته با اين حال كسي 
به اين پرسش هم پاسخي نداده كه چرا ظرف چند سال 
فضاي س��ينما و تئاتر به اين  نوع سرمايه گذاري هاي 
مشكوك آلوده ش��ده. اين پول ها چگونه مي آيند و به 
دس��ت چه كساني مي رسند؟ به هر شكل آنچه در اين 
ميان مهم به نظر مي رسد، رويكرد تازه قوه  قضاييه در 
ورود بي تع��ارف به پرونده 
مفسدان اقتصادي است اما 
نكته  ديگري كه بايد بيشتر 
درباره اش فرهنگس��ازي 
ش��ود اين اس��ت كه افراد 
جامعه چگونه به تماشاي 
فيلم يا سريالي بنشينند كه 
نمي دانند حق  كدام مظلوم 
براي س��اختش زير پا گذاشته  شده؟ ايجاد شبهه هاي 
فراوان پيرامون دو س��ريال مورد بحث باعث شده كه 
اظهارنظرهاي غيرواقعي سهيم بودن در حيف و ميل 
پول هاي ب��ادآورده دو كارگ��ردان كه اتفاق��ا در زمره 
بهترين هاي روزگار ما هس��تند هم مطرح  شود و اين 
مساله درست همان چيزي  است كه بايد با تمركز بيشتر 
به آن نگاه كنيم. آنچه كه امروز بيش از پيش ضروري  به 
نظر مي رسد، بازگرداندن اعتماد عمومي در پرتو ايجاد 
سازوكارهايي اصولي در ورود و خروج پول هاي مشكوك 
به سينما و حوزه سريال سازي  است. كارهايي ريشه اي 
كه سوداگران را از حريم حرمت هنر دور نگه دارد و باعث 
پديد آمدن مجدد اعتماد دوس��ويه مردم و هنرمندان 

شريف كشورمان شود. به اميد آن روز. 

رسول آباديان

گروه هنر و ادبيات

كافكا به دليل يهودي بودن�ش و اينكه در 
جامع�ه خ�ودش، چكس�لواكي آن زمان، 
يهوديان به نوعي منزوي شده بودند و بورسا 
هم به خاطر شرايطي كه جنگ در آن زمان 
در لهستان به وجود آورده بود، درست مثل 
موجوداتي هستند كه تحت شرايطي كامال 
اگزيستانسياليستي زير يوغ قدرت خدايي 
قهار قرار گرفته اند و در نتيجه واكنش هاي 

خودشان را نشان مي دهند.

گروه هنر و ادبيات

دانيال شايگان

ديزني گزارش مالي اش را منتشر مي كند

پادشاه گيشه براي جنگ با نت فليكس آماده مي شود

سلطه ديزني بر گيشه فروش فيلم جهان و برنامه هايش 
براي پيشي  گرفتن از نت فليكس حاال كه مي خواهد آخرين 
گزارش مالي اش را اعالم كند، داغ ترين خبر صنعت سينما 
به شمار مي رود. اين كمپاني فيلم هاي »انتقام جويان: پايان 
بازي« و »شير شاه« را امسال روي پرده برد و بهترين سال 

فعاليت خود را در سينما رقم زد. 
ارزش سهام بزرگ ترين كمپاني سرگرمي دنيا طي يك 
سال گذشته در مدت  زماني كه تقريبا بيش از سه  ماه بود، 

رشد داش��ت. اين كمپاني با 
ادامه سلطه اش بر سينماها 
و طرح ري��زي برنامه ه��اي 
آينده اش براي پخش آنالين 
كه سال گذشته براي رقابت 
با نت فليك��س راه انداخت، 
ارزش��ش در  بازار سهام را به 

260 ميليون دالر رساند.
هفته گذش��ته ديزني رك��ورد فروش س��االنه اش را در 
گيشه جهاني شكس��ت و پس از گذشت فقط هفت ماه 
از س��ال ميالدي 7 ميليارد و 670 ميليون دالر به دست 
آورد. »انتقامجويان: پايان ب��ازي« از »آواتار« كه ركورد 
پرفروش ترين فيلم را با رقم 2ميليارد و 800 ميليون دالر 
در اختيار داشت، پيش��ي گرفت و ديزني تا همين امروز 
ني��ز به ركورد چهار فيلمي كه در يك س��ال بيش از يك 
ميليارد دالر فروش داشته اند )كاپيتان مارول، عالءالدين 
و شير شاه( دس��ت يافته و هنوز انيميشن »منجمد2« و 

»جنگ ستارگان: ظهور اسكاي واكر« در راه هستند. 
پس از ق��رارداد 71 ميليارد دالري ب��راي خريد كمپاني 
فاكس كه سازنده فيلم هاي »مردان ايكس« و »ددپول« 
بود، ديزني ۴0درصد بازار فيلم امريكا را تحت كنترل دارد. 

قدرت ديزني به دليل طيف گسترده محتوايش است. 
اي��ن كمپاني ك��ه بي��ن س��ال هاي 2006 ت��ا 2012 
كمپاني پيكس��ار و س��ازنده »داس��تان اس��باب بازي« 
)ب��ه قيم��ت 7 ميلي��ارد و ۴00 ميلي��ون دالر(، 
اس��توديوي م��ارول )۴ ميلي��ارد دالر( و ل��وكاس فيلم 
 س��ازنده مجموع��ه  فيلم ه��اي  »جن��گ س��تارگان« 
)۴ ميلي��ارد دالر( را خري��د، ح��اال فواي��د اين 6 س��ال 
ولخرجي اش را براي خريد محت��واي باكيفيت دريافت 

مي كند. 
هر چند گزارش مال��ي اي كه ديزن��ي از آن پرده برداري 
مي كند احتماال كاهشي را 
در سود نش��ان خواهد داد، 
چراك��ه اين كمپان��ي رقم 
بااليي را صرف ورود به بازار 
رسانه جاري جهان كه تحت 
سلطه نت  فليكس و آمازون 
است، كرده است و قرار است 
نوامبر 2019 خدمات پخش 
آنالين »ديزن��ي+« در امريكا و براي رقابت با اين دو غول 
رس��انه جاري آغاز به كار كند. س��هام ديزني 6 دالر و 99 
سنت قيمت گذاري شده كه تقريبا نصف محبوب ترين 
رسانه پخش آنالين امريكا يعني نت فليكس در بازار سهام 
امريكاست. ديزني پس از هزينه كردن صدها ميليون دالر 
براي ديزني+، براي س��ودآوري فعاليتش در اين عرصه، 
دست كم بايد تا سال 202۴ منتظر باشد.  ماه گذشته پس 
از كاهش تعداد مشتركان نت فليكس حدود 18 ميليارد 
دالر از ارزش اين كمپاني از دس��ت رفت. اين اتفاق براي 
نخستين بار در هشت س��ال اخير روي داد. در يك سال 
آينده رقابت در بازار شبكه هاي تلويزيوني فشرده تر هم 
خواهد ش��د، چراكه يونيورس��ال، اچ بي او و اپل به زودي 
سرويس هاي پخش آنالين خود را راه اندازي خواهند كرد. 
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