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ادبياتجهان

گپسينمايي

گزارشي از نمايشگاه «صد اثر ،صد هنرمند»

از تناولي تا كابلي

مريم درويش
گالري گلستان بار ديگر ميزبان نمايشگاه «صد اثر،
صد هنرمند» اس��ت و ديوارهاي گالري با قابهاي
كوچكي پوشيده ش��ده كه تصاوير رنگارنگ در آنها
خودنمايي ميكند .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 سبكها و
با رويكرده��اي مختلف خلقش��دهاند .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 ميآورد و هركدام
مخاطب خود را جلب ميكند.
گرانتري��ن اثري كه در اين نمايش��گاه عرضه ش��د
تابلوي��ي كاهگل��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 ميدهد.
در رتب��ه بع��دي تابلويي
از غالمحس��ين نامي كه
در س��ال  87خلق ش��ده
اس��ت قرار دارد كه  70ميليون تومان قيمتگذاري
شده اس��ت .اين تابلو كه در نگاه اول اثري آبستره به
نظر ميرس��د ،منظرهاي از كوير است كه رنگهاي
درخشان زرد و آبي در آن خودنمايي ميكند .نقاشان
نامآش��ناي ديگري مانن��د محمدابراهيم جعفري،
نصرتاهلل مسلميان و مريم سالور نيز در اين مجموعه
قرار دارند كه تابلوهاي كوچ��ك آنها با قيمتهايي
مناسب در اختيار عالقهمندان قرار گرفته است.
خوشنويسي كالسيك ايراني نيز جايگاه خاص خود
را در اي��ن مجموعه دارد و آثاري از هنرمندان نامآور
خوشنويس در نمايش��گاه عرضه شده است .تابلوي
شكستهنستعليق يداهلل كابلي كه در سال  65نوشته
شده است با قيمت  10ميليون تومان ،خط نستعليق
نصراهلل افجهاي كه س��ال  67نوشته شده به قيمت
 7ميليون 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
نقاشيهاي فيگوراتيو ،طبيعت بيجان ،انتزاعي و...
را با تكنيكها و مواد متنوع به نمايش گذاش��تهاند.
مجس��مه نيز در اين مي��ان جايگاه خاص��ي دارد و
حجمهاي كوچك فلزي ،س��راميك ،پاپيه ماشه و...
توجه مخاطب��ان را به خود جلب ميكن��د .آثار اين
دسته از  200هزار تومان به باال قيمتگذاري شده و
ميتواند خريداران زيادي را جذب كند.
هر سال جديتر و سختگيرتر ميشوم
ليلي گلستان ،مدير گالري گلستان كه از سال 1371
اين نمايشگاه را برگزار كرده است ،درباره تفاوتهاي
اين دوره «صد اثر صد هنرمند» با دورههاي گذشته
گفت :دو تف��اوت مهم وجود دارد .يكي آنكه كيفيت
آن خيلي باالتر از س��الهاي گذشته است و من هر
سال جديتر و سختگيرتر ميشوم.
امسال كيفيت آثار خيلي خوب است و از نمايشگاه
خيلي راضي هستم .تفاوت ديگر اين است كه امسال
 60درصد شركتكنندگان از شهرستانها 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 كارهايشان
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 ارزانتر را ميخرند .از اين موضوع
خوش��حالم چون جا براي جوانان بيش��تر اس��ت و
درعينحال هر طيفي از مردم با هر درآمدي ميتواند
از اين نمايش��گاه خريد كند .همه آثار پيشكسوتان
از طرف مجموع��هداران
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
تهرانيها ندارد .آنها تكنيك عالي دارند و سوژهها 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 13ساله است
كه  3دوره 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  13ساله تا  80ساله ،هنرمنداني را در اين
مجموعه داريم.
مدير گالري گلستان درباره قيمتگذاري آثار گفت:
قيمتها خيلي خوب است و مخاطبان كامال راضي
بودند .اين براي ما خيلي خوش��حالكننده است كه
هم هنرمند و هم خريدار راضي است .اغلب خريداران
امسال هم جديد بودند .اصوال كساني هستند كه در
طول س��ال صبر ميكنند 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 گالريهاي جديدي آغاز به كار ميكنند
و تصور آنها اين اس��ت كه از اين راه ميتوانند پولدار
ش��وند .اما امي��دوارم آنه��ا بتوانند ب��ه اقتصاد هنر
كمك كنند و آثار را منطق��ي قيمت بگذارند .وقتي
به گالريه��ا ميروم احس��اس ميكن��م قيمتها
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 ميكنم كه
بايد قيمت كارها مناس��ب باش��د .كار گران را قبول
نميكنم و خوش��بختانه همه هنرمندان هم منطق
مرا ميپذيرند.

تئاتر

نشست رسانهاي نوزدهمين جشنواره نمايشهاي آييني و سنتي برگزار شد

در روياي افتتاح نخستين «مدرسه نمايشهاي آييني و سنتي»
بابكاحمدي
برگزاري نشس��ت رس��انهاي نوزدهمين جشنواره
نمايشهاي آييني و سنتي با حضور شهردار منطقه
دوازده اتفاق��ي بود نويدبخش .س��الها اس��ت كه
فعاالن عرصه هنرهاي آييني از هر طريق و تريبوني
خواه��ش ميكنند 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 نمايشهاي آييني و س��نتي به خودي خود
نشاندهنده بيتوجهي اس��ت .نميدانم چرا هرجا
از پ��ول خبري نيس��ت كس��ي براي س��نت و آيين
س��ينه چاك نميدهد .بله! عرصه هنرهاي نمايش
آيين��ي عرصهاي اس��ت كه بهش��دت در فقر مالي و
زيرس��اختي به س��ر ميبرد اما از منظر محتوا بسيار
ي است.
غن 
عملك�رد وزارت علوم
زيبندهنيست
دقت در آمار ارايه شده از
سوي داود فتحعليبيگي
ك��ه س��الها ب��راي زنده
نگهداش��تن جش��نواره
زحمت كشيده به تنهايي
گوي��ا اس��ت« :آن زمان
دوستان ميگفتند در اين قبر مردهاي نيست ،بيخود
باالي سرش گريه نكن! ايكاش آنها كه اين حرف را
ميزدند امروز بودند و به چشم ميديدند كه  ۱۵۰اثر
در بخشهاي مختلف جشنواره حضور دارد .امسال
از كودك  ۵ ،۴س��اله تا پيرمرد  80ساله در جشنواره
حضور دارند .بيش از دو س��وم استانهاي كشور در
اين جشنواره هستند و بيش��ترين مقطع تحصيلي
شركتكنندگان ليسانس و فوقليسانس و دكتري
است»؛ امري كه مشاركت بيشتر نظام آموزش عالي
و وزارت علوم را ايجاب ميكند چون عملكرد آنها به
گفته فتحعليبيگي روند فعلي وزارت علوم در مقوله
آموزش آكادميك نمايشهاي آييني و سنتي ايران
«ابدا زيبنده اين نهاد نيست».

در مقاب��ل ام��ا مش��اركت ش��هرداري منطقه 12
دلگرمكننده به نظر ميرس��د .علي محمد سعادتي
ش��هردار منطقه در پاس��خ به «اعتم��اد» پيرامون
اهمي��ت تعيين محل��ي دايمي به منظور اس��تقرار
فعاليتهاي مستمر آموزشي و اجرايي نمايشهاي
آييني ،خبرهاي خوشي مطرح كرد« :منطقه  12به
عبارتي ويترين فرهنگي شهر تهران است ،به همين
دليل ما پايگاههايي را در منطقه تش��كيل دادهايم
و طب��ق گفتوگوهايي 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 زمينههاي��ي حمايت
ميكرد و هدف آنها تنها حمايت از س��نت فرهنگي
ملموس ب��ود در حالي كه بايد بتوانيم با توس��ل به
دانشگاهها و نهادهاي گوناگون از ميراث غير ملموس
و مردمي ه��م محافظت
كنيم ».اظهارات سعادتي
موجب شد اميد تشكيل
نخس��تين « مد ر س��ه
نمايشه��اي آيين��ي و
س��نتي» در منطق��ه 12
قوت بگيرد.
غيبت ميراث فرهنگ�ي در حفاظت از ميراث
غيرملموس
پيمان شريعتي ،دبير اجرايي نوزدهمين جشنواره نيز به
مواردي اشاره كرد كه به نوعي جاي خالي سازمان ميراث
فرهنگي را به رخ ميكشيد« :خيلي خوب است كه به تمام
محيطهاي فرهنگي شهر تهران توجه كنيم .نمايشهاي
آييني و س��نتي بايد از قاب صحنه بي��رون بيايد و به دل
مردم برود ،همان جا كه دقيقا بس��تر اصلياش بود .اين
رويه موجب ميشود 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
هستيمواميدواريمدرسالهايآيندهشهرهاييماننديزد
هم به ميزباني جشنواره اضافه شوند».
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دانيالشايگان

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

كافكاوبورساميجنگندتاپيروزشوند

بهارسرلك
آندريبورساسال 1932دركراكوفلهستانبهدنيا
آمد و 25س�ال بعد مشكالت جسمي (ناهنجاري
مادرزادي آئورت) جان او را گرفت .بورس�ا در اين
عمركوتاهآثارينابدرادبياتلهستانقرنبيستم
به جا گذاشت .او نوشتن را از سال ،1954يك سال
پس از مرگ استالين ،ش�روع كرد و تا سال 1957
اش�عارش را در روزنامهها و نشريههاي ادبي چاپ
كرد.درهمانروزهابودكهنخستيننسخهمجموعه
اشعارشرابهناشرسپرد.بورسانوامبرهمانسالاز
دنيارفتوبيشازصدقطعهشعروچندنمايشنامه
و اثر داس�تاني از جمله يك رمان در خانهاش به جا
ماندند .نخستين مجموعه اش�عارش كه از سوي
ناشران رد ش�ده بود ،يك سال پس از درگذشتش
چاپش�دند.يازدهسالبعدمجموعهكاملترياز
آثارش ويرايش و چاپ ش�دند .رمان «كشتن عمه
خانم» كه تنها رمان بورسا به شمار ميرود سالها
در آرشيو آثار نويس�نده خاك ميخورد تا اينكه
استانيسالواستاونچاينرمانراجمعآوريوتدوين

كرد« .كش�تن عمه خانم»  -همانطور كه از عنوان
داس�تانبرميآيد-روايتكشتهشدنعمهايبه
دست برادرزادهاش اس�ت .يوريك  21ساله از سر
بيحوصلگي مرتكب اين قتل ميش�ود و روزهاي
پس از اين واقعه را به نابود كردن جسد ميگذراند.
تلخي صحنهه�ا ،پيرنگ رئاليس�تي و توصيفات
ناتوراليس�تي راوي اين اثر را با داستانهاي كافكا
قابل مقايس�ه ميكند .از طرفي حكايت اين پسر
جوانشباهتهاييباداستانمورسوي«بيگانه»و
راسكولنيكف «جنايت و مكافات» دارد .اين رمان
بهتازگيباترجمهكيهانبهمنيازسويانتشارات
آموتمنتشرشدهاست.بههمينمناسبتبابهمني
درباره دلي�ل انتخابش براي ترجمه اي�ن اثر ،نگاه
نيهيلستي راوي ،شباهتهاي يوريك با مورسو و
راس�كولنيكف و چالشهاي ترجم�ه از زبان دوم
صحبتكردهام.
ب�ا توجه ب�ه اينكه در س�الهاي اخير انتش�ار
رمانهايي ك�ه از زبان راوي اول ش�خص روايت
ميشوند و داستاني سانتيمانتال دارند رواج پيدا

كتاب

كرده و با استقبال گس�ترده مخاطبان هم روبرو
شده است اما رمان «كش�تن عمه خانم» نه تنها
داستانيسانتيمانتالنداردبلكهراوياولشخص
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 ميگذرد .بعد از مرگ نويس��نده
مجموعهاي از دستنوشتههاي او را در كشوي ميز اتاقش
پيدا كردند و اين رمان نيز در ميان همان دستنوشتهها
بود .نويس��نده دغدغههايي دارد كه به ش��كل مشخص
دلمشغوليتهاي انسان پس از جنگ جهاني دوم است.
نكتهخيليمهميكهدرموردايننويسندهوجوددارداين
است كه بورس��ا را صداي فرياد خشمگين نسلي از مردم
لهس��تان ميدانند كه در دوران جنگ شديدا تحت فشار
بودندبهخصوصبعدازآنكهموردتهاجمآلمانقرارگرفتند
و سپس زير چتر سلطه ش��وروي رفتند .بورسا يكي از آن
صداهاي معترضي است كه شرايط بد دوران خودش را در
سرزمينش فرياد ميزند.كودكي بورسا همچون كودكي
هارولدپينتردردورانجنگگذشتهبود.تهديدموجوددر
آثار پينتر در اين تنها رمان بورسا و اشعار او مشهود است.

اهميتيهمكهاينكتابدارد،فارغازآنسانتيمانتاليسمي
كهبهآناشارهكرديدوامروزهادبياتگرفتارششدهوخب
همهمااينمسالهراقبولداريم،بايدبگويمادبياتلهستان
درايرانخيليشناختهشدهنيستوبههميندليلمعرفي
اين نويسندهها و صداهاي جديد يكي از آن كارهايي است
كه ش��خصا به آن عالقهمندم و به همين خاطر هم براي
ترجمهانتخابشكردم.اينكهمدامسراغنويسندههاييبروم
كه قبال معرفي شدهاند جذابيتي برايم ندارد و عالقهمندم
نويسندههايجديدرامعرفيكنم.البتهاينكارهمريسك
محسوبميشودوليبرايمجذاباست.
آندريبورساراكافكايلهستانمينامند.شباهت
اوباكافكادرچهبودكهچنينلقبيبهاودادند؟
اگر بخواهي��م به صورت نمادين صحبت كنيم ميتوانيم
هر دوي اين نويس��ندهها را همانن��د قهرمانهاي رمان
«طاع��ون» آلبر كام��و بدانيم .يعني انس��انهايي كه در
شرايطي سخت گرفتار ش��دهاند.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.اينهادرستمثلموجوداتيهستندكهتحتشرايطي

معرفي سه كتاب تازه منتشر شده

يك هفته با عم ه خانم و برادرزاده نازنين
نيلوفر صادقي
آندري بورساي لهستاني از جوانمرگان عالم ادبيات است
و اصال آمدنش به دنياي ديوان ه ديوانه ما در  1932و رفتن
زودهنگامش دل آدم را كباب ميكند .بورسا فقط 7سال
داشتهكهآلما نلهستانرااشغالميكندو 18سالبعدش
همدر 25سالگيقلبشكمميآوردوبدوناينكهازآزادي
لهستان از چنگال حكومت كمونيستي درستوحسابي
لذت ببرد ،بس��اطش را جمع ميكند و ميرود .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
ادبياتآوانگاردرابرنميتابيد.
«كشتن عمهخانم» كه تنها
رمان بورساس��ت اما چاپش
مان��د ب��راي بع��د از مرگ
نويس��نده در حالوهواي لهس��تان دهه 50نوشته شده
است .بورسا توانس��ت با همين رمان نام خود را در ليست
«كتابهاييكهتاكسيرانكشتهايدياكسيشمارانكشته
بهتراستبخوانيد»ازچندگروهادبيوكتابخوانيمعتبر
بگنجاند.يوريك،دانشجوييجوانباچكشيعمهخانمش
را ميكش��د و حاال بايد از شر جسد خالص شود كه گاو نر
ميخواهد و مرد كهن .طنز سياه بورسا در شرح درگيري
يوريك براي خالصي از جس��د نمود خاص��ي دارد و اين
قسمتهاازبخشهايخواندنيداستاندرآمده.البتهحاال
كه پاي چكش در ميان است و دانشجوي دست به چكش
يادي هم از راسكولنيكوف بايد كرد ،بعضي از منتقدان در
تحليل شخصيت يوريك اوراراسكولنيكوف لهستانبعد
ازجنگجهانيدومدانستهاندهرچندكههرگرديگردو

نيست و هر دانش��جوي چكش به دستي راسكولنيكوف
نيست .زمين ه تاريخي و سياسي آفرينش رمان را كه كنار
ي بودن و زندگي بورسا و آنچه را كه
بگذاريم و اصال لهستان 
او در آن دوران تجربه كرده هم فراموش كنيم ،يوريك به
عن��وان يكي از ما فرزندان آدم ميتوان��د هر جا و هر زمان
ديگريازسربيهدفيوسرگشتگيدستبهقتلبزند.آن
لحظ هخطيركهدرمييابيروياهايتپوچازآبدرآمدهاند
و كمر به نابوديات بس��تهاند ،هدفي نداري يا دس��تكم
هدفهايقالبيوتعريفشدهموجودبهدردتنميخورد
ن شده و
و زندگيات قرار نيست با مسيرهاي از پيش تعيي 
مرسوم و پذيرفتني(نگوييم
پيش پاافت��اده و مبتذل) به
جايي برسد ،يوريك درونت
س��ر برميدارد و بهش��كلي
خودش را نش��ان ميدهد و
رجز ميخوان��د كه بله ،حاال
افس��ارت دس��ت من است.
وقتي هدف ديگري نيست
و يوريك چيزي نميبيند جز هزاران روز و ساعت بيهوده
كه از پس هم ميگذرند ،كشتن عمهخانم و بعد سرشاخ
شدن با جسدش يوريك را به جلو ميراند ،جسدي كه در
نهايتامربهزعميوريكتنهاجزءواقعيماجراست.داستان
اما به اين سرراستي نيست .مگر ميشود به آنچه يوريك
ميبيندوميانديشدوميگويدبامعياروچارچوبذهني
ب ه اصطالح عقالني نگريست و باورش كرد؟ البته از همان
او لراهچيزهاييدستگيرمانميشود،اينكهآندريبورسا
داردباطنازيقلقلكمانميدهدوبيرحمانهمارابهبازي
ميگيردوحتيآزارمانميدهدتاحرفشراجديبگيريم.
شايد بورسا وراي تمام اين بازيها و طنازيها ميخواهد
بگويد،انتظارنداشتهباشيداينزندگيايكهداريدشمارا
بهرستگاريبرساند.

بازگشت بهمن فرسي
گروه هنر و ادبيات
با وجود مش��كالتي كه گراني قيمت كاغذ در كش��ور به
وجود آورده است ،هنوز كتابخوانها به انتشار كتابهاي
موردنظر خ��ود در حوزههاي مختل��ف اميدوارند .اين
اميدواري طبعا حاصل عناويني اس��ت ك��ه در ماههاي
گذشته از سال جاري انتشار يافته است .در اين ستون از
اين پس مروري خواهيم داشت به تازههاي نشر كتاب در
حوزههايمختلفادبيات،هنروعلومانساني.
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
كتابهمانطوركهازنامش
پيداست ،بر مفهوم «زمان»
تمرك��ز دارد .زباني س��اده
نسبت به كتابهايي از اين
دست ،ويژگي «نظم زمان» است .كتاب با اين گمانه كه
«شايد زمان بزرگترين معما باشد ،آغاز ميشود و در پي
ايناستكهبهمابگويدچراما«هنوزنحوهواقعيعملكرد
زمانرانميشناسيم».دربخشيازاينكتابميخوانيم:
«دودوستجداميشوندويكيدردشتوديگريدركوه
ساكن ميشود .سالها بعد همديگر را مالقات ميكنند:
فردي كه پايين مانده بود كمتر زيسته ،كمتر پير شده و
چرخدندههايساعتديوارياوكمترحركتكردهاست...
زمان در ارتفاع پايينتر كندتر از ارتفاع باالتر ميگذرد».
اينكتابدر 177صفحهبهقيمت 26هزارتومانمنتشر
شدهاست.
انتشارات ناهيد اخير كتابي از الن سيكسو ،نظريهپرداز و
منتقد ادبي فرانسوي منتشر كرده است به نام «سه گام

برنردباننوشتار».اينكتابراماهانتيرماهيبهفارسي
برگرداندهوبهنوعيچالشهايذهنينويسندهدرارتباط
با پديده «نوشتار» است كه لحني شبهداستاني دارد در
روايتوضعيتهاييدرپديدهنوشتاركهمعموالخواننده
بياعتناازكنارآنهاميگذرد.سيكسوازرهگذراينرويكرد
همبهدنبالفروكاستنسلطهمردانهدرنوشتاربهمعناي
ادبي كلمه است و هم به تعبير مترجم كتاب ميكوشد
متن را نهايتا به س��ياهچالهاي في نامكشوف مشابهت
گ و نسبت آن با نوشتار از موضوعات مهم شناور
دهد .مر 
در كتاب است ،در اين كتاب ميخوانيم« :براي شروع ،به
يك مرگ نياز داريم ،مرگي
حي و حاض��ر ».اين كتاب
 191صفح��هاي با قيمت
 32هزار تومان به پيشخوان
كتابفروشيهارفتهاست.
«خرده نس��يان» مجموعه
چند نمايشنامه و فيلمنامه
كوت��اه نوش��ته بهم��ن
فرس��ي اس��ت كه نش��ر بيدگل به تازگي منتشر كرده.
عالقهمندانهنرهاينمايشيبانامبهمنفرسيدرمقام
نمايشنامهنويس آشنا هستند .همانطور كه مخاطبان
ادبيات داستاني او را با رمان معروف «شب يك ،شب دو»
بهيادميآورند.در«منكار»كهساختنامهايبرايفيلمنامه
كوتاه است ،ميخوانيد« :آدم يك :هر چيئم گفته باشي
مزخرف گفتهاي .آدم دو :گفتم ...تو رو نگفتم كه ...شايدم
همين خود تو رو گفته باشم ...گفتم يه عمر چندك زده
سرچاهنبوغش(چشمميدراند)نبوغزيرصفرالبته!داره
زور ميزنه كه شاهكار خلق!! كنه و نميتونه بكنه .خلق
ِ
حضرت
نميشهدرنميآدشاهكار!نهجاا اانم!منكارررررر...
آآآآآ....قاااااا ...منكار! نه شاهكار!» «خرده نسيان» در160
صفحهوبهقيمت26هزارتومانبهبازاركتابآمدهاست.

كافكا به دليل يهودي بودن�ش و اينكه در
جامع�ه خ�ودش ،چكس�لواكي آن زمان،
يهوديانبهنوعيمنزويشدهبودندوبورسا
هم به خاطر شرايطي كه جنگ در آن زمان
در لهستان به وجود آورده بود ،درست مثل
موجوداتيهستندكهتحتشرايطيكامال
اگزيستانسياليستيزيريوغقدرتخدايي
قهار قرار گرفتهاند و در نتيجه واكنشهاي
خودشان را نشان ميدهند.
ترجمه كنم فصل آخرش بود؛ ش��ايد اگر آن پايانبندي
را نداش��ت ،كتاب را ترجمه نميكردم .آنقدر اين فصل
تكاندهنده است كه تازه در آنجا متوجه ميشويم شايد
ديدگاهي كه از دنياي اطرافمان داريم يك توهم است و
ما دچار اين توهمات شدهايم و واقعيت چيز ديگري است.
به همين دليل فكر ميكنم قدرت اين مس��ائل از لحاظ
داس��تاني به آن صحنههاي قتل و تكه تكه كردن جسد
يا آن صحنههايي كه مادربزرگش به خانه او ميرود و آن
بحثها پيش ميآيد ،ميچربد.
گفتيد اين داستان را در كشوي ميز بورسا و پس
از مرگ او پيدا كردند .فكر ميكنيد كتاب را ناتمام
رهاكردهبوديااگرويرايششميكرد،چهتغييراتي
درآنلحاظميكرد؟پايانبنديراعوضميكرد؟
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 ميماند بخشهايي از داس��تان را
عوض ميكرد و ش��ايد هم نميكرد .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
جالبتر است چراكه نشاندهنده آن حالت ناآگاهانه
بودن اوست .چون انسان همواره در حالت آگاهي دچار
خودسانسوري ميش��ود .اما اين اثر از آن دست آثاري
است كه خودسانسوري ندارد و از اين لحاظ به نظر من
اثر بكري است .حاصل تفكري رمانتيكوار .رمانتيك
از بابت غليان خودبهخودي احساسات قوي كه در اثر
سينمايجهان

چهره

گزارش كتاب

نگاهي به رمان «كشتن عمه خانم» نوشته آندري بورسا

كامال اگزيستانسياليس��تي زير يوغ قدرت خدايي قهار
قرار گرفتهاند و در نتيجه واكنشهاي خودش��ان را نشان
ميدهند.ازاينلحاظميتوانيمبگوييمآثارهردونويسنده
آثار اگزيستانسياليستي هستند و بورسا و كافكا بسيار به
همديگر ش��باهت دارند .باز به اين دليل كه هر دويشان
گرفتار شرايطي شدهاند و حاال در حال جنگيدن با همان
شرايطهستند؛درستمثلقهرمانهايرمان«طاعون»،
ندونويسندههمميجنگندتابتوانندپيروزشوند.درواقع
اي 
همچونقهرمان«پيرمردودريا»ايننويسندگاننيزانگار
يدانستندنفسجنگيدنازپيروزشدنمهمتراست.
م
از يك طرف هم به او ميگويند جيمز دين دوره
استالينيستي .به اين لقب هم ميتوانيم چنين
چيزيراتعميمبدهيم؟
دقيقا به همان موضوع قبل برميگ��ردد .جيمزدين هم
صداي اعتراض يك نسل بود كه از سينِماي امريكا بيرون
آمد .جيمزدين به عنوان يك هنرپيش ه هميشه معترض
نقشهاييرابازيميكردكهنمايندهانسانهايمعترض
زمان خ��ودش بود .به همين خاط��ر ميتوانم بگويم اين
نقشها همان حالت اعتراضگونهاي را داشتند كه بيشتر
درشعرهايبورسامشهودهستند.
يوريك ،راوي «كشتن عمه خانم» را ميتوانيم با
مورسوي«بيگانه»كامووراسكولنيكف«جنايتو
مكافات» داستايوسكي مقايسه كنيم .مورسو به
خاطر نور خيرهكننده آفتاب و راسكولنيكف براي
اينكهآنزنرايكانگلميديد،مرتكبقتلشدند.
وليدليليوريكبهآنشكلبارزوقابلقبولنيست

و بيشتر از روي بيحوصلگي يا بيهدفي جان آدم
ديگري را ميگيرد و به همين ترتيب نيهيليستي
بودننگاهراويراآشكارميكند.
دقيق��ا .ميتوانم بگويم برخالف داس��تان آن دو قهرمان
ديگر كه نام برديد ،در وهله اول رمان «كشتن عمه خانم»
داراينوعيطنزتلخوگزندهاست.اگربخواهماينكتابرا
دستهبنديكنمبايدبگويمهجويهاياستبرآنآثاريكه
به آنها اشاره كرديد .به اين دليل كه نويسنده انگار از همان
داس��تانها و همان كهنالگوها بهره برده است اما اين بار
قهرمان داستان او به شكلي طنز هيچ هدفي ندارد .سعي
كردهامطنزاثررادرترجمهنشانبدهم.
امايكيازنكاتجالبايناثركهشماهمبهآناشارهكرديد
اين است كه راوي برخالف مورسو و راسكولنيكف همان
هدفهاي اوليه را هم ندارد .نويسنده در توصيف اتفاقاتي
كهبعدازكشتنعمهاشرخميدهد،لحنيطنزگونهدارد.
درآنصحنهايكهفريادميزند««:منبهواسط هقتلآزاد
شدم!آزاااااااااااد»!...بهمحضخروجآخرينكلمهازدهانش
دستگير ميشود .همين عناصر روايتي نشان ميدهد كه
نويسندهبانوعيطنزتلخميخواهدموضوعيكامالسياهرا
مطرحكند.بههميندليلبهاعتقادمن«كشتنعمهخانم»
بهمراتبسياهتراز«بيگانه»و«جنايتومكافات»است.
ميتواني�م بگويي�م رمان «كش�تن عمه خانم»
استعارهايازدورهپسازجنگبهشمارميرود؟
بهنحويميتواناينراگفت.بهايندليلكهدرادبياتغالبا
انسانهاي دوران جنگ و حتي پس از جنگ ،انسانهاي
بيهدفي هستند .اين رمان را كه ميخواندم ياد قهرمان
رمانوفيلممعروف«تنهايييكدوندهدوهاياستقامت»
افتادم .ش��خصيت محوري آن صداي اعت��راض جوانان
انگليسدرطولدهه 1960بود.قهرمانداستان«كشتن
عمهخانم»همشبيهاوست.ميتوانيمبهنوعياينرمانرا
جزوموجياجريانيدرادبياتانگلستانوامريكاتحتعنوان
 Angry Young Manطبقهبن��دي كني��م كه خود
بورس��ا هم از وجودش باخبر نبود و اين كتاب را به موازات
همان آثار قلمداد كنيم .يعني بورسا نويسندهاي بود كه از
لحاظ ساختار نوشتاري ،عناصر و تفكرات فلسفي آثارش،
بيشتر به اين جريان گرايش دارد .از آثار اين دوره ميتوانم
به نمايشنامه «به گذشته با خشم بنگر» اثر جان آزبورن
اشارهكنم.بنابرايندرپاسخبهپرسش شما ميتوانگفت
كهبله،ايناثرهمهمانخشمپسازجنگرانشانميدهد.
در سطر آخر شعري كه پيش از شروع داستان
ميخوانيم ،بورسا خطاب به خدا ميگويد« :آخر
چرا مرا يك لهستاني آفريدهاي؟»
اين هم به خاطر همان نارضايتي از وضعيت لهستان پس
از جنگ است .انگار هنرمند لهستاني حاضر است هر درد
و بيمارياي 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 ميگفتند« :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 ميپرسند كه چرا بايد در شهر آران طاعونزده
بهدنيابيايم.درجنگجهانيدومهرمنطقهايكه توسط
آلمانها اشغال ميشد ،وضعيت شهري طاعونزده را به
خود ميگرفت .لهس��تان هم دچار همان طاعون نازيها
شدهبودوكودكيبورسادردورانهمانجنگگذشتهبود.
اينجاهمبورساميپرسد«:نميشدمنلهستانينباشم؟»
به اصطالح حاضر بوده هر بيماري ديگري داشته باشد اما
لهستانينباشد.
آيا تلخ و س�ياه بودن اين اثر كه همراه با قتلي
فجيع اس�ت و صحنههايي ك�ه تكهتكه كردن
جسدراتوصيفميكندباعثنشدهراساينرا
داشتهباشيدكهاثرباسليقهمخاطبجورنباشد
و احيانا آن را پس بزنند؟
جالب اينكه از اولين بازخوردهايي كه از اين كتاب گرفتم
اين بود كه همه با خواندن صحنههاي ابتدايي اثر ناراحت
ميش��دند و ميگفتند چرا يك رمان بايد اينقدر س��ياه
باشد .اين سياهي حتي از كارهاي كافكا هم سياهتر است.
به خصوص آن صحن ه اوليه قتل .اما مساله اينجاست كه
درس اولي كه هميش��ه در ادبيات مطرح است اين است
كه اوال در ادبيات هميشه دنبال زيباييها نباشيد چون

ادبيات به هيچوجه قرار نيست هميشه درباره زيباييها
صحبت كند .ثانيا آن چيزي ك��ه درباره ادبيات معناگرا
ميشناسيم ميخواهد واقعيتهاي 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 Correlativeداري��م كه تي.
اس .اليوت آن را مطرح كرد .او ميگويد اگر ميخواهيد
حسي را منتقل كنيد تمام عناصري كه در صحنه يا در
داستانتان داريد بايد طوري كنار هم قرار بدهيد كه آن
حسرامنتقلكنند.نبايدبهزبانبياوريدبلكهبايدبتوانيد
حسرامنتقلكنيد.بورساهمدقيقاچنينتكنيكيدارد.
اودرآنصحنههاياوليهقتلوصحنههايتكهتكهكردن
جسد ،اين حس را به خواننده منتقل ميكند.
اما نكته مهمتر اين اس��ت كه نبايد طن��ز اين كتاب را
فراموش كنيم .تمام اتفاقاتي كه در داستان ميافتد،
همگيهمراهطنزهستند.
امااينطنزهاهمطنزتلخهستند.
نه اتفاقا .طنز جالبي اس��ت چون تمام عوامل دس��ت به
دس��ت هم دادهاند تا راوي نتواند جس��د را از بين ببرد.
فصل آخر داستان هم كه كل قصه را زير سوال ميبرد و
اين پرس��ش برايمان ايجاد ميشود كه آيا خوانشي كه
من خواننده
از داس��تان داشتهايم درس��ت بوده يا نه؟ يا ِ
اشتباه متوجه شدهام؟ دليلي كه باعث شد اين كتاب را

مشهود اس��ت .در عين حال تمامي اين افكار تفكرات
مردي است كه در اوايل ده ه سوم زندگي خود قرار دارد.
شايد اگر بنا بود بورسا بعد از اتمام رمان آن را ويرايش
كند به داليلي تغييراتي در آن لحاظ ميكرد .اما اثري
كه حاال پيش روي ماست عصاره تفكر خام يك انسان
است .يعني دقيقا به ما نشان ميدهد بورسا به عنوان
هنرمندي لهستاني در دوره خودش چه تفكري داشت
و اين اثر حالت بكر بودن تفكرش را ميرساند.
اين كتاب را از زبان دوم ترجمه كرديد .ترجمه از
زبان دوم چه چالشهايي برايتان داشت؟
ببينيد قبال به اين نكته اشاره كردهام اما باز هم ميخواهم
دربارهاش صحبت كنم .به اعتقاد من زماني كه اثري را از
زباندومترجمهميكنيماگرداستانيباشدكهنثرخاصي
داشته باشد ،يعنينويسنده زبان خاص خودش را داشته
باش��د احتماال در ترجمه دوم آن خصوصيات نثري و آن
شاعرانگي كالم از بين ميرود .اما داستانهاييكه بيشتر
فلسفيوحادثهمحورهستنددرترجمهدومآنچنانآسيبي
نميبيننديادستكمآسيبكمتريميبينند.برايمثال
اگر قرار باش��د آثار جين آستن را كه نثري شاعرانه دارد از
زبان دوم ترجمه كنيم ،ممكن است در ترجمه بسياري از
استعارهها و آرايهها را از دست بدهيم .اما داستانهايي كه
حادثهمحور و فلسفي هستند كمتر در اين نوع ترجمهها
ريزش دارند .از اين روي به نظر من «كش��تن عمه خانم»
اثرياستكهآنزبانخاصرانداردوبنابرايندچارآننوع
ريزشزبانيومفهومينيزنشدهاست.
بورسا را براي اولينبار در ايران معرفي كردهايد.
تا آنجايي كه من ميدان�م در كارنامه حرفهايتان
كمتر پيش آمده كه ترجمه موازي اثري را منتشر
كنيد.امادربازاركتابميتوانيمصدهااثرراببينيم
كهبارهاازسويمترجمانمختلفترجمهشدهاند
و همچنان مترجمان جديدي براي ترجمه دوباره
آنهااقدامميكنند.اهميتاينكهمترجمسراغآثار
و نويس�ندگاني برود كه تا به حال ترجمه و معرفي
نشدهاند در چيست؟ و چقدر بازار ما منتظر چنين
كتابهايياست؟
متاسفانه بازار كتاب در ايران نيازمند يك آسيبشناسي
جدي است .به اين دليل كه سيستمي در ايران وجود دارد
كه همه دوست دارند در كمترين زمان بيشترين سود را از
ترجم هاثريببرند.بهاينمعنيكهمابهنوعيآمادهخواري
عادتكردهايم.دوستداريمسراغنويسندههاييبرويمكه
قبالمعرفيشدهاندوفروشآثارشاندرايرانتضمينشده
است.اينكهمترجمهادرپينويسندههاييباشندكهكمتر
معرفيشدهاند،ريسكاقتصاديهمداردكههرمترجمي
حاضربهپذيرش آننيست.چرا؟چون ممكن استكاري
را ترجمه كنيد و با جواب رد ناش��ر مواجه شويد يا 100يا
 200نسخهازآنبهفروشبرسد.بنابراينريسكاقتصادي
بااليي دارد كه هر كسي حاضر نيست آن را بپذيرد .من به
عنوان يك مترجم احساس ميكنم از هر دو سه كاري كه
ترجمهميكنم،يكيازآنهابايدنويسندهايباشدكهمعرفي
نشده است .مثل ژان اشنوز يا سو تونگ ،آن تايلر يا همين
بورسا .اينها نويسندگاني بودند كه خودم به شخصه آنها را
پيدا كردهام و احساس خيلي خوبي نسبت به معرفيشان
دارم .درست است كه گاهي پيش ميآيد كه ترجمههايم
فروش خيلي بااليي نداشتهاند ،اما گاهي هم پيش ميآيد
كهبهچاپچندمميرسند،مثلكتابهايسوندبرگ.
گفت�ه ميش�ود خوانندهه�اي ايراني خيلي
دنبالرمانهايكوتاهنيستندوسراغرمانهاي
حجيمت�ر ميروند .و خيل�ي از رمانهاي كوتاه
استقبالنميشود.
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 ميدهند
داستانهايي را بخوانند كه نويس��نده صحنهها را به
تفصيل ش��رح بدهد و طوالني باشد .به همين منوال
رمانهاي  300يا  400صفحهاي را به رمانهاي كوتاه
ترجيح ميدهند .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 كردهام خوشحالم.

كوتاه پيرامون ضرورت نظارت بر پولهاي مشكوك در عالم هنر

زنداني شد؛ باز هم سكوت ميكنيد؟

رسولآباديان
معموال در اين باكس از روزنامه به چهرههايي پرداخته
ميش��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 .چهرهاي كه گرچه نامش
با تهيهكنندگي دو س��ريال خانگ��ي پرطرفدار مانند
«شاهگوش» و «شهرزاد» گره خورده اما كسي تاكنون
از زاويه تهيهكنندگيبه او نگاهنكردهو حرفو حديثها
بيش��تر حول محور اين مساله ميچرخد كه شخصي
ب��ا پش��توانهاي نامعلوم و
حيرتانگيزبهثروتيعجيب
دستپيدا كرده و با تكيه بر
همينسرمايه،بدشنيامده
حوزهسرمايهگذاريسريال
را هم مورد التفات قرار دهد
و س��همي هم از اي��ن بازار
بيپناه نصي��ب خود كند.
در خبرها خوانديم كه رضوي دي��روز براي طي دوران
محكوميت  20سال ه روانه زندان شد .درباره آقاي سيد
محمدهاديرضوي،مديرعاملگروهاقتصاديفاطمي
شنيدهايم كه به اتهام كسب  107ميليارد تومان مال
نامشروع محاكمه شده .اين ميلياردر 36سال دارد و۱۲
سال تحصيالتش را در مدرسه موتلفه اسالمي گذرانده
اس��ت .نكته قابل تامل در اين ميان شايعاتي بود كه از
زمان پخش قس��متهاي نخستين سريال شهرزاد به
گوش ميرسيد .شايعاتي مبني بر اينكه سريال فوق با
هزينهاينجوميطي ۵سالمتواليتوليدوعرضهشده
وشريكيديگربهناممحمدامامي،يكيازمتهمانفساد
100ميلياردي صندوق ذخيره فرهنگيان هم دوش به
دوش رضوي در توليدش س��هم داش��ته .شايعاتي كه

گرچهبعدهابهحقيقتپيوستندمعلومنيستچراهيچ
كدام از اهالي واكنش��ي درخور به آن نشان نميدهند.
اين روزها پديدهاي با عنوان چگونگي ورود«پولهاي
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 سرمايهگذاريهاي
مشكوك آلوده ش��ده .اين پولها چگونه ميآيند و به
دس��ت چه كساني ميرسند؟ به هر شكل آنچه در اين
ميان مهم به نظر ميرسد ،رويكرد تازه قوهقضاييه در
ورود بيتع��ارف به پرونده
مفسدان اقتصادي است اما
نكتهديگري كه بايد بيشتر
دربارهاش فرهنگس��ازي
ش��ود اين اس��ت كه افراد
جامعه چگونه به تماشاي
فيلمياسرياليبنشينندكه
ق كدام مظلوم
نميدانند ح 
براي س��اختش زير پا گذاشتهشده؟ ايجاد شبهههاي
فراوان پيرامون دو س��ريال مورد بحث باعث شده كه
اظهارنظرهاي غيرواقعي سهيم بودن در حيف و ميل
پولهاي ب��ادآورده دو كارگ��ردان كه اتفاق��ا در زمره
بهترينهاي روزگار ما هس��تند هم مطر ح شود و اين
مسالهدرستهمانچيزياستكهبايدباتمركزبيشتر
ي به
به آن نگاه كنيم .آنچه كه امروز بيش از پيش ضرور 
نظر ميرسد ،بازگرداندن اعتماد عمومي در پرتو ايجاد
سازوكارهايياصوليدرورودوخروجپولهايمشكوك
ي است .كارهايي ريشهاي
به سينما و حوزه سريالساز 
كهسوداگران را ازحريمحرمتهنر دورنگه دارد وباعث
پديد آمدن مجدد اعتماد دوس��ويه مردم و هنرمندان
شريف كشورمان شود .به اميد آن روز.

ديزني گزارش مالياش را منتشر ميكند

پادشاه گيشه براي جنگ با نتفليكس آماده ميشود
همابختياري
سلطه ديزني بر گيشه فروش فيلم جهان و برنامههايش
يگرفتنازنتفليكسحاالكهميخواهدآخرين
برايپيش 
گزارشمالياشرااعالمكند،داغترينخبرصنعتسينما
بهشمارميرود.اينكمپانيفيلمهاي«انتقامجويان:پايان
بازي» و «شير شاه» را امسال روي پرده برد و بهترين سال
فعاليت خود را در سينما رقم زد.
ارزش سهام بزرگترين كمپاني سرگرمي دنيا طي يك
سال گذشته در مدتزماني كه تقريبا بيش از س ه ماه بود،
رشد داش��ت .اين كمپاني با
ادامه سلطهاش بر سينماها
و طرحري��زي برنامهه��اي
آيندهاش براي پخش آنالين
كه سال گذشته براي رقابت
با نتفليك��س راه انداخت،
ارزش��ش د ر بازار سهام را به
 260ميليون دالر رساند.
هفته گذش��ته ديزني رك��ورد فروش س��االنهاش را در
گيشه جهاني شكس��ت و پس از گذشت فقط هفت ماه
از س��ال ميالدي  7ميليارد و  670ميليون دالر به دست
آورد« .انتقامجويان :پايان ب��ازي» از «آواتار» كه ركورد
پرفروشترين فيلم را با رقم 2ميليارد و  800ميليون 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 داشتهاند (كاپيتان مارول ،عالءالدين
و شيرشاه) دس��ت يافته و هنوز انيميشن «منجمد »2و
«جنگ ستارگان :ظهور اسكايواكر» در راه هستند.
پس از ق��رارداد  71ميليارد دالري ب��راي خريد كمپاني
فاكس كه سازنده فيلمهاي «مردان ايكس» و «ددپول»
بود ،ديزني40درصد بازار فيلم امريكا را تحت كنترل دارد.

قدرت ديزني بهدليل طيف گسترده محتوايش است.
اي��ن كمپاني ك��ه بي��ن س��الهاي  2006ت��ا 2012
كمپاني پيكس��ار و س��ازنده «داس��تان اس��باببازي»
(ب��ه قيم��ت  7ميلي��ارد و  400ميلي��ون دالر)،
اس��توديوي م��ارول ( 4ميلي��ارد دالر) و ل��وكاس فيلم
س��ازنده مجموع�� ه فيلمه��اي«جن��گ س��تارگان»
( 4ميلي��ارد دالر) را خري��د ،ح��اال فواي��د اين  6س��ال
ولخرجياش را براي خريد محت��واي باكيفيت دريافت
ميكند.
هر چند گزارش مال��ياي كه ديزن��ي از آن پردهبرداري
ميكند 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 نتفليكس و آمازون
است ،كرده است و قرار است
نوامبر 2019خدمات پخش
آنالين «ديزن��ي »+در امريكا و براي رقابت با اين دو غول
رس��انه جاري آغاز به كار كند .س��هام ديزني  6دالر و 99
سنت قيمتگذاري شده كه تقريبا نصف محبوبترين
رسانه پخش آنالين امريكا يعني نتفليكس در بازار سهام
امريكاست .ديزني پس از هزينه كردن صدها ميليون دالر
براي ديزني ،+براي س��ودآوري فعاليتش در اين عرصه،
دستكم بايد تا سال ۲۰۲۴منتظر باشد .ماه گذشته پس
از كاهش تعداد مشتركان نتفليكس حدود  ۱۸ميليارد
دالر از ارزش اين كمپاني از دس��ت رفت .اين اتفاق براي
نخستينبار در هشت س��ال اخير روي داد .در يك سال
آينده رقابت در بازار شبكههاي تلويزيوني فشردهتر هم
خواهد ش��د ،چراكه يونيورس��ال ،اچبياو و اپل بهزودي
سرويسهاي پخش آنالين خود را راهاندازي خواهند كرد.

گفتوگو با كيوان كثيريان درباره جايزه آكادمي سينما سينما

پولمان تميز است

گروه هنر و ادبيات
ش��نبه هفته آينده يعني  19مرداد م��اه دوره دوم جايزه
آكادمي سينما سينما به رياست كيانوش عياري و دبيري
كيوان كثيريان برگزار ميشود .شايد بد نباشد در ابتداي
بحث يكي از ويژگيهاي برگزاري اين جش��ن را استقالل
آنبدانيمكهتوسطبخشخصوصيطراحيوتدوينشده
اس��ت .اعضاي هيات داوران جايزه آكادمي سينما سينما
در تالش هس��تند با اهداي اين جايزه ،به نوعي سينماي
مستقلودرعينحالحاويانديشهراترويجكنند،درواقع
آن نوع سينمايي كه باعث اعتبار فيلم و سينماي ايران در
دنيا ميشوند و مخاطب هم اين نوع فيلمها را دوست دارد،
بههمين بهانه با كيوان كثيريان گفتوگويي انجام داديم
و نظر او را درباره چگونگي اجراي اين جش��ن جويا شديم.
ما ميخواس��تيم بدانيم اين جايزه در جواب چه نيازي در
سينمايايرانتاسيسشده
است.
ب��ه گفت��ه كثيري��ان يك
آكادمي صنفي كه توسط
خانه سينما برگزار ميشود
به ارزيابي تمام بخشهاي
س��ينماي ايران ميپردازد
و توس��ط صن��وف داوري
ميشود ،اما اس��اس طراحي جايزه س��ينما سينما نبود
يك نوع آكادمي خصوصي در س��ينماي ايران اس��ت .او
ميگويد،جشنهاياجشنوارههايزياديدرسينمايايران
برگزار ميش��وند كه وابسته به صنف هستند و مناسبات
و محدوديته��اي خاص خ��ود را دارند اما ج��اي اهداي
يكچنينجايزهايدرسينمايايرانخاليبهنظرميرسيد:
«س��ال گذش��ته با 60عضو اولين آكادم��ي خصوصي را
ساماندهيكرديمكهامسالبه 86نفرافزايشداشتوسعي
كرديمازهنرمندانمختلف-اعمازكارگردانان،نويسندگان،
بازيگران و منتقدان -در انتخاب اين جايزه بهره ببريم .در
 6رشته سينمايي فيلم ،فيلمنامه ،كارگرداني و بازيگري و
فيلماولجايزهميدهيم.بهانضمامفيلممستندوفيلمكوتاه.
نكتهمهماينجاستكهمابهرشتههايفنينظيرموسيقي،
فيلمبرداريياگريمورودنكرديمچونجشنخانهسينما
درهمهاينرشتههاجايزهميدهد.
كثيريان در عين حال بازه داوري فيلمها را از اول سال 97
تا آخر اين سال عنوان كرد كه طبيعتا فيلمهايي كه در اين
زمانموردارزيابيقرارميگيرندفيلمهايينيستندكهنوروز
سال 98بهبعددرسينماهانمايشدادهشدند.
معموال س��والي كه در برگزاري يك چنين رويدادهايي به
وجود ميآيد استمرار ،دوام و تفاوتي است كه بايد نسبت
به ديگر جشن و جش��نوارهها داشته باشند تا مخاطبان را
از اين مدل سرمونيها دلزده نكند .اينكه يك بازيگر برنده
تمامجوايزرويدادهايمختلفباشدوهنربازيگرمقابلاوبا
همانسطحكيفيتاصالديدهنشودچهحاصليبرگزاري
آنجشندارد؟اوتوضيحميدهد«:ازنظرمننهتنهاتعداد
جشنواره و جايزه در كشور ما زياد نيست كه تعدادشان كم
هم هست و حتي ميتوان ادعا كرد در كشورمان جشن و
جشنواره خصوصي اصال برگزار نميشود ،در حالي كه در
كشورهاي ديگر آمار برگزاري جوايز آكادمي و تخصصي

نشرياتمعتبرمراتبباالتريدارند».اوهمچنينبايادآوري
ايننكتهكه سليقههاي متفاوتيبر جشنها وجشنوارهها
بايد حاكم باش��د ،توضيح ميدهد كه براي متفاوت نشان
دادن اين سرموني در انتخاب داوران سعي كرديم از افرادي
اس��تفاده كنيم كه سليقه سينمايي فرهنگيتري داشته
باشند .بهطور غيرهماهنگ شده همه ما به يك جنس از
سينمامعتقديموقراراستدراينجشنازسينماييكهبه
لحاظفكريمستقلاست،حمايتكنيم.مابرايحمايت
از اين نوع سينما اعالم موضع ميكنيم .البته اينجا بگويم
كه اگر فيلمي در اي��ن آكادمي جايزه نميگيرد 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 ميش��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 ،گلدنگلوب و ...صاحب
سليقهونگاهخودشانهستند.
قطع��ا منتق��دان نيوي��ورك
ب��ا صاحبنظران ش��يكاگو
رايه��اي متفاوتي دارند .بايد
به مرحلهاي برس��يم كه اين
تفاوتها را بپذيري��م و به آن
احترامبگذاريم.بهايننكتهبايد
توجه كنيم ك��ه نفس اهداي يك چني��ن جوايزي باعث
تغييرمسيركاريهنرمندانميشود.يكيازبازيگرانتراز
يك كشور در دورهاي معتقد بود جايزه انجمن منتقدان و
نويسندگان سينمايي مسير كاري او را عوض كرد و باعث
شداودرفيلمهايتجاريودمدستيبازينكند.بهاينتوجه
كنيمكهنظرجمعبزرگيازاهاليسينمادراينجايزهسهيم
استكههمگيصاحبنظرهستندورايشانقابلاحترام
است .اين جايزه جاي كسي را تنگ نميكند و جاي كسي
را نميگيرد .همچنين البي و هماهنگي در اين داوريها
صورتنميگيرد.
كثيرياندربارهضريبآزمونوخطادربرگزارياينجشن
ميگويد«:بهواسطهتجربههاييكهپيشازايندربرگزاري
جشنهايانجمنمنتقدانداشتيم،همهتوانمانراوسط
گذاش��تيم تا كمترين آزمون و خطايي را در برگزاري اين
جايزهشاهدباشيم».
اوهمچنيندرموردهزينههايمالياينسرمونيكهشائبه
آنگريبانبرخيجشنوارههاراگرفته،توضيحميدهد«:به
لحاظ اقتصادي دو س��ال اذيت شدم تا سرمايه اين جشن
تامينشود.درواقعدريكنوعانقالباقتصاديسختقرار
گرفتيم و همه سرمايهگذاران براي سرمايهگذاري مقوله
فرهنگي محتاط شدهاند و در عين حال من نميتوانستم
از برخي منابع مالي هم استفاده كنم و اجازه اين كار را هم
نداشتموبهخوداجازهندادمكهازهرپولاستفادهكنم.البته
پيشنهادهايي براي تامين س��رمايه اين جشن داشتم اما
ترجيح دادم با تمام سختيها ،حرف و حديثي در برگزاري
جشنوجودنداشتهباشد.آدمهاييكهباماهمكاريكردند
هم توقع داش��تند درباره بودجه اين جش��ن شائبه وجود
نداشته باشد .به لحاظ مالي دولت هم با ما همكاري نكرد و
ماهمكمكيازدولتنخواستيم،براياينكهبهلحاظماليو
فكريمستقلهستيم.

خبرنامه

از جشنواره مروجان كتابخواني در ايران تا چاپ آثار مارسل پروست

هزار صدا با محمد نوري

گروه هنر و ادبيات
فراخوانيكرويدافرهنگي،حرفهاييكنويسندهدرباره
وضعيتادبياتفولكور،موزهايبراياسكار،تازهترينپروژه
يكجشنوارهموسيقيوكتابهايتازهيكنويسندهبزرگ
خبرهاييهستندكهميخوانيم.
فراخوان شش�مين جش�نواره تقدير از مروجان
كتابخواني
بهگزارشستاداطالعرسانيرويدادهايترويجكتابخواني،
عالقهمن��دان و فع��االن تروي��ج كتابخوان��ي ميتوانند
گزارشها و مستندات فعاليتهايشان در زمينه ترويج
كتابخواني را به همراه تكمي��ل فرمها تا پايان وقت اداري
 ۱۵ش��هريور به دبيرخانه «ششمين جش��نواره تقدير از
مروجانكتابخواني»ارسالكنند.عالقهمندانبرايكسب
اطالع بيشتر و همچنين دسترس��ي به فرمهاي ثبتنام
ميتوانند به وبس��ايتهاي ش��بكه ترويج كتابخواني و
تقديرازمروجانكتابخوانيبهايننشانيهامراجعهكنند.
www.bookprmotion.ir
هش�دار نس�بت به وضعيت قرمز ادبيات فولكلور
كشور
هل��ن اوليايينيا ،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 ميكند ،اما
ادبيات فولكلور ايران نسبت
به ساير كشورهاي جهان از
ويژگيهايخاصيبرخوردار
است كه تنوع اقوام مختلف
از جمل��ه آنهاس��ت .زماني
سعي داشتم قصههاي رايج
اين اق��وام را در قالب كتابي
جمعآوري كنم اما متاسفانه
نتوانستم به اين داستانها دسترسي پيدا كنم .كاري كه
سيمابينادرخصوصالاليياقوامايرانانجامداده،كاربسيار
ارزشمندي است و متاس��فانه در ساير حوزههاي ادبيات
فولكلورياعامهتحقيقوجمعبنديجامعيصورتنگرفته
استو اينحوزههاهمچونداستان ،شعر ،موسيقيو...در
مواجهه با جهانيشدن در حال فراموشي هستند كه بايد
برايشفكريبكنيم.
ساختموزهآكادمياسكار
مراحل ساخت موزه فيلم آكادمي اسكار رو به اتمام است،
امامديراجرايياينپروژهكريبراوردرحالتركآناست.
اينپروژهتابهحالبهمجموعهايازمشكالتبرخوردهكه
ازجملهآنهاميتوانبهرفتنفراترازبودجهاوليهتعيينشده
وبهتعويقافتادنچندبارهتاريخافتتاحآناشارهكرد.دبورا

هورويتز معاون اصلي براور هم در ماه آوريل از پروژه خارج
شد.حاالنزديكبهاتمامپروژهبراور ۶۶سالههمتصميمبه
تركآنگرفتهاست.
ياديازمحمدنوريدرهزارصدا
تازهترين پروژه «هزار صدا» در حوزه موس��يقي پاپ روز
دوشنبه بيست و يكم مرداد سال ۱۳۹۸با داوري تعدادي
ازهنرمندانصاحبناماينعرصهدرفرهنگسرايارسباران
تهرانبرگزارميشود.تازهترينپروژه«هزارصدا»درحوزه
موسيقي پاپ ساعت ۱۷روز دوشنبه بيست و يكم مرداد
سال  ۱۳۹۸با داوري تعدادي از هنرمندان صاحبنام اين
عرصه در فرهنگسراي ارسباران تهران برگزار ميشود .در
اينبرنامهاززندهيادمحمدنوريخوانندهپيشگامموسيقي
پاپايرانتقديرخواهدشد.
پروستوكتابهايتازه
طرف��داران «مارس��ل پروس��ت» ،نويس��نده مش��هور
فرانس��وي ،ب��ه زودي  ۹رم��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  ۹رمان كوتاه از نويس��نده
«در جستوجوي زمان ازدسترفته» قرار بود بخشي از
كتاب «خوش��يها و روزها» اولين اثر «مارسل پروست»
باشد ،اما «پروست» بعدها از انجام اين كار منصرف شد.
«خوشيها و روزها» مجموعهاي از شعرها و داستانهاي
كوتاه اس��ت ك��ه در س��ال  ۱۸۹۶به چاپ رس��يد .اين
 ۹مت��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
رمانكوتاهچاپنشده»بههمراهنقدبهچاپخواهدرسيد.
برناردوفالواپيشتريكرمانچاپنشدهويكمتنناتمام
از«پروست»راكشفكردهبودكههردويآنهادردهه۵۰
ميالديبهچاپرسيدند«.مارسلپروست»درسال۱۹۸۲
وارد عرصه فعاليتهاي ادبي جدي شد و همكارياش را
با نش��ري ه « »Banqunetآغاز كرد .در سال  ۱۸۹۶در
۲۵س��الگي اولين اثر خود را بهنام «خوشيها و روزها»
منتشركرد.اولينشاهكار«پروست»«،طرفخان هسوان»
بودكهاولينقسمتازاثرهفتگان ه«درجستوجويزمان
يدادودردسامبر ۱۹۱۳منتشر
ازدسترفته»راتشكيلم 
شد« .در جستوجوي زمان ازدسترفته» مشهورترين
اثر او بود كه بين سالهاي  ۱۹۱۳و  ۱۹۲۷در هفت جلد
منتشرشد.

