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علياصغر سيدآبادي

مستقل و منحصر به فردي دارد .همايون در كنسرت اخير
در چارچوب سنتهاي موسيقايي كه در دامن آن آموزش
ديده و رشد كرده است ،نوآوريهايي را تجربه كرده كه به
كارش رنگوبوي��ي يگانه و متمايز داده اس��ت .در آوازها و
تصنيفهايي كه در اين كنسرت اجرا شد ،اگرچه ردپاي آن
سنتها ديده ميشود ،اما امضاي شخصي همايون شجريان
و گروه همنوازان را ميتوان ديد .ش��ايد بخش��ي از داليل
اين اتفاق در كار همايون را بتوان به تلفيق موسيقي ايراني
و فالمينگو نس��بت داد ،اما اين همه ماجرا نيست .درست
است كه كنار هم نشستن سازهاي متفاوت و تلفيق دو نوع
موسيقي خود به خود رنگ و بويي متفاوت به كار خواننده
داده است ،اما نبايد ظرفيت صداي همايون را نديده بگيريم.
اغلب ترانهها و آوازهايي را كه همايون اجرا كرد ،به گونهاي
نبود كه اگر صرفا با سازهاي ايراني اجرا ميشد ،كسي گمان
ميكرد كه از موسيقي ايراني فاصله گرفته است .اتفاقا هنر

انتظامي در مراسم افتتاحيه «خانه نمايش»:

سينما ما را بلعيد

نمايش بود كه اين بار هم از خاطرات قديمي از اجراهاي
تئاتر در اللهزار و ورودش به تئاتر گفت 13« :ساله بودم و
رفتم اللهزار ،ش��اگرد مدرسه بودم .در تمام مدتي كه كار
ميكردم پدر و مادرم نميدانستند تئاتر كار ميكنم به آنها
گفته بودم در تئاتر برقكشي ميكنم .وقتي فيلم «گاو» را

سام مندس و ساخت«ريچارد سوم»
سام مندس ،فيلمساز اسكارگرفته انگليسي قصد
دارد نسخه سينمايي نمايش موفق صحنهاي خود
«ريچارد سوم» را با همكاري كوين اسپيسي جلو
دوربين ببرد .در اين نسخه سينمايي كه نگاهي به
نمايش صحنهاي خود مندس دارد ،كوين اسپيسي
نقش اصلي آن را بازي ميكند.

بازي ك��ردم به مادرم گفتم فيلمي بازي كردهام كه هيچ
رقصي ندارد ،هيچ دختري در آن نيست ،اما مادرم حاضرم
نشد برود سينما و فيلم مرا ببيند».
انتظامي از اداره تئاتر و همكارياش با عباس جوانمرد،
داوود رش��يدي ،جمشيد مشايخي ،علي نصيريان ،جعفر

5جايزه براي محمدعلي طالبي و«باد و مه»
محمدعليطالبيوفيلمبادومهكهاكنوندرسينماهاي
آلمان در حال اكران است ،برنده پنج جايزه از جشنواره
امسال فيلم كودك و نوجوان شد .طالبي ،برنده دو پروانه
زرين شد و پروانه زرين بازيگر كودك به «اريس» ،ديپلم
افتخاربهترينبازيگرنوجواندختربه«شكوري»وديپلم
افتخاربهترينعكسصحنهبهكشانيوگلچينرسيد.

كيانيان :خودم را غافلگير ميكنم
رضا كيانيان ،بازيگر سينما و تئاتر روز جمعه در شهر كتاب
مركزي ميزبان مخاطبان كتابهايش بود .اما بيش��تر در اين
برنامه از نقشهاي س��ينماياش گفت شايد به اين دليل كه
او چندين كتاب در زمينه بازيگري منتش��ر كرده اس��ت .در
ابتداي برنامه يكي از مخاطبان از او خواست تا بخشي از يكي
از روايته��اي كتاب اين مردم نازني��ن را بخواند اما به دليل
اينكه عينك مطالعهاش را هم��راه نياورده بود ،آن را به زمان
ديگري موكول كرد .كيانيان با اش��اره به اينكه اكثر ايرانيها
دوس��ت ندارند كسي به خوبي يا بدي آنها توجه كند؛ گفت:
«به همين دليل اس��ت كه خاطرهنويسي در كشور ما خيلي
كم اس��ت .زيرا فرد با خاطرهنويس��ي مدرك دست ديگران
ميدهد و ديگران ش��روع به محاكمه ك��ردن او ميكنند .در
كل ما دوس��ت نداريم محاكمه ش��ويم و تمامي انتقادهايي
كه به جامعه ،سياس��ت و ...ميكنيم در زندگي ما هم وجود
دارد .ش��ايد يكي از داليل مش��كالت اجتماعي در كشور ما
اين است كه اصال به جزييات توجه نميكنيم».به گفته اين
بازيگر تئاتر و س��ينما« :بايد سعي كنيم در وراي شلوغيها
و بيتفاوتيهايي كه آدمها اين روزها در آن گرفتار هس��تند،
زيباييهاي آنان را ببينيم .من در بازيگري هم سعي ميكنم
جزييات��ي را كه بيننده عادي نميبيند ،به او نش��ان دهم و
بهعنوان كسي كه تا به حال پنج كتاب درباره بازيگري نوشته
اس��ت ،فكر ميكنم بازيگر خوبي هستم».كيانيان در بخشي
از صحبتهاي��ش با اداي احترام به محمدعلي فردين ،بهروز

همايون همين بود كه نوآوريهايش در چارچوب موسيقي
خودش اجرا شد .او مس��يرش را عوض نكرده ،بلكه آن را
ادام��ه داده و كامل كرده اس��ت و در ادامه راه به مقصدي
رسيده اس��ت كه مقصد اختصاصي اوست .همايون حتي
در همين كنس��رت اخير نيز كه به نظر ميرسد ،تفاوتش
از آثار پدرش چنان اس��ت كه ح��اال ميتوان او را بهعنوان
خوانندهاي با امضاي ش��خصي پاي آثارش خواند ،باز هم
متاثر از آموختههاي پيش��ين خود اس��ت ،اما اين تاثير با
تقليد تفاوت دارد ،درحاليكه بسياري از خوانندگان مقلد
آن آموزهها هستند .انتخاب شعرها و توجه به بار اجتماعي
و رسانههاي شعر ،چنانكه با خواستهها و آمال و آرزوهاي
مخاطبان امروز گره بخورد ،پيش از اين به بهترينوجه در
كار شجريان پدر بهچشم ميخورد .يكي از چندين عامل
محبوبيت ش��جريان توجه به همين ويژگ��ي در انتخاب
شعرهاس��ت .درست اس��ت كه او اغلب آثاري از سعدي و

عکس :ایسنا

كه اين نويسنده در طول مصاحبهاش بيش از يكبار بيان
كرد« :من تنها يك فرد معموليام كه ميتواند بنويس��د.
بله!» ظاه��ر آرام موراكامي ش��ايد از پسزمينه او يعني
اداره كردن كلوپ جاز در  20سالگي نشات گرفته است.
همانطور كه او در خاطراتش گفته« :اكثر روزها س��اعت
چهار صبح از خواب بلند ميشود تا ظهر مينويسد و بعد
از ظهر را در حال تمرين براي ماراتن ورزش ميكند .اين
نظم روزمره قانوني است كه براي نوشتنهزار صفحه در
طول سه سال استفاده ش��ده است« .اين فيزيكي است،
اگر براي سه سال هر روز مشغول نوشتن باشي بايد حتما
فرد قوياي باشي ،بايد از لحاظ ذهني هم قوي باشي اما
در مرحله اول بايد از لحاظ جسمي قوي باشي .اين نكته
مهمي است بايد از لحاظ جسمي و روحي قوي باشي».
عادت تكرار در او چه س��بك ح��ركات غيرارادي
اندامهايش ،چه طرز صحبت كردندش كه ميتواند از
عوارض انگليس��ي صحبت كردن يك ژاپني باشد ،اما
هرچه كه هس��ت بينهايت عميق به نظر ميرسد .او
در مورد اهميت دويدنش ميگويد« :نياز دارم كه قوي
باشم ،زيرا بايد در را باز كنم ،اين در بزرگ و سنگيني
است .به طور اس��تعاري البته ،اما بايد به سمت ديگر
اتاق بروم و در را ببندم .بنابر اين به معناي واقعي كلمه
قدرت جسماني براي باز و بسته كردن در نياز دارم .اگر
اين قدرت را از دس��ت بدهم نميتوانم ديگر داس��تان
بنويسم .ممكن است بتوانم داستان كوتاه بنويسم اما
نه يك رم��ان! در رمان جديد او قهرمان Aomame
ك گير
بهطور كامال واقعبينانهاي در حاليكه در ترافي 
كرده است ظهور مييابد .او براي فرار از ترافيك مسير
ديگري را جايگزين ميكن��د .جايي كه خودش را در
يك جهان م��وازي ميبيند .آنچه كه او به آن 1Q89
ميگوي��د .مانند بس��ياري از داس��تانهاي موراكامي
تركيبي است از رئاليس��ت و سورئاليسم؛ ساعتهاي
معلق ،سگهاي در حال انفجار ،موجوداتي كه «مردم
كوچولو» ناميده ميش��وند .ممكن اس��ت خواننده با
خواندن اين رمان از خود بپرسد آيا همه اينها بيمعني
نيست؟! شكي نيست كه نويسنده در داستان آنها را به
هم پيوند داده است .موراكامي همان قدر كه خجالتي
و فروتن اس��ت در كتابهاي��ش وارد بحثهاي عادي
ميش��ود .در پي انفج��ار گاز در مترو توكيو در 1995
او مجموع��هاي از مقاالت با نام «زيرزمين» را در مورد
اين رويداد در روزنامه انتش��ار داد .او احساس ميكند
كه بهعنوان يك رماننويس ژاپني نماينده كش��ورش
اس��ت .اگرچه او رمانهاي غربي بس��ياري را به زبان
ژاپني ترجمه كرده است كه شامل نوشتههاي نويسنده
محبوب��ش  Ray mond carrerهم ميش��ود .اما
ترجمه از ژاپني به انگليس��ي را خيلي سخت ميداند.
او ميگوي��د هيچ وقت كتابهاي خ��ودش را به زبان
ديگري ترجمه نميكند« .فقط يك مسابقه جهاني بين
مترجمان قانوني در جريان اس��ت ».اوايل سالجاري
زماني كه زلزله و س��ونامي به ژاپن رسيد ،او در هونولو
بود .او ميگويد «اين وقايع كش��ور را تغيير داد ،مردم
اعتماد به نفس خود را از دست دادند .ما پس از جنگ
جهاني به مدت  60سال به سختي كار كرده بوديم ،ما
ش��ادتر و ثروتمندتر شده بوديم .اما در پايان ما شادي
را به دس��ت نياورديم .اگرچه س��خت كوشيده بوديم
ولي زلزله اتفاق افتاد و بسياري از مردم مجبور شدند
خان��ه و ميهن خود را تخيله كنن��د .اين يك تراژدي
اس��ت .ما به تكنولوژي خودمان افتخار ميكرديم ،اما
قدرت هس��تهايمان براي مردم تبديل به يك كابوس
ش��د بنابراين مردم طرز فكر و ش��يوه زندگي خود را
تغيير دادند .من فكر ميكنم كه اين يك نقطه عطف
بزرگ در ژاپن اس��ت ».او اين مطالب را به حوادث 11
س��پتامبر مرتبط ميكند .به اعتقاد او اين اتفاق باعث
تغيير تاريخ جهان شد ،از ديدگاه يك نويسنده اين يك
رويداد معجزهآساست .در حقيقت 11سپتامبر بيش از
حد مهم است.

بيرون آمدن از زير س��ايه س��نگين نام ش��جريان كار
آس��اني نيس��ت .ش��جريان در جايي از موس��يقي ايراني
ايستاده است كه رهايي از جاذبهاش براي بسياري ممكن
نيست .بسياري از ش��اگردان او هنوز نتوانستهاند از دايره
اينجاذبه بيرون بيايند و پاي كارهايشان ،امضايشخصي
داش��ته باش��ند .گاهي اين ويژگي را بهعنوان نقد بر نحوه
آموزش شجريان ،طرح كردهاند ،اما كنسرت اخير همايون
شجريان نشان داد كه مشكل احتماال جاي ديگري است.
همايون شجريان بيش از هركس ،پاي درس پدر نشسته
است .او به گواهي استادشجريان تنها شاگرد اوست كه از
كودكي زيرنظر پدرش آموزش ديده است و احتماال بيش
از هركس��ي نسبت به پدرش ش��يفتگي دارد .با اين حال،
شايد از معدود شاگردان شجريان باشد كه از مدتها پيش
راهي را انتخاب كرده است كه به كنسرت اخيرش منتهي
شد ،كنسرتي كه بهخوبي نش��ان داد او شخصيت هنري

ش�رق «:خانه نمايش» پس از  9ماه تعطيلي با حضور دو
نف��ر از بنيانگذاران اصلي آن در محلي اجارهاي ش��امگاه
جمعه  27آبان بازگشايي شد.
خانه نمايش يكي از قديميترين مراكز تئاتر كش��ور
اس��ت كه به گفته عباس جوانمرد كه در بنيانگذاري آن
نقش مهمي داشت بيش از  50سال پيش به دست تمام
اعضاي گروه هنر ملي ساخته شد« :گروه هنر ملي بيش
از  70عض��و داش��ت ،از بهرام بيضاي��ي گرفته تا محمود
دولتآبادي و ديگران .ما  18خانواده بههم پيوسته بوديم
كه با هم كار ميكرديم».
جوانمرد اظهار امي��دواري كرد« :خانه نمايش جديد
جانشين شايستهاي براي خانه نمايش قبلي باشد».
اين هنرمند قديمي تئاتر با اظهار تاسف از شرايط مالي
نامناسب تعدادي از بازيگران باسابقه گفت :آخرين بانويي
كه در نس��ل ما به طور مداوم و مستمر كار كرد ،جميله
ش��يخي بود .زماني كه او فوت كرد براي بزرگداش��تش
چيزي نوش��تم اما آنق��در ناراحت بودم ك��ه از چاپ آن
صرفنظر كردم .جميله از طبقه چهارم خانه اجارهاياش
ك��ه در آن تك و تنها زندگي ميكرد ،پلهها را پايين آمد
و در آخري��ن پلهه��ا روي زمين افتاد و ف��وت كرد و اين
دردناكترين اتفاقي است كه براي هنرمندي با جايگاه او
ميتواند بيفتد .بگذاريد اين پرس��ش را مطرح كنيم ،چرا
بايد جميله شيخي اينگونه بميرد؟!»
عزتاهلل انتظامي يكي ديگ��ر از اعضاي قديمي خانه

وثوقي و ناصر ملكمطيعي از آنها بهعنوان س��ه قله سينماي
قبل از انقالب ياد كرد« :هميش��ه دوس��ت داشتم با اين سه
سوپراس��تار س��ينماي قبل از انقالب گفتوگو كنم زيرا اين
پرسش هميشه در ذهنم بود كه اين بازيگران كه فيلمهايشان
درباره التبازي ،چاقوكشي و لمپنبازي است ،حتي با گذشت
اين همه سال ،باز در بين جوانان محبوبيت دارند و اين مساله
از هم��ان موارد توجه ب��ه جزييات در ذهن م��ن بود».او كه
مصاحبهاي طوالني با محمدعلي فردين داشت؛ تعريف كرد:
«زمان حيات آقاي فردين به دليل فيلم «سينما سينماست»
يك اكران خصوصي در سينما صحرا گذاشته بودند و ايشان
هم در قسمت ميهمانان ويژه نشسته بود ،زماني كه وارد سينما
ش��دم به من اطالع دادند كه آقاي فردين عالقه دارد شما را
مالقات كند و در ذهنم هميش��ه فكر ميكردم ايشان حتي
دو خ��ط كتاب هم نخوانده اس��ت .زماني ك��ه او را ديدم و با
همديگر صحبت كرديم فهميدم ايشان تمامي فيلمهاي مرا
ديده و نوشتههاي مرا خواندهاند ،خيلي شرمنده شدم .آقاي
فردين جزو اولين كساني بود كه انواع دوربين فيلمبرداري و
حتي حرفه گريموري را به ايران وارد كرد».كيانيان در بخش
پرسش و پاسخ اين برنامه ،در پاسخ به يكي از مخاطبان مبني
براينكه تا چه حد بازيگر ،نويسنده و عكاس است ،توضيح داد:
نويسنده شاخ و دم ندارد ،خب من هم مينويسم ،گاهي خودم
را غافلگير ميكنم و ممكن است در آينده هم داستاننويسي
كنم و نمايشگاه عكسهايم نيز كامال جدي است.

والي و ...گفت« :اداره تئاتر همان زمان هم نيازمند تعميرات
بود و حيف است اگر بازسازي نشود».
او با اش��اره به اقدامات اخير ش��هرداري در گسترش
س��النهاي س��ينما و تئاتر افزود« :اما تئاتريها هميشه
مظلومند .متاس��فانه هنوز در وزارت كار ما را كارگر تئاتر
ميدانند .البته ما هم افتخار ميكنيم كارگر تئاتر باشيم
هرچند با س��ابقهاي كه ما داريم ديگر بايد سركارگر شده
باش��يم!»انتظامي در بخش ديگري از صحبتش با اظهار
تاسف از شرايط نابس��امان هنرمندان از كارافتاده متذكر
ش��د :وقتي س��نمان باال ميرود از كار ميافتيم ،خانمها
زودتر از كارافتاده ميشوند اگر هم بخواهيم كار كنيم به ما
كار نميدهند .وضع كار هنرمندان تئاتر خيلي ناجور است.
همه هنرمندان تئاتر زماني خانهدار شدند كه سريال بازي
كردند .ما نيازمند توجه بيش��تر هستيم و بعد هم سينما
آمد و ما را بلعيد».
عزتاهلل انتظامي از غالمحس��ين كرباس��چي تقدير
ويژهاي كرد كه «در قبرس��تان يك قطعه ويژه هنرمندان
س��اخته تا آنها را مجاني دفن كنند! اميدواريم مسووالن
تئاتر كمي فكر ما را بكنند .فكر مرا نه،فكر خانمهاي ما كه
اين همه سال زحمت كشيدهاند .اميدواريم امشب بتوانيم
به يمن عيد غدير كه چند روز پيش بوده يك بهرهبرداري
درست بكنيم».
در اين مراس��م حميد ش��اهآبادي معاون هنري وزير
فرهنگ و ارشاد اسالمي و مريم معترف هم صحبت كردند.

اسكارلت جوهانسن كارگرداني ميكند
مووي وب« :اسكارلت جوهانسن» ،بازيگر برنده اسكار
هاليوود ،اولين فيلم سينمايي خود را با اقتباس از يكي
از آثار «ترومن كاپوتي» ميسازد« .كاپوتي» اين رمان
را در دهه  ۴۰به رش��ته تحري��ر درآورد و پس آن به
مدت بيش از نيمقرن كسي از آن خبر نداشت تا آنكه
در سال  ۲۰۰۶كشف و منتشر شد.

مصوبات شورايعالي سينما لغو ميشود؟
احمد نجفي و محس��ن علياكبري از اعضاي شورايعالي
سينما معتقدند مصوبات اين شورا همچنان وجاهت قانوني دارد
و براي بهبود وضعيت سينما قابل استفاده خواهد بود .طي چند
روز گذشته نكتهاي مطرح شده اس��ت كه روزنامه خراسان و
پس از آن س��ايت تابناك آن را مطرح كردند« :ش��نيده شده
يك دس��تگاه نظارتي با ارسال نامهاي به وزير فرهنگ و ارشاد
اسالمي با انتقاد از تشكيل شورايعالي سينما ،اين اقدام دولت
را در مغاي��رت كامل با قانون اه��داف و وظايف وزارت فرهنگ
و ارش��اد اسالمي دانس��ته و اعالم كرده است كه به دليل طي
نش��دن س��ير صحيح در تصويب مصوبات ،همه موارد ابالغي
توس��ط اين شورا لغو ميشود چراكه بايد توسط وزير ارشاد به
دستگاههاي مربوطه ابالغ ش��ود نه شورايعالي سينما».دبير
ش��ورا كه سخنگوي آن نيز هس��ت جواد شمقدري است كه
دسترسي به او امكانپذير نيست .در ميان اعضاي آن «مسعود
دهنمكي» درباره اين شورا سخن نميگويد و محسن علياكبری
و احم��د نجفي هر كدام زم��ان تقريبي حدود يك يا دو هفته
ديگر را براي برپايي جلسه ديگري از اين شورا اعالم ميكنند.
اما هر سه عضو شورا بر يك نكته تاكيد دارند كه در اين زمينه
نكتهاي نشنيدهاند .اما هر اتفاقي در ايران قابل پيشبيني است.
محس��ن علياكبري به شرق ميگويد« :مصوبات اين شورا در
سيستم حقوقي رياستجمهوري وارد ميشود .در حال حاضر
هم بودجه طرحهايي كه در شورايعالي سينما تصويب ميشود
زيرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تعريف ميشود و

گزارش نگارخانه سبحان ميزبان نمايشگاهي از نقاشي با عنوان «پري از سيمرغ
تصویری براي پارس» از آثار ساميه موحد و شاياندخت عابدينيمنش شد .اين
نمايشگاه كه جمعه 27آبان افتتاح شد تا دوم آذر در محل گالري سبحان
واقع در بزرگراه صدر ،خروجي كامرانيه ،بعد از زيرگذر صدر جنب بيمارستان
دامپزشكي تهران بنبست پيشتاز ،بنبست بعثت شماره هفت برپاست.

روند اجرايي شدن را طي ميكند».او افزود :سفرهاي خارجي
احمدينژاد س��بب ش��د روند تشكيل اين جلس��ات با تاخير
يكماهه روبهرو ش��ود .علياكبري در پاس��خ ب��ه اينكه روند
تش��كيل سازمان سينمايي مراحل خود را طي ميكند و سفر
وزير ارش��اد به حج تاخي��ري در آن به وجود نيامده ،ميگويد:
«تمام مصوبات شوراي عالي سينما براساس سازمان سينمايي
تصويب ميش��ود».وي تشكيل سازمان سينمايي را يك روند
طوالني برميشمرد كه چون هيچ چارتي نداشته است همچنان
مراحل تصويب و شكلگيري آن ادامه دارد و نبايد انتظار داشت
به زودي به نتيجه برس��د .وي جلسه بعدي شورا را در صورت
تش��كيل اواسط آذرماه دانست .وي همچنين به تصويب 150
ميليارد تومان بودجه براي س��اخت و س��از سالنهاي سينما،
نوشتن و تصويب فيلمنامههاي فاخر اش��اره كرد كه در حال
حاضر مراحل اجرايي شدن را پشت سر ميگذارند .احمد نجفي
ديگر عضو اين ش��ورا كه بهتازگي از جش��نواره فيلم كودك و
نوجوان اصفهان بازگشته و نسبت به نحوه برپايي آن اعتراض
داشته است درباره زمان تشكيل جلسه ديگري از شورايعالي
س��ينما ميگويد« :تا يك هفته ديگر كه اين جلس��ه تشكيل
نخواهد ش��د چون همكاران ت��ازه از اصفه��ان برميگردند و
همچنين كارگروههاي تخصصي مشغول برنامهريزي و تحقيق
در زمينه مشكالت سالنهاي سينمايي هستند و جلساتي هم
با س��ينماداران خواهند گذاشت تا هم مسايل آب و برق و هم
بهبود وضعيتشان بررسي شود و راهحل پيدا شود».

تكعكس مرد دونده متعلق به هانري كارتيه برسون ،ركورد فروش عكس در
حراجي كريستيز را شكست و به مبلغ دو ميليون و  800هزار دالر به فروش
رفت .اين عكس مردي در حال دويدن را در سردر ايستگاه قطار سن الزار
پاريس به نمايش گذاشته است .مجموعه عكسهاي ارونيگ پن نيز به قيمت
دو ميليون به فروش رفت .خريدار عكس برسون اين معامله را به صورت
تلفني انجام داد و هنوز ناشناس باقيمانده است.

تصحيح
هفته گذش��ته در گزارش اختتاميه دوس��االنه
مجسمهسازي نام « نگار نادريپور» سازنده مجسمه
«آمنه بهرامي» به اشتباه درج شده بود ،كه به اين
وسيله تصحيح ميشود.

حافظ را اجرا كرده است ،اما نوع انتخاب و توجه به فضاي
اجتماعي باعث ش��ده است كه آن شعر معنايي تازه بيابد.
ش��جريان در واقع با انتخاب شعرش در مقام يك تاويلگر
شعر قديم فارسي نيز عمل كرده است .همايون نيز اگرچه
در اين كنسرت آثاري از شاعران قديمي و معاصر را خواند
كه پيش��تر نيز برخي از آنها توسط خوانندگان ديگر اجرا
ش��ده بودند ،اما در اين كنس��رت و در حال و هواي ما در
ص��داي همايون معنايي تازه مييافتند و اين معنا چون با
اجرايي متفاوت همراه شده بود ،در جان مينشست .با اين
همه ،شعرهاي سروده شده پيشين ،اگرچه منبعي بينظير
براي موس��يقي است ،اما هميشه نميتوان نياز امروز را از
آن گنجين��ه تامين كرد .حال كه هماي��ون در كنار گروه
همنوازان حصار تركيبي يگانه و متناسب ساختهاند ،توجه
به بحث ترانهسرايي نيز حايز اهميت است و اهميتش كمتر
از اجزاي ديگر گروه نيست .با اين همه به دليل توليد انبوه
راديویی و تلويزيوني و سفارشهاي مناسبتي و سريالي با
محتواهاي مبتذل ،ترانهس��رايي در ايران تحت تاثير قرار
گرفت��ه ،نوعي كليش��ه و ابتذال بر آن حاك��م و كار براي
گروههايي مانند همنوازان دشوارتر شده است.

عبور همايون از پدر

فاطمه عسگريآزاد
گاردين :خانوادهاش انتظار داش��تند كه او ش��غلي در
ميتسوبيشي داشته باشد در عوض او در سن پايين ازدواج
كرد و از يك كلوپ جاز ش��روع كرد .اين نويسنده كسي
نيست جز هاروكي موراكامي كه به تازگي آخرين كتاب
او  1Q84خواب را از چش��مان كتابفروشيهاي بريتانيا
و آمريكا ربود .موراكامي در  63س��الگي هنوز مانند يك
نوجوان اس��كيتباز به نظر ميرس��د .زم��ان خود را بين
خانهاي در هاوايي ،ژاپن و محل سومي كه او آن را «آنجا»
مينامد ،ميگذراند .اين جايي اس��ت كه او هر روز ناپديد
ميشود و مشغول نوشتن داستانهايش ميشود .محلي
كه تعريفي مانند خ��ود موراكامي دارد :معمايي ،بيروح،
پر از احساسات مسطح برش خورده .در اين مكان قسمت
مجزايي براي رماننويسي موراكامي وجود دارد .با فروش
بي��ش از ميليونها نس��خه از رمان موراكام��ي امروزه او
موقعيتي مانند يك مكتب فكري پيدا كرده است« .من به
خودم مانند يك هنرمند نگاه نميكنم ».اين جملهاياست

کلبهکوچکمن

نگاه

هاروكي موراكامي:

بايد قوي باشم
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نمايش مراسم تدفين نوشته نلي شاهنظريان در برنامه نمايشنامهخواني همايش
نمايشنامهنويسان ارمنستان در تهران به كارگرداني محمد يعقوبي خوانده ميشود.
اين برنامه كه امروز (يكشنبه)  29آبان ساعت  18در تاالر كنفرانس تئاتر شهر
برگزار ميشود ،آيدا كيخايي و ساقي عطايي نقشهاي اصلي را ميخوانند.

مريم و زكريا ـ قسمت دوم ()87
اردشیر خرمنکوب
 در ادام��ه آي��ه س��يوهفتم س��وره آلعمران،
خداون��د كفالت و تربيت مري��م را به جناب زكريا
ميسپارد .هر زمان زكريا به عبادتگاه اين دختر پاي
ميگذارد ،خوردنيهايي پيش او ميبيند كه متداول
نيس��ت .و چون ميپرسد :اينها از كجا آمده ،مريم
پاس��خ ميدهد :از جانب خدا .زكريا با تماشاي اين
لطف مكرر ،دس��ت به دامن خدا ميبرد و به س��وز
خواس��ته خود ميافزايد .يك روز ،زكريا در محراب
عبادت خويش اس��ت كه فرشتگان او را به پسري
يحيينام بشارت ميدهند .يحيايي كه پاك و بزرگ
و نيكرفتار و نيكفرجام خواهد بود .اين بش��ارت
فرش��تگان موجب اعجاب زكريا ميشود .اعجابي
فراتر از درخواس��تهاي مك��ررش .زكريايي كه در
سنين كهنسالي خود و با علم به نازايي همسرش
مرتب از خدا پس��ر ميخواس��ت ،اكنون با برآورده
شدن درخواستش به شگفتي در ميافتد.
من شخصا به تعجب زكريا از شنيدن اين مژده
شوقانگيز حق ميدهم .اما همزمان ،از اين نيز در
حيرتم كه وقتي او از خدا پسري تقاضا ميكند ،خود
نيك ميداند اين پس��ر ،بايد از خود او كه كهنسال
است و از همسرش ،كه نازاست ،بهدنيا بيايد ،پس
تعجب و ناباوري او از چيست؟ در پاسخ به اين بهت
او ،گفته ميشود :خداوند هر كاري را بخواهد انجام
ميدهد .اما زكريا هنوز در همان محدوده ناباوري و
بهت اس��ت .ميگويد :خدايا نشانهاي بر من عرضه
كن! كه خداوند ميفرمايد :به اين نشاني كه تا سه
روز ،جز به اشاره و رمز ،با مردم سخن نخواهي گفت
(و زب��ان تو بيدليل از كار ميافتد) .من خود به راز
اعج��اب زكريا از زاويهاي ديگ��ر مينگرم .از همان
زاويه كه پيامبر بزرگ و بزرگواري چون ابراهيم از
خدا ميخواهد تا براي اطمينان قلبي او ،چگونگي
زن��ده كردن مردگان را نش��ان او بدهد .وگرنه ،هم
زكري��ا و ه��م ابراهيم ،بيش از ه��ر كس بر قدرت
بالمنازع خداي متعال ،واقفاند .داس��تان زكريا را
از اي��ن روي تا بدينج��ا بازميگويم كه به ايجاز و
معماگونگي قرآن در همين موقف اشاره كنم.
ادامه دارد

يك اتفاق

هفته مستند در «خانه سينما»

انجمن مستندس��ازان سينما با همكاري خانه
سينما  24مستند برگزيده پانزدهمين جشن خانه
س��ينماي ايران را از اول تا چه��ارم آذر به نمايش
ميگذارند .ناصر صفاريان ،دبير هفته فيلم و مدير
اجرايي در يادداشتي براي برگزاري اين هفته نوشت:
سنگبناي اين هفته فيلم را از سال  85و در ادامه
بيمهري مديريت دولتي در اكران فيلم مس��تند و
پخش آن از تلويزيون گذاش��تند تا دريچهاي روي
ل جاري دو
مخاطبان باز كنند .در ميان فيلمهاي سا 
مستند اجتماعي با نامهاي «اتاق امن» آيدا پناهنده
و «عادت ميكنيم» به كارگرداني محسن استادعلي
حضور دارند .دهنمكيها به كارگرداني پگاه آهنگراني
و «كپي برابر اصل» به كارگرداني حميده رضوي از
پشت صحنه كپي برابر اصل هم به نمايش درميآيد.

دور دنيا

جايزه ايشي گورو به فرهادي

شرق« :جدايي نادر از سيمين» در حالي برنده
جايزه اول س��ينماي جهان بي.بي.س��ي 4در سال
 2011ش��د كه كازوئو ايشيگورو ،نويسنده مطرح
ژاپن��ي به عنوان يكي از اعضاي هيات داوران آن را
ستود« .جدايي نادر از سيمين» به همراه «پوستي
كه در آن زندگي ميكنم» ،ساخته پدرو آلمودوار،
نامزد نهايي جايزه سينماي جهان بودند.

دور ايران
كليات اش��عار اس��ماعيل ش��اهرودي منتشر
ش��د.كليات اشعار اسماعيل ش��اهرودي (–1360
 )1304از مجموع��ه كتابهاي مجموعه اش��عار
ش��اعران معاصر اي��ران در  416صفحه از س��وي
انتشارات نگاه منتشر شد.
گزيدههايي از اش��عار ش��اهرودي در سالهاي
گذش��ته توس��ط چند ناش��ر به چاپ رسيده ولي
انتش��ارات ن��گاه هم��ه اش��عار او را در يك كتاب
گ��ردآورده و در قال��ب مجموعه اش��عار ش��اعران
معاصر ايران عرضه كرده اس��ت .از اين ناشر پيشتر
 21مجموعه ش��عر از رهي معيري ،احمد شاملو،
نيمايوشيج ،منوچهر آتشي ،شهريار ،يداهلل رويايي،
شمس لنگرودي ،سيدعلي صالحي ،عماد خراساني،
نادر نادرپور ،نصرت رحماني ،حسين منزوي و ...به
چاپ رسيده است.
 مجموع��ه داس��تان «آرامبخ��ش ميخواهم»
محمدهاشم اكبرياني رونمايي ميشود.
آيين رونمايي از مجموعه داستان تازه اكبرياني
كه به تازگي از س��وي نش��ر افكار منتش��ر شده،
روز سهش��نبه (اول آذرماه) از س��اعت  16تا  18با
س��خنراني مدير نشر افكار ،اس��داهلل امرايي و علي
عبداللهي در كتابفروش��ي افق واق��ع در خيابان
انقالب ،كنار سينما سپيده برگزار ميشود.

