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برگزاری
نمایشگاه گروهی
عکس تئاتر با عنوان «پله
فرهنگی و هنری
سوم»

چاپ دوم « نامههایی به آنا ( »)۲از حســی 
ن
پناهی در  ۴۴صفحه با شــمارگان  ۱۵۰۰نسخه
و قیمت  ۷هزار تومان در نشر آناپنا عرضه شده
اســت .این کتاب با نوشــتهای با دستخط و
امضای زندهیاد حسین پناهی به تاریخ پاییز ۷۸
شروع شده است :به پاس قاصدکهایت
که اولینشان  ۱۲سال در راه بود
و سرانجام به لبه پنجره اطاق رویاهایم نشست.
نوشتهای از کتاب:
«از کفنم مراقبت خواهم کرد
وقتی مرا به جهنم بردند،
با ذغال انگشتانم
برایت نامه خواهم نوشت!» الهیجان؛۱۳۸۰
همچنین مجموعه شــعر «آرییا »...از زهره
زمانی در  ۹۰صفحه با شــمارگان  ۱۱۰۰نسخه
و قیمت  ۹هزار تومان در همین نشر راهی بازار
شده است.
دیگر مجموعه شعر تازه منتشرشده« ،صدایم
کن» از زیبا قدکساز است که در  ۸۰صفحه و
قطع جیبی با شمارگان  ۱۱۰۰نسخه و به بهای
 ۸هزار تومان منتشر شده است.
ی به فکر ما نبــود» از علی
داســتان «کســ 
بیگمحمــدی بیجــاری در  ۴۴صفحه و قطع
جیبی با شمارگان  ۱۱۰۰نسخه و قیمت  ۶هزار
تومان در نشر آناپنا عرضه شده است.

نمایشگاه «پله سوم» از (جمعه ٩ ،تیرماه) از ساعت  ١٧تا  ٢١در نگارخانه چهار افتتاح میشود.
در این نمایشگاه  ۵۹عکس از  ۵۹عکاس که هنرجویان کالسهای عکاسی تئاتر رضا موسوی در سالهای اخیر بودهاند ،بهنمایش
درمیآید .نمایش این عکسها تا  ۱۹تیرماه از ساعت  ۱۱تا  ۲۰ادامه خواهد داشت.
نگارخانه چهار در خیابان شریعتی ،نرسیده به سیدخندان ،کوچه اشراقی ،پالک  ٤قرار دارد و هر روز بهجز شنبهها میزبان
بازدیدکنندگان خواهد بود.

در نوشــته پشــت جلد کتاب آمده است :اگر
میخواهید کودکانی شــاداب و بانشــاط داشته
باشــید لطف ًا از عشــق ورزیدن به یکدیگر در
حضور فرزندانتان خودداری نکنید .چرا که ابراز
احساسات و احترام متقابل شما ،فرزندانتان را از
هرگونه اســترس و اضطرابهای کاذب به دور
خواهد کرد و آنان با خیالی آســوده در محیطی
امن رشد کرده و با اعتماد به نفس بیشتری وارد
جامعه خواهند شد.
همچنین کتاب «روز هشتم هفته :کلیدهای
یــک د ِر بــاز» مجموعه نوشــتههای منتخب
کریســتین بوبن با گردآوری پاولین ماتاراسکو
با ترجمه ســعید رحیمیپــور در  ۱۸۰صفحه با
شمارگان  ۱۱۰۰نسخه و قیمت ۱۸هزار تومان
در نشر یادشده روانه بازار شده است.
«روز هشتم هفته»« ،ملکه ،پادشاه ،سرباز»،
«به من نگاه کن ،به من نگاه کن»« ،ادامه بده،
(یوحنا) یونس ،من منتظرم»« ،یک دنیا فاصله»،
«موزارت و باران»« ،بندباز»« ،حضو ِر محض»،
«رستاخیز»« ،قاتلی به سفیدی برف» و « مرد
شاد» بخشهای مختلف این کتاب هستند.
در نوشته پشت جلد کتاب میخوانیم :اگر ما به
اندازه کودکان کوچک نشویم امیدی به رهایی
ما نیست.
جاودانگــی همچنان بر ســنگها و خواب
حکمرانی میکند.
جاودانگی نســیمی اســت ،آوایی است که
میخواند و کم میشــود تا زمانــی که واژگان
به اتمام میرســند .مرگ هم همان چیز است،
رایحهای ،صدای بســته شدن دری و شکستن
لیوانی.
مدت مدیدی اســت که دوستت دارم و هیچ
وقت این عشق را از تو دریغ نمیکنم.
آدمها از کسالت ملول گشتهاند نه از گرسنگی.
ســکوت ،قلب بیمالحظ ه را احیا میکند ،آن
را سرحالتر و سرزندهتر از خود زندگی میکند.
این چه معنی دارد که باید بیاموزید ،یاد بگیرید

فیلم «سوگ» اولین ســاخته بلند مرتضی فرشباف
از شــنبه دهم تیرماه بر پرده سینماهای گروه «هنر و
تجربه» در تهران و شهرستانها رفت.
فیلم «سوگ» ســال  ۱۳۸۹ساخته و فیلمنامه آن با
همکاری آناهیتا قزوینیزاده نوشته شدهاست .داستان
«ســوگ» از یک نیمه شــب آغاز میشود« :نیمه شب
دعوای شــدیدی میان زن و شوهری درمیگیرد .آنها
که در خانه یکی از اقوام هستند شبانه بیرون میزنند،
اما فرزندشان را همراه خود نمیبرند .اتفاق بدی میافتد
که…»
فرشباف در یادداشتی پیرامون چگونگی شکلگیری
ایده این فیلم مینویسد« :سوگ برای من از یک سکوت

تازههای نشر

بنوازید ،زندگی کنید.
به جز این ،دیگر چی هست...
دیواری بین ما و زندگی وجود دارد .میتوانید
آن را خســتگی ،ترس ،فکر ،جاهطلبی یا همه
اینها بنامید.
نبود حقیقت و صداقت در کالم از پایان دنیا و
آخرالزمان هم بدتر است.
«عشــق اول میآید» نوشته امیلی گیفین با
ترجمه شیما آبیاری در  ۴۵۲صفحه با شمارگان
 ۱۱۰۰نســخه و قیمت  ۳۲هزار تومان در نشر
آناپنا روانه بازار شده است.
در نوشــته پشت جلد کتاب آمده است :عشق
ماهیت هم ه چیز رو تغییر میده حتی شــرایط
نابسامان رو...
...زندگی جریان بیثباتیــه؛ وقتی میخوای
خوش چیزی رو حس کنی ،به ســرعت
طعــم ِ
شــرایط تغییر میکنه و همه چیــزه تیره و تار
میشــه .میخوای از چیزی بگذری ،شــرایط
جوری میشــه که اون رو برای همیشه کنارت
داری.
 ...کسی نمیتونه بگه خوشحالی شبیه چیه.
همهچی به روابط درونی آدما بستگی داره...
همــه آدما اون بخش از زندگیشــون رو که
همیشــه آرزو دارن داشته باشن نشون میدن.
چیزی که خودشون دوست دارن باورش کنن...
چیزهای خیلی کوچیکی در زندگی وجود داره
که باعث میشه آدم احساس رضایت بکنه...
رمان نوجوانانه «من و داداش رباتم» نوشــته
جیمز پترســون و کریس گرابنستاین با ترجمه
میترا امیری راهی بازار شد.
در معرفــی این کتاب عنوان شــده اســت:
جیمز پترسون و کریس گرابنستاین با شکستن
الگوهــای رایج ذهنــی ،یک رمــان نوجوانانه
خواندنی نوشتهاند که در آن مادر مخترعی نقش
کلیدی دارد؛ مادری که با اختراع رباتی به اســم
«ای» برادری برای سامی شخصیت اصلی خلق
میکند.

رمان «خانه لهســتانیها» نوشــته مرجان
شیرمحمدی در  ۲۰۹صفحه با شمارگان ۱۰۰۰
نســخه و قیمت ۱۸هزار تومان در نشر چشمه
عرضه شده است.
در نوشته پشت جلد کتاب میخوانیم :مرجان
شیرمحمدی داستاننویسی شناختهشده است.
او در ســالهای گذشــته چندین کتاب منتشر
کرده که از اقبال مناســبی برخــوردار بودهاند و
پایشان به ســینما نیز باز شده است .تازهترین
نوشــت ه او یعنی «خانه لهســتانیها» احتماال
متفاوتترینشان هم هست .این رمان داستان
آدمهایی است ســاکن خانهای بزرگ در جنوب
تهران ،خانهای بازمانده از سالهای دور .داستان
در زمانــ ه پهلوی دوم میگــذرد و قصه آدمها
و رازهایــی که هر کدام در ســینه خــود دارند
موضوعی میشود برای روایتهای نویسنده .در
این خانه که هرکس اتاقی اجارهای دارد ،عنص ِر
«ندار بودن» گره خورده با گذشــتهای وهمآلود
که باعث شده ماجراهای خاص و حتی خشنی
رقم بخورد .داســتان خواهرانی ســالخورده ،یا
زنی که تنها گذاشتهاندش .شیرمحمدی با زبانی
داســتانگو ،تالش کرده بــرای بازآفرینی یک
هویت مکانی و گره زدنش با وجوه شخصی هر
قهرمانان خود ،قصهای خواندنی بنویسد.
یک از
ِ
«خانه لهستانیها» مملو از تکههای احساسی و
هراس
روایی اســت که در آنها میتوان ردپای ِ
دل شهر را درک کرد .قصهای از
از رها شدن در ِ
ی که این خانه دنیای شخصیشان است و
زنهای 
اگر کسی به این دنیا تعدی کند سرنوشت چندان
خوبی در انتظارش نیست...
«دشمن آینده» نوشته هادی
همچنین رمان
ِ
خورشــاهیان در  ۲۰۳صفحه با شمارگان ۱۰۰۰
نسخه و به بهای ۱۷هزار تومان در نشر یادشده
راهی بازار شده است.
دیگر کتاب تازه منتشرشــده در نشر چشمه،
«راهنمای مردن با گیاهان دارویی» نوشته عطیه
عطارزاده اســت که در  ۱۱۷صفحه با شمارگان

سوگ  پس از هفت سال اکران میشود

در تونلی طویل در مسیر تهران گنبد شروع شد .زمانی
که دانشجوی کالس فیلمسازی آقای کیارستمی بودم.
در مســیر سفر ســکوت و طبیعت اطراف جاده مرا به

حضور  ۲۳۰شبکه در نهمین اجالس
رادیو و تلویزیونهای اسالمی
دبیرکل اتحادیــه رادیو و تلویزیونهای اســامی اظهار
کرد :نهمین اجالس مجمــع عمومی رادیو و تلویزیونهای
اســامی با حضور  ۲۳۰شــبکه از  ۳۶کشور در شهر مشهد
برگزار میشود.
به نقل از ستاد خبری نهمین اجالس رادیو و تلویزیونهای
اسالمی ،حجتاالســام علی کریمیان با اشاره به برگزاری
نهمین اجالس رادیو و تلویزیونهای اسالمی ،بیان کرد :این
اجالس با حضور  ۲۳۰شبکه از  ۳۶کشور از  ۱۱تا  ۱۳تیرماه
در شهر مشهد برگزار میشود.
او با اشــاره به فعالیتهای اتحادیه رادیو و تلویزیونهای
اســامی و نقــش آن در منطقه ،گفت :ایــن اتحادیه تنها
مجموعهای است که در عرصه جهانی از جمهوری اسالمی،
جبهه مقاومت و اندیشــه انقالب اســامی دفاع میکند .بر
همین اســاس ،نهمین اجــاس مجمع عمومــی رادیو و
تلویزیونهای اسالمی تابستان امســال از  ۱۱تا  ۱۳تیرماه
در مشــهد مقدس و با حضور  ۲۳۰شبکه از  ۳۶کشور جهان
برگزار خواهد شد.

دبیــرکل اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اســامی با بیان
اینکه قرار بود این اجالس در کشــور دیگری برگزار شود،
ادامه داد :با این حال ،چون مشهد بهعنوان پایتخت فرهنگی
جهان اســام در سال  ۲۰۱۷معرفی شــده ،این اجالس با
حضور  ۸۰۰میهمان داخلی و خارجی در این شهر بینالمللی
برگزار میشود.
او شعار اجالس نهم را «مشــهدالرضا خاستگاه وحدت و
تمدن اسالمی» دانست و گفت :انتخاب شبکه برتر اسالمی،
تجلیل از خانواده شهدا ،انتخاب برترین فیلمساز جهان اسالم
و نمایش مســتندهایی درباره عراق ،ســوریه ،لبنان و یمن
بخشهای مختلف این اجالس را تشکیل میدهند.
دبیرکل اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسالمی با اشاره به
دیگر بخشهای این اجالس ،افزود :در کنار مجمع عمومی
شاهد برپایی هفتمین بازار فیلم اسالمی ،ششمین نمایشگاه
تجهیزات و فناوری رســانه ،دومین نشست فعاالنفضای
مجازی و هفتمین دوره جشنواره اتحاد خواهیم بود که هریک
جزو برنامههای اصلی نهمین اجالس هستند.

آمار فروش فیلمها

به گزارش مســتقل ،علی ســرتیپی ،مدیر موسسه پخش
فیلمیــران ـ بیان کرد :فیلم «نهنگ عنبــر» به کارگردانی
سامان مقدم با حدود  100سالنی که برای نمایش در اختیار
دارد ،به رقم فروش  15میلیارد و  700میلیون تومان رسیده
اســت.وی افزود :همچنین «برادرم خســرو» به کارگردانی
احســان بیگلری تاکنون یک میلیارد و  720میلیون تومان
فروش داشته و «رگ خواب» حمید نعمتاهلل نیز یک میلیارد
و  230میلیون تومان فروخته است .به گفته غالمرضا فرجی

ـ مدیر پخش حوزه هنریـ فیلم «زیر ســقف دودی» هم با
فــروش  40میلیونی در روز چهارشــنبه و و  55میلیونی در
روز پنجشــنبه (هفتم و هشتم خردادماه) در بیش از دو هفته
نمایش به فروش کلی یک میلیارد و  100میلیون تومان در
کشور رسیده است .همچنین طبق اعالم روابط عمومی فیلم
«ویالییها» ،فروش ایــن فیلم به کارگردانی منیر قیدی با
توجه به سالنهای محدودی که دارد ،به یک میلیارد تومان
رسیده است.

ایــن فکر انداخت که اگر تمام صداها و کلمات را حذف
میکردیــم ،چه چیزی باقی میمانــد؟ با حذف کلمه،
روابط انســانی چهطور پیش میرفت؟ آیا نشانهها برای
بیان احساسات کامل خواهند بود؟
ب ه نوعی از سکوت فکر میکردم که به انسان تحمیل
میشــود و اجاز ه شکســتناش را نمیدهــد .این که
چگونه تغییر ماهیت میدهد و بدل میشود به نوعی از
خشونت .تصویری در ذهنم شکل گرفت و پیش رفت تا
جاده به انتها رسید و به مقصد رسیدم .با اولین کلمهای
شدن سکوتِ چندساعته،
که به زبان آوردم و شکســته
ِ
قصهی «سوگ» را تا انتها در ذهنم تجسم کردم.
«سوگ» لحظات امیدوارکنندهای از زندگی کودکی
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ستون یاد

 ۱۰۰۰نســخه و قیمت  ۱۲هزار تومان منتشر
شده است.
«راهنمــای ُمردن با گیاهــان دارویی» یک
رمان متفاوت و قصهگوســت .رمانی که در آن
تنهایی یک مفهوم برآشوبنده است و رهایی از
آن راههای عجیب و گاه خونینی دارد.
رمــان ارمنی «زندگی بر شــاهراه قدیم ُرم»
نوشــته واهان توتو ِونتس بــا ترجمه آندرانیک
خچومیان در  ۱۵۴صفحه با شــمارگان ۱۰۰۰
نسخه و قیمت  ۱۳هزار تومان عرضه شده است.
در نوشته پشت جلد کتاب میخوانیم« :زندگی
بر شــاهراه ِ قدیم ُرم» یکی از مشهورترین آثار
ادبیات ارمنستان اســت از نویسنده نمادین این
کشور واهان توتو ِونس .این نویسنده سال ۱۸۸۹
به دنیا میآید و سال  ۱۹۳۶از دنیا میرود .او در
عمر نهچندان طوالنیاش داستانها و رمانهایی
مینویسد که در زبان ارمنی و ادبیات این کشور
جایگاهی ویژه دارند .داستانهای بههم پیوسته
کتاب «زندگی بر شاهرا ِه قدیم ُرم» از نمونههای
درخشان اویند که درشان میتوان اتوبیوگرافی
نویســنده را نیز شــاهد بود .کتاب در فضایی
کوچک با آدمهایی از هر قشر میگذرد ،آدمهایی
که گاهی رفتارهایشــان طن ِز گوگول را به یاد
میآورد و گاه حکایتگوییهای شخصیتهای
چخــوف را بههم پیوند میزند ،ما شــاه ِد نگا ِه
غمناک او نیز هســتیم به آنچه در حال تحقق
ِ
است.
آغازین
به التهاب در جوام ِع اقلیت سالهای
ِ
قرن بیستم و عوض شــدن روزگار که هرکدا ِم
ِ
شــخصیتهای او وجهی از آن را درک میکند.
امــا زبان روان و فضای مملو از طنز و شــوخی
داستانها باعث شده این کتاب یک اثر دلنشین
باشد برای تمامی خوانندگانش .کتاب را آندرانیک
خچومیان بیواســطه از زبان ارمنی به فارسی
بازگردانــده اســت .درک این کتــاب میتواند
لحظاتی جذاب را بــرای مخاطبانش رقم بزند.
میان جمع...
داستان پسری ِ

در آســتان ه نوجوانیست در البهالی زندگی پرحادث ه او.
پســری کمحرف که مجبور به سفر با اقوامیست که با
کلمات غریبهاند».
در این فیلم عادل یراقی ،شراره پاشا ،کیومرث گیتی و
امیر حسین ملکی ایفای نقش میکنند و پیمان معادی
و سحر دولتشاهی صداپیشههای فیلم هستند.
عادل یراقی از شــاگردان عباس کیارســتمی است
و کارگردانی فیلم «آشــنایی با لیال» را برعهده داشت
که جزو اولین آثاری بــود که در گروه «هنر و تجربه»
اکران شد .پیش از این «بهمن» دومین ساخته مرتضی
فرشباف هم در گروه «هنر و تجربه» به نمایش درآمده
است.

دوشنبه  12تیر در سالن میالد نمایشگاه
«کاکوبند» ،با اجرای تازهتریــن قطعه خود روی صحنه
مــیرود .کاکوبند بعد از اجراهای موفقی که ابتدای ســال
جاری در شهرســتانها داشــت ،قرار است  12تیرماه برای
اولینبار در ســال  96با مخاطبان خود در شهر تهران دیدار
کنند .این برنامه طی دو ســانس در سالن میالد نمایشگاه
بینالمللی برگزار میشود.
کاکوبند هفته گذشــته ،تازه ترین تکآهنگ خود را با نام
«تنهاترین» بعد از ماهها سکوت منتشر کرد .این اثر فضای
متفاوتی نسبت به تک آهنگهای اخیر آنها داشت و در این
مدت مورد توجه دوستدارانشان قرار گرفته است.
امیر علیزاده (یکی از اعضای گروه) به موســیقی ما گفت
که قرار اســت در این برنامه عالوه آثــار آلبوم «دعوت»،
تــک آهنگ «تنهاترین» و ســایر قطعاتی که پس از آلبوم
کاکوبند منتشر شــده اجرا شود .او همچنین اعالم کرد که
این کنســرت از لحاظ رپرتوار تفاوت زیــادی با اجراهای
گذشــته ندارد ولی قرار است در بخش پرفورمنس و بخش

موزیکالیته ،شــاهد ســورپرایزهایی از جانب گروه باشیم.
اعضای کاکوبند معمو ًال در اجراهای خود دقت نظر ویژهای
روی طراحی دکور و پرفورمنس و جاذبههای بصری برنامه
دارنــد و به نوعی میتوان گفت این بخش از اجراهای آنها،
مکمل قطعاتشان است.
تازهترین کنســرت گروه «کاکوبند» روز دوشنبه  12تیر
ساعت  19و  22در ســالن میالد نمایشگاه برگزار میشود
که عالقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت به سایت «ایران
کنسرت» مراجعه کنند.

برگزاری  ۳نشست با موضوع ادبیات و تاریخ دفاع مقدس
دبیرخانه هفدهمیــن دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع
مقدس سه نشســت تخصصی با موضوع ادبیات ،شعر و
تاریخ شفاهی دفاع مقدس برگزار میکند .این سه نشست
به ترتیب بــا عنوانهای «موانــع و راهکارهای ارتقای
جایگاه ادبیات داستانی جنگ و دفاع مقدس»« ،شعر دفاع
مقدس و مخاطب امروز» و «روششناسی تاریخ شفاهی
دفاع مقدس» در روزهای  ۱۳ ،۱۲و  ۱۴تیرماه سال جاری
برگزار میشود.
در نشست نخســت که با عنوان «موانع و راهکارهای
ارتقای جایگاه ادبیات داســتانی جنگ و دفاع مقدس» در
روز  ۱۱تیرماه و از ساعت  ۹:۳۰صبح در پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد ،حسینعلی
قبادی ،قدرتاهلل طاهــری ،محمدرضا موحدی و محمد
حنیف به ارائه مقاله خواهند پرداخت و در ادامه نشســت

تخصصی با حضور علیاصغر شــیرزادی ،احمد شاکری،
مجید قیصری و قاسمعلی فراست برگزار خواهد شد.
در نشست دوم با موضوع «شعر دفاع مقدس و مخاطب
امروز» نیز که در روز  ۱۲تیرماه و از ساعت  ۱۵به میزبانی
خبرگزاری مهر برگزار خواهد شد ،یداهلل قائمپناه و کامران
شرفشــاهی به ارائــه مقاله خواهند پرداخــت و در ادامه
نشســت تخصصی با حضور محمود اکرامیفر ،سیداحمد
نادمی ،رضا اســماعیلی ،سودابه امینی و مجید سعدآبادی
برگزار خواهد شــد.در سومین نشســت نیز که با موضوع
«روششناسی تاریخ شــفاهی دفاع مقدس» در روز ۱۳
تیرماه و از ســاعت  ۱۴به میزبانی سازمان اسناد و آرشیو
ملی ایران برگزار خواهد شد ،دکتر مرتضی نورایی ،استاد
دانشگاه اصفهان و سفیر علمی ایران در دانشگاه صوفیه
بلغارستان به سخنرانی خواهد پرداخت.

در نشست خبری هفدمین جشن «حافظ» چه گذشت؟

آی سینما :نشست خبری هفدهمین جشنواره «حافظ» در
دفتر نشــریه دنیای تصویر برگزار شــد .در این نشست امید
معلــم و آذر معماریان در مورد نحوه برگزاری این جشــن
توضیحاتی را ارائه کردند.
در ابتدای این نشســت ،آذر معماریان با بیان این مطلب
که امسال نخستین جشن «حافظ» بدون حضور علی معلم
بنیانگذار و دبیر اجرایی این جشن برگزار خواهد شد ،گفت:
«علی معلم مردی با دانشی غبطه برانگیز در عرصه سینمای

امید معلم :در جشن «حافظ» همیشه فراجناحی عمل کردهایم

جهان بود .با اینحال در نبود او ،با انرژی او آغاز میکنیم.
امید معلم نیز درباره نحوه اهدای جوایز جشن حافظ توضیح
داد« :امسال فیلمهای خوب بسیار زیاد بود .بنابراین تصمیم
گرفتیم در دو سه رشته افزایش نامزد داشته باشیم» .
وی ادامه داد« :ســال گذشــته جایزه یــک عمر فعالیت
نوشــتاری اعطا نشد ،اما امسال این جایزه به پاس یک عمر
فعالیت در حوزه ادبیات سینمایی به آقای شهرام جعفری نژاد
اهدا خواهد شد که عالوه بر سالها حضور مستمر به عنوان

منتقد ،در قالب مجله «صنعت سینما» برای گسترش ادبیات
ســینمایی در حوزههای فنی تــاش کردند ».امید معلم در
پاسخ به ســوال خبرنگاران در مورد زمان و مکان برگزاری
جشن بیان داشــت« :تاریخ برگزاری جشن در اوایل مرداد
ماه خواهد بود .اما زمان دقیق جشــن و مکان برگزاری آن
در روزهای آینده اعالم خواهد شــد ».امید معلم در پاسخ به
ســوالی دیگر درباره مدعوین این جشن گفت« :در جشن ما
ت میشوند .از مقامات کشوری و لشکری گرفته تا
همه دعو 

هنرمندان حوزههای مختلف .منتها هرکس که تمایل داشته
باشد ،در مراسم حاضر میشــود .تاکید خاصی روی حضور
مهمان ویژه نداریم ،مگر شخصی که قرار باشد جایزه ویژهای
بگیرد.
اما تاکید دارم که ما در جشــنمان همیشــه فراجناحی
عمــل کردهایم .اســتاندارد ما همواره هنــری و مربوط به
سینما است و هرکس شایستگی داشته باشد ،بدون توجه به
جهتگیریهای غیرسیاسی مورد تقدیر خواهد بود».

پیرمردی که
نوشتههایش دریا بود
الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

ارن ِســت میلر هِمینگوی (زاده  ۲۱ژوئیه
 ۱۸۹۹درگذشــت  ۲ژوئیــه  )۱۹۶۱از
نویسندگان برجسته معاصر ایاالت متحده
آمریکا و برنده جایزه نوبل ادبیات اســت.
وی از پایهگــذاران یکی از تأثیرگذارترین
انواع ادبی ،موسوم به «وقایعنگاری ادبی»
شناخته میشود.
ارنســت همینگوی در  ۲۱ژوئیه ۱۸۹۹
در اوک پارک ایالت ایلینوی متولد شد .پدرش کالرنس یک پزشک و مادرش گریس
معلم پیانو و آواز بود .ارنســت تابستانها را به همراه خانوادهاش در شمال میشیگان
متوجه عالقه شدید خود به ماهیگیری شد.
به سر میبرد و در همانجا بود که او
ّ
مدتی در کانزاسسیتی به
او پس از اتمام دوره دبیرســتان ،در ســال  ۱۹۱۷برای ّ
عنوان گزارشــگر گاهنامه استار مشغول به کار شد .در جنگ جهانی اول او داوطلب
خدمت در ارتش شــد ا ّما ضعف بینایی او را از این کار بازداشت در عوض به عنوان
راننده آمبوالنس صلیب ســرخ در نزدیکی جبهه ایتالیا به خدمت گرفته شد .در ۸
ژوئیه  ۱۹۱۸مجروح شد و ماهها در بیمارستان بستری بود.
در بازگشــتش به ایالت متحده مردم شــهر و محلهاش در اوک پارک از او مانند
قهرمانان اســتقبال کردند .ارنست کار خبرنگاری را از سر گرفت .در پاریس ارنست
برای تورنتو استار مشغول به کار شد .آنها همچنان برای گذران زندگی از سهم ارث
طی
پدری هدلی استفاده میکردند و ارنست به کار داستاننویسی نیز میپرداختّ .
همین دوران یعنی بین ســالهای  ۱۹۲۱تا  ۱۹۲۶بود که او در مقام یک نویسنده
به شهرت رسید.
ســبک ویژه او در نوشتن او را نویسندهای بیهمتا و بســیار تأثیرگذار کرده بود.
در ســال  ۱۹۲۵نخستین رشته داســتانهای کوتاهش ،در زمانه ما ،منتشر شد که
به خوبی گویای ســبک خــاص او بود .خاطراتــش از آن دوران که پس از مرگ او
در ســال  ۱۹۶۴با عنوان «عید متغیر» انتشــار یافت ،برداشتی شخصی و بینظیر
از نویسندگان ،هنرمندان ،فرهنگ و شیوه زندگی در پاریس دههی  ۱۹۲۰است.
ارنســت و هدلی در اکتبر  ۱۹۲۳صاحب یک فرزند پســر شــدند و نام او را جان
گذاشــتند (با نام مســتعار بامبی) .این خانواده جوان به مکانهــای زیادی از اروپا
به ویژه اروپای مرکزی ســفر میکردند و در زمســتانها به اسکی میپرداختند .در
تابستانها برای شرکت در جشنواره سن فرمین در پامپلونا به اسپانیا سفر میکردند
که اولین سفرشــان در تابســتان  ۱۹۲۳بود .در ســال  ۱۹۲۶اولین رمان او بر پایه
تجربههای بدســت آمدهاش از اســپانیا با نام «خورشید هم طلوع میکند» به چاپ
رسید.

پیرمرد و دریا
از مهمترین رمانهای همینگوی پیرمرد و دریا اســت که جایزه نوبل را برایش به
ارمغان آورد .با آفرینش سانتیاگو قهرمان پیرمرد و دریا ،همینگوی به مرتبه تازهای
از آگاهی میرســد .پیش از این او از ضعف و زخمپذیری آدمهای سرســخت سخن
میگفت اکنون از سرسختی یک پیرمرد ضعیف سخن میگوید ،پیش از این قهرمان
او روشنفکر حساسی بود که از جنگ میگریخت اکنون قهرمانش ماهیگیر سادهای
است که هر روز به جنگ طبیعت میرود ،پیش از این قهرمان او میکوشید فکرش
را نکند و احساســات خود را بروز ندهد اکنون ســانتیاگو مدام فکر میکند و حتی
با دریا و پرنده و ماهی حرف میزند .بدینترتیب کمابیش همه مشــخصات قهرمان
همینگوی وارونه میگردد ،مرتبه تازه آگاهی نویســنده نفی کامل مراتب پیشــین
است .صید ماهی میتوانست پاداشی باشد برای آن همه تالش ،مبارزه و تحمل درد،
اما وقتی سانتیاگو توجه خود را از شور و حال به دام انداختن ماهی منحرف کرده و
به طمع و منافع مادی (فروش ماهی در بازار) متمرکز میکند ،شانس و اقبال از وی
روی برمیگردانند چرا که دریا طمع کاری را پاداش نمیدهد.
یکی از نکات جالب راجع به این کتاب این اســت که نویســنده از تمام پیچ و خم
ماهیگیری  ،که محور اصلی داســتان
است  ،آگاه بوده و به همه آنها مسلط
بوده ،و این از امتیازات یک نویســنده
محســوب اســت  .نویســنده در طول
داســتان  ،ســعی کرده که بــا آوردن
جزئیات  ،خواننده را با خود همراه کند
و ترتیبی دهد کــه خواننده خود را در
بخشهای مختلف داستان ببیندد ،مثال
در توصیفــی که وی از صبح روز  85ام
می کند ،تمام کلمات ،ما را به ســمت
آمادگی تمام و کمال ،و تصمیم قطعی
ماهی گیر برای صید ،میرساند.
نویســنده با توصیف کشــوی لباس
ماهیگیر و توصیفاتی که از آن می کند
و همین طور توصیفی که از کشــوهای
دیگــر نکــرده   ،ذهن مــا را به آن جا
میبرد که ببینیم که ماهی گیر جز آن
یک کشو ،کشــوی دیگری ندارد و این
نشان از فقر اوست « :زمانی تصویر رنگ
و رو رفته زنش هم روی دیوار بود اما پیرمرد که با دیدنش تنهایی را بیشــتر حس
میکرد ،آن را برداشته بود و گوشه کشو زیر پیراهن تمیزش گذاشته بود».
همینگوی در جملهای به یکی از شــگردهایش در جریان کتاب اشــاره میکند و
چنین می گوید« :احساس را از عمل پدید آوردم ».و این مسئله با چند نمونه کامال
قابل درک اســت :اگر سانتیاگو این همه شکیبا نبود ،هرگز چنان دور نمیرفت .اگر
به ماهی احترام نمیگذاشــت ،نخ قالب را پاره میکرد و باز میگشــت ،و اگر به آن
عشــق نمیورزید هرگز بــرای نجات کوچکترین قطعه بدن ماهی چنان شــجاعانه
نمیجنگیــد .هر یــک از اعمال ســانتیاگو ،چون هر کلمه کتــاب ،مبین مفهومی
است.
گفت و گوی او با دســت چپش ،یادآور زندهای از اهمیت هر حالت و هر حرکت
اســت .در داســتان پیرمرد و دریا  ،پیر مرد به دنبال یک انقالب است ،یک تغییر،
یک دگرگونی ،منشــاء این انقالب خود فرد و اجتماع هستند .پیرمرد به دنبال این
اســت که به خودش و به اطرافیانش که او را به بهانه بدشانسی طرد کردهاند نشان
دهد که هنوز هم میتواند و این گونه  ،جمله معروف و سازنده کتاب پدید می آید :
«آدمی میمیرد ،اما شکست نمیخورد».
پيرمرد شکســت را نمي پذيرد هرچند آنچه او به ســاحل مي آورد ،تنها اسکلت
ماهي است .اما همين اسکلت نشان مي دهد که او تا دوردست ها رفته ،خطرها کرده
و کوشش ها داشته است .او هم با دست خالي آمده است و هم با دست پر؛ هم پيروز
اســت و هم به نوعي شکست خورده .اما پيرمرد پس از استراحت مي خواهد دوباره
به دريا برگردد .پیرمرد و دریا ،تقابلیست میان امید و ناامیدی ،انسان و طبیعت ،و
حس مبارزه طلبی یک انســان که تا پایان داستان در رمان جاری ست ،پیرمرد در
واقع نماد اراده انســانی برای پیروزی بر طبیعت خشــن دریا است ،طبیعتی که هم
دوســتش می دارد و هم با آن به مبارزه برمیخیزد .ارنســت همینگوی در تاریخ ۲
ژوئیه  ۱۹۶۱میالدی با یکی از تفنگهای محبوبش ،دولول ســاچمهزنی باساندکو،
خودکشــی کرد؛ خانوادهاش در ابتدا اعالم کردند که ارنســت مشغول تمیز کردن
اسلحه بوده که تیری از آن دررفته و باعث مرگ وی شده است اما پس از پنج سال
همسر وقتش ،ماری ولش ،به انجام خودکشی توسط همینگوی اعتراف کرد.

