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فرهنگی و هنری

آلبوم ساز و سماع
اثر حمیدرضا خجندی
منتشر میشود

هنرمند قدیمی و سرشناس حوزه موسیقی از انتشار آلبوم جدیدش در قالبی جدید و با اشعار حضرت موالنا خبر داد.
حمیدرضا خجندی آلبوم جدید خود به نام ساز و سماع را پس از اخذ تمام مجوزهای الزم روانه بازار موسیقی کشور خواهد کرد.
اشعار این آلبوم که فضایی عرفانى-تلفیقى دارد از سوردههای حضرت موالنا انتخاب شده است .خجندی در آذر ماه سال  ١٣٩٥به همراه گروه تنبورنوازان بیستون به
سرپرستى (بهزاد مرادى) این رپرتوار را بصورت زنده در فستیوال جهانى حضرت موالنا در تاالر عزیزیه شهر قونیه بر روى صحنه بُرد كه مورد استقبال و توجه دوست
داران موسیقى عرفانى از اقصى نقاط جهان قرار گرفت.

الف وارد میشود دوباره روی صحنه
نمایش الف وارد میشــود به نویســندگی آرمان طیران
و کارگردانی برکــه فروتن در پردیس تئاتر شــهرزاد اجرا
میشود.
نمایش الف وارد میشود اثری ماندگار از کمپانی هنری
زابتیک ،نوشته آرمان طیران و به کارگردانی برکه فروتن که
مرداد ماه در خانه نمایــش اداره برنامههای تئاتر به صحنه
رفت و با اســتقبال مخاطبان همراه بود ،از  29شهریور ماه
در سالن شماره سه پردیس تئاتر شهرزاد اجرا خواهد شد.
در یادداشــت آرمان طیران نویســنده این نمایش آمده
اســت :گفتهاند :هنرمند هر کجا رود قــدر بیند و در صدر
نشــیند؛ پس امکان دارد که قدر و صدر را ببینیم؟ بیشک.
امــا آنچه پیرامون ما (البته تا امروز) واقعیت برایمان در نظر
گرفته اســت ،واژگونی قدر و صدر برای بسیار کسانی است
که به شهادت تاریخ ،هنرمند بوده و هستند .این نمایشنامه
به زندگی کســانی اشــاره دارد که روزگاری نه چندان دور،
رونق و اعتبار هنر تئاتر و ســینمای سرزمینمان بودهاند و
امروز -به هر دلیلی -فراموش شدهاند.
الف وارد میشــود بــا ادای احترام به قوهای وحشــی
نوشته عنایتاهلل هوشــمند ،میکوشد برخالف روال عادت
فراموشــی ،از اشخاصی یاد کند که هنوز زندهاند و ما آنها
را به یاد داریم.
مختار سائقی ،حســن اســدی ،صفورا کاظم پور ،مینو
نوبهــاری و پدرام خیرابــی در نمایش الف وارد میشــود
نقشآفرینی میکنند.
نمایش الف وارد میشــود از  29شهریور ماه ساعت 19
با مدت زمان یک ساعت و ده دقیقه در سالن پردیس تئاتر
شهرزاد به صحنه خواهد رفت .عالقهمندان میتوانند بلیت
این نمایش را از ســایت تیوال و یا گیشه این پردیس تهیه
کنند
افتتاح طپانچه خانم با حضور بازیگر برگزیده
جشنواره فجر
نمایــش طپانچــه خانم بــه کارگردانی شــهابالدین

در ایــن نمایــش که دومین اثــر پرنیا قناتــی در مقام
کارگــردان بعد ازســایه ســبز ســیلویابه شــمار میرود؛
محمدرضا ایمانیان ،فرزانه رضایــی ،نیلوفر صمدی ،میالد
فــرج زاده ،مــاه گل کرامتــی ،نوشآفرین کیهــان ،علی
هیهاونــد ،هامون هوشــیار ،علیرضا یزدانــی ایفای نقش
میکنند.
در خالصه داستان این نمایش آمده است :در قصری که
در میان باتالق محصور اســت افرادی زندگی میکنند که
برای گذران خود به تجارت کودکان مشغولاند هرچند این
تجارت پولساز همه افراد این قصر را وسوسه میکند تا سهم
بیشتری از آن به دست بیاورند.
ســایر عوامل این اجــرا عبارتند از:دســتیار کارگردان،
برنامــه ریز و مدیر تولید :فریبــرز باقری ،طراحی حرکت و
دراماتورژی بدن :کامیار صالحپور ،بهمن ناصری ،بازیگردان:
علی هیهاوند ،طراح لباس و ماســک :نازنین مهرجو ،پرنیا
قناتی ،طراح صحنه :حمید شهرام لو ،آهنگساز و طراح صدا:
مهران میرمیــری ،مهدی واعظ پور ،طــراح نور :مصطفی
اسفندیاری ،طراح گریم :پرنیا قناتی ،طراح گرافیک :نازنین
مهرجو ،عکاس :علیرضا یوســفی ،منشــی صحنه :سمانه
مصفا ،دستیار کارگردان :امیرمحمد خلج.
بیست و چهارمین جشــنواره بینالمللی تئاتر
کودک و نوجوان
آثار برگزیده مرحله نخســت مســابقه نمایشنامهنویسی

الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

معرفی شــد .با پایان ارزیابی  ۶۷نمایشنامه رسیده به بخش
مسابقه نمایشنامهنویسی  ۱۰نمایشــنامه به مرحله بعد راه
یافت.
به نقل از روابط عمومی بیســت و چهارمین جشــنواره
بینالمللــی تئاتر کــودک و نوجوان ،هیئــتداوران بخش
مســابقه نمایشنامهنویسی متشکل از محمد چرمشیر ،سید
حسین فدایی حسین و گیتا داوودی با ارزیابی  ۶۷نمایشنامه
متقاضی حضور در این بخش رقابتی  ۱۰نمایشنامه را برای
حضور در مرحله بعد داوری برگزیدند.
فهرست آثار برگزیده این مرحله به شرح زیر
اعالمشده است:
نمایشنامه اسب آبنوس نوشته مریم منصوری از تهران،
نمایشــنامه باغ هزار دخترون نوشته زهرا موالیی از تهران،
نمایشنامه بدون شــرح نوشته سیدجواد رحیمزاده از مشهد،
نمایشــنامه تو اگه دوســت میخوای منو اهلی کن نوشته
اســدااله اسدی از اصفهان ،نمایشنامه دشت خورشید نوشته
مهدی ملکی از تهران ،نمایشنامه ردپای نینی نو نوشته زیبا
برجی فالح از تهران ،نمایشنامه سیندرال نوشته ساینا امیری
از بندرعباس ،نمایشنامه قصه فیلی که پشتک وارونه میزند
نوشــته امید نیاز از اصفهان ،نمایشنامه کوچه برزیلیا نوشته
ســینا شفیعی از کرج ،نمایشنامه هفت دست و یک انگشت
نوشته شادی غفوریان از مشهد.
مطابق فراخوان ،ده نمایشــنامهنویس برگزیده همراه با
نظرات مشورتی ســه داور ،تغییرات الزم در نمایشنامههای
منتخب را در یک پروســه همکاری مشخص انجام خواهند
داد .در این مرحله از مشورت این اساتید بهرهمند خواهندشد.
نمایشنامههای برگزیده مرحله اول مورد ارزیابی نهایی قرار
خواهنــد گرفت و آثار برگزیده معرفی و با نظر هیئتداوران
چاپ میشوند.
بیســت و چهارمین جشــنواره بینالمللی تئاتر کودک و
نوجوان بــا دبیری مریم کاظمی ،آذرماه  ۱۳۹۶در اســتان
همدان برگزار میشود.

معرفی نامزدهای جایزه ۱۰۰هزار دالری گیلر

جایزه ادبی گیلر کانادا اسامی نویسندگان راهیافته
به مرحله نخســت نامــزدی ایــن دورهاش را اعالم
کرد.
گلوب اند میل نوشت :جایزه ادبی گیلر که هرساله
با حمایت اســکاتیا بانک برگزار میشــود و یکی از
گرانترین جایزههای ادبی دنیا است ۱۲ ،نویسنده را
که اکثرشــان هم تازهکار هستند به عنوان نامزدهای
اولیه معرفی کرد.

گیلــر که مهمترین جایزه ادبیات داســتانی کانادا
محســوب میشود ،این  ۱۲اثر را از میان  ۱۱۲کتاب
ارســالی انتخاب کرده و در مرحله بعدی نام شــش
نامزد نهایی را اعالم خواهد کرد.
از میان این نویســندگان تعــدادی پیشتر هم به
فهرســت نامزدهای گیلر راه پیــدا کرده بودند؛ ایدن
رابینسون که سال  ۲۰۰۰نامزد نهایی این جایزه شده
بود ،اینبار با کتاب پســر یک شعبدهباز وارد گردونه
رقابت گیلر شده ،مایکل ردهیل سال  ۲۰۰۱به فهرست
فینالیســتها راه یافته و در ایــن دوره برای نگارش
میدان بولو نامزد شــده ،راشل کاســک از نامزدهای
نهایــی  ۲۰۱۵اینبار برای ترانزیت برگزیده شــده و
دیوید چاریاندی که سال  ۲۰۰۷نامزد اولیه گیلر شده
بود ،در این دوره با کتاب برادر به این فهرست راه یافته
است.
از نامزدهای دیگر این جایزه ادبی میتوان به دیوید
دمچاک نویسنده مادر استخوان ،جوئل توماس هاینز
نویســنده یک شــب همه ما در تختخواب سوزانده

میشــویم ،اد اولوگلین نویســنده خیاالت زمستان،
زویی لی پترسون نویسنده سال آینده ،حتما و دبورا
ویلیس نویسنده تاریکی و دیگر داستانهای عاشقانه
اشاره کرد.
من یــک کامیونم اثری از میشــل وینترز و کرانه
نوشته آندره ای .میچاد و با ترجمه دونالد وینکلر هم
از دیگر آثار راهیافته به مرحله نخست نامزدی جایزه
گیلر  ۲۰۱۷هستند.
جایزه گیلر که هرســاله با حمایت اســکاتیا بانک
برگزار میشود ،طی دو دهه اخیر به یکی از مهمترین
جوایز آمریکای شمالی تبدیل شده است.
امســال اولیــن دورهای اســت کــه ایــن جایزه
بــدون حضور جــک رابینوویــچ بنیانگــذار فقید
ایــن رویــداد فرهنگــی برپــا میشــود .رابینوویچ
اوایل ســال جــاری میالدی در ســن  ۸۷ســالگی
درگذشت.
فهرســت نامزدهای نهایی امسال دوم اکتبر و نام
برنده نهایی روز  ۲۰نوامبر  ۲۰۱۷طی مراســمی در

تورنتو اعالم میشود .برنده جایزه گیلر جایزهای ۱۰۰
هزار دالری دریافت میکند و به هر یک از نامزدهای
نهایی مبلغی  ۱۰هزار دالری اعطا خواهد شد.
این جایزه کانادایی در ســال  ۱۹۹۴توسط جک
رابینودیــچ ،تاجر اهل تورنتو ،برای بزرگداشــت نام
همســرش دوریس گیلــر ،ویراســتار و روزنامهنگار،
راهاندازی شــد و هرســاله بــه بهترین رمــان و یا
ن کوتاه کانادایی تعلق میگیرد که
مجموعه داســتا 
به زبان انگلیســی در سرتاسر این کشور منتشر شده
باشد.
هدف از راهانــدازی این جایز ه ادبی ،توجه بیشتر
به ادبیــات کانادا بود .این جایزه در ســال  ۲۰۰۵از
ســوی اســکاتیا بانک مــورد حمایت توأمــان قرار
گرفت.
از چهرههای سرشناســی که پیشتر جایزه گیلر
را از آن خــود کردهاند ،میتوان بــه مارگارت اتوود،
اســی ادوگیان ،آلیس مونرو و مایکل اونداجی اشاره
کرد.

نمایشگاه کتاب لرستان افتتاح میشود
یازدهمیــن نمایشــگاه کتاب لرســتان بــا حضور
سرپرســت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی افتتاح میشود.
موسســه نمایشــگاههای فرهنگی ایران از افتتاح
ســیصد و سی و پنجمین نمایشــگاه کتاب استانی و
یازدهمین نمایشگاه کتاب اســتان لرستان با حضور
محمد سلگی سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت
فرهنگ و ارشــاد اســامی خبر داد .این نمایشگاه از
 ۲۹شهریور تا  ۴مهر در محل مصالی بزرگ خرمآباد
برگزار میشود.
 ۴۵هزار  ۳۰۰عنوان کتاب توســط  ۳۸۷ناشــر در
 ۲۲۷غرفه در این نمایشگاه عرضه میشود .از استان
لرســتان  ۱۵ناشر در نمایشــگاه حضور دارند .بخش

فروش متمرکز نمایشــگاه برای حمایت از ناشــرانی
که امــکان حضور در نمایشــگاه را ندارند کتابهای
 ۴۵ناشــر را در معرض دید عموم قرار میدهد۴۰۰ .

میلیون تومان بن یارانهای خرید کتاب با تخفیف ۲۰
درصدی از طریق بانک عامل مستقر در نمایشگاه در
بین بازدیدکنندگان توزیع میشود .با هماهنگیهای
صورتگرفتــه بازدیدکننــدگان بــا مراجعــه به ۹
کتابفروشــی در خرمآباد تا  ۱۵روز بعد از برگزاری
نمایشــگاه میتوانند با بن کارتهای خریداریشده
در نمایشــگاه ،کتابهای مورد نیاز خود را خریداری
کننــد .برگــزاری کارگاههای آموزشــی درخصوص
کارآفرینی ،خبرنویسی ،مهارت پرورش تفکر انتقادی،
ســواد رســانهای و فضای مجــازی ،مقالهنویســی،
داستاننویســی و قصهگویی ،جشــن امضای کتاب،
شب شعر حماسی گرامیداشت شهدای مدافع حرم،
نشســت تاثیر مطالعه در توســعه و پایداری ،اجرای

با اکثریت آرا

تئاتر با موضوع دفاع مقدس ،نشست بررسی خاطرات
مکتوب دفاع مقدس ،نقد و بررســی کتاب با موضوع
سینما ،نشست گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی ،شب
شعر عاشورایی ،نقد و بررسی کتاب خرمآبادشناسی،
نشســت تخصصی ضرورتها و چشمانداز آثار کودک
و نوجوانــان در عرصــه دفاع مقدس ،اجــرای تعزیه
عاشــورایی ،ایستگاه سرگرمی و نقاشی برای کودکان
و نوجوانان و آموزش داستاننویسی و قصهگویی برای
کودکان برای بخش جنبی این نمایشــگاه پیشبینی
شده است .یازدهمین نمایشگاه کتاب استان لرستان
از  ۲۹شهریور تا  ۴مهر در محل مصلی بزرگ خرمآباد
از ساعت  ۹تا  ۱۲و  ۱۶تا  ۲۰پذیرای عالقهمندان به
کتاب و کتابخوانی است.

«نفس» نماینده سینمای ایران در نودمین دوره جوایز اسکا ر شد
فیلم «نفس» به کارگردانــی نرگس آبیار به عنوان
نماینده ســینمای ایران برای رقابت در نودمین دوره
جوایز اســکار در بخش بهترین فیلــم خارجی زبان
انتخاب شد.
بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی
بنیاد ســینمایی فارابی ،امیر اســفندیاری سخنگوی
هیات معرفی فیلم ایرانی اعالم کرد :با انجام مباحثات
نهایی و بررســیهای کلی درباره چهار فیلم فهرست
نهایی ،این هیات با اکثریت آرا ،فیلم «نفس» ساخته
نرگس آبیار را برای نمایندگی سینمای ایران در رقابت

اسکار بهترین فیلم خارجی زبان انتخاب کرد .اعضای
هیــات امید دارند فیلم برگزیده بتواند با پشــتیبانی
کلیه مراکز تاثیرگذار فرهنگی کشور ،نمودی دیگر از
ظرفیتهای سینمای نوین ایران را به طیفی گسترده
تر از مخاطبان بینالمللی بشناساند.
در سال جاری این هیات با میزبانی بنیاد سینمایی
فارابی و در نتیجه تعامل مستقیم با سازمان سینمایی
و خانه ســینما با عضویت ســیروس الوند کارگردان،
مجید انتظامی آهنگساز ،محمد بزرگ نیا کارگردان،
کمال تبریزی کارگردان ،ســید جمال ساداتیان تهیه

کننده ،رســول صدرعاملی کارگردان ،جواد طوســی
منتقــد ،رضــا کیانیان بازیگــر و امیر اســفندیاری
معــاون بینالملل بنیاد ســینمایی فارابی تشــکیل
شد.
طی بیســت و سه ســال معرفی منظم فیلم ایرانی
به فرهنگســتان علوم و هنرهای سینمایی ،سینمای
نوین ایران توانسته به سه نامزدی اسکار بهترین فیلم
خارجی زبان و یک نامزدی اســکار بهترین فیلمنامه
دســت پیدا کند که در نهایت  ۲جایزه اسکار بهترین
فیلم خارجی زبان را دریافت کرده است.

یادداشت

فرهنگ گفتگو؛ میراث سید اصالحات

اخباری از تئاتر

حسینپور با حضور بازیگر برگزیده سی و چهارمین جشنواره
بینالمللی تئاتر فجر افتتاح میشود.
به گــزارش روابط عمومــی گروه ،اجراهــای عمومی
نمایش طپانچه خانم به نویسندگی محمدامیر یاراحمدی و
کارگردانی شهابالدین حسینپور با حضور فریبا متخصص،
بازیگر برگزیده ســیوچهارمین جشــنواره بین المللی تئاتر
فجر افتتاح میشود.
این نمایش بعد از اجراهای قبلی خود در جشــنواره تئاتر
فجر و مجموعه تئاترشــهر با نقشآفرینی فریبا متخصص،
بار دیگر با تغییراتی در تیــم اجرایی و طراحیهای این اثر
به صحنه میرود.
مــارال فرجــاد ،محمد نــادری ،آرش فالحتپیشــه،
گیلــدا حمیدی ،نــدا مقصــودی ،بهزاد جاودانفــر ،غزاله
جزایــری ،جــواد پورحیــدی ،مرضیه ســهراب ،ســیما
خزایــی و ســعید آغویــی بازیگــران ایــن اثــر خواهند
بود.
ایــن اثر در ســیوچهارمین جشــنواره بینالمللی تئاتر
فجــر به عنوان اثر برگزیده این جشــنواره معرفی و عالوه
بر کاندیدا شــدن در بخشهای نویسندگی ،طراحی گریم،
طراحی صحنه و موسیقی این دوره موفق به کسب تندیس
بهتریــن کارگردانی ،بهترین طراحی لباس و بهترین بازیگر
زن شد.
طپانچه خانم روایتگر داستان زندگی اخترالسلطنه است
که ســعی دارد بهداشــت ،فرهنگ و تمدن را در شهر خود
ایجاد کند.
گفتنی اســت؛ین نمایش اجراهای جدیــد خود را از 29
شــهریورماه در تماشاخانه پالیز آغاز خواهد کرد .اجرای سه
روز نخست این نمایش ساعت  21:30خواهد بود.
کمپراچیکو در باران
نمایش کمپراچیکو به نویســندگی علی محمد رحیمی و
کارگردانــی پرنیا قناتی از  11مهر مــاه در تئاتر باران روی
صحنه میرود.
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بسیاری چون من که دانشآموز و دانشــجوی علوم سیاسی بودهاند بدون شک
نظریه برخورد تمدنها را خواندهاند و با زیر و بم آن آشــنا هستند اما در مقابل آن
نظریهایاســت که ایرانیان به آن میبالند و نشان از فرهنگ گفتگومدار ما است؛
گفتوگوی تمدنها.
اصطالح گفتوگوی تمدنها اصطالح جدیدی نیســت که به تازگی در فرهنگ
سیاسی نمود یافته باشد بلکه قدمتی طوالنی دارد .شالوده ادیان الهی تفاهم اقوام،
فرهنگهــا ،همکاری ملل ،پرهیز از درگیری و خصومت از طریق گفت و گو برای
رهیافت به حقیقت اســت .قرآن مجید در آیه  64از سوره آل عمران ،پیروان ادیان
الهی را به اجتماع پیرامون مشترکات و حقیقت فرا میخواند.
گفتوگوی تمدنها ریشــه در فلســفهای دارد که قدرت را مســاوی ظرفیت و
توانمندی انســانی میداند نه بازی قدرت و معتقد اســت که هــر باید ظرفیت و
توانمنــدی انســانی را ارتقا داد .در این فلســفه عقل و دین رکن ســعادت ،آدمی
محســوب میشوند که اگر نباشند ،انســان محکوم به زندگی ننگ و مصیبتباری
خواهد شد.
گفتوگوی تمدنها پیش از این نیز مورد توجه اندیشــمندان بوده است که گوته
شاعر و متفکر برجســته آلمانی ( )1749 - 1832را باید یکی از پیشگامان در این
وادی دانســت ،او با آفرینش آثاری فراتــر از زمان و مکان ،گام در راه گفتوگوی
واقعی با فرهنگها و تمدنهای دیگر گذاشت ،آن هم در روزگاری که اثرات منفی
پیشداوریهای قرون پیشین در میان عامه مردم و بخش بزرگی از نخبگان جامعه
هنوز از میان نرفته بود.
اما آنچه برای ما باعث افتخار است جاودانه شدن نام سید اصالحات در کنار این
عنوان عظیم اســت .گفتوگوی تمدنها نظریهای اســت در روابط بینالملل .این
نظریه در فرم کنونی اولینبار توســط محمد خاتمی ،رئیس جمهور ســابق ایران،
مطرح شــد .او در اصل ایده گفتوگو میان تمدنها را به عنوان واکنشی به نظریه
برخورد تمدنهای ساموئل هانتینگتون مطرح کرد.
فرهنــگ گفتگو و تعامل بــا فرهنگ دو مقوله مهمی بودنــد که در این جریان
نهادینه شــدند و ارزش آنها برای مطرح شدن ایران به عنوان کشوری صلحمدار
و آشتیطلب صدچندان شد.
هیچقومی بدون اندیشــه اخالق به تمدن نرسیده و هیچ تمدنی بدون فرهنگ،
گفتگو ،آشــتیطلبی و اخالق پایدار نبوده است .اندیشه همچون باران رحمت غبار
از رخ فرهنگ و تمدن میزاید و حقیقت هســتی را صیقل میدهد تمدنها همواره
نیازمند بازبینی و بازآفرینی جهت و مقصد خود هســتند واین میســر نیست مگر با
مبادله اندیشــه و تجربه میان فرهنگهــا و تمدنهای گوناگون .فرهنگ و تمدن
غرب که هم دین و هم حکمت اخالقیش وامدار اســت بــا پیوند خالقیت علمی
شگرف در قرون اخیر از بستر تاریخی و مبدا محرکه خود جدا مانده است .
شرق نیز که زمانی سلسلهگردان اندیشه و حکمت بود دیرزمانی به خواب گران
رفت .اکنون طبل بیداری شــرق نواخته شده اســت .در سوگ زمان از دست رفته
نباید گریست باید از گذشــته پند گرفت و آینده را دوباره ترسیم کرد .اندیشهها را
باید میدان داد و تفســیر مجددی از معنای زندگی با همه ارزشها و آرمانهایش
ارائه داد فرهنگ و تمدن را مطابق شان و مرتبه دنیای امروز باید بازسازی و مبادله
کرد قرن  ۲۱و آغاز هزاره ســوم میالدی فرصتی گرانمایه برای بازاندیشــی در
فلسفه حیات و معنای زندگی در دوران فرامدرن است.
گفتگوی تمدنها در چنین عرصهای یک ضرورت اجتنابناپذیر برای همگرایی
انسانها فارغ از رنگ ،نژاد ،آیین و سرزمین است.
کتابخانهای برای زندگی بهتر

کتاب پشت درهای بسته
کتاب پشت درهای بسته با عنوان فرعی  -زندگی عالی
یــا خیالی واهی؟  -اولین رمان بی .ا ِی .پاریس اســت و
ترجمه ی آرزو امیررضایی که توسط نشر کوله پشتی روانه
بازار شده است.
در پشت جلد کتاب آمده است :پشت درهای بسته ،یک
داســتان کالسیک را در دنیایی مدرن روایت میکند .این
کتاب یکی از ترسناکترین تریلرهای روانشناسانهای است
که تا به حال خواندهام .با خواندن هر فصل بیشــتر درگیر
داســتان میشوید و بیشتر احساس شــخصیت داستان،
گریس ،را درک میکنید؛ اســتیصال از اینکه هی چ کس
تو را بــاور نمیکند و تو باید بجنگی تــا عزیزترین آدم
زندگیات از آسیب مصون بماند.
داستان کتاب پشت درهای بسته
این کتاب روایتی است برگرفته از زوایای تاریک ذهن انسان.پشت درهای بسته ،اولین رمان
تعلیق میان گذشته و حال
بی.ا ِی .پاریس است و در فضایی نقل میشود که دو عنصر ترس و ِ
خواننده را درجا میخکوب میکند ،چرا که او نیز در جدال بین عقل و احساس گرفتار میشود و
مجبور به پیدا کردن راه فرار است.
راوی داســتان زن جوانی به نام گریس است که داستان زندگی قبل و بعد از ازدواجش را در
فصلهای موازی حال و گذشــته روایت میکند .اطرافیان گریس به زندگی او و همسر خوش
ســیمایش ،جک ،غبطه میخورند ،غافل از آنکه حقیقتی ترســناک پشت درهای بسته انتظار
خواننده را میکشد
پشت درهای بسته رمانی است که رنگ و بوی ترس دارد و در عین حال خواننده را به تامل
در تناقض میان ظاهر و باطن انسانها وامیدارد.
قسمتهایی از متن کتاب پشت درهای بسته
به اتاقی نگاه میاندازم که در مدت شــش ماه گذشــته خانهام شده است .چیز زیادی در آن
وجود ندارد ،یک تخت ،یک پنجره با حفاظ آهنی و یک در دیگر که به سرویس کوچکی منتهی
میشود و تنها راه من برای ورود به دنیایی دیگر است و تنها تزئینات آن یک دوش ،روشویی،
صابون و یک حوله هستند.
با اینکه وجب به وجب این اتاق را میشناسم ،باز هم با چشمانم جستوجو میکنم ،چرا که
ل تحملتر کند؛ مثال
همیشه فکر میکنم شاید جایی ندیده وجود داشته باشد که زندگیام را قاب 
ط خطی کنم ،یا اگر ناگهان ناپدید شوم،
میخی که با آن بتوانم پریشانیام را روی لب ه ی تخت خ 
اثری از من بر جا مانده باشد .اما هی چ چیز وجود ندارد .به هرحال ،هدف جک ،مرگ من نیست.
هیچ قانون و قاعدهای در غذا دادن ندارد .شــاید یک بار در صبح و یک بار عصر برایم غذا
ب میوه
بیاورد ،و یا اصال نیاورد .اگر برایم صبحانه بیاورد ،ممکن اســت غذای معمول صبح و آ 
باشــد ،یا میوه و آب .برای شــام ،ممکن است غذایی سه قســمتی به همراه نوشابه باشد و یا
ساندویچ و شیر .جک میداند که هی چ چیز بهتر از روال عادی زندگی نیست ،از این رو هر چیز
شــبیه آن را از من دریغ میکند .اگرچه این را نمیداند ،و دارد به من لطف میکند ،چون روال
عادی زندگیام مختل شــده ،هیچ خطری وجود ندارد که دیوانه شوم و نتوانم فکر کنم؛ و من
باید بتوانم فکر کنم.
وقتی او را جلوی در میبینم ،مثل همیشــه از اینکه قیافهاش کامال طبیعی اســت ،احساس
آشــفتگی میکنم ،چرا که مطمئنا باید چیزی در صورتش باشد ،گوشهای دراز و یا یک جفت
شاخ که از ذات شیطانیاش خبر دهند.

