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فرهنگی و هنری

سومین جشنواره مادران
قصهگوی شهر تهران
برگزار میشود

علیرضــا بنــدری نــام آشــنایی در حوزه
روزنامهنگاری ،شــعر و ترانه است .این روزها
او در پیج اینســتاگرامش دست یاری به سوی
مردم ایران دراز کرده است و یادآور شده است
در این روزگار که گاه همدل پالسکو میشویم
 ،گاه همــراه اصفهــان و زاینــدهرودش و یا
همنفس با خوزستانیها از بیهوایی میگوییم
اینبار باید صدای لنگرود شویم.
او عکسی از پل خشتی لنگرود گذاشته است
که بــا چارچوبهای فلزی انگاری دارد تهدید
میشــود و سیمان ســفید را به جان یک پل
خشتی انداخته اند.
اما چرا این پل خشتی اهمیت دارد؟
مسعود حیدری کارشناس بناهای تاریخی و
موزه درباره این پل توضیحاتی داده است:
پل خشــتي لنگرود روي رودخانه لنگرود و
از خشــت و آجر ساخته شــده است .اين پل،
معروفتریــن بنای تاریخی لنگرود اســت و
با نام محلـــي «خشــته پورد» معروف است.
اين رودخانــه از يکي از آبراههاي ســفيدرود
سرچشـــمه ميگيرد و كامـــا از مركز شهر
لنگرود ميگذرد.
پل خشتي لنگرود از آنجا كه در مركز شهر و
در جاي منـاسبي قرار دارد كماكان از اهـميت

مادران عالقهمند به حضور در این جشنواره در دو سطح مقدماتی و پیشرفته آموزش خواهند دید و کالسها به صورت تعاملی با فراگیران برگزار خواهد شد.
ثبتنامکنندگان در جشنواره از  ۱۵مرداد تا  ۵شهریور توسط مربیان قصهگویی آموزش میبینند و آماده حضور در مرحله نهایی خواهند شد .نفرات برتر
جشنواره نیز با رأی داوران انتخاب شده و در مراسم اختتامیه در شهریور ماه تقدیر میشوند.
عالقهمندان برای ثبت نام در کالسها و شرکت در جشنواره مادران قصهگوی شهر تهران تا  ۱۰مرداد ماه فرصت دارند به فرهنگسراهای نزدیک محل سکونت
خود مراجعه کنند.

ما همه صدای لنگرودیم

رفت و آمـد خاصي برخوردار است.
اين پل به خـــاطر جنس مواد به كاررفته و
شكل خاص آن ،هميشه مورد توجه و اهميت
بوده است.
پل خشــتي لنگرود« ،فشکالي محله» را به
«راه پشــته»؛ دو تا از محلههاي بزرگ شهر
لنگرود ،وصــل ميكند .پل خشــتي لنگرود
را شــخصي به نام حاجي آقا پرد و به دســتور
حاجي آقا بزرگ منجم باشي ،در زمان سلطنت
فتحعلي شــاه ،ساخته است .معروفترین بنای
تاریخی لنگرود است و با نام محلـــی «خشته
پورد» معروف اســت .این پــل روی رودخانه
لنگرود و از خشت و آجر ساخته شده است.
پل خشتی لنگرود از آنجا که در مرکز شهر و
در جای منـاسبی قرار دارد کماکان از اهـمیت
رفت و آمـد خاصی برخوردار است .این پل به
خـــاطر جنس مواد به کاررفته و شکل خاص
آن ،همیشــه مورد توجه و اهمیت بوده است.
این پل به عنــوان معروفترین بنای تاریخی
و نماد شــهر لنگرود یاد میشود که  ۲منطقه
لنگرود به نامهای فشکالی محله و راه پشته را
به یکدیگر متصل مینماید .در گویش گیلکی
لنگرودی ،به این پل خشــته پل و خشته پورد
میگویند.

میدیا کیاســت این روزها با فیلم مستند عباس کیارستمی
برای حضور در جشنواره سینما حقیقت اقدام کرده است.
او دربــاره این فیلم گفته اســت :پس از فــوت ناگهانی
استاد عباس کیارســتمی ،علیرضا داودنژاد در من انگیزهای
برای ســاخت این فیلم ایجاد کرد و من بهعنوان هنرجوی
مدرســه ملی سینمای ایران با حمایت دکتر روح اله حسینی
و تهیهکنندگی مدرســه ،این اثر را تولید کردم .با نگاهی نو
تمامی آثار سینمایی استاد کیارستمی را دیدم و قاب به قاب
چک کردم و بر اساس روایتی که برمبنای ضدپیرنگ است
و با استفاده از یک موسیقی ضد ضرب فیلم کوتاهی با زاویه
نگاه خودم ساختم.
کیاست درباره روایت و داستانی که برای معرفی کیارستمی
انتخاب کــرد ،افزود :روایتی که من انتخاب کردم ،نوع نگاه
کیارستمی به مرگ و زندگی بود.
چرا که در کارهای اســتاد درباره مــرگ و زندگی تعابیر
مختلفی وجود دارد .من هم از یک چرخه معکوس اســتفاده
کردم و از دیالوگ فیلم زندگی و دیگر هیچ این ایده را گرفتم

بر اســاس اطالعات کتاب تاریــخ خانی تا
سال  912هـ  .ق در شهرلنگرود ،تنها یک پل
چوبی موجود بود .از این رو ســاخت این پل را
میتوان به زمان حکام کیایی گیالن منسوب
دانســت .هر چند پارهای از بومیان ساخت این
پل را منطقــه به عهد تیمــوری و ایلخانیان
نسبت میدهند که البته سند و مدرک معتبری
در اینباره در دســت نیســت؛ امــا در کتاب
دارالمرز والیت گیالن نوشته رابینو ساخت آن
را مربوط به دوران صفویه دانسته است.

طول این پل بیشــتر از  37متر و عرض آن
 4.5متر و ارتفاع بلندترین نقطه پل از سطـــح
رودخانه  9.75سانتی متر میباشد و نیز دارای
 2دهانه فراخ است.
پل از یک ســطح میانی و دو بخش جانبی
شــیب دار تشکیل شده اســت .عرض پل در
قسمت میانی و بین دو جان پناه  345تا 350
ســانتیمتر و عرض قسمت جان پناهها هریک
 45و ارتفاع آنها  35ســانتیمتر است .عرض
کلی پل  430سانتیمتر است.

محــل عبــور عابر پیــاده روی پــل را در
مرمتهای اخیر با قلوه سنگ مفروش ساخته
اند .پل دارای دهانه با طاق جناقی نســبت ًا کند
است .دو فرو رفتگی در پیشانی پل و در فاصله
بیــن دو قوس قرار دارد .هــر یک از قوسها
در ســمت بیرونی دارای یک نوار آجرکاری به
عرض  12ســانتیمتر است که حالتی تزیینی و
برجسته دارند.
عالوه بــر آن در کناره قوسهــا آجرچینی
خاصی نیز انجام شــده و حاشیهای به عرض
 60سانتیمتر را به وجود آورده است .پایه میانی
قطور پل  4متر عرض دارد و دو موجشــکن یا
سیل برگردان در دو طرف پل برای کاستن از
فشار آب در ایام افزایش سطح آب تعبیه شده
است .یک دهانه کوچک بین پایه میانی پل و
یک طــاق نمای جناقی بر باالی آن با عرض
 50سانتیمتر وجود دارد .پل خشتی لنگرود ،به
عنوان معروفترین بنای تاریخی و نماد شــهر
لنگرود است به یاری علیرضا بندری و علیرضا
بندریها بشتابیم و یادآور شویم که تخریب و
یا دســتکاری بناهای تاریخی تخریب بخشی
از هویت ماســت ،لنگرود پاره تن ایران است
و زخمهــای این چنینی چهــره تمام ایران را
مخدوش خواهند کرد.

پرده میرود و امیدوارم عالوه بر جشنواره سینما حقیقت در
جشنواره فیلم کوتاه تهران نیز حضورداشته باشد.
این کارگردان جوان درباره انتخاب عنوان عباس کیارستمی
بــرای فیلمش و بازخوردهایی کــه دریافت کرده نیز گفت:
جالب بود که وقتی اســم استاد کیارستمی را انتخاب کردم،
برای نمایش در جشــنوارههای بینالمللی با استقبال خوبی
مواجه شد و بر اساس نگرش و شناختی که از کارگردان فقید
ســینمای ایران (به دلیل حضور مؤثر او در معرفی سینمای
ایران به جهان) وجود دارد ،اتفاق بسیار خوبی رقم خورد.
البتــه این انتخاب عنوان ،تعمدی نبــود و به خاطر ارادت
قلبی خودم به استاد بود و ب ه عنوان عضوی کوچک از جامعه
سینما ،خواستم این اثر را تقدیم استاد و خانواده او کنم.
کیاست در خاتمه درباره سایر فعالیتهای خود نیز عنوان
کرد :این روزها مشغول انجام کارهای پست پروداکشن فیلم
مرگ سهراب هستم به تهیهکنندگی مدرسه ملی سینمای
ایران که تمام مراحل ساخت فیلم در استودیو کروماکی بوده
است.

کتاب صوتی شاهنامه با معرفی فرانسیس فورد کاپوال و
صدای مارک تامپسون

کتاب صوتی شاهنامه با معرفی فرانسیس فورد کاپوال و صدای
مارک تامپسون منتشر شد .ترجمه این اثر را احمد صدری برعهده
داشته است .وبسایت  Kingoramaکه به صورت تخصصی در
زمینه انتشار آثار مرتبط با شــاهنامه فردوسی مشغول است ،به
تازگی اقدام به تهیه و انتشــار کتاب صوتی شــاهنامه با معرفی
فرانسیس فورد کاپوال و صدای مارک تامپسون کرده است.
ترجمه این اثر را احمد صدری برعهده داشته و حمید رحمانیان،
ملیسا هیبراد و ســلماک خالدی از دیگر دســتاندرکاران این
مجموعه هستند.
" "Kingoramaیک وبسایت است که آثار شاهنامه را تهیه
میکند و توسط هنرمند برنده جایزه حمید رحمانیان تهیه و تولید
میشــود  .همه اینها با یک ایده شــروع شد تا غرب نیز بتواند

فراخوان دومین نمایشگاه لباس عاشورایی از سوی بنیاد ملی
مد و لباس کشور منتشر شد.
به گزارش مستقل به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی
مد و لباس ،دومین نمایشگاه لباس عاشورایی در راستای تحقق
اهداف ســبک زندگی اسالمی و ایرانی و استفاده از قابلیتهای
طراحی ،دوخت و تولید در عرصه لباسهای عاشورایی و هرچه
بهتر برگزار کردن شــعائر مذهبی و عاشــورایی و تأثیر آن در
شــئونات مختلف اجتماعی و فرهنگــی جامعه و کارکرد آن در

مســلط دارد .عجب آنکه با هنرهــای تنیده با تار و پود
مردمان و محیط و محاط با هستیشــان نیز به شــکلی
انتزاعی و تجریدی برخورد میشود .الجرم آن بخش از
طرح آثار معماری و شهرســازی به قلم شرق شناسان و
ســیاحان نیز نمودی جسمانی دارد و شرح اندام و منظر،
ترجیح بند خاطرهها و نوشتارهایشــان اســت و نکتهای
کــه همچنان مغفــول میماند ،ماهیت دوران اســت و
درک روانشناســانه ای ،تا انسان دورههای گوناگون این
ســرزمین را در ظرف و مظروفش ،به درستی و نزدیک
به حقیقت نشان دهد.
اما اندیشــههای انسان و ارزشهای آن بخش اجتناب
ناپذیــر زندگی اوســت .موضوعات ارزشــی ،همچون
نگرشها ،اهداف ،انگیزهها و مقاصد و غایات انسانی از
نهادهای دیرپای زندگی و حیات معنوی انســان هستند.
از دید دانشــمندان ،یافتن اصول کلی که راهنمای عمل
انســان باشد (به ویژه در مســائل حرفه ای و اجتماعی)

داستانهای شاهنامه (بخش به نام پادشاهان) را به زبان انگلیسی
بشنود .هدف این گروه آن است که داستانهای شاهنامه را روی
انواع مختلف سیســتم عاملها ارائه دهند تا به دست مخاطبان
متنوعی در سراسر جهان برسد.
حمید رحمانیان همکار جان گاگنهایم  ۲۰۱۴اســت .کار او
روی فیلم و گرافیک تمرکز داشته و اغلب در مسابقات و نشریات
بینالمللی عرضه شــده است .روایتها و فیلمهای مستند او در
ونیز ،ســاندنس ،تورنتو ،تریبکا و جشــنوارههای فیلم  IDFAبه
نمایش درمیآیند .او برنده جوایز متعددی نیز شــده اســت .آثار
وی در شبکههایی ازجمله  ،PBSکانال سانتانس ،IFC ،کانال
 ،۴بیبی ســی ،DR۲ ،و الجزیره پخش شده است .اثر اقتباسی
حمید رحمانیان از شاهنامه توسط انتشارات Quantuck Lane
 Pressمنتشــر شده است .این ناشــر پیش از این کتاب ۶۰۰
صفحهای هنر را که وال استریت ژورنال از آن به عنوان شاهکار
یاد کرده اســت ،در تیراژی باال منتشــر کرده است .رحمانیان
همچنین یک نمایشنامه برای تئاتر براساس داستان عشق زال
و رودابه از شــاهنامه آماده کرده است که باعنوان آتشسوزی:
 "EPIC PERSIANدر آکادمی موســیقی بروکلین در ســال
 ۲۰۱۶عرضه شده است.

فراخوان نمایشگاه لباس عاشورایی

ســبک زندگی اسالمی و ایرانی کارگروه ساماندهی مد و لباس
دومین نمایشــگاه لباسهای عاشــورایی در دو بخش اصلی و
جنبی برگزار میشود .این رویداد با هدف تعظیم شعائر و احیای
فرهنگ غنی اسالم در راستای قانون کارگروه ساماندهی مد و
لباس ،ترغیب و تشویق طراحان برای ارائه ایدهها با نگاه دینی
و طرح لباس مذهبی ،عزاداری و عاشــورایی در گروههای سنی
مختلف ،ارج نهادن به زحمات پیشکسوتان ،چهرههای ماندگار
و فعاالن این عرصه ،بررســی نقش لباس و کاربرد آن در ایام

حیاتی و حائز اهمیت بســیار اســت .گرچــه برخی این
موضــوع را انــکار کرده و اصــو ًال بحــث ارزشها را
بحثــی عینی یا واقعگرایانــه نمیدانند و طرح ارزشها
در اندیشــه پژوهی را کاری ناروا میشــمارند و عقیده
دارند انســان میتواند بدون درگیر کردن خود با مسائل
اجتماعی  -فرهنگی عصر خود ،هنر آفرین باشــد و در
مباحث معرفتی و پژوهشــی از ارزشها دوری گزیند .به
عبارت دیگر هنر صحیــح را هنری میدانند که از بیان
خوبی و بدی و قضاوت پرهیز میکند و اندیشهاش تنها
تحلیلی و توصیفی است.
آییــن رونمایی و امضــاء جلد چهارم کتاب اندیشــه
معمــاران معاصر ایران چهارشــنبه  28تیر ماه  1396از
ساعت  16الی 18
در مــوزه هنرهای دینــی امام علی (ع) به نشــانی
خیابــان ولیعصر (عج)  ،باالتر از ظفر  ،بلوار اســفندیار،
شماره  35برگزار میشود.

با افتخار ساخت
ایران

مهدی محمــودی رئیس انجمن
مؤسســات مد و لباس کشور درباره
روند اعطای نشان و گواهی با افتخار
ســاخت ایران گفت :از چندی پیش
و به همت کارگروه ساماندهی مد و
لباس کشور ،اعطای نشان با افتخار
ساخت ایران با هدف فرهنگسازی و
ترویج استفاده از محصوالت اسالمی
و ایرانی آغاز شده است و اجرای این
طرح به شــکل سراسری در تمامی
کشور ادامه دارد.
محمودی با اشــاره به اجرای این
طرح در راستای سیاستهای جامع
دولت درخصوص حمایــت از تولید
ملی تصریــح کرد :ایــن گواهی و
نشــان برای تمامی مؤسسات مد و
لباس کشــور که در زمینه مدسازی،
طراحــی ،تولید و عرصه محصوالت
اســامی و ایرانی فعالیت میکنند و

برای دریافت این گواهی اقدام کنند،
صادر میشود.
رئیس انجمن مؤسسات مد و لباس
کشــور افزود :این گواهی مورد تأیید
کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور
در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی
است و تاکنون پنج مؤسسه موفق به
دریافت آن شدهاند.
محمودی با تأکید بر لزوم همراهی
تمامی مؤسســات در راستای اجرای
موفق این طــرح ملی بیــان کرد:
مؤسســاتی که تمایل بــه دریافت

محرم و شــیوههای انتقال فرهنگ عاشورا ،بهکارگیری عالئم
و نشــانههای اقوام ایرانی در لباسهای مذهبی و عاشورایی و
جلوگیری از ترویج لباس مبتذل در مراسم عزاداری و هیئتهای
مذهبی برگزار خواهد شد .قرار اســت نمایشگاه آثار این دوره،
شهریورماه امســال برپا شود .عالقهمندان میتوانند متن کامل
فراخوان دومین نمایشــگاه لباس عاشورایی را در سایت رسمی
بنیاد ملی مد و لباس کشور به نشانی www.iranmode.
 comببینند.
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اغراق نیست اگر بگوییم که لرستان
و خــرم آباد بــا دو نــام در ذهنها
تداعی میشــود  ،فلــک االفالک و
رضا سقایی ،نامی که به بلندای فلک
االفالک اســت .منطقه زاگرس نشین
یک زمزمه معروف دارد که چه زنان
پشت دار قالی و چه مردان در میدان
کار و تالش همیشــه همراه دارند و
نماد آمادگی اســت برای جنگیدن و
تالش :دایه دایه وقت جنگه...
این ترانه حنجره طالیی رضا ســقایی خوانده اســت .رضا ســقایی در سال
 ۱۳۱۸در محله قدیمی پشــت بازار شهرســتان خرم آباد متولد شد .به علت
شــرایط ویژه در همان دوره ابتدایی درس و مشــق را رها کرد و به خیاطی
روی آورد .در دهــه  ۴۰با آن صدایی که گفتم ترانههای «گنم خر» (خریدار
گندم) و «کؤش طال» (کفش طال) را خواند و موسیقی لری را با شکوهی بی
نظیر به عرصه ملی کشاند.
اما اتفاق عظیم تر ،برای شناســایی این موســیقی و توانایی حنجره استاد
رضا سقایی زمانی به اوج رسید که در سال  ۵۶موسیقیدان توانمند شادروان
مجتبی میــرزاده برای بازســازی هنرمندانه ترانههای «دالکــه»« ،تفنگ»،
«زندگی»« ،قــدم خیر»« ،دایه دایه»« ،موتورچی» و … به کمک ســقایی
آمد و کاری کارســتان در موسیقی ایران اتفاق افتاد.
ســقایی متأسفانه در ســال  ۵۷به علت عمل لوزه و محاسبات غلط پزشک
جراح ،آن حنجره و صوت اســاطیری را از دســت داد و به خاطرهها ســپرد
ولی گهگاه بیتابی او را وا میداشــت در محافل دوســتانه چیزی زمزمه کند
که همین زمزمههای دلتنگی هم بر اثر بمباران شــهر ازنا توســط هواپیمای
عراقی به ایلغار رفت.
پیکر رضا سقایی پس از تشییع در تهران به خرمآباد منتقل شد و در تاریخ
 ۲مرداد  ۱۳۸۹با شــرکت جمعی از مســئوالن دولتی استان لرستان ،مردم،
اهالی موســیقی و دوســتداران وی تشــییع و در قطعه هنرمندان آرامستان
خرمآباد به خاک ســپرده شــد .حسین پرنیا نوازنده ســنتور و آهنگساز و از
شــرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر رضا سقایی در خرمآباد در خصوص
این مراسم گفت:
جای تعجب اســت! که اینقدر جمعیت در تشــییع پیکر هنرمند لرستانی
شــرکت کردهاند ،یا سقایی اهل این شهر نیســت یا این شهر متعلق به رضا
ســقایی نمیباشد ،چرا که انتظار داشــتهایم عده بیشتری از مردم در مراسم
تشییع استاد سقایی شرکت میکرد.
در  27تیر  1389ســقایی دلتنگیهایش را برای دنیا وانهاد و از ما گذشت
و درگذشت .علی اکبر شــکارچی خواننده و کمانچهنواز درباره سقایی گفت:
مردم هنردوســت ایران ،لرســتانیهای عزیز هنر پرور ،ذهن و گوش و هوش
شما و فرزندانتان در سراسر ایران با نغمهخوانی سقایی با موسیقی لری آشنا
شــد .او با تهیدستی و صبوری نهال موسیقی لری را در طول عمر پربارشان
در جان شــیفته شما غرس کرد .اکنون بسیار متاسفم که سرنانوازان لرستان
کتابخانهای برای زندگی بهتر

رونمایی جلد چهارم اندیشه معماران معاصر ایران
جلد چهارم اندیشــه معماران معاصر ایران از سلســله
مجلــدات به همین نام از ســوی انجمن مفاخر معماری
ایران به انتشار رسیده است.
این کتاب مشتمل بر گفتگوهایی با سید رضا آزمایش،
فرهاد احمدی ،ســید محمد بهشــتی ،کتایون تقی زاده،
فریار جواهریان ،جهانگیر درویش ،موسی عبیر ،شهریار
خراسانی قدیمی ،شهاب کاتوزیان ،کمال کمونه ،مهدی
مجابی ،سهراب مشهودی و ترانه یلدا است.
دکتر ســیروس باور ،دکتر مصطفی بهزادفر ،مهندس
عباس فــرخ زنوزی ،دکتــر احمد ســعیدنیا و مهندس
شــهرام گل امینی سخنرانان این نشست هستند.
اندیشــه پژوهی در میــراث مکتــوب فرهنگ و هنر
چند هزار ســاله ما ،خاصه در عرصه هنرهای کاربردی،
مقــرون به بیان مفهوم و تعمــق در روح زمانه و تبیین
رویکردهــا و چگونگی خلق آثار نبوده اســت ،حتی در
توصیف آنچه پدید آمده ،شــرح فرم و کالبد ،نگرشــی

ستون یاد

مردی که دلتنگ حنجرهاش بود

کیارستمی در فیلمی از کیاست
که میگفت :آدم میمرد و دومرتبه زنده میشــد ،حتم ًا بهتر
زندگی میکرد .درواقع من هم خواســتم چرخه زندگی را در
فیلم نشان دهم.
وی دربــاره تصاویر استفادهشــده در فیلــم عنوان کرد:
تصاویری که استفادهشده است از مجموعه فیلمهای استاد
و هم از فیلمهای کوتاه که شــاگردان او در ورک شاپهای
خارجی استاد ساختهاند.
کیاســت ادامه داد :نتیجه این تجربه یک فیلم  5دقیقهای
است.
ی که از آن اســتفاد ه شــده قطعهای است از آثار
موســیق 
میکس و ترپ دانیال اسدی که همراه است با صدای استاد
شهرام ناظری و کمانچه داود گنجهای که با کسب اجازه از
این بزرگان از آنها بهره گرفتم.
وی درباره حضور این فیلم در جشــنوارههای مختلف نیز
اظهار کرد :این فیلم در جشــنواره تصویر سال نمایش داده
شــد و اول مرداد در موزه تاریخ و هنر ملی بالروس در شهر
مینسک و در جریان برپایی جشنواره فیلم وگرانت نیز روی

سه شنبه  27تیر شماره 192

این گواهــی را دارند میتوانند برای
کســب اطالعــات بیشــتر و ثبت
نام بــا شــمارههای  44244366و
 44244104تمــاس حاصل نمایند
و در ادامــه مراکزی کــه موفق به
دریافت گواهی با افتخار ساخت ایران
میشــوند ،از طریق سایت بنیاد ملی
مد و لباس کشور و سایر روشهای
اطالعرسانی در راستای معرفی مراکز
فعال در زمینه طراحی و تولید پوشاک
اســامی و ایرانی به مــردم معرفی
خواهند شد.

در آغوش آب
سعود السنعوســی ،نام نویسندهای کویتی
جوان اســت که اکنون  36ســال سن دارد
و البته با همین ســن و تنها بــا چهار اثر از
مهمترین داستاننویسان جهان عرب است...
داستان نویسی که ســال  2013برنده جایزه
بین المللی داســتان عربی شــد و مهمترین
داستانش همین کتابی است که قرار است به
ی زبانها
شما معرفی کنیم ...کتابی که انگلیس 
" "The bamboo stalkترجمــهاش
کردند و ســمیه صادقی ،مترجم ایرانی آن را
در آغوش آب ترجمه کرده است.
رمان در آغوش آب داستان پسری است با
چنــد نام ،چند دین ،چند موطن ُو وطن ،و دو
مادر .رمان در آغوش آب داســتان آدم بدبختی است که در تکثر زاده شده است؛ تکثری
برآمده از فالکت که به هزار زبان ،فقر را به نمایش میگذارد .ببخشــید این طور شروع
کردم ...این را بگذارید به حساب نویسنده کویتی ،سعود السنعوسی...
در سراسر رمان در آغوش آب دارد یک اتفاقی میافتد و شما به حال راوی و مادرش
افســوس میخوری ،اما کاش شــما که احتماال مخاطب بعدی این رمان هستی به من
بگویید واقعا چرا آن اتفاقها باید نصیب خوزه میشــد .دلیلی که ژوزفین میگوید که از
کجا نشأت میگیرد.
آغاز رمان در آغوش آب که البته عنوان انتخابی مترجم اثر ،ســمیه صادقی اســت و
عنوان اصلی آن ساق البامبو (احتماال ساقه درخت بامبو) است ،آغازی کوبنده به حساب
میآید ،به این معنا که مخاطب را درگیر خودش میکند ...این آغاز جذاب که سرشــار از
هول و تنشهای درونی و بیرونی راوی بیچاره داستان است ،بر دوام میماند تا خواننده
رمان فکر زمین گذاشتن کتاب از مخیلهاش هم نگذرد ...شخصیتهای قصه که غالبا در
فقر و آسیبهای اجتماعی غوطه ورند ،شفاف و برجسته رنگ آمیزی شدهاند و مخاطب
در همان فصل اول با آنها به تعامل و همزیستی در قصه میرسد ...زبان بی پیرایه ساده
و ســلیس است تا کوچکترین خللی در خوانش اثر برای مخاطب اتفاق نیفتد ...و خوزه
یا عیسی ،نام مطلقا استعاری راوی ،با همین ترفندهایی که سعود السنعوسی ،در کتابش
به کار گرفته مثل میخی در سنگ ،در همان بدو امر ،در ذهن مخاطب حک میشود...
در آغوش آب ســاختار جالب و البته کالســیکی دارد که خواندن اثر را برای ما راحت
میکند .بخش بندیها را ببینید :قســمت اول؛ عیســی ...پیش از والدت ،قسمت دوم؛
عیســی ...پس از تولد ،قســمت سوم؛ عیســی ...دهلیز اول ،قســمت چهارم؛ عیسی...
دهلیز دوم ،قســمت پنجم؛ با بهترین آرزوها و نهایتا قســمت آخر؛ عیسی ...در حاشیه
کشور.
شــاید در وهله اول که به فهرست کتاب و عناوین فصول رمان نگاه کنید یاد عیسی
مســیح و داســتان او در اناجیل چهارگانه بیفتید ...خصوصا دو فصل اول عناوین کتاب
مقدســی دارند ...سعود السنعوســی با این که ماجرای بومی خوزه با همان عیسی را در
فیلیپین و کویت بازگو میکند اما ســعی کرده اســت به داستانش وجهی جهان شمول
ببخشد و در این کار موفق بوده است ...انتخاب نام عیسی برای فرزند یک کاراکتر عرب
و مســلمان که همسرش مسیحی است کامال منطقی به حساب میآید و از سوی دیگر
وقتی میبینیم همین عیسای داستان ما تا چه حد در زندگیاش مصیبت دیده است ،یاد
مصائب مســیح میافتیم ...نام عیسی از این نظر نامی است فرای مرزهای جغرافیایی به
تصور درآمده در رمان ...در آغوش آب رمانی نیســت که فقر در گوشــهای از این جهان
بی در و پیکر را تصویر کند ،این رمان جهان سوم را به نمایش گذاشته است؛ جهانی که
نکبت ،فقر و بدبختیهای اجتماعی از ســر و کولش باال میرود و اغلب تماشاگران این
دنیای نحس جز تماشای این فالکت کاری نمیتوانند از پیش ببرند.

