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ستون یاد

کتابخانه ای برای زندگی بهتر

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

دفترشعرجوانبرایدومیندورهسریجدیدخودازمیانشاعرانجوانسراسرکشورعضومیپذیرد.
شاعرانعالقهمند۱۵تا۲۶سال)متولدینسال۷۰بهبعد(میتوانندباچهارنمونهازاشعارخودبههمراهتصویرکارتملیومشخصاتتاتاریخ۱۵خردادماهسالجاریدراینزمینه

اقدامکنند.قیدکردننامونامخانوادگی،سال،محلتولد،شغلونشانیپستیوالکترونیکیالزامیاست.
عالقهمندانمیتوانندآثارخودراتاتاریخیادشدهبهآدرسپستیتهران،خیابانشهیدکالهدوز،نبشخیاباننعمتی،خانهشاعرانایران،دفترشعرجوانارسالکنندوباشمارهتلفن

۲۲۶۱۷۱۷۸تماسبگیرند.

بازیاشترسبهجانممیانداختونگرانممیکرد
کهنکندپدرهمبادیدنآنسریالمعروفهمانطور
سفتوســختبامابرخوردکند.بعدهاکهمخاطب
جدیسینماوتلوزیونشــدم،بازیهایدرخشانش
بیاندازهمرامســخومســحورمیکرد.مطمئنماگر
نقشیبهاوپیشــنهادشودشیوهخاصیبرایکارهای
خــودشدرنظرندارد،بلکهاودرقالبهماننقشــی
کهبایدایفاکند،شــیوهاشراپیدامیکندواینیکیازدالیلموفقیتاوســت.کمتر
هنرمندیاینســعادتنصیبشمیشــودکهدرطولزندگيهنریخودبتوانددارای
اســتیلوسبكخاصشود.بهعبارتدیگرایشانروشیمتفاوتدرهنربازیگریارائه

کردهاند.
کشــاورزدر۲۶فروردین۱3۰9درخانهایروستاییدرمحلهسیچوناصفهانمتولد
شد.در۱33۵واردهنرستانهنرپیشگیشدودر۱3۵۰دررشتههنرپیشگیوکارگردانی
تئاترازدانشکدههنرهایدراماتیكفارغالتحصیلشد.اوکهازبازیگرانشاخصتئاتر
زندهتلویزیونیدراواخردههســیواوایلدههچهلبود،بازیگریراازدورههنرستان

آغازکردودربهتریننمایشهایدههچهلدرتاالرسنگلجبهرویصحنهرفت.
پســتخانه،اشــباح،کمدیطبیباجباری،فرشــتهبرف،مردیکهمردهبودوخود
نمیدانست،نمایشکمدیموزیکالسیاهزنگی،مردفرنگی،دایرهزنگی،افول،کلمب،
سیاوشدرباد،بختك،لبخندباشکوهآقایگیل،بازیاستریندبرگ،میرزاکمالالدین،
زمینشــیطان،ازپانیفتادههاوآدمخوابشمیگیردو...ازجملهنمایشهاییاســت
کهکشاورزدرآنبازیکردهاست.محمدعلیکشاورزدرچندینفیلممطرحدرتاریخ
ســینمایایرانبازیکردهاست:شــبقوزی،آقایهالو،صادقکرده،رگبار،صحرای
تاتارها،شطرنجباد،شامآخروپسازانقالب،درفیلمهایمادر،دلشدگان،زیردرختان
زیتونفرزندصبح.اینهنرمندهمچنیندرسریالهایتلویزیونیکمالالملكوهزار
دستانبازیهایبهیادماندنیارائهکردهاست.واینسخنشدربزرگداشتیکهمجله
بخارابرایاودرســال۱3۸۷برگزارشــد،همیشهبرایمجذاببودهاستوگاهباخود
تکرارشمیکنم.کشاورزخطاببه»جواناناهلفرهنگوهنر«گفت:»معنایعشق
رابفهمید،هنررابفهمید.تنهاهنرکافینیستبایدفضیلتهنروعلموفضیلتانسانیت

وانساندوستیراشناخت.«

تولد مبارک پدرساالر

کاتبدررمــانتازهخودداســتاندختریتنهارا
روایتمیکندکهبهداممردیعجیبوغیرقابلپیش
بینیبهنامتردســتمیافتد.تردستبرایرسیدن
بهآرزوهایشازهیچکاریرویگرداننیســت.اوبه
دنبالموجودیغریبوخاصبهنامبالزناســتوبه
همیندلیلهممجبوراستدختررابهسویقتلگاه

ببردتاازچیزیمطمئنشود.
اینرمانبهگفتهنویســندهآنکارفقطبرایاین
کهبهانهای،برایســفرهایمانوفرارمانازدست
بیمعناییومرگو...داشتهباشیمنوشتهشدهاست.
ایننویسندهدراینزمینهمیگوید:هیچمعلومنشد
چطورآخرشمجبورشــدیمبهرویخودمانبیاوریم
کهاینجهانبازتابیازتصوراتونگاهماهستندوفقطدرذهنماستکهجهانبهاین
صورتوجودداردواگرمایكموجوددیگربودیمویاابزارهایشناختمانیكچیزدیگر
بودیاحتیروششــناختمانیكروشدیگربود،حتمادرکوفهممانازاینجهان
طوردیگریبودوجهانمانیكشکلدیگرداشت.ماگمشدیمچونافسانههایمان
همگمشدندوحاالدنبالیكافسانهمیگردندتاتویاینظلماتدستشانرابگیرد
وبهیكسمتیببردشان.گاهیماطوریدربارهجهانحرفمیزنیمکهانگاریكچیز
ثابت،یكتکهوبهیكاندازهموردقبولهمهاســت.درصورتیکهچنینجهانقاطع،
مشخصوهمهگیریوجودخارجیندارد.جهانمابرخالفآنچهکهمافکرمیکنیم
چیزهایغیرعادیزیادیرامیتوانددربربگیردودرخودشجابدهد.ازافسانهواسطوره
وروحو...گرفتهتاهرچیزخیالیایکهفکرانسانرامیتواندبهخودشمشغولکند.چه
بخواهیموچهنخواهیم،دیگرمجبوریمباچیزیتازهوتلخروبهروشویم.چیزیکه
مختصماودورانماست.چونفقطمیانایندورانوبهاینصورتمیتواندزندگی

کند.اینجهانعجیبوترسناک،لبخندبهلبحاالانتظارمارامیکشد.
دربخشیازاینرمانمیخوانیم:

فقطچندتادرختبامرگفاصلهداشــتم.کافــیبودپابگذارمبهفراریاکاراحمقانه
دیگریبکنمتاآنروانیحســابمرابرسد.حتمداشتماینباردیگرگلولهاشدوروبرم
نمیخورد.برایدیوانگیاشهمینبسکهتاحاالکلیآدمکشتهبودوبازاسمخودش

راگذاشتهبودصید.دوستنداشتمبدانمصیدباهامچکارمیخواهدبکند:
»زانوبزن.«

ســربلندکردم.همینطورینگاهشمیکردم.یعنیبههمینراحتیرسیدهبودمته
خط.آخربرایچه؟بهچهگناهی؟ســایهاوهفتتیرشراگرفتطرفســایهمنکه
زانوزدهبود.عینفیلمهاشــدهبود،فقطیكخردهســهبعدیتربود.چیزیسنگین
محکمازپشــتبهســروگردنمخورد.حتیصدایشکستنجمجمهامراشنیدموبعد

همهجاتاریكشد.
محمدرضاکاتبمتولد۱3۴۵اســت.اونوشتنراازسنیننوجوانیآغازکردودرابتدا
برایکودکانونوجوانانمینوشــتاماازابتدایدهه۷۰روبهادبیاتبزرگســالآورد
کهحاصلآنتاامروزچندینرمان،مجموعهداســتانوجوایزادبیوسینماییبسیاراز

جشنوارههایمختلفاست.

رمان »بالزن ها« اثر محمد رضا کاتب 
در بازار کتاب

شرحاحوالشــیخابيحامدمحمدبنابيبکرابراهیم
مشهورشــیخفریدالدینعطارنیشــابوريهمباوجود
افســانههاوکرامتهايبســیاريکهازاوبرســرزبان
هاســت،درغباريازتیرگيوناشناختگيفرورفتهاست.
همیــنقدرميدانیمکهدرحدودســال۵۴۰هجريدر
کدکن،یکيازقراينیشــابور،چشــمبهجهانگشــوده
اســتوپدرومادراوتاپایانروزگارجوانيويزندهبوده
اند.خوداودرآغاز،پیشــهيپدريخویشرا،کهعطاري
)داروفروشــي(بوده،اختیارکردهبــودهودرداروخانهبه
شغلطبابتاشتغالداشتهاست.چنانکهخوددرمصیبت

نامهميگوید:
»بهداروخانهپانصدشخصبودند
کهدرهرروزنبضممينموند«

عطاربامجدالدینبغداديصوفيمعروف،ازشــاگردان
نجمالدینکبريرابطهداشــتوبــهقوليمریداوبوده
است.معروفاســتکهبهاءالدینمحمدپدرمولوي،در
راهمهاجرتخود،درنیشابوربهحضورعطاررسیدوعطار
نسخهاياز»اســرارنامهي«خودرابهمولويکهکودکي

بیشنبودداد.
موالناعالوهبرســنایيبرايعطاراحترامزیاديقائل

استوبهآثاراوتوجهفراوانداشتهاست.
گویادراندیشهيعطارهم-بهمانندسنایي-آمادگي
الزمبرايیكتحــولروحيوانتقالبهتلقيتازهاياز
زندگيوجودداشتهوهمینآمادگي،درسالهايمیاني
عمر،ويرابهعارفيآزادهوحقیقتبینوبينیازتبدیل
کردهاســت،بهگونهايکهنیمهيدومحیاتاوبیشتر
بهتالیفکتبوسرودناشعارژرفوپرمعناگذشتهاست.
سالفوتعطاربهدرســتيمعلومنیستکهالبتهنباید
ازســال۶۱۷هجريدیرترباشد.برخينوشتهاندکهاو
درحملهيخانمانســوزمغولبهنیشابورشهیدشدکه
بــرايآنهمدلیلتاریخيمحکميوجودندارد.مدفناو
درشــهرنیشابوراستودرقرننهمامیرعلیشیرنوایيبر
تربتاوعمارتيســاختکههنوزپابرجاســتوزیارتگاه

خاصوعاماست.
آثار عطار: 

۱-دیــوانعطار:مجموعهيقصایــدوغزلیاتعطار
راشــاملميشــودکهبیشترآنهاعرفانــيوداراي

مضمونهايبلندصوفیانهاست.

۲-منطقالطیر:خودعطارمنطقطیررا،مقاماتطیور
همگفتهاست:

مقاماتطیورماچناناست
کهمرغعشقرامعراججاناست

وبعیدنیســتکهنامکامــلآنمنطقالطیرومقامات
طیورباشدکهدراواخرمنطقالطیرگوید:

ختمشدبرتوچوبرخورشید
نورمنطقالطیرومقاماتطیور

امااینکهبهجايمنطقالطیور)زبانپرندگان(،منطق
الطیر)زبانپرنده(گفتهاســتبهایندلیلاستکهاوال
ایناصطالحبههمینصورتدرقرآنمجید)ســورهي
نمــل(آمدهاســتوثانیامنطقالطیرنیــزبهمعنيزبان

پرندگاناست.
اینمثنــويکهحــدود۴۶۰۰بیــتدارد،مهمترین
وبرجســتهترینمثنــويعطارویکيازمشــهورترین
مثنويهايتمثیليفارســياســت.اینکتابکهدرواقع
ميتوانآنراحماســهيعرفانينامید،عبارتاســتاز
داستانگروهيازمرغانکهبرايجستنویافتنسیمرغ
کهپادشاهآنهاســتبهراهنمایيهدهدبهراهميافتند
ودرراهازهفتمرحلهيســهمگینميگذرندودرهر
مرحله،گروهيازمرغانازراهبازميمانندوبهبهانههایي

پاپسميکشندتااینکه،پسازعبورازاینمرحلههفت
گانه،ســرانجامازگروهانبوهمرغانکهدرجســتوجوي
سیمرغهستند،تنهاسيمرغباقيميمانندوچونبهخود
مينگرنددرميیابندکهآنچهبیرونازخودميجسته

اند-سیمرغ-اینكدروجودخودآنهاست.
منظورعطارازمرغان،ســالکانراهواز»ســيمرغ«
نمردانخداجویياســتکهپسازعبورازمراحلهفت
گانهيسلوکیعني)طلب،عشق،معرفت،استغنا،توحید،
حیرت،فقروفنا(ســرانجامحقیقــترادروجودخویش

کشفميکنند.
عطاربابیاناینداســتانتمثیلي،مراحلسیروسلوک
رادرســفرتمثیليسيمرغبهسويســیمرغبهتصویر
ميکشــد.قبلازعطارکســانيبهاینطرحمنطقالطیر
توجهداشــتهاند،کسانيچونابوعليســیناواماممحمد
غزالي»رســالهالطیر«نگاشــتهاند.امابایدانصافدادکه
هیچکدامآنجذابیتوآنســادگيمنطقالطیرعطاررا
نــداردوازاینرومنطقالطیرعطارهمهآنهارادرطي

زمانتحتالشعاعخودقرارداد.
3-الهــينامــه:اینمنظومــهمجموعهاياســتاز
قصههايگوناگونکوتاهومبتنيبرگفتوشنودپدريبا
پســرانجوانخودکهبیهودهدرجستوجويچیزهایيبر

آمــدهاندکهحقیقتآنهاباآنچهعامهيمردمازآنها
ميفهمند،تفاوتدارد.

۴-مصیبتنامه:ازدیگــرمنظومههايعطار،مصیبت
نامهاســتکهدربیانمصیبتهاوگرفتاريهايروحاني
سالكومشتملاستبرحکایتهايفرعيبسیارکههر
کدامازآنهاجداگانهنیزخاليازفایدهونتیجهاينیست.
دراینمنظومهشــیخنیشابورخوانندهراتوجهميدهدکه
فریفتــهيظاهرنشــودوازورايلفــظوظواهرامر،به

حقیقتومعنياشیاپيببرد.
۵-مختارنامــه:عطاریکيازشــاعرانياســتکهبه
سرودنرباعیاتاستواروعمیقعارفانهومتفکرانهمشهور
بودهاست.رباعیاتويگاهيبهرباعیاتخیام،ترانهساز
همشهرياو،بسیارنزدیكشــدهاستوبههمینسبب
بســیاريازاینرباعیاترابعدهابهخیامنســبتدادهو
درمجموعهيترانههايويبهثبترســاندهاند.همین
آمیــزشونزدیکيفکــرواندیشــه،کارتمیزوتفکیك

ترانههايایندوشاعربزرگرادشواريميسازد.
۶-تذکــرهاالولیــا:عطــارازجوانيبــهزندگانيو
سرگذشــتعارفانومقاماتاولیايتصوفعالقهودل
بستگيتامداشتهاست.همینتعلقخاطرسببشدهاست
کهاوسرگذشــتوحکایاتمربــوطبهنودوهفتتناز
اولیاومشــایختصوفرادرکتابتذکرهاالولیاگردآوري
کند.اینکتابدرســالهايآخرســدهيششمیاسال
هايآغازســدهيهفتمهجريتالیفشدهاست.بدون
شــك،عطارازشاعرانبزرگومعتدلزبانفارسياست
کهخودبهدرجهيواالیيازکمالمعرفتدســتیافته
است.اوچونســلفخودناصرخسروازروزيکهشروع
بهشعروشــاعريکردازمدحوثنايخلقتنزدوزبان
بهتحمیدوتمجیدنگشود.عطاردرطولزندگانيخودبه
صفايباطنوصیقلدرونوتزکیهينفسپرداختوبه
پاسداريدلخودمشغولشدتاآنجاکههفتشهرعشق
رازیرپاگذاشــتوهفتواديپرخوفوخطرراباقدم
اخالصدرنوردید.اوآنچهراکهســنایيدرآغازکاراز
ســرمایههايعرفانيبهعرصهيشعرفارسيواردکرد،
باواالیيوبرجستگيخاصيبهکمالنسبيخودنزدیك
کردهاستواگربگوییمکهعطارحتيبرايموالناجالل
الدینکهخــودراوامدارودنبالهروســنایيوعطارمي
دانست-راهرســیدنبهاوجعارفانهايراکهدرمثنوي
وغزلیاتشورانگیزشــمسميبینیم،هموارکردهاست،

سخنيبهگزافنگفتهایم.

غالمرضا حسین جاني

همه چیز درباره ی عطار نیشابوری

عطار شاعر تيرگي و ناشناختگي 

فروشجهانیفیلمسینمایی»دیوودلبر«ازیكمیلیارد
دالرهمبیشترشد.

»اسکریندیلی«نوشت:»دیوودلبر«اثررئالانیمیشن

کمپانی»دیزنی«فروشبیــشازیكمیلیارددالریرا
درســینماهایجهانتجربهکردوبه۱3فیلمقبلیاین

کمپانیکهچنینفروشیداشتهاند،پیوست.

اینفیلمکهاقتباسجدیدیازانیمیشــنمحبوبسال
۱99۱»والتدیزنی«است،هماکنونعنوانپرفروشترین
فیلمسال۲۰۱۷وپرفروشترینفیلمرئالانیمیشنتاریخ

سینمایجهانرادارد.
»دیودلبر«که»اماواتســون«و»دناستیونز«درآن
نقشهایاصلیراایفاکردهاند،روزچهارشــنبهفروشــی
9میلیــونو۲۰۰هــزاردالریراتجربــهکردوفروش
بینالمللیآنبهیكمیلیاردو۲۴دالررسید.فروشاین
فیلمتنهادرســینماهایآمریکایشمالی۴3۸میلیونو

3۰۰هزاردالرگزارششدهاست.
ســینماهایچینبارقم۸۵میلیــونو۶۰۰هزاردالر،
بیشــترینآمارفروش»دیوودلبر«بــاکارگردانی»بیل
کندون«وفیلمنامهنویســی»اســتفنچبووســکی«را
داشــتهاندوپسازآنانگلستانبا۷۶میلیونو۶۰۰هزار
دالردرجایگاهدومقرارگرفتهاســت.برزیل،کرهجنوبی،
مکزیك،اســترالیا،آلمان،ایتالیاواسپانیاهمدررتبههای

بعدیقراردارند.»والتدیزنی«چندسالیاستکهساخت
فیلمهایجدیدبراساسانیمیشنهایکالسیكخودرادر
برنامهقرارداده.اینکمپانیفیلمسازیپیشتر»شرور«،
»کتابجنگل«و»ســیندرال«رانیــزازاینمجموعهبه
صورترئالانیمیشن)الیواکشن(روانهپردهنقرهایکرده
کههمگیدرگیشــهموفقبودندوساختفیلمهاییبر
انیمشینهایکالسیك»عالءالدین«،»موالن«، اساس
»شیرشــاه«،»پریدریاییکوچك«،»الیورتوئیست«و

»سفیدبرفی«نیزدردستورکارقراردارند.
کمپانی»دیزنی«همچونســالگذشتهکهبهفروش
جهانیهفتمیلیارددالریدستیافتوچهارمحصولش
فروشمیلیاردیداشــتند،سال۲۰۱۷رانیزقدرتمندآغاز
کردهاســت.قســمتهایجدید»نگهبانانکهکشان«،
»ماشــینها«،»ثور«و»جنگســتارگان«کههمگیاز
محصوالتاینکمپانیهســتندنیزدرادامهسالاکران

خواهندشد.

»دیو و دلبر« از مرز یک میلیارد 
دالر گذشت

دفتر شعر 
جوان

عضو 
می پذیرد

نمایش»یکصدمینسالگردتولدادیتپیاف«توسطیكبازیگرایتالیاییویژهبانوان
درتئاتربارانرویصحنهمیرود.

بهگزارشایســنابهنقلازروابطعمومینمایش،»یكصدمینسالگردتولدادیت
پیاف«توســطبازیگرایتالیاییاز۱۲تا۱۵اردیبهشــتماه)۴اجرا(درتئاترباراناجرا

میشود.
ایننمایشبابازی»ناتالــیمنتا«یکیازبازیگرانایتالیاییکمپانیتئاترپوتلچتنها
چهاراجراویژهبانوانخواهدداشــتوروایتگرزندگیادیتپیافیکیازمعروفترین
خوانندگانجهاناست.ایننمایشکهتوسطکمپانیتئاترپوتلچایتالیاتهیهشدهاست

بهکارگردانیپینودیبودوباحمایتکمپانیتئاتربارانرویصحنهمیرود.
ادیتپیافخوانندهفرانســهوازچهرههایشاخصاینکشوردردهههای۱9۴۰و
۱9۵۰بود.دوترانه»زندگیبهرنگصورتی«و»هیچپشیماننیستم«اودارایشهرت

جهانیاست.
عالقهمنــدانبــرایتماشــایایننمایــشدرتئاتربــاران،میتوانندبهســایت
تیــوالمراجعــهکننــدویــاجهــترزروتلفنــیبــاشــماره۶۶۱۷۶۸۲۵تماس

بگیرند.

نمایش »ادیت پیاف« در 
تهران برای بانوان

طراحي و كارگرداني آرش دادگر  
نوشــتهواجرايخوبواثــرگذار،کهضمن
وفاداريبهکلیتخطداستانيهملتِشکسپیر،با
خوانشيامروزین،نمایشرابرايتماشاگرایراني
جــذابوتاحديبوميميکند.نمایشباطرح
انبوهيازسواالتودغدغههايانسانيتماشگر
راروبروميسازد.کارگراندریادداشتمختصري

مينویسد:
"ایزاکنیوتنميگوید:تاوقتيکهنیرویياز
بیرونبهجسميواردنشود،اجسامساکن،ساکن
ميمانندواجســاممتحرکبهحرکتخودشون
ادامهميدهند.آدمها...درســتمثلاشــیاء
ميمانند،...وقتيمادرمســیرخودمونهستیم،
شانسکميبرايبرگشتوجودداره،وليوقتي
انحرافيپیشبیادقطعاشماخودتونرودرمسیر
جدیديميبینید،مسیرينامعلوموناشناخته."
اگــرچهبرخالفکارگــردانمعتقدم،نهتنها

آدمهادرستماننداشیاءنیستند،کهحتاشباهت
آدمهابااشیاءچنداندرستنمينماید.

برايحرکتهرانســاني،هزاراندلیلوعلت
شــناختهشدهوناشناختهوجودداردکهبهقول
هنريجیمزنویســندهآمریکایي،"مادرتاریکي
کارميکنیم-آنچهازدستمانبرميآیدانجام

ميدهیم.
شــكما،ولعماستوولعماوظیفهيما."
شناختماآدمیان،اغلبهمچونداستاندست

زدنوادراکناقصموالنااست.
داستاننمایشتمامي،وصفهمینبودنهاو
نبودنهاودرسطحيدیگر،بودهاونمودهاي

واقعیتهاست.
مــرگ،زندگي،خیانت،تردید،تملق،توطئه،
عشق،خودکشي،آزادي،سانسور،جنایت،وطن،

انتقام،زیبایي،روح،جسمو...
ودریكجملهجاودانهشکسپیر،بودنیانبودن

مسالهایناست.
درایننمایشخیانــتمضموم،اماهمهچیز
پسازآندرمعرضپرســشازبودنیانبودن

ودرســتيونادرستياســت.توانایينویسندهو
کارگردان،درساريوجاريکردنروِحنمایِش

هملتبهزمانهماست.
سهســطحازفهمکردنیعني،متن،خوانش
متــنوخوانشِخوانشهــايمتن،هموارهدر
آثارماندگارادبي،همچونآثارشکسپیر،قابلیت
زایشهاينورابرايخوانندگانمّیسرميکند.
درایننمایشنگاههرمونتیکيبهمتنوتوانایي
نویسندهوکارگرداندرخوانشينوینازهملت
بهاجراگذاشتهشدهاست.اجراينمایشهملت
آرشدادگر،توانســتهاســتروحاصلينوشته
شکســپیررادریافتهوآنرادرکالبدزمانحال
جاريســاختهوبامفاهیمهوشمندانهولحني
کنایهآمیز،بهتماشاگربصیرتهاونکاتمهمي
رانشــاندهد.اجراينمایشهایيازایندست،
کهبامتنيقويواجرایــيموفقوبازیگراني
حرفــهاي،بهصحنهمــيرود،نویدنزدیكتر
شــدنمردمبههنرتاتررابیشترميکند.این
نمایشدرســالناصليتأترشهردرحالاجرا

است.

نگاهي به نمایش هملت به روایت شهرام احمدزاده

خوانشي نو از هملت
محمد كیانوش راد 


