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دانشــگاه  پیرامون  پســکوچه های  کوچه 
تهــران در یک بعد از ظهر گرم تیرماه پذیرای 
عالقه مندان شــعبه مهم از هنرهای تجسمی 
بودند. نمایشگاه نقاشان پشت شیشه ایران که 
به همت ســعید رضا خان گرد هم آمده بودند 
و در طبقات فوقانی یک مکمن و مامن به هم 
برآمــده و تو در تو، انبانی از نقاشــی های هنر 
شناخته شده پشت شیشه را در معرض چشم 
دید و دریافت های بصری دوستداران هنرهای 

تجسمی قرار داده بودند.
به گزارش هنر آنالیــن، آنچه در نگاه اول 
در این نمایشــگاه خوش بر چشم می نشیند، 
انبوهان آثار بــه نمایش درآمده بود که در آن 
از ماکیــان و منطق الطیر ادبیات ایرانی تا پابلو 
پیکاســو، ســالوادور دالی و بازیگران هنرهای 
نمایشــی قابل رویت بودنــد. ظاهرا رضاخان 

کوشــیده بود تا در ایــن مجموعه دیدنی، بی 
هیچ ترتیب و آدابی تنها آگاهی های بصری اش 
را از هنرهای پشت شیشــه در معرض دید و 
دریافت بازدیدکنندگان قرار دهد و چه خوش 
بــود این درهم آمیزی و هزارتوی گرم یک روز 
تیرمــاه در کوچه خادم که بر دســت و دل ما 
و نرمای نســیم گرم تیرماه خوش نشست. در 
گفتگــوی کوتاهی که با نقاش داشــتیم، وی 
گروه هنرمندان نقاشــی پشــت شیشه را که 
خودش سلســله جنبان و مبدا و مبنای اصلی 
آن بود، سخت دوســت می داشت و می گفت 
نقاشــی پشت شیشه ســنتش به زمان زندیه 
می رســد و در این سال ها هر چه داشته تاریخ 
این نوع نقاشــی را بر طبق اخــالص نهاده و 
بی هیچ ترتیب و آدابی آن را در این نمایشگاه 

عرضه داشته است.

اتاق های کوچک نمایشــگاه رضاخان را که 
گشت و واگشت می کردم دیدم چه ساده، چه 
به ســادگی نمایشــگاهی دیدنی فراهم آورده 

است. 
از تاریخچه نقاشــی پشت شیشــه تا آثار 
مدرن تر که اثربخشی اش بر سرتاسر آثار سایه 

افکنده بود.
بــه اعتقاد مــن، نقاش باید ســختگیری 
بیشــتری در مطمح نظر قرار می داد و آثار را 
دســته بندی می کرد و از این شلوغی مخل و 
مملش می کاست تا ذهنیت تماشاگر متمرکز 
بر تک تک آثار باشد و از سردرگمی نخستین 
دور شود اما در حال حاضر نیز این رشته مهم 
هنرهای تجســمی با همت و حمیت رضاخان 
دســت کمی از یک نمایشــگاه دیدنی هیچ 
کم ندارد، ســهل است سبب ســاز پیشرفت و 
آگاهی های مهم تماشــاگران نیز شــده است. 
در هــر حال، گروه نقاشــان پشــت شیشــه 
باید با وســعت نظر و نظــم و انضباط فراتر از 
وضع فعلی بتوانند نمایشــگاه هایی به قاعده تر 
و ســامان یافته تر عرضــه کنند تــا در کل در 
کوچه های اطراف دانشــگاه تهــران، مکانت و 
پاتوق هماره و همیشــه ای برای گردهمایی و 
بحث و فحص درباره این رشــته مهم نقاشی 

برای خویش دست و پا کرده باشند.
به اعتقاد من آنچه در نگاه اول ذهن تماشاگر 
را به سوی خویش جلب می کند، تمرکززدایی 
از یــک کلیت به نام شــلوغی و درهم بافتگی 
تابلوهای عرضه شده اســت. این از یک سو؛ از 
ســوی دیگر تعدد و چندگانگی سوژه ها باعث 
شــده تا همه نوع نقاشــی من حیث خلقیات 

نقاش گرد هم آمده باشد و در کل نمایشگاهی 
دیدنی و بر اساس اسالیب نقاشی مدرن فراهم 
شود. یک اتاق کامل از این دو اتاق کوچک تو 
در تو به کلی به پرندگان اختصاص یافته است. 
جغد، کالغ، بلبل، کاکایی و جز این ها بســیار، 
شوق و ذوق نقاش را به طیور به گویایی نشان 
می دهد. خودش نیز چشم انداز آتی کارهایش 
را باز هم در طبیعت جســتجو می کند، منتها 
طبیعتــی منهای آدمی که هر چه هســت از 

پرنده و جز این ها فراوان باشد. 
گفت وگوهــای بیننــدگان بــا نقــاش ما 
راهگشاســت، چرا که وی اساسا نقاشی پشت 
شیشــه را ســخت ارج می نهد و بــر این باور 
اســت که در طی این سده های گوناگونی که 
بر رشد و رقاء این رشته هنری رفته، سبب ساز 
پیشروی و اعتالی کامال محسوس و ملموس 

نقاشی پشت شیشه شده است.
به یاد دارم که در ســفری بــه اصفهان با 
هنرمند بزرگ بانویی به نام خانم زینت امامی 
آشنا شدم که به قول خودش خوشا جوانی که 
وقف هنر کرده بود، هنری به نام »ســوخت« 
 که جز استخوان بندی های متعارف از طالجات 
نیز اســتفاده می کرد. خانم امامی پیشــتاز و 
سلسله جنبان رشــته نقاشی پشت شیشه در 
اصفهان نیز بود و من در رسانه ای که آن زمان 
دلمشــغول آن بودم، متن کامل این گفتگو را 
آوردم که قارئیــن محترم می توانند با تورق و 
تصفح فصلنامه هنر در سال ۱۳۶۴ متن کامل 

آن را مشاهده نمایند.
حالیا پس از سال ها بار دیگر نقاشی پشت 
شیشه و بزرگمردی به نام سعید رضاخان که با 

دلمشغولی و حسن نیت فراوان توانسته است 
مکمن و جایگاهی برای این هنر فراهم بیاورد. 
این از یک ســو اســت اما قضیه ما سوی 
دیگری هــم دارد و آن بــازار خرید و فروش 
این هنر اســت که با توجه به آن چه رضاخان 
می گفت هنوز چندان که باید و شــاید رونق 
و رمق نگرفته اســت و کســی چه می داند؟ 
شاید پرت افتادگی نمایشگاه از یک سو و عدم 
آگاهی به جنبه های روابط عمومی از دیگرسو 

سبب ساز این رخوت و کندی شده است.
نکته دیگری که ذهن را به ســوی خویش 
فرامی خواند، جنبه هایی است که به نام تاریخ 
هنر توجه ما را جلب می کند. تاریخ گردهمایی 
هنرهای پشت شیشــه و حتی نقاشی ویترای 
که در کل می تواند بیننده خواهنده را سخت 
مفید افتد. فعال اما مراســم معارفه در کوچه 
خــادم در تیرماه گرم ســال ۱۴۰۰ یش روی 

ماست تا در آینده چه پیش آید. 
هر چه هست برای ما خوشایند و باب طبع 
است، چرا که هنرهای تجسمی اساسا روزگار 
خوبی ندارد و هر کسی در هر پسله و پستویی 
گالری و نگارخانه ای برای خویش دســت و پا 
کرده، شــاگردانی، تابلوهایــی و دیگر هیچ؛ و 
درســت به دلیل همین دل آگاهی رضاخان از 
این پرتگاه مهیب انگیزه ای شــده تا نمایشگاه 
بتوانــد عرق ریزان و ریاضت کشــان روح را در 
گرمای تابستان ۱۴۰۰ به خنکای نسیمی بدل 
سازد. امیدوارم من بنده در این وجیزه مختصر 
توانسته باشــم چیزی از هزاران را در معرض 
چشم دید دوســتداران هنرهای تجسمی قرار 

دهم.

نگاهی به نمایشگاه گروه نقاشان پشت شیشه در نگارخانه سعید رضاخان 

خنکای نسیم پاییزی در بعد از ظهر گرم تابستان
همایون علی آ بادی 

تماشای رقابت های ورزشــی همواره هیجان انگیز بوده 
و ســینمای جهان نیز از آن به خوبی بهره گرفته اســت. 
در کشــورهای مختلــف آثار ســینمایی گوناگونی ورزش 
را دســتمایه ســاخت اثر کرده اند. در این آثار گاه نگاه به 
زندگی یک ورزشــکار بــوده و گاه خود ورزش رکن اصلی 
قصه بوده اســت. بر همین اســاس فیلم های به یادماندنی 
بر پرده نقره ای ســینماها نقش بســته  و با استفاده از این 
هیجان و تعلیق  مخاطب را به سالن های سینما کشانده اند. 
ورزش هایی چون فوتبال، کشــتی، مشتزنی و اتومبیلرانی 
بیشترین عناوین را در این حوزه به خود اختصاص داده اند 
که البته در امریکا فوتبال امریکایی نقش گســترده تری را 
ایفا می کند. در این میان رشــته های ورزشی دیگری مانند 
هاکی، بیســبال، شطرنج و بســکتبال نیز توانستند چهره 

موفقی در نمایش آثار داشته باشند.
به گزارش هنر آنالین، در ایران اما این گونه ســینمایی 
چنــدان موفق عمل نکرده اســت. گاهــی اوقات برخی از 
کارگردانان ســراغ آن رفته اند که بعضا نتوانسته اند موفق 
عمل کنند و در گیشــه با شکســت مواجه شــده اند. در 
واقع می توان گفت ســینمای ایران از نمایش آثار ورزشی 
بی بهره ترین سینما در دنیاســت که نتوانسته به موفقیت 

دست پیدا کند. 
همان چند اثر انگشــت شــماری که دربــاره ورزش یا 
ورزشکاران نیز ساخته شده، اغلب با خالءهایی همراه بوده 
که مخاطب از دیدن آن منصرف شــده است. به طور مثال 
ساخت آثاری درباره اسطوره ورزش کشتی ایران غالمرضا 
تختی هرچند که می توانســت یک درام فوق العاده همراه 
با هیجان و تعلیق باشــد، اما به دلیــل نقاط مغفول مانده 
در زندگی و مرگ او باعث شــده است تا مخاطب بر پرده 
ســینما با قصه ای مواجه شــود که آن را از پیش می داند، 
هنوز نقاط کوربرایش گره گشایی نشده و چیزی به عنوان 

هیجان برایش به همراه ندارد. 
در حالی کــه ما چهره های به نامــی در عرصه ورزش 
داریم که می توان به زندگی آن ها پرداخت و آثار ورزشــی 
مهیج و اثرگذاری تولیــد کرد که عالوه بر بحث درام نگاه 
انگیزشی نیز داشته باشند، اما در سینمای ایران این اتفاق 
رقم نخورده و می توان گفت این گونه سینمایی چنان یک 

معمای حل نشده در ایران باقی مانده است.
ســاموئل خاچیکیان به عنوان یک کارگردان پیشرو در 
سال ۴۷  نخســتین بار به سراغ ســاخت فیلمی ورزشی 
رفت.»ببرمازندران« عنوان اثر این کارگردان اســت که از 
حضور امامعلی حبیبی قهرمان اسبق جهان و المپیک بهره 
برد. »ببر مازندران« با ترکیب قصه پوریای ولی و مایه هایی 
از ملودرام روز قرار بود آغازی بر سلســله فیلم های ورزشی 
باشــد، ولی فیلم به اندازه ای که توقع می رفت با استقبال 

مواجه نشد.
شــعاع الدین مصطفی زاده دیگــر کارگردانی بود که در 
سال ۵۲ فیلم »سرطالیی« را با موضوع ورزش کارگردانی 
کرد. یداهلل شــیراندامی بازیگر این فیلم و قصه آن درباره 

حمید اســت که از کودکی به بازی فوتبال عالقه دارد، در 
جوانی فوتبالیست مشهوری می شود. 

او قرار اســت با پــری ازدواج کند، امــا اتفاقاتی باعث 
می شــود از فوتبال و ورزش و مردم محله اش غافل بماند. 
حمید در یکی از بازی ها باعث شکســت تیمش می شود و 

هواداران و دوستانش او را سرزنش و تحقیر می کنند.
عباس کیارســتمی سال ۵۳ »مســافر« را با نگاهی به 

ورزش ساخت. 
فیلم درباره نوجوانی اهل مالیر اســت که تصمیم دارد 
به تهران رفته و مســابقه فوتبال را در ورزشــگاه تماشــا 
کند. برای تأمین هزینه های مســافرت با کمک دوستش با 

ترفند هایی پول جمع  می کند.
ســعید مطلبی یک سال بعد در ۵۴ سراغ ساخت فیلم 
»عمو فوتبالی« رفت که ایرج قادری و بهمن مفید در آن به 
ایفای نقش پرداختند. مطلبی، فیلمنامه نویس و کارگردان 
سینمای ایران، از عالقه مندان تیم فوتبال پرسپولیس بود. 
ظاهرا »عمو فوتبالی« براســاس همیــن عالقه و به قصد 
پرداختن به تماشــاگران وفادار پرسپولیس و البته با قصه 

ملودرامی ساخته شد.
در دهه شــصت »خط پایــان« محمدعلــی طالبی را 
می توان تنها فیلم ورزشی دانست که در آن دوران ساخته 
شده است. خلیل سمندر کارگر یک کارگاه تولیدی، شیفته 
دوچرخه سواری و عضویت در باشگاه ایران جوان است. او با 
وساطت هوشنگ رئیس باشگاه ایران جوان به عنوان ذخیره 

وارد باشگاه و در مسابقه ای اول می شود و..
استقبال مخاطبان از »یاس های وحشی« محسنی نسب

تا اینجا خیلی نمی توان امیدی به ســینمای ورزشــی 
داشــت، اما سال ۷۷ محسن محسنی نسب با ساخت فیلم 

»یاس های وحشــی«  و نمایش مســابقات رزمی توانست 
مخاطبان بســیاری را به ســالن های ســینمایی بکشاند. 
هرچند قصه درباره ورزش بود اما با وام گرفتنن از سینمای 
جنگ و دفــاع مقدس و تلفیق این دوگونه ســینمایی به 
موفقیت دســت یافــت. علی، صدرا و رحیم ســه  همرزم 
بســیجی هستند.۱۰ سال پس از حضور این سه در جبهه، 
صدرا که ماســک خود را در یک حمله شــیمیایی به علی 
داده و حاال خود یک بیمار شــیمیایی است، برای معالجه 

راهی لندن می شود. 
علــی، رحیم و چند رزمنده دیگر نیز برای شــرکت در 
مسابقه های کاراته به لندن می روند. علی به عنوان نماینده 
ایران و رحیم به عنوان مربی، در مســابقه های آزاد کاراته 

شرکت می کنند...
محســنی نسب دو ســال پس از این موفقیت به سراغ 
ساخت »شیرهای جوان« رفت و قصه زندگی یک ورزشکار 
رشــته کاراته را روایت کرد که در مسابقات در شهر کیف 

برای او اتفاقاتی رخ می دهد.
در همین ســال، هادی صابر نیــز فیلم »مثلث آبی« را 
کارگردانی کــرد که در آن جواد زرینچه فوتبالیســت در 
اوج آن ســال ها، به ایفای نقش می پرداخت. محمد، پســر 
جوانی اســت که عاشق تیم استقالل است. او روزی به طور 
کاماًل اتفاقی جواد زرینچه را می بیند. محمد جذب باشگاه 
استقالل شده و به سرعت موفق می شود. او به محمد آبی، 
معروف می شــود و قهرمانی او در مسابقات نوجوانان او را 

نام آور می کند...
علی اکبر ثقفی در ســال ۸۰ فیلم »فوتبالیســت ها« را 
کارگردانی کــرد، او نیز از ترکیب حمید اســتیلی و علی 

پروین برای جذب مخاطب استفاده کرد.

حسن رفتاری با از دست دادن پدر و مادر خود در زلزله 
رودبار در یک مغازه پنچرگیری مشــغول به کار می شود. او 
که عالقه زیادی به فوتبال دارد، توســط یکی از دوستانش 
در جریــان برگزاری مســابقات جهانی فوتبــال کودکان 
بی سرپرست در سوئیس و عضویت تیم ایران در مسابقات 

قرار می گیرد...
جعفــر پناهی دیگــر کارگردانی بود که در ســال ۸۵ 
بار دیگر ســراغ گونه ورزشــی رفت و فیلم »آفســاید« را 
کارگردانی کرد، اما این فیلم نیز شرح حال دخترانی است 
که حاضرند هــر کاری انجام دهند تا بــازی ایران مقابل 
بحرین را برای ورود تیم ملی ایران به جام جهانی تماشــا 
کننــد. در واقع پرداختن به مخاطــب ورزش و همچنین 
نمایش حواشــی یک رشته ورزشــی اولویت فیلمساز قرار 

گرفته است نه خود رشته ورزشی.
در دهه نود اما شــش  فیلم با درون مایه ورزش ساخته 

شدند.
»صفرتا ســکو« مســتندی درباره خواهران منصوریان 
اســت که در عرصه ورزش های رزمی مدال آوری کرده اند، 
»عرق ســرد« ســهیل بیرقی که به قصه فوتبالیست های 
زن می پردازد که برگرفته از قصه ای واقعی تولید شــد اما 
باز هم قصه اصلی حواشــی بود کــه در این ورزش وجود 
دارد. »مســتند آبی به رنگ آســمان« دیگــر فیلمی بود 
که به زندگــی ناصرحجازی دروازه بان اســطوره ای ایران 

می پرداخت.
»ســونامی« میالد صدرعاملی که بــا نگاهی به ورزش 
تکواندو ســاخته شــد نیز هرچند بخش هایی از مبارزات 
ورزشــکاران را به نمایش گذاشــت اما درام آن به درستی 
شــکل نگرفت و مخاطب چندان با آن ارتباط برقرار نکرد. 
»ضربه فنی«غالمرضا رمضانی که در ســینمای کودک و 
نوجــوان حرف برای گفتن داشــت و در نهایت »غالمرضا 
تختی« که با نگاهی به زندگی اسطوره کشتی ایران ساخته 
شــد، اما نتوانست آنطور که باید و شاید در جذب مخاطب 

موفق عمل کند و گیشه را با شکست ترک کرد.
در این میان می توان فیلم های»سرعت« و »الله« را نیز 
نام برد که با محوریت مســابقات اتومبیلرانی تولید شدند، 
اما از آنجایی که ما مسابقات فرمول یک در کشور نداریم، 
بنابراین تولید این دســت آثار نیز چندان نمی توانند باری 
از دوش ســینمای ایران در این حــوزه بردارند و با صرف 
هزینه های هنگفت در جذب مخاطب موثر واقع شوند. در 
واقع از اوایل دهه پنجاه تا اواخر دهه نود کمتر از بیســت 
فیلم در عرصه ورزش در ســینمای ایران تولید شد که آن 

هم در جذب مخاطب چندان موفق عمل نکرده است. 
حال باید پرسید که چرا با وجود عوامل و فضای ممکن 
این گونه سینمایی که می تواند برای مخاطب جذاب باشد؛ 
چرا که هم درام و هم تعلیق در آن وجوددارد و از ســوی 
دیگر هیجان انگیز اســت، جایش در سینمای ایران خالی 
است و کمتر کارگردانی به سراغ ساخت اینگونه سینمایی 

می رود. 

تولید کمتر از ۲۰ فیلم ورزشی در ۵۰ سال

جای خالی سرعت و هیجان در سفره رنگی سینما 
سمیرا افتخاری

۱۰ فیلم کیارستمی در جشنواره سیدنی
فیلم  بین المللی  جشــنواره 
امسال  اســترالیا  سیدنی در 
برنامه ویژه ای را به مرور آثار 
سینماگر  کیارستمی،  عباس 
در سطح  ایران  شناخته شده 
خواهد  اختصاص  بین المللی 
داد. به گزارش ایسنا، بر این 
اســاس فیلم های »زندگی و 

دیگر هیچ«، »کوچه و نان«، »کلوزآپ«، »مســافر«، »خانه دوست کجاست«، 
»زیــر درختان زیتون«، »طعم گیالس«، »بــاد ما را خواهد برد«، »َده« و »به 
ترتیب یا بدون ترتیب« آثاری هســتند کــه در قالب بخش »مرور آثار عباس 
کیارستمی« در جشنواره فیلم سیدنی ۲۰۲۱ به نمایش گذاشته خواهند شد. 
این بخش ویژه با عنــوان »جاده های طوالنی و پرپیچ و خم: فیلم های عباس 
کیارستمی« برگزار می شــود و فیلم های حاضر در دیگر بخش های جشنواره 
ســیدنی نیز به زودی اعالم خواهد شــد. شصت و هشــتمین جشنواره فیلم 
سیدنی که سال گذشته به دلیل همه گیری کرونا لغو شد، امسال از تاریخ ۱۸ 

تا ۲۹ اوت )۲۷ مرداد تا ۷ شهریور( برگزار خواهد شد.

کیهان کلهر به همراه اردال ارزنجان 
روی صحنه می رود

کیهــان کلهرـ  آهنگســاز و 
نوازنــده ایرانی ـ بــه همراه 
نوازنــده  ـ  ارزنجــان  اردال 
باغالما، آهنگســاز و خواننده 
بــه روی صحنه  ترکیه ای ـ 
گزارش  بــه  رفت.  خواهــد 
ایســنا، اجــرای پیش روی 
به  ارزنجان  کلهر به همــراه 

صورت آن الیــن و غیررایگان با ارزش بلیط ۳۰ هزار تومــان از درگاه آپارات 
در روز ششــم مرداد ماه ســاعت ۲۱:۳۰ به مــدت ۱۲۰ دقیقه پخش خواهد 
شد. اردال ارزنجان در پاییز سال ۲۰۰۴ همراه با کیهان کلهر، نوازنده کمانچه 
کنسرت های مختلفی در کشورهای متعدد برگزار کرد.آنها همچنین یک آلبوم 
به نام »باد« )تا بیکران دوردســت( را با همکاری هم در ســال ۲۰۰۴ ضبط 

کردند که بهار سال ۱۳۸۵ در ایران نیز منتشر شد.

روایت خاطرات اسالمی ندوشن 
با صدای بهروز رضوی 

برنامه »کتاب شب« رادیو تهران 
زندگینامه و خاطرات حرفه ای 
ندوشن،  اســالمی  محمدعلی 
نویسنده و پژوهشگر پیشکسوت 
برای شنوندگان خود روایت  را 
می کنــد. به گزارش ایســنا و 
به گفته محمدباقــر رضایی ـ 
ســردبیر برنامه ـ ایــن روایت 

رادیویی بر اساس گفت و گوهای متعدد خود استاد )و بیشتر از همه با استفاده 
از کتابی به کوشش کریم فیضی با عنوان زندگی عشق و دیگر هیچ از انتشارات 
روزنامه اطالعات( و نیز شــماره هایی از مجله بخارای علی دهباشــی، تنظیم 
شــنیداری و رادیویی شده است. محمدعلی اسالمی ندوشن در طول عمر خود، 
در حدود هفتاد کتاب ادبی و صدها مقاله تحقیقی مرتبط با فکر و فرهنگ ایران 
نوشــت و ده ها شاگرد نیز تربیت کرد. روایت رادیویی زندگینامه و خاطرات این 
نویسنده و پژوهشگر پیشکسوت در پنج قسمت ۲۰ دقیقه ای و در ساعت ۲۳:۳۰ 

دقیقه از شنبه نهم مرداد تا چهارشنبه، سیزدهم مرداد ماه، پخش خواهد شد.

ترجمه آلمانی کتاب »تاریخ اسالم« منتشر شد
کتاب »تاریخ اسالم« از آغاز تا سال چهلم 
هجری نوشــته منتظر القائم، استاد تاریخ 
مطالعات اسالمی دانشگاه اصفهان توسط 
میرکمــال الدین کزازی به زبــان آلمانی 

ترجمه و منتشر شد. 
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، بنابر 
گزارش ارسالی از رایزنی فرهنگی ایران در 
آلمان؛ کتاب »تاریخ اسالم« از آغاز تا سال 
چهلم هجری نوشــته منتظر القائم، استاد 
تاریخ مطالعات اســالمی دانشگاه اصفهان 

توسط بنیاد مطالعات اسالمی در برلین به زبان آلمانی ترجمه و از سوی شرکت 
انتشاراتی »تردســیون« در آلمان چاپ و منتشر شد. کتاب »تاریخ اسالم« که 
توســط میرکمال الدین کزازی به آلمانی ترجمه شده است، شامل ۳۹۶ صفحه 
می شود. در مقدمه این کتاب آمده است: به مدت چهارده قرن، اسالم سرنوشت 
بخش های زیادی از جهان را رقم زده اســت و نزدیک به چهل سال است که با 
یک ســناریو و صحنه پردازی بحث برانگیز، به یک بازیگر فعال در صحنه های 

سیاسی جهان مبدل شده است.
یکی از وظایف تاریخ نویســی در این است که با روشن ساختن گذشته، تاریکی 
رویدادهای کنونی را روشن نماید، آنها را قابل درک کند و در صورت امکان راه 
حل های جدیدی ارائه کند. نویســنده این کتاب در بخشی از این کتاب آورده 
است: »امیدوارم این کتاب مرهمی برای زخم های مسلمانان باشد ...و انگیزه آنها 

را برای تالش برای ایجاد آینده بهتر فراهم کند«.

اخبارکوتاه

نگاهی به فضای جدید شهر توکیو 
در دوران المپیک ۲۰۲۰

درسا بخشندگی

و  معمــاران  از  تعــدادی 
هنرمندان ژاپنی غرفه های در 
شعاع سه کیلومتری ورزشگاه 
ملی توکیــو طراحی کردند. 
به گزارش هنــر آنالین،  در 
آســتانه بازی هــای المپیک 
توکیو یک مجموعه غرفه های 
و  معمــاران  توســط  موقت 

هنرمندان ژاپنی طراحی و به همت شهرداری ابرشهر توکیو، شورای هنر توکیو و 
موزه هنر واتاریوم برنامه ریزی شده  است. معلق بودن ابر سفید در میان درختان، 
چایخانه پوشیده از علف و چوب سوخته و یک حوضچه نمونه هایی از آثار خالقانه 
شــش معمار ژاپنی و دو هنرمند از جمله یایویی کوساما، ،ترونوبو فوجیموری و 
سو فوجیموتو است.این طرح ها آینده معماری و هنر را برای بازدیدکنندگان به 
نمایش در آورده اســت. این هنرمندان هرکدام غرفه ای در شــعاع ۳کیلومتری 
ورزشــگاه ملی توکیو طراحی کردند.مخاطبان می توانند با استفاده از نقشه در 
اطــراف منطقه قدم بزنند و بازدید از غرفه ها را به تنهایی تجربه کنند. از جمله 
این آثار، طراحی چایخانه توسط ترونوبو فوجیموری است.فضای داخلی چایخانه 
ســاده و مدرن اســت در حالی که نمای خارجی این مکان شبیه فضای یکی از 
فیلم های هیائو میازاکی اســت.بازدیدکنندگان از سوراخی که در نمای بیرونی 
دیده می شــود وارد و از طریق پله های نردبان شــکل به طبقه آخر از طریق در 
باریک و تاریک هدایت می شــوند.آنها با استفاده از فانوس وارد فضای جدیدی 
با منظره کامال متفاوتی می شــوند. در یکی از غرفه ابرهای شــناور و معلق که 
توسط سو فوجیموتو در پارک یویوگی و ایستگاه تاکاناوا طراحی شده، به چشم 
می خورد.این ابرها به شــکل بالون های ســفید با سه پایه های چوبی  و با فضای 
 »Suimei« داخلی سه بعدی میزبان مخاطبان است. اثر کازیو سجیما با عنوان
در باغ های قدیمی هما ریکیو واقع شــده اســت.این حوضچه از درون باغ عبور 
می کند و منعکس کننده آسمان و محیط اطراف روی سطح آب است.این غرفه  
قسمت تاریخی  و مدرن شهر را به هم پیوند می دهد.با نزدیک شدن به حوضچه 

آب بی سر و صدا جریان دارد.

نگاه

افسانه  تازه  چاپ 
»تریستان و ایزوت« 
نوشته ژوزف بدیه با 
ترجمــه پرویز ناتل 
خانلری منتشر شد. 
گــزارش  بــه 
ایســنا، چاپ هفتم 
قیمت  با  کتاب  این 
۲۰ هــزار تومان در  
و  علمی  انتشــارات 
بازار  روانه  فرهنگی 
است.  شــده  کتاب 
در معرفی ناشــر از این کتاب آمده اســت: افســانه 
»تریســتان و ایزوت« معروف ترین داســتان عاشقانه 
قرن دوازدهم فرانســه و از زیباترین سرگذشت های 
عاشقانه اســت که از قرن ها پیش تاکنون الهام بخش 
شــاعران، نقاشان و موسیقی دانان در اروپا بوده است. 
این سبک از داستان که به »رمان بریتانیایی« معروف 
است، یادگار دوره ملوک الطوایفی شمرده می شود که 
در جنوب انگلســتان، ایرلند و شمال فرانسه جریان 
داشــت. در این دوره رامشــگرانی در دربــار امیران، 

خاصه در انگلســتان، نغمه ها و ســرودهای دلپسند 
می گفتند که عمدتاً به زبان فرانســوی بود. داســتان 
منظوم تریســتان و ایزوت از این سلســله داستان ها 
است که شهرت و رواج فراوان دارد؛ چند شاعر آن را 
به زبان فرانسه سرودند و در انگلیسی و آلمانی هم به 

ترجمه تقلید شد. 
قدیمی تریــن منظومــه به جامانده »تریســتان و 
ایزوت« از شــاعری به نام برول اســت که در حدود 
۱۱۵۰ میالدی )۵۴۵ قمــری( آن را به نظم درآورد 
و اندکــی بعد، یعنی در حدود ســال ۱۱۷۰ میالدی 
)۵۶۶ قمــری( شــاعر دیگری به نام تومــاس نیز به 
نظــم آن پرداخت. اما بــرای فارســی زبانان که در 
گنجینه ادبیات خود، آثار عاشــقانه همچون »ویس 
و رامیــن«، »لیلی و مجنون« و »شــیرین و فرهاد« 
دارند، »تریســتان و ایزوت« کتابی خواندنی خواهد 
بود؛ به ویژه آن که شــباهتی بسیار با منظومه »ویس 
و رامین« دارد. جالب آن که فخرالدین اسعد گرگانی 
در سال ۴۴۶ قمری، درست یک قرن پیش از نسخه 
اولیه منظومه برول، افسانه »ویس و رامین« را از روی 
متن پهلوی به نظم درآورد. گویی صدایی یکســان از 

میان دو جهان موازی برخاسته است. 

»مرا در  انتهای دنیا خواهی یافت« نوشــته نیکال 
بارو با ترجمه ســجاد تبریزی منتشر شد. به گزارش 
ایســنا، این رمان در ۱۸۴ صفحه و با قیمت ۴۵ هزار 
تومان در نشر خزه عرضه شده است. نویسنده در این 
رمان ماجرای یک گالری دار پاریسی را روایت می کند 
کــه یک روز صبح نامه ای از یک زن دریافت می کند. 
همین اتفاق، سرآغاز نامه نگاری های شورانگیزی بین 
شــخصیت اصلی داســتان و این زن ناشناس است. 
مخاطب هم پابه پای گالری دار پاریسی پیش می رود 
تا بتواند هویت این زن را کشف کند. در بخشی از این 
رمان می خوانیم: »فکرم از نامه  مرموزی که تاخورده 
در جیــب کتم بود، رها نمی شــد. تــا آن روز چنین 
نامــه ای دریافت نکرده بودم، نامــه ای که مرا تهییج 
کرده و تحــت تأثیر، یا بهتر بگویــم، در یک بحران 
احساسی قرار داده بود. بله، شیطان همین پرنسیپسا 
بود که هم مرا مثل پسربچه ای نوجوان سرزنش کرده 
بود و هم در مقابل عشقی خارق العاده قرار داده بود و 

با »ناب ترین احساسات« منتظر جوابم بود؟!
وقتی آقــای تانگ بلند شــد و عذرخواهی کرد و 
به آرامی  از من دور  شــد تا به سمت دستشویی برود، 
این فرصت را پیدا کــردم که یک بار دیگر نگاهی به 

آبی رنگ  کاغذهای 
بینــدازم. یــک بار 
مجــذوب  دیگــر 
ســطرها  خوانــدن 
شدم که حاال به نظر 
می آمد.  خودمانی تر 
یا دســت کم نسبت 
به این که اگر خودم 
می خواســتم چنین 
بنویســم،  نامــه ای 

خودمانی بود.
صــدای  یــک 

خفیــف مالش، انگار یک دزد دســت در کیفم کرده 
باشد، باعث شد ناگهان از جا بپرم.« 

در معرفی ناشــر از نویسنده این کتاب آمده است: 
نیکال بارو نام مســتعار نویسنده ای آلمانی ـ فرانسوی 
اســت که فقط با دو رمــان، به یکــی از چهره های 
سرشناس عرصه  کمدی رمانتیک تبدیل شده. او بعد 
از موفقیت کتاب »لبخنِد زنان یا طرز تهیه  یک وعده 
عشــق«، رمان »مرا در انتهای دنیا خواهی یافت« را 

منتشر کرد.

»مرا در  انتهای دنیا خواهی یافت« منتشر شد»تریستان و ایزوت« در کتاب فروشی ها


