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محمدهاشم اکبریانی گفت: ادبیات بازتاب و بیان مسایل 
جامعه و جهانی اســت که انســان در آن زندگی می کند و 
گاهی اوقات مســتقیم به موضوع ها پرداخته می شود مثل 

کرونا.
محمدهاشم اکبریانی نویسنده، شاعر و روزنامه نگار با این 
توضیح که مجموعه داستان »جور دیگر جهان« مجوز گرفته 
و قرار اســت از سوی نشــر نیماژ منتشر شود به هنرآنالین 
گفت: این کتاب شــامل چند داســتان کوتــاه با عناوینی 

همچون »از انسان تا دود«، »استخوان قلم پا«، »آینه ای که 
چشــم را دزدید«، »بال«، »چه کسی بود«، »حرف های من 

قبل از تولد« و »خود واقعی« است.
او با بیان این که داســتان های کتاب غیررئال هستند و 
موضوعات مختلف انســانی، روان شناسی و اجتماعی دارند، 
افزود: مدتی روی اســطوره های ملــل مختلف از آفریقایی، 
ژاپنی و ایران مطالعه کرده ام بنابراین بخشــی از داستان ها 
وجه اســطوره ای دارند و تحت تاثیر مطالعاتی هســتند که 

داشــتم مانند »هزارویک شــب«. اکبریانی با این توضیح 
که رمان »غریبانه می میرند« نیز به تازگی توســط نثر ثالث 
منتشــر شده، ادامه داد: اصل این داستان واقعی است ولی با 
تخیل آمیخته شده. موضوع آن به فوت پدرم بر اثر ویروس 
کرونا وتاثیر این اتفاق ناگــوار برمی گردد. افرادی که کرونا 
می گیرند و از دنیا می روند به قول معروف غریبانه می میرند 
و خیلی تنها هستند. حتی خانواده ها سراغ جنازه های آن ها 
نمی روند و به سختی اطرافیان بر بالین بیمار حاضر می شوند 

و همین طور در مراسم تدفین.
او با بیان این که فرم و قالب رمان چهارگونه اســت و در 
چهار فصل روایت شــده، تصریح کرد: داستان را از زبان یک 
دانای کل، یک نامه، روایت اول شــخص و در شکل دیگری 

سوم شخص مطرح کردم. 
هر کدام مستقل هســتند و در نهایت کنار هم تکمیل 
می شــوند. در فصــل اول، فرزند متوفی در برابر دوســتی 
نشسته است و از پدرش می گوید. در فصل دوم، پسر پیرمرد 
درگذشته است که در فضایی غیررئال بیان می شود. فرزند یا 
همان راوی با پدر خود که از آن دنیا آمده درباره مرگ او و 
تنهایی اش صحبت می کند. در فصل سوم، نامه ای است که 
فرزند برای یکی از دوستانش می نویسد و از بیماری و مرگ 
پــدرش می گوید. در فصل پایانی راوی دانای کل به معرفی 

فرزند متوفی می پردازد.
اکبریانی در پاســخ به این پرســش که مکتوب کردن 
تجربیات شخصی و بازتاب مسایل روز مثل کرونا در ادبیات 

چقدر مهم و تاثیرگذار اســت؟ اظهارداشــت: ادبیات بیان 
مســایل جامعه و جهانی است که انســان در آن قرار دارد 
و جدای از آن نیســت؛ اما گاهی اوقات خیلی مســتقیم به 
موضوعات پرداخته می شــود مثل کرونا و گاهی اوقات در 
الیه های مختلف رمان یا داستان کوتاه شاهد ارائه مسایلی 
هستیم که در جهان معاصر وجود دارد. بنابراین خواه ناخواه 
این قضیه وجود دارد داســتان بازتاب جامعه و جهانی باشد 
که نویســنده در آن زیست کرده است. کرونا بسیار واضح و 
روشن وجود دارد و رمان هایی که به این موضوع می پردازند 
ســر راســت تر هســتند. به نظرم تاثیر آن نیز به پرداخت 
نویسنده و زاویه دید او برمی گردد. اگر نویسنده این توانایی و 
استعداد را داشته باشد که پرداخت موثری از داستان و اتفاق 
ارائه بدهد مهم و تاثیرگذارتر است در غیر این صورت تاثیر 
آن چنانی نخواهد داشت. آخرین کتاب این نویسنده »اندوه 
من« نام دارد که زمســتان سال ۱۳۹۹ از سوی نشر نیماژ 
نشــر یافت. روایت تجربه شخصی اوست از شب  و روزهایی 
که پرستاری مادرش را انجام داده است. ماجراهای نویسنده 
با مادر و روابطی که بین آن ها اتفاق افتاده و حوادثی که در 
دوران کودکی و بزرگ ســالی وجود داشته در داستان ارائه 

شده است.
چاپ دوم رمان »عصب کشی« اکبریانی نیز به تازگی از 
سوی نشر چشمه منتشر شده است. شخصیت اصلی کتاب 
جوانی اســت که از مقطعی تصمیــم می گیرد با هیچ کس 

صحبت نکند و تاوان و بهای این تصمیم را هم می پردازد.

مجموعهداستانتازهاکبریانیتحتتاثیراسطورههاست

»غریبانهمیمیرند«روایتواقعیازفوتپدربراثرکرونا

بهزاد فراهانی، نگاه قوم و خویشی برخی مدیران سازمان 
صداوســیما را از اصلی ترین مشکالت این رسانه عنوان کرد 
و گفت: آنچه سال هاســت در تلویزیون آزاردهنده است و آن 
را آلوده کرده، مافیایی اســت که شکل گرفته و تاکنون حل 
هم نشــده است. این هنرمند پیشکسوت در گفت و گویی با 
ایسنا درباره اینکه این روزها برای تلویزیون چه کار می کند و 
پیشنهادش به رئیس جدید صداوسیما چیست؟ تصریح کرد: 
من این روزها برای تلویزیون کاری ندارم چون دیگر کســی 
به ما کاری نمی دهد و ربطــی هم به کرونا ندارد. در واقع ما 
مورد اعتاب قرار گرفته ایم. اخیرا چندین کار خیلی ضعیف با 
رل های کوتاه در قالب ســریال پیشنهاد شد که قبول نکردم؛ 
البته کمی هم درگیر فیلم سینمایی ام بودم و حدود یک ماه 
و نیم پیش کارم تمام شد. فراهانی درباره فیلم سینمایی اش 
گفت: تصویربرداری »مهمانی از کارائیب« به تازگی به پایان 
رسیده است. حدود ۳۰ تا ۴۰ بازیگر تئاتر از جمله رضا بابک، 
بیوک میرزایی، کامران تفتی، شقایق فراهانی، فهیم رحیم نیا 
و آذرخش فراهانی ایفای نقش داشتند، خودم هم در آن بازی 
داشتم. در واقع هزینه ساخت و بودجه ای که در ابتدا برایمان 
رقم خورد دو میلیارد بود که بعد به چهار میلیارد تبدیل شد 
و کمی دست و بالمان را بست و شرایط سختی بر ما گذشت. 

از کلیــت کار راضی بودم. تمام عواملی کــه با ما کار کردند 
واقعا نهایت همکاری شــان را با من داشتند و حتی از نصف 
دستمزدشــان هم کمتر گرفتند و این باعث خوشحالی من 
بودم. این فیلم هنوز اکران نشده است. این بازیگر پیشکسوت 
سپس درباره پیشنهادش به رئیس جدید سازمان صداوسیما 
و راهکاری که برای برون رفت از مشکالت فعلی سازمان دارد، 
اظهار کرد: متأسفانه من آقای پیمان جبلی را نمی شناسم ولی 
آنچه این رســانه را در این سال ها آزار داده است، مسئله قوم 
و خویشــی و قبیله ای صداوسیماست یا به قول فرهیختگان 
مافیایی که در تلویزیون شکل گرفته است که لطمه فراوانی 
بــه فرهنگ و هنر ایران می زند. بــه نظرم این نهاد نگاه ملی 
نداشته است. وی همچنین به حذف حوزه تئاتر در تلویزیون 
اشاره کرد و گفت: در زمان های گذشته ما هر چهارشنبه در 
تلویزیون تئاتر داشــتیم و تا چند ســال پیش هم بخشی از 
برنامه های تلویزیون به تئاتر اختصاص داشت اما االن حدود 
چهارـ  پنج ســال است که آقایان غیرفرهنگی به این نتیجه 
رســیده اند که تئاتر به نفعشان نیست؛ چراکه نگاه نقادانه ای 
دارد؛ در حالی که نقد دولت، جاری کردن دولت است و به نظر 
من این نقدها به حکومت کمک می کند. از دید من هنرمند 
۷۶ ساله، حذف تئاتر از تلویزیون اتفاق خوبی نیست و نشان 

از ناآگاهی است. بازیگر سریال های مسافر زمان، خانه پدری، 
مدینه، زیر پای مادر، پشــت بام تهران، دختری به نام آهو و 
.... در عیــن حال تأکید کرد: اگر تلویزیون ما بخش های هنر 
را حذف کند طبیعتا به پدیده ای تبدیل می شود که به مردم 
کمک می کند تا به سمت کانال های بیگانه بروند و خوراکشان 
را از آنجا تأمین کنند. من از دهه ۴۰ در صداوسیما کار کرده 
ام و رادیو محفل اصلی من بوده است. متأسفانه مدیران عامل 
محترم سال هاســت قوم و خویش و رفقایشــان را روی کار 
می آورند و چیزی به اســم مافیا در صداوسیما به وجود آمده 

که لطمه زننده تاریخی بوده است.
این هنرمند ســپس با گله از رئیس پیشــین صداوسیما 

صحبتــش را اینگونــه ادامه داد: زمانی که رییس پیشــین 
صداوسیما )عبدالعلی علی عسکری( تازه بر اریکه صداوسیما 
نشسته بود، از طرف ۱۸ صنف خانه تئاتر دور هم جمع شدیم 
و نامه ای محترمانه برایشــان نوشتیم و خودم نامه را به دفتر 
ایشان بردم و به رئیس دفترشان گفتم به دستشان برساند و 
اینکه ما می خواهیم او را ببینیم، اما ایشــان )عبدالعلی علی 
عسکری( به ما توجهی نکردند و نه خبری شد و نه پیگیری.

فراهانی در پایان گفت: بی توجهی به ما و امثال ما، لطمه 
به مردم ایران زمین اســت. تمام حرف های من همین بود و 
فکر نمی کنم مشکالت صداوسیما به این راحتی ها حل شود، 

چراکه سال هاست به همین شکل بوده است.

بهزادفراهانی:

صداوسیما نگاه ملی ندارد
نگاه خویشاوندی مدیران صداوسیما آزاردهنده است

جزئیاتبرگزاریاولیندورهنمایشگاههای
بینالمللیرسانههایبرتر

اولیــن  خبــری  نشســت 
بین المللی  نمایشــگاه  دوره 
رســانه های برتر بــا حضور 
مدیرعامل  زمانــی  حســن 
شرکت سهامی نمایشگاه های 
جمهوری اسالمی، علی اکبر 
بهبهانی مدیرعامل شــرکت 

تعاونی مطبوعات کشــور و داود منافی رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه برگزار 
شد.

در این نشســت خبری، حسن زمانی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های 
جمهوری اسالمی، با اشــاره به اینکه پس از مدت ها قرار است نمایشگاهی به 
عظمت مطبوعات و رسانه ها در ســایت نمایشگاه بین المللی راه اندازی شود، 
برای اینکه جایگاه بلند رســانه ها را به جهانیان نشــان دهیم بیان کرد: از روز 
اولی که بحث برگزاری نمایشــگاه بین المللی رسانه های برتر مطرح شد، از آن 
اســتقبال و ده هزار متر مربع برای برگزاری این رویداد مطبوعاتی پیش بینی 

کردیم.
وی ادامه داد: نمایشــگاه بین المللی رسانه های برتر از بیست و سوم تا بیست 
و ششــم آذر ماه برگزار می شود. از همین جا از تمام رسانه ها دعوت می کنیم 
به خانه خودتان برگردید و در دولت جدید که با رویکرد عالی کارشان را آغاز 
کردند و نیاز داریم رســانه و مطبوعات آنچه اتفــاق می افتد را مطرح کنند و 

زمینه کار و ریل گذاری های دولت جدید روغن کاری کنند.
در ادامه این نشســت خبری داود منافی رئیس ســتاد برگزاری نمایشگاه، با 
اشاره به شعار نمایشگاه بین المللی رسانه های برتر با عنوان دوباره زندگی است 
دوباره جان تازه بیان کرد: دولت بیســت و سه دوره متولی برگزاری نمایشگاه 
مطبوعات بود و این رویداد مطبوعاتی در مکان های مختلف برگزار شد. امسال 
تصمیم گرفتیم در محلی برگزار کنیم که برای عرض اندام رسانه ها بهتر باشد.
وی ادامه داد: نخســتین نمایشــگاه بین المللی رســانه های برتر در دو بخش 
بســیار مهم برگزار می شــود. یکی از این بخش ها موزه رسانه هاســت بخش 
دیگــر به شــهدای خبرنگار اختصــاص دارد. محور بعدی مــا تقویت ارتباط 
مردم با رسانه هاســت. برگزاری هم اندیشی و گردهمایی مسئوالن رسانه ها و 
نشست های خبری چند مســئول با مردم از دیگر برنامه های نمایشگاه است. 
در صورت حضور حداکثری رســانه ها در نمایشگاه بین المللی رسانه های برتر 
زمینه بستن قرارداد هایی میان شرکت های صنعتی و چوب و کاغذ با رسانه ها 

فراهم می شود.
منافی درباره نحوه ثبت نام رســانه ها در نمایشگاه بین المللی رسانه های برتر 
ابراز کرد: رسانه ها می توانند از بیست و شش مهر تا ده آبان ماه برای ثبت نام 
به ســایت ما وارد شوند و از این طریق برای شرکت در نمایشگاه اعالم حضور 

کنند.
در این مراســم علی اکبر بهبهانی، مدیر عامل شرکت تعاونی مطبوعات کشور 
درباره کاغذ مطبوعات گفت خوشــبختانه دولت قبلی برای واردات کاغذ اقدام 
کردند با واردات ســی هزار تن کاغذ روزنامه به کشور موافقت شد ده نفر برای 
واردات کاغذ انتخاب شــدند. این افراد باالترین میزان کاغذ را به کشــور وارد 
کرده بود. پنج هزار تن سهمیه به شرکت تعاونی مطبوعات اختصاص داده شد. 
این میزان کاغذ را در اختیار اعضای شــرکت تعاونی مطبوعات و آن هایی که 

عضو این شرکت نیستند قرار می دهیم.
وی ادامه داد: به مطبوعات شهرســتانی بیشــترین میزان کاغذ را اختصاصی 
می دهیم. شــانزده هزار مجوز فعالیت رســانه در کشور داده شده است از این 
میان دو هزار رسانه فعال هستند. هزار و دویست رسانه پایگاه خبری و هشتصد 
رســانه از مجالت و روزنامه های کشور هستند. از فردا به تمام این رسانه ها در 

زمینه نمایشگاه بین المللی رسانه های برتر کشور اطالع رسانی می کنیم.

یکتهیهکنندهپیشکسوتبیانکرد

چراامثالرحیمیپورتازندهاند،قدرنمیبینند؟
رحیم رحیمی پــور از جمله 
انقالبی  و  مومن  سینماگران 
به معنای واقعی کلمه بود و 
متاسفانه چون راستگو بود و 
مجیز هیچ مدیری را نگفت، 
بایکوت شــد و دو دهه بیکار 
ماند. چرا رحیمی پور تا زنده 

بود، قدر ندید؟ 
شــریفی  امیرحســین 
در  که  باســابقه  تهیه کننده 

تولید دو فیلم  »الماس بنفش« و »مستاجر« کنار رحیمی پور فقید بود، با بیان 
مطلب فوق گفت: رحیم را از دهه شصت شناختم یعنی همان زمان که زودتر 
از خیلی از مدعیان، فیلم دفاع مقدسی »زندان دوله تو« را ساخت و خیلی زود 
هم عالیق مشــترک، ما را به همکاری کشاند و چند فیلم کنار هم کار کردیم. 
متاســفم که رحیمی پور رفت چون در این یک دهه اخیر بسیار تالش کرد که 

کار تازه ای کند و نتوانست. 
این تهیه کننده ادامــه داد: همین دو هفته پیش بود که رحیمی پور فیلمنامه 
ســریالی انقالبی را برایم فرستاد. فیلمنامه را خواندم و دیدم هنوز همان نگاه 
متعالــی به آدم های جنــگ را در کار دارد و با همان خلق و خوی انســانی، 
به شــخصیت پردازی پرداخته و بدون پرده دری های اخالقی، داستانی جذاب 
روایت کرده. وقتی از او پــرس و جو کردم که چرا چنین فیلمنامه ای را برای 
تولید دراختیار ارگان های مدعی حمایت از آثار ارزشی نمی گذارد، دلش خون 
بود که چون اهل ریاکاری نیســت و مجیز مدیران را نمی گوید، هیچ حمایتی 
نمی بیند. تهیه کننده »ضیافت« و »پری« با اشاره به تالش های این کارگردان 
فقید برای کار در سینما و تلویزیون گفت: مدیران فارابی که خیلی وقت پیش 
او را بایکوت کردند چون بی تعارف آنها را نقد می کرد و نگاه غلط آنها به تولید 
فیلم های شــبه هنری بی مخاطب را به چالش می کشــید. از نظر رحیمی پور 
ســینما بدون مخاطب معنا نداشت و برای همین بود که مدیران دهه شصت 
فارابی که اثرات تفکرات شــان همچنان تا امروز باقیست  امثال این فیلمساز را 
طرد کردند. شریفی افزود: رحیمی پور فیلمهایی مثل »زندان دوله تو« و »اتاق 
یک« را در کارنامه داشت که هر یک از آنها برای اینکه فیلمسازی تا آخر عمر 
بتواند مشمول حمایت باشد کافیست ولی چون او آدمی بود که به هیچ مدیری 

باج نداد، مدتها بیکار بود تا خبر فوتش را شنیدیم. 
تهیه کننده »هــور در آتش« گفت: برای من در تولید، شــخصیت کارگردان 
خیلی مهم اســت و بارها تصمیم داشــتم از او به عنــوان کارگردان در یک 
پروژه انقالبی اســتفاده کنم ولی متاسفم که بگویم حتی اجازه ندادند او یک 
تله فیلم بسازد!!! اینکه چرا مدیران ارگان های مختلف در شعار، دم می زنند در 
حمایت از فیلمســازان انقالبی ولی در عمل آنها را به دفتر خود راه نمی دهند 
فقط ریشــه دارد بر وارونگی فرهنگی. اگر مدیران فرهنگی بر ســر کار بودند 
از امثال رحیمی پور بیشــتر اســتفاده می شــد و این طور نبود که تازه بعد از 
مرگ متوجه دســتاوردهای آنها بشوند .  تهیه کننده »اشک سرما« خاطرنشان 
ســاخت: متاسفم از مرگ رحیمی پور ولی خوشحالم از اینکه او تا لحظه مرگ 
پای آرمان هایش ایســتاد و مجیز مدیر هیچ ارگانــی را نگفت! واقعا موقعیت 
بالهت باری اســت که مدیران نهادهای متمول این مملکت از باز بودن درهای 
خود به روی الیور استون و مل گیبسون می گویند و حتی کارمندان بی بی سی 
یا صدای آمریکا را به جشــنواره ها یا شبکه های خود خود دعوت می کنند ولی 

فیلمسازان انقالبی مومن و مسلمان، کامال منزوی شده اند. 
شریفی ادامه داد: شاهد بودم که رحیمی پور برای دیدار با یک مدیر تلویزیون 
ساعتها پشــت در اتاق او ماند و مدیر مربوطه که حاال آقازاده اش را کارگردان 
کرده، حتی به اندازه یک ربع به او فرصت نداد. رحیمی پور که فوت شد و رفت 
ولــی هر مدیر باوجدان باید رحیمی پورهای زنــده را دریابد.  این تهیه کننده 
بیان داشت: جمال شــورجه دیگر کارگردان انقالبی است که در »شب دهم« 
با ایشان کار کردم. ایشان هم نزدیک به هشت سال در دولت قبل بیکار بود و 
نتوانست هیچ کدام از طرحهایش را به نتیجه برساند تا در نهایت گرفتار سکته 
مغزی شد و حاال که به شدت بیمار است،تازه برخی مدیران، یادشان افتاده به 
خانه اش بروند و با او ســلفی بگیرند.  امیرحسین شریفی ابراز امیدواری کرد: 
از رحیمی پور و شــورجه که گذشت،امیدواریم با حضور رییس تازه در سینما، 
مدیرانی در زیرمجموعه های سینمایی گمارده شوند که تاریخ سینمای انقالب 
و سینماگران انقالبی را خیلی خوب بشناسند تا این طور نباشد که تازه بعد از 

مرگ رحیمی پورها،یادشان بیفتد چنین فیلمسازانی هم داشته ایم.

خبر 

نگاه

شــهر های مختلــف ایــران بــا برگزاری 
نمایشــگاه های انفــرادی و گروهــی میزبان 

هنرمندان و عالقه مندان به هنر هستند.
به گزارش هنــر آنالین،  این هفته تعدادی 
از گالری های شــهر های مختلف ایران پذیرای 
آثــاری از هنرمندان بومی یا مهمان هســتند 
که آثار خود را در شاخه های مختلف هنر های 
تجسمی در معرض دید عالقه مندان به هنر قرار 
دهند. تام، اصفهان: نمایشگاه آثار آیدا کبیری 
با عنوان »من در هیأت دیگری« تا ۱۰ آبان در 
گالری تام به نشانی خیابان حکیم نظامی، کوچه 
کلیسا وانک، روبه روی دانشگاه هنر، پالک ۲، 

طبقه اول برپاست. سروناز، شیراز: نمایشگاه آثار 
مژگان حیدر دوســت با عنوان » های برید« تا 
۵ آبان در نگارخانه ســروناز به نشــانی شیراز، 
خیابان قصردشــت، حدفاصل کوچه ۸۸ و ۹۰ 
برپاست. هان، شیراز: نمایشگاه آثار آیدا صراطی 
با عنوان »پیدا و پنهان« تا ۴ آبان در گالری هان 
به نشانی انتهای خیابان عفیف آباد، نبش کوچه 
۱۹، ســاختمان ۱۵۶، زیرزمین برپاست. چوم، 
بندر انزلی: نمایشــگاه گروهی »سیسُتپ« تا 
۲۸ آبان در گالری چوم به نشــانی بندرانزلی، 
خیابان آیــت اهلل طالقانی، کوچه کافی، پالک 
۶۶ برپاست. موتورخونه، شیراز: نمایشگاه آثار 

حجمی حامــد قجرپور با عنــوان »زیر و رو« 
در گالری موتورخونه به نشانی شیراز، خیابان 
ارم، کوچه ۳، خانه هنر شــیراز برپاست. جم، 
شیراز: نمایشگاه نقاشی علی قهرمانی با عنوان 
»آن ســرو« تا ۲۶ مهر ماه در نگارخانه جم به 
نشانی شیراز، بلوار آیت اهلل ربانی، قبل از میدان 
ابوالکالم، بین کوچه ۹ و ۷، پالک ۲۲۵برپاست. 
امروز، اصفهان: نمایشــگاه گروهی »ســاتورن 
فرزندانش را می بلعد« تا ۳ آبان در گالری امروز 
برپاست. عالقه مندان می توانند به نشانی آبشار 
دوم، کوچه فرشید، پالک ۳۲۴ مراجعه کنند. 
هشت چشمه، کاشان: نمایشــگاه آثار فاطمه 

اسماعیلی با عنوان »پیدا و پنهان« و نمایشگاه 
آثار حجمی علی اعتبار در فضای هنری هشت 

چشمه به نشانی کاشــان، خیابان مالفتح اهلل، 
کوچه مفسر۵، پالک۴۴ برپاست.

»هایبرید«درشیرازو»سیسُتپ«دربندرانزلی

بازدیداز۹نمایشگاههنریدراستانها

بــردن یک جایزه ادبــی یک میلیون یورویی نویســنده زن 
داستان هایی جنایی و معمایی ادبیات اسپانیا را ناچار کرد هویت 
واقعــی خود را فاش کند. به گزارش هنــر آنالین،  کارمن موال 
که خیلی ها او را »النا فرانته اســپانیا« می خوانند، از نامدارترین 
نویسندگان داستان های جنایی و بسیار خشن ادبیات اسپانیولی 
اســت. وقتی نام یکی از کتاب های خانم موال در مراسم معرفی 
برندگان جایزه ادبی پالنتا در حضور پادشــاه اسپانیا اعالم شد، 

همه حاضران از آنچه روی صحنه می دیدند شگفتزده شدند.
با اینکه خیلی ها می دانســتند کارمن موال صرفا یک نام مســتعار اســت اما کسی انتظار نداشت سه مرد با هم 
برای گرفتن جایزه یک میلیون یورویی پالنتا روی صحنه ظاهر شــوند. آگوســتین مارتینز، خورخه دیاز و آنتونیو 
مرســرو پیش از آنکه با همدیگر نام ســاختگی کارمن موال را برگزینند و داستان هایی جنایی بنویسند، در دنیای 
فیلمنامه نویسی فعال بودند و فیلمنامه سریال »بیمارستان مرکزی« هم کار آنها بوده است. نام قهرمان داستان های 
این ســه نویســنده که دهه های چهارم و پنجم زندگی را پشت سر می گذارند، زنی کارآگاه است به نام النا بالنکو 
با عادت های عجیب و غریب. هر ســه نویســنده ادعا کرده اند دلیل برگزیدن یک نام زنانه برای نام مستعار خالق 
داســتان های جنایی، فریب دادن مردم و فروش بیشتر کتاب ها نبوده است. هر چند پیش تر گفته شده بود کارمن 
موال یک استاد دانشگاه چهل و چند ساله است. نکته جالب درباره داستان تازه این نویسنده که برنده جایزه پالنتا 
شده، نبودن شخصیت بالنکو در آن است. این کتاب که هنوز منتشر نشده، تریلری تاریخی مربوط به سال ۱۸۳۴ 
و دوران همه گیری طاعون است. یک قاتل زنجیره ای فقط سراغ دخترها می رود و برای یافتن او یک روزنامه نگار، 
یک پلیس و یک زن کنار هم جمع می شــوند و ماموریت خود را آغاز می کنند. پنهانکاری سه نویسنده مرد پشت 
نام مســتعار یک زن با انتقادهای گسترده ســازمان های زنانه روبه رو شده و خیلی ها آنها را به استفاده نادرست از 
احســاس های لطیف زنان متهم کرده اند. حاال باید دید با افشــا شدن هویت واقعی کارمن موال، کتاب های او یا آن 

نویسندگان مرد از این پس هم پرفروش می شوند یا نه.

کارگردان مســتند »آن مرد با اتوبوس آمد« با اشاره به تاریخ 
پرفراز و نشیب اتوبوسرانی تهران ابراز امیدواری کرد فیلمش در 
پانزدهمین جشنواره »سینماحقیقت« با استقبال تماشاگران رو 
به رو شود.  نیما مهدیان درباره مستند »آن مرد با اتوبوس آمد« 
به هنرآنالین گفت: اتوبوس وســیله ای است که همه ما سوار آن 
شده و با فضایش آشنا هستیم. در اتوبوس می شود همه اقشار و 
سنین جامعه را دید. احوال خوب و بد، گپ و گفت های سیاسی 
و اجتماعــی همه و همه در اتوبوس و بین مردم اتفاق می افتد و 

در هر ســفر کوتاه یا بلند درون شهری، شــما می توانید حال مردم را در اتوبوس ها متوجه شوید. این کارگردان 
ادامه داد: بر اســاس این رابطه، ایده ســاخت یک مستند به ذهنم رســید که تراژیک و کمدی است. این فیلم، 
رویکرد جامعه شــناختی دارد و البته مروری بر حوادثی بوده که اتوبوسرانی تهران از سر گذرانده است. مهدیان 
افزود: پژوهش این فیلم از سال ۹۶ شروع شده و باید بگویم کار بسیار گسترده و پراکنده بود. از میان نهادها و 
ارگان ها که اســناد، تصاویر و منابع مربوط به تاریخ اتوبوســرانی و اتفاق های خاصی که من در فیلم به آن اشاره 
کردم، داشتند، صدا و سیما با من کمترین میزان همکاری را داشت. اما اغلب نهادها و مراکز به ویژه روابط عمومی 
اتوبوســرانی تهران همراهم بودند تا این فیلم در بیش از دو ســال به سامان برسد. عوامل این فیلم هم با وجود 
شــرایط ســخت تصویربرداری و کمبود بودجه، در کنارم بودند و بی دریغ همکاری کردند تا »آن مرد با اتوبوس 

آمد« به این مرحله رسید.
وی گفت: فیلم توســط آرش قاسمی صداگذاری می شود. زیرنویس انگلیسی هم در حال انجام است و فیلم 
فرم حضور در پانزدهمین جشنواره »سینماحقیقت« را پر کرده است. امیدوارم فیلم برای این دوره از جشنواره 

سینما حقیقت پذیرفته شود و بخت دیده شدن در این رویداد را به دست بیاورد. 
عوامل تولید این پروژه عبارتند از راوی: فریبرز گلبن، آهنگســاز و انتخاب موسیقی: محمد مهدی گورنگی، 

طراح و ترکیب صدا: آرش قاسمی، مدیر تولید: جواد کحالی، عکاس: مسعود اشتری.

مرورتاریخاتوبوسرانیبا»آنمردبااتوبوسآمد«جایزهیکمیلیونیوروییهویتجنایینویسزناسپانیاراافشاکرد

»نامه های ولفگانگ آمادئوس موتزارت« به 
انتخاب و ویرایش هانس مرســمان و ترجمه 
محسن الهامیان منتشر شد. به گزارش ایسنا، 
این کتاب در ۳۸۱ صفحه و با قیمت ۷۰ هزار 
تومان در انتشــارات علمی و فرهنگی منتشر 
شده است. در معرفی ناشر از این کتاب آمده 
اســت: کمتر کســی را می توان یافت که نام 
ولفگانگ آمادئوس موتزارت )موزار و همچنین 
موتسارت( به گوشش نخورده باشد. بسیاری از 
ما قطعات موسیقی ای را که این موسیقی دان 
آلمانی نوشــته بود شــنیده ایم. موتزارت در 
ســال ۱۷۵۶ در آلمان به دنیا آمد و به سال 
۱۷۹۱، در ۳۵ سالگی و در اوج فقر درگذشت.   
موتــزارت عالوه بــر نت های موســیقی اش، 
نامه هایــی را هم از خود برجای گذاشــت که 

۷۴ ســال بعد از مرگش یعنی در سال ۱۸۶۵ 
ترجمه و منتشــر شــد؛ کار ترجمه انگلیسی 
این متــون را لیدی واالس بر عهده داشــت. 
ســال ها بعد هانس مرســمان، موسیقی دان 
آلمانی )۱۸۹۱-۱۹۷۱( دســتی به متن این 
نامه ها کشــید و به آن خط زمانی بخشید؛ در 
واقع کاری که مرســمان انجام داد، گزینش و 
مرتب سازی نامه های موتزارت از دوران بچگی 
تا مرگش بود. نامه هایی که از سوی موتزارت 
خطاب به پدر، خواهر و همسرش نوشته شده 
است. آن چه درباره محتوای نامه های موتزارت 
جلب توجه می کند، نثر آن هاســت. در واقع 
هنگامی که صحبت از انتشــار نامه های یک 

شخص مشــهور به میان می آید، توقع نثری 
جدی یا حداقل با اسلوب ادبی خاص است. اما 
درباره موتزارت به گواه مقدمه ناشر انگلیسی 
کتــاب، این نامه هــا نثری متفکرانــه و ادبی 
ندارند، بلکه به سبک گفت وگو نوشته شده اند. 
به عبارتی دیگر به قصد انتشار نوشته نشده اند 
و بیشــتر بازتاب دهنده روحیه این آهنگساز 
قرن شانزدهم میالدی اند؛ روحیه ای کودکانه 

یا بهتر بگوییم روحیۀ کودکی نابغه.
نخســت نامه این مجموعه مربوط به سال 
۱۷۶۹ یعنی ۱۳ سالگی موتزارت و خطاب به 
مادرش بوده اســت. در برخی دیگر از نامه ها 
نیز با احترام و عالقه شدید موتزارت به پدرش 

آشنا می شــویم. البته این موسیقی دان شهیر 
هنگامی که به سن اســتقالل رسید اختالف 
عقیــده و تضاد فراوانی با پــدرش پیدا کرد؛ 
البته اختالفــی که همواره لحنی محترمانه را 
بین آن دو نشان می دهد. بخشی دیگر از این 
نامه ها سیر زندگی موتزارت را نشان می دهد؛ 
از اوج گیری نبوغ موسیقیایی اش تا تالش  برای 
یافتن جای پایی در دربارهای گوناگون. چیزی 
که شــاید بتوان آن را نقطه افول ستاره بخت 
موتزارت در نظر گرفت. آن جا که همســرش 
می  نویســد: »شــوهرم به راحتی می توانست 
در خــارج موقعیت و پــول خوبی پیدا کند و 
خانواده خود را در تنعم و بی نیازی قرار دهد. 

پیشنهادهای مکرری با درآمد مکفی به او شد، 
ولی خدمت به دربار ســلطنتی این شهر را به 
همه این پیشــنهادها ترجیــح داد و به آن ها 
وقعی نگذارد.« البته خدمت به دربار در نهایت 
عایده ای منفی برای موتزارت داشت و آن هم 
تنفرش از سالزبورگ، زادگاهش است. اگرچه 
بخشی از این تنفر به دلیل رفتار استبدادگونه 
پــدر بود، اما بخــش اعظم آن به خشــونت  
اربابش آرک بیشاپ بازمی گردد که دستور داد 
با لگدی این ولگرد بی سر و پا، موتزارت را از 

قصر بیرون کنند.
نامه های موتزارت، داستان و نمایانگر خط 
زندگی موســیقی دانی است که ستارۀ اقبالش 
در جهان موســیقی درخشیدن گرفت، اما به 

سرعت غروب کرد.

»نامههایموتزارت«منتشرشد


