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ایرج پزشکزاد درگذشت

ایرج پزشکزاد ،طنزپرداز و خالق «داییجان ناپلئون» در
 ۹۴سالگی در آمریکا از دنیا رفت.
صفحه انتشــارات فرهنــگ معاصر و ناشــر کتابهای
پزشکزاد در یادداشتی نوشته است:
«عالیجناب پزشکزاد عزیز
در ســوگ شــما که تلخترینها در شــیرینی کالمتان
شربتی میشد تا بیمرثیهخوانی عالج درد کند ،شرم داریم
که به ماتم بنشــینیم؛ که این طریق شما نبود و ما از شما
آموختیم که زندگی را ســتایش کنیم ،رنجها را به استهزا
بگیریم و به جای تســلیم ماتم شدن با سالح شادمانی به
جنگ سیاهی برویم .دلتنگی نبودنتان را چون سرو استوار
قامتتان بر ادبیات ایرانزمین ارج مینهیم تا جنگلی شــود
سرشار از شادمانی ،عشــق به زندگی و فرهنگ این مرز و
بوم.
سفر به سالمت
سالم ما را به هفتهزارسالگان برسانید.
انتشــارات فرهنگ معاصر ناشر رسمی آثار زندهنام ایرج
پزشکزاد».
ایرج پزشکزاد (الف .پ .آشنا) (زاده  )۱۳۰۶از نویسندگان
و طنزپردازان معاصــر ایرانی بود که در  ۲۲دی  ۱۴۰۰در
سن  ۹۴سالگی در لسآنجلس از دنیا رفت.
او بیشتر به خاطر آفرینش رمان «داییجان ناپلئون» و
شخصیتی به همین نام شناخته میشود که در سال ۱۳۵۵
مجموعه تلویزیونی «داییجان ناپلئون» توسط ناصر تقوایی
برگرفته از این رمان ساخته شد.
«حــاج ممجعفــر در پاریس» (خاطرات)« ،ماشــاءاهلل
خان در بارگاه هارونالرشــید» (رمان)« ،بوبول»(طنزیات
اجتماعی) «آسمون ریسمون»(طنزیات ادبی)« ،داییجان
ناپلئون» (رمان)«ادب مرد به ز دولت اوســت تحریر شد»
(نمایشنامه)« ،انترناسیونال بچهپرروها» (طنزیات سیاسی)،
«شهر فرنگ از همه رنگ» (طنزیات سیاسی و اجتماعی)،
«خانــواده نیکاختر» (رمان)« ،رســتمصولتان»(طنزیات
اجتماعی)« ،گلگشت خاطرات» (طنزیات اجتماعی)« ،پسر
حاجی باباجان»(نمایشنامه)« ،به یاد یار و دیار»(خاطرات)
و «بلیط خانعمو» (نمایشنامه) از جمله آثار بهجامانده از
او هستند.
همچنین ترجمه کتابهای «روزولت» نوشــته ســارا
دالنو روزولت« ،ملک مقرب در جمع شــیاطین»« ،دختر
گرجی»« ،زندانــی کازابالنکا» و «ماروا» نوشــته موریس
دوکبرا« ،دزیره» اثر آن ماری ســلینکو« ،افسونگران دریا»

وداع با خالق «داییجان ناپلئون»

نوشته آلفرد ماشار« ،جمیله» از هانری بوردو« ،عدالت اجرا
شدهاســت» از ژان مکر« ،دو سرنوشت» از ویلکی کالینز،
«فردا گریه خواهم کرد» نوشــته لیلیان راث و «شــوایک
ســرباز پاکدل» از یاروسالو هاشــک توسط او منتشر شده
است.
«مروری در تاریخ انقالب روسیه»« ،مصدق بازمصلوب:
چند مقاله سیاســی»« ،مروری در تاریخ انقالب فرانسه»،
«طنز فاخر سعدی»« ،حافظ ناشــنیدهپند»« ،مروری در
انقالب مشــروطیت ایران» و «ریشــههای اختالف چین و
شوروی» هم در کارنامه ایرج پزشکزاد به چشم میخورد.
«ایرج پزشکزاد» علی حاتمی ادبیات ایران است
شــهرام شــهیدی با بیان اینکه ایرج پزشکزاد در قله
رمان طنز ایران قرار دارد ،میگوید :میتوانم بگویم او علی
ی حاتمی در
حاتمی ادبیات ایران است زیرا جزئیاتی که عل 
سینما داشت ،پزشکزاد در نوشتار خود داشت و با جزئیات
به مسائل میپرداخت.
این طنزپرداز در پی درگذشت ایرج پزشکزاد در گفتوگو
با ایسنا اظهار کرد :شاید بشود گفت آقای پزشکزاد در سالی
که این رمان را نوشــتند ،جدیترین رمان طنز ایران بود و
فکر میکنم هنوز هم هست زیرا در زمینه رمان طنز اثری
به این قدرت و قوت اصال نداشــتیم و تا امروز هم نداریم.
میتوانم بگویم این اثر قله رمان طنز در ادبیات ایران است

و جالب اینکه پزشکزاد در این اثر مرز مشترکی بین طنز و
فکاهه ایجاد کرده ،یعنی میتوان گفت این کتاب هم طنز
است و هم فکاهه و هر دو را با هم دارد.
او افزود :پزشکزاد در شوخینویسی بسیار قدرتمند است.
در شخصیتپردازی و فضاسازی هم بسیار قدرتمند است؛
در فضاسازی میتوانم بگویم علی حاتمی ادبیات ایران است
زیــرا میتوانید با خواندن کارش تصویرســازی کنید .اگر
سریال «داییجان ناپلئون» ناصر تقوایی را با کتاب پزشکزاد
مقایسه کنید  -نمیخواهم بگویم ساخت این سریال راحت
بوده ،تقوایی اثر درخشــانی خلق کرده  -پزشــکزاد چنان
شخصیتها را ساخته و پرداخته و چنان فضاسازی درست
توصیف شــده ،آن خانــه و حیاطهــا ،ورودی و خروجی
و بازار چنان قشــنگ تصویر شــده که میتوان گفت مثل
جزئیاتی که علیحاتمی در ســینما داشته ،آقای پزشکزاد
در نوشــتار خود داشــته و با جزئیات به مسائلپرداخته
است ،برای همین ســریال «داییجان ناپلئون» موفق شد
زیرا یک زیرساخت بسیار قوی وجود داشته ،هرچند آقای
تقوایی زحمت کشیده اســت .این کتاب همه چیز را توام
داشته؛ داستان بسیار قوی ،جزئیات دقیق ،شخصیتسازی
قدرتمند و داستان تاریخی.
شانس ایرج پزشکزاد
ِ
رویا صدر با بیان اینکه پیوند زبان زنده و عامیانه مردم

همایون شجریان برای «جیران» خواند

کوچه و بازار با زبان ادب فارســی آثار طنز ایرج پزشکزاد را
خواندنیتر کرده ،میگوید :کمتر نویسندهای این شانس را
یافته که نوشــتههایش بهصورت تکیهکالم مردم کوچه و
بازار دربیاید و وارد زبان و فرهنگ سیاسی و اجتماعی مردم
ما شــود .این طنزپرداز و پژوهشگر طنز در پی درگذشت
ایرج پزشکزاد ،در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده،
نوشته است :خبر کوتاه بود« :ایرج پزشکزاد چهره بیبدیل
طنز ایران درگذشت ».میتوانیم با تاسف از درگذشتش به
یاد بیاوریم که رمان «دایی جان ناپلئون» او با طنز شیرین،
هوشمندانه و کناییاش رمان یکه طنز تاریخ ادبیات ماست.
کمتر نویســندهای این شــانس را یافته که نوشتههایش
بهصورت تکیهکالم مردم کوچه و بازار دربیاید و وارد زبان و
فرهنگ سیاسی و اجتماعی مردم ما شود.
میتوانیم به یاد بیاوریم که پزشکزاد قلمی چندمنظوره
داشت که در نمایشــنامه ،پژوهش ،رمان ،ترجمه ،داستان
کوتاه و نقد ادبی طنز توانســت آثار ماندگاری از خود بهجا
بگذارد .پزشکزاد متولد  ۱۳۰۶و از نویسندگان دوران گذار
ایران از سنت به مدرنیته بود .در خانوادهای اشرافی بزرگ
ل کرده بود و از رهگذر
شده و در فضای زندگی مدرن تحصی 
آشنایی نزدیک با تقابل این دو فضا توانست به روانشناسی
اجتماعی و سیاســی عمیق آدمهای دوران خود دست یابد
و با دســتمایه قــرار دادن یافتههای خود بــه آثار طنزش
عمق بخشــد .رمان «دایی جان ناپلئــون» حکایتگر زوال
اشرافیت در سایۀ رشد بورژوازی و تغییر ساختاری طبقات
اجتماعــی در دهههای ابتدایی قرن حاضر اســت .جاری
ســاختن لحنهای متفاوت برای آدمهای این اثر بهتناسب
کاراکتر ،شخصیت و جنسیت آنها به طن ِز عبارتی آن عمق
میبخشد .طنزی شیرین ،هوشــمندانه ،چندالیه و کنایی
که بر بســتر قصهای سرراســت و بیادعا جاری میشود و
شــکل میگیرد و رمانی خوشخوان و مفرح میسازد .اثر
در انعکاس رفتار و روابط آدمیان در ســطح نمیماند و به
عمق رفتارهای فردی و اجتماعی نقب میزند تا رنگ اثری
تمثیلی درباره جامعه ایرانی به خود بگیرد و اصطالح «نگاه
دایی جان ناپلئونی» بهعنوان نمــاد توهم توطئه و جنون
خودقهرمانپنــداری در حافظه جمعــی ایرانیان جا گیرد.
ما در شــخصیتهای دایی جان ناپلئون خودمان رادیدیم.
شخصیتهایی که دقیق و هنرمندانه پرداخت ه شدهاند تا هر
یک نمایندۀ یک تیپ اجتماعی و شخصیتی باشند و ذهن
ایرانی در پس هاله طنز قوی و ماندگار اثر ،شخصیتهایی
باورپذیر و زنده را ببیند که با آنها آشناست.

«مسئله بودن و نبودن» تجربه مشترک اروین و ماریلین یالوم

چالش ماههای آخر در کنار هم بودن

کتاب «مســئله بودن و نبودن» با زیر عنوان عشــق،
فقدان و آنچه در پایان اهمیت دارد ،نوشته اروین د .یالوم
و ماریلین یالوم با ترجمه نازی اکبری منتشر شده است.
بــه گــزارش هنرآنالین ،ایــن کتــاب از  ۳۵بخش با
عناویــن «جعبه حیاتــی»« ،زمینگیر شــدن»« ،آگاهی
از ناپایــداری»« ،چرا بــه مراکز زندگی بــا مراقبتهای
دایمــی نقل مــکان نمیکنیم؟»« ،بازنشســتگی :لحظه
دقیق تصمیمگیــری»« ،پسرویها و آرزوهــای تازه»،
«باری دیگر خیره به خورشــید»« ،به هر حال این مرگ

از آن کیســت؟»« ،رویارویی با فرجامها»« ،لحاظ کردن
خودکشــی کمکی»« ،شمارش معکوســی پرتشویش تا
پنجشــنبه»« ،یک غافلگیری به تمــام معنا»« ،پس حاال
دیگر میدانی»« ،حکم مرگ»« ،وداع با شــیمی درمانی
و امید»« ،از مراقبتهای تســکینی تا آسایشگاه بیماران
محتضــر»« ،مراقبت در آسایشــگاه بیمــاران محتضر»،
«توهمی آرامشبخش»« ،کتابهای فرانســوی»« ،پایان
نزدیک میشــود»« ،مرگ از راه میرســد»« ،تجربه پس
از مــرگ» (به یــادش خواهیم بود)« ،زندگــی به عنوان
بزرگسالی مستقل و مجرد»« ،تنها در خانه»« ،آمیزش و
سوگ»« ،غیرواقعی بودن»« ،بیحسی»« ،کمکی از سوی
شوپنهاور»« ،آشکار شدن انکار»« ،بیرون رفتن»« ،ناتوانی
در تصمیمگیری»« ،در بــاب مطالعه آثار خودم»« ،هفت
آموزه پیشرفت در سوگدرمانی»« ،آموختنم ادامه دارد»
و «ماریلین عزیزم» تشکیل شده است.
اروین یالوم روانپزشک و همســر نویسنده او ماریلین
یالوم پس از اطالع از ابتالی ماریلین به بیماری ســرطان
کتاب «مســئله بودن و نبودن» را نوشتهاند .اروین یالوم
نویسنده کتابهایی همچون «خیره به خورشید»« ،غلبه
بر هراس از مرگ» و «رواندرمانی اگزیستانسیال» است.
او همیشــه درباره مرگ نوشــته و تمامی زندگی خود را
وقــف افرادی کرده که از اضطراب مرگ و ســوگواری در

عــذاب بودهاند اما ،آنطور که گفته اســت خودش هرگز
در موقعیتی قرار نگرفته بوده که نیازمند درمانروان خود
باشد تا وقتی تشخیص داده میشود همسرش ماریلین به
سرطان مبتال است.
ایــن دو در کتــاب از چالشهای عمیــق جدیدی در
زندگی خــود پرده برمیدارند ماریلین از چگونه آســوده
مردن میگوید و یالوم از زندگی بدون ماریلین مینویسد.
آنان در کتاب «مســئله بودن و نبودن» از تجربه ماههای
آخــر در کنار هم بودن گفتند و یالوم ســه ماه اول بدون
حضور ماریلین در زندگیاش را به تصویر کشیده است .در
یادداشت نازی اکبری مترجم کتاب که خود رواندرمانگر
اســت ،آمده« :درمانگران از آنچه بر ســر درمانجویانشان
میآید در امان نیســتند .صرفنظــر از تجربه ،آگاهی و
خبرگی درمانگر در رویارویی با غم و اندوه و ســوگواری،
درک و فهــم واقعی حس فقدان امــری تقریبا غیرممکن
اســت مگر این که خود درمانگر آن مرحله را پشــت سر
گذاشته باشد.
این کتاب روایتی است صادقانه و هدیهای است به آنان
کــه در پی حمایت عاطفی ،غمگســاری و زندگی پرمعنا
هستند ،و در صدد اســت که هستی ،صمیمیت ،عشق و
سوگواری را از منظری کامال انسانی بررسی کند».
در صفحه  ۴۷کتاب آمده است« :چندین سال است که

با بازنشستگی با احتیاط روبهرو میشوم و آن را با دوزهای
کــم امتحان میکنم .رواندرمانــی کار همه عمرم بوده و
رها کردنش دردناک اســت .چند سال پیش ،اولین قدمم
به سوی بازنشستگی را برداشتم ،زمانی که تصمیم گرفتم
بــه درمانجویان جدیدم از همان اولین جلســه بگویم که
فقط آنها را به مدت یکســال خواهم دید .برای تنفر من
از بازنشســتگی از شغل رواندرمانی دالیل بسیاری وجود
دارد .دلیل اصلی این اســت که مــن از کمک به دیگران
بســیار لذت میبرم و تا این مقطــع از عمرم در این کار
خبره شدهام.
دلیــل دیگرش ،کــه آن را با کمی شــرمندگی اعالم
میکنم ،این اســت کــه دلتنگ شــنیدن آنهمه قصه
میشــوم .من برای شــنیدن قصه عطشی ســیریناپذیر
دارم ،مخصوصــا برای قصههایی کــه بتوانم در تدریس یا
نوشتههایم استفاده کنم .از کودکی عاشق قصه بودهام و،
بهغیر از سالهای تحصیل در دانشکده پزشکی ،همیشه،
بیبروبرگرد ،قبل از خواب کتاب خواندهام».
کتاب «مســئله بودن و نبودن» با زیر عنوان عشــق،
فقدان و آنچه در پایان اهمیت دارد ،نوشته اروین د .یالوم
و ماریلین یالوم با ترجمه نازی اکبری در شمارگان ۱۱۰۰
نسخه و با قیمت  ۵۵هزار تومان از سوی انتشارات ققنوس
منتشر شده است.

 ،۲۰۲۱سال طالیی فروش کتاب در بریتانیا

نمایش آثار هما امامی در موزه اهلن آلمان

در سال  ۲۰۲۱آمار فروش کتاب در بریتانیا به بیشترین حد در یک
دهه اخیر رســید .به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین ،در سال ۲۰۲۱
بهرغم همهگیری کرونا ،روند فروش کتاب در بریتانیا افزایش داشت و
با وجود بیش از  ۲۱۲میلیون نســخه کتاب فروختهشده ،سال ۲۰۲۱
بیشترین آمار فروش کتاب در یک دهه اخیر را به خود اختصاص داد.
این افزایش فروش کتاب تا حدی مدیون افزایش محبوبیت رمانهای
جنایی ،علمی تخیلی ،فانتزی و عاشقانه بود .در مجموع در سال ۲۰۲۱
آمار فروش کتاب در بریتانیا به نســبت ســال  ۲۰۲۰حدود  ۵درصد
افزایش داشت .در سال  ۲۰۲۱در مجموع ارزش کتابهای فروختهشده به  ۱.۸۲میلیارد پوند رسید .این آمار اخیرا
توسط وبسایت «نیلسن بوکاسکن» ارائه شد .این افزایش در فروش درحالی حاصل شده است که کتابفروشیهای
سراســر بریتانیا در سهماهه نخست سال  ۲۰۲۱تعطیل بودند .بر اســاس آمار ارائهشده ،در سال  ،۲۰۲۱کتابهای
عاشــقانه ،علمی تخیلی و جنایی به ترتیب در مقایسه با سال  ۲۰۱۹بیشترین افزایش فروش را در بین کتابهای
داســتانی داشتند .دو مورد از رمانهای جنایی «ریچارد عثمان» ،یعنی «باشگاه قتل پنجشنبهها» که اثر پرفروش
سال گذشته شد و همچنین کتاب «مردی که دو بار جان داد» دیگر اثر پرفروش سال گذشته از جمله آثاری بودند
که در افزایش آمار فروش کتاب نقش پررنگی داشتند« .باشگاه قتل پنجشنبهها» نوشته «ریچارد عثمان»« ،پسرک،
موش کور ،روباه و اسب» نوشته «چارلی مکزی»« ،کتابخانه نیمهشب» نوشته «مت هیگ»« ،مردی که دوبار جان
داد» نوشــته «ریچارد عثمان» ،کتاب آشپزی جدید «سریع و آسان» نوشته «کیت آلیسون» و «کی فدراستون»،
«کتاب رکوردهای گینس « ،»۲۰۲۲دور» نوشــته «باب مورتیمر»« ،ابرهیوال» نوشته «دیوید ویلیامز»« ،بر بادرفته
و هیجانانگیز» نوشته «بیلی کانلی» و «جایی که خرچنگها آواز میخوانند» نوشته «دلیا اوئنز» به ترتیب  ۱۰اثر
پرفروش سال گذشته میالدی در بریتانیا بودند.

مجموعهای از آثار هنرمندان کشــورهای مختلف با نگاهی به
بحرانهای جهانی در نمایشگاه «تنظیم مجدد» به نمایش درآمده
اســت .به گزارش هنرآنالین ،نمایشــگاه گروهی  RESETدر
 The Ahlen Art Museumآلمان برپاست .در این نمایشگاه
ویدئوها ،عکسها ،اینستالیشــنها ،مجسمهها و طراحیهای ۱۹
هنرمند از کشورهای مختلف در معرض دید قرار دارد و هما امامی
نیز یکی از هنرمندان حاضر در این رویداد است .در این نمایشگاه
بــه ارتباط میان بحران و خالقیــت و تأثیرات آنها بر هنرمندان
توجه شده است و به دنبال پاسخ به سؤاالتی مانند این است که در شرایط بحرانی ،هنرمندان میتوانند بازدارنده
باشند یا الهامبخش؟ در استیتمنت این نمایشگاه آمده است :جامعه ما که در چندین سال گذشته دارای حداکثر
کارایی بوده است ،به طور همزمان و برای مدت طوالنی در حالت بحران مزمن نیز به سر میبرده است .همهگیری
کرونا فقط این موضوع را تشــدید کرده و آن را به وضوح قابل مشــاهده کرده اســت .تحرک و بهرهوری تقریباً
متوقف شد .فرآیندهای مبادله جهانی دیگر کارساز نبود ،موقعیتهای شغلی شکننده بود و زندگی آسیبپذیر بود.
محدودیتهای رشد و پیشرفت به وضوح قابل درک بود .در چنین شرایطی این سؤال بیش از پیش مطرح میشود:
چگونه میخواهیم زندگی کنیم؟ چگونه میتوانیم عدالت را برای نسلهای آینده ادا کنیم؟ کدام تغییرات اساسی
برای این امر ضروری است؟ آیا ممکن است در بحران فرصتی وجود داشته باشد؟ به نظر میرسد ما به یک شروع
تازه ،یک «تنظیم مجدد» نیاز داریم!
هما امامی متولد  ۱۳۳۴اســت و پس از اتمام تحصیالت در رشــته مجسمهسازی از دانشکده هنرهای زیبای
دانشگاه تهران ،تحصیالت خود را در آلمان ادامه داد و هم اکنون در مدرسه موسیقی و هنر شهر بروهل آلمان به
تدریس مشغول است .آثار او در بسیاری از موزهها و مؤسسههای فرهنگی آلمان و اروپا به نمایش درآمده است.

یک انتقاد صنفی به ترکیب داوری فیلم کوتاه جشنواره فجر
هیات مدیــره انجمن فیلم کوتــاه ایران
با انتشــار بیانیهای نســبت به ترکیب داوری
بخــش فیلم کوتاه چهلمین جشــنواره فیلم
فجــر اعتراض کــرده و تاکید کرده اســت:
انجمن فیلم کوتاه ایران نه سیاستها و روش
تصمیمگیری ،نه ساز و کار انتخاب فیلمهای
کوتاه در جشنواره فیلم فجر را تایید میکند
و نه انتخاب داوران جشنوارهی فیلم فجر را.
به گزارش ایسنا ،روز گذشته (۲۳دیماه)
مرکز اطالعرســانی روابط عمومی جشنواره
فیلــم فجر با انتشــار پیامی خبــر از معرفی
اعضــای هیــأت انتخــاب و داوری بخــش
ســینمای کوتــاه چهلمین جشــنواره فیلم
فجر داد .در این خبر طی احکامی از ســوی
«مسعود نقاشزاده» دبیر جشنواره فیلم فجر،
«احمدرضا معتمدی» (کارگردان ،نویســنده،
نظریهپــرداز و اســتاد دانشــگاه)« ،دانــش

اقباشــاوی» (نویسنده و کارگردان) و «حامد
جعفــری» (تهیهکننده) به عنــوان اعضای
هیأت انتخاب و داوری بخش سینمای کوتاه
چهلمین جشنواره فیلم فجر معرفی شدند.
اما صبح امــروز (۲۴دیماه) هیات مدیره
انجمن فیلــم کوتاه طی بیانیــهای اعتراض
رسمی خود را نسبت به ترکیب داوری اعالم
کرد.
در ایــن بیانیه خطاب بــه محمد خزاعی
رییس سازمان سینمایی آمده است:
«با معرفی اعضا هیــات انتخاب و داوری
بخش فیلم کوتاه جشنواره فیلم فجر ،انجمن
فیلــم کوتاه ایــران اعتراض رســمی خود را
نسبت به ترکیب داوری اعالم میدارد.
بارهــا تاکیــد کردهایم که سیاســتها و
تصمیمگیریهای مربــوط به فیلم کوتاه جز
با حضور و مشورت دستاندرکاران واقعی این

حوزه نتیجهی قابل قبول نخواهد داشت.
بــا احترام بــه حق انتخــاب دبیر محترم
جشــنواره فیلم فجر و احترام به اعضا محترم
داوران اعالم شــده الزم است سوال شود چرا
هیچ یک از افراد موثر  ،متخصص و تاثیر گذار
فیلــم کوتاه در ترکیب داوران معرفی شــده
وجود ندارد؟ آیا این امکان وجود نداشت که
به ترکیب داوران اعالم شده ،یک نفر از اعضا
صنف فیلم کوتاه نیز اضافه شود؟
انجمن فیلم کوتاه ایران بیش از  ۳۶۰نفر
عضو باســابقه و فعال در سینمای کشور دارد
که برخی از فیلمسازان سینمای بلند و برخی
از مدیــران بخشهای فرهنگیو ســینمایی
کشــور عضــو آن هســتند ،در بخشهــای
دانشگاهی کشــور ،اساتید مطرح و باسابقهی
آشــنا به فیلم کوتــاه کم نیســتند .انجمن
ســینمای جوانان ایران بیــش از صدها نفر
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همایون شجریان عنوانبندی
پایانــی ســریال «جیــران»
ساخته حسن فتحی را خواند.
به گــزارش ایســنا ،همایون
شــجریان عنوانبندی پایانی
ســریال عاشقانه حسن فتحی
را خوانــده و فردین خلعتبری
آهنگســازی آن را بــه عهده
داشته است .صفحه شخصی سریال «جیران» با انتشار صدای همایون شجریان از
تداوم همکاری این هنرمند تا پایان کار خبر داده و اعالم کرده است« :این قطعه،
همه داســتان نیست و قصه همکاری شنیدنی ادامه خواهد داشت« »...جیران»
شانزدهمین سریال حسن فتحی پس از مجموعههایی همچون شب دهم ،مدار
صفر درجه و میوه ممنوعه و دومین ســریال او در شبکه نمایش خانگی پس از
سریال «شــهرزاد» است و روایتگر زندگی جیران ـ یکی از همسران ناصرالدین
شاه ـ اســت .فیلمنامه «جیران» را احسان جوانمرد و حسن فتحی نوشتهاند و
اســماعیل عفیفه تهیهکنندگی آن را بر عهده دارد .بهرام رادان ،پریناز ایزدیار،
امیرحســین فتحی ،امیر جعفری ،رویا تیموریان ،مهدی پاکدل ،رعنا آزادیور،
ســتاره پسیانی ،غزل شاکری ،ســمیرا حسنپور ،کتانه افشــارینژاد ،مرتضی
اسماعیلکاشــی ،هومن برقنورد ،مهدی کوشــکی ،فاطمه مسعودیفر ،بهناز
نازی ،غالمرضا نیکخواه ،ســیاوش چراغیپور ،محمد شیری ،حمیدرضا نعیمی،
رضا جهانی ،الهام نامی ،نهال دشتی ،سینا رازانی ،ستایش دهقان ،بهنام شرفی،
پاشا جمالی ،حسن موذنی ،نسرین نکیسا ،محمد مژدهی ،عباس توفیقی ،فرشید
صمدیپور ،راستین عزیزپور ،علی اشمند ،پرویز بزرگی ،رضا داودوندی و با حضور
مریال زارعی (در نقش مهدعلیا) بازیگران این سریال عاشقانه هستند.

تازهترین کتاب استیون کینگ ترجمه شد

زهرا چفلکی از برگردان کتاب
«بیلی ســامرز» جدیدترین
کتاب استیون کینگ خبر داد.
به گــزارش هنرآنالین ،زهرا
چفلکی مترجم ،با این توضیح
که رمان «بیلی ســامرز» به
هیچ عنــوان ارتباطی با ژانر
محبوب کینگ( ،وحشــت)
ندارد ،به هنرآنالین گفت :این کتاب نوآر و جنایی است .تابستان سال  ۲۰۲۱به
بازار عرضه شده و ترجمه آن از سوی نشر روزگار منتشر میشود .در ترجم ه آن
اصل امانتداری به قلم نویسنده نیز رعایت شده است .او با بیان این که کتاب از
سه زبان روایت میشود و هر کدام نثر ویژه خود را دارد ،ادامهداد :داستان سرباز
جنگ عراق را میخوانیم که پس از جنگ به وطن برگشــته و مشغول کشتن
آدمهای بد در ازای پول میشــود .او دو قانون دارد آدمهای بد را بکش و ناپدید
شو .اما زمانی که قصد بازنشســتگی دارد ،پیشنهادی وسوسهانگیز به سراغش
میآید .دو میلیون دالر پول در ازای یک شلیک .کاری که قرار است کل جهان
بیلی را به چالش بکشــاند و او را درگیــری ماجرایی فراتر از تصورش بکند .در
نیم ه ابتدایی کتاب ،با بیلی مواجه میشویم و شخصیت او را دنبال میکنیم ،در
نیم ه دوم شخصیتی به نام آلیس همراهمان میشود و این دو همراه هم تا آخر
کتــاب حوادثی را رقم میزنند که زیاد دور از وضع جامع ه حاضر نیســت و چه
بسا بسیاری از مسایلش را به چشم ببینیم و حس کنیم .چفلکی با این توضیح
که مسایل سیاسی ،اجتماعی و موضوعات قانونی در این کتاب مشروح هستند،
افزود :یکی از ویژگیهای بارز کتاب ،نثر ســاده و دلپذیری است که در توصیف
صحنهها بــهکار میرود .لحظات جنگی به حد کافی واضــح زندهاند .از طرفی
احساسات بهخوبی بهتصویر کشیده میشوند .جزییات و داستانها نیز پینوشت
شــده تا خواننده کامال با داستان همراه باشــد« .درخشش»« ،بیگانه»« ،مسیر
سبز»« ،قبرستان حیوانات خانگی»« ،سواری مرگ»« ،امیدهای جاودان بهاری»،
«بلیز»« ،تلفن همراه»« ،هر آنچه دوست داری از دست خواهی داد» و «خواهران
کوچک ایلوریا و مرد کتشلوارمشکی» از جمله کتابهای کینگ است .بسیاری
از فیلمهای هیجانانگیز سینما مطرح شدن خود را مدیون این نویسنده هستند.

صادرات چمدانی  ۱۰۰۰۰۰دالر محصوالت
صنایعدستی گلستان

سرپرســت ادارهکل میراثفرهنگی،
گردشــگری و صنایعدستی گلستان
از صــادرات چمدانــی  ۱۰۱هزار و
 ۶۷۴دالری تولیــدات هنرمنــدان
صنایعدستی این اســتان از ابتدای
ســال  ۱۴۰۰تاکنــون خبــر داد.
رحمان فرمانی در گفت و گو با ایسا
با اشاره به اینکه به دلیل نبود پایانه تخصصی صادراتی ،بسیاری از صنایعدستی
گلســتان از گمرک سایر استانها صادر میشود که آمار دقیقی در این زمینه
وجود ندارد ،اظهار کرد :آمار صادرات محصوالت صنایعدســتی اســتان بر دو
اســاس رسمی از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) تهران و یا بهصورت
چمدانی گردآوری میشود.

«زندان زاهر» منتشر شد

کتاب «زندان زاهر» شامل هشت داستان کوتاه
بر اساس زندگی امام هفتم به قلم محمدرضا
عابدی شاهرودی توسط انتشارات آستان قدس
رضوی منتشر شد .براساس اعالم ناشر ،کتاب
زندان زاهر بر اساس منابعی از جمله «مدینه
ن االخبار الرضا(ع)»« ،الکامل
المعاجز»« ،عیو 
فی التاریخ»« ،ارشــاد مفید» شــامل هشت
داســتان کوتاه بر اساس زندگی امام هفتم به
قلم محمدرضا عابدی شاهرودی منتشر شد .این اثر روایتی از شرایط اجتماعی
ی کاظم(ع) و مشتمل بر هشت داستان کوتاه
و سیاسی دوران زندگی امام موس 
با عناوین پابرهنه ،وضو ،شتر ،مزرعه ،مباحثه ،دزدی ،پنجاه نفر و جانشین است.
زندان زاهر در قالب هشت داستان روایت روشنی از شرایط اجتماعی و سیاسی
دوران حکومت هارون الرشید خلیفه عباسی است که همه تالش خود را به کار
گرفــت تا نور خدا را خاموش کند .در این اثر همچنین گوشــهای از معجزات و
کرامات امام هفتم(ع) که برای ســالها در زندان و سیاه چالهای زندان عباسی
ماند ،اما نور تابان او از اعماق تاریکیها و ظلمات زندان تا به امروز روشنایی بخش
مسیر رسیدن به خداست؛ نور تابانی که اگر بر چهره هر کسی بنشیند برایش از
زاهر خواهد گفت و این روایت زندان زاهر است .گفتوگوی امام موسی کاظم(ع)
با هارون عباسی برای نشان دادن نسب خود به پیامبر ،کمک مالی امام کاظم(ع)
به ب ّکار قمی که بعد از برگشتن از سفر حج مغازهاش مورد سرقت قرار گرفته بود،
ب زندان بان زندان سندی بن شاهک
لطف و عنایت امام هفتم شیعیان به مسی 
همگی روایتهای از علم ،بخشش ،فروتنی امام در برابر یاران و اصحاب خویش
حتی دشمنانشان است و اینکه برای کمک به شیعیان همواره پیشتاز بودند که
در داستانهای این کتاب میخوانیم.

خالقیتی با الهام از طبیعت

عضو و مدرس باسابقه دارد که توانایی داوری
دارند و فیلمســازان مســتقل فیلم کوتاه که
در فســتیوالهای بین المللی سابقهی داوری
دارند ،کم نیستند .آیا امکان انتخاب از میان
این افراد وجود نداشته است؟
تاثیر سیاســتها و نگاه سینمای بلند در
پس این انتخاب واضح اســت و نتیجهی این
تصمیم به صالح فیلم کوتاه کشــور نیســت.
نتیجــهی این داوری ،حتمــا ترجیح عناصر

فیلــم بلند بر کوتــاه خواهد بــود که باعث
میشود نشاط و نوآوری و تجربهگرایی در این
حوزه نادیده گرفته شــود .انجمن فیلم کوتاه
ایران با تاکید به شــما یــادآوری میکند که
نه سیاستها و روش تصمیمگیری ،نه ساز و
کار انتخاب فیلمهای کوتاه در جشنواره فیلم
فجر را تاییــد میکند و نه انتخــاب داوران
جشنوارهی فیلم فجر را.
هیات مدیره انجمن فیلم کوتاه»

پاویون لهستان با عنوان «خالقیت با الهام از طبیعت» در منطقه تحرک میزبان
بازدیدکنندگان در اکســپو  ۲۰۲۰دوبی اســت .به گزارش هنرانالین ،پاویون
لهستان برای نمایشگاه اکسپو  ۲۰۲۰دوبی توسط شرکت معماری مستقر در
ورشــو  WXCAو استودیو سوئیسی  Bellprat Partnerبا الهام از حیات
وحش غنی این کشــور طراحی شده اســت .موضوع اصلی پاویون سه طبقه
لهستان «خالقیت با الهام از طبیعت» اشار ه به مناظر طبیعی این کشور دارد که
بخش مهمی از هویت لهستان را نشان میدهد .این غرفه هم یک ساختمان
است هم یک اثر هنری که با یک ساختار مدوالر باز و شبیه به درخت طراحی
شده است .در نما مجسمههای کوچک متحرک به شکل پرندگانی از ساختمان
بیرون میآیند تا بازدیدکنندگان حرکت پرندگان را در طول مهاجرتشان بین
لهستان و امارات تصور کنند و در عین حال به عنوان یک سایبان برای آن عمل
میکند .طراحان این غرفه گفتهاند« :دعوت از بازدیدکنندگان برای همراهی در
این سفر و مشاهده فراوانی پرندگان لهستانی فرصتی برای توسعه یک داستان
جذاب و چند الیه در مورد زیبایی طبیعت لهستان ،تبادالت بینالمللی ،تحرک،
صادرات ایدهها و فناوریها است».

