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قلم شیرین خانم نویسنده

کافی اس��ت یک��ی از کتاب هایش را 
بردارید و چند صفحه اى از آن را بخوانید 
تا ش��یفته قلمش ش��وید و گوشه اى از 
کتابخانه تان را ب��ه کتاب هاى گلی ترقی 
اختصاص دهید. مجموعه داس��تان هاى 
»من هم چه گوارا هستم«، »خاطره هاى 
پراکن��ده«، »جایی دیگ��ر« و »دو دنیا« 

و دو رم��ان »خواب زمس��تانی« و »عادت ه��اى غریب آقاى ال��ف« آثار این 
نویسنده، مترجم، فیلم نامه نویس و ش��اعر معاصر ایرانی هستند. گلی ترقی 
در س��ینما نیز رد پایی از خود بجا گذاش��ته؛ فیلم »درخت گالبی« ساخته 
داریوش مهرجویی که در س��ال ۱۳۷۶ روى پرده س��ینما رفت، اقتباسی از 
داس��تان »درخت گالبی« گلی ترقی اس��ت. »درخت گالبی« داس��تان میم 
را روایت می کند که براى نوش��تن کتاب خود به باغ پ��درى اش پناه می برد 
و با دی��دن درخت گالبی این ب��اغ به یاد دخترعم��ه اش می افتد. گلی ترقی 
همچنین تک داس��تان هاى برگزی��ده اى دارد ک��ه ازجمله آ نه��ا می توان به 
» بزرگ بانوى روح من« اش��اره کرد که ترجمه فرانسوى آن به عنوان بهترین 
داستان سال فرانسه انتخاب ش��د. این داستان به همراه دو داستان »درخت 
گالبی« و »اناربانو و پس��رهایش« در دوره اول جایزه گلش��یرى در سال ۸۰ 
به عنوان داس��تان برگزیده انتخاب ش��دند. دو داس��تان »آن سوى دیوار« و 
»گل  هاى ش��یراز« نیز دو سال بعد عنوان داس��تان برگزیده همین جایزه را 
از آن خود کردند. این نویس��نده معاصر ایران هفده��م مهر ۱۳۱۸ در تهران 
و در خان��واده اى اهل فرهنگ چش��م گش��ود. پدرش، مدی��ر مجله »ترقی« 
بود؛ مجله اى که تا اوایل دهه ۴۰ منتش��ر شد. در ش��میران به مدرسه رفت 
و دبیرس��تان را در مدرس��ه انوش��یروان دادگر گذراند، اما همین که سیکل 
اول دبیرس��تان را تمام کرد براى تحصیل راهی آمریکا ش��د و فلسفه خواند. 
گلی ترقی اما زندگی در آمریکا را دوس��ت نداش��ت و پس از ش��ش سال به 
ایران بازگشت و به طور جدى به داستان نویسی روى آورد و مشغول تدریس 
در رشته شناخت اس��اطیر و نمادهاى آغازین در دانش��کده هنرهاى زیباى 
دانش��گاه تهران ش��د. گلی ترقی که از نوجوانی عاش��ق نوش��تن بود، اولین 
قصه اش با نام »میعاد« را در مجله دانشگاه شان منتشر کرد و سرانجام اولین 
مجموعه داس��تان خود با نام »من هم چه گوارا هس��تم« را در س��ال ۱۳۴۸ 
راهی بازار کتاب ک��رد؛ کتابی که تجدید چاپ نش��د و نای��اب ماند، چراکه 
نویس��نده اش اجازه تجدید چاپ نمی داد. این کتاب درنهایت در س��ال ۸۴ 
تجدید چاپ ش��د. گلی ترقی در مقدمه این کتاب نوش��ته است: »۳2 سال 
از چاپ این مجموعه می گذرد. تمام ش��ده و در بازار نایاب اس��ت. چه بهتر. 
دوست شان ندارم. از بازخوانی شان عصبانی و افسرده می شوم. از فضاى تلخ و 
یأس فلسفه حاکم بر سراسر داستان ها دلم می گیرد. نمی خواستم چاپ شان 
کنم. امروز با چش��مان دیگرى به این دنیا نگاه می کنم و تحمل داستان هاى 
غم انگیز و یأس آلود را ندارم. صراحت ش��یرین واقعیت، جاى نیست انگارى و 
اعتقاد به پوچی را در ذهنم گرفته است. این داستان ها متعلق به دوره جوانی 
 من و دنیاى پیچیده و آشفته آن روزها است. داستان هاى این مجموعه لبریز 
از خش��می مجهول و ناپخته اند و با من کنونی هزاران فرسنگ فاصله دارند 

ولی بد نیست که آدم بداند از کجا شروع کرده و به کجا رسیده است.«

کافه

 دعوت به خواندن نیم ویژه نامه 
فرهیختگان: سینماى مکزیک، با آثار الخاندرو 
گونزال��س ایناریتو، س��ینماى عجی��ب و غریب و 
ش��گفت انگیزى اس��ت که در قابی رئالیس��تی و 
گزنده، تصویرى از دنیاى مدرن امروز را به صورت 
موزاییکی پیچیده به نمایش می گ��ذارد. ایناریتو، 
دنیاى خاص خود را دارد که در هزارتوى ذهنیت 
قهرمان ه��اى فیلم هایش، افس��انه انس��ان معاصر 
مکزیک را بازگو می کند. نیم ویژه نامه شماره جدید 
فصلنامه س��ینما و ادبیات، تالش��ی قاب��ل تامل و 

درخور براى بهتر ش��ناختن پدیده اى در سینماى امروز جهان به نام الخاندرو 
گونزالس ایناریتو اس��ت. »2۱ گرم«، »عش��ق س��گی«، »بابل« و »هزارتوى 
پان« از مهم ترین آثار ایناریتو هس��تند که تاثیر مهمی از لحاظ س��اختار بر 
بخشی از سینماى معاصر ایران بجا گذاش��ته اند. این تاثیر به ویژه در ساخت 
تله فیلم هاى تلویزیون ایران نیز به ش��دت قابل بررسی است. سی وچهارمین 
شماره فصلنامه سینما و ادبیات البته به همین نیم ویژه نامه خالصه نمی شود 
و در بخش س��ینمایی آن می توان به نکات خوب مطرح ش��ده در میزگردى 
اشاره کرد که با حضور رخش��ان بنی اعتماد، کمال تبریزى، فرهاد توحیدى و 
جواد طوسی به سینماى ایران می پردازد. در بخش ادبیات این شماره سینما 
و ادبی��ات، پرونده اى که براى صد س��الگی رمان در ایران تدارک دیده ش��ده 
نیز مفید و بااهمیت اس��ت. از این پرونده می توان به حرف هاى امیدوارکننده 
کامران فانی درباره آینده رمان فارسی در یک گفت وگوى مفصل اشاره کرد و 
دیگر گفت وگویی که با عبداهلل کوثرى انجام شده که کوثرى در این گفت وگو 
معتقد اس��ت غربی ها حرف تازه اى ندارند. مباحث نظرى و بخش داستان هم 
خواندنش خالی از لطف نیس��ت. با توجه به همین هاس��ت که شماره جدید 

فصلنامه سینما و ادبیات را توصیه می کنیم. 

بازیگری که زمین را دوست دارد
فرهیختگان: فرق زیادى نمی کند، بازیگر باش��ی یا پزشک. وقتی زمین 
را دوست دارى هر کارى براى نجات دادنش می کنی و از هیچ چیزى هراسی 
ن��دارى. داریل هان��ا بازیگر 5۱س��اله آمریکایی ب��ه دلیل اعت��راض به تجاوز 
شرکت هاى نفتی آمریکایی به مالکیت ش��خصی شهروندان آمریکایی توسط 
پلیس فدرال دس��تگیر ش��د. او که مقابل تجهیزات لوله هاى نفتی در یکی از 
ش��هر هاى تگزاس تحصن کرده بود، توس��ط پلیس فدرال دستگیر شد. این 
بازیگر 5۱ ساله در شرایطی در مقابل سرمایه گذارى هفت میلیارد دالرى این 
شرکت نفتی ایس��تاده که از فعاالن مهم حوزه محیط  زیست در آمریکا بوده و 
حتی در سازمان ملل متحد نیز سخنرانی کرده است. دلیل دستگیرى او تجاوز 
به حریم خصوصی یکی از بزرگ ترین ش��رکت هاى نفتی اعالم ش��ده اس��ت. 
داریل هانا بارها از سیاست هاى ضدمحیط  زیستی آمریکا انتقاد کرده و پیش از 
این نیز در چند مورد توسط پلیس دستگیر شده است. هانا بازیگر کوچکی در 
سینماى جهان نیس��ت. او در فیلم »اسپلش« با تام هنکس هم بازى بود و در 
کنار آنتونیو باندراس در فیلم »دو نفر با هم« نقش آفرینی کرده است اما باید 
بگوییم که او یکی از درخشان ترین بازى هایش را در فیلم »بیل را بکش« ارائه 
داده است. سابقه اش نشان می دهد که او به همین راحتی ها کنار نمی کشد و 

همچنان اعتراض هاى محیط  زیستی اش ادامه خواهد داشت. 

چرک نویس

خیلی غنی تر از جاهای دیگر هستیم 

من فکر می کنم هیچ زبانی در دنیا خالص نیست. زبان فارسی هم با توجه 
به اینکه نسبت به زبان هایی چون فرانس��ه و فارسی حوزه محدودتر و کاربرد 
محدودت��رى دارد، اما با زبان هاى عربی  ، هندى  و هندواروپایی آمیخته ش��ده 
است. اما من از نظر سلیقه شخصی هیچ تعصبی نسبت به این موضوع ندارم، 
زیرا فکر می کنم مشکل اینجا نیس��ت که واژه هاى بیگانه به زبان وارد شوند، 
مشکل آن زمان است که زبانی مسلط شود، وگرنه ورود واژه ها مشکلی ایجاد 
نمی کند و واژه هاى فارسی هم در بسیارى از زبان ها وجود دارد. درآمیختگی 
با زبان هاى دیگر اجتناب ناپذیر اس��ت و همچنین مفید و مؤثر هم هست. اما 
ما نباید بگذاریم نحو زبان انگلیسی یا هر زبان دیگرى بر زبان ما مسلط شود. 
سره نویسی فارسی درست نیست، اما نباید زبان هاى بیگانه اساس زبان فارسی 
را متاثر کند. من به ورود واژه هاى بیگانه تعصب ندارم، اما نسبت به آنها توجه 
دارم و معتقدم باید از امکانات زبان فارس��ی استفاده کرد. ما در زبان پهلوى و 
فارسی قدیم بسیارى از امکانات زبانی را داریم که اکنون مغفول مانده اند، اما 
هنوز در برخ��ی از گویش ها و زبان هاى ایرانی این امکانات پیدا می ش��وند. از 
آنجاکه من خودم گیلک هستم، اگر جاى اس��تفاده از واژه هاى گیلکی باشد، 
در ترجمه هایم از آنها اس��تفاده می کنم. از آن جمله پیشوند ها و پسوندهایی 
اس��ت که در واژه  س��ازى می تواند کمک کرده و معنا را عوض کند. گاهی نیز 
ترکیب هایی هستند که می شود براى برابرس��ازى واژه هاى بیگانه از آنها بهره 
گرفت. برخی واژه ها نیز هس��تند که در فارسی معادلی براى آنها نداریم. براى 
مثال، در گیلکی براى مغز گردو یا بادام و پسته که مانده باشد و طعمش عوض 
شده باش��د، واژه »َرْرخ« را داریم. اما در فارس��ی چنین معادلی وجود ندارد. 
امثال این واژه ها زیاد اس��ت که من گاهی سعی می کنم در کتاب هایم از آنها 
بهره ببرم. براى مثال در کتاب »بادبادک باز« وقتی راوى می خواس��ت جیمی 
کارتر را وصف کن��د، اصطالحی درباره او به کار می ب��رد که ترجمه آن »بیل 
دندان« بود، اما ما این اصطالح را در فارسی نداریم. در گیلکی اصطالح »بیل 
گاز« را داریم که من این اصطالح را در کتاب آوردم و در پانویس آن را توضیح 
 rice ball دادم و سعی کردم آن را جا بیندازم. در »کافکا در کرانه« نیز براى
که یک غذاى ژاپنی است، لغت »کته مشته« را به کار بردم که در کتاب هاى 
دیگر موراکامی نیز تکرار ش��د. با این کار می شود از زبان ها و گویش ها کمک 
گرفت و زبان فارس��ی را غنی کرد. من ب��ه این موضوع توج��ه دارم و گاهی 
برخی از کلمات را که در زبان فارس��ی به کار برده نمی شود، خودم می سازم. 
براى مثال در کتاب »موج ها«ى ویرجینیا وولف براى لغت scroolop که در 
هیچ فرهنگی وجود نداشت و وولف خودش آن را ساخته بود، ترکیب »هشل 
شنگی« را قرار دادم که دقیقا منظور نویسنده به زعم من همین بود و یا براى 
حالتی که غم و شادى را همراه با هم توصیف می کرد، واژه »غمشادى« را به 
کار بردم. زبان فارس��ی برخالف برخی گفته ها که می گویند این زبان قابلیت 
کمی دارد، قابلیت بسیار زیادى را داراست. شاید در بحث فنی و تکنولوژیکی 
ما واژه هاى کمی داشته باش��یم، چون تکنولوژى از غرب آمده، اما اگر در آن 
زمینه هم تالش کنیم، می شود برابرسازى کرد. سعی امثال داریوش آشورى 
در این زمینه جاى س��پاس دارد. در زمینه ادبیات ما یکی از کهنس��ال ترین 
کشورها هس��تیم، نمی خواهم هندوانه زیر بغل بگذاریم، اما کشورهاى کمی 
هس��تند که زبان در ادبیات ش��ان ورز آمده باش��د و ضعف از خود ماست اگر 
نمی توانیم در برابر واژه ها و اصطالحات بیگانه معادلی فارس��ی بیاوریم. ضعف 
از مترجم اس��ت؛ نه از زبان. با خواندن و بازگشتن به ادبیات گذشته می توان 
بسیارى از چیزها را یافت. ما در ادبیات خیلی غنی تر از جاهاى دیگر هستیم 
و باید مترجمان به قدر وس��ع خودش��ان تالش کنند و امیدوارم این سعی به 

حدى برسد که ما جوابگوى ادبیاتی باشیم که در غرب وجود دارد.

  مهدی غبرايی
مترجم

عکس: مهر/ هفته هنر مازندران

بارها و بارها شنیده ایم که بازیگرى خواننده شده و به طور 
اساس��ی دلمش��غولی هایش را تغییر داده و تمام دغدغه اش 
تبدیل به موسیقی شده است. گاهی هم هر دو مقوله تبدیل 
به دغدغه می ش��وند و تمام ذهن را مش��غول می کنند. خب 
باید بگوییم که چنین چیزى کامال طبیعی است. بسیار پیش 
می آید جنس دغدغه اهالی هنر با گذشت زمان تغییر کند و 
او دیگر همان آدم سابق نباش��د. در همین حال و هوا سرى 
به عباس پژمان زدیم؛ مترجم خوبی که یکی دو نویس��نده 
از جهان را براى ما معرفی و ما را با داس��تان هاى خوب شان 
آشنا کرده است. مدت ها اس��ت که از او هیچ خبرى نداریم، 
به همین خاطر بد ندیدیم سراغش برویم و از دغدغه هاى این 

روزهایش بپرس��یم. جنس دغدغه آقاى مترجم با گذر زمان 
عوض شده اس��ت. دیگر ترجمه کردن تنها دغدغه او نیست 
بلکه بیشتر دوست دارد بنویسد و این بار خودش قصه گوى 
داس��تان باش��د. »در انتظار انتش��ار رمان »من و بوف کور« 
هس��تم. این کتاب را به نشر »نگاه« س��پرده ام. دوست دارم 
از این به بعد بیش��تر در حوزه نوش��تن فعال باشم و بیشتر 
از ترجمه، داستان بنویس��م. نام رمان من »من و بوف کور« 
است. ابتدا قصد داشتم این کتاب را در قالب یک اثر پژوهشی 
و حتی انتقادى ارائ��ه  کنم و در آن به بررس��ی »بوف کور« 
هدایت بپردازم، اما بعد احس��اس کردم زبان رمان می تواند 
این اثر را به شکل بهترى ارائه دهد. در این رمان که 9 فصل 
و یک مقدمه دارد، تمام س��عی ام را کردم که آن را در قالب 
یک رمان در بی��اورم و همه انتظ��ارات را در مورد یک رمان 

برآورده کنم. البته ترجمه را هیچ وقت فراموش نمی کنم. در 
حال حاضر دو کت��اب نیمه کاره دارم که آنه��ا را کامل کنم. 
اما خب حاال دیگر دوس��ت دارم بیش��تر بنویس��م و بیشتر 
دغدغه هایم درخصوص داس��تان نوشتن است و دوست دارم 
بعد از اینکه »من و بوف کور« به بازار آمد رمان هاى بعدى را 
هم بنویسم. یکی دو طرح هم در سر دارم. نوشتن یک حال 
و هواى دیگر دارد. تو خالق قصه هس��تی و کتاب به تو تعلق 
دارد. وقتی کتاب را ترجمه می کنید دیگر این حس را نسبت 
به کتاب ندارید، درواقع این واژه هاى ش��ما نیست، واژه هاى 
یک نویسنده دیگر است و ش��ما تنها یک مترجم به حساب 
می آیید. از کارهایی که قرار اس��ت بیرون بیاید باید به کتاب 
»تاریخ معاصر لیس��بون« اش��اره کنم که براى تجدید چاپ 
به وزارت ارشاد معرفی ش��ده و فکر می کنم به زودى منتشر 
می شود. همچنین چاپ تازه رمان »همه نام ها« نوشته ژوزه 
ساراماگو به زودى با ترجمه من وارد بازار کتاب می شود. چاپ 
جدید »بهار رم« نوش��ته امانوئل روبلس نیز به زودى منتشر 
خواهد ش��د« این قصه عجیبی نیس��ت. لیس��ت مترجمان 
را که ب��اال و پایین کنیم، به مترجمان��ی برمی خوریم که به 

داستان نوش��تن رو آورده اند و بعد از مدتی دوباره کار ترجمه 
را پیش گرفته اند. کاوه میرعباسی یکی از همین مترجمانی 
اس��ت که در دوره اى تصمیم گرفت داس��تان بنویسد و بعد 
دوب��اره به ترجمه پن��اه برد. عب��اس پژم��ان فارغ التحصیل 
پزشکی است، اما جالب اس��ت، به جاى اینکه او را به عنوان 
دکتر بشناس��یم؛ همیش��ه نام او را کنار نویسندگان بزرگی 
همچون ساراماگو، س��نت اگزوپرى و... دیده ایم. این گفته ها 
خبر می دهد که قرار اس��ت از این به بعد ن��ام او را به عنوان 

نویسنده کتاب ببینیم. 

دنیای اين روزهای عباس پژمان

وقتی آقای مترجم نویسنده می شود
  المیرا حصارکی 

یک دقیقه سکوت

 پایان مدیریت 9 ساله
فرهیخت�گان: در حال��ی که به نظر 
می رس��ید این روزها، فضاى آرامی درباره 
مدیران شبکه هاى تلویزیونی حاکم است و 
هیچ خبرى از گمانه زنی ها در مورد تغییر و 
تحوالت مدیریتی شنیده نمی شد، ناگهان 
یک حکم، خیلی ها را در شوک خبرى فرو 

برد. ماجرا از این قرار اس��ت که روزگذشته علی دارابی، معاون رئیس صدا و سیما 
در امور سیما با حکمی مجید زین العابدین را به سمت سرپرستی مدیریت شبکه 
سه سیما انتخاب کرد تا این حکم پایانی ناگهانی و بی مقدمه باشد بر مدیریت علی 
اصغر پورمحمدى براین ش��بکه و آغازى باش��د بر گمانه زنی هاى رسانه اى درباره 
چند و چون علت کنار رفتن یکی از بانفوذترین و موثرترین مدیران تلویزیون. زین 
العابدین که چندى پیش به عنوان قائم مقام پورمحمدى انتخاب شد، پیش از این 
سمت قائم مقام بسیج واحد تهران مرکزى دانشگاه آزاد اسالمی را بر عهده داشت. 
برخی از گمانه زنی ها حاکی از این است که به احتمال زیاد پورمحمدى در روزهاى 
آینده، سمتی باالتر از مدیریت یک ش��بکه تلویزیونی به دست آورد.  پورمحمدى 
کار مدیریتی اش را از مهرماه ۱۳59 در واحد مرکزى خبر صداوسیماى کرمان به 
عهده گرفت و پس از آن به جبه��ه رفت و به تهیه گزارش از جبهه هاى حق علیه 
باطل پرداخت. وى در سال ۶۱ به تهران آمد و این بار در سمت مدیرگروه اجتماعی 
رادیوتهران مشغول به کار شد. او در س��ال ۷۶ از رادیو به تلویزیون آمد و مدیریت 
گروه اجتماعی شبکه یک سیما را برعهده گرفت. با راه اندازى شبکه سه سیما، او 
هم زمان مدیریت گروه اجتماعی شبکه سه را هم برعهده گرفت و از سال ۸۰ نیز 
مدیریت شبکه تلویزیونی تهران را که تازه تاسیس شده بود، عهده دارشد. درنهایت 
پورمحمدى از سال ۸2 مدیر شبکه سه سیما شد و تاکنون در این سمت مشغول 
به فعالیت بود. از س��ال ۱۳۸2 مدیریت شبکه سه را تا همین روز گذشته برعهده 
داش��ت. حاال تا زمانی که خبرى تازه درباره مدیر س��ابق شبکه سه منتشر شود، 

علی اصغر پورمحمدى، یکی از مشاوران عالی سیما خواهد بود. 

چهره ای دیگر در ترن... 
این نمایش »ترن« دیگر می رود که شروع نشده به نمایش عجیب و غریبی بدل 
ش��ود. این تعداد بازیگران سرشناس در این سال ها در کمتر نمایشی کنار همدیگر 
جمع شده اند، اما انگار این نیما دهقان و حمیدرضا آذرنگ عادت کرده اند که دست 
به کارهاى محیرالعقول بزنند، مثال کس��ی چون حس��ین پاکدل را به عنوان بازیگر 
نمایش ش��ان بیاورند که خودش چندین ماه در انتظار به صحنه بردن نمایشش بود 
و س��رانجام هم عطاى آن را به لقایش بخش��ید. حاال هم که امیر جعفرى به جمع 
بازیگران این نمایش اضافه ش��ده اس��ت. امیر جعفرى هم سال هاست که دیگر آن 
شور و شوق را براى رفتن روى صحنه نمایش ندارد، ترجیحش بیشتر این است که 
در سینما و تلویزیون حضور داشته باشد،حاال اما او هم آمده است تا در کنار کسانی 
چون مهراوه شریفی نیا، حسین پاکدل، شهرام حقیقت دوست، فرزین صابونی، نیما 
رئیسی، علیرضا محمدى، الهام کردا و سینا رازانی در این نمایش بازى کند. نمایشی 
که چون دیگر کارهاى آذرنگ، برگرفته از داستان هاى دفاع مقدس است. این نمایش 
درباره ۱۰ سرباز گمنامی است که جزو شهداى گمنام بوده اند و با یافتن پیکر آنان 
قرار اس��ت تا آنها را دفن کنند که در این میان اتفاقاتی می افتد... .گروه حاال بیش 
از یک ماه است که مش��غول تمرین اس��ت و بنابراین امیرخان  جعفرى باید عجله 
کند تا بتواند خ��ودش را با تمرینات هماهنگ کند. هر چه هس��ت، از همین االن 
می توان مژده دیدن یک نمایش خوب – که این روزها واقعا بیش��تر به رویا ش��بیه 
است- را به خودمان بدهیم، چون همکارى این دو نفر، همیشه تجریبات دلنشینی 
براى مخاطبان شان فراهم کرده است. مثال 
هنوز مزه دی��دن نمایش »دو مت��ر در دو 
متر جن��گ« زیرزبان مان اس��ت یا نمایش 
» خنکاى ختم خاطره« ک��ه هم به مذاق 
منتقدان خوش آمد و هم تماشاگران و هم 
توانست در آن سالی که به نمایش در آمد، 

نمایش برتر جشنواره شود. 

 آتشفشان خالقیت 
بعضی آدم ها آتشفش��ان خالقیت هس��تند. دس��ت به هر کارى که می زنند، 
خواه ناخ��واه ش��اهکار از آب درمی آید. تعارف نیس��ت اگر بگویی��م که »حمید 
جبلی« یکی از این آدم هاس��ت. او سال هاس��ت ب��ه همراه »ایرج طهماس��ب« 
جذاب ترین لحظات را از کودکی تا همین االن با »کاله قرمزى و پسرخاله« شان 
برایمان رقم زده اند. به قول حبیب رضایی، کاله قرمزى معجزه ایرج طهماسب و 
حمید جبلی اس��ت. واقعا خلق این عروسک ها که از ذهن این دو هنرمند خالق 
تراوش کرده معجزه اس��ت و همکارى با فیلم آنها براى هرکس��ی یک ش��انس 
مهم و بزرگ محسوب می ش��ود. همین االن هم فیلم شان در حال اکران است و 
تاکنون بیش��تر از پنج میلیارد تومان فروش کرده  است. این البته تمام کارهایی 
نیس��ت که »حمید جبلی« انج��ام می دهد. او گاهی براى ک��ودکان می خواند و 
آلبومی هم در همین زمینه با »ملیحه س��عیدى« منتش��ر کرده است که آلبوم 
بس��یار خوب و خاطره انگیزى اس��ت. وى همچنین در زمینه هنرهاى تجسمی 
فعال اس��ت و هم اکنون مجموعه اى از آثار او به همراه آثار قباد ش��یوا در هفته 
فرهنگی ایران در کانادا به نمایش درآمده اس��ت که با اس��تقبال بس��یار خوبی 
مواجه شده و منتقدان این کش��ور، این آثار را تحس��ین کرده اند. این فستیوال 

که به دبیرى پویان طباطبایی برگزار می ش��ود، 
از چهار بخش تشکیل ش��ده که بخش سوم آن 
تحت عنوان »قطار مرموز« شامل آثار هنرمندان 
زن ایرانی می شود. در این نمایشگاه همچنین از 
پیشکسوتان نقاشی مطالب بسیارى آمده است. 

فس��تیوال »ش��ش هفته با هنر ایران« که از 
۳۱ شهریور گش��ایش یافته تا ۱۰ آبان در شهر 

تورنتو ادامه خواهد داشت. 

نفس در هوای موسیقی 
فرهیختگان: این روزها، روزهاى خوبی است براى 
اینکه در هواى موسیقی نفس کشید. همایون شجریان 
به همراه س��هراب پورناظرى کنس��رت داد. خیلی از 
اهالی موسیقی پاپ برنامه هایی را به صورت زنده اجرا 
کردند و حاال هم »کامکارها« می خواهند برنامه اى را 
به صورت زنده اجرا کنند. کامکارها خودشان بخشی 
از شناسنامه تاریخ موسیقی ایران هس��تند. آنها در این سال ها هم توانسته اند موسیقی 
ک��ردى را از خمودى نجات دهند و هم در زمینه موس��یقی اصی��ل ایرانی فعالیت هاى 
متنوعی داشته باشند و به خصوص در معرفی آن در خارج از کشور فعالیت هاى متعددى 
را انجام داده اند. صبح دیروز »هوشنگ کامکار« که سال هاست عالوه بر آهنگساز به عنوان 
 سرپرس��ت این گروه هم فعالیت می کند، نشس��تی خبرى برگزار کرد ت��ا درباره برنامه 
پیش رویش��ان توضیح دهد. او البته دیروز در جلس��ه مطبوعاتی پیرامون برنامه ش��ان، 
حرف هاى متفاوت��ی زد. خیلی راحت گفت می خواهد از فعالیت هاى گروه ش��ان تعریف 
کند: »فکر کنم دو درصد تعریف در مقابل 9۸ درصد تعریف دیگران از خودشان اشکالی 
نداش��ته باش��د. البته کامکارها اهل صحبت نیستند و بیش��تر کار می کنند.« او راست 
می گوید. کامکارها در این سال ها نه تنها با گروه خانوادگی شان که با گروه ها و دیگر اهالی 
موسیقی هم فعالیت هاى متنوعی انجام داده اند و کارهاى مهمی خلق کرده اند، آثارى که 
هرکدام شان حرف هاى بسیارى براى گفتن دارد، اما همین که این گروه تا به حال دوام 
آورده است- برخالف دیگر گروه ها که عمرش��ان به چند سال هم نمی رسد- نکته مهم 
دیگرى است که نباید فراموشش کرد، مس��اله اى که البته خانوادگی بودن اعضاى گروه 
در آن نقشی بسیار مهم ایفا کرده است. به هر روى کنسرت آتی این گروه »کنسرت 9۱ 
کامکارها« نام دارد که به گفته »هوشنگ« کار جذابی است و درواقع قطعات متنوعی را 

براى شنوندگان در نظر گرفته شده است. 

 گوشه 
و کنار
 هنر

  نینا وباب

خط داغ

  »گزیده منظومه افسانه شاعر گمنام« تازه ترین کتاب شعر محمدعلی 
سپانلو است که از سوى نشر افق به چاپ رسیده است. 

  رئیس ناجی هنر اعالم کرد: آمادگی داریم سهم کیانوش عیارى را در 
فیلم »خانه پدرى« خریدارى کنیم. 

  اجراى نمایش »به صداى زمین گوش کن« نوشته و کار جالل تهرانی 
تا روز جمعه 2۱ مهرماه تمدید شد. 

  آیین رونمایی از کتاب هاى »رنگ و نی« و »گلستان بسم اهلل« همزمان 
با قدردانی از برگزیدگان نهمین دوره جشنواره »بسم اهلل« شامگاه ۱5 مهر در 

تاالر ایوان شمس تهران برگزار شد. 
  گروه موسیقی »قمر« به سرپرستی نوید دهقان اواخر مهرماه در شهر 

مسکو کنسرت می دهد. 
  فیلم سینمایی »آسمان زرد کم عمق« به کارگردانی بهرام توکلی اواخر 

آبان آماده نمایش می شود. 


