تحلیل

کتاب

خانه پدری «هوشنگ ابتهاج» در خطر تخریب

یادداشتیبر رمانترالنفریباوفی
در گریز از یکنواختی
چنــدی پیــش رمــان تــرالن توانســت
جایزه لیبراتور پرایز آلمــان را از آن خود
کند.
بــه همیــن بهانــه در ایــن یادداشــت
فرزانه
نگاهــی گــذرا به ایــن کتــاب خواندنی
توکلی
خواهیم داشت.
تــرالن را فریبا وفــی ،نویســنده نام آشــنا و کاربلــد روزگار
ما نوشته اســت .داستان نویســی که چه داستانهای
کوتاهــش و چه رمــان هایش تحســین صاحــب نظران
را برمــی انگیزد و عــاوه بر جــذب مخاطبــان حرفه ای،
مخاطبان عــام را نیز با خود همراه می کنــد .این میزان
اقبال و توجــه در میان طیــف عام و خــاص خوانندگان
تنها یک دلیل روشن دارد و آن چیره دستی نویسنده و
شناخت عمیق او از جامعه است.
گویــا وفــی در تــار و پــود اجتمــاع انســانی نفوذ مــی کند
و بــا درک درونیــات و روابــط میــان آدمهــا بــرای آنهــا
می نویســد چنانکه شــخصیت های کتابهــای او نیز
از دل همیــن مــردم برآمــده انــد و آنقــدر درک کردنــی و
محسوســند کــه مخاطب بــه ســرعت بــا آنهــا همذات
پنداری می کند.
شخصیت اصلی رمان ،ترالن دختر جوانی با همین نام
اســت او به همراه خانواده اش در شــهر تبریز زندگی می
کند،امازندگیاشاسیرماللویکنواختیاستاز همین
رو به دنبال یــک حس ماجراجویی به همراه دوســت و
همشهری اش ،رعنا ،به صورت داوطلبانه برای حضور
در یک اردوگاه آموزشــی نظامی ثبت نام مــی کنند و در
ظاهر با هدف پاسبان شدن و در باطن به امید رهایی از
زندگی تکراری به تهران می روند.
در واقع هر دوی آنها از روزمرگی به ستوه آمده اند و در پی
دسترسی به دنیای تازه تر و زندگی آزادانه تر این تصمیم
را می گیرند .آنچه در آســتانه زندگی جدید در دل ترالن
موج می زند بارقه های امید است ،امید رهایی از زندگی
یکنواخت گذشته کهروحوذهناوراخسته کردهاست.
او با این تصــور که با آغاز فصل جدیــد زندگی اش تحول
بزرگیرااحساسخواهد کردبودندر محیطجدیدتری
را انتخاب می کند ،اما خیلی زود به این نتیجه می رسد
که گذران عمر در اردوگاه نظامی نیز مالل آور است.
ترالن که دغدغــه خاطرش از همان روزهــای زندگی در
تبریز نویســنده شــدن بوده اســت رفته رفتــه درونیات
خود را کشــف می کند ،گویی زندگی تازه و آشــنا شــدن
بــا آدمهــای جدیــد و دختران همســن و ســال خودش
دریچهاینــوبهجهاندرونبــرایاوبازمی کنــدبه گونهای
که هــر چــه مــی گــذرد ،بــه نگرشــی تــازه دربــاره جهان
پیرامون خود می رسد.
در واقع ،بحــران یکنواختی کــه در روح و ذهن او ریشــه
دوانــده اســت موجــب پیدایــش افــکار و احساســات
تــازه ای در او می شــود؛ هرچنــد در این میان بــودن در
محیط جدید و مراوده با آدمهای تازه نیز به درک تازه او
از دنیا کمک می کند.
این نکته را هــم نباید از نظر دور داشــت کــه این بحران
مــال و تکرار کــه باعــث تغییر روحیــات ترالن می شــود
خود ،نتیجه تغییرات او نیز هست.
ترالن که تا پیش از مهاجرت به تهران گمان می کرد که
زندگی در جای دیگری است ،با شروع زندگی در اردوگاه و
روزها و شب های یکنواخت آنجا به درک تازه ای از درون
خود دست می یابد ،شــاید بتوان گفت هرچه داستان
به جلــو مــی رود نوعــی مکاشــفه در قهرمان مــا صورت
می گیرد،مکاشفهای کهمولودتحوالتدرونیوبیرونی
زندگی اوست.
شــاید ترالن تنهــا یکــی از هــزاران فــرد جامعه ما باشــد
کــه درگیــر دغدغــه هــای روحــی و تنــش هــای عــادی
زندگی اســت و اینکه در ابتدای بحث گفتیم فریبا وفی
شــخصیت هایــش را از دل آدم هــای جامعــه انتخــاب
می کند از همین رو است.
حاالت روانی قهرمــان رمان ،ترالن آنقدر آشناســت که
همه مخاطبان آن را تجربه کــرده و یأس ها و امیدهای
ناشی از آن را می شناسند.
از همین رو به سرعت با داستان ارتباط برقرار و آن را باور
می کنند .البته نباید تعدد شخصیت ها در رمان ترالن
را از نظر دور داشت.
شــخصیت هــای متعــدد ایــن کتــاب ،افــزون بــر اینکه
مهارت و توانایی نویسنده را در خلق شخصیت نمایان
می ســازند ،به نوعــی هر یــک به تحــول قهرمــان ماجرا
کمکمی کنند.
شاید بتوان گفت هدف نویسنده از آفرینش این فضای
شــلوغ بــا آدمهــای متفــاوت این اســت که شــخصیت
اصلی ،بســان یک خوشــه چین از هر یک از ایــن آدم ها
نکته ای ،سخنی ،حرفی بیاموزد و در نهایت به تغییری
درونی دست یابد.
خبر

هنر

«آینه دار خط»
در موزه هنرهای معاصر

جایی که «سایه» نخستین شعرش را سرود
خانهپدریهوشنگابتهاج (سایه)در شهر رشتدر
خطرتخریبقرار دارد.
به گزارشایسنا ،همشهریانهوشنگابتهاج (ه.الف.سایه)
از خطر تخریب خانه پدری این شاعر غزلسرای پیشکسوت
نگرانند .این خانه در محله تاریخی استادســرای شــهر رشت
در نزدیکی خانه گلچین گیالنی  ،پسرخاله ابتهاج ،قرار دارد و
به گفته علیرضا پنجهای  ،شاعر و فعال فرهنگی رشت  ،سایه
نخستینشعرشرا آنجاسرودهاست.
پنجهایدربارهوضعیتخانهپدریهوشنگابتهاجمیگوید:
این خانــه توســط یکــی از مغــازهداران محل خریداری شــده
شهــا بــا اجــازه مالــک آن را بــه محــل انبــار
اســت و ترهبارفرو 
محصوالت خود تبدیل کردهاند .او میافزاید :چند روز قبل از
آنجا رد میشدم که دیدم ترهبارفروشها در حال خالی کردن
ساختمان هستند .پس از پیگیری متوجه شدم مالک قصد
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تخریبساختمانرادارد؛بههمینخاطر
به این فکر افتادهایم تا نگذاریم این خانه
تخریبشود.
ایــن شــاعر اظهــار میکنــد :بــرای حفــظ
این خانــه دو راهــکار داریم؛ یکــی اینکه
با توجه بــه اینکه خانه مربــوط به ابتهاج
به عنوان یک شــخصیت ملی و فرهنگی
است دولت یا شهرداری از منابع عمومی
هزینهخریداینخانهرامتقبلشوندتادر
آنجاموزهابتهاجدایرشود.خوداستادابتهاجهمتوافقدارند
و حاضرند ایــن مکان به موزه تبدیل شــود ،البتــه االن بحث
تامینمنابعمالیبرایخریدخانهمطرحاست.
او درباره ورود اداره میراث فرهنگی برای ثبت و تملک خانه و
در ادامه ثبت ملی آن میگوید :با توجه به اینکه قدمت خانه

کمتر از  ۱۰۰ســال اســت میــراث فرهنگی به
صورت قانونی نمیتواند ایــن کار را بکند،
امــا در اینجا باید توجه داشــت کــه خانه با
خانه گلچیــن گیالنی فقــط  ۸۰متر فاصله
دارد.ضمناینکهخانهدر محلهایتاریخی
قرار دارد کهبسیاریدیگراز شخصیتهای
تاریخیمثل میرزا کوچکخاندر آنمحل
ســکونت داشــتهاند .از ایــن جهــت اداره
میراث یا شهرداری میتوانند منابع خرید
این خانه را تهیه کنند یا اینکه دولت و نهاد ریاستجمهوری
خوداقدامبهخریداینخانه کنندتااز بیننرود.
پنجهای بــا بیــان اینکه نبایــد در اینباره ســکوت کــرد ،بیان
میکند:راهدیگرایناست کهبهاهالیفرهنگوهنرشهررشت
فرصتیدادهشودتابه گونههایمختلفاقدامبهجمعآوری

پول کنیموبتوانیمدر آیندهخانهرابخریموآنرابهصورتیک
موسسهفرهنگیدربیاوریمتااهالیفرهنگوهنراینشهردر
آن کارهای فرهنگی را دنبال کنند و از این طریق مانع تخریب
اینخانهارزشمندشویم.
او با بیــان اینکه بیــم آن م ـیرود که خانــه فروخته یــا تخریب
شود ،میافزاید :شهرداری میگوید من تا االن از تخریب خانه
جلوگیری کــردهام ،امــا طبق قانــون ،مالک میتوانــد خانه را
بفروشد یا خانهای دیگر در آنجا بنا کند .بنابراین مالک خانه
طبق قانون این حــق را دارد ،امــا در صورت رایزنــی و احتماال
تامین منابــع میتوان خانــه را نگه داشــت .میــراث فرهنگی
هم که کاری از پیــش نبرده و در حال حاضــر وضعیت خانه پا
در هواست.
یلداابتهاج،دخترهوشنگابتهاج نیزدر وا کنشبهایناتفاق
نوشتهاست:همیشهغافلیموتاخیرداریم.

فرهنگ و هنر
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برای امان اهلل کوشا (نویسنده ،طنز پرداز و شاعر)

غمنامه ای برای یک شادی سراینده
مرحــومامــاناهلل کوشــا،نویســنده،شــاعروطنــزپــرداز،
متولــد ســال  1326در شــهرضا ومتوفــی در 25
اســفند  1395اســت.او فــار غ التحصیــل رشــته
حقــوق دانشــگاه تهــران بــود .وی مطالعــات بســیاری
در زمینــه ادبیــات ،عرفــان و تاریــخ داشــت ،ولــی نــوع
نــگاه اش به ایــن علــوم آ کادمیــک و دانشــگاهی نبود،
بلکه هر چه می دید و به نگارش در می آورد ،برخاســته
از تجربیات شــخصی خویش بــود.در طنزپــردازی ،او را
میبایستطنزپردازیشفاهینامید،هرچنداشعاری
طنز از او در آثــارش برجای مانده ،ولی نــوع طنزپردازی
او روایتــی شــفاهی در لحظه بــود و خلــق فضاهایی که
گاه مســائل اجتماعــی و تاریخــی بــه هجــو کشــیده می
شــد.به طور کلــی امــان اهلل کوشــا روایتگر خوبــی بود و
ردپــای این روایــت را در اشــعار و داســتان ها و از ســویی
در روایت شــفاهی تاریخ و طنز مشــاهده مــی کنیم.در
زمینه شعر از او ســه دفتر به نام های «دیوانه در خانه»،
« بز کوهــی» و «ترجمه منظــوم دعای کمیــل و عرفه» و
در زمینه داســتان کتاب «بمبو و خاطرات پرا کنده» به
جای مانــده بود که نــوع نگارش داســتان نویســی او در
واقعخاطرهنویسیتجربههایخودباقلمیزیباوبدیع
همراه با نگاه خاصش به زندگی همراه بود.شعر کوشا با
ساختار ساده زبانی خود ،چند مشخصه عمده در خود
دارد .اولیــن مولفه شــعر او تداوم روایت و داســتانگویی
بوده که طرح موضوعاتی چــون تاریخ و یا نگاه عرفانی،
این زبان روایی را تقویت و تثبیــت می کند.خط روایت
در برخیاشعار بهنوعی گفتمانباطبیعتتبدیلشده
تا همدلی و همنوایی با طبیعت از مشــخصات اساسی
شــعر او شــود.همچنانکه گرایش و نزدیکی به طبیعت
از مشخصه های آثار رمانتیک ها در ادبیات بوده و این
گرایــش در واقــع نوعــی وا کنــش در مقابل عقــل مداری
کالسیک محسوب می شود ،از این ســو نوع نگاه کوشا
(هم اشــعار و هم داستان ها) بسان شــعار روسو ،مبنی
بازگشــت به طبیعت ،در همین راســتا قرار می گیرد.به
عنوان نمونــه در داســتان کوتــاه «عشــق» (ازمجموعه
بمبو) نویســنده خود را در میان کشــتزارهایی توصیف
می کند کــه در حــال مطالعه کتــاب قطوری از فلســفه
و منطق اســت .در این نوشــتار زیبا و توجــه پذیر وقتی
نویســنده در حال خواندن مباحثی از منطق همچون
صغری ،کبری ،نتیجــه ،قیاس و استقراســت ،نا گهان
توجــه اش به طرف کفشــدوزکی جلــب می شــود که در
حال باال رفتن از ساقه گندم است و در انتهای داستان
در بخشــی دیگــر ،راوی بــا کتاب فلســفه و منطــق خود
ضربهایبهیکپروانهزده کهباعثشکستنبالپروانه

همنوایی با طبیعت را از ارکان اندیشه انسانی می داند.
از آن سو با توجه به نگاه نبوغ آمیز کوشا در طنزپردازی،
باید اشاره نمود انســان هایی که به دیدگاهی طنزآلود
میرسند،عمدتا کسانیهستند کهاز غایتاندیشهها،
دردها و رنج های زندگی تامل و عبور کرده اند.امان اهلل
کوشا از ترکیب درد و رنج با حقیقت ،توانسته بود طنز را
در سطحیتوجهپذیرخلق کند،امادر ورایایناندیشه
و نگاه ،او را بایــد هنرمند نیز دانســت؛ هنرمندی که در
لحظه طنــز را پــرورش داده و به زبانی روایی و نمایشــی
آن را خلق می کرد .شــاید واالترین یادگار انســانهایی
چوناوشــاد کردنانســانهابود.آنهــمدر حالی کهبه
گفتهذبیحاهلل کوشــا،در پساینخندههــا وطنازیها،
او به چهره غم انگیــز و در عین حال مســخره روزگار نظر
دوختهبود.مرحوم کوشاخوددر شعریبهنام کمدین
(با اقتباس از یک اثر ادبی) که در واقع به نوعی توصیف
خود و بســیاری طنزپردازان بوده ،کمدینی افســرده را
روایتمی کند کهنزدپزشکیرفتهتادرخواستمعالجه
کند.طبیببهجاینسخهبهاوتوصیهمی کند کهشبی
در پیچاپیـچ پسـتوی هنـر طنـز ،درسـت واژگونـه آن چیزی که بر مـا پدیدار می گـردد ،راهی را
بهتئاتریدر اللهزار رفتهونمایشیاز کمدینیمعروفرا
بـر مـا گشـوده کـه در انتهـا رنج ،تردیـد و تامل را هویدا می سـازد .طنـز در ایـن داالن هر آنچه
ببیند.غافلاز آنکهمریضمذکور همان کمدینمعروف
کـه عـدم تناسـب در الیـه های اجتماعی اسـت متبلور می سـازد تا فراینـد خنـده و خندیدن را
اســت .کمدین خطاب به او در پایان می گوید:گفت با
در میـان مـردم تثبیـت کند .پس طنز و طنز پرداز در واقع اندیشـمندی اسـت کـه تناقض ها و
شرمندگی مرد مریض ای اوستاد /من همان بازیگرم،
مهرشاد
متین فر عـدم تناسـبات را در ذهـن خـود کشـف می کند .بـه طنز و طنز پـردازی اشـاراتی کردیم ،چون
پرده ز رازم اوفتاد
که طنازی آراسته به قلم چندی پیش با آخرین لبخند خود به سوی خالق خودشتافت.
اصــوال در بررســی بســیاری پســتوهای پنهانــی طنــز،
طنزپرداز با اندیشــه ای آمیخته با رنج همراه بــوده و در
در تسیبحاند-صدچوشبلیوجنید/بهعبادتمشغول/
میشودواینعملدر ناخودآ گاهاوباعثپشیمانیعمیقی
واقع کشــف ایــن تضادهــا در بررســی الیه هــای عمیق
از فریب و نیرنگ ،همگی بیگانه( ...بخشــی از
می شــود که پس از ســال ها هیچــگاه آن واقعــه را فراموش
طنز بســیار مورد توجه اســت .به تعبیری
شعرفرار از مجموعهدیوانهدر خانه)
نمی کند ،اما نکته مهم دیگر نگاه طبیعت گرایانه اوســت
بایــد در یــک کالم گفــت امــان اهلل کوشــا
امان اهلل کوشا آنچنان که طنزپردازی شفاهی
و اینکه مفاهیم فلســفی و منطقی را نخســت باید در خود
طنز نمی گفــت و زندگــی را در واقع به طنز
بود،اندیشمندیشفاهینیزمحسوبمیشد
طبیعتجستوجو کرد،وگرنهچنینمباحثی،تبدیلبه
مــی دید...فهــم عرفــان و ذات طبیعت،
و کمتربهدنبالمکتوب کردنآراونظریاتخود
قیلوقالهاییمیشود کههیچگونهارزش کاربردیبرای
نزد انســان هایی همانند کوشــا ،معنای
بود .به تعبیر برادرشان استاد ذبیح اهلل کوشا،
انســان و دســتاوردهای اخالقی او ندارد .در این گذارست
واقعی زندگی را برای او پدیدار و مکشــوف
او تفکــرش را هــزار پــاره کــرده و بــرای همین به
که به یکــی از مهم ترین مشــخصه های ادبــی صاحب این
می ســازد .زمانی کــه مفهوم همســانی با
جایگاهیدستنیافتتابرایهمهبنویسد.
قلم می رسیم که در واقع همان عرفانی ســت که باید آن را
طبیعتادرا کشود،در مییابیم کهعالم
بدون شک اندیشه های او ،به دور از فضاهای
«عرفان طبیعت گرایانه» نامید .این نوع نگاه در زبان ادبی
هســتی نوری از انــوار خدایی اســت ،پس
آ کادمیــک و دانشــگاهی محســوب می شــد و
کوشا با نوعی گفتمان و محاوره با طبیعت اعم از درختان،
تمامپدیدههابایدزیباوفرحبخشباشد.
مانند هم اندیشانی همچون سهراب سپهری
گیاهــان ،حیوانات و انســان (به عنــوان جزئــی از طبیعت)
شاید بیش از هر کس ،موالنا این مفهوم را
کوشاآنچنان
و یــا حســین پناهــی ،اندیشــه اش حاصــل
همراهمیشود.در نمونهایدیگردر شعریبهنام«فرار» که
در یافتهباشدودرسرتاسر ابیاتشآ کندهاز
که طنزپردازی
استنتاجات تجربی زندگی خود بود و به نوعی
باز هم در توصیف طبیعت و نقد رفتارهای انســانی است،
شور و شادی و طرب و خنده است:جنتی
شفاهیبود،
اواندیشهرا گفتمانوتجربهحاصلاز طبیعت
شاعر با سوســماری گفت وگو کرده و در این محاوره ضمن
کردجهانراز شکرخندیدن/آنکآموخت
اندیشمندی
میدانســت .مرحــوم حســین پناهــی نیــز در
نقد به برخی رفتارهای ناپسند انســانی ،آموزه هایی زیبا و
مرا همچو شرر خندیدن/گر چه من خود
فلسفه
به
نقادانه
نگاهی
مشابه،
هایی
دیدگاه
عرفانیرابیانمی کند.
ز عــدم دلخــوش و خنــدان زادم /عشــق
شفاهینیز
ـپهری
ـ
س
مانند
و
ـته
ـ
ش
دا
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های
ـه
ـ
ش
اندی
و
همه
دم/
هر
شنیدی
می
صحرا/
زبان
گر که می دانستی تو
آموختمراشکلدگرخندیدن
تلقیمیشد

پیشنهاد

کتاب

همزمان با ایام ماه مبارک رمضان ،نمایشگاه
آثار برجسته خوشنویســی مرحوم حبیباهلل
فضائلی با عنوان «آینه دار خط» درموزه هنرهای معاصر
موردبازدیدعالقهمندانقرار می گیرد.
نمایشگاهآثاربرجستهخوشنویسیازحبیباهللفضائلی
از سوی موزه هنرهای معاصر سازمان فرهنگی تفریحی
شــهرداری اصفهــان از  22خرداد بــه مدت یک مــاه برپا
شده است.
حبیباهلل فضائلی متولد ســال  1301در سمیرم ،یکی از
اساتیدخوشنویسیدر سبکهاواسلوبهایمختلف
اســت کــه او را می تــوان یکــی از احیــا کننــدگان خطوط
اسالمیوایرانیدر قرنحاضر دانست.از اینخوشنویس
برجســته کتاب و خــط نوشــتههای بســیاری در زمینه
خوشنویسی به طبع رسیده که مهمترین آنها «اطلس
خط » و «قرآن کریم به خط نسخ» است.
کتیبههای بســیاری از مســاجد ،تکایا و بقــاع متبرکه در
ایران و عراق به قلم این استاد نقش گرفتهاند .به عنوان
نمونه میتوان به نگارش ســوره مبارک «یس» در باالی
ضریححضرتامامرضا(ع)وهمچنیناشعاریدر ضریح
حضرتسیدالشهدا(ع)اشاره کرد کهاز کارهایشناخته
شدهفضائلیهستند.
نمایشگاه آثار خوشنویسی فضائلی در حالی در گنجینه
موزههنرهایمعاصراصفهانبرپاشدهاست کهدر تاریخ
 21خردادماه پیش از شــروع نمایشــگاه کتــاب «آینهدار
خــط» در ایــن مــوزه رونمایــی شــد .ایــن کتاب توســط
انتشارات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
در هزار نسخه منتشر شده و مقدمهای از شاعر برجسته
خسرواحتشامیهونهگانیدر ابتدایاین کتاببهچاپ
رسیده اســت .این نمایشــگاه آثار خوشنویسی بخشی
از آثار برجســته از حبیباهلل فضائلی اســت که به عنوان
گنجینه آثــار موجــود در مــوزه هنرهای معاصر ســازمان
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان به نمایش در آمده
اســت .بخشــی از این آثــار تابلوهای برجســته و تکمیل
این استاد خوشنویسی بوده و برخی دیگر از آثار موجود
طهــا و مش ـقهای تمرینی
در این نمایشــگاه دســت خ 
استاد فضائلی است .فضائلی مدتی سرپرستی انجمن
خوشنویســان اصفهــان را بــه عهــده داشــته و عضویت
در شــورای عالــی انجمــن خوشنویســان و عضویــت در
شــورای تشــخیص هنری از دیگــر مســئولیتهای این
اســتاد خوشــنویس بوده اســت .این هنرمند برجسته
خوشنویســی آبــان  1376در ســن  75ســالگی از دنیــا
رفت .نمایشــگاه آثــار برجســته خوشنویســی «آینــه دار
خط» تا  23تیرمــاه در محل موزه هنرهــای معاصر واقع
در خیابان اســتانداری مــورد بازدیــد عالقه منــدان قرار
خواهد گرفت.

تماشاخانهاصفهانمیزبان
کمدی«خسرووشیرین»میشود
نمایــش کمــدی «خســرو و شــیرین» بــه
نویســندگی و کارگردانی محمدرضا بزرگ زاد از
اولتیرماهدر تماشاخانهاصفهانرویصحنهمیرود.
به گزارش ایمنا ،دســتیار کارگردان این نمایش در مورد
جزئیات آن گفــت :زمانی که برای اولین بار به تماشــای
ایننمایش بنشینیدمیخندید،وقتیبرایدومینبار
به تماشای آن بنشــینید به فکر فرو می روید و هنگامی
که برای سومین بار آن را ببینید قهقهه سر خواهید داد،
البتهقهقههایتلخ.
کوروش محمدی تصریح کرد :در این اثر نمایشی شاهد
برشی از زندگی زوج جوانی هستیم که قصد دارند خانه
ای اجــاره ای را که در آن هســتند ،رنگ کننــد و در طول
ایــن نمایــش اتفاقاتــی رخ مــی دهــد کــه آنهــا را از رنــگ
کردن منصــرف مــی کنــد .وی افــزود :محمدرضــا بزرگ
زاد ،نویســنده و کارگــردان توانای این نمایش اســت که
به خوبــی توانســته معنای کمــدی تلــخ را در «خســرو و
شیرین»بهتصویربکشد.
محمدی در پایان با اشــاره بــه نام عوامل گفــت :در این
نمایش بنده به همراه مریم جعفری و امین زار ع ایفای
نقشمی کنیم.

نمایشگاه گروهیاعضای«خانه
کاریکاتور اصفهان»در نقشخانه
نمایشــگاهی از آثــار اعضــای خانــه کاریکاتــور
اصفهـ ــان در گالـ ــری نقـش خـان ــه برگزار شده

آخر

دومین«شهرزاد» امروز می آید
نخســتین قســمت از فصــل دوم ســریال
«شــهرزاد» بــه کارگردانــی حســن فتحــی و
تهیهکنندگی محمد امامی از امروز ( ۲۹خردادماه) در
شبکه نمایش خانگی توزیع میشود.
بــه گــزارش ایســنا داســتان ســریال «شــهرزاد» بــه
کارگردانیحسنفتحیوتهیهکنندگیوسرمایهگذاری
سید محمد امامی در دهه ۱۳۳۰خورشیدی میگذرد
و روایتی عاشقانه بر بســتر تاریخ است .رضا کیانیان،
رویــا نونهالــی ،امیــر جعفــری و آتنــه فقیــه نصیــری از
بازیگران جدیــد فصل دوم هســتند که در کنــار ترانه
علیدوستی ،شهاب حسینی ،مصطفی زمانی ،پریناز
ایزدیــار ،مهــدی ســلطانی ،پرویــز فالحی پــور ،گالره
عباسی ،سهیال رضوی ،فریبا متخصص ،امیر حسین
فتحی و  ...ایفای نقش میکنند .همچنین محسن
چاوشی همانند فصل اول به عنوان خواننده همراه
این سریال است .پیش از این نیز ویدئو کلیپ فندک
تبدار با صدای محســن چاوشــی از فصــل دوم این
سریال منتشر شده بود.
تیــزر جدیــد ســریال «شــهرزاد  »۲توســط مســعود
رفیعزاده ساخته شده است.

اصفهان

به قلم سید مجید حسینی منتشر شد؛

با عنوان «جهنم به انتخاب خودم» منتشر شد؛

گ آقای سعدی در پاریس
مر 

گزیدهایاز داستانهایاسماعیلزرعی

کتاب «مرگ آقای ســعدی در پاریس» نوشــته
سیدمجید حسینی در  ۱۱۹صفحه با شمارگان
هزار نسخه و قیمت 16هزار تومان در نشر چشمه عرضه
شده است.
در نوشــته پشــت جلد کتــاب آمده اســت :بــا اطمینان
میتــوان گفــت ا یــن کتــاب در میــان آثــار تا کنــون
منتشرشــده نویســنده کــه غالبــا دارای درو نما یــه
تحلیلی هســتند ،یک نقط عطف محســوب میشــود.
او کــه تا کنون چندبــار به پاریس ســفر کــرده ،ایــن بار با
شــنیدن «صدا» و «قصه» سعید ،دوســت قدیم دوران
دانشــجویی ،امکان ورود داســتانی به هزارتوهای این
ن را مییابد .روایت جزءنگار ،خالق
شهر غریب و روایت آ 
و واقعنمــای نویســنده ،نهتنهــا ســعی در فهــم فضــای

پاریــس دارد ،بلکــه به همان انــدازه خواهــان درک رنج
عشق ،تنهایی و مالل ســعید است و شــاید او در قامت
یک اســتاد علوم سیاســی ،احوال ســعید را مینویســد
تا نســبت «ما» را بــا «آنهــا» در ســایه مناســبات جهانی
بفهمــد .گوش ـههای پاریســی در خردهروایــات متعــدد
کتــاب ،بــدل بــه پازلــی رنگارنــگ میشــوند و آرامآرام
«نقشــه»ای دیگــر را بــرای کشــف راز جهــان در اختیــار
چشمها ،پاها و حواس ما قرار میدهند ...با این نقشه
همراه شــوید :شــاید شــما خودتان را در پایــس دیدید؛
آشــنا با رنج و شور عشــق ...و پاریس او ،شــاید تهران ما
باشد؛ وقتی چشمانداز نگاه خود را از پوسته و ظاهر ،به
عش ـقها ،امیدها ،رنجها و دیگر پیچوتابهای بشری
معطوف میکنیم...

مجموعهای گزیده از داســتانهای اســماعیل
زرعــی با عنــوان «جهنــم به انتخــاب خــودم» از
سوینشرمرواریدمنتشرشد.
این کتاب شامل  ۱۶داستان کوتاه از این نویسنده است
که به انتخــاب کیومرث کریمــی در یک کتاب قــرار گرفته
است .زرعی داستاننویس ،شاعر و پژوهشگر ادبی است
کــه در ســال  ۱۳۹۳موفق بــه دریافت جایــزه ادبی صادق
هدایت برای داســتان کوتاه «جهنم بــه انتخاب خودم»
شده است.
کیومرث کریمــی در بخشــی از مقدمه خــود در این کتاب
عنوان کرده است :آنچه در این کتاب فراهم شده است و
در اختیار مخاطبان قرار گرفته است ،گزیدهای از کارنامه
بیــش از  40ســال فعالیــت ادبــی اســماعیل زرعی اســت؛

داستاننویسیبانگرشینو کهشخصیتهایداستانش
رااز بینمردم کوچهوبازار میگیرد کها گرچهاغلبسادهو
بیپیرایهاند؛امابسیار متفکروژرفاندیشاند.
زرعی بر زخمهای جامعه انگشــت میگذارد و به گونهای
ارائهشــان میدهد که خواننده نا گزیر به درنگ ،تعمق و
اندیشیدن شــود .تصاویری که او بر منظرگاه مخاطبش
میچینــد ،گاه خشــن ،تلــخ و تاریکانــد .زجر و نیســتی
سرنوشت محتوم بیشتر آدمهای داستانهایش است.
در مقابل گاهینیزبیپیرایگیمملواز احساساتلطیفو
شاعرانهرادستمایهقرار میدهدوبهخوبیزیباییاطراف
و اطرافیانش را نشان میدهد.
این کتاب را نشر مروارید در  ۱۴۵صفحه و با قیمت ۱۳هزار
تومانمنتشرشدهاست.

است.
به گــزارش ایمنــا ،اعضــای خانــه کاریکاتور اصفهــان در
نمایشــگاهی گروهــی ،آثــار خــود را در معــرض نمایــش
قرار داده اند.
ایــن نمایشــگاه شــامل  ۴۰اثــر از  ۳۳نفــر از هنرمنــدان
کاریکاتوریست و مجموعهای از بهترین آثار اعضای این
خانهاست کهدر دوسال گذشتهدر ابعادوتکنیکهای
آزاد خلق شدهاست.
در نمایشــگاه گروهــی خانــه کاریکاتــور اصفهــان آثــار
کاریکاتوریس ـتهایی ماننــد مریــم مهدویــان ،هانیــه
السادات اخوت ،سمانه محمودی ،سمانه جانقربان،
محسن پوررمضانی ،ناهید زمانی ،الهام دزفولیان ،افرا
متقــی ،آزاده زایری ،لیال بذرافشــان ،مســعود ماهینی،
عالیه مظاهــری ،ســامان ترابی ،محمودرضــا صنعتی،
نگین نقیــه ،ســعید جانقربــان ،ســعید شــعبانی ،علی
اسدی،محمدعلیخوشکام،لیالامیراحمدی،مجتبی
حیدرپناه ،حامــد بذرافکن ،پیام پورفالح ،ســحرفتاح،
مهناز یزدانی ،احسان خردمند،آیتنادری ،حمیدرضا
حیدریصفت،شکوفهاسدی،قبادامامیفرد،مطهره
ناسخیان،منصورهدهقانیوجمال الدیناعتباریانبه
نمایشدرآمدهاست.
عالقهمنــدان بــرای بازدید از این نمایشــگاه مــی توانند
تا چهارم تیرماه صبــح ها ســاعت  ۹تــا  ۱۲و بعدازظهر ها
ســاعت  ۱۶تا  ۱۹به گالری نقــش خانه ،واقــع در خیابان
آمادگاه،مجتمعفرهنگیهنریسورهمراجعه کنند.

