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آدم بــد اخالق بســيار خطــا میكنــد و زندگــىاش تلخ
میشود.

ظریف با تمجید از معینی جم گفت ،مقامهای دیپلماتیک از هیأت ایرانی
درخواست ارسال این عکس را کردند

[غررالحكم،ح]۱۶۰۴

دانشجون جونی

کادر

آغاز به کار ششمین همایش  ۱۰روز
با عکاسان

جــدول برنامههای ششــمین همایش  ۱۰روز با عکاســان
شــامل کارگاهها ،نشستهای تخصصی ،نمایش فیلم و
نگاه شخصی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی ششــمین همایش  ۱۰روز با عکاســان ،در این دوره
همایش  ۲۸برنامه در بخش نگاه شــخصی ۱۳ ،کارگاه تخصصی و  ۱۶نشســت
و ســخنرانی برگزار و پنج فیلم نمایش داده میشــود .ششمین همایش  ۱۰روز
با عکاســان دیروز در خانه هنرمندان ایران با گشایش نمایشگاه عکس انجمن
عکاســان ســینمای ایــران ،انجمن صنفی عکاســان مطبوعاتی ایــران ،انجمن
عکاســان تبلیغاتی و صنعتی ایران ،انجمن عکاســی میراث فرهنگی ،انجمن
عکاسان انقالب و دفاع مقدس و انجمن عکاسان خانه تئاتر و نمایشگاه عکس
استانهای خراسان و آذربایجان غربی آغاز شد.

کیوسک

موج نو کره جنوبی
در «سینما و ادبیات»
تازهتریــن شــماره ماهنامــه «ســینما و
ادبیــات» منتشــر شــد .پرونــدهای درباره
ســینمای کره جنوبی و کارگــردان مطرح
مــوج نــو ایــن کشــور یعنــی پــارک چــان
 ووک عنــوان اصلــی ایــن شــماره اســت .عالوه بــر این در بخش ســینمایایــران طی میزگــردی با حضــور جهانبخــش نورایــی ،احمد امینی ،ســعید
عقیقی و جواد طوســی انواع نقد و ســیر تطور نقدنویسی و آسیبهای آن در
ســینمای ایران بررســی شده اســت .در بخش ادبی این شــماره نیز موضوع
زندگینامههــای خودنوشــت مــورد توجه قــرار گرفته و محمود حســینیزاد،
کاوه میرعباسی ،محمد حســینی ،محمدرضا گودرزی در قالب یک میزگرد
و احمــد اخوت ،محمود حدادی ،ابوتراب خســروی ،شــاپور بهیان ،بلقیس
سلیمانی و ...در مقاالت خود به خودزندگینامهنویسی پرداختهاند .مقالهای
انتقادی از صالح حسینی در مورد ترجمه داریوش آشوری از مکبث شکسپیر
و سایر ترجمههای این اثر از دیگر مطالب این شماره است.
شماره « ۶۴سینما و ادبیات» به قیمت  ۱۰هزار تومان در دسترس مخاطبان
است.

عکسنوشت

روایتی گرم از دنیای سرد سیاست

وزرای خارجــه چنــد کشــور در حالــی کــه حالتــی
احسان بداغی
صمیمانــه را به نمایــش میگذارند مشــغول ورود
بــه اتــاق مذاکــرات هســتند؛ ایــن حالــت در دنیای
سیاســت نــه تنها اتفاقی نیســت بلکه معانی دقیقی هــم دارد .آن هم
وقتی این وزرای خارجه برای حل اختالفی  26ساله دور هم جمع شده
باشند .در این مورد مشخص معنایش میتواند نزدیکتر شدن به حل
اختالفات موجود بر سر نظام حقوقی دریای خزر باشد.
نظام حقوقی که از زمان شــروع مذاکراتش تا االن  26سال میگذرد
و اختالفــات حل نشــده زیادی بر ســر آن حتی بعد از بیــش از دو و نیم
دهــه مذاکره و نشســت ،وجــود دارد .حاال در ماههای اخیر اســت که به
نظر میرســد افق امیدوارکنندهای برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات
بین کشورهای ساحلی دریای خزر پدیدار شده است.
اظهــارات نویدبخش وزیر امور خارجه ایــران مبنی بر نزدیک بودن
تفاهم نهایی  5کشــور ســاحلی درباره تعیین رژیم حقوقی دریای خزر
بعد از پایان نشســت ســه ســاعته وزرای خارجه سه کشــور در اظهارات
ســرگئی الوروف ،وزیــر امــور خارجه روســیه در یک نشســت خبری هم
نشــان مــیداد که این دســت امیدواریها چندان هم بی پایه و اســاس
نیســتند .البته صحبتهای ظریف توســط الوروف ،وزیر خارجه روسیه
تکمیل شــد که گفت« :با خوشــحالی میتوانم اعالم کنم راهحل تمام
مســائل کلیدی در مورد کنوانســیون رژیم حقوقی دریای خزر پیدا شده
اســت ».به این ترتیب عکســی که از همراهــی وزرای خارجه حاضر در
این نشســت منتشــر شــد میتواند خالصهای از بازتاب تمام چیزهایی
باشد که بین وزرای خارجه در نشست اخیرشان گذشته است.

یاد

لطف اهلل ساغروانی

مدیرمسئول نشر هرمس

مجتبی عبداهللنژاد مترجم آثار آگاتا کریستی درگذشت

افسوس از فقدان مترجم
و مؤلفی دلسوز و آگاه

روز گذشــته وقتی خبر سکته قلبی مجتبی عبداهللنژاد را شنیدم افسوس
بسیار خوردم .سالها از عمر آشناییمان میگذرد و بیاغراق می گویم که
جامعه ادبی و عالقهمندان به مطالعه ،مترجم و مؤلفی بسیار ارزشمند را
از دست دادند .تسلط بسیاری بر زبان انگلیسی داشت ،از همینرو آثاری
که با ترجمهاش وارد بازار کتاب شده برخوردار از زبانی بسیار شیوا و دقیق
بودند.
با وجود کتابهای بســیاری که به ترجمهاش از نویســندگانی همچون
آگاتــا کریســتی در دســترس عالقهمنــدان قــرار گرفتــه اهتمــام اصلــی
عبداهللنــژاد طــی چهــار -پنج ســال اخیر بیشــتر در حوزه ادبیــات کهن و
کالســیک فارسی بود .حتی کتابهای ارزشمندی هم در این راستا تألیف
کرد که گفت و گو با «مســعود ســعد ســلمان» یکی از بهترین نمونههای
آنهاست.
شــروع کار عبداهللنژاد با ترجمه بود اما همان طور که اشــاره شــد این
اواخــر عمده اهتمامش بر مطالعه و تحقیق درباره متون کهن ادبی بود.
در حــال انجــام کارهای متعــددی در این زمینه بــود و میدانم که بخش
قابــل توجهــی از آثاری چون « گفت و گو با ناصر خســرو» و « گفت و گو با
سعدی» را هم انجام داده بود.
رد پــای مطالعات عمیقی را کــه در حوزه ادبیات داشــت می توان در
ترجمههایش هم دید ،عاشــق زبان و ادبیات فارســی بود .از همین رو در
ترجمههایش دقت و وســواس بســیاری به خرج مــی داد تا در نهایت کار
شسته ُرفته ای در اختیار مخاطبان قرار بگیرد.
از جهــت ویژگی های اخالقی هم می توان او را مردی بســیار متواضع
و دســت و دلبــاز دانســت ،بــدون هیــچ تنــگ نظــری حاضــر بــود تمــام
دانســتههایش را در اختیــار دیگــران بگــذارد .کافی بود کســی ســؤالی از او
میپرســید تــا هر چه میدانســت را در پاســخ ارائه دهــد و حتی در جهت
یافتن منابع علمی کافی هم خودش همکاری بسیاری به خرج میداد.
انســانی بســیار ســلیمالنفس بود و همیشــه از جنجال و هیاهــو دوری
میکــرد ،تمام زندگیاش یا صرف خواندن شــد یا نوشــتن .بــا این که 48
ســال بیشــتر نداشــت اما بیشــتر از نصف عمرش در راه ترجمــه و تألیف
آثاری ارزشــمند سپری شــد ،آنچنان که پسر بیست ســالهاش هم پای در
مســیر او گذاشته و امیدوارم به خوبی از پس ادامه اش برآید .نکته جالب
توجهــی که دربــاره عبداهلل نژاد نمیتوان از آن صرف نظر کرد این اســت
که افزون بر مطالعات عمیقی که در حوزه ادبیات کهن فارسی داشت در
ارتباط با ادبیات معاصر فارسی ،بویژه شعر هم مطالعات بسیاری انجام
داده بود.
در ارتبــاط بــا ادبیــات کهن و معاصر انگلیســی هم چنیــن مطالعاتی
داشت ،بیشک به همین دلیل بود که شاهد ترجمههایی چنین درخشان
از ســوی او بودیم .ترجمههای درخشانی که در همکاری با نشر هرمس از
آثار پلیسی آگاتا کریستی داشت منجر به بهبود وضعیت آثار عرضه شده
در این ژانر از ادبیات شــد .آنچنان که بعد از این ناشــران دیگر هم دســت
به کار شدند و کم کم وضعیت کتاب های جنایی -پلیسی بهبود پیدا کرد.
در شرایطی که آثار خارجی از ترجمه های چندان خوبی برخوردار نیستند
درگذشت افرادی همچون مجتبی عبداهلل نژاد فقدان بزرگی برای عرصه
کتاب و همچنین عالقهمندانش به شمار میآید.

درگذشتخالومحمد
قنبر هرمزی و
ابراز همدردی وزیر

خالومحمدقنبرهرمزیهنرمندپیشکسوتموسیقی
بومی هرمز و ازاعضای گروه «لیوا» شــامگاه دوشــنبه
 ۱۳آذر ماه هنگام اجرای کنسرت نمایش گروه «لیوا»
در تئاتــر بــاران دچــار ســکته قلبی شــد .ایــن هنرمند
سرشــناس  ۸۸ســاله و از اعضــای اصلــی و تأثیرگذار
گروه «لیوا» هنگام اجــرا در تئاتر باران از هوش رفت و
بهوسیلهاورژانسبهبیمارستانفیروزگرتهرانمنتقل
و در بخــش مراقبتهای ویژه بســتری شــد .به دنبال
درگذشــت «خالو محمدقنبر هرمزی» ،پیشکســوت
موسیقیاقوام«،سیدعباسصالحی»برایهمدردی
باهنرمندانهرمزیکهبرایاجرادرهفتههنریهرمز
به تهران آمده بودند ،ســرزده به تئاتر بــاران رفت و با
آنها دیدار کرد .ســید عباس صالحی با حضور سرزده
درتئاتربارانوابرازهمدردیباهنرمندانجزیرههرمز
گفت« :خالو قنبر» تا آخرین ثانیههای عمرش ،گوش
مخاطبانــش را از نوا و نغمه ُپر کرد و ســعادت بزرگی
یافــت که بر صحنــه ،نقطه پایانی بر عمــر گرانبارش
گذاشته شــود .او ابراز امیدواری کرد ،هنرمندان جزیره
هرمــز انجام ایــن کارها و امور هنــری را زمین نگذارند
و یــاد «خالــو قنبــر» را زنده نگــه دارنــد« .خالومحمد
قنبرهرمزی»،اسطورهموسیقیآیینیهرمزوازمفاخر
موسیقیکشوربودوتسلطبسیاریدرنواختنسازهای
کوبهای داشــت .هفته هنر هرمــز به همت مجموعه
تئاتر باران و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهر هرمز از
روزشنبه ۱۱،آذرماهکارخودراآغازکردتاهنراینجزیره
بازخوانی شــود .در پی درگذشت هنرمند پیشکسوت
موسیقی اقوام ،اجرای برنامه موسیقی گروه «لیوا» در
هفته هنر هرمز لغو شد .به گفته مسئول ارشاد هرمز،
پیکــر ایــن هنرمند برای تشــییع به هرمــزگان منتقل
میشــود .گروه لیوای هرمز از پیشکســوتان موســیقی
هرمز و قدیمیترین گروههای هرمزگان تشکیل شده
کهتاکنوندرجشنوارههایمختلفکشورحضورداشته
وبهمعرفیآیینهایموسیقیهرمزگانپرداختهاند.

بابا زار

سایت شهر کتاب

اینم
به سالمتی روز دانشجوی امسال هم رسید .هرچند
این
از
به دلیل بیــن التعطیلین بودن  16آذر ،امســال هم
روز دانشــجوی درســت و حســابی نداشــتیم و بــه
جایــش میتوانســتیم اســتندآپ کمدی و مســابقه
ماســت خــوری و نقاشــی بــا چشــم بســته و ماژیک
توی دهــان برگزار کنیم .ما هــم تصمیم گرفتیم به
علیرضا کاردار
مناسبت این روز بزرگ ،درباره دالیل موفقیت یک
دانشــجوی نمونه چیزهایی که بــه عقل ناقص مان
میرســد را بیان کنیم .هرچند نمونه شدن یک چیز
نســبی اســت و نمونه از نظر ما با نمونه از دید رئیس دانشــگاه یا اســتادها و
حتی دانشــجویان دیگر متفاوت اســت .به این امید که اگر احیاناً دانشجویی
خواب نما شد و رویمان به دیوار ،خواست موفق شود ،بداند که با فرمول ما
از کجا باید شروع کند.
اول از همه باید مرحله کنکور را با موفقیت پشت سر بگذارد .همین جا این
خــوش خبری را بدهیم کــه حاال حاالها کنکور حذف نخواهد شــد .چون فرهاد
رهبر ،رئیس دانشگاه آزاد گفته برخی ذینفعان اجازه حذف کنکور را نمیدهند،
چــون  ۸هزار میلیارد گردش مالی دارد .پس هر کســی کــه میخواهد در آینده
دانشــجوی موفقی بشــود ،باید هنوز تســت بزند و با مداد ســیاه و پاک کن نرم
کلنجار برود تا آن  8هزار میلیارد تومان را حالل کند.
بعــد کــه وارد دانشــگاه شــد و رســماً کارت دانشــجوییاش را گذاشــت توی
کیفش ،وقتش اســت که شــروع کند به دانشــجوی موفق شــدن .اولین راهش،
درس خواندن در یک دانشگاه سرزنده است .دانشگاه سرزنده کجاست؟ همان
جایی اســت که روز دانشــجو را جشــن میگیرند و تقلید صدا انجــام میدهند،
غــذای ســلفش را به زور نوشــابه میتوان پاییــن داد ،کالسهایــش از  10صبح
شــروع میشــود ،در ورودی کالسهایــش ســوراخ دارد کــه میتــوان داخلــش
را رصــد کــرد ،پشــت دیوار ســلف سرویســش نیمکت یــا لبه باغچه هســت که
دانشــجویان میتوانند روی آن نشسته و همزمان با چای خوردن ،حلقه بیرون
بدهند( .سوءتفاهم نشود ،منظور حلقه جاسوییچی باب اسفنجی است که تازه
خریدهاند و به هم نشان میدهند).
بعــد از انتخــاب دانشــگاه ،نقش اســتاد برجســته در موفقیت دانشــجویان
انکارناپذیــر اســت .از دید ما اســتادی برجســته اســت کــه عالوه بر برجســتگی
علمــی ،درسهای برجســتهای که به درد زندگی دانشــجویان بخــورد را هم به
آنها بیاموزد .از روشهای برجســتگی در بازار گرفته تا برجســتگیهای دیگر در
وام گرفتن از بانکهای برجســته و وصلت با خانوادههای برجسته خوش ژن و
دوســتی با برجسته ترها .فراموش نکنیم برجستهترین استادها آنهایی هستند
کــه با یــک «اســتاااد» امتحان را کنســل میکننــد .همچنین بــرای موفقیت در
دوران دانشــجویی از فضای درســی مناسب و همکالســیهای پایه و جزوههای
خوش خط با قابلیت شفافیت هنگام تکثیر و عالقه به حلقه (جاسوییچی باب
اسفنجی) نیز باید یاد کرد.
در آخر باز هم یادآور میشــویم که اینها نظرات شخصی نگارنده است و به
هیــچ عنوان از نظر علمی تأیید نمیشــود ،هرچنــد از نظر عملی خیلی خوب
جواب داده و میدهد و خواهد داد!
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وامدار موسیقی
کهن هرمزگان

استادخالومحمدقنبرهرمزی
ازبــزرگان موســیقی منطقــه
هرمــزگان وبویــژه موســیقی
مقامــی «زار» هســتند و بــه
تمامــی رپرتوارهــای قدیمی
موســیقی هرمزگان آشــنایی
هوشنگ جاوید
پژوهشگرموسیقی کامــل داشــتند .بــه همیــن
نواحی
دلیــل زمانــی کــه آقــای
آریاعظیمینــژاد ســاخت
موسیقی سریال پایتخت را برعهده گرفتند به ایشان
پیشنهاد کردم ازآوازها وکارهای استاد خالوقنبربهره
ببرندکهخوشبختانهایناتفاقافتاد.
تالشهــای اســتادخالوقنبرهرمزی درزمینــه
موسیقی غیرقابل توصیف وحتی بیش ازآن است
ودراین زمینه ســالها زحمات بســیاری کشیدهاند
وبزرگ شــده آیینهــای منطقه هرمــزگان بودند
و در منطقــه احتــرام ویژهای داشــتند .بیتردید با
رفتــن ایشــان یکی ازســتونهای معنــوی منطقه
هرمزگان فروریخت وقطعاًراه ایشان ادامه خواهد
داشــت اما بهتراســت بگوییم تجربــهای که خالو
قنبردرموسیقی «زار» داشتند دیگرشنیده نخواهد
شد .موسیقی «زار»یک موسیقی ذکردرمانی است
و سرشــت ودرونمایــه خاصــی دارد کــه هرفردی
نمیتواند این کاررا انجام بدهد وتنها ازعهده یک
فــرد با تجربه برمی آید وقطعاً جانشــینان اســتاد
خالوقنبرکهیکیازعزیزاناینهنربودندبهسختی
میتوانند کار معروف «بابازار» را انجام بدهند .این
سبک به گونهای است که از طریق آموزش منتقل
نمیشــود و چون دارای مراحل خاصی است یک
عده خاص در کنار این افراد این مراحل را همراهی
میکنندوبهقولمعروف«اهل»حسابمیشوند
و باید دید درآینده چه تعداد ازاین افراد میتوانند
ازهنر کامل استاد خالو قنبربهره ببرند و راه ایشان
را ادامه بدهند.
موســیقی هرمزگان موســیقی ترکیبی است که
بخشی ازآن به ایران کهن برمی گردد و بخش دیگر
به لحاظ قرارگرفتن در منطقه آزاد و دادوستدهای
بســیاری کــه در طول تاریــخ با کشــورهای مختلف
داشــته موســیقی وارداتــی اســت وازکشــورهای
آفریقایــی به ایــران وارد شــده اســت .بنابراین باید
بگوییمپایهموسیقیکهن درهرمزگان فراوان است
واگر بگوییم موســیقی اسالمی نیز دراین منطقه از
قدرتبیشتریبرخورداراستبیراهنگفتهایمبهاین
سبب که حضورساز بربط(عود) دراین منطقه بوده
ویکیازبربطسازانخوبکشورمادرهمینمنطقه
هرمزگان زندگی میکند و این نشان دهنده دیرینه
خوب موسیقی درگذشته است.همچنین موسیقی
ذکری کــه دراین منطقــه وجود دارد نشــان دهنده
موســیقی ترکیبی اســت که ازموســیقی سواحلی یا
وارداتــی گرفتــه شــده است.موســیقی «زار» نیز به
همین صــورت بوده و یــک برداشــت و وامگیری از
فرهنگهــای وارداتی اســت اما درونمایــه کارازذکر
درمانیهــای کهــن ایرانــی که در ســالهای خیلی
قبلتر حتی پیش از دوران ساســانی در ایران انجام
میگرفتهبرداشتشدهاست.

عدد
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کشور در جشنواره
سینماحقیقت

 ١٠٣فیلــم مســتند تولیــدی از ٤٦
کشــور خارجی در یازدهمیــن دوره
جشــنواره ســینماحقیقت روی پــرده خواهنــد رفــت کــه
آلمانیهــا بــا  ١٣فیلم در صــدر آن جای گرفتنــد .پس از
آلمانیها ،فیلمســازان کشــورهای انگلیــس ( ١٠فیلم) و
فرانســه ( ٩فیلم) در رتبه دوم و ســوم این فهرست جای
گرفتنــد .دانمــارک و امریکا با  ٧فیلم مشــترکاً در جایگاه
چهارم قرار دارند و اسپانیاییها نیز با  ٦فیلم در جشنواره
امســال حاضر هســتند .عالوه بر این اعداد ،کشورهایی از
جمله ایتالیا ،لهســتان ،لبنان ،سوئد ،اتریش ،قطر ،هند،
کانادا ،بلژیک ،جمهوری چک ،نروژ ،اوکراین ،ارمنســتان
و ...نیــز در این جشــنواره حضور دارند .این جشــنواره طی
روزهای  ١٩تا  ٢٦آذرماه ١٣٩٦در تهران برگزار خواهد شد.
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اثر در مرحله داوری
«آینده نشر کاغذی»

مرحلــه اول داوری آثار مســابقه «آینده نشــر
کاغــذی» برگــزار و  ۳۰اثــر از  ۱۳۷اثر رســیده
بــه دبیرخانــه این جایــزه به مرحلــه بعد راه
پیــدا کردند .در مرحله اول آیدین آغداشــلو،
کامبیــز درمبخش ،قباد شــیوا ،جواد مجابی،
فیــروزه مظفــری ،ســاعد مشــکی و مســعود
مهرابــی بــه جمع بنــدی آرا پرداختنــد .آثار
مرحلــه دوم این جایــزه ،توســط مخاطبان و
در فضای مجازی داوری خواهند شد؛ به این
ترتیب که عالقه مندان میتوانند  ۳رأی خود
را بــه یک اثــر یا  ۳اثر متفــاوت بدهند .جایزه
منتخــب مردمــی ایــن جایــزه یــک میلیــون
تومان وجه نقد همراه با لوح تقدیر است.

نمایش «عاقبت عشاق سینهچاک» توقیف شد

مکث
نمایش «عاقبت عشاق سینهچاک» بعد از دو شب اجرا به دستور مرکز هنرهای نمایشی
توقیف و بلیتفروشــی آن هم تا اطالع ثانوی متوقف شــد .مرکز هنرهای نمایشی دلیل
متوقف کردن اجرای این نمایش را «مغایرت اثر نمایشــی با نســخه بازبینی» ذکر کرده
توگو با ایلنا این مسأله را بشدت رد کرد و گفت «چنین چیزی صحت ندارد ».تشکر
بود که بهنام تشکر در گف 
معتقد است چنین مسألهای نمیتواند صحت داشته باشد چرا که چیزی که در بازبینی اتفاق افتاده با آنچه
اجرا کردیم اختالفی نداشته و «واو به واو» آنچه که بازبینها دیدند را روی صحنه بردیم.
به گفته تشکر در نامهای که آقای مهدی شفیعی به آنها نوشته این گونه آمده که تا اطالع ثانوی اجرایی نداشته
باشید؛ او میگوید« :نمیدانم اطالع ثانوی ایشان چه روزی خواهد بود اما طبیعتاً ایشان روز شنبه بازمیگردند
و جلســهای با ایشــان خواهیم داشــت تا ببینیــم در آن
جلســه چــه اتفاقاتــی رخ خواهــد داد؛ نتیجه جلســه را
حتماً اعالم خواهم کرد ».تشــکر با بیان اینکه «ترجیح
میدهم درباره این موضوع تا روز شــنبه که تعطیالت
تمام میشــود و آقایان از مسافرت برمیگردند حرفی
نزنــم تا ببینیم چه اتفاقــی میافتد» گفــت« :قویاً این
موضــوع را تکذیب میکنم که چیــزی که ما در صحنه
داشتیم اجرا میکردیم با آن چیزی که در بازبینی اجرا
میکــردم ،تفاوتــی داشــته اســت .واو بــه واو و همه آن
چیزی که بازبینها دیدند ،در روی صحنه تماشــاخانه
پالیز اجرا شــد .هرکســی این حرف را زده دروغ محض
است».
به گفته «بهنام تشــکر» این اثر دوبار بازبینی شد؛ یکبار
برای اجرا در تماشــاخانه شــهرزاد بازبینی شــد و مجوز
گرفــت و یکبــار هم بــرای تماشــاخانه پالیز کــه آن هم
مجوز و تأیید اجرا گرفت.

چاپ بیست و هفتم «پرند ه من» فریبا وفی

خبر آخر
چــاپ بیســت و هفتم رمان «پرنده من» اثر فریبا وفی از ســوی نشــر مرکز عرضه شــد.
فریبا وفی از نویســندههای پرطرفدار اســت و آثار متعدد او دهها بار تجدید چاپ شده و
چندصد هزار نســخه از کتابهای این نویســنده در ایران فروش رفته و ترجمه آثاری از
این نویسنده مطرح ایرانی به زبانهای ایتالیایی ،آلمانی و انگلیسی منتشر شده است.
«پرنده من» نخســتین رمان فریبا وفی در ســال  1381برگزیده جایز ه ادبی بنیاد هوشــنگ گلشــیری و جایزه
ادبی یلدا شده است.
داســتان ایــن اثــر از زبان یک زن متأهل روایت میشــود که درگیر روزمرگی و ســختیهای زندگی زناشــویی و
بچهداری اســت .شــوهر او نیز مردی بلندپرواز است و در درجه اول به رؤیاهای خود میپردازد .راوی داستان
در چنیــن فضایــی از خــودش میگوید ،از احساســات زنانه خــود ،خواهرانش ،مادرش و شــوهری که بی وفا
نیست اما همقدم او نیز نیست؛ بیرحم نیست اما گرم هم نمیگیرد.

تیمچه صرافیان؛ یادگاری از عهد قاجار در دل آباده

ایران ما
تیمچه صرافیان آباده یکی از آثار دیدنی استان فارس است .این اثر باقی مانده از دوران
قاجار در دو طبقه و  36حجره ،به دســت توانای اســتاد رضا یزدی در بافت قدیم شــهر و
رضا سلیمان نوری محدوده بازار کهنه ســاختهشــده اســت .مســاحت عرصه این بنا حدود  1080متر مربع و
اعیانــی دو طبقه حدود  1050متر مربع اســت .درب ورودی تیمچه از جنس چوب اســت
کــه حاشــیه و چارچوب آن بــه طرز زیبایی منبتکاری شــده و دو کوبه مردانــه و زنانه روی آن قرار گرفتهاســت.
ســردر ورودی بنای تیمچه به صورت نیم دایره با اشــکال شــیر و گل و بوته گچکاری شــده اســت .حوض سنگی
بســیار زیبایی به ابعاد ۴در ۳متر در وســط حیاط واقع اســت .درب حجرههای این مجموعه به صورت کشــویی
باال و پایین ،باز و بســته میشــود و سقف آنها به وســیله چوبهای حاشیهدار زیبایی به اندازه ۳۰در ۲۰سانتیمتر
پوشــیده و کف آنها با خشــتهای آجری مربع شــکل فرش شد ه اســت .از اتاقهای باالی این تیمچه ثبت شده
برای استراحت تجار و مسافران استفاده میشدهاست.

