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نوالن و کار در بیخبری محض

معاون هنری وزیر ارشاد مطرح کرد

سال آسانی برای رویدادهای هنری نداشتیم

معــاون هنری وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در مراســم آغاز
همایشعلمیپژوهشی«تئاترپسازانقالباسالمی»تصریح
فرهنگ
کرد که امســال ،سال آسانی برای رویدادهای هنری کشور نبود.
سیدمجتبی حسینی در این همایش که با حضور شهرام کرمی
مدیــرکل هنرهای نمایشــی ،کوروش زارعــی رئیس مرکز هنرهای نمایشــی حوزه
هنری ،مهدی حامد ســقایان دبیر همایش و جمعی از هنرمندان شــنبه  ۶بهمن
در سالن کنفرانس مجموعه تئاترشهر برگزار شد ،در ادامه سخنانش تصریح کرد:
«انقــاب اســامی ایران مقطع مهمی از تاریخ ماســت و یکی از دســتاوردهای آن
گســترده کردن عرصه حضور و فراگیری هنر در طبقات مختلف اجتماعی اســت.
بررسی امروز چراغ راه ما در مسیر دهه پنجم انقالب اسالمی است .باید به موضوع
مطالعات کاربردی بیشــتر توجه شــود ».معاون هنری وزیر ارشاد در ادامه سخنان
خود تصریح کرد« :امسال سال آسانی برای رویدادهای هنری کشور نبود .ضرورت
مطالعــه و پژوهش بهترین ســرمایه ما برای ورود به فرداســت و باید برگزاری این
نشستها بهصورت ماهانه و فصلی ادامه داشته باشند».

مراسم تجلیل از «ناصر کشاورز» برپا شد

مراســم تجلیل از ناصر کشاورز در قالب طرح «چهل قلم»
روی خـط نهاد کتابخانههای عمومی کشور به میزبانی یزد برگزار شد.
خـــــــبر این شــاعر کــودکان و نوجوانــان در این مراســم راز موفقیت
خود در عرصه شــعر کودکانه را زنده بودن کودک درون خود دانســت و گفت:
توجه به کودک پرشور و خالق درون ،در شکلگیری بزرگسالی مؤثر است و اگر
ایــن کودک مورد بیتوجهی قرار بگیرد ،احســاس رهایــی ،نو بودن و تازگی در
انسان از بین میرود.

خاطرات اسماعیل کهرم رونمایی میشود

کتاب «خاطرات یک عابر» نوشــته اســماعیل کهرم رونمایی میشــود .مراســم
رونمایی کتاب زندگینامه این بومشــناس و فعال محیط زیســت با مقدمه علی
دهباشی روز پنجشنبه ( ۱۱بهمنماه) ساعت ۱۷با سخنرانی مانیا شفاهی ،عبداهلل
ســاالری ،محمدعلی مظهری و مجید بدرکوهی در خانه گفتمان شهر (وارطان)
برپا خواهد شد.

تکنوازی فریماه قوام صدری در جشنواره موسیقی فجر

فریماه قوام صدری آثاری از علیرضا مشــایخی را در جشــنواره موسیقی فجر
اجــرا میکنــد .قوام صدری بــا اعالم این خبر گفت :در جشــنواره امســال قرار
است آلبوم پیانوی شهرزاد ساخته علیرضا مشایخی را اجرا کنم .او در توضیح
اجرای خود افزود :شهرزاد  9فصل دارد و هر فصل روایتگر یک موضوع خاص
است .در ابتدای هر فصل خانم روبیکا شاکر روایتهایی را میخواند و بعد از
خواندن ،تک نوازی پیانو توسط من اجرا میشود.

سومین دور ه کتاب سال عاشورا فراخوان داد

بنیاد دعبل خزاعی ،با هدف شناسایی و معرفی کتابهای برتر در موضوعات
امامحســین(ع) ،خانواده و یاران آن حضرت ،تاریخ و تحلیل واقعه عاشــورا،
ادبیات و هنر عاشــورایی و فرهنگ و آیینهای عزاداری فراخوان جایزه ســوم
کتاب سال عاشورا را منتشر کرد.

بیانیه هنرمندان تئاتر به سران سه قوه

بیانیــ ه اعتراضی خانه تئاتر که  ۲۲دی ماه در گردهمایی خانواده تئاتر به امضای
هنرمندان تئاتر رســیده بود ،برای قوای ســه گان ه مجریه ،مقننه و قضائیه ارســال
شد .خانواده تئاتر در این بیانیه خواستار حقوق صنفی خود شدهاند و به مواردی
ماننــد وضعیت صیانت از اندیشــه ،تأمین اجتماعی ،بیمــه درمانی هنرمندان،
بودجه حمایتی تئاتر و دخالتهای غیرتخصصی قوه قضائیه اشاره کردهاند.

رونمایی از «آلبوم عکس خانم اشمیت یا چیزی شبیه این»

نمایش «آلبوم عکس خانم اشــمیت یا چیزی شبیه این» به نویسندگی پژند
ســلیمانی و کارگردانی ســارا داروفروش شــنبه  ۱۳بهمن ســاعت  ۲۰در خانه
نمایش مهرگان روی صحنه میرود.

رحیم مخدومی دبیر جشنواره «قلم زرین» شد

در آخرین جلسه هیأت مدیره انجمن قلم ایران ،رحیم مخدومی – نویسنده
و مدیر مسئول مؤسسه رسول آفتاب  -بهعنوان دبیر هفدهمین دوره جشنواره
قلم زرین انتخاب شد.

معرفی نامزدهای «شعر بزرگسال» جشنواره شعر فجر

هیأت داوران بخش «شــعر بزرگســال» ســیزدهمین جشــنواره شــعر فجر
اســامی هفت نامزد راهیافته به مرحله نهایی این بخش را اعالم کرد« .این
آثــار بــه ترتیب حــروف الفبا عبارتنــد از«:آدمها با مرگ شــاعر میشــوند»
سروده «معصومه درفشیان» از انتشارات فصل پنجم« ،بینظمی» سروده
«آرمیــن یوســفی» از نشــر چشــمه« ،جایگاه شــهود» ســروده «محمدعلی
مقیمــی» از انتشــارات ســوره مهــر« ،دومینو» ســروده «ابــوذر پاکــروان» از
انتشارات فصل پنجم.

اهالی فرهنگ درباره جایگاه و اهمیت کتابهای گویا به «ایران» گفتند

کتاب صوتی ،ضرورت دنیای پرشتاب معاصر

همین دیــروز بــود که خبر انتشــار
مریم شهبازی کتاب صوتی «خاطرات حسنعلی
خبرنگار خان مستوفی» در رسانهها منتشر
شــد؛ کتابــی کــه مرحــوم ابوالفضــل زرویــی نصرآبــاد

پیشتــر آن را تألیف و بهصورت چاپی منتشــر کرده بود
و حــاال به شــکل کتاب صوتــی منتشــر شــده و از طریق
اپلیکیشــن نــوار و کتابــراه و همچنین فیدیبــو نیز قابل
دریافــت اســت .برخــاف یــک دهــه قبــل که نــه تنها

ëëتغییرات زمان را بپذیریم
احمدپوری ،نویسنده و مترجم آثار
ادبی کــه بهعنــوان گوینــده در روند
صوتــی کــردن «منظومــه ژوکونــد و
ســی یــااو» ســروده ناظــم حکمــت
حضــور داشــته دربــاره چرایــی
موافقتــش برای گویا کردن برخی کتابهای ترجمه
و تألیف خودش به «ایــران» گفت«:تجربه چندانی
از حضــور در رونــد تولیــد کتابهــای گویــا نــدارم.
بــا وجود این ،همان تجربه انــدک هم بازخوردهای
خوبــی از ســوی مخاطبــان برایــم داشــته اســت.
برخــاف برخــی همــکاران نویســنده و مترجــم کــه
همچنان مخالف صوتی شدن کتابهایشان هستند
تأکید دارم که باید تغییرات زمان را بپذیریم».
بــه گفته این مترجم ادبی برخالف پنجاه ســال قبل
کــه مــردم اوقات فراغت بیشــتری داشــتند شــرایط
زندگی امروز به گونهای شــده کــه حتی عالقهمندان
ادبیــات هــم فرصــت چندانــی بــرای مطالعــه
کتابهایــی بــا حجــم صفحــات بــاال ندارنــد .اما در
عوض تأکیــد دارد که میتوان از زمانهای بســیاری
کــه هر یــک از ما صرف کارهایی چــون رفتوآمد به
محــل کار و تحصیــل میکنیم برای گــوش دادن به
کتابهای صوتی استفاده کرد.
او ادامــه داد«:بــه عقیــده مــن غیــر از کتابهــای
علمی-دانشــگاهی ،امکان عرضه همه موضوعات
در قالــب صوتــی وجــود دارد و الزم نیســت که آنها
را تنهــا بــه برخــی مجموعــه داســتانها و رمانهــا
محــدود کنیم.حتی کتــاب پرحجمــی نظیر جنگ و
صلح تولســتوی هم قابلیت عرضه در این شــکل را
داراهستند ،چراکه قرار نیست ما به یکباره کل کتاب
را گــوش بدهیــم ،همان طور که کتابهــای چاپی را
هم درچندین ساعت و روز خواهیم خواند».
از مســأله نپیوســتن ایــران بــه معاهــده جهانــی
کپیرایــت کــه بگذریــم در بحث داخلــی کپی رایت
هــم هنــوز بــا ضعفهایــی روبــهرو هســتیم کــه در
نتیجهاش شــاهد انتشــار غیرقانونی نسخههای pdf
و از ســویی فایــل صوتــی کتابهــای گویــا هســتیم.
پــوری ضعفهــای قانونــی در ایــن رابطــه را یکی از
مهمترین موانع پیش روی تولیدکنندگان کتابهای
صوتی میداند و تأکید دارد که مســئوالن فرهنگی و
از ســویی قانونگــذاران باید زودتر چــارهای برای این
مشکل بیندیشند.
شــاید بیــش از یک دهه از حضــور کتابهای گویا در
فروشــگاههای فرهنگــی بگذرد ،با ایــن حال حضور
جدی ایــن گونه از انتشــار آثار ادبی ســابقه چندانی
در صنعت نشرمان ندارد ،از همین رو شاهد حضور
چهرههــای مطرح ســینمایی و به قولی ســلبریتیها
در میــان گوینــدگان ایــن کتابهــا هســتیم تــا از این
طریق مردم بیشــتر جذب اســتفاده از این محصول
فرهنگی شوند.

ëëبا کارهای ضعیف مردم را از این کتابها دور نکنیم
پیــام دهکردی ،بازیگر ســینما و تئاتر
هــم از جمله افرادیســت که نه تنها
بهعنوان گوینده در روند صوتی کردن
برخــی کتابهــا حضورداشــته بلکــه
خودش هم چندیست با راهاندازی
مؤسسهای فرهنگی-هنری دست به انتشار کتابهای
صوتی میزند .او هم معتقد اســت که انتشار کتاب در
قالبهایی نظیر پادکســت e book ،و کتابهای گویا از
ضرورتهای زندگی شتابزده امروز است.
او ضمــن تأکید براین که اغلب ما شــاید فرصتی برای
اینکــه کتابخوانی را بهعنوان رفتــاری عمیق درزندگی
خود داشته باشیم نداریم ،ادامه داد«:تأثیر کتابهای
گویــا هــم کمتر از کتابهای چاپی نیســت ،بســیاری از
مواقــع به افــرادی برخوردهام که بواســطه اســتفاده از
این کتابها عالقهمند به پیگیری ســایر آثار نویســنده
مذکور در میان کتابهای چاپی شدهاند».
البته این مدرس فن گویندگی معتقد اســت بخشی از
کتابهــای گویای موجود در بازار فاقد اســتانداردهای
الزم هستند ،دهکردی گفت«:نحوه تولید این کتابها
تأثیــر بســیاری در جذب یــا حتی دور شــدن مخاطبان
دارد ،خیلی مهم است که در نحوه تولید آنها خبری از
تلفظهای غلط و اســتفاده از شــیوههای کنار رفته اجرا
نباشد.برخی معتقدند لحن گوینده در کتابهای گویا
باید فاقد لحن باشــد و نباید شــاهد تولید اثری مشابه
نمایشــنامههای رادیویــی باشــیم که مــن مخالف آن
هســتم .بر اســاس تجربه ســالها همکاری در انتشــار
ایــن قالب از کتابهــا معتقدم خواه ناخــواه هرفردی
جنــس و رنگ صــدای خاص خــود را دارد که حتی در
خوانش ســاده هم کار هر فــردی را متفاوت از دیگران
خواهد کرد».
البتــه مدیرمســئول مؤسســه فرهنگــی هنــری «امیــد
پیــام دهکــردی» معتقــد بــه اجراهایــی همچــون
نمایشــنامههای رادیویی در تولید این کتابها نیســت
بلکــه تأکیــد دارد کمی لحــن و اجرایــی هدفمند قادر
به جذابتر کردن کار اســت .او گویندگــی این کتابها
را کاری جــدی میدانــد آنچنــان کــه بــرای گویندگــی
کتاب«یــک عاشــقانه آرام» از نــادر ابراهیمی بیش از
شــش ماه زمان برای تمرین صرف کرده تا حاصل آن
را در  510دقیقه در اختیار مخاطبان بگذارد.
او خطــاب بــه فعــاالن تولیــد ایــن کتابهــا
گفت«:حواســمان باشــد کــه قــرار نیســت بــا کارهــای
غیراســتاندارد مــردم را از کتابخوانــی دور کنیــم ،بلکه
بایــد بــه آنهــا بگوییــم کــه حتــی در زمانهــای مــرده
روزمره خود هم میتواننــد مخاطبان کتابهای مورد
عالقــه خود باشــند و بیــش از پیش بــه مطالعه جدی
عالقهمنــد شــوند .البتــه بخشــی از نقصهــای فعلی
طبیعیســت و نمیتــوان خــردهای گرفــت چراکــه
کتابهــای گویا هنوز در کشــور ما پدیــدهای نوظهور به
شمار میآیند».

ناشــران ،بلکه حتــی اهالی ادبیات هــم مخالف عرضه
کتابهایشــان در قالبهــای جدیــدی همچون کتاب
گویــا (صوتــی) بودنــد ،چندی اســت شــاهد فعالیت
جدی مؤسســات مختلفی هستیم که به این منظور دایر

شــدهاند و حتــی در مواردی بــا همکاری ســلبریتیهای
حوزههــای مختلــف دســت بــه صوتــی کــردن آثــار
منتخــب ناشــران میزنند ،اتفاقــی که میتــوان آن را
یکی از موضوعات این روزهای دنیای نشر دانست.

استودیو ضبط صدا-مجموعه شهر صدای پارسیان

بزرگداشت احیاکننده موسیقی بومی ایل قشقایی

مراسم بزرگداشــت زنده یاد فرهاد گرگین پور موسیقیدان
و نوازنده ایل قشــقایی عصرجمعــه  ۵بهمن ماه با حضور
موسیقی
تعدادی از هنرمندان و عالقه مندان در تاالر ایوان شــمس
تهران برگزار شــد .به گفته محمدرضا درویشــی پژوهشگر
موســیقی نواحی ایران« :کار بزرگ گرگینپور در موسیقی این بود که او به ساز
آکاردئون هویتی بومی داد .این ســاز تامپره اســت و نواختن موسیقی قشقایی
با این ساز در نگاه اول کاری دشوار است ،چنان دشوار که بخواهیم با پیانو سه
گاه بنوازیــم .گرگینپور چنان با ســاز خود یکی شــده بود و چنان موســیقی در
جانش نفوذ کرده بود که این ساز را همانندسازی بومی مینواخت .او بیشک
احیاکننده موســیقی بومی ایل قشــقایی اســت .او در این مراسم ضمن اشاره
به نقش غیرقابل انکار خانواده گرگینپور در حفظ و اشاعه موسیقی قشقایی
اشــاره کرد و بیان داشــت :امروزه از موسیقی عاشــیقها در ایل قشقایی تقریباً
نشــانی باقی نمانده اما این خانواده با تالشهای خود این موســیقی را ادامه
دادند و این بزرگترین خدمت آنها به این موسیقی است .این پژوهشگر ادامه
داد :یکی از بزرگان موســیقی قشقایی شــاهمیرزای نی نواز بود و پس از او ،این
خانــواده گرگینپــور بود که این موســیقی را حفظ کردنــد و در این میان نقش
«فرود گرگین پور» غیر قابل انکار اســت .وی افزود :از موســیقی این ایل ،تنها
یک فرهنگ باقی مانده بود ونه یک ســاختار و این خانواده گرگینپور بود که
این موســیقی را حفظ و احیا کرد ،اگر این خانواده نبود موســیقی ایل قشقایی
امروز به تاریخ پیوسته بود.

ســال آینده میالدی عالقه مندان سینمای
کریستوفر نوالن ،شاهد رونمایی از تازهترین
ساخته این کارگردان بریتانیایی-امریکایی
خواهند بود .البته چنان که نوالن گفته ،هنوز
اسمیبرایاینفیلمانتخابنشده(همهاز
آن با نــام  2020یاد میکنند) اما آن طور که
کمپانیبرادرانوارنراعالمکرده،زماناکران
آن هفدهم جوالی 2020خواهد بود .خبرها
در حالی از تازهترین ساخته نوالن میگویند

که ساخت این فیلم در سکوت کامل خبری
صورتگرفتهوهنوزهیچجزئیاتیدرارتباط
با آن در اختیار رســانهها قرار نگرفته است.
«دانکرک» آخرین ســاخته نوالن اســت که
ســه ســال قبل روانه پرده نقرهای سینمای
جهان شــد ،محصــول مشــترکی از امریکا،
بریتانیا و فرانسه که دهمین فیلم بلند این
کارگــردان هالیــوودی و از ســویی نخســتین
ساختهاش بود که مبنای ساخت آن اتفاقی

واقعــی در جریان جنگ جهانــی دوم بوده
اســت«.دانکرک» در نودمیــن دوره جایــزه
اســکار موفــق بــه دریافت ســه جایزه شــد.
اســتودیو برادران وارنر از سال  2002با فیلم
«بیخوابی» توزیع بینالمللی ساختههای
این کارگــردان را برعهده گرفته و تا به امروز
همهفیلمهایاورااکرانکردهکه«پرستیژ»،
«بین ســتارهای»« ،بتمن شــروع میکند»،
«تلقین»«،شوالیهتاریکی»«،شوالیهتاریکی

برمیخیزد» و «دانکرک» شامل این موارد
بوده اســت .منتقدان هنری ،این کارگردان،
فیلمنامه نویــس و تهیه کننده ســینما را
یکی از مهمترین کارگردانان زمان حاضر
دنیــا میدانند ،البته نــوالن تنها در جلب
نظر منتقــدان موفق نبوده بلکه از ســوی
مردمهمفیلمهایشبااستقبالبسیاری
روبهرو بوده است .اغلب فیلمهای نوالن
بــر پایــه مضامیــن و ایدههــای فلســفی

و اجتماعــی ،واکاوی اخــاق انســانی،
ســاختار زمان ،انعطافپذیری حافظه و
هویت شخصی است.او فیلمنامه اغلب
کارهایش را به همراهی برادرش جاناتان
نوشته و به همراه همسرش ،اما توماس،
کمپانــی ســینکاپی فیلمــز را تأســیس
کردهاست.آثاراوتاکنونبیشاز ۴میلیارد
دالر فروختهاند و ۲۶نامزدی اسکار به
دستآورد هاند.

ëëرهاوردیازدنیایتکنولوژیبهعرصهکتاب
مهدی پاکدل ،بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون
هــم یکــی از هنرمندانیســت کــه گویندگی
کتابهایی از این دســت را تجربه کرده که از
جمله آنهــا میتوان به «صدســال تنهایی»
مارکز و مجموعه چند قســمتی «قصههای
مجیــد» مــرادی کرمانی اشــاره کــرد .او هــم معتقد به انتشــار
کتابهای گویا بواســطه ســبک زندگی امروزی است ،پاکدل به
«ایران» گفت«:بواسطه امکاناتی که با رشد تکنولوژی به انسان
امروزی عرضه میشــود ناگزیر به بهره گرفتن از آنها هســتیم،
استفادهای که گاه ممکن است به غلط و بسیاری از مواقع هم در
مسیر صحیح باشد .انتشار کتاب در قالبهای جدید همچون
کتــاب گویــا فرصتیســت کــه دنیــای تکنولــوژی در اختیارمان
میگــذارد و میتــوان از آن جهــت افزایــش عالقهمندی مردم
به مطالعه اســتفاده کرد ».او با تأکید به اینکه انتشار کتابهای
گویــا اقدام خوبیســت که بــه برقــراری ارتباط مردم بــا دنیای
کتابخوانی کمک میکند ،ادامه داد«:توجه اهالی نشر و فعاالن
فرهنگی به کتابهای گویا اتفاق بسیار خوش یمنیست چراکه
بــه هر یک از ما امکان بهره گرفتــن از دنیای بیانتهای ادبیات
در زمانهایــی نظیــر رفت و آمدهای روزانهمــان به محل کار را
میدهد .البته نه تنها ادبیات ،بلکه حتی کتابهای تخصصی
را هــم میتــوان در زمانهایی کــه به تمرکز فکری نیــاز نداریم
از ایــن طریق گوش بدهیم ».این بازیگر ســینما و تئاتر با وجود
تمام ویژگیهای مثبتی که برای کتابهای صوتی برمیشمارد
اما تأکید دارد که همچنان عالقهمند مطالعه کتابهای چاپی
هم هســت ،او افزود« :حداقل برای خود من اینگونه اســت که
با شــنیدن کتاب قدرت بیشــتری برای تصویرسازی آن خواهم
داشــت ،بویژه اگــر خوانش آن را گوینده خوبی برعهده داشــته
باشــد ».پاکــدل در برابر افــرادی که تالش میکننــد مخاطبان
کتابهای صوتی و چاپی را از همه جدا کنند معتقد اســت این
طور نیســت که فکر کنیم هرکســی مخاطــب کتابهای صوتی
اســت به ســراغ کتابهای چاپی نمیرود یا بالعکس آن .او در
همین رابطه گفت«:شاید بهتر باشد بگوییم که کتابهای گویا
مکملی برای کتابهای چاپی هستند .در شرایطی که اغلب ما
صبح تا شب با موبایلهایمان سرکار داریم چرا از این تکنولوژی
برای گوش دادن به کتاب استفاده نکنیم! به جای فکر کردن به
اینکه کدام شیوه کتاب خواندن بهتر است باید بدانیم که مسأله
اصلی خود مطالعه است».

ëëهرکدامازاینکتابهامخاطبانخاصخودرادارند
مدیــر
امیرحســینزادگان،
مســئول نشــر ققنوس از جمله
فعاالن صنعت نشــر اســت که
نزدیــک بــه  400عنــوان کتــاب
منتشــر شــده مؤسســهاش در
قالــب کتابهای گویــا عرضه شــدهاند ،او نیز به
«ایران» گفــت«:از آنجایی که انتشــار کتابهای
صوتــی بــه اســتودیوهای حرفههــای ضبــط
صــدا نیــاز دارد طی ســالهای اخیر مؤسســاتی
بهطــور تخصصــی وارد ایــن کار شــدهاند کــه به
ســراغ مؤسســات نشــر میروند و بعد از امضای
تفاهمنامــه کتابهــای انتخابــی خــود را صوتی
میکننــد ».آنطورکــه حســینزادگان گفــت،
طــی قــراردادی که مؤسســات مذکور با ناشــران
میبندنــد حــدود  20تــا  30درصــد از قیمــت
کتابهــای گویــا بــه ناشــر داده میشــود .ناشــر
هــم موظــف اســت از ایــن مبلــغ حقالتألیف یا
حقالترجمه به صاحب اثر را بدهد.
او یکــی از دالیــل مخالفــت اهالی نشــر با انتشــار
کتابهــای گویــا را نگرانــی آنهــا از تأثیــر منفــی
بــر فــروش کتابهــای چاپــی میدانــد ،او تأکیــد
کرد«:البته من اعتقادی به این مسأله ندارم بلکه
تأکیــد دارم که هر کــدام از این کتابها مخاطبان
خــاص خــود را دارنــد ،اتفاقــاً کتابهــای گویا در
بســیاری موارد به عالقهمند شــدن مخاطبانشان
بــه کتابهای چاپــی و پیگیری جــدی آثار برخی
نویسندگان هم کمک میکند».
البته او هم نظیر دیگر فعاالن عرصه کتاب منکر
ضعفهــای قانونــی نیســت و حتــی تأکیــد دارد
بایــد چــارهای اندیشــید تــا اهالــی ادبیات و نشــر
نگــران از میان رفتن حق و حقــوق خود از طریق
بازنشــرهای غیرقانونــی کتابهــای گویا نشــوند،
حســینزادگان در این میان گالیــه دارد که برخی
از متخلفــان از جملــه مؤسســاتی هســتند که زیر
نظــر ســازمانهای رســمی کار میکننــد و بــدون
اجازه ناشران دست به گویا کردن آثار چاپی آنان
میزنند.

اثری که انتشار دیگر باره ترجمه اش بازتابهای فراوانی داشته است

وقتی موسیو ابراهیم دوباره سر زبانها میافتد
«ایــران»« :موســیو ابراهیم و گلهای
قرآن» نامی آشنا برای اهالی فرهنگ
اســت؛ داســتانی کــه توســط اریــک
امانوئل اشمیت ،نویسنده فرانسوی و
دارای دکترای فلســفه نوشته شده و با
استقبال خوبی نیز از سوی اهالی کتاب
مواجه شــده است و عالقهمندان تئاتر
نیز اجرای صحنهایاش را دیدهاند.
علیرضا کوشک جاللی برای اولین بار
این نمایــش را در آلمــان روی صحنه
برد و نمایشــنامهاش اثر برگزیده سال
 2003آلمــان شــد و پــس از آن ،دو بار
در ایــران آن را روی صحنــه برد(ایــن
نمایش در ســال  ٨٥در تاالر چارسوی
مجموعــه تئاتــر شــهر بــا بــازی بهزاد
فراهانــی و هومن بــرق نورد به صحنه
رفــت و لقــب پرفروشتریــن نمایش
ســال را از آن خــود کــرد .در بازتولیــد
خــود در ســال  ٩٥نیــز بــا بــازی رضــا
موالیی و اشکان خطیبی رکورد فروش

تماشــاخانه پایتخــت را در ســه مــاه
اجرای خود شکست).
دوســتداران ســینما هم از این نوشــته
تحسین شده امانوئل اشمیت بیبهره
نبودنــد و درســال  2003فرانســوا
دوپیرون این اثر را با بازی عمر شریف
در نقش مغازهدار مسلمان ترک جلو
دوربین برد و شــریف برای کار خود در
این فیلــم جایزه ســزار بهترین بازیگر
مرد و جایزه تماشاگران جشنواره ونیز
را برای بهترین بازیگر دریافت کرد .اما
آنچــه ایــن کتــاب را از حــدود دو هفته
پیش بــار دیگــر در رســانههای خبری
ایران مطرح کرده حواشــی ایجاد شده
پیرامون انتشــار ترجمهای تــازه از این
کتاب است.
چندیپیــش ترجمــه دیگــری از
کتاب«مسیو ابراهیم و گلهای قرآن»،
ِ
منتشــر شــد کــه روی جلــدش نــام
ابراهیم گلســتان بهعنوان ویراســتار و

مصحح کتاب نوشــته شده بود این در
ِ
حالی بود که شــنبه هفته گذشــته (29
دیمــاه) ایــن نویســنده ،کارگــردان و
منتقد با انتشار یادداشــتی در روزنامه
شــرق از ایــن ماجــرا اظهــار بیخبری
کرد.
گلســتان در بخشــی از ایــن یادداشــت
آورده« :کتابــی را کــه بــا عنوان «مســیو
ابراهیم و گلهای قرآن» با اسم مترجم
حســین منصــوری در بنگاه نشــر کلمه
در ایــران درآمده اســت نه بــا تصحیح
و ویرایــش مــن بــرای کتــاب و چــاپ
بوده اســت و نــه ذکر چنیــن تصحیح و
ویرایشی برای کتاب با اطالع یا به اجازه
مــن ،نــه بنــگاه «نشــر حکمــت کلمه»
و نه حســین منصــوری پیش یــا پس از
این نشــر به من از چنین قصدشان یا از
چنیــن کارشــان خبــری داده بودند» در
پی حاشــیههای ایجاد شده ،روز گذشته
فریــاد ناصــری ،مدیــر نشــر «حکمــت

کلمــه» از ابراهیم گلســتان عذرخواهی
کــرد .او در عیــن حال دربــاره دلیل ذکر
نــام گلســتان در قامــت ویرایشــگر و
مصحح با اشــاره به درج یادداشــتی به
نقل از حســین منصوری در انتهای این
کتاب بــه خبرآنالیــن گفته« :نویســنده

کتاب ،آقای اشمیت ،به دالیل نامعلوم
عباراتی را به جاللالدین رومی نســبت
داده اســت کــه در اصــل از جاللالدین
مولوی نیست.
او ایــن عبــارات را بــه زبــان نثــر آورده
اســت و منبــع آن را نیــز ذکــر نکــرده

اســت .مــن هفتههــای متوالــی کلیــه
توجوی متن
آثــار مولــوی را در جســ 
اصلی گذراندم ولی هیچ کجا شــعری
یا نقل قولی با مضمونی که مورد نظر
نویسنده بوده نیافتم .کار ترجمه کتاب
از ایــنرو تــا مدتها با این گره دســت
بــه گریبان بود تــا اینکه آقــای ابراهیم
گلســتان که ترجمه را یک بــار خوانده
بودنــد و با مشــکل مورد نظر آشــنایی
داشــتند مرا به آقای دکتر محمدعلی
موحد ارجاع دادند و ایشان بالفاصله
پــس از دریافــت نامــه من در فاکســی
کــه بــه آلمــان مخابــره فرمودنــد گرِه
ترجمــه را گشــودند .ایشــان در ایــن
فاکس خاطرنشان ساختند که« :آنچه
از کتاب اشــمیت نقل کردهاید از سطر
دوم بــه بعــد ســخن شــمس تبریزی
اســت...اصل آن را در صفحــه  ۷۹۰از
کتــاب مقــاالت شــمس کــه مــن آن را
چاپ کردهام خواهید یافت»...

