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فيلم فرمانآرا به سينماها ميآيد

برنامه اركسترهاي ايران در جامجهاني

ايسنا -مجموعه منتخب اركستر سمفونيك تهران و اركستر ملي ايران
به رهبري شــهرداد روحاني و فريدون شــهبازيان  ۲۳خرداد ماه براي اجراي
خود همزمان با جامجهاني  ۲۰۱۸روسيه ،به اين كشور سفر خواهند كرد .در
جزييات برنام ه كنسرتهاي منتخب اركستر سمفونيك تهران و اركستر ملي
ايران در روسيه آمده است كه اولين اجرا روز پنجشنبه ( ۲۴خرداد) ساعت ۲۰
در سالن « »academy philarmonicسنپترزبورگ به روي صحنه ميرود.
دومين قطعه روز يكشنبه ( ۲۷خرداد) ساعت  ۱۹در سالن «tchaikovsky
 »mosscow stateشهر مسكو اجرا خواهد شد .سومين اجرا  ۲۹خرداد روز سه
شنبه ساعت  ۱۹در سالن « »salix saydas great hallشهر كازان خواهد بود.

جوليا رابرتز تهيهكننده آمازون ميشود

مهر -جوليا رابرتز براي تهيهكنندگي يك درام بلند بر مبناي رماني از كريس
كليو با عنوان «زنبور كوچك» براي آمازون استوديوز اعالم آمادگي كرد .وي
بازيگر اين فيلم نيز خواهد بود.
كاتلين رابرتسون بازيگر -نويسنده ،فيلمنامه اقتباسي اين فيلم را برمبناي
رماني كه ســال  ۲۰۰۸با عنوان «دست ديگر» منتشر شد ،نوشته است .اين
رمان درباره يك پناهجوي جوان نيجريايي به نام زنبور كوچك و رابطه وي با
سارا اورورك سردبير يك مجله انگليسي است .نقش اين سردبير را رابرتز ايفا
ميكند .اين دو با هم در يك درگيري در دلتاي نيجر آشــنا ميشوند و چند
سال بعد دوباره در انگلستان همديگر را ميبينند.
رابرتز اين فيلم را در كمپاني خودش ميسازد .سال  ۲۰۰۹گفته شده بود
نيكول كيدمن براي ايفاي نقش اصلي اين فيلم و تهيه آن براي بيبيسي فيلمز

انتخاب شده است اما آن پروژه هرگز به انجام نرسيد .جوليا رابرتز اخيرا در
درامي با عنوان «شگفت» ظاهر شد و به زودي با درامي مستقل ساخته پيتر
هِجز با عنوان «بن برگشته است» روي پرده سينماها ميرود.
فرصتي ديگر براي متقاضيان حضور در جشنواره نمايش عروسكي
پيرو اعالم پيشين دبير هفدهمين جشنواره بينالمللي نمايش عروسكي
تهران مبارك ،عالوه بر آثار متقاضي شركتكننده در بخش صحنهاي كه
طرحهاي اجرايي و نمايشــنامههاي خود را براساس فراخوان به جشنواره
ارسال كرده و مراحل ارزيابي را گذراندهاند ،گروههايي كه نمايشهايشان
آماده اجراست ،ميتوانند تا پايان خردادماه براي شركت در جشنواره اقدام
كنند.
بر اساس تصميم ستاد جشنوارهنمايشعروسكي تهران مبارك،گروههايي
كه تمايل دارند از اين فرصت اســتفاده كنند ،ميتوانند تا روز  ۳۱خرداد
ماه فيلم كامل نمايشهاي خود را در قالب  DVDبه دبيرخانه جشنواره
به نشاني خيابان انقالب ،بعداز پارك دانشجو ،خيابان رازي ،كوچه مهبد،
پالك  ۱۰ارائه دهند.
ارسال آثار ميتواند به صورت حضوري يا از طريق پستي انجام شود اما
الزم است فيلم اجراي كامل نمايشها ارائه شود .اين امكان ويژه نمايشهاي
متقاضي بخش «صحنهاي» است.
به زودي جدول زمانبندي مرحله ارزيابي (بازبيني) نهايي نمايشهاي
متقاضي شركت در جشنواره اعالم خواهد شد.
هفدهمين جشنواره بينالمللي نمايش عروسكي تهران مبارك با دبيري
مرضيه برومند يكم تا هفتم شهريورماه در تهران برگزار ميشود.

داستانكهاي خوليو كورتاسار در يك كتاب

كتاب «بياهميتها و بااهميتها» داستانكها و گزينگويههايي از خوليو
كورتاســار است .اين كتاب شامل داستانكها و گزينگويههايي از خوليو
كورتاسار به انتخاب و فارسي پژمان طهرانيان به همراه كوالژي از گفتوگوها
به انتخاب و ترجمه نوشين جعفري در  ۸۸صفحه با شمارگان  ۱۰۰۰نسخه
و قيمت  ۱۲هزار تومان در نشر اتفاق راهي بازار شده است.
بخش اول كتاب با عنوان «بياهميتها» شامل داستانكهاي در دفتر كار،
ورود دوچرخه ممنوع! ،امكانات انتزاع ،يك داستان خيلي واقعي ،درونمايهاي
براي طرح يك قالي ،ويژگيهاي يك صندلي راحت ،زنداني ،خطابه خرس،
توصيف كاســوواري و خطوط كف دست اســت .بخش دوم نيز با عنوان
«بااهميتها» شامل گزينگويهها و كوالژي از گفتوگوهاست.
در مقدمه كتاب درباره خوليو كورتاســار ميخوانيــم :او در  ۱۹۱۴در
بروكسل ،پايتخت بلژيك ،از پدر و مادري آرژانتيني به دنيا آمد .پس از اتمام
تحصيالتش در دانشگاه ،در سال  ۱۹۳۸كتابي شامل غزلهايش را با نام
مستعار به چاپ رساند كه بعدها از آن با تحقير ياد ميكرد .در سال ۱۹۴۴
استاد ادبيات فرانسه شد و در سال  ۱۹۴۹نمايشنامه «شاهان» را بر اساس
داستانهاي اساطيري نوشت .در سال  ۱۹۵۱در پي ضديت با حكومت خوان
پرون در آرژانتين ،به فرانسه مهاجرت كرد و تا پايان عمر در آنجا ماند.
از ســال  ۱۹۵۲مترجم سازمان يونسكو شد و از ترجمههاي مهمش
برگردان «رابينسون كروزو» و داستانهاي ادگارآلن پو به اسپانيايي بود .او
حدود  ۳۰كتاب در كارنامهاش دارد كه بيشترشان به زبانهاي مهم دنيا
ترجمه شدهاند.
در ايران به واســطه ترجمه برخي از داســتانهاي كوتاهش از جمله
گزيدهداســتانهايش در كتاب «دروازه بهشت» با ترجمه بهمن شاكري
و مجموعه سهجلدي «قصههاي قروقاطي» و چند رمان مهمش از جمله
«امتحان نهايي» و «ليلي بازي» و همچنين فيلم آگرانديسمان  -كه ميكل
آنجلو آنتونيوني ،آن را بر اســاس داستان كوتاه «تف شيطان» او ساخته
است  -نويسنده شناختهشدهاي است .همچنين نسخه صوتي اين كتاب با
صداي مسعود شهرياري و خشايار فهيمي منتشر شده است.

عكاسي جنگ ،براي صلح

نخستين دوره از سلسه همايشهاي هنر براي صلح
با موضوع «عكاسي جنگ ،براي صلح» با حضور نماينده
ســازمان ملل متحد و مسووالن ســفارت هلند برگزار
ميشود.
اين همايش در راستاي مسووليت اجتماعي ،واكاوي
مســاله جنگ و پيامدهاي آن بر جامعه بحرانزده امروز
بشري و مساله صلح پايدار با همكاري موزه صلح تهران،

مســووالن وزارت ارشاد بارها گفتهاند بايد از
نويسنده ايراني حمايت كرد .مسووالن رده باالي
مملكتي هر بار جلوي دوربين قرار گرفتند مردم را
تشويق به خواندن كتاب كردند .هميشه آمارهاي
ضعيفايراندرسرانهمطالعهباعثشرمساريبوده
و ناشران و نويسندگان را نااميد كرده است.
اوايل ارديبهشت هر سال و هنگامه برگزاري
نمايشگاه كتاب صف مسووالن دولتي و مديران
شهري و رسانههاي دولتي مردم را تشويق به خريد
كتاب ميكنند؛ اما آيا واقعا اين حمايت از نويسنده
ايراني رنگ واقعيت به خود گرفته است؟
اگر اينطور اســت چرا هيچگاه آثار برتر ادبي
ما بين توده مردم خريدار نداشــته است؟ چرا
تيراژ كتابهاي ايراني به پانصد نسخه رسيده و
همان هم فروش نميرود؟ چرا مخاطب ايراني
اعتمادش را به نويســنده وطني از دست داده و
دهها سوال ديگر.
رويكرد دولت و مسووالن نسبت به نويسنده و
ادبيات ايران هميشه محافظهكارانه بوده است .در
آخرين اقدام برنامه تلويزيوني «من نويسندهام»
كه قرار بود در شــبهاي ماه مبارك رمضان از
شبكه چهار سيما پخش شود ،تنها پس از چهار
شب بدون هيچ دليلي متوقف شد .برنامهاي كه
در چارچوبهاي صداوسيما ساخته و پرداخته
شده بود و با استانداردهاي جامعه ادبي فرسنگها
فاصله داشت.
در همين رابطه فرشــته احمدي ،نويسنده
توگويي
مجموعه داســتان «گرمازده» در گف 
بــا ايلنا در رابطه با چگونگــي حمايت دولت از
نويسندگان ايراني گفته است« :حمايت از توليد
ايراني ،داســتان ايراني و كتاب ايراني و در كل
خالقيتهايي كه در كشورمان وجود دارد و خيلي
وقتها به ديوار ميخورد و نتيجهبخش نيست و
كسي به آن توجه نميكند ،قطعا ميتواند و بايد
از طرق مختلفي اجرا شود .مهمتر از مسايلي مثل
تخصيص يارانــه و ...حمايتهاي زيربناييتري
الزم است كه نه هيچگاه ديديمشان و نه اميدي
به تحقق آنها دستكم در مدتي نزديك داريم.
مثال تلويزيون به هيچوجه راضي نميشــود كه
برنامهاي را به كتاب ايراني اختصاص دهد كه از
وزارت ارشاد مجوز گرفته و همينجا منتشر شده
است و در مغازهها به فروش ميرسد .تلويزيون
هيچوقت حاضر نيست درباره هيچ كتاب ايراني
حرف زده شود .برنامه «من يك نويسندهام» هم
فقط سه قسمت پخش شد و بعد تعطيل شد .در
همين سه برنامه هم شاهد محافظهكارترين نوع
پرداختبهنويسندهوكتابايرانيبوديمومحتواي
برنامه تنها به معرفي نام نويسنده و اينكه چه آثاري
منتشر كرده خالصه شده بود .چرا چنين برنامهاي
بايد تعطيل شود؟»
  حمايتيازسينماوادبياتمستقلنداريم

ايننويسندهسپسمشخصادربارهحمايتهاي
يارانهاي در قالب طرحهايي مثل عيدانه و تابستانه
كتاب بيان كرد« :تخصيص يارانه و حمايت ويژه
در طرحهايي مثل عيدانه كتاب و تابستانه كتاب
واقعاخردهريزهاييهستندكهانجامشدنشانبهتر
است ولي انجامنشدنشان هم آنچنان تفاوتي ايجاد
نميكند .آن هم در مقابل جامعهاي كه به شكل
زيربنايي با داستاننويسي و ادبيات ايراني چندان
همراه نشده اســت .همراهي اصولي و واقعي و
زيربنايي نداريم؛ درحالي كه در تمام دنيا از ادبيات
مستقل و سينماي مستقل به شكلي حمايت
ميكننــد كه زير بال و پر آن را بگيرند و كمك
كنند كه در دنيا خودش را معرفي كند .ما چنين
حمايتي را نداريم و دليلش هم براي من مشخص
نيست .آيا واقعا قصهپردازي و داستاننويسي و
تخيلورزيدن و بررســي امكاناتي كه در جهان
وجــود دارد و كمي نگاه به دنيا و انســان بدون
پيشفرض تــا اين حد جاي نگراني دارد .كاري
كه ادبيات انجام ميدهد همين است يعني تالش
ميكند بدون پيشقضاوت و پيشفرض به انسان
و جهان نگاه كن د ولي هميشه اينجا به خود ادبيات
با پيشفرض نگاه ميشود كه ميتواند خطرآفرين

موسسه فرهنگي هنري هنرنماي آبان و نمايندگي سازمان
ملل متحد در ايران برگزار ميشود.
سه نشست تخصصي درباره عكاسي جنگ با موضوعاتي
مثل چگونگي بازتوليد گفتمان صلح در عكاسي جنگ و با
حضور كارشناسان ،صاحبنظران و عكاسان در اين همايش
يكروزه جا گرفته است.
نخســتين نشست اين همايش با عنوان «چگونگي
نقش عكاســي جنــگ در گفتمان صلــح» با حضور
ســيامك حاجيمحمــد ،زانيار بلــوري و صياد نبوي
برگزار ميشود.
در نشست دوم «عكاسي جنگ و تاثيرات آن در روند

فرشته احمدي از دغدغه نويسندههاي نسل تازه ميگويد؛

به دنیا پشت کر دهایم

باشــد .واقعا چرا ادبيات فقط براي ما ميتواند
چ جاي دنيا نه .نگاه
خطرآفرين باشد و براي هي 
مستقل و نگاه انساني و وراي مرزهاي كشورها و
مرزهاي ديني و تقسيمبنديهاي ايدئولوژيك چه
اشكالي دارد كه بايد با آن مقابله كرد .به نظر من
مشكل همينجاست كه اين نوع ادبيات حمايت
نميشود».
  تفكري اشــتباه در رابطه با داستان
ايراني
او ادامه داد« :مسايل ديگري هم هست مثل
اين تفكر كه چند سال است باب شده و ميشنويم
داستان ايراني كه خواندن ندارد .درحالي كه اين
تفكركامالاشتباهاستواصالمقايسهايكهمطرح
ميشود كامال اشتباه است .آدمها از سر تنبلي و
رفعمسووليتازخودشانبدونآنكهخواندهباشند
اظهارنظرميكنندكهداستانايرانيارزشخواندن
ندارد و مشخص است كه كار ترجمه بهتر است.
واقعيت اين است كساني كه اين حرف را ميزنند
نه با كار ترجمه آشــنا هستند و نه با ادبيات و
داستان ايراني .چنين اظهارنظري يك اظهارنظر
محافظهكارانه اســت كه گوينده با بيان آن فكر
ميكند خودش را خيلي فرهيخته نشــان داده
است كه بله ما همه را ميشناسيم و هيچكدام از
يدانيم.
كارهايشان را قابل خواندن نم 
كســي كه داستان را ميخواند و با دقت هم
ميخواند حتما منصفانهتر نظر ميدهد و ميتواند
در ميان اين حجم وسيع آثاري كه در اين يكي
دو دهه منتشــر شده؛ اثر خوب و خيلي خوبي
را هــم مثال بزند .تعداد افراد كمي در جامعه ما
با شــناخت از اين مسايل حرف ميزنند .كلمه
كليدي اين ماجرا هم دوباره همان پيشفرضها و
پيشقضاوتهاست.يعنيقضاوتاينكهاينادبيات
خواندن ندارد و اين پيشفرض كه مشخص است
كهداستانخارجيبهتراست.البتهاينپيشفرض
نه فقط در مورد ادبيات كه در مورد همه توليدات
داخلي در بين مردم وجود دارد و فكر ميكنند
حتما و هميشه كاالي خارجي و جنس خارجي
بهتراست.منتهامانعاصليبازهماناستكهانگار
نگاه مستقل چندان در جامعه ما جايي ندارد يا
قصدي براي تخصيص جايگاه به نگاه مستقل در
اين جامعه وجود ندارد .در حالي كه براي نزديك
شدن به اخالق انساني و نگاه انساني به جهان و
به همديگر الزم است كه اين نگاه مستقل تبليغ
شود و آدمها با آن آشنا شوند».

 به نظر ميرسد تا امروز كه
حمايتها هميشــه جهتدار و
به ســمت معيني بوده اســت.
بهترين حمايت دولت اين است
كــه حمايتي نكند ولي ســنگي
هم جلوي پاي آدمهاي مستقل
انداخته نشود
  حمايت نهاد دولتي يعني خداحافظي
بااستقالل
خالــق مجموعــه داســتان «گرمازدگي و
داســتانهاي ديگر» همچنيــن در ارزيابياش
از طرح وزارت ارشــاد براي اعطاي شناســه به
انجمنهاي ادبي گفت« :بستگي دارد كه هدف
و ايده اصلي پيشنهاددهنده اين طرح چيست .به
نظرمهدفاصليبهنوعيكنترلانجمنهايادبي
است .زير چتر حمايت يك نهاد دولتي رفتن يعني
گرفته شدن استقالل تو .همه جاي دنيا هم همين
است و به محض اينكه شماي حقيقي يا حقوقي
به يك نهاد و جيب كسي متصل شدهاي ديگر
آن آدم مستقلي كه به تنهايي تصميم ميگيرد
نيستيوتحتتاثيرمنابعماليكهميرسدتصميم
ميگيري و به نفع كسي كه پول پرداخت ميكند
حرف ميزني .مطمئن باشيد در طوالنيمدت و
با رو شــدن اين طرحها و واضح شدن وضعيت
حمايتي مشخص ميشــود .اصال استقاللي در
كار نيست و آدمهاي خاصي از اين منابع استفاده
ميكنند .خيلي هم نديدم آدمي كه واقعا مستقل
باشد به سمت اين جريانات برود».
يدانيد كه در حال حاضر
اين نويسنده افزود« :م 
گزيدهاي از ادبيات ايراني به ساير زبانها ترجمه و
در ديگر كشورها عرضه ميشود .فهرست اين آثار
رابنويسيممشخصاستكهخطومشيچيست.
هم معدود بودن آثار و نويسندگان و اتصال اين
قضيه به فالن منبع معلوم است كه گزينش بر چه
اساسياست.همهاينطرحهاوقتيجوابميدهد
كه مالك اصلي آزادي ذهن آدمها و تنوع ديدگاهها
و نگاهها به جهان باشد .نه اينكه باز براساس همان
نگاه ايدئولوژيك كساني كه در چارچوبي معين
دنيا را ميبينند؛ اثر و نگاهشان ترجمه و به دنيا

و جهان صادر شــود .به نظر ميرسد تا امروز كه
تداروبهسمتمعينيبوده
حمايتهاهميشهجه 
است .بهترين حمايت دولت اين است كه حمايتي
نكند ولي سنگي هم جلوي پاي آدمهاي مستقل
انداخته نشود».
  موافقحضوردربرنامه«مننويسندهام»
نبودم
احمدي ،گريزي دوبــاره به تعطيلي برنامه
تلويزيوني «من يك نويسندهام» زد و يادآور شد:
«مثال واضح اين ماجرا هم همين برنامه تلويزيوني
«من يك نويسندهام» است كه به قسمت چهارم
نرسيد.منخودمهممياناينسيودونويسندهاي
كه قرار بود در اين برنامه حضور داشته باشند و در
شبهاي ماه رمضان پخش شود بودم .خيلي هم
موافق حضور در صداوسيما نبودم ولي خب فكر
كردم اين همه سال آدمهاي مستقل با صداوسيما
قهر كردند و حرف نزدند و االن فرصتي است كه
بگوييم اين همه آدم وجود دارند و در عرصه ادبيات
فعال هستند و يك بار چهره و صدايشان شنيده و
ديده شود .واقعا هم خنثيترين نوع برنامه ادبي بود
كه ميشد تهيه كرد ولي همان هم تحمل نشد.
اين نشان ميدهد كه در مورد مفهوم حمايت دچار
سوءتفاهم هستيم .حمايت با شرط و شروط و
موارديكهاحتماالتحملشبرايآدمهايمستقل
ممكننيست ،حمايتنيست».
خالق داستان «جنگل پنير» درباره اين نقد
كه برخي ميگويند نويسنده ايراني هنوز نتوانسته
به جامعه جهاني ادبيات ملحق شود و همچنان
بومي مينويسد؛ گفت« :دليل اين امر آن است
كــه ارتباط دوطرفه ما و جهان محدود اســت.
مساله اين نيست كه آنها ادبيات ما را نميفهمند.
اصال اگر از يك خارجي سوال كنيم كه در ايران
شهر ديگري غير از تهران و اصفهان و شيراز را نام
يدانم جواب بدهد .ممكن است حتي
ببرد بعيد م 
نتوانند ميان ما و عراق تفكيك قائل شوند .يعني ما
در معرفي خود به دنيا حتي از منظر جغرافيا ناتوان
بودهايم .حتي فرهيختگان ديگر كشورها تصوير
درستي از اينكه ايران كجاي جهان است ندارند
و تنها تصورشان از ما به واسطه اخبار سياسي و
اتصالمان به منطقه آشوبزده و پرخطر خاورميانه
است .يعني ما در دنيا تنها با چند كلمه كليدي
شناخته ميشويم كه شايد ما را از سوريه و عراق
و افغانستان چندان هم قابل تفكيك نميكند .اين
موارد است كه نشان ميدهد يك ملت را چگونه و

تجسمی

پوستر فيلم سينمايي «دلم ميخواد» به كارگرداني بهمن فرمانآرا كه از امروز
در گروه سينمايي پرديس زندگي روي پرده ميرود ،رونمايي شد.
امين شفيعي طراحي پوستر فيلم و فيلميران پخش «دلم ميخواد» را برعهده
دارد .رضا كيانيان ،مهناز افشار ،محمدرضا گلزار ،سحر دولتشاهي ،رويا نونهالي،
صابر ابر و بهناز جعفري بازيگران اين فيلم هستند .ساير عوامل فيلم عبارتند از
نويسنده :اميد سهرابي ،مدير فيلمبرداري :داوود اميري ،تدوين :عباس گنجوي،
آهنگساز :كارن همايونفر ،طراح صحنه و لباس :كيوان مقدم ،طراح گريم :مهرداد
ميركياني ،دســتيار اول كارگردان و برنامهريز :عليرضا شمسشريفي ،مشاور
رسانهاي :اميرحسين رسائل ،تهيهكننده :علي تقيپور.

با حضور نماينده سازمان ملل برگزار ميشود

جنگ ،دستيابي به صلح» با حضور سعيد صادقي و مجيد
دوختهچيزاده مورد بررسي قرار ميگيرد.
در نشســت ســوم اين همايش نيز فيلم مســتند
«عــكاس جنگي» درباره جيمز نچوي با حضور مجيد
باقرزاده و محمدحسين ميربابا بررسي ميشود .برگزاري
نمايشگاه عكس از بخشهاي جنبي اين همايش يك
روزه است.
اين برنامه امروز ساعت  ۱۴در موزه صلح تهران واقع
در خيابان وحدت اســامي ،ضلع شــمالي پارك شهر
برگزار ميشــود و حضور در آن براي تمامي عالقهمندان
آزاد است.

به چه عنواني ميشناسند و چقدر با فرهنگ آنها
آشناهستند».
اين نويســنده اضافه كرد« :خانمي آلماني
چندوقت پيش به ايران آمده بود كه اتفاقا خيلي
هم درباره كشور ما مطالعه كرده بود ولي ميگفت
تصويري كه از ايران برايم ســاخته شد از همان
فرودگاهامامخمينيتاموزههنرهايمعاصرازتمام
چيزهايي كه شنيده بودم و خوانده بودم ،بيشتر
و بهتر بود .يعني يك خارجي وقتي وارد جامعه
ما ميشــود و با آدمهاي واقعي روبهرو ميشود
به نظرش ميرسد هرچه خوانده و شنيده انگار
درباره يك جامعه ديگر بوده است .فكر ميكنم
فقط ترجمه آن هم ترجمه لغت به لغت داستانها
ِ
شناخت زمينههاي
و متون نيست .ترجمه يعني
فرهنگي و اجتماعي يك كشور .متاسفانه در اين
حوزه شــناخت بدي از كشور ما در جهان اتفاق
افتاده و هنرمندان و نويسندگان ايراني هم كه در
جهان جايزه گرفتهاند بيشتر وقتها روي همين
مسايل بولد و سياسي كار كردهاند و بيشتر روي
چيزهاييمانوردادهاندكهمردمدنيادوستداشتند
بشنوند و داستان و فيلمي نوشته و ساختهاند كه
به تصور مردم ايران شبيه باشد .بيشتر روي نگاه
توريستي خارجيها كار شده به عنوان سرزميني
با ويژگيهاي مشخص كه خارجيها انتظارش
را دارند».
او البته شــناخت جهــان از جامعه ايراني را
الزمه ارتباط برقــرار كردن مخاطب خارجي با
داستان ايراني دانست و متذكر شد :وقتي ادبيات
و سينماي ما قابل شناساندن به جهان است كه
جهانيان اول ما را بشناسند ولي در حال حاضر
جهان تصوير خيلي غلط و آشفتهاي از جامعه ما
دارد .به همين دليل با داستان ايراني هم ارتباط
برقرار نميكنند چون فرهنگ ما را نميشناسند.
چرافكرميكنيمادبياتانگليسوآمريكاوفرانسه
را ميشناســيم چون درباره تاريخ و فرهنگ و
اتفاقات جامعه آنها ميداني م يعني ما جامعه آنها
را ميشناسيم و فكر ميكنيم ادبياتشان براي
ما قابل ترجمه است و مثال وقتي در رماني يك
اصطالحي را مطرح ميكنند ما بارها و بارها با آن
اصطالح به واسطههاي مختلف برخورد داشتهايم
و برايمان آشناست و حرفشان را ميفهميم اما
ما چنان تصوير اندك و مغشوشي از خودمان به
ن و ادبياتمان براي
جهان ارائه دادهايم كــه زبا 
ارتباط برقرار كردن با يك خارجي الكن به نظر
برسد .نياز به يك رابطه دوطرفه ،شناخت بيشتر
و آغــوش بازتر داريم .مخصوصا در اين زمانه كه
ديدگاه جهان به انسان چندفرهنگي و چندزباني
شده است و ديگر در انحصار جهان اول نيست و
كمكم به جهانهاي كمترتوسعهيافته هم نگاهي
ميشود.ايندورانفرصتياستكهجامعهايمثل
ايران هم خودش را در جهان بشناساند .منتها بايد
زمينههايالزمفراهمشودنهاينكههرچهجهانبه
سمت برداشتن مرزها پيش ميرود ما در مرزهاي
خودمان هم محدود و محدودتر ميشويم .چگونه
وقتي پشــتمان را به دنيا كردهايم انتظار داريم
فهميده شويم .احمدي تصريحكرد«:مسالهبومي
بودن داستانهاي ما نيست .چرا ادبيات آمريكاي
التين كه آن هم نگاه بومي و سنتي پررنگي دارد
ميتواندترجمهشودياادبياتتركيهوعربجهاني
ميشود .شناساندن يك جامعه با يك اثر و دو اثر
محقق نميشود و بايد مجموعهاي از آثار متنوع
و چندصدايي را ترجمه كنيم تا فرهنگمان در
جهان فهميده شود .مثال در نمايشگاه آلمان از
ادبيات تركيه  ۵۰۰اثر ترجمه عرضه ميشد و از
ادبيات ما  ۱۰اثر كه تازه همينها هم گزيده شده
بودند .با  ۵۰۰اثر فارغ از كيفيت تصويري از آن
جامعه ارائه ميشود ولي با ۱۰اثر گزينش شده اين
اتفاقنميافت ديعنيماجراايننيستكهادبياتما
بومي است يا سخت است يا كيفيت ندارد .اتفاقا
اقليم و بوم در دنياي امروز جذابيت دارد .موضوع
اين است كه آنچه به جهان ارائه ميكنيم آنقدر
بسته و محدود و كم است كه زمينه شناخت را
براي طرف خارجي فراهم نميكند».

موسيقي

خواننده موسيقي ايراني اواخر خردادماه سال  ۹۷با
همراهي سه گروه معتبر اروپايي مجموعه كنسرتهايي
را در كشــور هلند برگزار ميكند .محمد معتمدي در
گفتوگو با مهر گفت« :دور تازه فعاليتهاي بينالمللي
خــود را در قالب يك پروژه جديد موســيقايي اواخر
خردادماه ســالجاري در كشور هلند آغاز ميكنم و
طبــق تقويم كاري كه براي اين پروژه در نظر گرفته
شده با ســه گروه معتبر اروپايي ميزبان عالقهمندان
موسيقي در قالب سه برنامه مجزا خواهم بود».
او ادامــه داد« :در راســتاي پــروژهاي كــه براي
برگزاري كنســرتهاي جديدم تعريف شــده من با
كوئينتت سازهاي بادي «كلفَكس» ،كوارتت سازهاي
زهــي « َمتَنگي» و «رامبرانــت تريو» اجراهايي را در
مقام خواننده خواهم داشــت .هر ســه اين گروهها از
مجموعههاي بسيار معتبر موســيقي در رويدادهاي
جهاني هســتند و استادان حســين عليزاده و كيهان

معتمدي با  3گروه اروپايي كنسرت ميدهد

كلهر اخيرا همكاريهايي را بــا مجموعه «رامبرانت
تريو» داشتند».
اين خواننده موسيقي ايراني با اشاره به ويژگيهاي
اين اجراهاي زنده كه در قالب فســتيوال «اورينتال
لند اسكيپ – چشماندازهاي شرقي» برگزار ميشود،
توضيح داد« :هر سه گروه تجربههاي بسيار زيادي با
خوانندگان مختلف كشــورهاي ديگر داشتهاند و اين
براي اولين بار اســت كه يك خواننــده ايراني با آنها
پروژه مشتركي را اجرا و با آواز اصيل ايراني همنشين
ميشوند».
معتمدي دربــاره تاريخ برگزاري كنســرتها نيز
اظهــار كرد« :اين كنســرتها روز جمعه  ۲۵خرداد
ماه در آمســتردام ،روز  ۲۶خرداد در شهر آسن ،روز
پنجشــنبه  ۳۱خرداد در شهر دنهاخ و روز شنبه اول
تير در شــهر اوترخت ميزبان عالقهمندان موســيقي
خواهند بود».

