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عرس موالنا در سروش موالنا
سلســله نشس ـتهای بزرگداشــت موالنــا بــه مناســبت عــرس موالنــا ،بــا حضــور
موالناشناسان ایرانی و بینالمللی برگزار میشود .البد میپرسید این «عرس» یعنی
چه؟ عرض شود خدمت شــما که شــب عرس در طریقت مولویه به شب درگذشت
موالنــا جاللالدیــن محمــد بلخــی گفتــه میشــود .این سلســله نشس ـتها نیــز به

ادبیات و هنر

همین مناسبت و برای بزرگداشــت موالنا برپا شده است .موسســه سروش موالنا
برگزارکننــده و میزبان پژوهشــگران و موالناشناســان ایرانی ،افغانســتانی و ترکیهای
شــده اســت .آنطور که جا مجــم مطلع شــده ،ایــن نشس ـتها از تاریخ ۲۱آذر شــروع
شده و تا ۲۷آذر ،هر شب ساعت 21از اینستاگرام موسسه ســروش موالنا به صورت

زنده پخش خواهد شد .امیرحسین ماحوزی ،ســیدرضا محمدی ،سوگل مشایخی،
مریم حســینی ،علی تمیزال ،مهدیــه کســاییزاده و حمیدرضا توکلی ســخنرانان این
نشستها هســتند .اگر میخواهید این شــبها پاین حرفها بنشینید به صفحه
اینستاگرام موسسه سروش موالنا  sorooshemowlanaمراجعه کنید/.جامجمدیلی

ضمایــر [او]

شهردار جیمز جویس
در شهر بچهها

گفتوگو با محمدحسن شهسواری درباره رمان 10جلدی ایرانشهر که تا امروز
3جلد آن منتشر شده و پیرامون اشغال خرمشهر در جنگ ایران و عراق است

 4ترجمه غالمرضا امامی برای
کودکان در نشر پرتقال منتشر شد
غالمر ضــا اما مــی را بیشــتر بــه ترجمهها یــش از
ادبیــات ایتالیــا میشناســیم .اگــر هــم خاطرتــان
باشــد چنــدی پیــش در صفحــه ادبیــات روزنامــه
جامجم با او در همین باره به گفتوگو نشســتیم
و دربــاره ایتالــو کالوینــو و اومبرتــو اکو حــرف زدیم.
البتــه ترجمــه از زبــان ایتالیایــی و ترجمــه ادبیــات
بزرگســاالن ،بخشــی از کار اما مــی ا ســت و او
سا لها ســت بــر ادبیــات کــودکان و نوجوا نــان
هــم متمرکــز اســت .از جملــه اینکــه اخیــرا هــم
دربــاره ترجم ـهاش از داســتان «اســب و ســگ»
ولتر نوشــتیم که در نشــر گویا منتشــر شــده بود.
حــاال از نشــر پرتقال ،ناشــری کــه ب هطــور تخصصی
کتابهایــی بــرای کــودکان و نوجوانــان منتشــر
میکنــد ،چهــار کتــاب بــه دفتــر تحریر یــه روزنامــه
جامجم ارســال شــده که هر چهــار کتــاب را امامی
ترجمه کرده است.
ا یــن کتا بهــا در ســری «نویســند ههای بــزرگ،
خوانند ههــای کوچــک» منتشــر شــدهاند و از قضا
یکی از آنها از نویســندهای بســیار مهــم در ادبیات
بزرگســاالن؛ جیمــز جو یــس را میگوییــم کــه از
رمــان «اولیــس» او بهعنــوان مهمتریــن شــاهکار
ادبیات داســتانی معاصر یاد م یشــود .شاید کمتر
عالقهمند بــه ادبیاتــی بداند کــه آقــای جویس هم
برای بچهها کتاب مینوشــته .حاال امامی ،داستان
«گربه و شیطان» را ترجمه و در نشر پرتقال منتشر
کرده اســت .کتاب ،با تصویرگری تصویرگر نســخه
ُ
اصلی کتاب همراه اســت یعنــی راجبر بالشــن32 .
صفحه اســت و مناســب بــرای رده ســنتی از  7تا 12
ســال .اگر بخواهیم خالصه به شــما بگوییم که در
این داستان چه خبر اســت باید بگوییم« :شهردار
مشهور شهر ،شیطان را فریب میدهد و با بستن
پیمانــی ،او را وادار میکند که یکشــبه برای شــهر
پلــی را بســازد کــه هم ـه مــردم شــهر بســیار بــه آن
احتیاج دارند »...و البته که باقی را خودتان بخوانید
تا داســتان لــو نــرود .شــما خودتــان ببینیــد دیگر!
اصــا وقتــی نویســنده یــک کتــاب جیمــز جویس،
داستاننویس مشهور باشــد ،دیگر نیازی به این
نیســت که متنی در معرفی انگیزشی آن بنویسیم
و ترغیبتــان کنیم که کتــاب را بهعنــوان یکی از
کتابهــای ترجمــه در حــوزه ادبیات داســتانی
کودکان بــرای بچهها بخوانید .حــاال این را هم
لحــاظ کنیــد کــه خــودش کنجکاو یبرانگیــز
اســت ،اگر هم برای بچهها نباشــد برای شــما
پــدر و مادرهــا که هســت ،کــه جویــس برای
بچ ههــا قصــه نوشــته باشــد .اما ســه کتاب
دیگــری که امامــی برای نشــر پرتقــال ترجمه
کــرده ،هــر ســه از نویســندههایی هســتند
کــه خــاف جیمــز جویــس ،در نوشــتن برای
بچهها مشهورند و دستی دارند .یکی «زیبای
خفتــه» اســت از شــارل پــرو کــه او را بیشــتر
بــه خاطــر «شــنل قرمــزی»« ،بندانگشــتی» و
« ســیندرال»یش میشنا ســیم .تصویر هــای
ایــن کتــاب نیــز مثــل کتــاب جویــس ،همــان
تصویرهــای نســخه اصلــی کتــاب اســت و کار
دست نیکولتا کستا.

مخاطب ثابتی ندارم
که نگران ریزشش باشم!
نگارش رمان
ایرانشهر اصال
سفارش ناشر
به بنده نبود.
هم ه نامهها
و اسناد
موجود است
که اولین بار
من به موسسه
شهرستان ادب
نامه نوشتم
و ابراز کردم
میخواهم
درمورد جنگ
رمانی بنویسم

محمدحسن شهسواری را احتماال اکثر ادبیاتدوســتان و اهالی رمان و داستان ایرانی میشناسند .نویســندهای که با رمانهای خوبش
خیلی زود توانســت بیــن مخاطبان داســتان ایرانــی طرفدار پیــدا کند .مضــاف بر ایــن ،کتابی به نــام «حرکــت در مه» که بــه عقیده بســیاری از
کارشناســان ،یکــی از بهتریــن مجموعههــای آمــوزش داستاننویســی اســت تاکنــون توســط یــک نویســنده ایرانــی نوشــته شــده اســت.
شهسواری با چنین سابقهای در ســال  97رمانی را با انتشارات شهرستانادب منتشــر کرد به نام «ایرانشــهر » که روی جلد آن و درست باالی
اسم کتاب نوشته شده بود »1« :و این یعنی شهسواری تجربه تازهای را شروع کرده بود« :یک رمان چندجلدی».
پیمان طالبی
در مهرماه امســال ،دو جلد دیگر از «ایرانشــهر » رونمایی و در خبرها اعالم شــد که «ایرانشهر » قرار است 10جلد داشــته باشد .شهسواری در
ایرانشــهر ،به روایت شــهر خرمشــهر از روزهای نخســت جنگ تا ســقوط میپردازد .با آغاز جنگ تحمیلی عــراق علیه ایران ،خرمشــهر صحنه
ادبیات و هنر
نبرد خیابانی میان مدافعان خرمشهر و نیروهای متجاوز بعثی شــد و پس از مدتی در  ۴آبان  ۵۹این شهر بهدست نیروهای متجاوز اشغال
شد .ســرانجام خرداد  ۶۱طی یک سلســلهعملیات این شهر آزاد شــد و سرنوشــت جنگ تغییر کرد .شهســواری با مطالعات فراوان و اســتفاده از زبانی داستانی به
بیان اتفاقات آن برهه از تاریخ ایران پرداختهاســت .البته ایــن اولین تجربه او در زمینه ادبیات جنگ نیســت اما تجربه یک رمان جنگی چندجلدی در این شــکل و
شمایل برای او تازه است .در این گفتوگو با او پیرامون «ایرانشهر » و حواشی آن صحبت کردهایم و او با سعه صدر به تمام پرسشها پاسخ دادهاست.
چــه عاملــی باعــث شــد شــما ســراغ ســوژهای
اینچنینــی دربــاره تار یــخ معاصــر ایــران برویــد؟ آیــا
رمــان ایرانشــهر صرفا یک ســفارش از ســوی یک
مجموعــه بــوده یــا دغدغــه خودتــان و پیشــنهاد
شما؟
حقیقــت ایــن اســت کــه نرفتــن بــه ســمت چنیــن
ســوژهای جــای ســوال دارد .مگــر نــه کــه ادبیــات
نــور انداختــن بــر مســائل اجتماعــی و فــردی مهم
هــر ملــت و مردمانش اســت؟ بــدون شــک جنگ
هشــت ســاله ایران و عــراق یکی از دو ســه مســأله
مهم تاریخ معاصر اســت .نگارش رمان ایرانشهر
اصال ســفارش ناشــر بــه بنــده نبــود .همــه نامهها
و اســناد موجــود اســت کــه اولینبــار مــن
بــه موسســه شهرســتان ادب نامــه
نوشــتم و ابــراز کــردم میخواهــم
در مــورد جنــگ رمانــی بنویســم و
اینکــه چــرا بــه شهرســتان ادب ایــن
پیشــنهاد را دادم بــه چنــد دلیــل بود؛
یکــی اینکــه از تجربــه رمان پیشــینم
بــا ایــن نشــر راضــی بــودم و دیگــر این
که میدانســتم تنها شهرســتان ادب
اســت که بــا درخواســت مــن در مورد
نوع قرارداد موافقت خواهد کرد .این
که حــق اقتبــاس ســینمایی و ترجمه
با من باشــد و نه ناشــر .ســایر ناشران
محترمــی کــه تــا آن زمــان بــا آنهــا کار
کرده بودم از این پیشــنهاد استقبال
نمیکردند.
آنطور که شــنیدهایم ایرانشــهر
یک رمــان 10جلــدی خواهد بــود .این

تازهخبر

ایده که رمان آرام آرام نوشــته و منتشر شود از کجا
آمد؟ بــه نظر شــما اینکــه رمان را ســریالی منتشــر
کنیم چقدر در بهتر خواندهشدنش موثر است؟
اینکه چقــدر خواننده از رمانی که ســریالی منتشــر
شــود اســتقبال خواهد کرد ،نمیدانم اما این روند
انتشــار در مــورد اکثــر قریــب بــه اتفــاق رمانهــای
طوالنی دنیــا به همین شــکل بــوده؛ مثــا «کلیدر »
کــه انتشارشــان شــش ســال طول کشــید یــا رمان
«نغمههای آ تش و یخ» که از ۲۵سال پیش تاکنون
در حال انتشار است .رمانهای بزرگ قرن  ۱۹مانند
«بــرادران کارامــازوف» و «جنــگ و صلح» نیــز یکجا

منتظر نشــده بلکــه جلد بــه جلــد و به مــرور عرضه
شدهاند.
عنوان ایرانشــهر از کجــا آمده ،نــگاه تاریخی یا
یک ایده شخصی؟
«شــهر » در متون کالســیک ما به معنای سرزمین
اســت .پس «ایرانشــهر » یعنی «ســرزمین ایران».
معموال اسم گذاشتن برایم بسیار سخت است و
این کتاب نیز تا مدتها اســم نداشــت .ایرانشهر
اســم بزرگــی بــود و بضاعــت مــن انــدک .ظــرف و
مظــروف بههم نمیخــورد امــا وقتی جلوتــر رفتم و
فهمیدم قرار اســت چــه رمانی بنویســم بــه خودم
قــول دادم حاصــل چیــزی شــود کــه
در خور این نام باشــد .فضــای رمان
هــم ایــن اجــازه را بــه مــن مــیداد .از
صد ســال پیش جنوب خوزســتان
مرکز اقوام ایرانی بودهاست؛ آبادان
بهخاطــر پاالیشــگاه و خرمشــهر
بهخاطــر بنــدر بودنــش و نیــز وقتــی
جنگ شروع شــد مردم از تمام نقاط
ایران برای دفاع به آنجا آمدند.
انتشــارات شهرســتان ادب پیش
از ایــن نیــز اثــری از شــما منتشــر کرده
بــود .تجربــه همــکاری بــا یــک ناشــر
اینچنینــی برای هنرمندی مثل شــما
میتوانــد بــا ر یــزش مخاطــب همــراه
باشد .نظر خودتان چیست؟
متوجــه منظورتــان نشــدم .اگــر
میشود در مورد ناشــر اینچنینی و
هنرمندی مثل شــما ،بیشــتر توضیح
دهید! چون راســتش «وقتــی دلی» را که

عدد اول

من با شهرســتان ادب منتشــر کردم در کنار «شب
ممکن» که در انتشــارات چشــمه منتشــر شــده از
پرمخاطبترین آ ثار من هستند .هر کدام در چاپ
هفتم هستند.
منظــورم ایــن اســت کــه برخــی معتقدنــد
همکاری با ناشــرانی چون ســوره مهر و شهرستان
ادب بــا چــاپ آ ثــاری بــا محور یــت جر یــان شــعر و
داستان انقالب اســامی ،شــاید میتواند با ریزش
مخاطــب برایشــان همــراه باشــد .البتــه بعضیهــا
اساســا بــه همیــن جر یــان تعلــق دارنــد و در آن
فعالیــت میکنند .اما شــما کــه الزاما تمــام آ ثارتان
در خصوص انقالب نبوده .فکر نکردید شــاید این
همکاری در جــذب مخاطــب آ ثار بعدیتــان خللی
ایجاد کند؟
نــه حقیقتــا .اساســا مــن مخاطــب ثابتــی نــدارم که
بخواهم نگران ریزش یا رویش آن باشم.
رمــان ایرانشــهر را میتــوان تــا حــد بســیاری
شــخصیت محــور دانســت .بــه ایــن معنــا کــه
ایرانشــهر شــخصیتهای جذابــی دارد کــه اغلب
نیــز مثبــت هســتند ،آیــا تعمــدی در ســاخت این
شخصیتها بوده؟
در زمــان حملــه عــراق بــه ایــران ،خرمشــهر 140هزار
نفــر جمعیــت داشــت .در روزهــای آخــر اشــغال
هــزار نفــر از ایــن تعــداد بــرای دفــاع از شــهر مانــده
بودنــد .ســر جمــع هــم از ســایر نقــاط ایــران هــزار
نفــر بــرای دفــاع آمــده بودنــد .ایرانشــهر رمــان آن
۱۴۰هــزار نفــر جمعیــت خرمشــهر و ۳۶میلیــون
جمعیــت ایــران نیســت .ایرانشــهر رمــان آن
2000نفــر اســت .بــه نظــر شــما اینهــا آدمهــای
غیرجــذاب و غیرمثبتــی هســتند؟ راســتش اگــر

عدد دوم

به تماشای «هاری»

باغ متروک باز هم آباد شد

اولین کارگردانی ستاره اسکندری

بعــد از مدتهــا میخواهیــم پیشــنهاد بدهیــم بــه یــک گالــری برویــد و نقاشــی ببینیــد؛ نمایشــگاه
« هــاری» کــه ا یــن روز هــا در گا لــری فرمانفر مــا بر پــا ا ســت و تــا  ۳۰آذر نیــز ادا مــه دارد .مجمو ع ـهای
از نقاش ـیهای ســوگند نب ـی کــه در دو طبقــه بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت .تــا  ۳۰آذر هم ـهروزه
بــه غیــر از دوشــنبهها از ســاعت  ۱۱تــا  ۱۹و روزهــای جمعــه از ســاعت  ۱۶تــا  ۱۹میتوانیــد خودتــان را
به گالری فرمانفرما در خیابان خردمند شمالی برسانید.

رمــان «راز بــاغ متروک» نوشــته محمــود برآبادی بــرای چهارمیــن مرتبه در انتشــارات
کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان بازنشــر شــد .خبــر را مهر منتشــر کرده
و نوشــته که این کتــاب از مجموعــه «رمــان نوجــوان امــروز» اولینبار در ســال 91
بــرای نوجوانــان بــاالی  ۱۵ســال منتشــر شــد .حاال چــاپ جدیــد بــا قیمــت ۱۵هزار
تومان در دسترس است.

ســتاره اســکندری را بــا بازیهایــش در تئاتــر و تلویزیــون و ســینما میشناســیم امــا حــاال مهر
خبــر داده کــه فیلمبــرداری فیلــم ســینمایی «خورشــید آن مــاه» بــه کارگردانــی او بــه پایــان
رسیده است.
تهیهکننــده هــم منوچهــر محمــدی اســت و نازنیــن فراهانــی ،پژمــان بازغــی ،امیرحســین
هاشمی ،بنفشه صمدی و  ...بازیگران این فیلم هستند.

راش [سینمای ما و آنها]

راش [سینمای جهان ]

تنها مهمان خارجی چشمبادامیها

شلیک «پدرخوانده» به تماشاگران

نشست خبری فیلم «خورشید» مجید مجیدی در چین برگزار شد
نکــه او میخواهد
دیروز در همیــن صفحه از حضــور مجید مجیــدی در جشــنواره فیلم چیــن و ای 
یهــا فیلمــی دربــاره کرونا بســازد ،نوشــتیم .در واپســین دقایق جمع هشــب ،خبــر آمد پس
با چین 
از نمایش فیلــم «خورشــید» در جشــنواره فیلم چیــن و اســتقبال تماشــاگران از آن ،مجیــدی ابراز
امیدواری کــرد این فیلم جزو اولین آثار ســینمایی ایران باشــد که بهطور گســترده در ســینماهای
چین به نمایش درمیآید .آنطور که ایســنا حرفهای مجیدی را در نشســت خبری فیلم خورشــید در ســومین فســتیوال فیلم «هاینــان» گزارش کــرده ،مجیدی گفته:
« ۴۰سال است در سختترین شرایط تحریمی که دولت آمریکا به ما روا داشته ،زندگی میکنیم .بههرحال شرایط سختی است ،فقط به خاطر اینکه یک ملت میخواهد
استقالل خود را داشته باشد و میخواهد روی پای خودش بایستد».
مجیدی در گفتوگویی با رادیو و تلویزیون مرکزی چین درباره این فستیوال که برای نخستین بار و در شــرایط خاص کرونا در آن حضور دارد ،گفته است :نکته برجسته
جشنواره این بود که تالش میکند فیلمهای فیلمسازان اول را معرفی کند و به نظر من ،اینیکی از دســتاوردهای مهم جشنواره تلقی میشود .مجیدی که برای حضور
در این فستیوال فیلم ،طبق قانون چین در یک هتل دو هفته قرنطینه بوده است ،این دوران را اینگونه توصیف کرده« :تجربه عجیبی بود .سخت ولی شیرین»

میخواســتم از
اســتفاده کنــم
ایــن همــه آنها
جلــد منتشــر
در رمــان خائنی
یــا دزدهایــی کــ
دســتبرد میزد
شخصیتهای
رمــان ایر
اســت کــه می
موضوع را نتی
چقدر تحقیق
از روزی کــه شــر
نوشــتم ،هشــت
است تا روزی که
هــم تمــام نمی
بهآنهــا مراجعــ
خــودم هــم کــه
کل مســیر عراق
را فیلــم گرفتــها
هــم مصاحبه ک
تحقیق شــود .ب
ده ســالی کــه بر
داشت ،چون رش
تحقیق بــود و ب
هســتم .اما یک
اگــر بخواهم بگ
فرهنگ اصطالح
آشنا شوم.
شــایعه م

مجموعه ای درباره پشت صحنه این فیلم تولید میشود
موفقیت مالی و انتقادی
كیكاووس زیاری
«پــدرخــوانــده» هــا و جنجالی
کــه پ ـیــرامــون ای ــن ســه گانه
سینمای جهان
مطر ح سینمایی بــه پــا شد،
بـ ـ ـهق ـ ــدری بـ ـح ــث انـ ـگـ ـی ــز و
پرسروصدا بــوده که دو صنعت سینما و تلویزیون
قصد ندارند به این زودی ها دست از سر آن بردارند
در تازه ترین اقدام ،خبر می رسد که رسانه تلویزیون
درصــدد تولید مجموعه ای درام دربــاره نحوه تولید

او ل ـیــن قسمت ایــن درام جنایتکارانه گنگستری
کــاسـیــک اس ــت .ای ــن درام ش ــرح ح ــال گــونــه بــا نــام
«تـقــاضــا» جلوی دوربــیــن مــی رود و داســتــان زندگی
آل رودی تهیه کننده معروف سینما را تعریف می
کند .در حقیقت ،مجموعه تقاضا آن بخش از زندگی
و فعالیت های هنری رودی را به تصویر می کشد که
او اقدام به تولید قسمت اول پدرخوانده کرد.
آرمی هامــر بــرای بــازی در نقــش رودی انتخاب شــده
و واحــد تلویزیونــی کمپانــی پارامونــت تهیــه کننــده

تقاضــا اســت .مجموعــه در  10اپیــزود تهیه می شــود
و یــک کارگــردان واحــد خواهــد داشــت .در حالــی کــه
مایــکل تالکیــن بــرای نــگارش فیلمنا مــه انتخــاب
شــده و او کارش را از چنــد هفته قبل آغاز کــرده ،هنوز
معلــوم نیســت چــه کســی بــه عنــوان کار گــردان در
پشــت دوربیــن آن قــرار خواهــد گرفــت 10 .قســمت
مجموعــه ،تالش هــای رودی بــرای تولیــد پدرخوانده
را با ذکر جزئیــات به نمایش مــی گذارد .او ســال 1972
بــا همراهی فرانســیس فــورد کاپوال ،دســت بــه خلق
فیلمــی زد کــه در زمــان خــود به شــدت جنجالی شــد.
منتقــدان در کنــار تحســین فیلــم ،از آن بــه عنــوان
اثــری اســم بردنــد کــه نگاهــی غمخوارانــه بــه دنیــای
گنگسترها دارد.
کاپــوال فیلمنامه اقتباســی فیلــم را با همــکاری ماریو
پوزو نویســنده نــول پرخواننــده پدرخوانده نوشــت.

