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خبرها

جزییات اهدای نوبل ادبیات
به نویسنده ژاپنی افشا شد

بخش فرهنگی -اسناد مربوط به انتخاب کاواباتا نویسنده
ژاپنی برنده نوبل ادبیات در سال  ۱۹۶۸با پایان یافتن سال
 ۲۰۱۸و گذشتن  ۵۰سال از اهدای آن جایزه ،منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آساهی شیمبون ،با انتشار
اسناد مرتبط با انتخاب برنده جایزه ادبی نوبل در سال ۱۹۶۸
روشن شد که یاسوناری کاواباتا نویسند ژاپنی که نخستین
جایزه ادبی نوبل برای این کشور را دریافت کرد موفق شد تا
دبلیو.اچ.اودن شاعر بریتانیایی ،آندره مارلو رماننویس فرانسوی
و ساموئل بکت نمایشنامهنویس ایرلندی را پشت سر بگذارد.
این نویسنده که برای ارایه واقعی ادبیات ژاپنی شایسته
دریافت این جایزه شناخته شد برای استادیاش در روایت و
بیان حس بزرگ ذهن ژاپن این جایزه را دریافت کرد.
با این حال آکادمی نوبل سال بعد جایزهاش را به بکت اهدا
کرد.
در فهرست کاندیداهای نوبل در سال  ۱۹۶۸در مجموع ۸۳
نفر و دو نویسنده ژاپنی دیگر نیز جای داشتند که شامل یوکیو
میشیما رماننویس و جونزابورو نیشیواکی شاعر بودند.
میشیما که آن زمان تازه  ۴۰سالگی را پشت سر گذاشته بود،
در سالهای بعد هم مورد توجه آکادمی قرار گرفت.
کاواباتا نخستین بار در سال  ۱۹۶۱به فهرست کاندیداهای
نوبل ادبیات راه یافته بود .اما در آن زمان ترجمه آثار او به
زبانهای دیگر تنها شامل «هزار درنا» که از سال  ۱۹۴۹به
صورت پاورقی و «دهکده برفی» رمانی که به صورت سریالی
در فاصله سالهای  ۱۹۳۵تا  ۱۹۴۷منتشر شد ،بود .اما او در
سالهای بعد موفقیت خود را تا سطح نوبل گسترش داد.
همان سالی که کاواباتا به عنوان برنده نوبل انتخاب شد ترجمه
«رقصنده یازو» که رمانی کوتاه متعلق به سال  ۱۹۲۶بود به
زبان آلمانی منتشر شد و ترجمه سوئدی از رمان «پایتخت
کهن» وی که سال  ۱۹۶۲منتشر شده بود ،به بازار آمد.
جونیچیرو تانیزاکی دیگر نویسنده ژاپنی بود که از سال ۱۹۵۸
مورد توجه آکادمی قرار گرفت و گزارش حاکی از آن است که
در سال  ۱۹۶۸آکادمی بین انتخاب وی و کاواباتا مردد بود.
در عین حال اعضای آکادمی میشیما را برای جوانیاش کنار
گذاشتند.
یک دلیل سخت بودن انتخاب کاواباتا دشواری ترجمه آثار
وی که عموما متمرکز بر مسایل روانشناختی و با سبکی
خاص بودند ،به زبانهای دیگر بود .برای همین آکادمی وی را
«غیرقابل قضاوت» میدانست .تانیزاکی از نویسندگان محبوب
ژاپنیها بود و بسیاری از مردم ژاپن عالقه داشتند به عنوان
نخستین برنده نوبل ادبیات از ژاپن شناخته شود اما او سال
 ۱۹۶۵در  ۷۹سالگی درگذشت.
در سال  ۱۹۷۰نیز میشیما پس از این که تالشهایش در
تغییراتی در جنبش حقوقی ژاپن ناموفق ماند ،با هاراگیری در
 ۴۵سالگی به زندگیاش خاتمه داد.
دو سال بعد نیز کاواباتا در خانهاش با گاز شهری به زندگیاش
خاتمه داد .وی  ۷۲ساله بود .نیشیواکی نیز سال  ۱۹۸۲در
 ۸۸سالگی درگذشت و هرگز موفق به کسب جایزه نوبل نشد.

دنباله «ونوم» تام هاردی
ساخته میشود

بخش فرهنگی -بعد از فروش خوب فیلم «ونوم» بر خالف
نقدهای ضعیف ،استودیوی سونی به دنبال پولسازی بیشتر از
داستان شخصیت کمیکبوکی دشمن اسپایدرمن است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر ،فیلم
«ونوم» آماده است تا به درآمدزایی برای هالیوود ادامه دهد،
سونی اعالم کرد قصد دارد دنبالهای برای این فیلم میسازد و
کلی مارسل مسئولیت نوشتن فیلمنامه آن را بر عهده گرفته
است .مارسل که از نویسندگان قسمت اول این فیلم بود ،در
حال کار روی پروژه «کروئال» دیزنی هم هست.
«ونوم» توانست با وجود نقدهای منفی جان سالم به در ببرد
و بیش از  ۸۵۵میلیون دالر در باکسآفیس جهانی بفروشد.
در این فیلم تام هاردی نقش شخصیت ونوم که ضدقهرمان
اسپایدرمن است بازی کرد.
در این فیلم وودی هارلسون هم نقشی کوتاه در قالب کلیتوس
کسدی داشت؛ یک قاتل زنجیرهای که در کمیکها تبدیل
به دشمن اصلی ونوم یعنی «کارنج» میشود .انتظار میرود
هارلسون برای فیلم دوم بازگردد تا نقشش را گسترش دهد
و گفته میشود میشل ویلیامز هم برای فیلم جدید بازخواهد
گشت .آوی آراد ،مت تولمک و ایمی پاسکال تهیه کننده این
دنباله هستند.
روبن فالیشر که فیلم اول را کارگردانی کرده بود ،اکنون در
حال ساخت دنبالهای برای فیلم «زامبیلند» است .او قبال
گفته بود اگر دنبالهای برای «ونوم» ساخته شود انتظار دارد در
ساخت آن حضور داشته باشد.
فیلم «ونوم» نتیجه نخستین تالش کمپانی سونی برای ورود
به دنیای مشترک شخصیتهای مارول بود .این استودیو
همچنین فیلم «موربیوس» را با نقشآفرینی جرد لتو در
همین دنیای مشترک در دست ساخت دارد و به تازگی فیلم
«اسپایدرمن :درون دنیای اسپایدر» را با موفقیت روی پردهها
برد .این فیلم که داستانش در دنیایی متفاوت از «ونوم» به
وقوع میپیوندد ،یکشنبه شب توانست جایزه گلدن گلوب
بهترین فیلم انیمیشن را از آن خود کند و تا به حال بیش از
 ۲۷۵میلیون دالر در باکسآفیس جهانی فروخته است.

{ فرهنگ و هنر}
نگاهی به فیلم «همه میدانند» ساخته اصغر فرهادی

اگر همه میدانند ،پس ...

ایمان امیرتیمور
«همه میدانند» (2018 ،Todos lo saben؛ محصول مشترک اسپانیا ،فرانسه ،ایتالیا)
آخرین ساختۀ کارگردان برجستۀ ایرانی اصغر فرهادی است که در محیطی کام ً
ال بدور از فرهنگ
و رسوم ایرانی میگذرد؛ در فضای روستایی اسپانیا .فرهادی در این فیلم میکوشد تا توان خود را
برای هدایت گروهی از هنرمندان بینالمللی و کارگردانی اثری کام ً
ال اروپایی ،در ترازی متفاوت از
«گذشته» ( )2013 ،Le passéمحک بزند ،چراکه در «همه میدانند» هیچ اثری از کاراکترهای
ایرانی و داستانهای مرتبط بدانها وجود ندارد .و نفس چنین انگیزه و اندیشهای برای تغییر بنیادی
فضا یا به تعبیر هنریها لوکیشن ( )locationکار را میتوان تحسینبرانگیز دانست .گرچه
ممکن است توضیحی غیرضروری به نظر برسد ،اما بدون وجه نیست تکرار این سخن که نقد
محصول تالش یک هنرمند ،و در اینجا
یک کارگردان شناخته شده ،مساوی با
تخطئۀ شخصیتی او نیست .فرهادی با
کاراکتر محترم ،متین ،و روشنفکرش
از مفاخر سینمای ایران است که
امکانهای تازهای را در فیلمسازی پیش
روی کارگردانان در همه جای جهان قرار
داده است .بنابراین نقد فرمی و محتوایی
اثری خاص از فرهادی هیچگاه بدین
معنا نیست که آثار سترگی چون «شهر
زیبا»« ،جدایی نادر از سیمین» و  ...را
کمارج بینگاریم.
«همه میدانند» که فیلم افتتاحیۀ
جشنوارۀ سینمایی کن  2018بود،
همدلی چندانی را ازسوی مخاطبان
و منتقدان بینالمللیاش برنیانگیخته
است؛ مسئلهای که فرهادی با فراست و
هوشیاری منحصربفردش قطعاً احساس
میکند و به چارهاندیشی برای آن
اقدام .این فیلم شبکهای پیچیده از شخصیتهای داستانی و روابط آنها را تصویر میکند .شناخت
کاراکترهای این فیلم -که غالباً با پیوندهای خونی و خانوادگی به هم پیوند دارند -و فهم روابط آنها
کار آسانی نیست ،به نحوی که بیننده نیاز پیدا میکند تا نمودار یا شجرهنامهای از روابط اشخاص
فیلم را پیش از دیدن آن در اختیار داشته باشد .همینطور حضور اشخاص متفاوت و متنوع فراوان
در این فیلم این اندیشه را سبب میشود که داستان «همه میدانند» بیشتر مناسب ساخت یک
سریال تلویزیونی است تا اثری سینمایی ،زیرا در فیلمی  132دقیقهای امکان آشنایی با کاراکترهای
فیلم و فهم انگیزهها و روابطشان به نیکی مهیا نمیشود و مخاطب دربارۀ سببهای کنشهای
داستانی افراد سردرگم باقی میماند.
چنانکه از عنوان فیلم برمیآید« ،همه میدانند» قصد دارد تا فیلمی باشد دربارۀ راز؛ راز دوستی و
قهر انسانها ،اسرار زخمهای کهنهای که بر اثر یک اتفاق دراماتیک ،آدمرباییای غیرمنتظره ،سرباز
میزند و باعث بروز کشمکش میان اشخاص فیلم و برونریزی دوست داشتنها ،سرخوردگیها،
و کینههای آنان میشود .با پیش رفتن داستان فیلم و کسب آگاهی بیشتر دربارۀ کاراکترها و
انگیزههاشان بدین پی میبریم که گذشته به پایان نیامده ،بلکه صرفاً سرکوب و فراموش شده است.
خوانندۀ محترمی که فیلمهای پیشین فرهادی ،از «دربارۀ الی» به بعد را دیده باشد سریعاً به وجود
الگویی تکرار شونده در آثار کارگردان آگاهی مییابد؛ الگویی که «همه میدانند» هم سعی میکند
تا آنرا در محیطی بسیار غیرایرانی دوباره بیافریند.
فیلم با سکانسی که ممل ّو از جنبوجوش در فضاهای بیرونی است و «دربارۀ الی» را برای بیننده
تداعی میکند آغاز میشود .در نیم ساعت ابتدایی فیلم ،داستان و کاراکترهایش غرق در خوشی
مخاطب با تجربۀ پیشین دربارۀ سبک فرهادی را به حس کردن بوی
و صمیمتی اغراقآمیزند که
ِ
فاجعهای نزدیک و در شُ رف وقوع سوق میدهد .فاجعه روی میدهد و دختر  16سالۀ لورا (پنهلوپه
کروز) که ای ِرن ِه (کارال کامپرا) نام دارد ربوده میشود .لورا همراه با ایرنه و پسر کوچکش دی ِگو (ایوان
چا ِورو) از آرژانتین به اسپانیا آمدهاند تا در مراسم عروسی آنا (اینما کوئستا) خواهر لورا با خوان
(راجر کاسامایور) حضور یابند .آلخاندرو (ریکاردو دارین) شوهر لورا به دالیل نامعلومی آنها را در این
سفر همراهی نکرده است ،دالیلی که بعدا ً در سیر داستان اهمیت زیادی پیدا میکند .پس از ربوده
شدن ایرنه جهان شاد فیلم زیرورو و بددلی و سوءظن به شکل فراگیری بر کاراکترهای تیرهروز
آن حاکم میشود .روی دادن این حادثۀ پلیسی بیننده را برآن میدارد که فیلمی در ژانر جنایی
معما گرانیگاهش است ،اما به مرور درمییابد که چنین نیست .گرچه
و کارآگاهی میبیند که حل ّ
سهم عمدهای از فیلم به نمایش تالش شخصیتها برای مواجهه با آدمربایی میگذرد ،در حقیقت
نویسندۀ فیلمنامه که کارگردان اثر نیز هست از این حادثه برای رویارو کردن کاراکترها بهره میبرد
تا آنچه را که در باطن خود مخفی میکردهاند به سمت هم پرتاب کنند .چنین وضعیتی باعث
بروز این پرسش میشود که آیا فیلم حقیقتاً نگران سرنوشت دختربچهای است که ربوده شده یا
آدمربایی صرفاً یکی از پیچ و مهرههای بیشمار ابزاری است که «همه میدانند» برای قصهگویی از
آن بهره میبرد .این اندیشه با کشف هویت آدمربایان در بیست و چند دقیقۀ پایانی فیلم تشدید

نیز میشود؛ نحوۀ نمایش عوامل این اقدام و بیطرفی فیلم در قضاوت انگیزههای آنها ،نیهیلیستی
دانستن فیلم به لحاظ اخالقی را وسوسهانگیز میسازد .در این اثر نیز به مخاطب اختیار داده
میشود تا خود اشخاص و نتایج کنش آنها را داوری کند؛ اختیار داوریای که با تکیه بر آن براحتی
میتوان مرتکبان رفتاری غیرانسانی را نیز تبرئه کرد و در نگاهی گستردهتر قربانی دانست .چنین
به نظر میرسد که اتفاقات دهشتناک و انسانهای فیلم به خودی خود اهمیتی ندارد و مسئلۀ
فیلمنامه و کارگردان توجه به سرنوشت آنها نیست ،بلکه متوقف نماندن ماشین داستانگویی مسئلۀ
اصلی است .نویسنده/کارگردان تمایل شدیدی به خلق بحران و پس از آن حفظش دارد ،زیرا بدون
بحرانی کردن روابط امکان سرپانگه داشتن طرح داستانی فیلم وجود ندارد.
روابط عاشقانۀ لورا با پاکو (خاویر باردم) در گذشته شاید عمدهترین محور مضمونی فیلم باشد.
«همه میدانند» که آنها عاشق و معشوق
بودهاند و همه چیزهای دیگری را نیز دربارۀ
آنها میدانند .اسرار مگوی «همه میدانند»
مبتنی بر رابطۀ نافرجام لورا و پاکوست .در
اینجا میتوان جسارت نشان داد و پرسید
خاص دو انسان با هم در
که اساساً روابط
ّ
معین که طی شده و انجامی نداشته
زمانی ّ
است ،واجد چنان ارزشی است که تمامی
توجه مخاطب را بدان معطوف داشت؟
همینطور فهم اینکه آثار روابط افراد صرفاً
به گذشته محدود نمیشود ،بلکه به زمان
حال هم سرایت میکند و افراد متعددی
را درگیر ،طرح جاافتاده و شناختهشدۀ
بسیاری از سریالهای خانوادگی را تداعی
نمیکند؟
«همه میدانند» فیلمی داستانپرداز
و سرگرم کننده است که توسط یک
کارگردان ایرانی به شکلی خوشساخت
در لوکیشنی اروپایی ساخته شده است ،و
همین واقعیات متقاعدکننده است تا بتوان آنرا برای دیدن به دیگران توصیه کرد .اما همزمان این
توسوی
فیلم پرسشهای متعددی را دربارۀ مضامین و فرمش ،و به صورت گستردهتر دربارۀ سم 
روال سینماگرانۀ فرهادی ،برمیانگیزد .آیا کارگردان در نمایش فرهنگ اسپانیایی و جایگاه بیبدیل
مادر در روابط خانوادگی آن فرهنگ توفیق یافته است؟ مادر این فیلم -لورا -زنی است که با بروز
بحران رشتۀ اختیار را از دست میدهد؛ در بیشتر صحنههای فیلم او را در حال شیون و مویه
مییابیم و التماس به سایر کاراکترها برای یافتن راهحل ،حال آنکه ماد ِر نوعی اسپانیایی زنی
مقتدر است با توان مدیریت سایر افراد خانواده و قانع کردنشان به انجام دادن یا ترک کار .گویی
فرهادی سازوکار داستانگویی آشنایش را به صحنهپردازیای غیرایرانی منتقل میکند ،اما داستانی
غیرایرانی نمیگوید .کارگردان اثر زوج شناختهشدۀ واقعی و هنری پنهلوپه کروز/خاویر باردم را بکار
میگیرد که از آن دو ،مخاطب بینالمللی خصوصاً کروز را به برونریزی عاطفی ،شیطنتهای پنهان
و آشکار ،و جاذبه و کشش جسمانیاش میشناسد .در مقابل چنین تصوری ،لورای «همه میدانند»
ّ
منفک از زنانگیاش است؛ مسئلهای که باعث میشود تا مخاطب غیرایرانی
زنی محجوب و سربزیر و
کاراکتر او را باورناپذیر بیابد.
میتوان «همه میدانند» را به لحاظ ترافیک محتوا و مضمون نیز نقد کرد .فرهادی همانگونه که
پیشتر به صراحت گفته است ،سبک سینماگریای را میپسندد که مخاطبان متنوع و متفاوت را به
خود جذب کند و آنها را وادارد تا تفسیرهای شخصی خویش از فیلم را بسط دهند .در این فیلم نیز
نویسنده/کارگردان تالش فراوانی میکند تا ُکدهای معنایی متعددی را برای ارضای سطوح متفاوت
انتظار در داستان فیلم بگنجاند .اگرچه ممکن است چنین رویکردی هوشمندانه به نظر برسد،
ازسوی دیگر قابلیت آنرا دارد که فیلمساز را به محافظهکاریای زیباییشناسانه و َسبکپردازانه سوق
خاصی از آنان
دهد؛ او بسیار مراقب است که مخاطبان متنوع را راضی نگاه دارد تا مضامین اثر طیف ّ
را از قلم نیندازد .این موضوع را میتوان بروشنی در «همه میدانند» جستجو کرد ،چراکه ازدحام
ُکدها ،نگرشها ،و جهانبینیها توجیهی ندارد اگر قرار نباشد تا خواست طیفی ویژه از فیلم را تأمین
کند .فرهادی در این فیلم مؤمن و الادری را دربرابر هم قرار میدهد تا به اهل الهیات و معنا مجال
ایدهپردازی معنوی داده باشد؛ داستانی شبه-کارآگاهی را وارد میکند تا مخاطبانی که فیلمهای
جنایی و پلیسی دوست دارند را راضی کند؛ اشاراتی گذرا به تبعیض و نفرت نژادی برعلیه کارگران
غیربومی میکند تا فیلمش لعابی عدالتخواهانه و شبه-انقالبی بیابد؛ دوستداشتن و جدایی در
روابط عاشقانه را نمایش میدهد تا وجوه ملودراماتیک و طرفدارانش را از دست نداده باشد و . ...
چنین رویکردی فیلم را به مجموعهای غالباً سردرگم از مضمون ،داستان ،و کاراکتر بدل میکند که
ضرورت وجود بسیاری از آنها فهمناپذیر است .به گمان نگارنده ایدههای نوشتاری و سینماپردازانۀ
حد اشباع رسیده است و فرهادیِ بعد از
فیلمساز بزرگ ما که به همدوره بودن با او مفتخریم به ّ
«جدایی نادر از سیمین» در حال و هوای تکرار خویش گام برمیدارد .سیر فیلمسازی او قوام
بسیار بیشتری پیدا میکند ،اگر جدیتر فیلمنامهنویسان حرفهای را بکار گیرد و بر الگوی سنتی
نویسندگی و کارگردانی همزمان اثر اصرار نورزد.

نگاهی به کتاب «اعترافات یک کتابخوان معمولی» اثر آنه فدیمن با ترجمه محمد معماریان

از کتاب رهایی نداریم!

نکتهی قابلتوجه دیگری از این کتاب در یادداشت اول ،وصلت کتابخانهها ،جلب نظر میکند.
رضا فکری
کتابها چنان استقالل ،هویت و محدودهی شخصیای به افراد
«دیوارهای خانههای دیگران به نظرم برهنه میآمدند .دیوارهای
میدهند که حتی پس از ده سال همزیستی و زندگی مشترک،
خانهی ما پسزمینهی سفیدی برای نصب قاب عکس نبود ،بلکه
زوجی کتابخوان و نویسنده کتابخانههای خود را با حفظ
اثری هنری بودند؛ تصویری موزاییکی از کف تا به سقف که
احترام به طرف مقابل ،شخصی نگه میدارند .از نظر فدیمن
کاشیهای خوشآب و رنگش مستطیلهای دراز الغری بودند
زندگی مشترکاش با هسر نویسندهاش آن جا به هم گره
خوشایند لمس و اگر کسی از بوی خاکگرفتهی کاغذ قدیمی
میخورد که سعی میکنند کتابخانههایشان را ترکیب کنند.
خوشش میآمد ،مطبوع شامه».
ترکیبی که مستلزم حذف نسخههای تکراری است .و این خود
اعترافات یک کتابخوان معمولی مجموعهای است از 18
به معنای استفاده از کتاب دیگری است .دیگریای که حاال با
یادداشت در مورد جنبههای مختلف مفاهیم کتاب ،کتابخانه،
داشتن کتابهای مشترک گویی با او یکی شده است .تعبیری
کتابخوانی و خواندن .این مجموعه را آنه فدیمن (Anne
شاعرانه و در عین حال واقعگرایانه برای همهی آنها که کتاب
 ،)Fadimanروزنامهنگار آمریکایی و استاد ادبیات انگلیسی
میخوانند.
دانشگاه ییل بر اساس تجربههای شخصی و خانوادگیاش در مورد
نویسنده در یادداشت «تو آن جایی» ،از خواندن کتابها در
کتاب نوشته است .آنچه این کتاب را دلنشین و خواندنی میکند،
همان مکانی که در کتاب وصف شده ،حرف میزند؛ مثال
عالوه بر محتوا ،قلم طنزآمیز ،سادگی و بیپیرایگی بیان و نثر
خواندن کتاب نهم ادیسه در غار سایکلوپ توسط دوستش آدام.
سلیس و روان نویسنده است .متن این کتاب به همت مترجم،
تجربهای که شاید فقط برای کتابخوانها ،بدیع ،هیجانانگیز و
محمد معماریان ،با همان روانی و صداقت در اختیار خوانندهی
بسیار ارزشمند بنماید.
ایرانی قرار میگیرد .شاید در نگاه اول کتابی با این مضمون و
فدیمن در «زنانگی حقیقی» که یادداشتی است دربارهی کتابی
محتوا و با آن همه شوخیهای مبتنی بر زبان و قواعد کاربرد و
به نام «آینهی زنانگی حقیقی :تعلیمنامهای برای تمام زنان
واژگان زبان انگلیسی کمی خستهکننده به نظر برسد مخصوصا که
جهان» از نویسندهی آن کتاب به نام کشیش برنارد اوریلی
در تحلیل طنز کتاب باید عالوه بر بافت زبانی (زبان انگلیسی) به
( )Bernard O›Reillyو توصیههایش به زنان و
بافت اجتماعی (ایاالت متحده آمریکا) نیز نگاهی ویژه داشت .اما
دختران جوان حرف میزند .این کتاب که یادگاری است از مادر
نویسندهی چیرهدست کتاب با توجه به سابقهی روزنامهنگاریاش
مادربزرگ آنه ،هنگامی به عنوان یادبود و ارثیه به او میرسد که
آنقدر باهوش هست که یادداشتهای مختلفی با موضوعاتی
اولین فزندش را به دنیا آورده و مشغول تجربه کردن مادرانگی
بسیار جذاب را در کنار چند مورد محدود زبانمحور قرار دهد تا
«اعترافات یک کتابخوان معمولی»
است .تاثیر خواندن این کتاب و همهی توصیههایش که شاید
طیف مختلف خوانندگاناش را راضی نگه دارد.
نویسنده :آنه فدیمن
دیگر هرگز به کار هیچ زن آمریکاییای نیاید ،بر این نویسندهی
این کتاب بیش و پیش از آن که صرفا برای لذت بردن از خاطرات
مترجم :محمد معماریان
جوان تا آنجا با تجربههای مادر بودن پیوند میخورد که با تولد
یک نویسنده دربارهی کتاب و کتابخوانی باشد ،با نگاهی عمیقتر
دومین فرزندش نیز آیین خواندن کتاب ارثیهی مادر مادربزرگ
میتواند دربردارندهی نکاتی بسیار ارزشمند آموختنی در این
ناشر :ترجمان علوم انسانی؛ چاپ اول،
تکرار میشود .او این یادداشت را این گونه به پایان میبرد...« :
حوزه باشد .وقتی نوع زندگی و روابط خانوادگی و محیط خانهی
پاییز 1396
روزی روزگاری از دخترم میپرسم که وقتی به آیینهی زنانگی
کودکیهای نویسنده ترسیم میشود ،تصویری از خانوادهای
 179صفحه 16500 ،تومان
حقیقی بنگرد ،چه تصویری میبیند .تا آن وقت زیاد مانده،
فرهنگی و اهل مطالعه پیش روی خواننده قرار میگیرد که در آن
چون کتاب مادر مادر مادربزرگش را همان هفتهای به ارث
فرزندان نه تنها به کتاب خواندن تشویق میشوند و کتاب جایزه
میگیرند ،بلکه پدر و مادر خود الگوهایی کامل از کتابخوانی و شیوههای خواندناند .از چنین میبرد که اولین کودکش به دنیا بیاید».
محیطی طبعا انسانهایی اهل خواندن ،تفکر و نقد ،و در نهایت آشنا و آگاه به وظایف ،حقوق عناوین فصول مختلف کتاب به قرار زیر است:
و محدودههای اجتماعی خویش ،وارد جامعه میشوند .این افراد که آموزش و پرورش درست وصلت کتابخانهها ،لذت درازآلودگی ،طبقۀ عجیب کتابخانهام ،غزل را تمسخر نکن ،با یک
و اصولی از راه کتاب خواندن در آنها نهادینه شده ،این زنجیره را حفظ میکنند و در مورد کتاب هرگز چنین کاری نکنید ،زنانگی حقیقی ،کلمات روی یک صفحۀ خالی ،تو آنجایی،
فرزندان خویش نیز به کار میبندند( .همان طور که در اعترافات یک کتابخوان معمولی دیده مسئلهی  ،His’erدرج کدو ،جوهر ابدی ،شکمچران ادبی ،زیر آسمان چیز جدیدی نیست،
میشود ).و شاید این همان هدف نهایی از کتاب خواندن باشد .هدفی که جوامع پیشرفته و امر کاتالوگی ،قلعههای اجدادی من ،شریک شدن در کتککاری ،امپراتوری کتابهای جناب
نخستوزیر ،نثر دستدوم.
کتابخوان با برنامهریزیهای طوالنیمدت به آن دست یافتهاند.
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ماشین بفتا به راه افتاد

«سوگلی» پیشتاز شد
برنده گلدن گلوب ناکام

بخش فرهنگی -با معرفی نامزدهای جایزه
بفتا مشخص شد که فیلم «سوگلی» از یورگوس
النتیموس پیشتاز و در بیشتر رشتهها نامزد دریافت
جایزه است.
به گزارش خبرآنالین ،نامزدهای بفتا معرفی شدند.
جایزهای قدیمی و معتبر که کنار گلدن گلوب و
اسکار قلههای فصل جوایز سینمایی هستند .در
این دوره فیلم «سوگلی» به کارگردانی یورگوس
النتیموس در  ۱۲مورد نامزد جایزه شده است .سال
پیش همین آمار به نام «شکل آب» گیرمو دلتورو
ثبت شد.
«سوگلی» یک کمدی سیاه تاریخی با بازی اما
استون ،راشل وایز و اولیوا ُکلمن است .این فیلم
در رشتههای بهترین فیلم ،بهترین فیلم بریتانیایی،
بهترین کارگردانی ،بهترین بازیگر زن و بهترین
بازیگر زن نقش مکمل نامزد دریافت جایزه است.
فیلم النتیموس در مراسم گلدن گلوب موفقیت
چندانی نداشت و در نهایت فقط اولیویا ُکلمن بود
که با دست پر و جایزه بهترین بازیگر زن از مراسم
بیرون آمد.
پس از فیلم «سوگلی» نوبت به فیلمهای «حماسه
کولی» (برنده جایزه بهترین فیلم گلدن گلوب)،
«رما»
«نخستین انسان» اثر فضایی دیمین شزلُ ،
برنده شیر طالیی ونیز از آلفونسو کوارون و فیلم
تحسین شده بردلی کوپر «ستارهای متولد میشود»
میرسد که هر کدام در  ۷مورد نامزد دریافت جایزه
شدهاند.
شگفت اینکه «حماسه کولی» برنده جایزه بهترین
فیلم درام گلدن گلوب برای دریافت جایزه بهترین
فیلم بفتا نامزد نشده است.
بردلی کوپر هم در قامت بازیگر برای جایزه بهترین
بازیگری و در جایگاه کارگردان برای جایزه بهترین
کارگردانی بفتا نامزد دریافت جایزه است ،عالوه بر
آن شانس دریافت جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی
را هم دارد.
ناگفته پیداست که لیدی گاگا هم شانس اصلی
دریافت موسیقی ارژینال است.
آلفونسو کوارون که جایزه گلدن گلوب را برای
کارگردانی از آن خود کرد اینجا هم نامزد دریافت
جایزه بهترین کارگردانی است .فیلم او عالوه بر آن
در رشتههای بهترین فیلمنامه ،فیلمبرداری ،تدوین
و فیلم غیرانگلیسیزبان نامزد دریافت جایزه است.
او برای دریافت جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان
باید با «جنگ سرد» ساخته پاول پاولیکوفسکی،
«داگمن» ساخته متیو گارونه« ،دلهدزدها» ساخته
هیروکازو کوریادا و «کفرناحوم» ساخته نادین
لبکی رقابت کند .اینجا هم خبری از فیلمی
ایرانی در میان نامزدهای جایزه بهترین فیلم
غیرانگلیسیزبان به چشم نمیخورد.

چاپ میراث جان اشتاینبک
کلید خورد

بخش فرهنگی -چاپ عناوین مجموعه «میراث
اشتاینبک» توسط نشر افق آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،رمان «دشت بهشت» به
عنوان اولین کتاب از مجموعه «میراث اشتاینبک»
توسط نشر افق منتشر و راهی بازار نشر شد .این
کتاب یکی از آثار اشتاینبک را با ترجمه اسداهلل
امرایی در بر میگیرد.
جان اشتاینبک نویسنده آمریکایی که رگ و ریشه
آلمانی داشت ،به واسطه رمان معروف «خوشههای
خشم» شناخته میشود .او به دلیل قدرتمندی
داستانهایش در بازنمایی واقعیت ،جایزه نوبل را
در سال  ۱۹۶۲از آن خود کرد .این نویسنده متولد
سال  ۱۹۰۲و درگذشته به سال  ۱۹۶۸است و رمان
«دشت بهشت» را در سال  ۱۹۳۲نوشت.
موضوع این رمان هم مانند «خوشههای خشم»
درباره زندگی مهاجران است .مهاجران این رمان در
حومه کالیفرنیا زندگی میکنند و دشت بهشت هم
کنایهای از مکانی است که به آن مهاجرت میکنند.
ماجراهای این رمان در چمنزار یا دشتی به نام
دشت بهشت جریان دارند که  ۲۰خانواده در آن
زندگی میکنند .از رمان «دشت بهشت» سالها
پیش ترجمهای به قلم پرویز داریوش با عنوان
«چمنزارهای بهشت» منتشر شده است .متن این
رمان در قالب  ۱۲فصل یا  ۱۲داستان بههمپیوسته
نوشته شده است.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
پاسخی نشنید .هلن کلون را بهآرامی کشید و وارد
اتاق شد .یکی از تیرهای بلوطی را بریده بودند و
هیلدا رفته بود .هلن خشکش زد و لحظهای دم
پنجره باز ایستاد؛ با حالی نزار به تیرگی شب چشم
دراند .چهرهاش رنگ باخت و لبولوچهاش آویزان
شد .با گامهایی لرزان به اتاق نشیمن تن کشید.
روی صندلی رفت ،گنجه تفنگها را باز کرد و
تفنگی بیرون کشید .در دفتر پزشکی قانونی دکتر
فیلیپس کنار هلن َون ِد ِونتر نشست .البته باید در
مقام پزشک کودک میآمد ،اما به قصد دلداری هلن
آنجا بود که وحشت نکند .قیافهاش به ترسیدهها
نمیرفت .با غمی سهمگین و سوگی پریشان به
سنگهای دریاشسته میمانست».
این کتاب با  ۲۴۰صفحه ،شمارگان هزار و ۱۰۰
نسخه و قیمت  ۲۷هزار تومان منتشر شده است.

