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ادبيات تركيه پر است از دن كيشوت هايي كه كمر 
به نابودي رقيباني سرسخت، آن هم تنها با قدرت 
كلمات بسته بودند؛ آس�ياب بادي ياش�ار كمال، 
فقر و ستم بود و دشمن ناظم حكمت، فشار و نبود 
آزادي. اما اورهان پاموك با ديگران فرق دارد؛ او در 
خانواده اي نسبتا مرفه، در بهترين منطقه استانبول 
به دنيا آمده است. در بهترين مدارس درس خوانده 
و به قول خ�ودش از 7 تا 22 س�الگي ب�راي اينكه 
نقاشي حرفه اي شود تربيت ش�د و هميشه مورد 
حمايت خانواده اش قرار گرفت. بسياري از منتقدان 
پاموك را نويس�نده اي غرب گرا دانس�ته و نوبل را 
حاصل همين شيفتگي او به غرب مي دانند. تاكنون 
آثاري چون »نام من س�رخ«، »موزه معصوميت«، 
»برف« و »كتاب س�ياه« از او به فارسي ترجمه و در 
ايران منتشر شده اس�ت. در حاشيه دومين سفر 
كوتاه پاموك به ايران با او ديدار و گفت وگو كرديم. 
او در اين گفت و گو از وابس�تگي  و عش�ق خود به 

نوشتن سخت گفت. 
    

  شما در همه مصاحبه هاي تان، خود را نويسنده اي 
شاد معرفي مي كنيد، اما جمله هاي »نويسنده اگر 
خوشحال باش�د، نمي نويسد«، »ش�ادي منحصر 
به احمق هاس�ت« و »چون در   40-30 س�الگي با 
زنم خوش�بخت بودم، در 50-40 س�الگي تبديل 
ب�ه نويس�نده اي موف�ق ش�دم و در قب�ال ديگر 
نويس�ندگان احس�اس گناه مي كنم« ني�ز از آن 

شماست. حاال به ما بگوييد اورهان پاموك چگونه 
آدمي است؟

احساس��ات من هر لحظه تغيير مي كند. حالت روحي ام 
مي تواند در چند دقيقه عوض ش��ود و به من ش��خصيت 
جديدي ببخش��د. يك لحظ��ه خوش��حالم، لحظه بعد 
ناراحت. اما آنچه م��را به يك نويس��نده تبديل مي كند، 
عشقم به نوش��تن است. من هر احساس��ي داشته باشم، 
عشق به نويسندگي در من ثابت اس��ت. من دوست دارم 
هرچه كه مي بينم ترس��يم كنم؛ حال مي خواهد به زبان 
كلمات باش��د يا به زبان تصوير. من دوس��ت دارم مانند 

كودكي كه با اسباب بازي هايش بازي مي كند با قوه تخيل 
خود بازي كنم و اينها خصيصه اي است كه مرا به اورهان 
پاموك تبديل مي كند. اما در كل انس��ان شادي هستم. 
هرچه كه مي خواستم را نوشته ام. آثارم به 62 زبان جهان 
ترجمه شده است و امروز صبح موقع خوردن صبحانه يك 
توريست برزيلي مرا شناخت و با من گپ زد. تمام اينها مرا 
به يك انسان و نويسنده خوشبخت تبديل مي كند. براي 
تمام داشته هايم خداوند را شكر مي كنم و مي دانم كه بايد 

روز به روز تواضع بيشتري داشته باشم. 

  جايي گفته ايد كه خانواده تان دوست داشت شما 
نقاش شويد؟ پس چه شد كه قلم را به قلمو ترجيح 

داديد؟
نمي دانم. روزي تمام پل هاي پشت سرم را خراب  و شروع 
به نوشتن كردم. از آنجايي كه در مدرسه دانش آموز موفقي 
بودم، خانواده ام نيز از گرايش من به هنر حمايت مي كردند. 
همين باعث ش��د كه بتوانم تمام طول زندگي خود را در 
تك اتاقي بگذرانم؛ حال مي خواهد در حال نوشتن باشد 
يا نقاشي كشيدن. مي توانم دو ماه پشت ميز كارم بنشينم 
و فقط مانند شخصيت »بارتل بي« در كتاب ملويل فقط 

بنويسم. ولي اين باعث نمي شود كه قوه تخيلم در آن اتاق 
محبوس بماند. من آدم خوش اقبالي هستم كه مي توانم 
زياد به سفر بروم. در زمان نوشتن برخي مواقع به سفرهايي 
رفته و برخي مواقع به سفرهاي پيش رويم فكر مي كنم و با 

اشتياق آنها به نوشتن ادامه مي دهم. 
  چه شرايطي بايد فراهم باشد تا شما دست به قلم 

شويد؟
من هميشه كتابچه اي با خودم دارم كه ديده ها و ايده هايم 
را در آن يادداشت مي كنم. اما سكوت شرط اصلي من براي 

نوشتن است. تا چهار سالگي دخترم، دفتري اجاره كرده 
بودم و تا طلوع آفتاب در آنجا كار مي كردم. موقعي كه در 
هواي گرگ وميش راه خانه  را پيش مي گرفتم، با سگ هاي 
استانبول كه در كوچه ها پرسه مي زنند، روبه رو مي شدم. 
همين  باعث شد كه ترسم از سگ ها هميشه درونم زنده 

بماند و همين را در رمان هايم نيز منعكس كرده ام. 
   ظاهرا حتي در مصاحبه اي گفته بوديد كه »آرزو 
داشتم يك نويس�نده ايراني باش�م«، چرا چنين 

آرزويي داشتيد؟
يادم نيس��ت در كدام مصاحبه چنين حرفي زدم، شايد 
منظورم اين بوده خيلي از دوستان ايراني ام پس از خواندن 
رمان »نام من س��رخ« به من گفتند تو ي��ك رمان ايراني 
نوشتي و با آنها موافقم. درست است كه حوادث آن رمان 
در دوره عثماني و در اس��تانبول مي گذرد ام��ا در كتاب، 
افس��انه ها و هنر ايراني حرف اول را مي زن��د. من به تاريخ 
دوران صفوي و ادبيات كالسيك و افسانه هاي ايراني عالقه 
زيادي دارم و با مطالعه در اين حوزه  آثارم را خلق مي كنم. 
براي همين ش��ايد در جايي اغراق  كرده و چنين آرزويي 

كرده باشم. 
  از روزي كه نوبل گرفتيد براي مان بگوييد.

در خانه ام در نيويورك خواب بودم. مي دانس��تم كه قرار 
است آن روز نوبل اعالم ش��ود. وقتي با صداي زنگ تلفن 
از خواب پريدم، فكر كردم كه حتما برنده ش��ده ام. وقتي 
نماينده آژانس ادبي ام اين خبر را داد، زياد تعجب نكردم. 
راستش را بخواهيد منتظر گرفتن نوبل بودم، اما نه به اين 
زودي. ش��ب قبل از اعالم نوبل با دوستم كه پروفسوري 
امريكايي بود ش��ام خورده بودم. او هنگام خداحافظي با 
كنايه گفت فردا نوبل را اعالم مي كنند و خنده اي از روي 

حجت اهلل ايوبي، رييس سابق سازمان سينمايي و رييس 
سابق موسسه فرهنگي اكو اين روزها در سمت»دبيركل 
كميس��يون ملي يونس��كو در ايران« فعاليت مي كند در 
دوران مديريت وي بود كه جش��نواره جهاني فيلم فجر از 
بخش ملي جدا شد و سينما شاهد اتفاقات مهم و خوبي 

بود. 
ايوبي مدتي اس��ت از س��ينما و فعاليت هاي مرتبط با آن 
فاصله گرفته و كمتر نظر و گفت وگويي از او در مورد سينما 
مي خوانيم. ح��اال او در مقام يك ناظر بهت��ر مي تواند در 
خصوص وضيعت كنوني س��ينما نظراتش را بگويد: »به 
طور طبيعي مسائل مربوط به س��ينما را دنبال مي كنم و 
برداش��ت ها و تحليل هاي خودم را دارم. ول��ي به داليل 
فراواني ترجيح مي دهم همچنان و تنها براي خودم باقي 
بماند. و اظهارنظر درباره سينما را چون مدير پيشين آن 
هستم مفيد نمي دانم. و به همه كساني كه براي فرهنگ و 
هنر كش��ور تالش مي كنند دس��ت مريزاد و خ��دا قوت 
مي گويم.«  با مرور اتفاقات اخير س��ينما نكته مهمي كه 
ش��اهد آن هس��تيم اينكه همان انتقادات دوره مديريت 
ايوبي هم اين روزها در س��ينما جريان دارد؛ رييس سابق 
سازمان سينمايي در اين مورد مي گويد: »من در سينما از 
روز نخست چند هدف را دنبال مي كردم. آقاي داوودنژاد 
هر وقت مي خواس��ت نس��بت به بنده اظهار لطف كند 
مي گفت از مديراني هس��تم كه براي عرصه فعاليت هاي 
خودم رويا و آرزو دارم. راستش بگذاريد تاييد كنم كه واقعا 
همين طور است. آن روزها س��ينما واقعا ورشكسته بود. 
آرزويم رونق بازار سينما و فروش خوب بود. سالن ها يكي 
پس از ديگري بسته مي شد. آرزو داشتم كه سالن سازي 
به وسيله بخش خصوصي آغاز ش��ود. آرزو داشتم راه را بر 
جوان هاي خ��الق بازكنم. هم در فيلم كوت��اه و هم فيلم 
اولي ها و هنر و تجربه اي ها. مدرس��ه ملي سينما را براي 
حمايت از اين بچه هاي جوان خوش ذوق ايجاد كردم. وي 
او دي، سينما سيار و خالصه حضور در عرصه هاي جهاني 
از برنامه هايم بود.« معموال هرحركت نويي در س��ينماي 
ايران با نقد و مخالفت روبه رو مي شود و اين در سينما تقريبا 
قاعده است. ايوبي در دوران مديريت خود باعث راه اندازي 
چند اتفاق مهم همچون راه اندازي گروه هنر و تجربه شد او 
در اين مورد توضيح مي ده��د: »من حتي براي ديجيتال 
كردن سينماي ايران كه ضرورتش از بديهيات اوليه است با 
مخالف��ت برخي از خ��ود س��ينمايي ها چندي��ن بار به 
كميس��يون فرهنگي خوانده ش��دم و توضيح دادم. حاال 
مخالفت باهنر و تجربه و س��ينماي ملي و بقيه ديگر امر 
طبيعي است. با شور و اش��تياق دنبال سالن سازي بودم. 
حتي همين كار را هم برخي در اين حد نمي خواستند.« 
جشنواره ملي فيلم فجر خصوصا در يكي دو سال اخير و 
بعد از مديريت حيدريان نسبت به حضور جوان ها و فيلم 
اولي ها دست به عصاتر حركت مي كند. نكته اي كه ايوبي 
در اين خصوص مي گويد: »حضور جوان ها و در جشنواره 
فجر و موفقيت هاي شان بسيار برايم پرحاشيه شد. عده اي 
اين هجوم جوان ه��ا را برنتافتند. دادن س��يمرغ به فيلم 
اولي ها در جش��نواره فجر عده اي از قديمي هاي سينما را 

برعليه ام شوراند. البته من هر 
جا باش��م اولويت نخس��تم 
جوان ها هستند و به اين امر 
باور دارم و هزينه هايش را هم 
باكمال ميل مي پ��ردازم.« با 
توجه به صحبت هاي رييس 
سابق سازمان سينمايي حاال 
كامال مي توان متوجه شد كه 
چرا بخ��ش فيل��م اولي ها از 
جش��نواره ملي فيل��م فجر 
حذف شده و حضور جوان ها 

در اين رويداد به حداقل رسيده است. اما بخش ديگر ماجرا 
جشنواره جهاني فيلم فجر است كه در دوره مديريت ايوبي 
از جش��نواره ملي جداشده اس��ت. روز گذش��ته كانون 
كارگردانان سينماي ايران طي نامه اي به رييس سازمان 
سينمايي خواستار بازگشت بخش بين المللي به جشنواره 
فيلم فجر و ادغام اين دو جش��نواره همچون گذشته شد. 
البته در چهار سال گذشته تفكيك جشنواره ملي از جهاني 
موافقان و مخالفان زيادي داشته ايوبي در خصوص اساس 
شكل گيري آن توضيح مي دهد: »س��ينماي ايران داراي 
چالش هاي عجيب وغريب است. مثال همه كشورها از اينكه 
سينماگران ش��ان در جهان موفق شوند به خود مي بالند 
اينجا اما براي بزرگ ترين موفقيت ها آن هم براي فيلم هايي 
كه مجوز دارند و همه مراحل را پيموده اند خود مي ش��ود 
يك داستان.« مسووالن سينماي ايران نسبت به مفاخر 
خود بي مهري هاي زيادي روا مي دارند، نمونه اش موفقيت 
حضور فيلمس��از ايراني همچون فره��ادي در كن كه با 
سكوت آنها مواجه ش��ده اس��ت. ايوبي در اين خصوص 
توضيح مي دهد: »به هرحال اينكه در سينما هر سياستي 
حتي تبريك گفتن و جشن گرفتن براي كسب اسكار هم 
تبديل به يك ماجرا در سينما شود نبايد شگفت زده شد. 
خب جدا كردن جشنواره فيلم فجر هم از اين قاعده جدا 
نيست و نقدهاي فراواني شد. كار به كميسيون فرهنگي 
مجلس و دس��تگاه هاي نظارتي كش��يد. ولي چون كار 
درستي بود رفتم و توضيح دادم. در عمل هم همه ديدند 
كه چه كار خوبي اس��ت. بعضي ها گفتند كه كارشناسي 
نشده بود. اما جلس��ات متعدد با همه طيف هاي سينما 
گذاش��تم. همه معتقد بودند در جش��نواره هاي گذشته 
چيزي به نام بين الملل در حقيقت وجود نداشت. فيلم هاي 
خارجي نه ديده مي ش��دند و نه ق��رار بود ديده ش��وند. 
جشنواره ملي آنقدر حاش��يه و شكوه داش��ت كه اجازه 
نمي داد بخشي به نام بين الملل ديده شود. البته مانع اصلي 
اين بود كه باور غالب سينماي ايران اين بود كه جمهوري 
اس��المي به دليل مالحظاتش نمي تواند اص��ال پذيراي 
س��ينماي جهان باش��د. فيلم هاي خ��وب خارجي بايد 
مميزي هاي فراوان ش��وند و س��ينماگران جه��ان اين 
مميزي ها را برنمي تابند.« او به صحبت هايش اينگونه ادامه 
مي دهد: »اما باور من اين بود كه سينماي ايران مي تواند 
پذيراي صدها فيلمي باش��د كه با مضامين بلند انساني و 
اخالقي و حتي ديني ساخته مي شود. اگر اراده قوي وجود 

داشته باشد ايران مي تواند پايگاه اين سينماي انسان گرا و 
انديشه محور باشد. و اتفاقا ديديم كه همين طور هم شد و 
هرسال ده ها فيلم خوب در ايران به نمايش درمي آيد. ايران 
با جشنواره جهاني اش پرچم سينماي انساني و معناگرا را 
در جهان برافراشته و ديديم كه زير اين پرچم خيلي هم 
جمع شدند. همان س��ال اول يكي از شبكه هاي خارجي 
فارس��ي زبان گزارش��ي داد و آورد كه تالش اي��ران براي 
برگزاري جشنواره جهاني بي فايده است. وايران نمي تواند 
س��ينماگران را با محدوديت هايي كه دارد در اين كشور 
جمع كند. امسال براي سومين سال پياپي اين اتفاق افتاد. 
سال اول آرش اميني مديريت اجرايي اين جشنواره را بر 
عهده داش��ت و آقاي رضا داد دبير بود. همچنان معتقدم 
بسيار جش��نواره درس��ت، منظم و همه چيز س��رجا و با 
نرم هاي جهاني بود. اما آن س��ال س��ينماگران به دليل 
نوبودن تجربه آن را جدي نگرفتند. داورها بس��يار موجه 
بودند. فيلم هاي خوبي آمده بود. بازار با نرم هاي درست و 
خيلي فن��ي برگزار ش��د. همان س��ال اولي��ن و آخرين 
بزرگداشت عباس كيارستمي انجام شد. عباس آقا همان 
شب زنگ زد به يكي از نزديكانش و گفت: »من در همه دنيا 
صدها بار تجليل شدم ولي بزرگداشت در خانه خودم چيز 
ديگري ب��ود.« مديريت جش��نواره جهاني از س��ال دوم 
برگزاري به ميركريمي سپرده شد: »با آمدن سيدرضا مير 
كريمي و با توجه به پيشينه و سوابق خوبش در سينماي 
ايران و مديريت خانه سينما عمال بخش بزرگي از سينما 
پاي كارآمد و ترديد در سينماي ايران نسبت به اين امر به 
حداقل كاسته شد. البته فضاي سينما و دسته بندي هايش 
هم هست و طبيعتا خانه سينما هم منتقدان خود را دارد و 
باِر نقد به خانه سينما بر جش��نواره هم تحميل مي شود. 
آقاي ميركريمي اين جشنواره را با ايده هاي تازه گسترش 
داد. دارالفنون انديشه قابل ستايش��ي است و خيلي هم 
خوب اجرا شد. بخش هايي از مديران بين الملل سينما كه 
با تيم قبل��ي تمايلي ب��ه همكاري نداش��تند ب��ه آقاي 
مير كريمي روي خوش نش��ان دادند. مير كريمي بسيار 
عاقالنه كوشيد در جشنواره جهاني، همه سينماي ايران 
ميزبان باشد. درنتيجه رفت سراغ همه طيف هاي مختلف 
از گروه هايي كه در داخل خانواده سينما باهم مشكالتي 
هم دارند. در حقيقت جشنواره جهاني آرام آرام دارد تبديل 
مي شود به يك محلي كه خانواده بزرگ سينما همه آن را از 
خود احساس كنند و بگويند اينجا جاي»فاخلع نعليك« 
اس��ت. البته هنوز اين اتفاق كامل نيفتاده ولي اميدوارم 
بيفتد.« آسيب بزرگ جشنواره جهاني اين است كه به هر 
دليل بخواهد رقيب جشنواره ملي ش��ود. كه البته از ديد 
ايوبي اينگونه نيست: »جش��نواره اصلي سينماي ايران 
جشنواره ملي فيلم فجر است كه بزرگ ترين جشن دهه 
مبارك فجر است. براي شكوه 
اين جشنواره اصال نبايد كم 
گذاشت. جشنواره ملي فيلم 
فجر باي��د با هم��ه آدابش و 
باش��كوه تمام برگزار ش��ود. 
نبايد  برنامه هاي جانبي اش 
همايش ه��ا،  ش��ود.  ك��م 
و  افتتاحي��ه  برنامه ه��اي 
اختتامي��ه خالصه همه چيز 
بايد در ش��ان دهه فجر و نام 
ايران و سينماي ايران باشد. 
هم در دوران بنده و هم در اي��ن دوران گمان مي كنم اين 
مساله موردتوجه بوده و هست. تنها به عنوان يك يادآوري 
عرض كردم.« اما امسال در كنار مهماناني كه به جشنواره 
جهاني مي آمدند حجت اهلل ايوبي نبود او براي حضور در اين 
مراس��م دعوت بود ولي روزهاي جش��نواره با مسووليت 
جديدش در يونس��كو مصادف ش��ده و به همين جهت 
نتوانست در اين رويداد حضور پيدا كند. اما نظرش در مورد 
چگونگي برگزاري اين جشنواره را اينگونه بيان مي كند: 
»خيلي در برنامه هاي جشنواره ريز نش��دم؛ ولي دورادور 
خبرهاي جشنواره را خيلي كلي رصد مي كردم. به نظرم 
خبرهاي خوب جشنواره خيلي بيشتر از خبرهاي كمتر 
خوب بود. البته راستش را بخواهيد در اين يك سال گذشته 
سعي كردم با نهادهايي كه خودم تاسيس كردم مانند هنر 
و تجربه، جشنواره جهاني، وي او دي، مدرسه ملي سينما 
و... فاصله ام را حفظ كنم. چراكه خالصه من مدير سابقم و 
نمي خواهم اين نهادها به نام ش��خص ايوبي گره بخورد و 
نگاهي كه در كشور ما هميشه نسبت به مديران پيشين 
وجود دارد دامنگير اين نهادها شود. فاصله ام از اين نهادها 
به خاطر عالقه ام به آنهاست نه بي تفاوتي و بي عالقگي.«  
درهرصورت جشنواره جهاني با انتقاداتي همراه بوده كه 
بايد پذيرفت: »در اختتاميه اتفاقاتي افتاده كه خوب بايد 
دقت كرد واقعا آن هم در جش��نواره اي كه جهاني اس��ت 
همه چيز منظم تر باشد. راس��تش من حساسيت زيادي 
داشتم براي اينكه همه چيز سروقت باشد. از جشنواره 33 
در جشنواره ملي و جهاني س��عي كردم درست سروقت 
شروع كنيم. به دوستان گفته بودم حتي اگر سالن خالي 
بود سر ساعت شروع كنند و خالصه ديديم كه در ايران هم 
مي شود درست سر دقيقه شروع كرد. گفته بودم كه منتظر 
هيچ مسوولي نمانند و آغاز برنامه ها را به تاخير نيندازند. 
سخنراني هاي كليشه اي را از جشنواره حذف كردم. آقاي 
مير كريمي هم همين ب��اور را دارد. اما گاهي اين اتفاق ها 
حتي در اسكار هم مي افتد. اما اينكه اسكار هم بي نظم باشد 
توجيه بي نظمي ما را نمي كن��د. نهايتا معتقدم به چنين 
رخداد مهمي بايد فرصت بيشتري داد تا جايگاهش را در 
داخل و خارج به تدريج پيدا كند. درهرصورت كار در سينما 
دشواري هاي خودش را دارد. البته همچنان معتقدم بايد 
كاري كرد كه همه سينما اين جش��نواره را ازآِن خودش 
بداند. هنوز اي��ن اتفاق كامال نيفتاده ول��ي حتما خواهد 

افتاد.«

اعالم برگ�زاري دو كنس�رت با حض�ور دو چهره 
بين المللي موس�يقي حاشيه س�از ش�ده اس�ت 
به ط�وري كه مدي�ركل دفت�ر موس�يقي مجبور 
به پاس�خگويي درب�اره برگزاري كنس�رت هاي 
ريچارد كاليدرمن و كيتارو ش�ده اس�ت. از سوي 
ديگ�ر ش�وراي عالي بين المل�ل س�ينماي ايران 
تشكيل شده است و اجراي نمايش »كوروش« به 
كارگرداني پري صابري در تاالر وحدت ادامه دارد و 
در حوزه سينما هم دو حكم جديد داده شده است.

 
پاسخ  براي حاشيه هاي كاليدرمن و كيتارو

در پي پخش خبري مبني بر حضور ريچارد كاليدرمن، 
نوازنده شناخته شده فرانسوي در ايران و انتشار گزارشي 
با اين مضمون كه اين نوازنده پيش از اين در سرزمين هاي 
اشغالي نيز كنسرت داشته است، مديركل دفتر موسيقي 
وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المي توضيحاتي را ارايه داد. 
علي ترابي به مهر گفت: »درباره حضور ريچارد كاليدرمن 
در ايران حاشيه سازي هايي ش��ده كه الزم است در اينجا 
توضيحاتي را ارايه دهم. روال م��ا در صدور مجوز چه در 
بخش كنسرت هاي داخلي و چه در بخش كنسرت هاي 

خارجي يك روند مشخص را طي مي كند.«
وي افزود: »در بحث محتوايي و موسيقايي، اگر آثار باكالم 
باشد ما روي كالم حساسيت خواهيم داشت و در بخش 
موس��يقي بي كالم نيز ش��وراي تخصصي درباره محتوا 
اظهارنظر خواهد كرد، ولي در حوزه صالحيت هاي فردي 
ما نمي توانيم اظهارنظري داش��ته باشيم و بايد از مراجع 
ذي صالح اس��تعالمات الزم را دريافت كنيم. اصال قانون 
هم به ما اج��ازه نمي دهد كه ما در مورد هويت و س��ابقه 

فردي ورود پيدا كنيم.«
 مدي��ركل دفتر موس��يقي درباره ريچ��ارد كاليدرمن و 
حضورش در ايران توضيح داد: »بايد تاكيد كنم كه ما از 
مراجع ذي صالح استعالم گرفتيم كه نتيجه استعالمات 
مثبت ب��ود. درباره مباحثي كه آق��اي كاليدرمن با رژيم 
صهيونيستي همكاري هايي داشته هم بايد توضيح بدهم 
كه مدير برنامه وي اطالعيه اي صادر كرده و گفته كه هيچ 

مناسبت خاصي با رژيم صهيونيستي ندارند.«
ترابي بر اساس مطالب ارايه شده از سوي مدير برنامه هاي 
كاليدرم��ن بيان ك��رد: »از س��وي آنها اعالم ش��ده كه 
كاليدرمن در ۱6۵ كش��ور دنيا اجرا داشته و اين بار هم با 
عالقه مندي كامل به ايران س��فر مي كند. به گفته مدير 
برنامه هاي كاليدرمن، وي هيچ برنام��ه اختصاصي را با 

رژيم صهيونيستي انجام نداده است.«
مديركل دفتر موسيقي وزارت ارش��اد در بخش ديگري 
از صحبت هاي خود گفت: »اخيرا ني��ز مدير برنامه هاي 
كاليدرمن به دفت��ر من در ته��ران آمد و ما نس��بت به 
ابهامات��ي كه پيرام��ون ق��رارداد اين نوازنده با ش��ركت 
مورد نظر داشتيم توضيحاتي را خواستار شديم كه او نيز 
توضيح داد »آقاي كاليدرمن به هي��چ عنوان هيچ گونه 
ارتباطي با كشوري كه با ايران دشمني داشته باشد نداريم 
و معمول هم اين اس��ت كه وقتي به جاي��ي براي اجراي 
برنامه سفر مي كند س��رود يا قطعه اي از ميزبان را براي 
مخاطبان آن كشور اجرا مي كند«؛ موضوعي كه در بين 
همه نوازنده هاي بين المللي امر متداولي است. بنابراين از 
اين نظر فكر مي كنم اين اطالعات درس��ت نيست كه او 

براي رژيم صهيونيستي كار خاصي را توليد كرده است.«
ترابي درباره لغو كنسرت كيتارو نيز عنوان كرد: »تمامي 
مباحث مربوط به دريافت مجوز كنس��رت كيتارو طبق 
روندي كه در ابتداي صحبت هايم به آن اشاره كردم، طي 
شد. البته بعد از اينكه مجوز كنسرت صادر شد، خوِد گروه 
با توجه به فرصت اندكي كه براي بليت فروشي داشتند و 
همچنين تاخير در صدور ويزا به اين جمع بندي رسيدند 

كه كنسرت به وقت ديگري موكول شود.«
وي در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا خارج شدن امريكا از 
برجام تاثيري در لغو كنسرت كيتارو داشته يا خير، گفت: 
»من در اين مورد بي اطالع هستم. اينكه گروه تحت تاثير 
اين ماجرا ق��رار گرفته يا خير را نمي دانم، اما الزم اس��ت 
تاكيد كنم از سوي دفتر موس��يقي وزارت ارشاد اشكالي 
براي برگزاري كنسرت گرفته نش��د و ما هر همكاري در 

اين زمينه بايد انجام مي گرفت، انجام داديم.«

تور ديدار ادامه خواهد داشت

استقبال از كنسرت »ديدار« با اجراي حسين عليزاده اين 
نويد تمديد كنسرت را به دنبال داشت. به گزارش روابط 
عمومي اين كنسرت، محمدحس��ين توتونچيان، مدير 
برگزاري كنسرت »ديدار« با اشاره به استقبال مخاطبان 
موسيقي ايراني از اين اجرا گفت: »قصد تمديد اين اجرا 
را در تهران داش��تيم اما به دليل تقوي��م برنامه هاي تاالر 
وحدت و اجراهاي شهرس��تان ها، تاريخ آن به بعد از ماه 
مبارك رمضان موكول ش��د كه متعاقب��ا اعالم خواهيم 
كرد.«  كنسرت »ديدار« در روزهاي ۱۷ و ۱۸ ارديبهشت 
در تاالر وح��دت روي صحنه رف��ت و تمدي��د اين اجرا 
همزمان با ته��ران، در باقي شهرس��تان ها ادامه خواهد 
داشت.  كنسرت »ديدار« با اجراي حسين عليزاده، مجيد 
خلج و علي بوستان 22 ارديبهش��ت در شهر شيراز روي 
صحنه مي رود. اين گروه س��پس در تاريخ هاي 23، 2۴ و 
26 ارديبهشت به ترتيب در ش��هرهاي اهواز، خرم آباد و 

يزد اجرا خواهد داشت. 
كنسرت »ديدار« با اجراي حسين عليزاده، مجيد خلج و 
علي بوستان 22 ارديبهشت در شهر شيراز روي صحنه 

م��ي رود. اين گروه س��پس در تاريخ ه��اي 23، 2۴ و 26 
ارديبهشت به ترتيب در ش��هرهاي اهواز، خرم آباد و يزد 

اجرا خواهد داشت. 

دو حكم براي سينما
حوزه سينما روز گذشته شاهد دو حكم جديد بود. رييس 
سازمان امور سينمايي و سمعي و بصري در احكامي اعضا، 
نايب رييس و دبير شوراي عالي بين الملل سينماي ايران را 
منصوب كرد. به گزارش روابط عمومي سازمان سينمايي، 
محمدمهدي حيدريان طي احكامي امير اس��فندياري، 
ايرج تقي پور، نادر طالب زاده و سيدرضا ميركريمي را به 
عنوان اعضاي حقيقي و عليرض��ا تابش مديرعامل بنياد 
س��ينمايي فارابي، مهدي يزداني مديرعامل موسس��ه 
رسانه هاي تصويري، س��يدمحمدمهدي طباطبايي نژاد 
مديرعامل مركز گسترش سينماي مس��تند و تجربي، 
سيد صادق موسوي مديرعامل انجمن سينماي جوان و 
رائد فريد زاده، معاون امور بين الملل بنياد سينمايي فارابي 

را به عنوان اعضاي حقوقي اين شورا منصوب كرد. 
همچنين حيدري��ان در حكمي امير اس��فندياري را به 
عنوان مشاور رييس سازمان سينمايي در امور بين الملل 

منصوب كرد. 
از س��وي ديگر عليرضا تابش مديرعامل بنياد سينمايي 
فارابي، دكتر رائد فريدزاده به عنوان معاون امور بين الملل 

بنياد سينمايي فارابي منصوب كرد. 
به گزارش رواب��ط عمومي بنياد س��ينمايي فارابي، امير 
اسفندياري، معاون س��ابق امور بين الملل اين بنياد كه 
از س��ال ۱3۷6 در اين حوزه فعاليت داشته و جاي خود 
را به رائد فريدزاده داده اس��ت كه هم اكنون عضو شوراي 
پژوهشي بنياد س��ينمايي فارابي و عضو ش��وراي پروانه 

ساخت فيلم هاي بلند استان خراسان رضوي است.

10 سال پژوهش براي كوروش

تهيه كننده نمايش »كوروش« درب��اره ويژگي هاي اين 
اثر نمايشي سخن گفت و عنوان كرد: روي صحنه بردن 
اثري درباره شخصيت كوروش شهامت زيادي مي طلبد. 
جهانگير كوثري كه بيشتر در عرصه تهيه كنندگي سينما 
سابقه دارد درباره خصوصيات اين اثر نمايشي گفت: »اين 
اثر نمايشي بيشتر از اينكه نمايشي دراماتيك باشد اثري 
تاريخي محسوب مي شود و كمتر ويژگي هاي دراماتيك 
در آن وجود دارد و نويس��نده بيشتر بر مقاطع تاريخي و 
اتفاقاتي كه در آن دوران رخ داده، تاكيد داشته است. مرور 
تاريخ ۴۸۵ سال قبل از ميالد مسيح كار بسيار دشواري 
است، تصور كنيد نزديك به 3 هزار سال قبل اتفاقي افتاده 
بدون اينكه منبع مكتوبي درباره اش وجود داش��ته باشد 
مگر اينكه به آثار هرودوت و تاريخ نويسان يونان مراجعه 

كنيم كه تاييد درست بودن آن هم كار سختي است.«
وي متذكر ش��د: »خانم صابري نزديك به ۱۰ سال روي 
اين پروژه تحقي��ق و پژوهش كرده اس��ت و براس��اس 
نوشته هاي هرودوت و ديگر تاريخ نويسان يوناني متن را 
استناد كرده اس��ت چون اطالعات ديگري از كوروش در 
دسترس نيست. به هر حال رفتن به سمت چنين پروژه 
بزرگي بسيار دشوار است و ش��هامت زيادي مي خواهد. 
كوروش، بزرگ ترين جهانگش��اي دنيا لقب گرفته پس 
رفتن به س��مت چنين ش��خصيتي ش��جاعت بسياري 

مي طلبد  .«
كوثري تصريح كرد: »نه تنها كارگرداني اين اثر شهامت 
مي خواهد بلكه ه��ر بازيگري هم ك��ه در نقش كوروش 
ايفاي نقش مي كند بايد جس��ارت زيادي داش��ته باشد 
چون هرچقدر هم خوب بازي كند زير س��ايه شخصيت 
كوروش گم مي شود اما آرش آصفي بازيگر نقش كوروش 
در اين اثر نمايشي بس��يار خوب از عهده ايفاي اين نقش 
برآمده اس��ت. آرش آصفي، محسن حس��يني، عاطفه 
رضوي، بهناز نازي، الهام دهقاني، س��روش كريمي نژاد، 
كامبيز اميني، شهرام نجاتي، اميرحسين مژده، تهمينه 
ش��همير نوري، مهرداد آبجار، مجيد فاطمي، حميدرضا 
خليلي، به��ادر فاضل، ش��قايق پورعلي بازيگ��ران اين 
اثر نمايش��ي هس��تند كه به كارگرداني پ��ري صابري و 
تهيه كنندگي جهانگي��ر كوثري تا 2۵ ارديبهش��ت ماه 

ساعت ۱۸:3۰ در تاالر وحدت روي صحنه است. 

فروش باالي خاطرات سفير 

»خاطرات سفير« خاطرات نيلوفر شادمهري، دانشجوي 
ممتاز ايراني در فرانسه است كه در سال گذشته از سوي 
سوره مهر منتشر شد و بيستمين چاپ از آن در نمايشگاه 

كتاب به فروش رسيد. 
در رتبه دوم پرفروش هاي سوره مهر در نمايشگاه كتاب 
امس��ال، كتاب »دختر ش��ينا« خاطرات ق��دم به خير 
محمدي كنعان قرار گرفته اس��ت. اين كتاب را كه بهناز 
ضرابي زاده تدوين كرده اس��ت در نوبت هشتاد وهشتم 
چاپ به نمايش��گاه كتاب رس��يده و عرضه ش��ده است. 
به گزارش مهر رمان »آب نبات هل دار« نوش��ته مهرداد 
صدقي نيز س��ومين اثر پرفروش سوره مهر در نمايشگاه 
كتاب س��ال جاري به ش��مار مي رود. مجموعه اش��عار 
فاضل نظري و نيز دومين دفتر ش��عر س��جاد ساماني با 
عنوان »س��اليان« نيز در زمره پرفروش هاي اين ناشر در 
نمايشگاه كتاب امسال بوده است. همزمان با دهمين روز 
از نمايشگاه بين المللي كتاب تهران انتشارات سوره مهر 
كتاب »خاطرات سفير« را به عنوان پرفروش ترين كتاب 

خود در نمايشگاه كتاب تهران معرفي كرد. 

آشنايي من با ادبيات تركيه بسيار 
محدود اس��ت و از اورهان پاموك 
تنها رمان هاي »موزه معصوميت«، 
»جودت بيك و پسران« و »نام من 
سرخ« را مطالعه كرده ام و با توجه 
به اين آثار مي توانم بگويم: اولين اثر 
كه همان »جودت بيك« باش��د، 
كتابي كامال كالسيك و بر مبناي ساختار استوار كالسيكي 
نگاشته شده اس��ت. در گام نخست اين نش��ان از توانايي 
پاموك در خلق آثار كالس��يك دارد. و نشان مي دهد كه 
به اين سبك آشناست چنان كه اگر يك نقاش نتواند آثار 

رئاليستي خلق كند، كوبيسمش نيز ناشيانه مي شود. 
در »موزه معصوميت » نيز همان مسير رئاليستي و ساختار 
كالسيك را پي مي گيرد كه به نظر مي رسد با جنبه هايي از 
زندگينامه شخصي نويسنده هم آميخته است. اما در »نام 
من سرخ« ديگر با ساختار روايت تك خطي مواجه نيستيم، 
راوي ها متعدند و از عناصر مدرن تر و امروزي  تر بهره گرفته 
شده است. اورهان پاموك گزيده كار است و فاصله انتشار هر 
دو اثرش )كه تقريبا ۷-6 سال طول مي كشد( بر اين نكته 
صحه مي گذارد. هر چند سخت است براساس تنها سه اثر 
از يك نويسنده بخواهيم به داوري كليت آثارش بپردازيم، 
اما مي توان به برخي ويژگي ها اشاره كرد. در »جودت بيك 
و پسران« با يك اثر تاريخي مواجه هستيم كه از گذشته اي 
نزديك به زمان معاصر مي رسد و به سرگذشت سه نسل 
از يك خان��دان مي پ��ردازد و از وراي تقديره��اي فردي 
تصويري از تحوالت اجتماعي/تاريخي تركيه به دس��ت 
مي دهد. در داستان »اسم من سرخ« هم روايتي تاريخي 
داريم كه ساختار متداول و كالسيك ندارد و گاهي آميخته 
با ابهامات پست مدرن است و عناصر ماوراي طبيعي هم 

به آن راه يافته اند. اما هر دو اين آثار به طور يكسان توانايي 
پاموك را در نوش��تن به رخ مي كشند. از س��وي ديگر به 
عقيده من »م��وزه معصومي��ت« داس��تاني صميمانه  و 
ش��خصي تر دارد كه محورش عاطفي است. اما در كل اين 
هر سه رمان را آثاري تراز اول ارزيابي مي كنم و قطعا براي 
قضاوت جامع  و كامل تر نياز اس��ت كه آثار بيش��تري از او 

خوانده  باشم. 
به نظر من دليل اس��تقبال از آثار پام��وك در ايران، برنده 
شدن جايزه نوبل است و ديگر اينكه او نويسنده اي ديرياب 
است كما اينكه همين حاال استقبالي كه از پاموك مي شود 
به مراتب از آثار »اليف ش��افاك« )كه آسان تر با مخاطب 
عام ارتباط برقرار مي كند( كمتر اس��ت. پاموك قطعا در 
وهله اول به دليل بردن جايزه نوبل در ايران مطرح ش��د. 
پيش از آن تنها دو ترجمه از داس��تان هاي »قلعه سفيد« 
و »زندگي نو« با ترجمه ارسالن فصيحي در ايران موجود 
بود اما بعد از برنده ش��دن پاموك در جاي��زه نوبل ادبيات 
تب ترجمه آثار او فراگير شد. اما تخصصي ترجمه كردن 
در كشورهايي كه تابع قانون كپي رايت هستند در صورتي 
كه حوصله مترجم را سر نبرد، مي تواند سودمند باشد چون 
مترجم روي سبك كاري يك نويسنده متمركر مي شود. 
اما در ايران از آنجا كه ما تابع قانون كپي رايت نيس��تيم با 
هرج و مرج  رفتاري در حوزه ترجمه مواجهيم. در اكثر اين 
موارد، مترجمان به دليل منافع مادي سراغ آثار پر فروش 
يا نويسنده هاي پرطرفدار مي روند در حالي كه بسياري از 
اين ترجمه ها، رونوشت هايي از ترجمه هاي پيشين است. 
اگر آثار كالسيك در صورت ضرورت مجددا ترجمه شوند، 
موضوع ديگري اس��ت اما عمدتا درباره آث��ار معاصر دچار 
آشفتگي هاي ترجمه اي هستيم كه بس��ياري از آنها زائد 

بوده يا حتي در برخي موارد به اثر لطمه زده اند. 

اولين بار كه در دي ماه س��ال 
۱3۸۵ بع��د از آنك��ه اورهان 
پاموك، جايزه نوبل را دريافت 
كرد، ش��بي را ب��ه افتخ��ار او 
برگ��زار كردي��م ك��ه در آن 
كريس��توفر دو بلگ )نويسنده 
انگليسي(، رضا سيد حسيني، 
جواد مجابي، ناص��ر فالحتي، ارس��الن فصيحي و 
پگاه احمدي س��خنراني كردند. انعكاس اين شب 
آنچنان بود كه روزنامه هاي تركيه نوشتند: »تركيه 
فرام��وش كرد، اي��ران جب��ران ك��رد.« اين بار هم 
مي خواستيم شبي را با همكاري انتشارات ققنوس 
براي پاموك برگزار كنيم كه متاسفانه ميسر نشد. 

جدي��د  نس��ل  نماين��ده  پام��وك،  اوره��ان 
داستان نويسان تركيه اس��ت. اگرچه نسل قديم با 
كس��اني مثل ياش��ار كمال در زمينه رمان نويسي 
و ناظم حكمت در ش��عر، اوج قله ق��رار گرفتند، اما 
تحوالت تركيه داس��تان نويس خ��اص خودش را 
مي طلبيد؛ جامعه پوس��ت انداخته ب��ود و اورهان 
پاموك، نماينده نس��ل ت��ازه بود. هر چن��د امروز 
ديگ��ر خودش هم كالس��يك ش��ده اس��ت. به هر 
روي او ش��روع به كار كرد و به س��رعت توانس��ت 
موفقيت هايي را به دس��ت آورد. چ��را كه انعكاس 
طبقه متوس��ط ش��هري، مناسبات و مس��ائل اين 
طبقه در رويارويي با دنياي مدرن شده تركيه بود. 

از سوي ديگر پاموك در تمام آثار خود به خصوص 
در كتاب ه��اي آخرش، گذش��ته تاريخي چند صد 
س��اله اي را دروني ك��رد و آن را در قال��ب حرف نو 

)رمان نو( مط��رح كرد؛ در اين زمينه ش��ايد بتوان 
به رمان »اس��تانبول« اش��اره كرد. نويس��نده هاي 
بس��ياري راجع به ش��هرها، رم��ان نوش��ته اند اما 
پرس��ش اينجاس��ت كه چه طور اين رمان به بيش 
از 6۰ زب��ان زن��ده دنيا ترجم��ه ش��ده و اين طور 
م��ورد اس��تقبال ق��رار گرفت��ه اس��ت؟ مهم ترين 
علت آن اس��ت كه پاموك، معياره��اي هنري يك 
نويس��نده را در بازگو ك��ردن س��نت تاريخي يك 
 ش��هر، در افق هاي ت��ازه دي��ده و همي��ن كار او را 

جذاب مي كند. 
پاموك به تاريخ ايران به وي��ژه دوره صفويه نگاهي 
ويژه داشته اس��ت، چنان كه وقتي از او در نشست 
خبري اش در اين باره پرس��يدم، گفت: »در تهران 
كه راه مي روم اصال احس��اس بيگانگي نمي كنم.« 
او ب��ا فرهنگ ايراني آشنا س��ت و به س��بب همين 
آشنايي، ريشه هاي گذشته اش را خوب مي شناسد 
و توانسته موفق باش��د. ضمن اينكه نبايد فراموش 
كنيم كه همزمان با درخش��يدن پاموك در تركيه، 
نيازهاي فرهنگي جامعه ايران هم تغيير كرد و نياز 
بود كه مردم از طبقه متوس��ط ش��هري در تركيه 
هم خبردار باش��ند. او نه تنها پاس��خگوي اين نياز 
بود بلكه مناسبات نس��ل جديد تركيه را هم جواب 
مي داد. مضاف بر اي��ن، پاموك نويس��نده توانايي 
ب��ود ك��ه از روز اول مي دانس��ت چ��ه مي خواهد. 
 به همي��ن دلي��ل هم ب��ه س��رعت به جاي��ي كه 

بايد، رسيد.
 پي��ش از آنكه او برن��ده جايزه نوبل ادبيات ش��ود، 
كتاب هايش به چندين زبان در سراسر دنيا ترجمه 

شده بود و توانست جايگاه خوبي براي او به ارمغان 
آورد. از س��خنراني ها و مقاالتش نيز پي��دا بود كه 
بس��يار باهوش اس��ت و به هنر »ديدن« واقف. من 
معتقدم تنها توانايي نوش��تن براي يك نويس��نده 
مهم نيس��ت بلكه او باي��د هنر ديدن را بلد باش��د. 
پاموك اين هنر را دارد كه وقتي ب��ه اطرافش نگاه 
مي كند مي تواند عميقًا مس��ائل را تجزيه و تحليل 

كند. 
هرچند ادبي��ات ايران در تركيه بس��يار كم ترجمه 
ش��ده اس��ت. اما برخالف غ��رب، آث��ار متفكران 
معاصر ايران��ي مثل دكت��ر علي ش��ريعتي، دكتر 
عبدالكريم س��روش و داريوش ش��ايگان در تركيه 
بسيار ترجمه شده اس��ت كه از جمله آنها مي توان 
به مجموع��ه آثار دكتر ش��ريعتي، »آس��يا در برابر 
غرب«، »ن��گاه شكس��ته« و»هويت چه��ل تكه« 
داريوش ش��ايگان اش��اره كرد كه برخي از اين آثار 
در تركيه نزديك به 9 بار ترجمه شده است. از اين 
منظرترك هاي تركي��ه با آثار متفك��ران معاصر ما 
بيشتر از نويسندگان رمان آش��نا هستند. هر چند 
آثاري از ص��ادق هدايت، ج��الل آل احمد و محمد 
علي جمالزاده در تركيه ترجمه ش��ده اس��ت اما به 
آن ش��كل حرفه اي كه م��ا آثار ترك ه��ا را ترجمه 
كرديم، نبوده اس��ت. به عقيده م��ن اين كم كاري 
از س��وي دو طرف وجود داش��ته اما بايد اين نكته 
را هم در نظ��ر گرفت كه ترك ها در ح��وزه ادبيات 
نگاهي رو به غرب دارند اما در حوزه انديشه و تفكر، 
نگاه شان به ايران اس��ت. به هر حال بد نيست ما در 
زمينه ادبيات ترك پيشگام باش��يم و اين هنر را به 
جامعه ايراني معرفي كنيم چنان ك��ه طبيعتا آنها 
هم روزي همين كار را درب��اره ادبيات معاصر ايران 

انجام خواهند داد. 

گروه هنر و ادبيات|با آغاز اك��ران عمومي فيلم 
»همه مي دانند« در فرانس��ه، در روزهاي اخير صد 
و پنجاه هزار نفر به تماش��اي اين فيلم در فرانس��ه 
نشس��ته اند. »همه مي دانند« اك��ران عمومي خود 
را با ۴3۰ س��ينما در فرانس��ه آغاز كرده است. اين 
فيلم روز جمعه ميزب��ان هفتادوپنج ه��زار نفر در 

سالن هاي سينماي فرانسه بوده است. 
اما ازآنجايي ك��ه نمايش فيلم »هم��ه مي دانند« در 
افتتاحيه هفتاد و يكمين جش��نواره فيلم كن باخبر 
خروج امريكا از توافق هس��ته اي مصادف ش��د، اين 
كارگ��ردان ايران��ي برگزيده اس��كار در اين ب��اره به 
واشنگتن پس��ت گفت: »در چند روز اخير بسياري از 
ايرانيان براي من پيام هاي محبت آميزي ارسال كردند 
اما من در اين پيام ها ناراحتي را نيز حس كردم. خروج 
امريكا از تواف��ق را اصال نمي توانم ب��اور كنم و خيلي 
متاسف ش��دم چون اين موضوع تنها به دولت ايران 
مرتبط نيست بلكه به مردم ايران ربط دارد و اين مردم 
هستند كه تحت فشار قرار مي گيرند. چند سال پيش 
زماني كه در حال سفر به خارج از كشور بودم مادري 
از من درخواست كرد كه به رسانه ها بگويم فرزندش 
نياز به دارو دارد و اين به دليل تحريم ها بود كه دارويي 
براي او موجود نبود. خروج از توافق هس��ته اي توسط 
امري��كا تنها بهانه اي اس��ت كه آنه��ا كاري كنند كه 

برخالف كارهاي »اوباما« باشد.«
ب��ه گ��زارش ايس��نا بااينك��ه فره��ادي باره��ا در 
صحبت هاي��ش تاكيد ك��رده كه اولويت، س��اخت 
فيلم برايش در ايران اس��ت؛ بااين ح��ال او چندين 
پيشنهاد ساخت فيلم انگليسي زبان دارد: »يكي از 
آنها بر اساس يك داس��تان واقعي از نيويورك تايمز 
اس��ت كه موضوعي انس��اني و جهاني دارد. ش��ايد 
روزي اين فيلم را ساختم اما در حال حاضر اولويت 

من نيست. «
همچنين واكنش هاي مثبت به ساختار فيلم جديد 
فرهادي ادام��ه دارد. روزنام��ه ال موندو اس��پانيا در 
نوشتاري »همه مي دانند« فيلم تازه اصغر فرهادي را 
فيلمي اسپانيايي و درعين حال جهان شمول توصيف 
كرد؛ يا »ال پاييس« پرتيراژترين روزنامه اس��پانيا در 
نقدي به قلم »بويه رو« منتقد سرش��ناس اين كشور 
بر »همه مي دانند« نوش��ت: »اين كارگردان ايراني با 
حفظ هويت كار خويش مرزها را فرومي ريزد.« بويه رو 
معتقد است: »در اهداي دو جايزه اسكار و ديگر جوايز 
ُپرش��مار بين المللي كه به اصغر فرهادي اهداش��ده، 

منطق حاكم بوده است.«
لوييس مارتينز، منتقد سينما و فرستاده ال موندو به 
جشنواره كن نوشت: »بيشتر داستان هاي فرهادي در 
ايران روي مي دهد ولي همگي آنقدر انس��اني، آشنا و 
درعين حال ساده هس��تند كه مثل »همه مي دانند« 
حتي مي توانند در دهكده اي نزدي��ك مادريد اتفاق 
افتد. ب��ه زباني ديگ��ر س��ينماي او آنق��در رمزآميز 
درعين حال شفاف اس��ت كه با هر تماشاگري ارتباط 
برقرار مي كند و نمي دانيم كه آيا ما بخشي از داستان 
او هس��تيم يا نه؟ و درنهايت ترديد ما تاييدي است؛ 
بله عضو آن هستيم. »همه مي دانند« كه گشايشگر 
جشنواره كن بود يك فيلم اس��پانيايي واقعي است. 
در اين داس��تان كه در يك روستاي منطقه كاستيل 
)مركز اسپانيا( جريان دارد، خود ما اسپانيايي ها حاضر 
هستيم. اما مي تواند ايران هم باشد. تومبوكتو )مالي( 
هم مي تواند باشد. بر همين مبنا است كه كارگردان 
فيلم تاكيد مي كند: آنچه فرهنگ هاي گوناگون را به 
يكديگر پيوند مي دهد بس��يار بيش از عوامل جدايي 

آنهاست.«
به نوش��ته ال موندو در»هم��ه مي دانند« فرهادي 

بار ديگر از حركات نمايشي دوري كرده تا واقعيت 
را از درون بس��ازد. اينگونه مكان و منشأ تاثيرگذار 
نيست. عملكرد او در تمام ساخته هايش در همين 
چارچوب بوده از شاهكار »جدايي نادر از سيمين« 
گرفته تا اثر تقريبا بي نقص »فروش��نده« و اكنون 

در فيلم تازه خود. 
منتقد اس��پانيايي مي نويس��د: »از منظري ممكن 
اس��ت فيلم تازه، هيجاني همانن��د كارهاي بزرگ 
قبلي او نداشته باش��د ولي بازهم به تجزيه وتحليل 
»دروغ« و بازگش��ت ب��ه آن و همچنين گذش��ته 
اغواگ��ر تحريف ش��ده و درعين ح��ال دردن��اك 
برمي گردد. بازهم خانواده به شكل جامعه اي مرموز 
ترسيم ش��ده و آنقدر به ما نزديك است كه سخت 
مي توان فهميد ما عضوي از آن هس��تيم يا اوست 

كه ما را در برگرفته است. «
ال موندو هنرپيشه هاي ناب اسپانيايي را يك انتخاب 
حساب ش��ده مي داند: »چهره هايي چ��ون پنه لوپه 
كروز و خاوير ب��اردم و در كنار آن��ان ادواردو فرناندز، 
الويرا مينگز، باربارا لني، رامون بارآ و ايما كوئه س��تا، 
غربيه داس��تان نيز ريكاردو دارين آرژانتيني اس��ت. 
خاوير باردم بار ديگر نش��ان داد كه قادر به هر كاري 
اس��ت و در اين فيلم، دردمندي و شخصيتي سرشار 
از رنج را به نيكي ارايه مي كند. پنه لوپه نيز به بهترين 
روزهاي خود در فيلم »بازگشت« )ساخته المودوار( 
بازمي گردد و با ب��ه كارگيري صحيح زم��ان و لهجه 
)آرژانتيني و اسپانيايي( مهارت خويش را در شكسته 
ش��دن در برابر تراژدي و حضور بدون نقص در فضاي 
نفس گيري كه او را احاطه كرده به نمايش مي گذارد. 
مي توان گف��ت كه اي��ن دو بازيگر آنقدر اس��پانيايي 

هستند كه ايراني نيز مي توانند باشند، يا برعكس.«
اين منتقد س��ينمايي در م��ورد »هم��ه مي دانند« 
مي نويس��د: »در اين فيلم نيز س��بك و صداي ويژه 
فرهادي هويداس��ت و آنچه بيان مي كند قابل باور و 
درعين حال نفس گير اس��ت، پرطمطراق اس��ت اما 
صراحت دارد. من از انگيزه هاي او براي ساختن فيلم 
در اس��پانيا بي خبرم اما او چه در الپونيا و نيجريه كار 
كند يا در نيويورك يا مري��خ، هويت خويش را حفظ 

مي كند و مي تواند مرزها را فروريزد. «
همچنين بوي��ه رو در ش��رح نظ��ر خوي��ش درباره 
فيلم نوش��ت: »فره��ادي ب��راي خل��ق هيج��ان از 
اس��توديوهاي مجهز بهره نگرفته اس��ت. دوربين او 
به گونه اي متعارف، استادانه و سريع در درون و بيرون 
يك دهكده حركت مي كند، جايي كه در ابتدا شادي 
مراسم يك عروسي فراگير است. موقع تجديد ديدارها 
و تقسيم شادي ها بين خانواده، دوستان و همسايگان 
اس��ت اما اين فضا در پي ناپديد ش��دن فرزند خواهر 

عروس كه از آرژانتين به اسپانيا آمده، فرومي پاشد.«
به گزارش خبر آنالين ا ل پايي��س ادامه مي دهد: »در 
اين شرايط پيچيده و دشوار، فرهادي قدرت احساسي 
خويش براي صحبت از گذش��ته و آثار پاك ناشدني 
آن بر افراد را به ميان مي آورد؛ گذش��ته اي كه همراه 
با دردهايي ژرف و ضايعه هايي است كه در پس ظاهر 
عادي زمان حاضر و پش��ت ابهام و ترس و رابطه هاي 
ناشگون پنهان مي ماند. آنجا ظاهر در جنگي كهن با 

واقعيت است و رازهاي ناگفتني نهفته مانده است.« 
طب��ق اعالم پيش��ين فيل��م اس��پانيايي زبان »همه 
مي دانند« از تاريخ ۱3 س��پتامبر )22 ش��هريور( در 
س��ينماهاي آرژانتي��ن، از تاريخ ۱۴ س��پتامبر )23 
شهريور( نيز در سينماهاي كشور اسپانيا به روي پرده 
خواهد رفت. اين فيلم همچنين از تاريخ 2۰ سپتامبر 
)29 شهريور( نيز در سينماهاي كشور روسيه اكران 

عمومي خود را آغاز مي كند. 

تحسين و تمجيدها از فيلم فرهادي ادامه دارد استانبول 
براي من ادبي��ات اورهان پاموك 
منفك از ادبيات تركيه نيس��ت 
كه س��ال ها با آن مان��وس بوديم 
و هس��تيم. خوانن��دگان ايراني، 
هنوز هم مشتاق و پيگير رمان و 
داس��تان و ش��عر تركيه هستند. 
كتاب ه��اي نويس��ندگاني چون 
ياش��ار كمال، عزيز نس��ين، لطيفه تكين، اليف شفق و 
شاعراني چون ناظم حكمت و اورهان ولي و ده ها شاعر و 
نويسنده ديگر ترك در كتابخانه هاي ما جا دارند. اورهان 
پاموك با كتاب هايش، هواي تازه اي به اين گنجينه  دميد 

و آن را غني تر كرد. 
من سال ها پيش با داستان آدم هاي مشهور � اين داستان 
با عنوان هاي ديگري نيز ترجمه ش��ده � ب��ا قلم اورهان 
پاموك آش��نا ش��دم و از آن به بعد خوانن��ده پيگير اين 
نويس��نده بودم. در مورد آثار او مي توان ساعت ها بحث 
كرد ولي مايلم از كتابي كه در ميان آثار پاموك، بيش��تر 

از همه تحت تاثيرم قرار داد، بگويم. از كتاب استانبول او. 
من بارها به اس��تانبول س��فر كرده ام اما بعد از خواندن 
كتاب استانبول، س��فر واقعي ام به اين ش��هر آغاز شد. 
اين بار با همراهي پاموك به اس��تانبول  رفت��م و بيش از 
پيش معتقد  شدم كه تنها رمان نويس مي تواند از كالبد 
ساده شهر زادگاهش بگذرد و به اليه هاي زيرين و پنهان 
آن و به عبارتي ب��ه روح آن نفوذ كن��د و تصويري چند 

بعدي از آن پيش چشمان ما بگسترد. 
چنانچه در كتاب نيز ذكر شده تا اوايل قرن بيستم اغلب 
تصاويري كه از اس��تانبول ارايه مي شد از چشم غربياني 
بود كه به اس��تانبول س��فر مي كردند. سياس��تمدارها، 
سياحان، نويسنده هايي چون فلوبر و آندره ژيد، نقاشان 

و... 
خود استانبولي ها كم به شهرشان مي پرداختند. پاموك 
آن نگاه غربي را وام مي گيرد ت��ا بتواند با فاصله به خود و 
شهر خود بنگرد و بديهي است كه از اين طريق چيزهاي 
بيشتري مي بيند. همين چشم غربي به او امكان مي دهد 
تا شاهدي منصف باش��د. به دام احساساتي گري نيفتد. 
اغراق نكند. در جاهايي ش��اعر باش��د ام��ا واقع بيني و 
روش��ن بيني اش را واگذار نكند و استانبول را با شفافيت 

بي نظيري به ما نشان دهد. 
اما پاموك فقط يك ش��اهد نيس��ت. تماشاگر بي خيال 
شگفت زده هم نيست. او با ش��هر در تعامل دايمي است. 
كودكي و نوجواني و جواني خود را همراه با تغييرات شهر 
مي كاود و زندگي خود و خانواده و ش��هر را به هم پيوند 
مي دهد و در اين درهم تنيدگي صميمانه، رابطه ژرف و 

عميِق زيستن در شهر را تجربه مي كند. 
از نظر پاموك تش��خص ش��هر به موقعيت جغرافيايي 
و س��اختمان هاي آن نيس��ت. به رنگ ه��ا، تصويرها و 
خاطره هاي آن است؛ خاطره ها و تصويرهايي كه در ذهن 
آدم هاي شهر ش��كل مي گيرد. پاموك به اين خاطره ها 
و تصاوير راه پيدا مي كند و ب��ا ريزبيني و ظرافت بينش 
و طرح و رنگ آميزي از اس��تانبول شخصيتي متشخص 
و زنده مي سازد. گويي كه اس��تانبول عضوي از اعضاي 
خانواده اس��ت. پاموك با همه دانش خود و احاطه اي كه 
به تاريخ شهرش دارد و با همه حساسيت  و عاطفه خود با 
شهر به گفت وگو مي نشيند و شهر نيز گويي در واكنش 
به اين همه خلوص، سخاوتمندانه خودش را در اختيار 

نويسنده قرار مي دهد. 
نويس��نده گرفتار حزن است اما س��اده از آن نمي گذرد. 
حزن خ��ود را رديابي مي كن��د و به اس��تانبول محزون 
مي رسد و سپس با دقت و با موشكافي به تجسس چرايي 
آن مي پردازد. ب��راي پاموك دلتنگ��ي و اندوهي كه در 
غروب استانبول حس مي كند يك امر شخصي نيست. 
انعكاس��ي از اندوه و دلتنگي شهر اس��ت؛ اندوهي كه از 
ويرانه هاي استانبول و از شكوه از دست رفته و فالكت آن 
مايه گرفته و در آثار نويسندگان و شاعران و در ترانه ها و 

حتي در فيلم ها بازآفريني شده و تداوم پيدا كرده است. 
كتاب اس��تانبول براي من بس��يار الهام بخش بود. چرا 
كه همراه با خواندن آن، كتاب ديگر نانوش��ته اي را نيز 
مي خواندم. كتاب ش��هرهاي خودمان را كه هيچ كدام 
تش��خص واقعي در ادبيات پيدا نكرده ان��د و به كمال 
نگاشته نش��ده اند. با چش��م تازه اي كه از نويسنده وام 
گرفت��م در خيابان ه��ا و كوچه  پس كوچه ه��اي تبريز 
و تهران � دو ش��هري كه س��ال هاي زندگي ام را در آنها 
گذرانده ام � پرس��ه زدم و از خودم پرس��ش ها كردم. و 
كتاب خوب چنين كاري با آدم مي كن��د. او را ترغيب 
به پرس��يدن مي كند. آيا اس��تانبول چني��ن ظرفيتي 
براي تبديل شدن به ادبيات داشته يا پاموك نويسنده 
توانايي بوده كه توانسته شهر را با همه پيچيدگي هايش 
وارد ادبيات كند. پاس��خم به اين س��وال را آسان پيدا 
كردم؛ هر دو. ه��ر دو يكديگر را به چالش كش��يده اند 
و حاصل كار كتابي اس��ت كه من آن را مي خوانم و باز 
از خودم مي پرس��م رابطه ما با ش��هرمان از چه جنسي 
است و چرا ش��هر با فاصله از ما مي ايس��تد و در مقابل 
زيست هنرمندانه اش در ادبيات مقاومت مي كند. كتاب 

استانبول ما را با سوال هاي زياد تنها مي گذارد. 
متن سخنراني فريبا وفي در »شب هاي بخارا« كه 

برگزار نشد. 
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پاموك؛ نويسنده اي مسلح به هنر »ديدن«پاموك؛ نويسنده اي گزيده كار 

رييس سابق سازمان سينمايي در گفت وگو با »اعتماد«:

اولويت من جوان ها است
روزهاي پرحاشيه موسيقي و حكم هاي جديد سينمايي

تمسخر به من زد. آن سال تازه سيگار را ترك كرده بودم. 
تمام راه با خود فكر كردم كه اگر نوبل ببرم يك نخ سيگار 

روشن مي كنم و جشن مي گيرم و اتفاقا همين هم شد. 
   شما از جمله نويس�ندگاني هستيد كه هميشه 
موضع انتقادي نسبت به حزب حاكم تركيه داشته  
و از بي�ان ديدگاه هاي ت�ان هراس نداش�ته ايد. در 
سال هاي اخير كه فش�ارها و انتقادها به شما زياد 

شده است، اين شما را دلسرد نمي كند؟ 
من چيزهاي زيادي را از سر گذرانده ام؛ براي مثال در زمان 
حمايتم از ارامنه، شهردار اس��پارتا كتاب هاي مرا از تمام 
كتابخانه هاي آن شهر جمع كرد و س��وزاند. من از مردم 
تركيه هيچ ناراحتي به دل ندارم. انتقاد من به دولتي است 
كه سعي مي كند به آزادي انديشه و بيان لطمه وارد كند. 
من از قشري هستم كه باور دارم آينده تركيه در عضويت 
اتحاديه اروپا است. دليلش اين است كه باور دارم عضويت 
در اتحاديه اروپا به اقتصاد، فرهنگ و سياست تركيه كمك 
مي كند. من به اصول ليبرال دموكراس��ي باور دارم و دور 

شدن از اين باورها مرا ناراحت مي كند. 
  اما فش�ارهاي مردمي چطور؟ آنه�ا ناراحت تان 

نمي كند؟
نه. نمي دانم كه م��ردم از من چه انتظ��اري دارند. بعضي 
مواقع فكر مي كنم بدترين جنبه دريافت جايزه نوبل اين 
بود كه مرا به سفير تركيه در عرصه بين المللي تبديل كرد. 
هيچ كس نمي تواند انديشه و باورهاي مرا تحت تاثير قرار 
دهد. شايد در برهه اي كنترل اتفاقات از دست شما خارج 
ش��ود. براي من نيز پيش آمده اس��ت. در اين گونه مواقع 
تلفنم را از پريز كشيده، گوشي  همراهم را خاموش مي كنم 

و فقط به نوشتن مشغول مي شوم تا آب ها از آسياب بيفتد.

  من به تاريخ دوران صفوي و ادبيات كالس�يك و افس�انه هاي ايراني عالقه زي�ادي دارم و با 
مطالعه در اين حوزه  آثارم را خلق مي كنم.

  من از مردم تركيه هيچ ناراحتي به دل ندارم. انتقاد من به دولتي اس�ت كه سعي مي كند به 
آزادي انديشه و بيان لطمه وارد كند.

  بعضي مواقع فكر مي كنم بدترين جنبه دريافت جايزه نوبل اين بود كه مرا به سفير تركيه در 
عرصه بين المللي تبديل كرد. هيچ كس نمي تواند انديشه و باورهاي مرا تحت تاثير قرار دهد.

گفت وگوي »اعتماد«  با  اورهان پاموك

فقط مشغول نوشتن مي شوم 
مي نويسم  پس هستم

ميراندا ميناس

تينا  جاللي 

 اگر اراده قوي وجود داش�ته باش�د ايران 
مي تواند پايگاه اين س�ينماي انس�ان گرا 
و انديش�ه محور باش�د و اتفاقا ديديم كه 
همين طور هم ش�د و هرس�ال ده ها فيلم 
خوب در ايران به نمايش درمي آيد. ايران 
با جش�نواره جهاني اش پرچم س�ينماي 
انس�اني و معناگرا را در جهان برافراشته 

است.

فريبا   وفي

اورهان پاموك را مي  ستايم 
همذات پنداري با نويس��نده اي كه نقاشي را دوست 
دارد بي دخالتي نبوده اس��ت: مهر نقاشي به نقاشي. 
مهر آدمي به نويس��نده كارآمدي كه نگارگري هاي 
قديمي را تماش��ا و س��تايش مي كند. ان��گار كه در 
دوردست و در يك لحظه لذتي برابر تقسيم مي شود. 
تا اينكه كتاب »نام من سرخ« را در يك كتابفروشي 
در تورنتو پيدا كردم. با روي جلدي كه نشان از نقاش 
نگارگري مي داد كه قرن ها پيش از ما مي زيست... و 

هنوز هم داشت مي زيست!
»نام من س��رخ« پيوندي ش��د ميان من و او... ميان 
من و رواي��ِت او از جهاني در معرض فراموش��ي كه 
تركيب شده بود از انسان و حيوان و منظر... و تعريف 
مي شد از قول و روايت عناصري كه در كنار هم كّل 
پيوس��ته اي را تكميل مي كردن��د؛ همان طور كه در 
نگارگري هاي چهارصد س��ال پيش، چش��م انداز به 

يمن اين تجمع بود كه ملموس مي شد. 
»نام من سرخ« مدتي كتاب باليني من شد. اليه اليه 
بودنش، ارتباط و برخورد آدم ها- مانند اصابت ظاهرا 
تصادفي گوي هاي ب��ازي بيليارد، آمد و ش��د ميان 
خيال و واقعيت، ميان حقيقت و وهم، لذتي بس��يار 

به همراه داش��ت. چه درخش��ان و درس��ت بود اين 
هم آوايي ميان در و ديوار و سنگفرش كوچه و جهان 
ظريف و لطيف و رمزآلود نگارگري ها و كار پيچيده 
نگارگري كه كارش نه تنه��ا اجراي فني يك صنعت 
و هنر ش��ريف، كه مدخلي بود براي ورود به عالمي 
خيال انگيز و س��خت وصول- و چه با دقت و دانايي، 

دقايق اجرايي اين هنر سپري شده توصيف مي شد. 
اورهان پاموك را مي  س��تايم و مي دان��م كه كارش 
ابعاد متعدد و فراواني دارد: همان قدر ريش��ه در اين 
سوي جهان كه در ساختار قصه نويسي پيشتاز سي 
سال گذش��ته جهان غرب... و همين نكته است كه 
جايگاه��ش را برايم جذاب و خ��اص مي كند و براي 
مني كه همه عمر در آرزو و جس��ت وجوي هنرمند 
و متفك��ر دوجهان��ه ب��وده ام، اورهان پام��وك را به 
صورت توفيق و مثالي شايسته درمي آورد و در ميان 
اين خيل انبوه، تصوي��ر او را دلخواه ت��ر و واضح تر و 

دوست داشتني تر مي يابم و آسوده مي شوم. 
مت�ن س�خنراني آيدين آغداش�لو در ش�ب 
اورهان پاموك از »ش�ب هاي بخارا« كه برگزار 

نشد. 
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