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فرهنگی

کتابی دیگر از دونا لئون در بازار نشر

کتاب «کمیسیر برونتی یاد میگیرد هیچ کتابی را از روی جلد قضاوت
نکند» را «سبا هاشمینسب» به فارسی برگردانده و انتشارات چترنگ آن
را در  ۳۰۰صفحه و به قیمت  ۲۷هزار تومان منتشر و روانه کتابفروشیها
کرده است« .کمیسر برونتی» قهرمان سری چندجلدی رمانهای «دونا
لئون» اینبار وارد ماجرایی میشود که در قلب دنیای کتابها و ادبیات رخ میدهد.

دل نوشته

حس خوب

سینمای جهان

بازگشت«چارلی
و کارخانه شکالتسازی»

کارگردان فیلم «خرس پدینگتون» در حال
مذاکره برای ســاخت فیلم جدیــدی درباره
شــخصیت «ویلی ُونکا» است« .ویلی وونکا»
شــخصیت اصلی رمان «چارلــی و کارخانه
شکالتســازی» نوشته «رولد دال» است که
فیلمهای اقتباسی آن شــهرت فراوانی دارد.
این داستان قرار اســت اینبار با روایت «پل
کینگ» روانه پرده سینماها شود« .کینگ»
که تهیهکننده فیلمهایی چون «پدینگتون» و
«هری پاتر» بوده ،در حال حاضر برای شروع
این پــروژه با کمپانی «برادران وارنر» مذاکره
میکند .او قرار اســت عالوه بــر کارگردانی،
در نویســندگی این فیلمنامه اقتباســی هم
کنار «ســایمون ریچ» قرار گیــرد .این فیلم
داســتان کودکی و جوانــی «ویلیوونکا» را
پیش از جریان «چارلی» و ورود او به کارخانه
شکالتســازی ،روایت میکنــد .به گزارش
فارس به نقل از هالیوود ریپورتر ،در نســخه
سال  1971این فیلم« ،ژان وایلدر» در نسخه
ســال  1971این فیلم نقش «ویلی ونکا» را
بــازی کرد و در فیلم ســال  2005اثر «تیم
برتون» ،این نقش به «جانی دپ» سپرده شد.

کوتاه از هنر

آغاز «خرده جنایتهای
زن و شوهری»

نمایش «خرده جنایتهای زن و شــوهری»
نوشته اریک امانوئل اشمیت و به کارگردانی
رضــا رمضانی از دوشــنبه  ۲۳بهمن ماه در
خانه نمایش اداره تئاتر به صحنه رفت .تبسم
هاشمی حایری و رضا رمضانی بازیگران این
اثر نمایشــی هستند .در خالصه داستان این
نمایش آمده است :مرد بر اثر حادثهای مرموز
دچار فراموشــی شده است .زن او را به خانه
آورده و سعی میکند گذشته را بازسازی کند
تا هویت مرد بازگردد اما در این میان حقایقی
هولناک آشکار میشود .به گزارش مهر ،این
نمایــش تا  ۲۳اســفند ماه هــر روز به جز
شنبهها ساعت  ۱۸روی صحنه خواهد بود.

«کار کثیف» کوتاه میشود

سوی بنیاد ســعدی مطرح شد من با طیب خاطر
مشغول به آهنگســازی بر روی آن شدم و آنرا به
هیچ وجه به عنوان یک کار سفارشــی و سازمانی
نگاه نمی کردم .در واقع عالقه زیاد من به ادبیات
واحساس غرور و افتخار به زبان فارسی مهمترین
دلیل ســاخت این آهنگ بود و صد البته که زبان
و ادبیاتی که گوته و ســروانتس را هم شــیفته خود می کند و
این قند پارســی که به بنگال هم می رود ،جای مباهات و غرور

نیز دارد .کورش میری که فارغ التحصیل کارشناســی ارشــد
آهنگســازی از دانشگاه تهران است و نزدیک به بیست سال در
حوزه موســیقی فعالیت داشته در مورد این اثر جدیدش گفت:
در ســاخت این اثر ســعی کردم تلفیق درست شعر و موسیقی
به خوبی رعایت شــود .همچنین از آنجا که قرار بر این بود که
این کار به عنوان آرم صوتی بنیاد ســعدی استفاده شود؛ سعی
کردم ویژگی های یک لوگوی صوتی مناســب ،از جمله ایجاز و
صالبت در قطعه لحاظ شود.

گفتوگو با کوروش حاجیزاده طراح حاضر در فهرست معماران تاثیرگذار خاورمیانه

معماری؛ هنر پدیدار کردن رخدادهای ویژه است

کوروشحاجــیزاده متولد ســال  1354دکترای
معماری واحد علوم و تحقیقات اســن ،مؤســس
دفتر معماری «حاجیزاده و همکاران» اســت که
به کسب عنوان معمار سال  2013خاورمیانه نائل
شده است .این طراح در سالهای  2014و 2015
هم در فهرســت  50آرشیتکت تأثیرگذار منطقه
خاورمیانه قرار گرفته و نام او در تازهترین فهرست
معماران تاثیرگذار خاورمیانه به همراه چهار معمار
ایرانی دیگر دیده میشــود .طراحی حاجیزاده در
سال  2015در رقابت برای پروژه «مرکز موسیقی
توکیو» در کشور ژاپن برگزیده شده است .او تاکنون
بیش از  30سخنرانی در ایران و کشورهای دیگر را
در کارنامه دارد .به گزارش هنرآنالین ،گفتوگویی
که در ادامه میخوانید ،از یک مصاحبه آنالین که
از سوی مرکز  Parametric Architectureبا این
هنرمند معمار صورت گرفته ،تنظیم شده که شامل
بخشهایی گزیده از این پرسش و پاسخها است.
چطور و چــه زمانی به معماری عالقهمند
شــدید و تصمیم گرفتید آن را بهعنوان یک
حرفه دنبال کنید؟
البته داســتانش خیلی طوالنی اســت .خانوادهام
دوست داشتند من پزشــک شوم اما باالخره یک
روز تصمیم گرفتم صراحتاً به آنها بگویم که قصد
من فعالیت در کارهای هنری اســت .آن موقع در
زمینه نقاشــی فعالیت داشــتم و عالقهمند بودم
جدیتر نقاشی را دنبال کنم .اما در سال دوم مقطع
متوسطه که در رشته ریاضی تحصیل میکردم با
کسی آشنا شدم که معمار بود و فهمیدم میتوانم از
طریق رشته ریاضی وارد معماری شوم و همین کار
را کردم .واقعیت این است که از این بابت خوشحالم
چون معماری در حقیقت تقاطع هنرهای مختلف
است؛ از نقاشی و موسیقی گرفته تا طراحی صنعتی
و مجسمهسازی و خطاطی و پرفورمنس.

به طور دقیقتر معماری را چطور توصیف
میکنید؟ معمار خوب به چه کسی میگویند؟
اول بایــد معمــاری را تعریف کنیــم .معمارهای
مختلفی در دنیا تعاریف خودشــان را از معماری
ارائه کردهاند ولی باید بگویم حقیقتاً این از نظر من
پرســش سختی است .از حدود  17سال پیش که
تازه تدریس معماری را شــروع کرده بودم ،پاسخ
مشخصی برای این سؤال نداشتم و اغلب به آرای
معماران بزرگ اســتناد میکردم .اما چند ســالی
اســت که به این نتیجه رســیدهام که با دیدگاه
خودم معمــاری را توصیف کنم .خب ،به نظر من
معماری ساختمانســازی نیســت .از دیدگاه من
معماری چیزی نیست جز رابطه مردم با همدیگر.
این دیدگاهی که مطرح میکنم در واقع معماری
را از بعد ســاختمانیاش خــارج میکند و به بعد
اجتماعی وارد میکند .این نکته مهمی اســت که
من در تعامالت اجتماعــی به دنبال آن میگردم.
معماری مجسمه نیست ،نقاشی نیست .موسیقی،
نقاشــی و مجسمه مخاطب ویژه خودش را دارد و

> وقتی از هنر حرف میزنیم قطع ًا سلیقه
وارد آن خواهد شــد ،ولی معماری خودش
لزوم ًا معماری است .برایم سخت است که
معماری را در محدوده سلیقهها بدانم .اگر
اینطور به معماری نگاه کنیم شاید نتیجهاش
همین فاجعهای میشــود که در بعضی از
فضاهای شهری خودمان شاهدش هستیم.
مثل معماری رومی و معماری کالسیک که
این روزها در کشورمان خیلی رایج است
مخاطب میتواند با اثر ارتباط برقرار بکند یا نکند.
ولی در معماری نمیتوانیم اینطور برخورد کنیم و
بگوییم هر کسی از یک اثر معماری خوشش میآید
میتواند از آن اســتفاده کند و هر کسی خوشش
نمیآید استفاده نکند .این همه مردم هستند که از
معماری استفاده میکنند .اما چرا میگوییم مردم و
نه انسان؟ من تفاوتی بین اینها قائل هستم چرا که
انسان لفظ عامی است که مث ً
ال انسانهای نخستین
را هم در بر میگیرد که توانایی ارتباط برقرار کردن
با یکدیگر را نداشتهاند .از دیدگاه من از دورهای که
انسانها توانایی برقرار کردن ارتباط را پیدا میکنند
شــرایط به گونهای دیگر رقم میخورد و انســان
مفهوم حقیقی خود را پیدا میکند .به این ترتیب
از نظــر من زمانی که مــا در درون یک رخداد با
هم به گفتوگو و تعامل میپردازیم معماری پدیدار
میشــود و همین رخداد میتواند مفهوم معماری
باشد .این میتواند تعریف متفاوتی از معماری باشد.
و چــه انتظاراتی از یــک معمار خوب
میتوان داشت؟
در این زمینه اختالف نظرهای زیادی وجود دارد.
ولــی از دیدگاه من معماری خــوب باید بتواند به
مرکز موسیقی توکیو ،کاری از گروه معماری حاجیزاده

خسرو معصومی کارگردان فیلم «کار کثیف»
از کوتاه شــدن زمان فیلمش بــرای اکران
عمومی و فعالیــت جدید خود خبر داد .وی
افــزود :در فیلم ســینمایی «کار کثیف» در
مورد معضل بیکاری صحبت کردم .واقعیت
این اســت که در شــصت یا هفتــاد دقیقه
نمیشــود حق مطلب را ادا کرد .این امر نیاز
به تحلیل دارد .مدت فیلم دو ساعت و شش
دقیقه اســت که برای اکران زمان آن کوتاه
خواهد شــد .به گزارش افکارنیوز ،معصومی
همچنیــن در مورد اکــران «کار کثیف» در
آینده افــزود :زمان اکــران را به طور دقیق
نمیدانــم ،اما با یک شــرکت پخشکننده
بــرای زمان نمایش صحبت شــده اســت.
هماکنون مشغول نوشتن فیلمنامهای هستم
که موضوع آن کولبران هســتند .من همواره
به دنبال ساختن فیلمهایی هستم که محور
آن مشکالت مردم اســت .هنرمند همیشه
در نــوک پیکان یــک جامعه اســت و باید
بازگوکننده مشکالت جامعه باشد.

آفتاب یزد :آهنگســاز «ای زبان فارســی» درباره
شعر این اثر که از سروده های غالمعلی حداد عادل
رییس بنیاد ســعدی اســت ،گفت :این شعر چه از
لحاظ مضمون و چه از نظر محتوا بســیار قوی است
و در سال های اخیرشعری به این قوت و استحکام با
مضمون زبان فارسی کمتر سروده شده است .کورش
میری گفت :شــعر«ای زبان فارسی» توجه من را از همان ابتدا
بسیار جلب کرد به طوری که وقتی پیشنهاد ساخت این کار از

«ای زبان فارسی» کار سفارشی نبود

ایجاد تعامالت اجتماعی منجر شود .این به معنای
مردمــی بودن معماری نیســت و منظور من این
نیســت که معماری باید عامهپسند باشد؛ حرفم
اص ً
ال به این معنا نیست .به نظر من معمار خوب نه
یک قدم بلکه باید چند قدم از هنرمندان رشتههای
دیگر هم جلوتــر حرکت کند و هنر خودش را در
قالب یک رخداد ویژه به مردم ارائه کند .شاید این
مهمترین وظیفه یک معمار اســت .وظیفه معمار
تنها این نیست که اگر مث ً
ال از او یک خانه دوخوابه
میخواهند او هم دقیقاً همین را تحویل دهد .یک
ب ّنا هم میتواند این کار را انجام دهد .مسئله همین
جاست که اگر ما یک رخداد ویژه را شکل ندهیم
در حقیقت اص ً
ال معماری نکردهایم.
آیا میشــود گفت که معمــاری بحثی
سلیقهای است؟
ســؤال ســختی اســت .خب وقتی از هنر حرف
میزنیم قطعاً ســلیقه وارد آن خواهد شــد ،ولی
معماری خودش لزوماً معماری است .برایم سخت
است که معماری را در محدوده سلیقهها بدانم .اگر
اینطور به معماری نگاه کنیم شاید نتیجهاش همین
فاجعهای میشود که در بعضی از فضاهای شهری
خودمان شــاهدش هستیم .مثل معماری رومی و
معماری کالسیک که این روزها در کشورمان خیلی
رایج است.
بهعنوان ســؤالی که شــاید برای اغلب
دانشجویان معماری مطرح باشد ،روند طراحی
و ارائه پروژهها از ســوی معماران موفق به چه
صورت پیش میرود؟
شاید شروع یک پروژه معماری دشوارترین قسمت
آن هم هست .شاید در یکی دو هفته اول پروژهها،
همهمان دپ ِرس هستیم چون نمیدانیم داریم چکار
میکنیم .اینجاســت که باید گفت من شخصاً در

پروژههایــم ســلیقهای عمل نمیکنــم و کار در
حقیقت بــا تحقیق و مطالعه آغاز میشــود .من
معتقدم که در هر حال معماری در یک متن و یک
کانتکس دارد اتفاق میافتد و این کانتکس اســت
که باید مطالعه شود .قطعاً معماریای که در تهران
انجام میشود متفاوت با معماری در استانبول یا در
توکیو است .در این کانتکس عناصر دیگری چون
فرهنگ ،مختصات ،اقلیم ،آب و هوا و مواردی از این
دست هم دخالت دارند.
براساس در نظر گرفتن همین ویژگیها است که
مفهوم معماری پارامتریــک به میان میآید .پس
معمــاری پارامتریک یعنی بررســی پارامترهای
مختلف در کنار هم برای رســیدن به یک تعریف
مناسبتر برای معماری؛ یعنی معماریای که بتواند
خود را با پارامترهای مختلف وفق دهد .درست است
که نرمافزارهای زیادی وجود دارند که میتوانند به
این تحلیلها در معماری کمک کنند ولی مفهوم
معمار پارامتریک وابسته به این تکنولوژی نیست
و طراح میتواند همین پروسه را به صورت فردی
دنبــال کند .واضح اســت که ایــن نرمافزارها به
خودی خود کاری نمیتوانند صورت بدهند ،بلکه
از اطالعاتی که به آنها میدهیم تحلیلها را ارائه
میدهند .بنابراین هر چقدر اطالعات درستتری
در اختیار آنها بگذاریم خروجی درســتتری هم
خواهیم داشت.

در طراحیهایتــان از چــه منابعی الهام
میگیرید یا از چه چیزهایی تأثیر میپذیرید؟
میشود الهام گرفتن را یک بخش از آفرینش هنری
در نظر گرفت ولی من خیلی اعتقادی به آن ندارم.
بیشتر به معماری پارامتریک با همان مؤلفههایی
که به آنها اشاره شد معتقدم .البته انکار نمیکنم
که در جاهایی الهام میتواند بســیار کارساز باشد.
فرض کنید کــه میخواهید مثــ ً
ا یادمانی برای
یک شاعر مث ً
ال شــمس تبریزی را طراحی کنید.
خب طبیعی است که در این شرایط الهام گرفتن
میتواند اهمیت زیادی داشته باشد ،ولی در همه
پروژهها وضعیت این چنین نیست.
باز هم به طور کلی نمیخواهم الهام و تأثیرپذیری
را انکار کنم چرا که یکی از تفاوتهای عمده هنر و
علم در همین است که علوم مستقیماً به دادههای
مشخصی استناد میکند اما هنر نه .هر چند معنی
این حرف این هم نیســت کــه در هنر لزوماً باید
منتظر الهامها باشیم.
در دیزاینهایتان تا چه اندازه به معماری
و تکنولوژی روز توجه دارید؟
صد در صد .برای اینکه اص ً
ال گریزی از آن نداریم.
به دلیل محدود بودن منابع چارهای نیســت جز
اینکه در اندیشه منابع و امکانات تازهای برای حیات
باشــیم .انرژیهای تجدیدپذیــر و بحث معماری
پایدار موضوعاتی هستند که اگر کسی در معماری
امروز به آنها توجه نکند ،اساســاً در مسیر غلطی
دارد حرکت میکند.
پروژه مجموعه چند عملکردی چابهار از کوروش حاجیزاده ،برنده بخش
بهترین کانسپت معماری  2017خاورمیانه

آفتاب یزد -نجمــه جعفرنیا :هنوز آفتاب
طلوع نکــرده بود و ردپایی از تاریکی شــب به
چشم میخورد؛ در کنار ساحل گام برمی داشت
شــاید ســاحل زندگیاش بود .مه چون حریر
سپیدرنگ نعمتهایی از حبیب را پوشانده بود
و دیده بصیرت محبوب را میطلبید .مه در دیده
گروهی از مخلوقات پرده بود شاید بهانهای باشد
برای انکار امواج خروشــان که او را به یاد پستی
وبلندی زندگی میانداخت تا امواج پستی را طی
نمیکرد خروش و جوشش باال معنایی نداشت
نگاهش کمی دورتر به صخرهای افتاد که امواج
به آن برخورد میکرد ،اما صخره چنان استحکام
داشــت که رخنهای در آن بــه وجود نمیآمد.
آهنگ دلنشــین آن آمیخته بــا صدای مرغان
دریایی شده بود و زیباترین و دلنوازترین موسیقی
هستی را مینواخت گویی همه تسبیح سبحان
را میکردند .امواج صدفهایی را که کنار شنها
فرو رفته بودند را میشســت اما صدفهایی که
تازه به کنار ســاحل آمده بودند به این سو و آن
سو حرکت میداد تا آنها نیز در گذر زمان جایگاه
خود را حفظ کننــد .تصویر صیادی به ذهنش
آمــد که وجود دری درون صدف او را شــادمان
کرده اســت و ارزش درون آن بود بر صدفهای
دیگــر برتر بود .و مانند حباب ســطح روی آب
محو شــدن سریع آنها را به وضوح دیده میشد
به آسمان نگاه کرد آســمان مانند پردهای آبی
رنگ هالهای زیبا وبی نظیر بود و سپیدی ابرها
را در خود جای داده بود با نگرش به ســپهرش
هیچ محدودیتی نمیدید ،ابرها عشق و رحمت
خالق را باردار بودند .ناگهان جرقهای در آسمان
پدید آمد که میتوانست هراس در دل بیندازد.
اما اندیشیدن و امید و توکل به رحمت بیکران
حاکم احساس این حس را ناپدید میکرد ".ان
مع العسر یســری" آری ابرها خود را از رحمت
رحمــان فارغ میکردند و دری بیرنگ بر ســر
آفریدگان فرو میفرســتادند .سرش را باالتر برد
دیدگانش را فرو بست قطرات را روی گونههایش
احساس میکرد ،گاهی برای نگریستن باید چشم
دل گشود قطره روزگاری را به یاد آورد که برای
بزرگ شدن میخواست مسیر تغییر را طی کند
از جویباری به رودی و از رودی به دریا پیوســت
و سپس محو شد .حال میخواست دوباره مسیر
را بپیمایــد و از تکرارش دریا به وجود آید ،چون
عظمت و آرامــش را درون خانوادهاش مییافت.
زمانی قطره بود و درونش چون قطره و حال که
دریا شده بود عظمت آن را در خود میدید؛ چون
به دریا میتوانی راه یافت ســوی قطره چرا باید
شتافت .قایقی خسته کنار ساحل نشسته بود و
مکانی برای بازی وشادی کودکان شده بود شاید
به جزر و مد دریا مینگریســت روزگاری در این
جزر و مد مسیر میپیمود به یاد فانوس دریایی
که در تاریکی شب او را به مقصد هدایت میکرد.
نگاهش به رهگذری افتاد که سنگی از ساحل به
دریا انداخت .دریا ســنگ را در اعماق و ژرفای
وجودش محو کرد بدون آنکه تاثیری در درونش
گذارد مانند آدمهایی که دلی دریایی دارند .درون
شنهای خیس گام برمیداشت سنگینی خاصی
را احســاس میکرد ،ولی برای پیش رفتن باید
بر این سنگینی غلبه کرد .سرش را برگرداند به
ردپایش نگاه کرد .با ذرهذره وجودش آرزو کرد
رد پای زیبایی ازخود به جای گذاشته باشد .دریا
ذرهای از صفــات خالق را در خود جای داده بود.
روزی ده مرزوقان ســخاوتمندی واحسانش که
او فضل و بخشش خود خیلیها را پرورانده بود
وهیچ طوفانی ازاو نمیکاست .مهربان داور من
چه شــگفتی آفریده است .در اعماق درون خود
زمزمــه میکرد .معبودا چگونه میتوانم شــکر
حضــور در این لحظه را به جــای آورم .چگونه
میتوانم شــکرگزار قدیری چون توباشم .باتمام
وجود حکیم علیم را به دلیل توفیق حضور در این
لحظه زیبا و شگفتانگیز شکر کرد وسجده شکر
را به جای آورد.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

