ادب وهنر

شنبه  25اسفند 9. 1397رجب .1440شماره 20062

رونمایی از  6کتاب ارزشمند
با موضوع پروین اعتصامی

فارس -ابوالفضل علی محمدی دبیر علمی جشنواره بینالمللی پروین اعتصامی از رونمایی شش اثر با موضوع این شاعر بزرگ مانند کتاب قصههایی برای نوجوانان بر اساس
اشعار پروین و همچنین ترجمه ترکی آنها به زبان ترکی آذربایجانی طی روزهای  24و  25اسفند در تبریز ،خبر داد .این جشنواره آغازی برای شناساندن چهره ادبی پروین
اعتصامی در عرصه بینالمللی است.

...
ادبی

رونمایی از اشعار غاده السمان
آیـــیـــن رونـــمـــایـــی از
کـــتـــاب «چــشــمهــای
تــــو ،ســرنــوشــت مــن»
اثـــر «غــــاده الــســمــان»
ب ــا تــرجــمــه «مــیــســون
پرنیاییفرد» در ایالم برگزار شد.
به گــزارش ایبنا ،جلیل صفربیگی شاعر
نا مآشنای ایالمی در سخنانی ،در معرفی
این کتاب گفت« :غادهالسمان» از شاعرانی
اســت که روح زنانگی در آثــارش مشهود
و ملموس اســت و خوشبختانه در ترجمه
فارسی نیز ما با «شعر» ر وب ـهرو هستیم .از
غادهالسمان ،نویسنده ،شاعر و روزنامهنگار
مطرح سوری که در  77سالگی در گذشت،
بیش از  20کتاب در زمینههای مختلفی
چون رمان ،داستان کوتاه ،شعر و ...منتشر
شده است.

...
هنری

نمایش پرتره  175ساله از دیکنز
نقاشی پرتره از «چارلز
دیــکــنــز» کــه بــه مــدت
 ۱۳۰ســـال گ ـمشــده
بود ،به زودی در خانه
ســابــق ای ــن نویسنده
بزرگ انگلیسی به نمایش گذاشته میشود.
به گزارش ایسنا ،این نقاشی که اثر «مارگارت
ژیلیه» است ،از تاریخ دوم تا هفتم آوریل در
خانه مــوزه «چارلز دیکنز» در غــرب لندن
به نمایش گذاشته میشود ،خانهای که
«دیکنز» در آن «الیور توئیست» و «نیکالس
نیکلبی» را نوشت« ،یادداشتهای پیکویک»
را کامل و نگارش رمــان تاریخی «بارنابی
روج» را آغاز کرد.

بررسی عناصر فیلم نامهنویسی در شاهنامه فردوسی به مناسبت سالروز پایان سرایش آن

فردوسی؛فیلمنامهنویسیازقرنچهارم
الهه آرانیان  -شاهنامه فردوسی تنها یک کتاب نیست بلکه کتابخانهای است که در آن
از فلسفه و روانشناسی گرفته تا فنون رزم و آداب بزم سخن گفته میشود .این اثر بزرگ
برای خیلیها الها مبخش بوده است از جمله شرکت والت دیزنی که با الهام از داستان
رودابه ،پویانمایی «راپونزل و قلم جادویی» را ساخته است .پژوهشگران معتقدند بسیاری
از داستا نهای شاهنامه مانند «ایرج و سیاوش» و «رستم و اسفندیار» قابلیت نمایشی
شدن دارند که در ایران کمتر به آنها پرداخته شده است .در ادامه به چند تکنیک مهم
در فیلمنامهنویسی که فردوسی بزرگ در اثر روایی بلندش به آ نها توجه کرده است،
پرداختهایم.
توصیفهای دقیق
فردوسی مانند یک فیلمنامهنویس
امــروزی عمل کــرده اســت .مخاطب
با خواندن شاهنامه به طور دقیق از جزئیاتی
مانند چگونگی صحنههای رزم و بزم ،پوشش
شخصیتها و حتی قــواعــد نــور و رنــگ باخبر
ِ
توصیف مکان ،زمــان و حاالت
مـیشــود .او با
کشیدن صحنهها و
شخصیتها در به تصویر
ِ
فضاهای داستانی کامال موفق بوده است .در
یکی از داستانها پس از شکست سخت ایرانیان
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دنبال تازیانهاش می
از تورانیان ،وقتی بهرام به
ِ
ـام او مهر شده بــود ،فردوسی
رود که روی آن نـ ِ
صحنه غمانگیز شکست و تعداد بیشما ِر کشته
شدگان را آن چنان زیبا توصیف میکند که گویی
در حال تماشا هستید نه خواندن.
شخصیتپردازیها
شاعر بزرگ قرن چهارم هجری مانند
یک نویسنده و روانشناس امروزی
به تمام جنبهها و ابعاد یک شخصیت توجه کرده
است.
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شخصیتهای شاهنامه یک بعدی یا سیاه و
سفیدمطلقنیستند.آنهاخواستههاوخطاهای
خودشان را دارنــد .چنین نیست که رستم ،ابر
حال نبرد و پیروزی
قهرمان شاهنامه پیوسته در ِ
بر شر باشد .همین رستم با همه بزرگیاش
گاهی جاه طلب میشود و هنگامی که به قصد
انتقام خون سیاوش راهــی تــوران میشود،
افراسیاب را فراری میدهد و شش سال بر تخت
تــوران مینشیند ،یا گاهی از دربــار کیکاووس
رو برمیگرداند و گاهی هم تنها میل به خوش
گذرانی دارد.
تعلیق ،اوج و گرهگشایی
فـــردوســـی بـــا اس ــت ــف ــاده از
مفاهیمی مانند «تعلیق
و گــــر هانــــدازی»« ،نــقــطــه اوج» و
«گــرهگــشــایــی» روایــتــش را پیش
میبرد و همین به اثــر سترگ او
قابلیت نمایشی بخشیده است.
در داســتــان «رستم و سهراب»
با این که در مقدمه اشــارهای به
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یادداشت
نگاهی به یکی از ظرفیتهای نادیده گرفته شده شاهنامه در سینما و تلویزیون

شاهنامه فقط «رستم و سهراب» نیست

یک اثر ادبی برای جاودانه شدن باید دارای ویژگیهای فرا زمانی باشد؛ به
اینمعناکهتاریخمصرفنداشتهباشد.شاهنامهحکیمفردوسییکیازاین
آثار است؛ اثری که بعد از هزار و چهل سال  ،ستون ادبیات فارسی است .به
رواییبلندبایددارایپنجویژگیباشدتابتوان
اعتقادصاحبنظران،هراثر
ِ
آن را در قالب یک اثر نمایشی تولید کرد .این شاخصهها عبارتند از :حرکت
محوربودن،غنایبصریروایت،پیرنگقوی،تکیهبرامورحسیوپایانبندی
مبتنی بر حرکت .بسیاری از داستانهای شاهنامه به ویژه تراژدیهای آن
دارای این ویژگیها هستند .سوال اینجاست که چرا تا به حال به ظرفیت
تصویریشاهنامهبرایتولیدیکاثرفاخرتوجهنشدهاست؟
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وقتی نــام شاهنامه میآید ،همه به یــاد «رستم و
سهراب» میافتیم و تصور میکنیم تنها داستان
شــاهــنــامــه همین اســـت در حــالــی کــه بــســیــاری از
شخصیتهای پرکشش شاهنامه مانند «جمشید»،
«گیو»« ،ایــرج»« ،فریدون»« ،کیکاووس»« ،رودابــه»،
«فرود»« ،بیژن»« ،گودرز» و ...از دید ما پنهان ماندهاند.
تمام شاهنامه بیفکنیم و حق
کاش نگاهی نو به ِ
آن را با تولید محصوالت فرهنگی باکیفیت
ادا کنیم.

شدن پسر به دست پدر میشود ،باز هم
کشته
ِ
فردوسی با بیان ماهرانهاش در داستان
تعلیق ایجاد میکند و خواننده هر
لحظه منتظر است تا پدر ،پسر را
بشناسد و با همین تعلیق پیش
میرود و وقتی سهراب در آخرین
نفسهایش رو به رستم میگوید
پ ــدرم انتقام مــرا از تــو خواهد
گــرفــت ،تــــراژدی بــه اوج
پایان
خود میرسد.
ِ
اندوهگین این
تراژدی امتناع
کــیــکــاووس
از دادن
نوشدارو به
ســهــراب و
نی
پشیما ِ
بی حاصل
رستم است.

...

موسیقی
خالق نوای«کربالکربال»آرامگرفت
مراسم تشییع و تدفین
رزمنده و جانباز دفاع
مقدس ،اکبر شریعت،
خــالــق نـــوای ماندگار
«کربال کربال ما داریــم
میآییم» دیــروز از حرم شاهچراغ به سمت
دارالرحمهشیرازبرگزارشد.
این رزمنده که از یک ما هونیم پیش در بخش
داخلی بیمارستان شهید فقیهی شیراز
بستری بــود  ،شامگاه چهارشنبه به علت
کهولت سن ،عفونت داخلی و ایست قلبی
در  70سالگی به لقاءا ...پیوست .به گزارش
باشگاه خبرنگاران جــوان ،شب عاشورای
سال ۶۳اکبر شریعت مشغول نوحهخوانی و
عزاداریبودکهبنابهدعوتسرهنگجوادی
بهمدت سه روز به قرارگاه کربال میرود و آن
جا نوای «کربال کربال ما داریم میآییم» وی
ماندگار میشود.

انتشار«گریهنکن»مرتضیپاشایی
قــطــعــه جــــدیــــدی از
زندهیادمرتضیپاشایی
بــه نــام «گــریــه نکن» با
ترانه مهرزاد امیرخانی
منتشر شد.پیشتر،
پاشایی این آهنگ را برای یکی از قطعههای
آلبوم «مخاطب خاص» علی عبدالمالکی
با همین عنوان ساخته بــود .طبق توضیح
منتشر شده در صفحه رسمی این خواننده
در اینستاگرام کــه تــوســط خــانــواده اش
مدیریت میشود ،اکنون این قطعه با اجازه
عبدالمالکی و به مناسبت آخرین پنج شنبه
سال به عنوان آخرین آهنگ مرتضی پاشایی
منتشر شده است.

