ادبیات وهنر

شنبه  03شهریور  13. 1397ذی الحجه .1439شماره 19898

مهران مدیری گفت تمام عواید کنسرتش را به خیریه ای می دهد که کودکانش به جای شیرخشک ،آب قند می خورند .در پی این اظهارات ،محمد
نفریه مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی در گفت و گو با ایسنا با رد کمبود شیرخشک از مهران مدیری خواست تا نام خیریه مد نظر را به
بهزیستی اعالم کند و قبل از اعالم این خبرها از درستی آن مطمئن شود.

...

کنسرت محسن یگانه خواننده
پــاپ  ۳۱مـــرداد در نمایشگاه
بین المللی تهران برگزار شد .او
در ابتدای ورود ،قطعه «بعد تو» را
اجرا کرد و پس از آن گفت :همان
طور که دیدید ،در زمان آغاز بلیت
فروشی،ردیفدومسالنبلیتفروشینداشتودلیلآنهم
این بود که ما با شرکت آوای فروهر که کنسرت گذار است،
صحبت کردیم تا در زمان اجرای کنسرت خریداران بلیت
هایردیفچهلودوبیایندوردیفدومبنشینند.چوناساسا
افرادیکهبلیتهایردیفهایآخررامیخرند،آدمهایبا
حالی هستند اما در طول اجرای کنسرت ها اتفاقات باحال
برایشانرخنمیدهد.بهگزارشمهر،ویسپسازخریداران
بلیتهایردیفهایارزانقیمتچهلودومخواستبیایند
ودرردیفدوممستقرشوند.

هانس زیمر بهعنوان آهنگ ساز فیلم «زن شگفت انگیز
 »1984معرفی شد و وی بار دیگر ساخت موسیقی متن
فیلمی از مجموعه دی سی را بر عهده گرفت .این در حالی
است که در سال  ،۲۰۱۶هانس زیمر ،آهنگ ساز برجسته
آلمانی اعالم کرد که دیگر مسئولیت ساخت موسیقی متن
هیچ فیلم ابرقهرمانی را بر عهده نخواهد گرفت .به گزارش
زومجی ،روپرت گرگسون-ویلیامز ،آهنگ ساز بریتانیایی
کهدرفیلمهایمختلفیبازیمرهمکاریکردهاست،وظیفه
ساخت موسیقی متن «زن شگفت انگیز» ،محصول سال
 ۲۰۱۷رابرعهدهداشت.زیمرپیشازاینموسیقیمتنفیلم
هایسینماییمردپوالدینومردعنکبوتیشگفتانگیز 2را
نیزساختهبود.

گروه ادب و هنر« -صادق صندوقی» نام خو شآوایی است که برای به خاطر آوردنش باید صندوقچه
خاطرات دوران مدرسه را جستوجو کرد .سالهای زیادی نام او با واجآرایی «ص و ق» در شناسنامه
کتابهای درسی و با عنوان تصویرگر نشسته است .او نقاش و طراح بسیاری از آثار خاطرهانگیز مثل
کارتهای آفرین ،دهآفرین و صدآفرین در دوران کودکی ،داستانهای کتابهای درسی و رمانهای
پرخواننده بود .رما نهای پرفروش و پرمخاطب ژول ورن با تصویرها و طرح جلدهای هنرمند نقاش

▪ زندگی نامه

صادق صندوقی پنجم اردیبهشت ماه  ۱۳۲۵در شهر
همدان به دنیا آمــد .پــدرش ،محرم صندوقی از سمت
شــوروی سابق به آدنــای ترکیه و سپس به همدان رفت،
در ایــن شهر ساکن شد،
ازدواج کرد و غذاخوری
یـــا هـــمـــان کــبــابــی
معروف استامبولی
را در همدان دایر
کــرد .پــدرش از
نقاشی آموختن

صادق استقبال و شرایط خرید کاغذ و قلم را برای اینکار او
مهیا کرد و به همین ترتیب صادق صندوقی در محله سرپل
یخچال ،بزرگ شد.
«همدا نمصور» عنوان نشریهای خودساخته با کمک
برادرش زندهیاد «حسن صندوقی» بود که در اواخر دهه
 ۳۰و اوایل  ۴۰خورشیدی در  ۱۰شماره و در تعدادی
محدود به شکل دستی نوشته ،تصویرگری و پخش شد.
نشریه «همدانمصور» که هنوز نسخههایی از آن موجود
اســت ،به معرفی مشاهیر همدان و بیان رویــدادهــای
فرهنگی آن سال ها می پرداخت.
زندهیاد صادق صندوقی پس از ادامه تحصیل در همدان،
به رغم سختی ها و مشکالت ،خود را به هنرستان هنرهای
تجسمی رساند و کار نقاشی را ادامه داد و با حدود نیم قرن
تالش مستمر در زمینه نقاشی و تصویرگری ،آثار بسیاری
را در کارنامه حرفهای خود ثبت کرد .سه فرزند او با نامهای
شهرزاد ،شیرین و شادی نیز به دنبال پدر هر کدام دستی
در هنر و ادبیات دارند.
او در آخرین ساعات شب چهارشنبه ( ۳۱مرداد ماه) در
 ۷۲سالگی در بیمارستان «فیروزگر» درگذشت .صندوقی
از یک هفته قبل از آن ،برای طی دوره درمان در این
بیمارستان بستری شده بود.
▪ویژگیهای تصویرگری

نخستین تجربه حــرف ـهای صــادق
صــنــدوقــی ،کشیدن تــصــویــری از
حماسه عاشورا در سال  1344بود که
برای روی جلد مجله صبح امروز کار
کرد .پس از آن ،در سا لهای پایانی
دهه  1350به تصویرگری قصههای
قــرآنــی پ ــرداخ ــت .بــه ای ــن ترتیب،
زمینه اصلی تصویرگری صندوقی،
تصویرگری موضوعهای دینیتاریخی
بــــود .بـــه هـــر حــــال فــعــالــی ـتهــای
تصویرگری صندوقی را میتوان بر
اساس دوره تاریخی و کیفیت پرداختن
به تصویر ،در سه بخش بررسی کرد.
 -1دور ه تصویرهای تجربی
در ایـــن دوره ،تــصــویــرگــری
صــنــدوقــی ویــژگ ـیهــای کار

نیما،پیشقدمتحولشعرفارسیاست
یکم شهریور سالروز تولد نجف
دریابندری نویسنده و مترجم
بود.اودرگفتوگوباایسنادرباره
اوضــــاع شعر فــارســی در دوره
معاصر گفت :شعر فــارســی در
دوره معاصر ،یعنی در این هفتاد
هشتادسالاخیر،واردتحولبزرگیشد.یعنیوزنوقافیهقدماییراکنارگذاشت.پیشقدمجدیاینکارنیمابودواواز
همین لحاظ شایان توجه است .االن اگر بخواهید ارزش کار
نیمارابشناسیدوارزیابیکنید،نبایدکارهایقدماییاورابه
حساببیاورید؛زیراشاعرضعیفیرابهمانشانمیدهد.البته
به جز «افسانه» که اثر مهمی است .به نظر من معیار سنجش
مقام نیما در ادب فارسی ،براساس کیفیت شعرش نیست،
بلکه براساس اقدام او است در برداشتن قید وزن مساوی و
قافیهازشعرقدیمفارسی.

«صادق صندوقی» به آثاری ماندگار بدل شده است .عالقه صندوقی به هنرهای سنتی ایران گاه به
آفرینش اثرهای دشوار ،پر از ریزهکاری و حتی شگفتانگیز انجامید .این ویژگی به خصوص در مینیاتورها
و تصویرسازیهای کتابهای درسی او به چشم میخورد .او روز چهارشنبه  31مرداد امسال در 72
سالگی از دنیا رفت .به همین مناسبت مروری داریم بر زندگی ،ویژگی های تصویرگری و آثار این هنرمند
کشورمان که در ادامه می خوانید.

تجربی و اغلب غیرحرفهای دارد .با آن که تال شهای
نخستین او در کتا بهایی مانند «آزادی»« ،تــو نیکی
میکن» و چند اثر دیگر ،قابل مالحظه است ،اما هنوز از کار
حرفهای به دور است .برای مثال ،در کتاب تو نیکی میکن،
ویژگی بومی بودن با شخصیت پردازی و فضاسازی ایرانی
همراه است و زندگی پرچالش ایرانی را مجسم میکند،
اما دوری از عنصر خیال ،اهمیت دادن بیش از اندازه به
عنصرهای فرعی و شلوغی فضا ،اثر را از یک کار حرفهای
دور میکند.

 -2دوره تصویرهای تاریخی
حدود  10کتاب از کارهای تصویری صندوقی در زمینه
تصویرگری کتابهای دینیتاریخی ویژ ه کودک و نوجوان
است .تصویرگری کتابهای «عدی بن حاتم»« ،غدیرخم»،
و «سپاه فیل» ،نمونههای تمامنمایی از ویژگیهای دوره
دوم کارهای صندوقی است .در این دوره ،تصویرگری
صندوقی تا انداز ه زیادی دوگانه است .همچنان که در این
اثرها رگههای درخشانی از حرکتهای گروه انسانی در
میان جنگها ،گردهمایی و مهاجرتها با طراحی توانا،
پیچیده و بدون رنگ همراه است ،گاهی به نشانههایی از
شتابزدگی ،کمتوجهی و کار غیرحرفهای برمی خوریم
که به نظر میرسد ادبیات غیرتخیلی و کمجان کتابها،
در شکلگیری آنها بیتاثیر نبوده است.
 -3دوره تصویرهای کتاب درسی
استفاده از رنگ ،شلوغی در عنصرهای تصویری ،افزایش
شخصیتهای موجود در یک تصویر ،کنار گذاشتن
شتابزدگیها و ضعفهای گذشته و قدرت بخشیدن به
طراحی فیگوراتیو ،از ویژگیهای دور ه پختگی تصویرگری
صندوقی اســت.در این دوره ،دامــن زدن به نشانههای

کپیرایتراباصدقهنمیتوانگرفت
هیجان و حرکت با زاوی ه دید سینمایی و برشهای تکنیکی
افزایش مییابد .گرایش به ساختارگرایی ،که یادگار عالقه
او به نگارگری است ،توجه به عنصر ماجرا و کنشهای
پرماجرا همچنان او را از توجه به تخیل و سادگی بازداشته
اســت .البته ،ایــن ویژگی در همه متنهای داستانی
کتابهای تصویری او وجود دارد .این گونه متنها بیشتر به
بازآفرینی رویدادهای تاریخیدینی اختصاص دارد ،بدون
آن که به حسهای درونی ،رفتارهای زبانی و عنصرهای
توصیفی در متنهای آنها اهمیت داده شود.
عالقه صندوقی به هنرهای سنتی ایران گاه با آفرینش
اثــرهــای دش ــوار ،پرساخت و ســاز و حتی شگفتانگیز
انجامیده که از حرکتهای ریز و درشت سرشار است ،به
طوری که گاه میتوان بخار دهان اسبهای عرق کرده
را در میدا نهای نبرد ،از میان برق شمشیرهای آخته و
چهرههای خشمگین و گاه دردآلود حس کرد .این ویژگی،
به ویژه در تصویرهایی که برای متون درسی تهیه کرده
است ،به چشم میخورد.

مژده دقیقی ،مترجم ،می گوید
نپیوستن بــه کــپـیرایــت نوعی
بیضابطگی در کار ترجمه ایجاد
کردهاست.نویسندههایمعروف
معموال در دســتــرس نیستند و
ما باید با کارگزارانشان تماس
بگیریم که اکثر اوقات جوابت را نمیدهند .چون میدانند
ما شرایط دلخواهی نداریم که وارد مذاکره با آن ها شویم.
کارگزار کسی است که در درجه اول مسائل اقتصادی را
درنظرمیگیرد.وقتیمیبیندماحرفیبرایگفتنبهآنها
نداریماصالوقتشراباماتلفنمیکند.اودرگفتوگوبامهر
اضافهکرد:ماباصدقهنمیتوانیمکپیرایتبگیریم.بلکهباید
در یک بده بستان برابر شرکت کنیم و حقوقی را بدهیم و در
مقابلآنحقوقیرا بخواهیم.

چاپ دوم اثر «تام هنکس» در کمتر از 3ماه
منابع:پایگاه اطالع رسانی جماران  ،جزیره دانش و ایسنا

زیمرآهنگساز«زنشگفتانگیز»1984شد

...
ادبی

صندوقی ازخاطراتکودکی

د ِرکیشبهرویهمهخوانندههابازاست

ردیفدومکنسرتیگانهسهمعقبیها شد

واکنش بهزیستی به
اظهارات مهران مدیری در کنسرتش

مروری بر زندگی ،ویژگی های تصویرگری و آثار صادق صندوقی به مناسبت درگذشتش

موسیقی

نشستخبرینخستینجشنواره
موسیقی کــیــش بــرگــزار شــد.
مسعود رهبری ،نماینده منطقه
آزاد کیش ،در این نشست گفت:
بــرخــی از رویـــدادهـــای بخش
مــوســیــقــی در کــیــش را بخش
خصوصی برگزار می کند .در این اجراها ما فقط مجوزها
را صادر می کنیم .این جشنواره قدم اول است .به گزارش
تسنیم او در ادامه اضافه کرد :ما سنگ بزرگ برنداشتیم تا
آزمونوخطاکنیم.مناطقآزاددرقوانینوآییننامههاییکه
با وزارت ارشاد دارند ،اختیاراتی دارند که در برخی موقعیت
هامیتوانندبااتکابهآنکارهاییانجامدهند.دربارهکنسرت
یالچینتاش خواننده ترک در کیش ،نهایت سختگیری و
ارزیابی جوانب کار انجام شد .در نهایت هر درخواستی به
منطقه آزاد بیاید ،فرایندش را طی می کند .به صورت پیش
فرضکسیراحذفیاتاییدنمیکنیم.
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محمد جــوادی از تجدید چاپ داستانهای ماشین تحریر
تام هنکس خبر داد .مترجم این کتاب گفت :داستانهای
ماشین تحریر شامل هفده داستان میشود که کموبیش با
هممرتبطهستند.اودرادامهبهایلناگفت:نشرافقتنهاناشر
رسمی داستانهای ماشین تحریر در ایران است و کتاب را با
کپیرایتواجازهرسمیازنویسندهدرایرانمنتشرکرد«.تام
هنکس»بازیگر ۶۰سالههالیوودیکهنگارشاینداستانها
راازسال ۲۰۱۵آغازکردهگفتهاست«:دوسالاستکهروی
این داستانها کار میکنم .در تورهای رسانهای در هتل به
نوشتنمیپرداختم.درهواپیما،خانهوادارههممینوشتم».
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