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خبر فرهنگ و هنر
لئوروخاس برای سومین بار
به تهران میآید

مهر :لئو روخــاس از نوازنــدگان سرشــناس فلوت و
پن فلــوت و نوازنده قطعــه معروف «چوپــان تنها» که
فروردین سال گذشــته برای اولینبار کنسرتی را با نام
«پسرخورشــید» به خوانندگی ســیلویو دانزا خواننده
آلمانی در مرکــز همایشهای برج میــاد تهران روی
صحنه بــرده و پــس از آن نیز کنســرتهای دیگری را
برای مخاطبان ایرانی عرضه کرد روز سهشنبه ۲۲مرداد
برای سومین بار کنسرتی را در تاالر بزرگ وزارت کشور
برگزار خواهد کرد .لئو روخاس متولد  ۱۹۸۴در اکوادور
است .این موزیسین در فصل پنجم مسابقه استعدادیابی
 Das supertalentپیروز شد و بعد از آن به شهرت زیادی
دســت پیدا کرد و با آثارش در نقــاط مختلف دنیا روی
صحنه رفت .محیط زیست و ارتباط میان اجزای سازنده
طبیعت نظیر خورشــید و خاک و آب ازجمله موضوعات
آثار و کنســر تهای لئو هســتند و او معمو الً با استایل
سر خپوستی کارهایش را معرفی و اجرا میکند.

پرترههاینصیریان،حامتیوکیارستمی
در پارک هرنمندان نصب میشود
مهر  :ســیدمجتبی موســوی؛ معاون فرهنگی و هنرهای
شهری سازمان زیباســازی ،درباره جانمایی مجسمههای
مفاخر که در جریان دومین ســمپوزیوم مجسمهســازی
مفاخر ایران ســاخته شــدند ،گفت :یکی از محلهایی که
اتفاق نظر برای جانمایی مجسمههای مفاخر هنری وجود
داشته است ،محوطه پارک هنرمندان است که به احتمال
خیلی زیاد همه مجسمهها در این محل نصب خواهند شد.
موســوی همچنین درباره زمان آمادهسازی مجسمههای
مفاخر هنری گفت :قالبگیری این مجسمهها تمام شده و
در حال آمادهسازی برای ریختهگری هستند .آمادهسازی
این مجسمهها ،حداقل چهار ماه زمان میبرد و امیدواریم
بتوانیم اواســط آبانماه آنها را در پارک هنرمندان نصب
کنیم .او در پایان اعالم کرد :در نظر داریم مراســمی برای
رونمایی از مجسمههای پرتره هنرمندان و مفاخر در پارک
هنرمندان داشته باشیم که اطالعرســانی خواهد شد .در
دومین سمپوزیوم مجسمهسازی مفاخر ایران ۲۶ ،پرتره از
شخصیتهای هنری توسط هنرمندان مجسمهساز ساخته
شد .این شــخصیتها عبارتند از :هوشــنگ کاظمی ،قباد
شیوا ،ابراهیم حقیقی ،حسن اسماعیلزاده(حسن چلیپا)،
محمد بهرامی ،علیاکبر صادقی ،پرویــز کالنتری ،هادی
شفاهیه ،احمد عالی ،محمدعلی کشاورز ،علی نصیریان ،علی
حاتمی ،عباس کیارستمی ،داود رشیدی ،پرویز فنیزاده،
جمیله شیخی ،رضا مافی ،سیدحسین میرخانی ،سیدهادی
میرمیران ،غالمحسین بنان ،ابوالحسن صبا ،مجید انتظامی،
جواد حمیدی ،محمدکریم پیرنیا و پرویز تناولی.

برپایی منایشگاه نقاشی از مقاومت
فیلیپینیها مقابل داعش

ش

فارس:وزارتامورخارجهفیلیپینآثار
هنری«ن ِمیزیون ِمیراندا»هنرمندشاخصاینکشورتحتعنوان
«ماراویاززاویهدیدهنرمندان»برپاکرد.ایننمایشگاهبهمناسبت
صدوبیستویکمینسالاستقاللفیلیپینوصدوبیستویکمین
سالتأسیسوزارتامورخارجهاینکشوربرگزارشد.معاونوزیر
امور خارجه فیلیپین در امور سیاستگذاری ،کار این هنرمند را
ستود و آن را سیمایی از فداکاری مردم شهر ماراوی توصیف کرد.
آثار ارایه شده در این نمایشگاه به گونهای تهیه شدهاند که نهتنها
یادداشتیازوقایعورخدادهاهستند،بلکهجنبهآموزشوتشویق
دارند .این هنرمند ،طی سالهای متمادی اعتباری را برای خود
در زمینه هنرهای تجسمی و آگاهی از تاریخ کسب کرده است و
کارهای هنری او لحظات حساسی از تاریخ کشور فیلیپین را به
تصویرمیکشد.نقاشیهایاوانعکاسیازحماسههایمردمدرشهر
ماراویاست؛اینحماسههانهتنهاتالشسربازانونیروهاینظامی
رانشانمیدهد،بلکهانعکاسیازفداکاریهایمردمیاستکهدر
محاصرهداعشیها قرارگرفتهبودند .شهر ماراویدر سال ۲۰۱۷و
پساز ۱۴۸روزازاشغالتروریستهایداعشی(گروههایجهادی
سلفیابوسیاف)ازمحاصرهخارجشدوارتشفیلیپینکنترلآن
رابهدستگرفت.

«کینه» در روزهای ابتدایی اجرا متوقف شد
هاشم آزادی؛ نویسنده و کارگردان نمایش «کینه» که از ۲۶تیرماه در خانه نمایش مهرگان روی صحنه رفته بود ،درباره علت توقف اجرای نمایش پس از هشت
شب اجرا به «صبا» گفت :بین من و مدیریت خانه نمایش مهرگان قراردادی بسته شد که این قرارداد بهصورت درصدی بود ،یعنی از طرف ما مبلغی به سالن داده
نشده بود و دربندی از قرارداد ذکر شد که اگر تعداد تماشاگر برای اجرای نمایش به حد نصاب نرسد قرارداد لغو میشود که متاسفانه اعمال شد و از طرف خانه
نمایش مهرگان با من تماس گرفتند و اطالع دادند که بهدلیل فروش ضعیف نمایش «کینه» ناچار به جلوگیری از اجرای آن هستند .او با انتقاد به اوضاع اکنون
تئاتر بیان کرد :متاسفانه احساس میکنم امروزه هنر بیشتر تبدیل به تجارت شده است تا اینکه به اصلیت آن پرداخته شود .مخاطب در سینما بلیتی که خریداری
میکند برای آن اثری است که روی پرده میبیند و او این مبلغ را برای سالن سینما نمیپردازد ،اما در تئاتر عکس این ماجرا صورت میگیرد و نمیدانم چرا این
موضوع اصالح نمیشود .آزادی افزود :درواقع تماشاگر تئاتر برای دیدن یک اثر هنری میآید اما هزینهای که میپردازد به مسئول سالن میرسد که گاهی اوقات با
حداقل امکانات یک سالن را تحویل گروه نمایش میدهد و هیچ زحمتی برای آن نمایش نکشیده است ،حتی در نمایش «کینه» یکی از بازیگران کف سالن انتظار
را تمیز میکرد .من احساس میکنم باید در این زمینه تجدیدنظری صورت بگیرد و به جای سختگیری و جلوگیری از اجرای نمایش گروهها و برخی ممیزیها
باید زیرساختهای تئاتر را اصالح کرد تا هنر نمایش رشد کند .این کارگردان در بخش دیگر صحبتهایش گفت :متاسفانه در حال حاضر مفهوم تئاتر در چند
برند که معروف شدهاند خالصه شده است که آنها هم فقط درآمدزایی میکنند و در حال حاضر نمایشهایی که در تاالر وحدت و هتل اسپیناسپاالس و ...اجرا
میشوند چند نمونه کار انگشتشمار هستند که در همه آنها چهرهها و سلبریتیهای سینما حضور دارند و نقدهای عجیبی هم به کار آنها وارد است اما بهدلیل
حضور این چهرهها ،با وجود بلیتهای گران باز هم فروش خوبی دارند ،حتی در برخی از این نمایشها متن خوبی هم وجود ندارد اما بهدلیل اینکه یک نمایش
پرهزینه و لوکس اجرا میشود ،مخاطب لوکس خود را هم دارد .نمایش «کینه» به نویسندگی و کارگردانی هاشم آزادی با هدف پرداختن به غفلتهای انسانها
در زندگی ،با بازی مریم طاهری ،شادی گنجخانی ،سارا سیبی ،پیام رحیمی و بهزاد مجیدی قرار بود تا ۶مرداد هر شب ساعت ۲۰:۱۵به مدت یک ساعت در سالن
شماره ۲خانه نمایش مهرگان واقع در خیابان انقالب ،خیابان خارک اجرا شود که پس از گذشت هشت اجرا در نیمه راه متوقف شد.

افسانه «کامن سورن» به جلد دوم رسید

وقتی فارسی در اسپانیا زبان
خارجی دوم میشود

حســن نوزادیان تصویرگر کتاب کمیک اســتریپ «کمان سورن ،سرای ســرداران» نوشته مجتبی
نیکاخالق از انتشار جلد دوم این کتاب با عنوان «کمان سورن ،سرزمین جاودان» تا سال آینده خبر داد
و گفت :داستان این کتاب نوشته مجتبی نیکاخالق است و کار تصویرگری آن را من انجام میدهم که تا
پایان تابستان کار تصویرگری را به پایان خواهم رساند و به نشر «خراسان» تحویل میدهم.
به گزارش «صبا» او افزود :جلد اول کتاب کمیک اســتریپ «کمان سورن ،سرای سرداران» امسال در
نمایشگاه کتاب رونمایی شد و جلد دوم آن نیز احتماالً تا نمایشگاه کتاب سال ۹۹منتشر خواهد شد.

نوزادیان با بیان این که مخاطب این کتاب نوجوانان و سنین باالتر از آن هستند ،درباره داستان کتاب
بیان کرد :داستان این کتاب تاریخی و براساس واقعیت نوشته شده است که درباره مبارزه سورنا فرمانده
ایرانی با کراسوس فرمانده روم در دوران اشکانیان است که سورنا موفق به شکست کراسوس میشود
و این بزرگترین شکست رومیان اســت که در تاریخ به ثبت رسیده است .این تصویرگر درباره تصاویر
کتاب و تعامل با نویسنده برای طراحی تصاویر توضیح داد :معموالً بهترین نتیجه زمانی اتفاق میافتد
که طراح و نویسنده باهم تعامل داشته باشند و من نیز با نویسنده کتاب بهطور مرتب در ارتباط هستم.
او درباره اهمیت تصویرگری در این کتابها یادآور شد :تصویرگر کتابهای کمیکاستریپ باید دایره
وسیعی از اطالعات را به همراه آرشیو ذهنی ،آرشیو تصاویر و همچنین تجربه داشته باشد که بتواند تصویرگری خوبی داشته باشد .برای این کتابها نیز که براساس داستان واقعی تاریخی
است ،الزم است که طراح و تصویرگر هم نسبت به این داستانها و تصاویر تاریخی تسلط کافی داشته باشد که بتواند در طراحی لباس و صحنه تصاویر جذابی خلق کند که هم ارزش تاریخی
و هم جذابیت بصری داشته باشد .نوزادیان با اشاره به دشواریهای امروز صنعت نشر و تاثیرگذاری آن بر کتابهای مصور یادآور شد :زمانی که انتشار کتابهای کمیکاستریپ در ایران
مرسوم نبود ،کتاب کمیکاستریپ «اردشیر» را کار کردم و امروز که صنعت نشر دچار مشکالتی شده است ،تاثیراتی را بر کار تصویرگری هم گذاشته به این دلیل که برخی اقالم مورد نیاز
ما وارداتی است بنابراین چاپ و انتشار کتابهای کمیکاستریپ با کیفیت خوب بسیار دشوار شده است .این تصویرگر از ارایه کتاب کمیکاستریپ «اردشیر» در نمایشگاه فرانکفورت خبر
داد و گفت :کتاب «اردشیر» به همراه مجموعهای از کتابهای دیگر از سوی نشر «خراسان» در نمایشگاه فرانکفورت آلمان عرضه خواهد شد.

گالیه یک مرتجم از وضعیت بد بازار ترجمه کتاب

ایســــــنا:
نازیا بارانی ،استاد زبان فارسی
دانشگاه ســاالمانکا در اسپانیا
میگویــد :از گامهای بســیار
دشــوار و مهمی که از دو سال
قبــل ،در راســتای آمــوزش
آکادمیــک زبان فارســی در
دورههای مختلف در دانشــگاه
ساالمانکا برداشته شد این بود
که زبان فارســی بهعنوان زبان
خارجی دوم ،جــزو برنامههای
درسی دانشــجویان دانشکده
زبانشناســی این دانشگاه قرار
گرفت.

مهدی افشار از وضعیت بد ترجمه و مسلط نبودن دانشجویان به زبان فارسی انتقاد کرد

مهــدی افشــار؛ مترجم،
درخصوص ارزیابی وضعیت
بازار ترجمه کتاب در کشور
گفت :وضعیت آشــفته و
پریشان اســت .چند سال
پیش در دانشــگاه تهران
رشــتهای به نــام آموزش
ادبیات انگلیســی تدریس
میشد که با شکل امروزی
آن تفاوت بسیاری داشت .افرادی که از دانشگاه تهران فارغالتحصیل
شده بودند ،شکسپیر میخواندند ،اما چیز زیادی از ادبیات انگلیسی
نمیدانستند .بعدها که رشته ترجمه وارد دانشگاهها شد ،از بین
دانشجویان ،عده کمی از افراد توانایی درک زبان و مفاهیم مطالب
انگلیسی را به شکل واقعی داشتند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ او افزود :در حال حاضر فهرستی انبوه

از مترجمان جوان در کشور وجود دارد و بنده بهعنوان مترجم چند
سالی است که در این حوزه فعالیت میکنم ،اما بیشتر افراد جدیدی
که وارد حوزه ادبیات انگلیسی شدهاند را نمیشناسم جز چند نفری
که شاگرد خودم در دانشگاه بودند .این مترجم با اشاره به نبود نقد
درخصوص کتابهای ترجمهشده اظهار داشت :نقد ترجمه یک
بحث بسیار مهم و اساسی اســت .تا زمانی که ما نهاد و سازمانی
برای نقد ترجمه نداشته باشیم واقعا نمیتوانیم ارزیابی درستی از
ترجمهها کنیم .وقتی خوانندهای کتابی واحد از مترجمان مختلف
را بخواند به علت بلد نبودن زبان انگلیسی نمیتواند تفاوت متنهای
کتاب با یکدیگر را بفهمد بلکه فقط به روخوانی متن اقدام میکند.
افشار افزود :نداشتن نقد در بحث ترجمه کتاب ،یک مسئله جدی
است که باید به آن پرداخته شود .یک مشکل جدی در این است
که به دانشجویان رشته زبان و مترجمی انگلیسی در دانشگاهها
کتاب زبان فارسی یاد نمیدهند اما شرط اول موفقیت ،در رشته
مترجمی زبان این است که فرد در ابتدا تسلط کافی بر زبان مادری

خود یعنی فارســی داشته باشــد .او درباره وضعیت دانشجویان
مترجمی زبان در دانشگاهها گفت :در وضعیت بدی به سر میبریم،
دانشجویان کارشناسیارشــد من در دانشگاه عالمه طباطبایی،
نمیتوانستند گلستان سعدی و نثر روان را بخوانند تا من به زبان
انگلیسی بنویسم و ترجمه کنم .او افزود :متاسفانه نادرست خواندن
اشعار فارسی به معنای بیگانگی با زبان کالسیک و ارزشمند فارسی
است .وقتی کسی به زبان فارسی مسلط نیست چگونه میتواند
به انتقال زبان انگلیسی بپردازد .این مترجم با اشاره به بازترجمه
کردن آثار کالسیک بیان کرد :عدهای از مترجمان ،متون کالسیک
و ترجمههای خوب را دوباره بازنویسی میکنند که این قضیه اصال
درست نیســت و در نشر ما سرقت ادبی حســاب میشود .افشار
درخصوص راهکارهایی برای بهتر شــدن وضعیت ترجمه کتاب
گفت :در وهله نخست باید به طبقهبندی مترجمان بپردازیم ،تا
بتوانیم مترجم درجهیک و دو را از هم تشخیص دهیم و در قسمت
دوم باید نشریهای باشد تا به نقد آثار مترجمی بپردازد.

