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فاطمه معتمدآریا یک بازیگر بزرگ در تاریخ س��ینمای ایران اس��ت ،غیر از بازیگری یک
شخصیت بسیار تاثیرگذار هم دارد .او انس��انی بزرگ و واال است که من بسیار به او احترام
میگذارم .او انس��انی اس��ت که نه تنها در عرصه بازیگری ،بلکه در مسائل دیگر جامعه هم
تأثیرگذار است؛ این بازیگر نه تنها حرف خودش را میزند و ترس ندارد بلکه بر سر اعتقادی
که دارد میایستد .به نظرم او الگوی بسیار بزرگ و احترامآمیز از یک زن ایرانی است .افتخار
همکاری با ایشان را در پروژه «آباجان»داشتم .معتمدآریا ،بازیگری است که نه تنها میتواند
شخصیتهایی بزرگ و تاثیرگذار خلق کند ،بلکه سرصحنه هم میتواند یک معلم اخالق
برای تمام گروه باشد .همیشه او را به خاطر نقشها و بازیهای تأثیرگذارش تحسین کردهام.
از «گل پامچال» گرفته تا «گیالنه» و «درخت گالبی» و سریالهای خوبی که بازی کرده
همگی تحسینبرانگیز هستند ،اما بیشترین تحسین من به خاطر ایستادگی و بزرگواری و
زنانگیاش در مقابل مسائلی است که حس کرده ناحق است .او همیشه ایستاده و چوبش را
هم خورده است .معتمدآریا زن بزرگواری است و از صمیم قلب به او احترام می گذارم .بسیار
خوشحالم که افتخار آش��نایی و همکاری با این بزرگ بانوی سینمای ایران را دارم .او جزو
معدود بازیگران سینمای ایران است که میتواند در النگ شات بازی کند و بازیگری است
که به لحاظ فیزیکی که دارد به راحتی میتواند در نقش بش��کند و آنچنان تاثیر بگذارد که
شما خو ِد بازیگر را فراموش کنید .در سینمای ایران کمتر بازیگری این توانایی را دارد .عالوه
بر همه اینها ،غیر از تکنیک بازیگری ایشان ،فکر میکنم اخالق سر صحنه و نظمی که
دارد ستودنی است .یک مثال میزنم ،عباس کیارستمی بزرگمرد سینمای ایران
دوستی نزدیکی با خانم معتمدآریا داشت و من یادم هست که سر فیلمبرداری
«آباجان» خانم معتمدآریا از درگذشت کیارستمی بسیار غمگین بودند،
ما به دلیل فیلمبرداری در شهرس��تان بودیم و ایشان به خاطر احترام به
گروه و به خاطر این که کار ما در مرحلهای بود که امکان تعطیلی نداشت
با آنکه دلش میخواست در تشییع جنازه عباس کیارستمی باشد ،کنار
ما ایستاد و کارش را انجام داد .من معتقدم باید بیشتر و بیشتر از او یاد
بگیریم و شخصیت این زن توانمند ایرانی را ارج نهیم.

خوش��حال باش��یم ک��ه در دورانی هس��تیم که
معتمدآریا هم هست؛ فقط گاهبهگاه اتفاق میافتد
که بازیگری با ای��ن فهم ،مالحت و قدرت در خلق
نقش داشته باشیم.
نقشهای متفاوت��ی که معتمدآری��ا خلق کرده
هرکداممتعلقبهدنیاهایگوناگونیهستند.بازیگر
باید فهم این دنیاها را داشته باشد ،که او دارد .بازیگر
باید آنی داشته باشد تا هر نقش را پذیرفتنی کند
که او دارد و از همه مهمتر ،بازیگر باید قدرت خلق
داشته باش��د که او دارد .هر چندسال
باید بر ما و س��ینمای ما بگذرد
تا چنی��ن بازیگ��ری نصیب
ما شود.
ما باید خوشحال باشیم که
در دورانی زندگی میکنیم
ک��ه فاطم��ه معتمدآری��ا
ه��م هس��ت و میتوانیم از
نقشآفرینیه��ای او ل��ذت
ببریم.
تولدش مبارک.

سايههای سنت

مستمع ،صاحبسخن را
پای گوشی آورد
علی اشرف فتحی

پژوهشگر علوم دینی

نس��ل جدیدی از منبریها در 6-5س��ال اخیر ظهور کردهاند که محصول
شبکههای اجتماعی و سلبریتی این فضا هس��تند .آنها فایلهای صوتی و
تصویریسخنرانیهایخودراکهاغلبدرجمعهایمحدودیایرادمیکنند،
در این شبکهها منتش��ر کرده و اغلب از موسیقیهای مالیم و تدوینهای
معمولی صدا و تصویر برای جذاب شدن کار خود بهره میگیرند .اگر ببینند
پامنبری(فالوئر)کمیدارندیادستبهتبلیغوارسالاینمنبرهابهگروههای
مختلفمیزنندیاازامکانخریدعضواستفادهمیکنند.
پامنبریهای این ژانر نیز ویژگیهای خاص این شبکهها را دارند .آنها چون
امکاندرجنظراتصریحخودراپایاینمنبرهادارندوازاقشارمختلفجامعه
هستند،تأثیرمستقیمیبرتعیینمحتوایمنبرهایبعدیدارند.

مجسمه نگاری

روایت هایی از مجسمه های
شهری ایران
علی رنگچیان

طراح و مجری «تجربه گردشگری
شهری»

امروزه مجس��مه ها در پویایی و نش��اط فضای شهری نقش
بس��زایی ایفا می کنند .عملکرد اصلی مجسمهها ایجاد حس
مکان و هویت و القای روحیهای خاص در فضا یا تقویت روحیه
یک فضاست.
مهمتری��ن وجهتمایز مجس��مههای ش��هری ،آن اس��ت که
بینندگان مجسمههای فضای باز بیشتر ،دیدار آنها فزونتر و
ترکیب ناظران آن متنوعتر است .به این ترتیب افرادی که حتی
سواد خواندن و نوشتن ندارند ،بیننده این حجمها هستند.
مجسمهسازی شهری کار مشترک مجسمهسازان ،طراحان
منظر و مبلمان شهری ،برنامه ریزان و طراحانشهری است که
با حمایت و هدایت مدیران شهری انجام میپذیرد.
ایرانیان که در تمام رش��تههای هنری تزیین سنگتراش��ی،
منبتکاری و غیره مهارت فوقالع��ادهای بهخرج دادهاند در
فن مجسمهسازی عالقه زیادی از خود نشان ندادهاند .سابقه
س��اخت تندیسهای مختلف در ایران به دوران اش��کانیان و
ساسانیان بازمیگردد .گفته میشود تنها مجسمه بزرگ برنزی
ایران از دوران قدیم در لرستان کشف شده است.
مجسمه مکشوفی آیاپیر در شمی (از نواحی ایذه) بزرگترین
مجسمهای اس��ت که تاکنون در خاک ایران پیدا شده و تنها
مجسمه برنزی بزرگی است که از دورانهای قدیم ایرانیان به
یادگار باقیماندهاست؛ ولی مجسمههای کوچک خصوصا از
عهد اشکانیان و ساسانیان در کشور ما زیاد ساخته شده و تمام
خصوصیات پیکرتراشی ایران نیز در این مجسمههای کوچک
دیده میشود.
معروفترین مجسمه عهد ساسانیان پیکر شاپوردوم ،واقع در
غار معروف دره شاپور است .پس از اسالم ،هنر مجسمهسازی
در ایران دچار دگرگونیهایی ش��د ،بهطوریکه در این دوران
بنابر برخی دالیل ،ساخت مجسمه به شکل قبل تقریبا از میان
رفت تا اینکه در دوران قاجار دوباره مجسمهسازی رایج شد.
اگرچه ش��هرهای ما از لحاظ حضور مجسمه های قدرتمند و
باکیفیت فقیر هستند ،اما در میان ایرانیان مجسمهسازان بنام
و چیرهدستی وجود داشته و دارند .از جمله ابوالحسن صدیقی
(شاگردکمالالملک)،کهازاساتیددرخشانهنرمجسمهسازی
ایران اس��ت .کس��ی که با ساخت مجس��مهها و تندیسهای
منحصربهفرد از شخصیتها و مشاهیر ایرانی ،سهم بزرگی در
حافظه و خاطرات دیداری مردم ایران داشته است.
تندیس فردوسی در میدان فردوسی ،تندیس خیام در پارک
الله تهران ،تندیس نادرشاه افشار در آرامگاه نادرشاه در مشهد،
تندیس یعقوب لیث صفاری در دزفول ،مجس��مه سعدی در
شیراز ،مجسمه امیرکبیر و طرح چهره ابوعلی سینا از کارهای
برجسته وی هستند.
در مجموعه یادداشتهای مجس��مهنگاری سعی میشود تا
تندیسها و مجس��مههای شاخص ش��هری معرفی و روایت
خلق و داستانهای پیرامون آنها بازگو شود.

دکه

پری صابری در «پاراگراف»
تازهترینشمارهماهنامه
«پاراگراف» ویژه پری
صاب��ری کارگ��ردان
تئات��ر ای��ران منتش��ر
شد .ماهنامه هنرهای
نمایش��ی «پاراگراف»
که میکوشد هر شماره
خود را به شکل پرونده،
به یک چه��ره ماندگار
در عرصههای هنرهای
نمایشی (سینما ،تئاتر
و تلویزیون) اختصاص دهد ،در یازدهمین ش��مار ه خود به
س��راغ پری صابری رفته است .در این شماره از «پاراگراف»،
عالوه بر گفتوگو با پ��ری صابری پیرامون زندگی و آثارش،
یادداشتها و دلنوشتههایی از حجتاهلل ایوبی ،اکبر عالمی،
محمدهادی کریمی ،غالمرضا آذری ،امید روحانی ،اسماعیل
شنگله ،احترام برومند ،خسرو خورشیدی ،حسین پاکدل،
خسروسینایی،حسینمسافرآستانه،جهانگیرکوثری،سهیل
محمودی،حمیدلبخنده،ابراهیمحقیقی،علیدهباشی،امیر
اثباتی ،علیرضا شجاعنوری ،یارتا یاران ،نادر رجبپور ،رامتین
ش��هبازی ،فرزانه ابراهیمزاده و بهمن عبداللهی درباره ابعاد
شخصیتی و آثار نمایشی و س��ینمایی پری صابری منتشر
شده است .عکسهای کمتر دیده ش��ده یا دیدهنشدهای از
زندگی شخصی و حرفهای پری صابری نیز در بخش پایانی و
آلبوم خاطرات این شماره از «پاراگراف» به چاپ رسیده است.

درمنابرسنتی،واعظازطریقمواجههمستقیمبابعضیازپامنبریهامیتواند
ازبازخوردسخنانخودمطلعشود.همچنینتعدادکسانیکهدرجلساتوی
حضورمستمردارندحکایتازرونقخطابههایویدارد،امادرمنابرمجازی،
اوازطریقتعدادبازدیدوالیکوکامنتهابازتابهایدقیقتروگستردهتری
دریافت میکند .مواجهه میان منبری و پامنبری در مجالس سنتی توأم با
حفظ آداب و ش��ؤون خاص همان مجالس است ،ولی نظرات پامنبریهای
مجازیاغلببدونهیچآدابوترتیبخاصیاستوآنانهرچهدلتنگشان
میخواهد میگویند .خش��ونتهای کالم��ی و جروبحثهای کمثمر که
مشخصهمرسوماینفضاهاست،ناخودآگاهمنبریهارابرایجلبنظربیشتر
پامنبریهابهسویسخنانعامهپسند،هیجانی،افشاگرانه،اعتراضیوغالبا
زردسوقمیدهد.منبریهادرچنینفضاهاییاگرسخنانعلمیومستدل
بزنندودغدغهمعرفتوشناختدینیداشتهباشندوبازارگرمیخاصینکنند
قادر به افزایش اعضای کانال و صفحه و یا الیک گرفتن از پامنبریهای خود
نخواهندداشت.اماآیاگریزیازاینوضعیتداریم؟بهنظرمیرسدکهدنیابه
سمتسادهسازیابزاریومحتواییپیشمیرود.آدمهاهمانقدرکهدوست
دارندتحرکجسمیکمتریداشتهباشند،ازفعالیتذهنیزیادهمگریزانتر
میشوند .جامعه ما هم مستثنی از این روند جهانی نیست .ما در آینده شاهد
رونقبیشترچنین منابریخواهیمبودو مشتاقاندانشو شناختدینینیز
وسوسهخواهندشدکهکمترذهنخودراخستهکنند.جامعهپرتنش،خسته
وسرگردان،آبستنچنینمنبریهاوپامنبریهاییاست.

در خدمت موبلت!
جواد مجابی

نویسنده و شاعر

 50سال پیش ،کتابی چاپ کردم به نام «یادداشتهای
آدم پرمدعا» که حاوی عب�ارات طنزآمیز بود و متوجه
نق�د اجتماع�ی آن روزگار .این س�الها دوب�اره بدان
ش�کل نوش�تاری برگش�تهام و به مضامی�ن ضروری
این روزها پرداخت�هام که در کتاب «بغ�ل کردن دنیا»
منتشر ش�ده اس�ت .یادداش�تهای طنزآمیز تازهای
که ب�ه درد روزنامه میخ�ورد ،از امروز در این س�تون
منتشر می شود.
● ●ب��ا موبل��ت تمی��ز از می��ان برخاس��ت .در دادگاه متهم
میتوانس��ت با اس��تناد به یافتههای موبلت خود ثابت کند
که دادرس نی��ز چون او میاندیش��یده و گاهی دچار همان
وسوس��هها میشده است .ش��اگردان تنبل دانش��کدهها با
ذهنخوانی اس��تاد بهترین نمرهه��ا را میگرفتند .جامعه
پژوهان توانستند سطح مشترک کثافتکاری ذهنی جامعه
را تا آن جا رس��م کنن��د که احدی جرأت اب��راز نظر مخالف
نداشته باشد.
موبلتهای نس��ل بعد؛ با قرار گرفتن روی نوشتهها ،اسناد و
مدارک تصویری ،چند نوع اسکن تهیه میکرد.
● ●در اس��کن اولیه منظور ظاهری مدارک و اسناد به دقت
بیان و تفسیر میشد که مقصود از فالن شعر یا قرارداد نفتی
چ��ه بوده و تعبیر نهاییاش چیس��ت؟ در اس��کن عمیقتر،
امکان دروغیابی یا راس��تیآزمایی سند مشخص میگردید
که البته هزینه بیشتری در بر داشت .استفاده کننده مستندا
میدانس��ت که تهیهکننده این قرارداد به ظاهر معتبر ،چه
مقدار رشوه گرفته و با چه کس��انی بند و بستهایی داشته
اس��ت؛ یا رماننویس و ش��اعر موضوع خود را از چه متنی و
چگونه س��رقت کرده .شخص قبلی نیز از چه کسی گرفته تا
برسد به ریشهها.
● ●نوعی موبلت اختصاصی گرانقیمت هم محض مردمآزاری
به بازار آمد .کافی بود دس��تگاه ش��ما روشن شود .بخواهید
محتوی��ات موبلت طرف��ت را خالی یا ح��ذف کنید .تمامی
اطالعات ضروری او ناپدید میش��د .انگار حافظه کس��ی را
دستکاری کرده باشی .این کار معموال با فاصله زمانی الزم و
غالبا هنگام خواب حریف عملی میگردید .حمل این موبلت
جریمه سنگینی داشت اما شایع بود که به داشتنش میارزد.
● ●چند سال پس از شیوع موبلت ،غالب ترسآورها ،ارزش و
تأثیر خود را از دست داده بود .مثال اقدام افشاگرانه که پیش از
این موجب رسوایی یک سیاستمدار یا سقوط یک آدم موجه
میشد حاال یک پول سیاه ارزش نداشت .چون همه به تجربه
میدانستند که عین این بال ،بلکه بدترش را میشود در اسرع
وقت ،سر افشاگر رسواکننده آورد .نصایح اخالقی تأثیر خود را
از دست داده بود ،چون نصیحتشونده میتوانست در چشم
بههمزدنی مدارک فس��اد نصیحتگر را برای عبرت عموم در
فضای مجازی و حقیقی منتش��ر کند .البته هنوز کسانی که
زودتر برای بیآبرو کردن طرف میجنبیدند ،شانس بیشتری
داشتند .معلوم نش��د چه طور این دستگاه هتاک شکاک ،از
دسترس عمومی دور و سپس کامال ناپدید شد.

نگاه

جهان بی زبان
ِ
جواد حیدریان

روزنامه نگار

تخریب وسیع در طبیعت ،عبارت سادهتر«تغییرات اکولوژیکی» است
ِ
ساحت شکلی میاندازد و به
که روزبهروز جهان را از ریخت یا همان
همان انداز دارد هس��تی را از «معنا» که همان روی محتوایی جهان
است ،تهی میکند« .معنی» جایی در کشاکش چیستیهای فلسفی،
خالقیتهای ادبی ،رویدادهای هنری و این دس��ت اندیشهورزیها،
متجلی میشود.
بحث اکنون بر س��ر ساحت بیرونی جهان نیس��ت .مسئله تأثیر این
ویرانی بر «معنی» است؛ س��احت پنهان و محتوای درون که همان
بعد اندیشهای آفرینشهای انسانی اس��ت که «آرامآرام از خاطرات
سبز تهی میشود».
به روال همه روندهای مرس��وم ،ممکن اس��ت ،بس��یاری بپندارند
«هنوز زمان این نگرانی فرا نرس��یده است ».یا «این دست نگرانیها
مس��ئله روز اجتماع نیس��ت» باورشان این اس��ت که هنوز ستیز با
طبیعت به کنشی خودویرانگرانه بدل نش��ده است و اولویت اکنون
مس��ائل حیاتی تر و مهمت��ری از جمل��ه بهبود کیفی��ت زندگی و
گذار از توس��عه ناپایدار و اثر آن بر حیات انس��انی و مس��ائلی از این
دست است.
واقعیت این است که با آگاهی از چنین تلقی سادهانگارانهای ،مسئله
تغییرات مهلک و شتابناک اکولوژیکی و اثر آن بر «اکولوژی زبان» به
خصوص «زبان تخیل و شعر» را به جستوجو نشستهایم .تاویلی زبان

مدرس مجروح در بیمارستان دولت پهلوی اول

روايت يک تصوير

رضا سلیمان نوری

روزنامه نگار

ماجرای روابط سید حسن مدرس و رضاشاه پهلوی از آن داستانهای قابل توجه تاریخ معاصر ایران
است .دو مردی که هر کدام خود را بزرگتر از دیگری میدانست و به همین دلیل به هیچ وجه حاضر
به کرنش و کوتاه آم��دن در برابر حریف نبود .امری که باتوجه به در اختیار گرفتن قدرت توس��ط
رضاخان سردار سپه س��الهای قبل از  1304شمسی و رضاشاه سالهای بعد نتیجه آن از صحنه
خارج ش��دن تدریجی مدرس در درجه نخست و سپس قتل وی در تبعید بود ،البته پیش از انجام
این قتل پهلوی اول چند مرتبه تالش کرد تا مدرس را در همان دوران نمایندگی ساکت کند .برخی
از این تالشها از جمله جلساتی که در منزل تیمور تاش برگزار شد هر چند مسالمتآمیز بود ،اما به
نتیجه مورد نظر هیچ کدام از طرفین نرسید .به همین دلیل پهلوی اول روش حذف فیزیکی رقیب
را در دستور کار قرار داد .حرکتی که چند باری امتحان شد تا سرانجام هنگام تبعید مدرس در خواف
نتیجه داد .یکی از این تالشهای بینتیجه در روزی چون امروز از سال 1305خورشیدی رخ داد.
در این روز  10نفر از مأموران ش��هربانی هنگامی که مدرس از کوچهای در تهران عبور میکرد وی
را هدف شلیک گلولههای خود قرار دادند .ولیکن تنها موفق به مجروح کردن وی از ناحیه کتف و
ساعد شدند .مدرس پس از این ترور از بیمارستان پیام فرستاد که به رضاخان بگویید که به کوری
چش��م بدخواهان ،من هنوز زندهام .عکس روبهرو تنها سند تصویری باقی مانده از لحظات بستری
شدن مدرس پس از این ترور در بیمارستان است.

سید حسن مدرس در کنار
پرستاران در بیمارستان

شناختی که در میانه بحرانهای بیآبی و تغییرات اقلیمی و گرمایش
جهانی ،راه خود را خواهد یافت .در میانه این تحقیق و پژوهش ،نگاه
شاعران و متفکران علوم انسانی را در اینباره جویا میشویم و دریچهای
به احتمالهای آینده آفرینشهای اندیشه و هنر از جمله زبان شعر را
در مواجهه با تغییرات محیطزیستی باز میکنیم.
چیس��تی و چرایی این پژوهش کتابخانهای – ژورنالیس��تی که در
آن ،نوعی تلقی هرمنوتیکی از «زبان» و «طبیعت» به شکل توأمان
دارد ،در این حقیقت ساده نهفته است که «زبان مثل طبیعت ،زنده
است ».زبان موجود زنده اس��ت .در حال زایش و پیرایش است .پیر
و فرتوت و قراضه میشود ،اما دوباره از خاکستر اندیشه برمیخیزد.
مسئله زیست شناسی زبان اگرچه ارتباط مستقیمی با تاثیر تخریب
طبیعت بر ویرانی و لکنت زبان شاعرانه ندارد اما به طور غیرمستقیم
و در رابط��های موازی و حتی پایهای ،ای��ن فرضیه را هدفمند و قابل

مطالعه میس��ازد .س��ال  1974همایش��ی بینالمللی در دانشگاه
امآیتی آمریکا برگزار ش��د که به موضوع زیس��ت  -زبان  -شناسی
میپرداخت .نوام چامسکی گزارشی از این رویداد را در قالب مقالهای
که به بررسی عوامل ایجاد ساختار زبان میپردازد ،بیان کرده است.
او در این مقاله به پیش��ینه دیدگاه مرتبط با زیس��ت شناس��ی زبان
پرداخته و نوشته است که «بحث اکولوژی زبان در خالل بحثهایی
بین دانش��جویان شکل گرفت که بیش��تر تحت تأثیر پیشرفتهای
زیس��ت شناس��ی و ریاضی در س��الهای اولیه بعد از جنگ جهانی
دوم بودند».
طبیعت در طول تاریخ زایشهای شاعرانه ،یکی از موتیفهای پایهای
بوده است .چشماندازهای خیال انگیز همواره شاعران را برای تولید
درونمایه اندیش��ه خود یاری دادهاند .شاید بتوان چشم بسته گفت،
طبیعت یکی از اضالع اصلی چند ضلعی ش��عر اس��ت .حاال پرسش
ابتدایی و س��اده در میانه هیاه��وی غول ویرانی که ب��ر جان جهان
افتاده این است که «آیا زبان شعر با ویرانی چشماندازها ،دچار لکنت
میشود؟ آیا وقتی منظر مخدوش میشود ،زبان تخلیل از سخن باز
نمیماند؟»
پاسخ س��خت و طاقتفرساس��ت و البته در پرس��ش دیگری نهفته
اس��ت که اساس��ا «ش��عر چگونه س��اخته میش��ود؟» پرسش��ی
که پیش��تر والدیمی��ر مایاکوفس��کی ش��اعر آیندهگرای روس��ی
آن را ش��بیه اس��ب کاغ��ذی خوانده ک��ه جوانان در م��دارس ادبی
میخواهند از درون آن س��ردر بیاروند؛ «در س��اخت شعر ،نوآوری
یک ضرورت اس��ت .ش��عر از جایی آغاز میش��ود که غرضی اس��ت
و تمایلی و آهنگی .تا ش��ــاعر چ��ون زمزمهای از میان ش��عرهای
خویــش بگــذرد».

