«قیصر» خود شعر بود

ناگفتههای علی رهبری

«مادرم ایران» را برای صدای
شجریان نوشتم

به یاد قیصر امینپور
در حال و هوای سالروز درگذشتش

سهشنبه 9،آبان 1396
سال اول ،شماره 4

شفیعی کدکنی میگوید«:شاعری ماندگار خواهد بود که نقش
14
تاریخی خ��ود و زمانه را دقیق بشناس��د و بداند که در زیر
پوست جامعه چه میگذرد .مردم چگونه فکر میکنند و
چه چیزی بر باور و فلسفه زندگی آنها محیط است .شاعری که
پارادایم و الگوهای نخنمای زمانه را میشکند ،نقش تاریخی...

علی رهبری چهره شناختهش��ده موسیقی ایران است که نامش با 120
12
ارکستر بزرگ دنیا گره خورده است .او که چندینبار چوب رهبری ارکستر
سمفونیک تهران را بهدست گرفته ،به دالیل مختلف مجبور به ترک آن
شده است و سالهاست با وجود دوریاش از این ارکستر 80ساله همچنان قلبش
برای آن میتپد و پیگیر اتفاقاتی است...
خبر روز

سخنان بازیگر سینمای ایران جنجال برانگیز شد

عیادت «نوبخت»
از «مشایخی»

رضاکیانیان:رسانههابههنرمندانمحتاجند!
هنرمندان موثر بر جامعه هستند و رسانهها تنها بازتابدهنده این تاثیراند

12

محمدباق��ر نوبخت (س��خنگوی دول��ت و معاون
رئیسجمه��ور) از جمش��ید مش��ایخی ،بازیگ��ر
پیشکسوت سینما و تلویزیون کش��ورمان عیادت
کرد.روز گذشته نیز جمعی از مدیران و برنامهسازان
سیما ،به دیدار جمشید مشایخی رفتند .مشایخی
بازیگر پیشکس��وت تئاتر ،سینما و تلویزیون مدتی
است در بیمارستان بستری است.

استعفای «مسافر آستانه»
از مدیریت پردیس تئاتر تهران

علیاشرف درویشیان
در بهشت سکینه به
خاک سپرده شد
روزنامه نگار

کتاب «تام هنکس»
در میان  10پر فروش «آمازون»
مجموع��ه داس��تان کوتاه «تام هنک��س» بازیگر
هالی��ودی در میان  ۱۰کتاب داس��تانی پرفروش
س��ایت آمازون قرارگرفت .به گزارش ایسنا ،این
کتاب که مجموعهای از  ۱۷داستان کوتاه است در
تاریخ  ۱۷اکتبر  ۲۰۱۷منتشر شده و اولین کتاب
نوشته «تام هنکس» بازیگر برنده اسکار آمریکایی
محس��وب میش��ود .این کتاب مورد اس��تقبال
مخاطبان قرار گرفته و هماکنون در رتبه هش��تم
آثار داستانی پرفروش سایت آمازون قرار دارد .در
ن آثار داستانی سایت
فهرست هفتگی پرفروشتری 
آمازون« ،منش��أ» نوش��ته «دان براون»« ،عمیقا
منجمد» از «جان سندفورد» و «قبل از اینکه برای
تو باشیم» نوشته «لیسا وینگیت» در رتبههای اول
تا سوم جای گرفتهاند و رتبه چهارم نیز به «کتاب
غبار» از «فیلیپ پولمن» اختصاص یافته است.

پاسخ قائممقام نمایشگاه
به اعتراض انجمن عکاسان
توسومین نمایش��گاه مطبوعات به
قائممقام بیس 
بیانیه انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران درباره
شرکتنکردن در این دوره پاسخ داد .انجمن صنفی
مطبوعات ایران در بیانیهای عنوان کرده بود که در دو
دورهگذشتهنمایشگاهمطبوعات،برگزارینمایشگاه
عکس به انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی محول
شده بود و امس��ال با وجود پیگیری ،این نمایشگاه
به اش��خاص دیگری واگذار شده است .بهدنبال آن،
خبرگ��زاری مهر از واکنش مهران عباس��یانارکی،
توسومین نمایشگاه مطبوعات خبر
قائممقام بیس 
داده و آورده است« :قرار نیست نمایشگاه مطبوعات
هرسال با یکنفر (یا انجمن) بهطور ثابت همکاری
کند؛ ما دوسال با دوستان این انجمن کار کردیم که
این همکاری در سال اول رضایتبخش بود ولی سال
دوم با توجه به ارزیابیهایی که داشتیم ،این همکاری
راضیکننده نبود ».عباس��یانارکی ادامه داد«:باید
این س��وءتفاهم برطرف شود و نمایشگاه مطبوعات
هیچ تعهدی به کسی یا تش��کلی ندارد که کارها را
به او بسپارد .روال به این شکل است که کارها بعد از
اجرا ،ارزیابی میشوند و درخصوص تداوم همکاری
یا توقف آن ،تصمیم الزم گرفته میشود».

«آسمان زالل است ،چندتکه ابر در تندباد پاییزی درحال
گریزند .خورش��ید ،چش��مان به تاریکی عادت کردهام را
میزند .چشمانم پر از اشک میش��ود ،نمیدانم از شوق
یا آفتاب».
این روایت او بود از «سالهای ابری» .سالهای ما پاییزش
هم ابر ندارد .آسمان بهشت سکینه ابرهای خسیسی دارد.
آبان ماه است 15.سال پیش در همین ماه بود که صفرخان
را به خاک س��پردند .اما صفرخان زنده بود ،حتی وقتی او
را در آرامگاه��ش در امامزاده طاهر کرج تنها گذاش��تند
و رفتند .درویش��یان ص��دای او را ،روای��ت او را زنده نگاه
داش��ته بود؛ همان روزهایی که به خانه خیابان الرستان
میرفت و کنارش مینشست و از آنسالها میگفتند که
صفرخان ،زندانی سیاسی پیش از انقالب و رفیق سالیان
صفرخان دیگری بود .اما مگر درویشیان
علیاشرفخان،
ِ
نخواس��ته بود که او را در کنار صفرخان در امامزاده طاهر
کرج دفن کنند؟
حاال پیکرش را در یک صبح بالتکلیف پاییزی به بهشت
سکینه کرج آوردهاند ،در صبحی مردد میان آفتاب و ابر؛
مثل او جوفرودهای یک موس��یقی کرمانش��اهی .تردید
مسری اس��ت ،از هوا و درخت و فصل سرایت میکند به
چش��م و زبانها .جمعیت زیادی که در بهش��ت سکینه
جمع ش��دهاند ،نمیدانند باید چه بگویند ،چه میتوانند
که بگویند .عاقبت پیکر علیاش��رف درویش��یان ،روی
ش��انههای جمعیتی خاموش از داالن س��کوت به سوی
قطعه هفت میرود .بعد مرغ سحر میخوانند .شعری که

سرود خاموشیهای ناخواسته است .نویسنده 76ساله در
شلوغترین روز زندگیاش ،آرام در دل خاک میخوابد.
اجرای مراس��م را فرخنده حاجیزاده ،نویس��نده و ناشر
برعهده دارد و آیین خداحافظی با درویشیان با حرفهای
او آغاز میش��ود :علیاش��رف درویشیان انس��انی آزاده،
عدالتخواه و برابریطلب بود و آزادی اندیشه و بیان و عدالت
اجتماعی را به ادبیات داستانی ما وارد کرد.
جمعی از نویس��ندگان هم بیانیهای برای درگذشت این
نویسنده نوشته بودند که س��هراب مهدیپور آن را برای
حاضران خواند .در بخش��ی از این بیانی��ه آمده بود« :قلم
درویش��یان قلم و زبان ک��ودکان رنج و کار ب��ود .آنچه از
او بهعن��وان میراث باقی میماند ،گفتن از تهیدس��تان و
اعتراض به نابرابری و تبعیض است».
محسن حکیمی ،مترجم هم گفت« :علیاشرف از کودکی
با درد و رنج ناش��ی از جامعه س��رمایهداری آشنا بود .او از
کودکی در کارگاه آهنگری کار میکرد و بعد از آن شاگرد
بنا بود و بعد درس خواند و وارد دانشسرا شد و معلم کودکان
در روستاهای اطراف کرمانش��اه بود .او قبل از انقالب در
سالهای  ۵۶ ،۵۰و  ۵۷به زندان افتاد و من روز آزادیاش
در س��ال  57را خوب یادم هس��ت .مردم که به استقبال
زندانیان آم��ده بودند او را بر دوش گرفتند و تا دانش��گاه
تهران بردند .بعد علیاش��رف درویشیان سخنرانی کرد.
حرف اصلی و اساسیاش سانسور بود که بعدها مشمول
آثار خودش نیز شد .بیماری علیاشرف درویشیان ،ناشی
از فش��ار و استرس بود اما این زندگی سر سوزنی غمانگیز
نیست؛ زندگی او فقط رنج و فقر نبود ،بلکه سراسر مبارزه
با تبعیض و ظلم بود».
بعدفریبرزرئیسدانا،ازدرویشیانسخنگفتکهنویسنده

سخنان بازیگر سینمای ایران جنجال برانگیز شد

محرومان بود و تا زنده ب��ود از گفتن از فقر و محرومیت و
ستمدرآثارشدستنکشید.اوگفت:درویشیانمعتقدبود
ژانر ادبی طبقه کارگر نداریم و تمام ادبیات باید در خدمت
محرومان باشد و خودش بهنوعی وقف ادبی تهیدستان و
رنجکشیدگان شده بود و لحظهای از مبارزه برای عدالت و
رفع تبعیض غافل نشد .برای من و ما ،او شرافت قلم است.
ناصر زرافشان ،نویسنده و مترجم هم در سوگ درویشیان
چنین گف��ت :عالق��ه و عاطفه این مردم به علیاش��رف
درویشیان خاص است .اگر علیاشرف بین مردم جایی دارد
بهخاطر چهره و وجود فیزیکیاش نیست ،برای این است
که او راوی رنجهای مردم بود .اصالت ادبیات در مضامینی
است که در زندگی واقعی مردم روی میدهد و اگر ادبیات
صرفا درگیر شکل و فرم شود نه به درد جامعه میخورد و
نه جامعه به آن توجه میکند .اگر از مضامین اجتماعی در
ادبیات فاصله بگیریم ،نوشتن بیهوده است .درویشیان با
تمام آثارش افشاگر نابرابریها ،فاصله طبقاتی و ستمی بود
که به توده جامعه روا میشد .او در آرزوی عدالت اجتماعی و
از بین رفتن نابرابریها بود و آزادی و عدالت را الزم و ملزوم
یکدیگرمیدید.شخصیتعلیاشرفقابلتقدیروخودش
هم مثل آثارش زالل ،ساده و بیتکلف بود.
زرافش��ان به بومیبودن داس��تانهای درویش��یان هم
بهعنوان ویژگی دیگرش اش��اره کرد :او درختی است که
در این سرزمین بالیده و ثمر داده است .نباید چشم بسته
از فرمهای نویسندگان بومی پیروی کنیم و در مضامین
داستانهایمان توجهی به واقعیتهای اجتماعی خودمان
نداشته باشیم.
علیاکب��ر معصومبیگ��ی ،جامعهش��ناس و مترجم هم
س��خنران بعدی بود و گفت :معموال از این حرف میزنند

عکس :عباس شریعتی  /تسنیم

آرزو شهبازی

عکس :صمد کردی  /ایسنا

حسین مسافرآستانه که حدود  6ماه به عنوان مدیر
پردیس تئاتر تهران فعالیت کرد ،از این مس��ئولیت
اس��تعفا داد .حسین مسافرآس��تانه که اردیبهشت
سالجاری از سوی رئیس سازمان فرهنگی و هنری
شهرداری تهران به عنوان مدیر پردیس تئاتر تهران
کونیم سال فعالیت از این
منصوب شده بود ،پس از ی 
مسئولیت کنارهگیری کرد .مسافرآستانه جایگزین
شهرام کرمی در این پردیس شده بود.

ریشه
در خاک

که علیاش��رف درویشیان ،کودکی س��ختی داشته و در
دوره جوانی طعم س��تم را چش��یده و زندانی شده؛ اما به
نظر من زندگی علیاش��رف درویشیان حسرتبرانگیز و
رشکانگیز است .کسی که موفق شود از کودکی رنجدیده
خود چنین داس��تانهایی بنویسد آدم موفقی است .چرا
باید به حالش گریست؟ او بارها به زندان افتاد و همه ما نیز
به زندان افتادهایم اما او حضور خود در زندان را به یک اثر
ادبی تبدیل کرد.
رضا خندانمهابادی ،همراه همیش��گی درویشیان هم،
او را در ی��ک جمله خالصه کرد .گفت :از من میپرس��ند
درویشیان را چگون ه دیدهای؟ میگویم او تکهای از باورها
و آرمانهای خود بود.
حرفه��ا تم��ام ش��د و چه��ار روز از رفتن علیاش��رف

هنر

موسيقی

رضا کیانیان :رسانهها به هنرمندان محتاجند!
شکوه مقیمی
روزنامه نگار

ی��اد گرفتهایم به راحتی به یکدیگ��ر توهین کنیم!
اصل گفتوگو را از ی��اد بردهایم و بیپروا به یکدیگر
بهتان میزنیم؛ این اتفاق از دل جامعهای متش��نج
بیرون میآید که ب��ه هنرمندانش هم رحم نکرده و
نقششان در تاثیر بر جامعه را استحاله کرده است.
چندی اس��ت که هنرمندان ،در فاصلههای زمانی
کوتاه،بهجامعهرسانهتشرمیزنندوبهحبابشهرتی
که حولشان را گرفته غره میشوند و به خود اجازه
میدهند با خیال راحت هرچه دوست دارند بگویند.
از لیال حاتمی گرفته که س��ر صحن��ه فیلمبرداری
«رگ خواب» ،با داد و بیداد بر سر یک خبرنگار ،اهالی
رسانه را از خود رنجاند ،تا مانی حقیقی که خبرنگاران
را دوزاری خواند .ماجرای توهین و انگ خماری زدن
بهناز جعفری به خبرنگاری در نشست خبری یک
س��ریال هم که هنوز داغ است .از عذرخواهی کردن
و نکردنش��ان از کس��انی که پیش از آنکه خبرنگار
باشند ،انس��انند ،بگذریم ،اما گویی برخی دوستان
هنرمند ارج و قرب انس��انیت را فراموش کردهاند و

توهی��ن به فردی از رکن چهارم دموکراس��ی روالی
عادی شده است.
حاال رضا کیانی��ان که نحوه برخوردش با یوس��ف
فرهادی بابادی و بیرون راندن او از مراس��م رونمایی
کمپین «ص��دای آب» مورد انتقادات ف��راوان قرار
گرف��ت ،روز یکش��نبه 7 ،آبان با حض��ور در غرفه
خبرآنالیندرنمایشگاهمطبوعات،دربارهرابطهاهالی
هنر با رسانهها گفته است« :بعضی از رسانهها انتظار
دارند نوکرشان باشیم ».رضا کیانیان از اوایل دهه 80
به محبوبیت دست یافته و چندی است در حوزههای
دیگ��ر از حراج آث��ار هنری گرفته ت��ا کمپینهای
محیطزیستی ،در حاشیه کارهای هنریاش فعالیت
دارد و حاال با خبرنگاران سر لج افتاده است.
او در گفتوگوی��ش با خبرآنالین مدعی ش��ده این
رسانهها هس��تند که به هنرمندان محتاجند و بعد
اهالی هنر هستند که به آنها نیاز دارند« :در تمام دنیا
رسانهها برای این که با یک هنرمند گفتوگو کنند،
مبلغی را به او میپردازند .این جا ما پول نمیگیریم
اما بعضی از رسانهها انتظار دارند نوکرشان باشیم و هر
چه میخواهند و میگویند بگوییم چشم!»
در وهله اول باید گفت که محتاج بودن و نبودن دو

امر موازی همچون قضیه مع��روف «اول مرغ بوده
یا تخم مرغ» اس��ت .در روزگاری ک��ه همه چیز با
سرعت در حال تغییر اس��ت و دیگر نگاهی مطلق
به مسائل ،نگاهی کودکانه و عبث است آیا میتوان
با چنی��ن قطعیتی در م��ورد رابط��های دوطرفه
حکم صادر کرد؟
دوماینکهبایدخاطرنشانکرددردانشکدههایمعتبر
روزنامهنگاری دنیا ،در همان هفته نخست آغاز دوره،
در مبانی و اصول دورههای قضاوت خبری و اخالق
روزنامهنگاری ،به دانشجویان آموزش داده میشود
که نباید حتی شام یا قهوه سوژه خود را حساب کنند
و رابطه عاطفی با س��وژه خود یا روابط عمومیهای
حوزههایخبریشانایجادکنند.آنوقتهنرمندان
ما در تغییر رویهای که در اصول یک حرفه در سراسر
دنیا در حال ش��کلگیری اس��ت ،داعی��ه لطف به
خبرنگاران دارند و بر سر این جامعه منت میگذارند
که مبلغی از خبرنگار دریافت نمیکنند؟!
کیانیانهمچنینهنرمندان را موثربر جامعه دانسته
و رس��انهها را تنها بازتابدهنده این تاثیر برشمرده
است.ایشانگوییفراموشکردهاندکهیکیازوظایف
روزنامهنگاری ،روشنگری و تولید خبر است که اگر

درویشیان ،نویسنده و پژوهش��گر ادبیات عامه گذشت.
بهشت بیبیسکینه حاال آرامآرام خلوت میشود و آدمها
به زندگی برمیگردند .بیرون از این آرامستان اما ادبیات
ما در چه حال است؟ نویسندگانمان در چه کارند؟ مردم
چه میخوانند؟ هنوز چراغهای رابطه تاریک است؟ شاید
علیاشرف دیگری الزم است که بیاید و فانوسی بهدست
بگیرد و به خانه مردمی برود که این روزها نویس��ندگان
را برج عاجنش��ینانی میدانند که هی��چ از زندگی مردم
خبر ندارند .مهمانی خداحافظی تمام ش��د .حاال رویمان
را برگردانی��م به س��مت زندگی .مثال بروی��م ببینیم در
کرمانش��اه ،زادگاه درویشیان چند تعداد کودک نیازمند
وج��ود دارد که در ش��وق خواندن کودک��یاش آرامآرام
فرسوده میشود؟

نبود شاید روزگار دنیای امروز ما تلختر از اینی بود که
هست؛ که اگر نبود این همه سانسور خبری و توقیف
مطبوعات برای چیست؟
این بازیگر دس��ت آخر به رشد س��النهای تئاتر در
تهران اشاره کرده و گفته است« :پایتختهای جهان
به تعداد سالنهای تئاتر تهران غبطه میخورند اما
ش��ما رس��انهها چقدر در این زمینه کار کردهاید؟»
آیا آقای کیانیان از مش��کالتی که همین س��النها
برای گروههای جوان مس��تعد ایج��اد کردهاند که
س��رمایه ندارند و نمیخواهند هم از ترفند استفاده
از چهرهها استفاده کنند ،باخبر است؟ آیا از کیفیت
100نمایشی که طبق آمار مرکز هنرهای نمایشی
اعالم شده راضی اس��ت یا تنها کمیت این سالنها
برایش کافی است؟
اینگسلیکهبهخاطرنظراتتندبرخیازهنرمندان،
میان جامعه هنری و رس��انهای در حال ایجاد است،
روزبهروز عمیقتر میش��ود و این رابطه دوطرفهای
که هنرمندان داعی��ه یکطرفه بودن��ش را دارند،
چرکینتر .و باید افس��وس خورد ب��رای جامعهای
که قرار اس��ت این هنرمندان الگویش باش��ند و آن
رسانهها راهبرشان!

ثبت نت نوشتههای محجوبی
در فهرست حافظه جهانی
نتنوش��تههای مرتضیخان
محجوب��ی در مکتب پیانوی
کالسیک ایرانی  7آبان ماه در
فهرست حافظه جهانی ایران
به ثبت رسید.
در مراس��می ک��ه  7آبان ماه
همزمان با روز جهانی میراث
دیداری و ش��نیداری ،در مرکز همایشهای سازمان اسناد و
کتابخانه جمهوری اس�لامی ایران برگزار شد ،نتنوشتههای
مرتضیخان محجوبی به عنوان قدیمىترین نتنوش��تههاى
استاد محجوبى براى ش��اگرد برگزیدهاش و نخستین بانوى
پیانونواز ایرانى به شیوه اس��تاد محجوبى ،استاد آذرمیدخت
ملکمنصور ملقب به بانو اس��تاد رکنى و ب��ه عنوان اولین اثر
موسیقی از کشور ایران در فهرست حافظه جهانی ثبت شد.
ثبت این اثر به دنبال ثبت ملى «شیوه نتنویسى پیانو ایرانى»
در فهرست آثار ملى معنوى ایران در سال  ، ١٣٩١ثبت «مکتب
پیانو کالسیک ایرانى» در س��ال ١٣٩۶و همچنین ثبت ملى
«شیوه نوازندگى استاد مرتضىخان محجوبى» به همت پویان
آزاده صورت گرفته است.

