چهارشنبه  10آبان 1396

گفت و گو

فرهنگ
فـردا

12و13
پيشنهاد

رونمایی و جشن امضای
کتاب از سه نویسنده
برنامه «س��ه نویسنده ،س��ه کتاب» شامل
رونمای��ی و جش��ن امضای س��ه کت��اب از
س��ه نویس��نده که آثارشان امس��ال توسط
نشرچشمه منتشر شده است ،امروز ساعت
 18در کتابفروشی نشرچشمه کوروش به
نشانی بزرگراه ستاری شمال ،نبش خیابان
پیامبر مرک��زی ،مجمع تج��اری کوروش،
طبق ه  ،۵واحد  ۴برگزار میشود.

«از گیم تا فیلم»
روی میز نقد
نشس��ت نقد و بررس��ی کت��اب «از گیم تا
فیلم :تاثیر گیم بر سینمای معاصر» نوشته
جاس��مینا کالی ،امروز س��اعت  16باحضور
مجيد ش��يخ انصاري ،متین ایزدی و ش��یوا
مقانلو(مترجم اثر) در س��رای اه��ل قلم به
نش��انی خیابان انقالب ،خیابان فلس��طین
جنوبی ،کوچه خواجه نصیر ،شماره  2برگزار
میشود.

نشست
«ابریشم دوزی خراسان»
نشست «ابریش��م دوزی خراسان» باحضور
شهین پزشکی و لیال نفیسینیا ،امروز ساعت
 15در فرهنگس��تان هنر به نش��انی خیابان
ولیعصر ،پایینتر از چهارراه طالقانی ،شماره
 ،1552طبقه سوم برگزار میشود.

نشست «تجارت عتیقه
در ایران عهد قاجار»
نشست علمی«تجارت عتیقه در ایران عهد
قاجار» با سخنرانی نادر نصیری مقدم ،مدیر
گروه زبان و ادبیات فارسی و مطالعات ایرانی
دانشگاه استراسبورگ فرانسه ،امروز ساعت
۱۰صب��ح در موزه بزرگ خراس��ان واقع در
مشهد ،بوستان کوهسنگی برگزار میشود.

نشست
«تأثیرسنایی برموالنا»
نشست «تاثیر سنایی بر موالنا» با سخنرانی
محمدجواد اعتمادی ،امروز و چهارشنبه 17
آبان س��اعت  16:30در مرکز فرهنگی شهر
کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی ،خیابان
شهید احمد قصیر (بخارست) ،نبش کوچه
سوم برگزار میشود.

عکس :آرشیو
خانوادگی
حسینخانی

گفت و گوی سیروس علی نژاد با «حسین حسینخانی»

از سالهای دور...

تکهای از یک مصاحبه بلند درباره زندگی و زمانه مدیر نشر آگاه

چند س�ال پیش به اتفاق خانم س�یما سالمتبخش با آقای حسین حس�ینخانی مدیر نش�ر آگاه به گفتوگو نشستیم و از
سرگذشت او جویا شدیم .با ناشری مانند او از درهای مختلف میتوان سخن گفت؛ از کودکی ،از جوانی ،از چگونگی و چرایی
ورود به نشر ،از عقاید و آرا ،از کتابهای مهمی که انتشار داده است ،از برخورد و آشنایی با آدمها و نویسندگان ،از ممیزی
و تیراژ کتاب در دورههای مختلف و از بسیاری چیزهای دیگر .گفتوگو مفصل شد به گونهای که میتواند یک کتاب کوچک
سیروس علینژاد

روزنامه نگار

با دکتر خانلری چگونه آشنا شدید؟

خانل��ری را ابتدا با مجله س��خن ش��ناختم .من

از س��الها پیش س��خن میخواندم .همینطور
دورههای سخن علمی را جلد کرده و نگه داشته
بودم .با کارهایی هم که بنیاد فرهنگ منتشر کرده
بود آشنا بودم .در جوانی همیشه تأسف میخوردم
که چرا آدمی با این قابلیتهای ادبی و فرهنگی در
خدمت رژیم است.
اما وقت��ی از نزدیک با دکتر خانل��ری کار کردم،

دانس��تم او هر کاری که میکرد برای پیشبرد امر
بنیاد فرهنگ بود .دکتر خانلری از نس��ل کسانی
چون صادق هدایت بود اما راهش جدا ش��د .من
نمیدانم اگر راهش جدا نمیشد ،مثال شاهکاری
مثل بوف کور خلق میک��رد یا نه .البته همکاری
کردن با یک رژیم مستبد را توجیهپذیر نمیدانم،
اما ای��ن را میدانم که ش��اهکار دکت��ر خانلری

سينمای جهان

خانه پوشالی « اسپیسی» فرو ریخت

زیباییشناسیوفلسفه
هنرازمنظرحکمتاسالمی
نشس��ت «زیباییشناسی و فلس��فه هنر از
منظر حکمت اسالمی در معماری؛ با تاکید بر
ابنیه مذهبی و مساجد» باحضور عبدالحمید
نقره کار ،امروز س��اعت  8صبح در مش��هد،
دانشکده هنر و معماری دانشگاه بینالمللی
امامرضا برگزار میشود.

نشست
جهانی چهلستون»
«باغ
ِ
ِ

جهانی چهلستون (اصفهان)»
نشس��ت «با ِغ
ِ
باحضور ابوالحسن میرعمادی و علی طاهری،
امروزساعت 15:30درموزههنرهایدینیامام
علی(ع) واقع در خیابان ولیعصر ،باالتر از ظفر،
بلوار اسفندیار ،شماره ۳۵برپا میشود.

نشستبررسی
باستانشناسیاورارتویی
دو نشس��ت «تاریخچه مطالعات اورارتویی
در ش��رق آناتولی و نتای��ج کاوشهای قلعه
آیانیس» باس��خنرانی محمت ایش��یکلی؛
اس��تاد باستانشناسی دانش��گاه آتاتورک
ترکی��ه و «اورارتویی��ان و هخامنش��یان»
باس��خنرانی کامیار عبدی؛ پژوهشگر مدعو
مرکز ایرانشناس��ی دانش��گاه کالیفرنیا در
ایرواین آمریکا ،امروز ساعت  9:30صبح در
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری واقع
در خیابان امام خمینی ،ابتدای خیابان 30
تیر ،خیابان پروفس��ور رولن ،روبهروی موزه
ملی ایران برگزار میشود.

کوین اسپیس��ی را این روزه��ا درایران با س��ریال محبوب
«هاوس آو کاردز» که به نام خانهپوش��الی در اینجا ترجمه
شده میشناسیم .دو سه روزی است که این بازیگر معروف
هالیوودیبهخاطراعترافشبههمجنسگرابودنسرزبانها
افتاده است.
اما اینکه چرا بعد از این همه س��ال این بازیگر این گرایش را
اعترافکردهمربوطبهگفتههایآنتونیرپهنرمند 45سال ه
است که در گفتوگویی اعالم کرده بود که وقتی او  14ساله
بود ،اسپیسی در آپارتمانش قصد تجاوز به او را داشته است.
در این مصاحبه رپ مدعی شده است که اسپیسی که در آن
زمان 26ساله بود او و دوست 17سالهاش را به کلوپی دعوتی
کرده ،این در حالی بود که هر دوی آنها در آن سن اجازه ورود
به کلوپ را نداشتند ،اما بههمراه اسپیسی به بخش ویآیپی
واردشدند.بعدازآن،اوبهدنبالدعوتاسپیسیبهمهمانیدر
آپارتمان مهنتناش به آنجا رفته است.
رپ داس��تانش را این طور ادامه داده است :بعد از اینکه تمام
مهمانان آپارتمان را ترک کردند ،اسپیسی تلوتلو میخورد
حس کردم که او حس��ابی مست است بعد مرا بغل کرد و به
اتاق برد و قصد آزارم را داشت .حاال این هنرپیشه سرشناس
بهخاطر ارتباطش با آنتونی رپ مورد انتقادهای تند و تیزی
قرار گرفته اس��ت بهگونهای مجبور ش��ده ک��ه در صفحه
توئیترش از این موضوع عذرخواهی کند.
این بازیگر فیلم هاوس آو کاردز و مدیر سابق تئاتر اولد لندن
گفته که این موضوع آزار جنس��ی را به خاطر نمیآورد .اما
اگر ماج��را آنطوری بوده که رپ گفت��ه از او به خاطر رفتار
غیرمناس��بی که در نتیجه نوش��یدن زیاد الکل بوده است
عذرخواهیمیکند.بهدنبالاینحرفهااسپیسیافشاکرده
است که در طول سالیان دراز هم با زنان و هم با مردان ارتباط

باش�د اما به دالیل مختلف منتشر نشد .یکی دو بار هم که خواس�تم آن را همراه با یکی دو زندگینامه دیگر منتشر کنم اما
آقای حسینخانی مخالفت کرد.
اکنون به مناسبت بزرگداشت او که قرار است در دانشگاه تهران برگزار شود ،تکهای از آن گفتوگوی بلند را که درباره کتاب
«سمک عیار» و «دکتر پرویز ناتل خانلری» است در اینجا میآورم.

داشته است و حاال انتخاب کرده از این به بعد همجنسگرا
باشد .این حرفهای اسپیسی واکنشهای منفی را بهدنبال
داش��ت :بس��یاری از افراد در فضای مجازی به این موضوع
اعتراض کرده و گفتهاند که جنسیت رپ مسئله نیست بلکه
نکتهای که مورد انتقاد اس��ت این است که با افشا شدن این
ماجرا اسپیسی موضوع سوءاستفاده از رپ را به همجنسگرا
بودنشارتباطدادهاست .رپگفتهاستکهاوچهارسالتمام
در مورد تجربهاش با کسی حرف نزد .تا اینکه حرفه اسپیسی
در دهه  90و  2000رشد کرد و رپ از آن خاطره عصبانیتر و
ناامیدتر شد .او میگوید ،او همچنین نتوانسته وجوه مختلف
این اتفاق را از ذهنش پاک کند .او میگوید :میخواهم این
موضوع را س��ر پشت بام فریاد بزنم که این مرد جعلی است.
رپ همچنین میخواست علیه اسپیسی شکایت کند ،اما به
او توصیه ش��د که این کار را نکند زیرا مدرکی ندارد ،البته او
پیشتر هم این داس��تان را در سال  2001تعریف کرده بود،
اما نامی از اسپیسی نبرده بود .کمپانی نتفلیکس سازنده
سریال پرطرفدار هاوس آو کاردز چندی پیش اعالم کرد که
سال آینده و همزمان با پایان یافتن ساخت فصل ششم از این
مجموعه  ،ساخت این سریال را خاتمه میدهد.
اسپیسی 58سالهکسیاستکهبهشدتزندگیشخصیاش
را در سالهای گذشته مخفی نگه داشته است ،اما با این اتفاق
او مجبور شده که تمام زندگیاش را روی دایره بریزد و گفته
کهمیخواهدبااینصداقتکنارآمدهورفتاریفعلیخودش
رادرزندگیادامهدهد .کویناسپیسینقشمحوریوبازیگر
نقش اول این سریال پرمخاطب است  .او در این سریال نقش
یک سیاستمدار فاس��د و همجنسگرا را بازی میکند که
برای رسیدن و باقی ماندن در قدرت حاضر است دست به هر
جنایت و خیانتی بزند.

«بنی��اد فرهن��گ» و آن همه آثاری اس��ت که او
بانیاش بوده.
دکتر خانلری پس از انقالب مدتی در زندان بود.
به جز خانهاش همه دارای��یاش را گرفته بودند.
درآمدی نداشت .از عبدالغفار طهوری که یادش
به خیر ،شنیده بودم حیدریِ (انتشارات خوارزمی)
حق تألی��ف دکتر خانلری را نمیپ��ردازد .حافظ
جهان

تظاهرات فعاالن زن پاریس
علیه «پوالنسکی»

فعاالن حمای��ت از حقوق زنان،
افتتاحیه برنامه وی��ژه مرور آثار
«رومن پوالنسکی» را در پاریس
مختل کردند .به گزارش هالیوود
ریپورت��ر ،در حالی ک��ه «رومن
پوالنس��کی» ب��رای برنامه مرور
آث��ارش و معرف��ی جدیدترین
ساختهاش با عنوان «براس��اس یک داستان واقعی» به «سینماتک» پاریس رفته
بود ،تعدادی از افراد با فریاد زدن ش��عار «متجاوز هیچ آب��رو و افتخاری ندارد» به
حضور این کارگردان جنجالی اعتراض کردند.
معترضان به سرعت از س��وی پلیس محاصره و از ساختمانی که «پوالنسکی» در
آن حضور داشت ،بیرون رانده شدند؛ اما اعتراضات در محوطه بیرونی ادامه یافت.
«رنیت ل ِنگر» بازیگر آلمانی جدیدترین فردی بود که اوایل ماه اخیر میالدی مدعی
شده «رومن پوالنسکی» کارگردان سرشناس لهستانی -فرانسوی در دهه ۱۹۷۰
میالدی و زمانی که  ۱۵س��ال داش��ته او را مورد تجاوز جنسی قرار داده است .این
چهارمین نفری است که از سالیان گذشته تاکنون به صورت عمومی «پوالنسکی»
را به تجاوز متهم میکند.
در ماه ژانویه نیز «پوالنسکی» به عنوان رئیس هیأت داوران جوایز فیلم سزار معروف
به اسکار سینمای فرانسه انتخاب شد؛ اما با فشارهای گروههای حمایت از حقوق
زنان و تهی ه نامهای با  ۶۰هزار امضاء ناگزیر شد از این سِ مت کنارهگیری کند.

معرفی نامزدهای نهایی
جایزه «گنکور»
اس��امی چهار نویسنده به عنوان راهیافتگان به مرحله نهایی مهمترین جایزه ادبی
فرانس��ه اعالم شد« .کوئست فرانس» نوش��ت ۱۰ :عضو هیأت داوران جایزه ادبی
«گنکور» فرانسه  ۲۰۱۷نام دو نویسنده زن و دو نویسنده مرد را به عنوان نامزدهای
نهایی اعالم کردند.
«تاجت را بچس��ب» نوشته «یانیک هنل»« ،باخیتا» نوش��ته «ورونیک اولمی»،
«صورت جلس��ه» نوش��ته «اریک وویارد» و «هنر باختن» نوشته «آلیس زنیتر»
آثاری هستند که برای کسب جایزه نهایی «گنکور»  ۲۰۱۷با هم رقابت میکنند.
ششم نوامبر روزی اس��ت که برنده این جایزه مهم ادبیات فرانسویزبان که سال
گذشته نصیب «لیال سلیمانی» شد ،مشخص خواهد شد.
جایزه «گنکور» اولینبار در سال  ۱۹۰۳از سوی «ژول» و «ادمون گنکور» راهاندازی
ش��د .اگرچه برنده این جایزه تنها مبلغی ناچیز مع��ادل  ۱۰یورو دریافت میکند،
اما جایزه غیررسمی «گنکور» که فروش باالی رمان برنده را برای نویسندهاش به
ارمغان میآورد ،بسیار باارزشتر از جایزه اصلی است .گفته میشود اثر برنده جایزه
«گنکور» بین  ۳۰۰تا  ۵۰۰هزار نسخه در بازار فروش خواهد داشت.

خانل��ری را خوارزمی منتش��ر کرده ب��ود و از آن
استقبال خوبی شد .طهوری میگفت حیدری در
پرداخت حق��وق مولفان و مترجمان آدم بدقلقی
است .ش��اید هم ،آنطور که طهوری میگفت ،از
این که به یک سناتور رژیم گذشته پول پرداخت
کند میترس��یده ،در حالی ک��ه وضع مالی دکتر
خانلری خیلی بد بود.
ادامه از صفحه 11

بیخانمانیمیراثداران
موسیقیبومی
آنهاحتینظرمنودیگرهمکارانمرادربارهجایگاههنرمندان
بومی نمیپرسند و این درحالی است که ما بیشترین وقت
زندگیمان را ص��رف تحقیق و پژوهش در مناطق مختلف
ایران کردهایم و بیشتر از هرکس از سطح هنری آنها آگاهی
داریم.
جاوید ادامه میدهد :اعضای این شورا ،بدون مشورت و تنها
براس��اس مدارکی که اداره ارشاد اس��تانها در اختیارشان
میگذارن��د جایگاه آنها را ب��رای دریافت ی��ا عدمدریافت
درجه هنری تعیین میکنند .موضوع جالب دیگر اینکه هر
استان مسئول موسیقی دارد و متاسفانه این شورا حتی این
مسئوالن را برای شناخت اهمیت هنرمندان منطقه دخیل
نمیکنند .بهطورکلی با این روندی که مدیران موسیقی در
پیشگرفتهاند،نمیتوانبهآیندهموسیقیفولککشورمان
امی��دوار بود ،چرا که وقتی بس��یاری از بزرگان موس��یقی
بومی ،این روزها برای امرار معاش مجبور به ساز زدن و آواز
خواندن در مراسمهای عروسی میشوند ،دیگر نمیتوان از
فرزندانشان انتظار داشت که ادامهدهنده هنر اجدادیشان
باشند و نتیجه همان میش��ود که هر روز اخباری ناگوار از
شرایطنامناسبزندگیآنهامیشنویم.یکروزشاهدویران
شدنخانهشیرمحمداسپندار،دونلینوازپیشکسوتهستیم
و امروز نیز شنونده مصادرهشدن خانه عاشور گلدی برزین،
خواننده و دوتارنواز برجسته موسیقی ترکمن.
او روز گذش��ته در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا ،گفته است:
حقوقمستمریکهازطرفصندوقهنرمندانپیشکسوت
وزارت ارشاد به ما میدهند 150هزار تومان است که در این
نوسال که از کار افتاده هستیم و انواع و اقسام بیماریها
س
نیز در این سن وجود دارد ،واقعا چنین حقوقی بسیار ناچیز
محسوبمیشود.منتا 5سالقبلدریکخانهگلیزندگی
میکردمکهبسیارفرسودهبودوهرآنامکانتخریبشدنش
وجود داشت .این بود که تصمیم گرفتم در زمینی که از قبل
داش��تیم یک خانه  45متری بس��ازم .برای همین به بانک
مسکن مراجعه کردم؛ با توجه به شرایطی که وجود داشت
بانک مس��کن مرا به کمیته امداد امام خمینی(ره) معرفی
کرد و کمیته هم من را به بانک تجارت معرفی کرد تا یک وام
دوازده و نیم میلیون تومانی بگیرم .من خانه را س��اختم و با
مادرم که  98ساله است باهم در این خانه ساکن شدیم اما از
آنجا که نه فرزندی دارم و درآمد دیگری ،نتوانستم وام بانک
را برگردان��م .بارها از طرف بانک برایم اخطاریه آمد تا اینکه
اخیرا به دادگاه احضارم کردند و گفتند اگر وام بانک را پس
ندهم تا دوماه دیگر خانهام را پلمب خواهند کرد.

