احضار یک روح بزرگ :داود پیرنیا

مجسمهای به نام مربای آلبالو!

وقتی دوساالنه مجسمه به نمایشگاه هنر
مفهومی تغییر هویت میدهد

لوششمینسالروزدرگذشت
بهمناسبچه 
بنیانگذاربرنامهگلها

ن 1396
پنجشنبه  11آبا 
سال اول ،شماره 6

 14فقط آن کس��ی که چیزی برای از دس��ت دادن داش��ته باشد میتواند
به دف��اع از چیزی برخیزد .این قاعد ه بدیه��ی را در آنچه به امور مادی
قلیل
مرتبط میشود ،بهآسانی میتوان هر روز همهجا دید :چه آنجا که ِ
دارندگان ،تمامقد بر سر دارندگی خود میجنگند و از داشتههای خود
دفاع میکنند و چه آنجا که کثی ِر ندارندگان ،هر روز بیشتر سیر امور را
وامینهند و از ندارندگی به بیکنشی میرسند و میمانند...

 12نمیتوان گفت هفت برای دوساالنه مجسمهسازی خوشیمن
بود یا نه ،اما حداقل جریانی را برای گفتوگو و به چالش کشیدن
مجسمه در هنر معاصر ایران ایجاد کرد ،مخالفان و موافقانی که
هریک در تالش برای جاانداختن تعریف مجسمه ،از منظر خود بودند و در
نهایت دوساالنهای شکل گرفت که میتوانست عنوان کلی هنر و نه صرفا
مجسمهسازی را به ...
خبر روز

اذعان مهدی شفیعی ،مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی:

پردیس ملت میزبان اهالی
رسانه در جشنواره فجر
پردیس س��ینمایی ملت میزبان اهالی رس��انه در
یوشش��مین جش��نواره ملی فیلم فجر خواهد
س
یوشش��مین
ب��ود .بنابر اطالعيه روابط عمومی س 
جشنواره ملی فیلم فجر ،بعد از تاکید دبیر جشنواره
برای حرفهایتر شدن فضای رسانهها و خروج از برج
میالد که طی هشت دوره اخیر میزبان اهالی رسانه
در کنار هنرمندان و مدیران بوده است ،گزینههای
موجود براس��اس مجموع ظرفیت سالنها ،امکان
استقرار شبکههای رادیویی ،تلویزیونی و اینترنتی و
ارائه سرویس مناسب به آنها ،دسترسی به مجموعه و
سالنهای نمایش ،بهرهگیری از اینترنت و اختصاص
فضایی برای پذیرایی و پارکینگ ،مورد بررسی قرار
گرفت.در نهایت ،پردیس سینمایی ملت بهعنوان
میزبان اهالی رسانه در این دوره از جشنواره توسط
شورای سیاستگذاری انتخاب شد.

آغاز بهکار
«خانه ترومپت ایران»
تارنمای«خان��ه ترومپ��ت ای��ران» بهنش��انی
 www.irantrumpet.comبهش��کل آزاد و
رایگانشاملبخشهایمختلفیازجملهویدئوهای
آموزشی تهیهش��ده ،کتابها و مقاالت تخصصی
ِ
درخص��وص ترومپ��ت ،ویدئوهای دوبلهش��ده از
کالسهای خارجی ،شناخت تاریخی و تخصصی
س��از ،معرفی برترین نوازندگان این ساز در جهان،
تاریخچه ترومپت در ای��ران و برخی اخبار مربوط
به این ساز اس��ت .س��عید یعقوبیان (مدیر سایت
یا تارنمای خانه ترومپت ای��ران) درباره راهاندازی
خانه ترومپ��ت ایران ،گفت :فق��دان منابع به زبان
فارسی درخصوص سازهای بادیبرنجی ،تجمیع و
طبقهبندی اطالعات مربوط به ساز ترومپت در یک
فضای واح��د و کمک به هنرجویان و نوازندگان در
دسترسی به اطالعات علمی و مدون مرتبط با این
س��از ،عمدهترین اهداف راهاندازی تارنمای «خانه
ترومپت ایران» است.

«دوزخ» در پردیس
تئاتر شهرزاد
رضا اصغ��ری از چهاردهم آبانماه در پردیس تئاتر
شهرزاد نمایش «دوزخ» را با اقتباسی از نمایشنامه
«دوزخ» ژان پل سارتر روی صحنه میبرد .این اثر
س��الها پیش با ترجم ه حمید سمندریان منتشر
شده بود و حاال اصغری در اولین تجرب ه کارگردانی
خ��ود ،نگاه��ی متفاوت به این اثر داش��ته اس��ت.
شخصیتهای اث ِر سارتر در دوزخی که از کردارشان
شکل گرفته بهسر میبرند و اصغری که پیش از این
تجرب ه دس��تیاری داود میرباقری را برعهده داشته
نمایشنامهای برگرفته از آن را طراحی کرده است.
تهیهکنندگی این نمای��ش را صابر احدی برعهده
داشته و توماج دانشبهزادی ،رویا بختیاری ،میترا
ش��یرکوند و ایم��ان اصفهانی ایفاگ��ر نقشهای
«دوزخ» هس��تند .این نمایش از چهاردهم آبان تا
چهاردهم آذرماه در پردیس تئاتر شهرزاد به نشانی
خیابان حافظ ،خیابان نوفل لوشاتو ،پالک  74روی
صحنه میرود.

نوایموسیقی
بوشهر
درانگلیس
گزارش اختصاصی
از اولین دوره پژوهشی
موسیقی بوشهر
در هادرسفیلد انگلستان
سحر طاعتی
روزنامه نگار

در که کمترین توجه به موس��یقی بومی در کش��ورمان
صورت میگی��رد و راویان و پژوهش��گران ای��ن ژانر در
خلوت خود مشغول به فعالیت هستند .استادان دانشگاه
هادرس��فیلد انگلیس با طرح و برنام��های مدون میزبان
موسیقی فولک جنوب ایران (بوشهر) شدهاند.
دانش��گاهی که دپارتمان موس��یقیاش جایگاه بس��یار
مهمی در سطح بریتانیا دارد و موسیقی جهان نیز بخش
بسیار خاص این دپارتمان است ،با پرداختن به موسیقی
جهان ،سعی در شناساندن موس��یقی دیگر کشورها به
هنرجویانش��ان دارند .در همین راس��تا «توبی مارتین»
اس��تاد ای��ن دانش��گاه از محمدرضا بالدی پژوهش��گر
موسیقی بوش��هر دعوت کرده تا به معرفی این موسیقی
غنی کش��ورمان برای دانش��جویان بپردازد .محمدرضا
بالدی پژوهشگر و سرپرست گروه موسیقی لیمر که چند
سالی است فعالیت موسیقایی خود را در انگلستان دنبال
میکند ،دراین باره میگوید :این دوره پژوهش��ی را که
مخصوص دانشجویان مقطع کارشناسی بود ،به معرفی

عکس :رامتین بالف

فیلم سینمایی «یواشکی» ساخته رضا درمیشیان
در چهلویکمین جش��نواره س��ائوپائلو در کشور
برزیل رونمایی ش��د .ب��ه گزارش ایس��نا ،نمایش
این فیلم با اس��تقبال تماش��اگران در سالن بزرگ
فستیوال س��ائوپائلو روبهرو ش��د و پس از نمایش
فیلم ،رضا درمیشیان بههمراه دو بازیگر نیوزلندی
خود به پرسشهای حاضران پاسخ داد« .یواشکی»
چهارمین فیلم بلند س��ینمایی رضا درمیش��یان
پس از فیلمه��ای «بغض»« ،عصبانی نیس��تم!»
و «النت��وری» ،فیلمی عاش��قانه اس��ت ک��ه تمام
صحنههای آن در ش��هر کراس��ت چ��رچ نیوزلند
فیلمبرداری شده اس��ت .این فیلم فرمالیستی که
داستان عالقه دو جوان به یکدیگر را روایت میکند،
به زبان انگلیسی و با حضور بازیگران نیوزلندی در
ادامه تجربههای فرمی درمیشیان تولید شده است.
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استقبال از «یواشکی»
ُدرمیشیان در برزیل

بودجهتئاترایراندرجامیزند

موسیقی ایران ،خلیج فارس و بهطور ویژه موسیقی بوشهر
اختصاص دادم .این دانشجویان بیشتر به موضوع موسیقی
جهان میپردازند و من هم سعی کردم در اولین جلسه آنها
را با ابعاد مختلف موسیقی بوشهر که بخشی از خاورمیانه
است ،آشنا کنم .وی با اشاره به اینکه دانشجویان موسیقی
دانشگاه هادرس��فیلد اولین برخورد با موسیقی ایران را
در این دوره پژوهش��ی تجربه کردند ،ادامه میدهد :این
دانش��جویان نه تنها با موس��یقی ایران ،بلکه کل منطقه
خاورمیانه آشنایی نداشتند؛ بههمیندلیل در ابتدا با نشان
دادن فیلمهایی از ارکسترهای موسیقی ایرانی و سنتی و
اجراهای استاد محمدرضا شجریان اطالعاتی به آنها دادم و
سپس به معرفی موسیقی فولکلور پرداختم که هر منطقه
دارای موسیقی ،آیین ،گویش و حتی رقصهای متفاوت
است و در نهایت به موسیقی بوشهر رسیدم.
این پژوهش��گر که در صحبتهای خود به معرفی شهر
بوشهر از نظر فرهنگی ،جغرافیایی و اهمیتش در منطقه
پرداخته ،بیان میدارد :م��ن در این کارگاه به دلیل عدم
آشنایی دانشجویان ،به اهمیت این شهر از جهات مختلف
پرداختم .اینکه بوشهر شاهراه و حلقه ارتباط بین دنیای

 80سال پس از محاکمه  53نفر
سیدجواد میرهاشمی

پژوهشگر و مستندساز

هرگز به راوی اعتماد نکن،
به روایت اعتماد کن.

الرنس

«اگر قلم نمیزد 53 ،نفر در گدار تاریخ جا میماندند و
گم میشدند .بزرگ با داستانش یاد « 53نفر» را تا ابد
زنده نگهداشت».
مهم نیست راوی آغازین این یادداشت کیست و روایت
مهمتر اس��ت ۶ .نفر و  ۴۰نفر و  ۳نف��ر و  ۴نفر ،معروف
به جمع  ۵۳نفر ،هشت دهه پیش (11مهر  )1316به
جرم گرایشات سیاسی در دوران رضاشاه در سال۱۳۱۶
خورشیدی بازداشت و در زندان قصر محبوس شدند .در
این کوتهنوشت به چند روایت و انجامه بسنده میکنم تا
تاریخ ادبیات داستانی را اندکی ورق بزنیم.
روایت اول :در هر سرزمینی اعداد پیشینه و حکمت یا
حتی قداست خاص خود را دارد .همنسالنم که دوران
پهل��وی اول را لمس نکردهاند با ش��نیدن عدد «»53
بیاختیار یاد کتابی از بزرگ علوی میافتند.
«نویسنده در این کتاب میکوش��د نشان دهد که در
دوره رضاشاه چگونه با محبوسان رفتار میشود .توصیف
حاالت درونی و روحی زندانیان ارزش سند تاریخی به
نوشته علوی داده است .او صادقانه عقاید روشنفکران
زمان ه و خاطراتش را تا زمان پایان بازداش��تاش (25
شهریور )1320با داستانسرایی ترکیب کرده است.
سید مجتبی آقاب ُ ِ
زرگ علوی ماجرای رفته بر او و دیگر

ش��رق و غ��رب و دروازه ورودی ایران در قدی��م بوده؛ به
طوری که از اواخر دوره افشاریه تا اواخر قاجار مهمترین
بندرجنوبی ایران محسوب میشده و دروازه ورودی این
تمدن به حساب میآمده است .درباره اینکه بوشهر دارای
دومین دبیرستان بعد از دارالفنون بوده ،در ایران و بسیاری
اتفاقات در بوش��هر جزء اولینها به حساب میآید و این
شهر بهدلیل داش��تن تجار بزرگ ارتباط بسیار زیادی با
کش��ورهای آفریقایی ،عربی ،هند و حتی اروپایی داشته
و همین امر باعث ش��ده که فرهن��گ متنوعی در اینجا
ایجاد شود و همه این فرهنگها در کنار هم جمع شدند
و فرهنگ دیگری را ب ه نام بوشهر بهوجود آوردند که البته
فرهنگ غنی ایرانی زیربنای آن بوده است.
وی ادامه میدهد :در بخش موس��یقی به موس��یقیهای
ش��ادی ،عزاداری ،نوحهها و معرفی س��ازهای بوشهری
پرداختم و با سازهایی که داش��تم برخی نغمات را اجرا و
برخی دیگر را در قالب فیلم برایش��ان به نمایش گذاشتم.
بخش مهمی از این کارگاه را نیز به مراس��م س��نج و دمام
اختصاص دادم و درباره جایگاه ،سازبندی ،علت پیدایش
و تأثیرپذیریاش از دیگر موس��یقیها صحبت کردم که

اعضای  ۵۳نفر را با قلمی توانا به ثبت رسانده است.
***
روایت دوم :علیاشرف درویشیان که بهتازگی به دیگر
همقطارانش پیوسته؛ میگوید« :خسرو [گلسرخی]
شب آخر قبل از اعدام ،به من گفت «ما اشتباه کردیم،
نویسنده تنها سالحش قلم است ،نه تفنگ و گلوله ،تو
ن روز تکلیفم با نوشتن
اش��تباه ما را نکن ».من از هما 
و رفتار روش��نفکری خودم مشخص ش��د ،نوشتن و
نوشتن ،همین».
و شاید بزرگ علوی هم در شبهای دیجور زندان قصر
فکر میکرده اس��ت که بهترین مبارزه این اس��ت که
روزگار رفته بر  53نفر را باید قلمی کند و کرد.
روایت س�وم :در نامهای از جمالزاده به بزرگ علوی
در کت��اب «نوش��تن در غربت» به کوش��ش مجتبی
کولیوند میخوانیم« :ژنو  29مه  .1957دوست قدیمی
دورافتاده ،کاغذت رسید .پس از سالها اولین بار است
که چشمم به خطت میافتد و ش��اید اساسا اولین بار
باشد که به من کاغذ نوشتهای .نمیدانم سابقا مثال در
موقع عروسی خودت با آن دختر بدبخت با من مکاتبه
کردهای یا نه »...
در پاورقی این نامه کولیوند توضیح میدهد« :منظور
از دختر بدبخت همس��ر اول بزرگ علوی است به نام
مارگریتا ش��اتینزون (یا شاینهزون) زیرا پس از مدت
کوتاه��ی از ازدواج این دو ،بزرگ عل��وی در ارتباط با
فعالیت گروه  53نف��ر به رهبری تق��ی ارانی در دوره
رضاشاه دستگیر و زندانی ش��د .این امر یکی از دالیل
جدایی و طالق این زوج جوان شد».
دختر جوان نمیدانس��ت «این ده��ر یکی عروس پر
ُمکراست» و پس از واقعه پدرش آن دو را مجبور میکند

خوشبختانه بازخورد بسیار خوبی از دانشجویان دریافت
کردم؛ بهطوریکه س��ؤاالت متعددی داشتند؛ خصوصا
درباره نحوه اجرای س��ازها و حتی درباره عالقهمندی من
درباره خوانن��دگان و نوازندگان ایران نیز پرس��شهایی
داش��تند و حتی خواس��تار دسترس��ی به منابع صوتی و
تصویری موس��یقی ایران بودند .بالدی در بخش دیگری
به ابراز خرس��ندی استادان دانش��گاه هادرسفیلد اشاره
دارد و میگوید :میزان توجه اس��تادان و دانشجویان این
دانشگاه برای من خیلی جالب بود؛ به طوری که از بهوجود
آمدن چنی��ن فرصتی و ارتباط با ش��خصی چون من که
پژوهشگر این موسیقی بودم بسیار ابراز خوشحالی کردند
و خواستار ادامهدار شدن چنین کارگاههایی شدند .یکی از
اتفاقات تأسفبار کشورمان عدم توجه به مقاالت پژوهشی
موسیقی است؛ به طوری که با وجود پژوهشگرانی که در
داخلبهبخشهایمختلفموسیقیبهویژهموسیقیبومی
پرداختهاند،اینمقاالتوپژوهشهاثبترسمینشدهاندو
ایندرحالیاستکهاستادانومدیراندانشگاههادرسفیلد
نهتنها توجه خود را به موس��یقی بومی ای��ران با برگزاری
کارگاه پژوهشی نشان دادند ،بلکه قول ثبت پژوهشهای

دريچه

دوره آشنایی با ریتم های جنوب ایران در دانشگاه «هادرسفیلد»

محمدرضا بالدی را در زمینه موسیقی بوشهر دادند.
بالدی خود در این باره میگوید :بعد از برگزاری این دوره
پژوهشی و با بررسی پژوهشها و سوابق کاری من و گروه
لیمر با اصرار پیشنهاد کردند من به صورت افتخاری مقطع
فوق لیسانس را با دانشجویان این دانشگاه بگذرانم و این
دوره را فقط به تدوین و بازنشر برخی پژوهشهایم درباره
موسیقی بوشهر اختصاص دهم که در نهایت از طریق این
دانشگاه به ثبت برسد.
موسيقی

دولتپیگیرلغوکنسرتهاست
از یکدیگر جدا شوند و این چنین بود که در 34سالگی
«فریدون ناخدا» نویسنده مجله دنیا ،به جنگ اشقیا
رفت و عروس سپیدبختش را از دست داد.
***
روایت چهارم :تق��ی ارانی یک��ی از متفکران تاریخ
معاصر ایران اس��ت که زندگ��یاش در هالهای از ابهام
قرار گرفته و از آن سوءتعبیرهای فراوانی شده است.
ارانی را بیش از آنکه دانشآموخته دانشگاه برلین بدانیم
با مجله دنیا (اول بهمن ماه  ۱۳۱۲شروع انتشارش بود
و خرداد  ۱۳۱۴بر اثر بخشنامه وزارت فرهنگ ،ناگزیر
به تعطیل شد) و مبارزات فکریاش میشناسیم .اگر
چه دکتر ارانی در  ۲۸آذر  ۱۳۰۷خورشیدی از رساله
دکتری خود تحت عنوان «خواص احیاکننده اس��ید
هیپوفس��فری» دفاع کرد اما فعالیت سیاس��یاش بر
دیگر دانشش سایه افکنده است .او شاخصترین فرد
از  53نفر است.
وص��ف زندگ��ی و فعالیته��ای تق��ی اران��ی در این
کوتهنوشت نگنجد.
***
روای�ت پنجم :از خلیل ملکی ،رضا روس��تا (پدر بانو
هما روستا) ،انور خامهای تا باقی  53نفر هر یک روایت
خاص خ��ود را از آن دوران دارند و این ماجرا میتواند
یک فرصت مطالعاتی و پژوهشی باشد و این یادداشت
در روزنام��ه «جامعهفردا» یادکرد یک رویداد تاریخی
است .چرا که فردای بهتر در گرو خوانش گذاشته است
تا جامعه پویا و بالنده داش��ته باشیم .برای پی بردن به
حقیقت ماجرا و پیدا کردن صاحب اصلی چشمهایش
یا نیاز به وجود اس��تاد ماکان و فرنگیس اس��ت یا یک
آقا ناظم !!!

انور خامه ای تنها بازمانده « 53نفر»

چهارسال حبس شدن در زندان قصر او را بزرگ آقای
داستان فارس��ی کرد .علوی را مبدع ادبیات داستانی
زندان در ایران میدانند .این دوران تأثیری شگرف بر
آثار بزرگ آقا گذاشت.
***
انجامه« :ش��هر تهران خفقان گرفت��ه بود ،هیچکس
نفسش درنمیآمد؛ همه از هم میترسیدند ،خانوادهها
از کسانش��ان میترس��یدند بچهها از معلمانشان،
معلمها از فراشها و فراشها از سلمانی و دالک؛ همه
از خودشان میترس��یدند ،از سایهشان باک داشتند.
همهجا ،در خانه ،در اداره ،در مس��جد ،پش��ت ترازو،
در مدرس��ه و در دانش��گاه و در حمام ماموران آگاهی
را دنب��ال خودش��ان میدانس��تند .در س��ینما موقع
نواختن سرود شاهنش��اهی همه بهدور و بر خودشان
مینگریستند ،مبادا دیوانه یا از جان گذشتهای برنخیزد
و موجب گرفتاری و دردسر همه را فراهم کند .سکوت
مرگآسایی در تمام کشور حکمفرما بود  »...و این آغاز
داستان «چشمهایش» است .بر  53نفر چه رفته است
که اینگونه ترس سایهوار همه را دنبال میکند ؟
این پرس��ش س��رآغاز دوبارهخوانی ادبیات داستانی
دوران پهلوی اول و دوم اس��ت تا با فضای مسموم آن
زمان بیشتر آشنا شویم.

حمیدرض��ا نوربخش ،مدیرعامل خانه موس��یقی
روز گذش��ته در گفتوگو با رسانهها صحبتهایی
را درخصوص لغو کنس��رتها ،بیم��ه هنرمندان
موس��یقی نواحی و جشنواره موس��یقی فجر ارائه
داده است.
وی در گفتوگو با مهر عنوان کرده که هنرمندان
موس��یقی نواحی برای ما بس��یار مهم هس��تند،
همچنین ما در جشنواره موسیقی فجر نیز بخش
خاصی را به موس��یقی نواحی اختصاص دادهایم و
امسال نیز این بخش پررنگتر خواهد شد.
این خواننده با اشاره به اینکه مسئله بیمه هنرمندان
موس��یقی نواحی پیگیری شده است ،گفته است:
بیمه هنرمندان موسیقی نواحی به دو بخش تقسیم
میش��ود؛ گروهی از آنها بیمه تأمی��ن اجتماعی
هستند و گروهی نیز بیمه درمانی .هنرمندانی که
از لحاظ قانونی و همچنین س��قف سنی که تأمین
اجتماعی بیمه میکند مشکلی نداشتهاند ،ما آنها
را بیمه کردهایم.
مدیرعامل خانه موسیقی درباره بررسی مشکالتی
ک��ه پیش از ای��ن برای موس��یقی و ب��ه خصوص
لغو کنس��رتها بهوجود آم��ده بود ،بی��ان کرده:
پیگیریهای خوبی در این خصوص انجام ش��ده؛
پیگیریهای ما صرفا صنفی است و بیشتر باید خود
دولت این مسئله را پیگیری کند و البته میدانیم
که پیگیری هم میکند.
نوربخش درباره سیوسومین جشنواره موسیقی
فجر هم گفته است :این دوره از جشنواره بیستم تا
ی امسال برگزار میشود.
سیام د 

