یادی از پیر پژوهش گیالن استاد فریدون نوزاد

هالیوود باز هم خبرساز شد

شهادت دو زن
علیه داستین هافمن

کارنامه ماندگار

ن 1396
شنبه  13آبا 
سال اول ،شماره 7

 13 14آبان  1395مقارن است با نخستین سالروز درگذشت پژوهشگر
نامدار گیالنی استاد فریدون نوزاد؛ مردی بزرگ که نزدیک به یک
قرن با خوشنامی زیست و آثار ارزشمند و خاطرات خوش از خود
بر جای گذاش��ت .اس��تاد فریدون نوزاد  6بهمن ماه ۱۳۰1در محله
«درویش مخلص» رشت به دنیا آمد .پدرش شادروان حسین نوزاد
فردی مالدار و کتابدوست...

 13با باالگرفتن جنبش افشاکردن تعرضها و تجاوزهای جنسی در
هالیوود« ،داستین هافمن» با شهادت دو زن ،به جمع متهمان
پیوس��ت« .گاردین» نوشت :جریان رس��واییهای اخالقی در سینمای
هالیوود که با شکایت دهها زن از «هاروی واینستاین» ،تهیهکننده قدر
و سرشناس شروع شد...
خبر روز

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی:

ترخیص جمشید مشایخی
از بیمارستان

جمشید مش��ایخی پس از ترخیص از بیمارستان
از وضعیت��ش ابراز رضای��ت کرد .ای��ن بازیگر که
(پنجش��نبه11 ،آبانماه) از بیمارس��تان مرخص
شده است ،در گفتوگویی کوتاه با ایسنا بیان کرد:
حالم بهتر است ،اما همچنان باید تحتنظر باشم.
او ادامه داد :درد زیادی داشتم که خوشبختانه بهتر
شدم و فعال باید استراحت کنم .مشایخی با اشاره
به مراجعه مردم به بیمارس��تان برای عیادت از او،
گفت :مردم همیش��ه محبت دارند و من شرمنده
آنها هستم ،اما از سوی پزشکان امکان مالقات نبود
و از آنها عذرخواهی میکنم.

رهایی خطر محاصره
از خانه دوتارنواز ترکمن

نوای بلبل شرق در استانبول
عالیم قاس��ماف ،هنرمند جهانی موس��یقی کشور
آذربایجان مش��هور به بلبل ش��رق ،امروز ش��نبه
 13آبان ،کنسرتی را در چارچوب جشنواره ادبیات
بینالمللی جوانان در اس��تانبول برگ��زار میکند.
بهگزارش آناتولی ،عالیم قاس��ماف هنرمند جهانی
موسیقی کشور آذربایجان ،در چارچوب جشنواره
ادبیات بینالمللی جوانان که از طرف وزارت فرهنگ
و گردشگری ترکیه و شرکت رسانهای سانجاک در
استانبولبرگزارمیشود،کنسرتبرگزارخواهدکرد.
قاسمافدرپایانجشنوارهادبیاتبینالمللیجوانان
روی صحنه خواهد رفت .این کنس��رت در س��الن
کنفرانس پروفسور دکتر جمیلبیسل در دانشگاه
استانبول و س��اعت  ۱۹عصر روز پایانی جشنواره،
چهارم نوامبر ،مصادف با  13آبانماه برگزار خواهد
شد و فرغانه قاسمآوا ،دختر هنرمند عالیم قاسماف
نی��ز وی را همراهی خواهد کرد .در این جش��نواره
جوانانی از ترکیه و خارج از کش��ور ،کارهای هنری
خود را بهنمایش میگذارند.

ارسال بیش از   ۱۰۰۰اثر
به پنجمین جایزه محتشم

معاون هنری و س��ینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اس�لامیاستان تهران ،از ارس��ال بیش از هزار اثر به
پنجمی��ن جایزه هن��ر و ادبیات محتش��م خبر داد.
محمدحسیناسماعیلی،بااشارهبهاینکهبعدازانتشار
یفراخوانپنجمینجایزههنروادبیاتمحتشم،
عموم 
خوشبختانه استقبال خوبی از این رویداد هنری شده
است،گفت:بیشازهزاراثربهدبیرخانهجایزهمحتشم
ارسال شده است .اسماعیلی افزود :امکان تمدید زمان
ارس��ال آثار وجود ندارد و عالقهمندان و هنرمندان
فقط تا پایان  14آبانماه فرصت دارند تا آثار خود را به
دبیرخانه ارس��ال کنند .وی گفت :در مجموع  80اثر
به نمایشگاه راه پیدا میکنند که از 20تا  25آبانماه
هر روز از س��اعت  ۱۰تا  19در گالری رسولمهر واقع
در س��عادتآباد ،بلوار دریا ،خیابان مطهریشمالی،
ک��وی مروارید آماده نمایش میش��وند و بازدید نیز
ب��رای عموم آزاد اس��ت .اختتامیه جایزه محتش��م
نیز روز  24آبانماه س��اعت  15در سالن اجتماعات
گالری رسولمهر در آدرس فوق برگزار و برگزیدهها
در بخشهای مختلف معرفی خواهند شد .بهگفته
وی ،پنجمین جایزه هنر و ادبیات محتشم ،بههمت
اداره کل ارش��اد و فرهنگ اسالمیبرگزار میشود و
شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را تا  14آبانماه
به آدرس ایمیل honariershad@gmail.com
ارسال کنند.

یکماه مانده به پایان دولت دهم و زمانی که متوجه شدند گزینه موردنظر
آنها رای نمیآورد 400،نیروی غیر متخصص را استخدام کردند
13
حرفهای تازه رئیس سازمان سینمایی درباره فیلمهای مشکلدار

کارماپلیسیوپاسبانینیست

جامعه ف�ردا :محمد مه��دی حیدریان اواخر
زمستان گذش��ته بعد از اس��تعفا یا به تعبیری
برکن��اری حجتاهلل ایوبی بر صندلی ریاس��ت
ش از آن مشاور
سازمان سینمایی تکیه زد .او پی 
عالی وزیر فرهنگ ارش��اد اس�لامی شدهبود و
بالفاصله بعد از اس��تعفای ایوبی ،سرپرس��ت
سازمان س��ینمایی ش��د و دیری نپایید که در
سمت ریاست این سازمان ابقا شد .او سازمانی
را تحویل گرفت که س��نگهای زیادی جلوی
پایش بود و بزرگترین سنگ ،فیلمهای توقیفی
بود که روی دست سازمان سینمایی مانده بود.
حیدری��ان در اقدام��ات اولیهاش س��عی کرد
که ق��دری این جاده ناهموار را مس��طح کند و
توانس��ت پنج فیلم مهم یعنی «خانه پدری»،
«خانه دختر»«،عصبانی نیستم»« ،آشغالهای
دوست داش��تنی» و «پاردایس» را رفع توقیف
کند اما با این ح��ال همچنان فیلمهای توقیف
شده زیادی هس��تند که برداشتن سنگهای
این جاده ناهم��وار را از جلوی پ��ای حیدریان
سخت کرده است .او در تازهترین گفتوگویی
که با ایس��نا کرده درباره رسیدگی به فیلمهای
مشکلدار گفته اس��ت :فیلمها در جریان طی
کردن روند خود هس��تند .ی��ک کمیته اصالح
تعریف و عمده کارهای آن انجام شده است.
حیدری��ان در ادامه حرفهای��ی زده که از آنها
میتوان چشمانداز خوبی را پیشبینی کرد .او
گفتهکه«اصلفیلمتوقیفیرابایدفراموشکرد»
و تأکید کرده که یک فیل��م یا مجاز به نمایش

است یا نیست .اگر ش��رایط اکران داشته باشد
ک��ه مکانیزم خودش را دارد ،یعنی در ش��ورای
اکران بررسی میشود که متناسب با چه سنی
و برای کدام س��ینما و چه تعداد سینما نمایش
داده شود .سازمان س��ینما برای اکران فیلمها
مکانیزم��ی را در پی��ش خواه��د گرف��ت؛ اول
قاب��ل نمایش بودن یا نبودن ی��ک فیلم و دیگر
اینکه فیلمها باید رده س��نی داش��ته باش��ند،
یعنی این س��ازمان در دستورالعملی که قبل از
جشنواره منتش��ر خواهد کرد توصیه میکند
که چه فیلمهایی را چه کسانی ببینند و انتخاب
با خود افراد اس��ت .او البته مشکالت مربوط به
آثار را مشکلی همیشگی دانسته اما گفته است
که تالش سازمان س��ینمایی این است که این
مش��کالت را به حداقل برسانند .حیدریان این
کار را یک کار فرهنگی دانس��ته و گفته که این
کار اصال پلیسی و پاسبانی نیست.
رئیس س��ازمان س��ینمایی بعضی اتفاقات در
س��ینما را طبیعی دانسته و باز هم قول داده که
این مش��کالت را به حداقل برس��انند اما تأکید

گفتن برای فراموشی

يادداشت

علیرضا بهنام

روزنامه نگار

وقتی همهچیز را میگوییم ،البهالی گفتههامان چیزهایی را بهفراموش��ی
میسپاریم که فراموشکردنشان برجستهکردن جای خالی آنهاست .موریس
بالنش��و ،در مقاله درخشان «در باب فراموشی» این فرآیند را اینطور تعریف
میکند« :در کلمهای که فراموششده است ،فضای بیرون از آنجایی را تصرف
میکنیمکهکلمهدرآنسخنمیگویدوبهآنچیزیچنگمیزنیمکهاکنون
ما را به س��کوت خویش بازمیگرداند ،بهمعنای ناموجود ،ممنوع و همچنان
پنهان ».این جایخالی که با عمل فراموش��ی برجسته میشود ،گوهر اصلی
شعرهای کتابی است که اینجا به آن میپردازیم.
شعرهای آناهیتا رضایی در کتاب «حق تیر به سگهای خانگی» به دوگونه بر
جایخالی تاکید میکنند .درپاره نخست که نامی ندارد و الجرم میتواند به نام
اصلیکتابخواندهشود،جایخالیباعبورازحولوحوشمعناوبرجستهکردن
حواشی در قالب سطرهایی بلند القا میشود .راوی این پاره از کتاب ،در تالش
استبابرجستهکردندانشعمومیوسخنگفتنازهمهچیزبدوناشارهکردن
به یکچیز خاص جایی خالی را برجسته کند که قرار است عمدا فراموش شود
تا بیشتر بهچشم بیاید .در پاره دوم با عنوان کلی «شرحهخوانی در ابوغریب»
جایخالی خودش را بهشکلی مدرنیستی در استعارهپردازی نشان میدهد
که در ادبیات ایران و جهان سابقهای طوالنی دارد .در این پاره از کتاب ،رابطه
فراموشی با یادآوری رابطهای متناظر است؛ یعنی هرچیزی که ذکر میشود
نشانهای است از چیزی که ذکرنشده اما غیاب آن با استعارهای که در شعر آمده
ملموس اس��ت .بهاینترتیب چرخه یادآوری و فراموشی در این پاره از کتاب،
بهسرعت اتفاق میافتد و با اندکی آشنایی فرامتنی با فضایی که شعرها در آن
سروده شدهاست ،شعرراباصرفانرژیکمتریازجانبخوانندهخوانا میکند.
مثالی از شعرهای این بخش ،شاید منظور را بهتر آشکار کند:
چراغهای رابطهام با ماه
شب شهر مردگان را
صالت ظهر کرده است
در یال اسد
(صفحه)47

در این پاره آغازین شعر «حرارت در حاشیه» راوی با گفتن از
ماه و اسد ،به واقعهای اشاره میکند که برای اکثر خوانندگان
آشناست .مرگی آشنا که در وقت معینی از سال رویداده و
همین اشاره کافی است تا از طریق غیاب حضور آن مرگ به
استعاره مرکزی شعر تبدیل شود.
د ر پاره نخست کتاب اما وضع بهگونه دیگری است .هجوم

کرده که مش��کالت س��ینما به صفر نمیرسد
ولی سعی میکنند به حداقل برسانند .او اظهار
امیدواری کرده که مسئله فیلمهای مشکلدار
آنها را متوقف نکند و گفته که باید ببینیم صنعت
سینما و تصویر در دنیا کجاست و ما کجا هستیم.
حیدریان با اب��راز نگرانی از این مس��ئله که ما
در بخشهای��ی از برنامههایمان در تلویزیون
تقریب��ا ۷۰درص��د مصرفکنن��ده تولی��دات
خارجی ش��دهایم ،ادامه داد :در  30 - 20سال
گذشته کش��ور دروازهای داشت که میبستیم
و نمیگذاشتیم کس��ی فیلمی را به کشور وارد
ن کار ص��ورت میگرفت آن را از او
کند و اگر ای 
میگرفتیم و به فیلمی اجازه ورود نمیدادیم.
رییس س��ازمان س��ینمایی تأکید ک��رده که
تخاصم��ی بی��ن ارزشهای م��ا و تولیدکننده
فرهنگ��ی وج��ود دارد و توضی��ح داده اس��ت:
در س��اخت آثار هن��ری دو اتف��اق میافتد؛ یا
کماطالعی س��ازنده است یا اشتباه گرفتن یک
موضوع و متوقف شدن در سیگنالهای سطحی
و پرداختن به آن در عمق��ی که دیگر حقیقت
ندارد .این مس��ئله میتواند ب��ه بیننده آدرس
اشتباه بدهد و حق فرهنگی مخاطب نیست.
او برای جلوگیری از این کار توصیه کرده است:
برای این کار باید از ابتدا ش��روع کنیم و شرایط
مطلعشدنوایجادآگاهیبهتولیدکنندهرافراهم
کنیم .اصل کار ما این است که به اینجاها برسیم .
حق مردم نیست که از برداشت غلط شخصی من
به عنوان یک فیلمساز آسیب ببینند.

عکس :علیرضا گودرزی  /جامعه فردا

خانهعاشورگلدیبرزین،دوتارنوازبرجستهترکمنی
که بهدلی��ل عدمپرداخت وام بانکی از س��وی دولت
درحالمصادرهبود،باحمایتیکیازخیرینوصندوق
پیشکسوتانبهاوبرگرداندهمیشود.اودرگفتوگوبا
ایلنا گفت :بنابر گفتوگوهایی که با نماینده صندوق
حمایتازهنرمندانداشتم،قرارشدهمنبهگلستان
برگردم و لیست و مدارک بانکی برای آنها ارسال کنم
تادربازپرداختاینوامبانکیکارهاراانجامبدهند.این
نوازندهدوتارهمچنینعنوانکرد:بعدازمطرحشدن
خیر ایرانی که تازه
مصادره خانه من در رسانهها ،یک ّ
از آمریکا به یزد برگشته بود نیز با من تماس گرفت و
پسازجویاشدنازک موکیفماجرا،قرارشدهکهبرای
حلشدنبرخیازمشکالتپاپیشبگذارد.

وارد حریم خصوصی
مردم نمیشویم

گفت و گو با «امیر حسن چهلتن» درباره رابطه ادبیات و مطبوعات

واقعیتیکه دستکاری میشود

جامعه فردا :میگویند کس��ی ما را نمیخواند .روزنامهها و
کتابهای کاغذی را ،نسلی که نسبشان میرسد به درخت
و کلمه .مردم با کتابه��ا الفتی ندارند ،میخواهیم از ادبیات
و جادوی کتابها در روزنامهها بنویس��یم ،این سو هم کسی
نیست و آب به غربال پیمودن است .اما ما از جانسختترین
گونههای زنده روی زمینیم ،ما روزنامهنگاران و نویس��ندهها.
امی��د چنان در ما تواناس��ت که هن��وز در این بره��وت ،گاه
اتفاقهای تازهای جوانه میزند .ادبیات چیزی مثل آلودگی هوا
و ترافیک و بیکاری نیست که ما بیرون گود بایستیم و منتظر
باشیم که دولتیها آستینی برایش باال بزنند .تبلیغات دولتی
فقط بهکار کتابهای سفارش��ی میآید و شبکههای مجازی
هم همین که دلنوشتههای 14سالگی را بهنام شاملو و صادق

آن سوی مرز

ارجاع به ضربالمثلها و اسامی آشنا در کنار تضمینهای گاهوبیگاه سطرهای
ش��اعران شناختهش��ده از فروغ فرخزاد تا علی قنبری ،چنان فضایی ایجاد
میکند که تشکیل اس��تعارهای مرکزی از خالل اینهمه آگاهی تکهپاره به
امری ناممکن تبدیل میشود .بهاینترتیب همهچیز گفته میشود تا گفتنی
اصلی بهفراموشی سپرده شود .نوعی فرس��تادن عمدی امر فراموششده به
ناخودآگاه تا خود در زمان مناسب در ذهن خواننده شکل بگیرد .در نمونهای
از این شعرها میخوانیم:
چه شده است؟
فیل سینهات چه زود به کشمیر پرتاب شد
شاید لیتیومهای آخرین ویزیت از جانب مارکی دوساد نبود؟
و این مانیای کزکرده در اوقات فراغت
اگرچه نادر
اما غریب است نازنین!
غریب!

حضور «ماجان» در بخش
رقابتی دو جشنواره خارجی
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اینجا در سطرهای نخستین شعری با نام «نشانده» اشاره مستقیم به ضربالمثل
«فیل کسی یاد هندوس��تان کردن» و نقلقول همراه با اندکی تحریف از سطر
بسیار آشنای احمد شاملو بههمراه اشاره به نام مارکی دوساد نویسنده فرانسوی
که تحلیل آثارش در روانشناسی فرویدی نقش ارجمندی دارد ،پارههای مختلف
آگاهی است که پازلی را پیشروی خواننده میچیند اما اجازه نمیدهد خواننده
آن را زود حل کند و برچیند .روش��ن است که اشاره به موقعیت حاد روانی راوی
در برخورد با موردی عاطفی اس��ت اما این مفهوم تنها با دنبالکردن نشانهها و از
طریقحواشیبسیارنامرتبطباهمدرذهنشکلمیگیردودرواقعهمانامرعمدا
فراموششده است که حضورش از طریق غیاب بهعرصه میرسد .آنچه تا به اینجا
گفتیم ،جوهره اصلی اتفاقی است که در شعر آناهیتا رضایی افتاده است .میماند
تجربههای گاهوبیگاه زبانی و اجرایی در گوش هوکنار کتاب که طیف گستردهای
را شامل میشود و هرکدام از این تجربهها نیز تنها در یک شعر دیده میشود که
نشان میدهد مقصود امتحانکردن شیوهای از اجرای شعری
است که پیشتر در شعر دودهه اخیر تجربهشده است .گاهی
این اجراها مانند شعر «بیمه »sosشکل بهتری دارند و گاهی
مانند شعر «شرحهخوانی در ابوغریب» اجرایی خامدستانه از
فن چندصدایی هستند که خوب جانیفتاده است .بااینهمه
اصرار شاعر به تجربهکردن و نترسیدن او از انتشار این تجربهها،
نمره مثبتی است که در کارنامه او خواهد ماند .درنهایت اینکه
آناهیتا رضایی در دومین مجموعه شعرش نشان میدهد که
در کار شعر جدی است و به آینده چشم دارد.
حق تیر به س�گهای خانگی ،آناهیتا رضایی ،چاپ
اول،1396نشر حکمتکلمه

فیلم سینمایی «ماجان» به بخش مسابقه دو جشنواره
بینالمللی روس��یه و هن��د راه یافت .بهگ��زارش روابط
عمومیفیلم« ،ماجان» بهکارگردانی رحمان سیفیآزاد
به بخش مسابقه جش��نواره بینالمللی فیلم «آکبوزات
نقرهای» روس��یه راه پیدا کرده اس��ت .این جشنواره با
هدف اعتباربخش��ی به کارگردانان خ�لاق که با تمرکز
بر موضوعات مل��ی ،فرهنگی و قومیفیلم س��اختهاند،
امس��ال در تاریخ  ٨تا  ١٠دسامبر (  ١٧تا  ١٩آذرماه) در
شهر اوفای روسیه برگزار میشود .همچنین این فیل م به
بخش سینمای جهان پانزدهمین جشنواره بینالمللی
فیلم چنای هند راه یافت .جش��نواره چنای هند از  ٢٣تا
 ٣٠آذرماه با همکاری بنیاد تقدیر س��ینمای هند برگزار
میش��ود و با نمایش فیلمهای منتخب سینمای جهان،
تالش در ارتقای سطح کیفی سینمای غیرتجاری دارد.
در فیلم «ماجان» مهتاب کرامتی ،فرهاد اصالنی ،سیما
تیران��داز ،بهنوش بختی��اری ،علیرضا اس��تادی ،بابک
انصاری ،بازیگر نوجوان :محمدمهدی احدی ،بازیگران
خردس��ال :عرفان برزین و س��ارا میرایی به ایفای نقش
میپردازن��د« .ماجان» روایتگر قصه زوجی اس��ت که با
چالش بزرگی در مواجهه با فرزند خود روبهرو هستند.
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هدایت و ...به خوردمان ندهند جای بس��ی ش��ادمانی است.
روزنامهنگاری هم در شکل دولتیاش میشود همان چیزی که
قرار است در سازمان نظام رسانهای بر سرش بیاید؛ محدودتر
و بستهتر از آنچه هست .اینجاس��ت که میشود گفت رابطه
نهاد ادبیات و مطبوعات ،بهرغم همه نامالیمات و کاستیها،
رابطهای مهم و انکارنش��دنی است؛ رابطهای که اگر برمبنای
ش��ناخت عمیق و قضاوت صحیح و دلس��وزیهای مشفقانه
شکل بگیرد ،هنوز بهترین شکل ترویج ادبیاتی است که به آن
ادبیات واقعی و اصیل میگوییم .با امیرحسن چهلتن درباره
همین ارتباط حرف میزنم .ارتباط��ی که باید آرام آرام مثل
ققنوس از خاکستر خود دوباره زاده شود و اوج بگیرد وگرنه در
قاب این آسمان جز ابرهای بیباران چیزی به تماشا درنمیآید.

کتاب

شناختنامه درویشیان
بالتکلیف است
آرش س��نجابی ،نویسنده کتاب «ش��ناختنامه
علیاشرف درویشیان» میگوید که چاپ این کتاب
از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ممنوع اعالم
شده اس��ت .او به ایلنا گفته که کتابش از سال ۸۶
چندینبار برای دریافت مجور به وزارت ارشاد رفته،
ن س��الها پشت سد سانسور مانده
ولی در تمام ای 
اس��ت .س��نجابی میگوید :کتاب در ابتدا با جمله
«اثر درحال بررس��ی اس��ت» و بدون گفتن پاسخ
«نه» برای  ۸-۹س��ال بالتکلیف مانده بود و حتی
اصالحیهای که برای تغییرات به نشر مروارید اعالم
شده بود ،پس گرفته شد تا با بررسیهای دقیقتر
اصالحیهها را مجدد عنوان کنند.
ام��ا بهگفت��ه ای��ن نویس��نده درنهای��ت چ��اپ
کت��اب ممنوع اعالم میش��ود و ش��هناز دارابیان
(همسر علیاشرف درویشیان) حدود یکماه پیش
از او میخواه��د که کار را از نش��ر مروارید تحویل
بگیرد تا خودشان ناش��ر دیگری را برای پیگیری
دریافت مجوز اثر پیدا کنند ،چراکه این نشر دیگر
تمایلی نداشته با ارشاد وارد مذاکره دوباره شود.
س��نجابی میگوید :طبق گفته نش��ر مروارید این
اثر س��ال  ۹۲و اواخر دولت دوم آقای احمدینژاد،
غیرقابل چاپ اعالم ش��د اما این موضوع در دولت
آق��ای روحانی بهصورت رس��می به ناش��ر اطالع
داده شد.
این نویسنده و مترجم تاکید میکند :حتما تا عید
ناش��ر تازهای را انتخاب میکنیم و پیگیر انتش��ار
شناختنامه علیاش��رف درویش��یان میشویم.
این بخشی از کار است که در اختیار ماست اما کار
اعطای مجوز که در اختیار ارش��اد است ،نمیدانم
چه نتیجهای خواهد داشت .امیدوارم بتوانیم برای
انتشار این اثر مجوز بگیریم تا دستکم ادای دینی
به علیاشرف درویش��یان و کارهایی که در حوزه
ادبیات و داس��تان بومی ایران انجام داده اس��ت،
کرده باشیم.

