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نشست«مطالعاتبافتو
معماریتاریخیبندرکنگ»
نشست «مطالعات بافت و معماری تاریخی
بندر کنگ» با حضور شیوا آراسته و سیامک
پناه��ی ،امروز س��اعت  ۱۵در تاالر ش��هید
مطهری دانش��گاه تربیت م��درس واقع در
بزرگراه ج�لال آلاحمد ،پل نصر (گیش��ا)
برگزار میشود.

افتتاح نمایشگاه آثار
باستانی از کره جنوبی
نمایشگاه «سیال و پارس :خاطره مشترک»
با بی��ش از  ۱۴۰ش��ی تاریخ��ی و نفیس از
کرهجنوبی ،امروز س��اعت  16در موزه ملی
ایران واقع در خیاب��ان امامخمینی ،ابتدای
خیابان س��یتیر به نمای��ش درمیآید که تا
 24آذر از ساعت  9تا  17ادامه خواهد داشت.

نشست«جغرافیایمفهومی
عرفان و تجارب عرفانی»
نشست«جغرافیای مفهومی عرفان و تجارب
عرفانی» باحضور س��یدعبدالحمید ضیایی،
امروز س��اعت  14در انجمن جامعه شناسی
ایران واقع در بزرگراه جالل آلاحمد ،پل نصر
(گیشا) ،دانش��کده علوم اجتماعی دانشگاه
تهران برگزار میشود.
خبر

نمایشگاههنرمندایرانیآلمانی
در گالری آبانبار
ای��ن روزها گالری آب انبار میزبان نمایش��گاه
هنرمند بینالمللی ایرانی-آلمانی ،تیمو ناصری
است« .من هزارتویی ترکخورده دیدم» عنوان
این نمایشگاه اس��ت که نخستین نمایش آثار
این هنرمند در ایران محس��وب میشود .آثار
او که ترکیبی از میراث اس�لامیو غربی است،
بههمان اندازه که متاث��ر از خاطراتی خاص و
ارجاع��ات مذهبی اس��ت ،از الگوهای جهانی
رسمشده توس��ط ریاضیات الهام گرفته است.
ناصری یک��ی از برندگان جای��زه هنری ابرج
در س��ال  2011بود و در س��ال  2006جایزه
هنری س��ارفرنگاس را دریافت کرد .آب انبار از
 21مهرماه مجموعهای متنوع و جالبتوجه از
مجسمهها و طراحیهای ناصری را در معرض
نمایش گذاشته است .نشانی گالری آب انبار،
خيابان انقالب ،دروازه دولت ،خيابان خاقانی،
کوچه روشنمنش ،پالک دو است.

قهر مهدی فخیمزاده
روی آنتن زنده
مهدی فخیمزاده درحالیکه مهمان پنجشنبه
شب برنامه زنده «سینمادو» بود ،بعد از ارتباط
تلفنی با الله اس��کندری برنام��ه را ترک کرد.
به گزارش ایس��نا ،این بازیگر و تهیهکننده که
درباره بیانیه تهیهکنندگان پیرامون دستمزد
بازیگران صحبت میکرد ،بعد از ارتباط تلفنی
با الله اسکندری و معطلی در استودیو باعنوان
اینکه چنین چی��زی در برنامه نب��وده ،بعد از
پخش آیتمیبدون خداحافظی برنامه را ترک
کرد .مجری برنامه هم اظه��ار امیدواری کرد
هنرمندان صبر خود را باال ببرند.

«جشن دلتنگی» با بابک
حمیدیان و مینا ساداتی
فیلمبرداری فیلم سینمایی «جشندلتنگی»
بهکارگردان��ی پوری��ا آذربایجان��ی آغاز ش��د.
فیلمب��رداری «جش��ن دلتنگ��ی» جمعه 12
آبانماه در تهران آغاز ش��د و ساغر قناعت ،یکی
از بازیگران اصلی فیل��م جلوی دوربین علیرضا
زریندس��ت رفت .این فیلم درباره رابطه واقعی
آدمها و گرهخوردن آنها با فضای مجازی است و
سازندگان فیلم تالش دارند تا اولین نمایش فیلم
در سیوششمین دوره جشنواره فیلم فجر باشد.
بابکحمیدیان،محسنکیایی،بهنامتشکر،مینا
ساداتی ،پانتهآ پناهیها و ساغر قناعت بازیگران
فیلم «جشن دلتنگی» هستند.

عکس:علیرضا گودرزی
 /جامعه فردا

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

واقعیتیکهمدامدستکاریمیشود

میگویند کسی ما را نمیخواند .روزنامهها و کتابهای کاغذی را ،نسلی که نسبشان میرسد به درخت و کلمه .مردم با کتابها الفتی ندارند ،میخواهیم از ادبیات و جادوی کتابها در روزنامهها بنویسیم ،این سو هم کسی نیست و آب به غربال پیمودن
اس�ت .اما ما از جانس�ختترین گونههای زنده روی زمینیم ،ما روزنامهنگاران و نویسندهها .امید چنان در ما تواناست که هنوز در این برهوت ،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 سفارشی میآید و شبکههای مجازی هم همین که دلنوشتههای 14سالگی را بهنام شاملو و صادق هدایت و ...به خوردمان ندهند جای بسی شادمانی است.
روزنامهنگاری هم در ش�کل دولتیاش میش�ود همان چیزی که قرار است در سازمان نظام رسانهای بر سرش بیاید؛ محدودتر و بستهتر از آنچه هست .اینجاست که میشود گفت رابطه نهاد ادبیات و مطبوعات ،بهرغم همه نامالیمات و کاستیها ،رابطهای
مهم و انکارنشدنی است؛ رابطهای که اگر برمبنای شناخت عمیق و قضاوت صحیح و دلسوزیهای مشفقانه شکل بگیرد ،هنوز بهترین شکل ترویج ادبیاتی است که به آن ادبیات واقعی و اصیل میگوییم .در عین حال بخشی از ادبیات اصیل به دنیای مجازی
و دور از دس�ترس مراکز رس�می منتقل شده است .این فضا باعث میشود تا آنها که امکان چاپ ندارند رو به آن شبکه آورند .بهنظر میآید دنیای سانسور و حذف گذشته است و نمیتوان چندان از سانسور نالید .با امیرحسن چهلتن درباره همین ارتباط
حرف میزنم .ارتباطی 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.
آرزو شهبازی
روزنامه نگار

از دوران رونق مطبوع�ات یعنی دهه  70تا
به امروز صفحات ادب�ی در همه روزنامهها
وجود داش�تهاند و هنوز هم به حیاتشان
ادامه میدهند .شما فکر میکنید کارکرد
این صفحهها طی این س�الها چ�ه اندازه
تغییر کرده و آیا هن�وز قدرت تاثیرگذاری
بر جریانهای ادبی را دارند؟

واقعیت این است که پیش از دوم خرداد نویسندگان
مستقل هیچ جایگاهی در روزنامهها نداشتند ،البته
س��ال اول انقالب که فضای بازتری
منهای یکی ،دو
ِ
رسمی پیش
وجود داشت .حضور ما در روزنامههای
ِ
از دوم خرداد اغلب به این سبب بود که مورد توهین
و تحقیرمان قرار دهند .بع��د از دوم خرداد وضعیت
فرق کرد .اولینبار که روزنامه همشهری تصویر مرا
منتشر کرد ،وقتی به خرید رفتم اغلب کاسبان محله
مرا میشناختند .این خاطره مربوط به دورانی است
که روزنامه همش��هری پرتیراژ و تاثیرگذار بود .بعد
از آنهم جامعه و توس و نش��اط و ...ش��کل گرفتند
و روزنامهها بهسراغ نویسندگان مستقل آمدند .این
اتفاق تازهای برای ادبیات بود ،اما بعد از چند سال که

آن شور و فتور خوابید ،صفحات ادبی بهجای اینکه
به مس��ائل جدیتر ادبیات بپردازن��د ،مروج نوعی
آماتوریسم ادبی ش��دند .در عین حال فکر میکنم
شاید روزنامه جای مناسبی برای مطالب جدی ادبی
نباش��د .جای اینگونه مطالب در مجالت ادبی است
که قبال وجود داشت ،از جمله آدینه ،دنیای سخن،
گ��ردون و ...اما حاال مجله ادبی به آن ش��کل وجود
ندارد .به هرحال در هر دورهای ژورنالیسم میتواند
برای ادبیات و معرفی کتابها بسیار مفید واقع شود
گرچه امروز ما وارد وضعیت متفاوتی شدهایم و این
کارکرد بسیار ضعیف شده است.
ش�ما در م�ورد آماتوریس�م ادبی صحبت
کردید ،درحالی که بس�یاری عقیده دارند
آنچه در صفح�ات ادبی برخ�ی روزنامهها
منتش�ر میش�ود چنان پیچی�ده و مغلق
اس�ت که تنها مخاطبان خاص قادر به فهم
و ارتباط برقرار کردن با آن هس�تند .یعنی
ب�ه هیچ کار مخاطب ع�ام نمیآید و بهتبع
آن نمیتواند پیون�دی میان این مخاطب و
ادبیات برقرار کند.

هر مطلبی برای همهکس نیست .نه فقط در ادبیات،
بلکه در س��ایر حوزهها هم همینطور اس��ت .شما
نمیتوانید فیلمی بس��ازید که همه مردم مخاطب

آن باش��ند و از آن لذت ببرند .مث�لا صفحات ادبی
شرق که من همواره دنبال میکنم ،به نخبگان توجه
میکند و برای مخاطب خاص است .البته شاید این
روش با کارکرد روزنامه در تضاد باشد ،چون مخاطب
همگانیت��ری دارد .به هر جهت فک��ر میکنم این
صفحات برای اش��خاصی شبیه من منتشر میشود
و نه مردم عادی.
با ای�ن حس�اب مخاط�ب ای�ن صفحهها
نویس�ندگان هس�تند و ن�ه م�ردم .پس
نمیتوانی�م انتظار داش�ته باش�یم که این
روزنامهها تاثیری بر کتابخوان کردن مردم
داشته باشند.

درست است .اما مردم که اصال روزنامه نمیخوانند
تا ببینند در صفحات ادبی چه کتابی معرفی ش��ده
اس��ت .سانس��ور مردم را از مطالعه دلزده و مایوس
میکند .روزنامهنگاری به م��ن میگفت در جامعه
 80میلیونیمان تیراژ کل روزنامههای سراسر کشور
حدود  ۲۰۰هزارتاس��ت .کس��انی که با آمار و ارقام
س��روکار دارند میدانند که این چ��ه فاجعه بزرگی
اس��ت .اوایل انقالب جمعیتمان فقط 35میلیون
بود که تنها کمتر از نصف آنها س��واد داش��تند ،اما
روزنامههایی با تیراژ یک میلیون منتش��ر میش��د.
من یادم هست همیشه یکی از افراد خانواده وظیفه

ادبيات جهان

معرفی برندگان
«گاورنر جنرال» ۲۰۱۷

اس��امی برندگان بخشهای مختلف جایزه «گاورنر جنرال» که از
مهمترین و قدیمیترین جایزههای ادبی کاناداس��ت ،اعالم ش��د.
«گلوباندمیل»نوشت:جایزهبخشادبیاتداستانیانگلیسیزبان
«گاورنرجنرال»ایندورهبه«جوئلتوماسهینز»بازیگرونویسنده
تعلق گرفت .هیات داوران این جایزه ،رمان «بعضی شبها همهمان
در تختخواب س��وزانده میش��ویم» را «خندهدار اما آزاردهنده»
توصیف کرد و آن را «فراموشنشدنی و غمانگیز» خواند.
«هینز» بازیگر ،کارگردان و نمایشنامهنویس مطرح کانادایی است
که پیشتر هم رمانهایی منتشر کرده و آثارش به فیلم سینمایی
تبدیل شدهاند .کتاب برنده جایزه او ،به فهرست نامزدهای جایزه
«گیلر» کانادا هم راه پیدا کرده است.
جایزه ۴۵۰هزار دالری «گاورنر جنرال» ساالنه در هفت بخش ،آثار
ادبی به دو زبان انگلیسی و فرانسوی را مورد بررسی قرار میدهد و
به هر یک از برندگان مبلغی  ۲۵هزار دالری و به نامزدهای نهایی

خرید روزانه روزنامه را برعهده داشت و تازه به همه
خواس��تاران هم روزنامه نمیرس��ید .ام��روز مردم
بیشتر خبرها را در سایتها و فضاهای مجازی دنبال
میکنند و انگار اعتماد و اعتنایی به روزنامهها ندارند.
انگار سالهاست که ما در یک دایره بسته
گفتوگومیکنیمومردمبیرون از ایندایره
و در فاصلهای دور از ما ایستادهاند.

بله همینطور اس��ت .در اطراف خود من کس��انی
که روزنامه میخوانند تعدادش��ان بسیار محدود
اس��ت .ببینید چند س��ال پیش ش��نیده بودم در
زمان پخش سریالهای ترکی ،خیابانهای تهران
خلوت میشود .این یعنی ما چیز درستی به مردم
نمیدهیم و کشورهای همسایه از این شرایط سود
میبرند .ای��ن همه مراقبیم که مورد س��ودجویی
کش��ورها و ابرقدرتها قرار نگیری��م ،ولی اینقدر
غافلیم که حتی کشور نه چندان مهمی مثل ترکیه
میتواند از نظر فرهنگی بر ما مس��لط شود .تصور
کنید که امثال من برای انتش��ار رمانهایمان در
این جامعه با مشکل مواجه هستیم ،میدان را از ما
گرفتهاند و به س��ریالهای ترک��ی دادهاند .باید به
ایشان دست مریزاد گفت.
درهمینمحدودهکوچکوباهمینبضاعت
اندک ،آنچه به عنوان نقد ادبی در صفحات

روزنامهها نوش�ته میش�ود تا چ�ه اندازه
حرفهای و اس�تاندارد اس�ت و آیا توانسته
ول�و اندک ،تغییری در وضعی�ت ادبیات به
وجود بیاورد؟

متاسفانه نقد ادبی ما در موضعی بسیار ضعیفتر از
خ��ود ادبیات قرار دارد و باز هم یک��ی از دالیل آن را
وجود فضای بسته میدانم .از سالها پیش سیاست
فرهنگی براین اساس ش��کل گرفته که یک جریان
موازی با جریان اصیل ادب��ی به وجود بیاید .درواقع
میخواهند آلترناتیوس��ازی کنن��د و هنوز هم این
کوشش ادامه دارد که جریانی ایدئولوژیک در ادبیات
ساخته شود که هم مورد اقبال عموم قرار بگیرد و هم
کارشناسان ادبی .خب این یک پروژه شکست خورده
است .اما آنها بعدها توانستند یک آلترناتیو در حوزه
غیردولتی به وجود بیاورند .شما اگر به ادبیاتی که در
یک دهه اخیر تولید ش��ده نگاه کنید ،میبینید که
مسائل اجتماعی به صورت باید و شاید در آنها مطرح
نمیش��ود .من اسمش را گذاش��تهام حذف عنصر
تاریخ .انگار ادبیات ما بیحس شده است و چیزی آن
را تحریکنمیکند.ادبیاتیکهدر یک فضایبستهدر
جریاناست؛فضاییفاقدپنجره.فشارهایچندسویه
و تشویق آلترناتیو غیراجتماعی در ادبیات همه دست
به دست هم داده و تیراژ کتابهای ما را به 300نسخه

روزنه

کنارهگیری داوری اردکانی
(ص)
از شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی
 ۱۰۰۰دالر اعط��ا میکند .هفت بخش «گاورنر جن��رال» که از
س��ال  ۱۹۳۶راهاندازی شده ،ش��امل ادبیات داستانی انگلیسی و
فرانسویزبان ،ادبیات غیرداستانی ،شعر ،ادبیات کودک و نوجوان،
تصویرگری کتاب کودک ،ترجمه و نمایشنامه میشود.
در بخش انگلیس��یزبان« ،گ��رم وود» با کت��اب «راه بیگانگان :
رویارویی با داعش» موفق به دریافت جایزه بهترین اثر غیرداستانی
شد« .ریچارد هریسون» جایزه شعر را دریافت کرد و جایزه بهترین
نمایشنامهبه«سالحسرخپوستی»اثریاز«هیروکاناکاوا» بازیگر
و نمایشنامهنویس اعطا شد.
«چارلیدیمالین»با«سارقینمغز»جایزهبهتریناثرادبیاتکودک
و نوجوان را دریافت کرد و جایزه بهترین رمان مصور این گروه سنی
به کتاب « وقتی تنها بودیم» نوش��ته مشترک «دیوید الکساندر
رابرتسون» و «جولی فلت» تعلق گرفت.
در بخش فرانسویزبان هم «کریس��تین گای ـ پولیکین» برای
«وزن برف» در بخش ادبیات داستانی « ،لوییدوپره» برای « دست
تسخیرشده» در بخش شعر« ،سبس��تین دیوید» برای «ناپالم
یکشنبه» در بخش نمایشنامه« ،سرژ بوش��ار» برای «چشمان
غمگینکامیونمن»دربخشغیرداستانی«،ورونیکدورن»برای
«اهمیتماتیلدپویسون»دربخشادبیاتکودکونوجوانو«ژاک
گلدستاین» برای «آزاده» در بخش ادبیات تصویری همین گروه
سنی،بهعنوانبرندهمعرفیشدند.جایزهبهترینترجمهفرانسوی
و انگلیسی هم نصیب «اوانا آواسیلیچوای» شد که اثری از «برتراند
الوردور» را برگردانده بود.

داوری اردکان��ی با انتقاد از ضواب��ط گزینش و ترتیب اعطای
جای��زه مصطفی (ص) از ش��ورای سیاس��تگذاری ای��ن جایزه
کنارهگیری کرد.
رض��ا داوری اردکانی ،رئیس فرهنگس��تان علوم جمهوری
اس�لامی با انتقاد از نحوه پاس��خگویی به نامه وی خطاب به
(ص)
سورنا ستاری ،رئیس شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی
که طی آن با برش��مردن برخی اش��کاالت آییننامه اعطای
جایزه ،خواس��تار تجدیدنظر در آن ش��ده بود ،اعالم کرد«:
دیگ��ر کاری به کار جایزهای که نام ش��ریفی دارد اما ضوابط
گزینش برندگان و ترتیب اعطای آن با این نام شریف تناسب
و مناسبت ندارد ،ندارم».
دکتر داوری اردکانی در یادداش��تی در حاشیه پاسخ مهدی
صفارینیا ،دبیر شورای سیاس��تگذاری جایزه مصطفی(ص) و
رئی��س پارک فن��اوری پردیس که دو ماه و نی��م پس از نامه

اس��تاد خطاب به دکتر س��تاری نوشته ش��ده ،آورده است:
«از ابت��دا که ق��رار ش��د جایزهای ب��ه نام مب��ارک حضرت
مصطفی(ص) به دانش��مندان ممتاز جهان اس�لام اعطا شود،
پرسشهایی در مورد معنی تعلق به جهان اسالم و اینکه جایزه
را به کدام گروه از دانشمندان و دانشمندان کدام رشتهها باید
داد و چرا جایزه به چهار رشته فرعی مهندسی اختصاص یافته
است ،مطرح بود ولی به هر حال آیین نامهای که تدوین شده
بود ،باید اجرا شود.
امس��ال که جلس��ه ش��ورای سیاس��تگذاری تش��کیل شد،
میخواس��تم نظ��رم را درب��اره نقای��ص آییننام��ه بگویم،
اما چ��ون اکثریت اعض��ا و مؤثرترینش��ان غای��ب بودند و
جلس��ه اکثریت نداش��ت ،ط��رح آن را مناس��ب ندانس��تم.
چن��د روز بعد نامهای ب��ه معاونت علمی ریاس��تجمهوری
نوش��تم و درخواست کردم که به پرس��شهایم پاسخ روشن
بدهند و اگر نظر مرا موجه میدانند در آییننامه تجدیدنظر
ش��ود .دبیرخان��ه جایزه بع��د از دو ماه و نیم پاس��خی صرفا
اداری داد .این پاس��خ ه��ر چند غیرمنتظره نب��ود ،مرا بر آن
داش��ت که قضیه را دنبال نکنم و دیگر کاری به کار جایزهای
که نام ش��ریفی دارد اما ضوابط گزینش برن��دگان و ترتیب
اعط��ای آن ب��ا این نام ش��ریف تناس��ب و مناس��بت ندارد،
نداشته باشم».
گفتنی است این استعفا روز گذش��ته بازتاب گستردهای در
فضای مجازی داشت و واکنشهایی را برانگیخت.

