کند .این فضا ،فضایی طبیعی نیس��ت و در چنین
شرایطی نه معلوم اس��ت جای نویسنده کجاست،
ن��ه روزنامه و نه منتقد .این ی��ک فضای مصنوعی
اس��ت که مرتب دستکاری میش��ود تا از واقعیت
فاصله بگیرد.
واکنش مردم چه بوده است؟ فکر میکنید
درنهایتاینتالشهامنجربهگرایشمردم
به ادبیات سفارشی شده است؟

گمان نمیکن��م .اگرچه این موض��وع نیازمند یک
بررسی دقیق اس��ت .من گاهی میشنوم که کتابی
به چاپهای متعدد میرس��د ،بعد همس��ای هام که
در ف�لان وزارتخانه کار میکن��د ،میگوید به همه
افراد وزارتخانه یک��ی از این کتابها عیدی دادهاند؛  
برای چنی��ن کارکردهایی ،حتی چاپ  20و  30هم
کم است! در دوره س��ربازی یک مجله هفتگی به ما
میدادند که پولش را هم از حقوقمان کم میکردند؛
من افس��ر وظیفه بودم و حقوق میگرفتم .هرگز در
آن دو سال ندیدم کسی این مجالت را بخواند و تنها
مورد اس��تفادهاش به عنوان سفره غذا به وقت ناهار
و ش��ام بود .خب این تیراژها چه فایدهای دارد؟ جز
اینکه آدرس عوضی به عالقهمندان ادبیات بدهند.
اما  ممکن است افرادی در یک شهرستان دور چشم
شان فقط به تلویزیون باشد که ببینند چه کسی را به
عنوان نویسنده معرفی میکند ،آنوقت است که این
دستکاری به نتیجه میرسد.
برگردی�م ب�ه موض�وع نق�د ادبی .م�ا در
رسانههایخارجینقدمنفیبهشکلیکهدر
برخی مطبوعات ما نوشته میشود نداریم.
اگر کتابی خوب اس�ت درب�اره آن مطلبی
نوش�ته میش�ود و کتاب بد به مطبوعات
راه پیدا نمیکند .ش�اید به ای�ن خاطر که
پررنگ کردن هر اسمی حتی به صرف نقد
منفی ،مخاطب را کنجکاو میکند .بگذارید
مثالی بزنم؛ عدهای معتقدند نقد رفتارهای
پوپولیستی احمدینژاد او را در مرکز توجه
قرار میدهد و بهترین چاره اهمیت ندادن
به رفتارهای اوست .این نگاه در ادبیات هم
کارکرد دارد؟

رساندهاست.

به نظرم نمیتوان منکر این مسئله شد که
مطالعه نداش�تن و رخوت به جامعه منتقد
و روزنامهن�گار هم س�رایت کرده اس�ت.
ازطرفی اغلب روزنامهنگاران از نظر شغلی
و اقتصادی چنان در سختی و تنگنا هستند
که کمتر فرصتی برای تحقیق و مطالعه پیدا
میکنند .وضعیت پارادوکسیکالی است که
انگار هیچجوری به پیدا کردن مقصر منجر
نمیشود.

بله .همه اینها هست .پیش از این مصاحبه داشتیم
درباره این حرف میزدیم که روزنامهنگاران مستقل
ما چه وضعیت معیشتی مش��کلی دارند .اما برای
ریش��هیابی وضعیت نقد ادبی باید ببینید ادبیات
در فض��ای آکادمیک چه وضعیتی دارد .من گاهی
از دانش��جوهای ادبیات میپرسم شما در دانشگاه
از ادبی��ات معاصر چه میخوانید .پاسخش��ان این
است که چیزی نزدیک به صفر .وقتی شما درباره
مهمترین چهرههای ادبی معاصر نتوانید سمینار،
بزرگداشت یا حتی کتابخوانی برگزار کنید ،چه
توقعی دارید .غیبت مهمترین چهرههای ادبی در
هر رویداد فرهنگی که همهجانبه تلقی میش��ود
موضوع را مش��کوک میکند ،مثل کوشش��ی که
برای حضور در نمایشگاههای بینالمللی میشود.
من به عنوان یک نویسنده در فضای واقعی ادبیات
نویسندگانی را میشناسم و نامهایی را میشنوم،
اما گاهی که تلویزیون روش��ن میکنم -که البته
بس��یار کم این کار را میکن��م -چهرههایی را در
برنامههای��ی ادبی میبینم که اصال نمیشناس��م.
گاه حتی س��عی کردهام کتابهای��ی از این افراد
بخوانم ،ام��ا ناامید ش��دهام .برای م��ن فقط یک
نوع ادبی��ات وج��ود دارد ،آن هم ادبیاتی اس��ت
ک��ه ایدئولوژی��ک نباش��د و زیبای��ی روایتش مرا
مس��حور کند .اما در رس��انه همگانی هیچ اسمی
از نویس��ندگان اینگونه کتابها برده نمیش��ود.
م��ن دقیقا نمیدان��م ،اما فکر میکن��م تلویزیون
هرگز تصویر شاملو یا هدایت را نشان نداده باشد،
مگر زمانی که قرار باش��د چه��ره آنها را مخدوش

من ت��ا جاییکه نقد ادب��ی را در روزنامههای غربی
و بهخص��وص آلمانی دنبال کردهام ،گفته ش��ما را
تائید میکنم .تا جایی که من سراغ دارم نقد منفی
بخصوص بهصورتی که به تحقیر کار منجر ش��ود
ندیدهام .وقتی کتابی مورد توجه قرار میگیرد برای
آن معرفی مینویسند و دیدهام که ارزیابی و قضاوت
خیلی کم است .بیشتر معرفی کتاب است به زبانی
که شما متوجه قوتهای کار هم بشوید .البته گاهی
به ضعفهای کار هم ممکن است اشارهای بشود ،اما
هرچههستبهطورمستقیمازخوداثربیرونمیآید
نه از تاویل آن توس��ط منتقد .مناسبترین معادل
برای این جور نوش��تهها همان معرفی کتاب است.
ولی ما سنتی در نقد ادبی ژورنالیستی داریم که به
تحقیر کار ونویسنده منجر میشود ،البته حاالکمی
چنین رویهای کمرنگتر شده است.
به نظرم میرسد که نگاه رسانههای خارجی
بیشتر به مردم معطوف است تا نویسنده و با
ایننوعنگاهاستکهمیشودبهتاثیررسانه
امیدوارتر بود.

بله.آن جا بهتر اس��ت! وقتی ماش��ین بنز از ماشین
پیکان بهتر اس��ت ،روزنامه غربی ه��م نمیتواند از
روزنامه ما بهتر نباش��د! دلیلش این است که آنها در
فضای طبیعیتری تربیت ش��دهاند و ماحصل این
تربیت چیزی است که ما در فرهنگ ،در سیاست و
حتی اقتصاد آنها میبینیم .ما بیرون از حوزه فرهنگ،
مثال در حوزه اقتصاد ه��م اختالسهایی داریم که
رقمهایش آنقدر بزرگ است که در حافظه نمیماند.
آمار مطالعه دراین سالها همواره وضعیت
فاجعهباری را نش�ان داده است .با این همه
من فکر میکنم همواره نگاه صفحات ادبی
و نویس�ندگان به مردم نگاهی از باالست.
مردمهموارهتودهبیسوادیفرضمیشوند
که کتاب نمیخوانند .اما کمتر از این حرف
میزنیم که ادبیات ما چه ان�دازه قابلیت و
ت�وان جذب مخاط�ب را دارد و چقدر برای
از بین بردن این فاصله تالش کرده است.

بیانصافی است اگر بخواهیم همه تقصیر را بر گردن
نویس��نده بیندازیم .مسئله این اس��ت که راههای
ارتباطی قطع شده است .نه اینکه من به عنوان یک
نویس��نده ندانم نیازهای مردم چیست ،ولی فضای
عمومی به شکلی بوده که فاصله را بیشتر کرده است.
از طرفی قرار نیست من باب میل مردم بنویسم .قرار
است آنطوری که ادبیات را میشناسم و فکر میکنم

ديدگاه

درست است ،بنویسم .من میدانم که شکاف بزرگی
ایجاد شده ،اما درعین حال هرگز فکر نمیکنم خودم
در ایجاد این ش��کاف نقش داش��تهام ی��ا  اینکه من
میتوانم این ش��کاف را پرکنم .این اتفاقی است که
قدمتشبهبعدازمشروطهمیرسد؛دورانیکهادبیات
جدید ایران وظیفهاش را بر این اس��اس تعریف کرد
که باید شرایط را تغییر دهد .این تعریف حساسیت
حکومتها را برانگیخت ،چون گمان میکردند تغییر
شرایط به تغییر حکومت میانجامد .اینگونه بود که
اساس بدبینی حکومتها نسبت به ادبیات گذاشته
ش��د .تا جایی که در دورانی حتی به حذف فیزیکی
نویسندگان دس��ت زدند؛ نویس��ندگانی که نه کار
سیاسی میکردند نه داعیه چیزی جز ادبیات و فراهم
آوردن شرایط ایدهآل برای بروز آن را داشتند .برای
همین من فکر نمیکنم نویسندها برای رسیدن به
یکوضعیتمطلوبکممایهگذاشتهاند،بلکهشرایط
بیرونی همواره بسیار سخت و غیر منعطف بوده است.

غیاب مردم در صفحات ادبی
امیرحس��ین خورش��یدفر نویس��نده است و
روزنامهن��گار .او چن��د س��ال پیش از انتش��ار
اولین مجموعه داس��تان تحس��ین ش��دهاش
«زندگی مطابق خواس��ته تو پیش میرود» از
سوی نشر مرکز ،فعالیت ادبی خود را آغاز کرده
بود .خورش��یدفر انتش��ار صفحات ادبی شرق،
اعتماد و روزگار را در دهه   80برعهده داش��ت
و مدتی هم س��ردبیر مجله ناف��ه بود .مجموعه
داستان «شرطبندی روی اسب مسابقه» و رمان
«تهرانیها» به تازگی و بعد از  10سال فاصله با
آخرین کتابش منتشر شده است .او این روزها
بیشتر بهعنوان نویسنده رمان «تهرانیها» در
صفحات ادبی دیده میش��ود ،اما چند و چون
این صفحات را خوب میشناسد و درباره رابطه
متقابل میان ادبیات و مطبوعات میگوید:
بهتر است کمیبهعقب برگردیم .تا قبل از دوم
خرداد صفحه ادبیات به شکل امروز و متداولش
وجود نداشت؛ بعضی روزنامهها صفحه فرهنگی
و هنری داشتند که گاهی در آن معرفی کتاب
یا مطلبی ادبی چاپ میشد .پس از دوم خرداد،
به تدریج ادبیات پای ثابت روزنامهها شد و این
دوران مق��ارن بود با رونق نش��ر کتاب و ظهور
نویس��ندهها و جایزهه��ای جدی��د .اینها همه
همدیگر را تقویت میکردند .صفحات ادبیات
تا امروز به حیات خود ادامه دادهاند و تاثیرشان
در یک نگاه کل��ی در معرفی کتابها ،انعکاس
خبرهای ادبی و ...انکارنش��دنی اس��ت .اما این

چندی پیش کتابی از یک نویس�نده جوان
منتش�ر ش�د که در مدت کوتاهی به تیراژ
باالیی رسید .من عکسی از صف خریداران
در جش�ن امضا و فروش ای�ن کتاب دیدم
که برای�م قابل ب�اور نبود .ای�ن تصویر مرا
به یاد صف ش�بانه ه�واداران موراکامی در
پش�ت کتابفروش�یهای ژاپن انداخت .به
نظرم رسید که رس�انههای جدید و فضای
مجازی آرام آرام دارند شکاف میان ادبیات
و م�ردم را پر میکنند ،اما ب�ا نوع خاصی از
ادبیات که برساخته از زبان و فرهنگ همین
فضاهاست .به نظرتان اتفاقی که در این فضا
در حال رخ دادن اس�ت ،چقدر میتواند به
ادبیات جدی ما ضربه بزندیا در مقابل چقدر
میتواند کمککننده باشد؟

بدون ش��ک من به وجه مثبت قضیه نگاه میکنم.
به هرجهت وقتی در هرکجای دنیا مردم به خیابانها
میریزند ،ممکن اس��ت چند تا شیشه هم شکسته
شود ،ولی هدف و انگیزه اصلی مهم است .فکر میکنم
در فضاهای مجازی مردم انتخاب طبیعی خودشان
را دارند و هیچ اش��کالی ندارد که فالن نویسنده هم
در مقابل هر نویسنده مهم دیگری مخاطبان بسیار
خود را داشته باشد ،منتها امیدوارم این فضای آزاد به
جنبههای دیگر سرایت کند؛ یعنی من هم تریبون
خودم را داشته باشم و بتوانم مخاطب پیدا کنم .خب
البته در حال حاضر فضای مجازی انتخاب و اولویت
من نیست .من کارهای دیگری انجام میدهم و فکر
میکنم آین��ده در مورد کارهای من قضاوت خواهد
کرد .ضمن اینکه این فضا را خیلی خوب نمیشناسم.
شما دو روز پیش برای من مطلبی در تلگرام فرستاده
بودید و من تا امروز ندیده بودم! این گوشی هنوز برای
من فقط یک تلفن است.

پیش�نهادتان برای صفحه ادب�ی روزنامه
«جامعهفردا» چیست؟

کلمات دیگران در کاله منتقد
روزبه آرش
مترجم

امیرحسن چهلتن ،نویسنده معاصر
ایران��ی و عضو کانون نویس��ندگان
ایران اس��ت .او بارها نام��زد جوایز
مختلف ادبی از جمله جایزه هوشنگ
گلشیری و کتاب س��ال جمهوری
اس�لامی بوده و برخی از آثارش نیز
به آلمانی ترجمه ش��ده ،اما بهدلیل
ممی��زی هن��وز در ایران منتش��ر
نشدهاند« .چندواقعیت باورنکردنی»
آخرین اثر منتش��ر ش��ده او به زبان
فارسی است

راستش من مشکل اصلی را در روزنامهها و محتوای
آنها نمیبینم .مش��کل را در سیاستهایی میبینم
که باعث شده اس��ت مردم روزنامه نخوانند و دامنه
تاثیر ژورنالیسم تقریبا محو ش��ود .اما در عین حال
حرفم به این معنا نیس��ت که بهکلی از آنها س��لب
مسئولیت کنم .آنها باید مخاطبان خود را با در نظر
گرفتن حال و هوای عمومی روزنامه دقیقا شناسایی
کنند ،کتابهای مناس��ب را به نیت باال بردن درک
زیبا شناس��ی و برخورداری از لذت خواندن به آنها
معرفی کنند و هرگز از اصرار بر طبیعی شدن فضای
نشر کتاب دست برندارند.

جهان دلسرد و غمزده ،غبارهای جنگ جهانی دوم را ازصورتش
بهار،1946
ِ
میتکاند تا سرپا شود .جورج اورول مقالهای برای لندن تریبون نوشت که
اینطور شروع میشد« :در اتاق نشیمن سرد اما خفه با سیگاری که به انتها
خالی چای  ،مردی در لباس خانگی و کهنهاش
میرسد و فنجانهای نیمه ِ
پشت میزیغبارگرفتهنشستهاست .تالشمیکند تادرمیانانبوهکاغذها
و شمعها جای مناسبی برای ماشین تایپش پیدا کند .نمیتواند کاغذها را
مچاله کند و دور بیندازد چرا که جایی در سطل باقی نمانده .عالوه بر این در
میان انبوه این کاغذها ممکن است نامههای جواب داده نشده ،قبضهای
پرداخت نشده و چند چک نقد نشده وجود داشته باشد ...آنچه در این انبوه
بینظمینیمهپنهانباقیماندهاستپنججلدکتابیاستکهسردبیربایک
یادداشت آنها را فرستاده است« :این نوشتهها باید به هماهنگی برسند».
این کتابها چهار روز پیش برای مرور و نقد رسیدهاند و در میان معذوریت
اخالقی و بیحوصلگی نه بررسی و نه رها شدهاند»....
جهان خسته از جنگ،
این تصویری است که اورول از خودش ارائه میدهد.
ِ
تشنه کلمات هشداردهندهای بودند که انسان و جنگ را از هم دور کنند.
اورول تازه ش��اهکارش «قلعه حیوانات» را منتشر کرده بود درحالی که به
عنوان منتقد کار میکرد .بین سالهای 1943تا 1944او بیش از80کتاب
برای تریبون نقد کرد .اما آیا حاال دیگر حوصله این کارها را داشت؟ اورول
درباره کارش در همان مقاله نوشت« :بازبینی طوالنیمدت و بیقیدوشرط
از کتابهای دیگران یک ناسپاس��ی کامل از تالش ف��ردی دیگر و کاری
بیشرمانه و تحریککننده است .هیچ آدم صادقی نمیتواند چنین کاری
را بدون شرم انجام دهد ».اورول خود را اینطور تسلی میدهد« :به هرحال
کسی نیست که در این دنیا بهدنبال نگاه کردن به دست کسی دیگر نباشد
تا از تجربیات او در این معامله دوطرفه بهره ببرد .هرچه باشد نقد کتاب از
ل این است که میتوانی این کار را از خانه خودت
نقد فیلم بهتر است حداق 
انجام دهی».
قضاوت��ی که اورول حداقل در مقام منتقد ادب��ی در آن دوره تاریخی از آن
گریزان بود ،همان چیزی است که خودش از فقدان آن میترسید .اورول
تمام عمرش شاهکارهایی نوشت که توصیف هراسآلود از پادآرمانشهر یا
ویرانشهرهایی بودند که در آنها قدرت نظر دادن از انسانها سلب شده بود.
اما در دنیای کنونی که حداقل در ظاهر و در منظر اجتماعی همه انسانها
میتوانند نظر خود را خیلی ساده و راحت بروز بدهند ،منتقد بودن به چه
معناخواهدبود؟دنیایمعاصراماتعریفدیگریازاینشرمزداییدارد.دیگر
ستوننقدهایروزنامهها،جوایزادبیومنتقدهاکتابهایپرفروشراتعیین
نمیکنند .این را جدول گودریدرز نشان میدهد که از سال 2009تا2016
بهترین کتابهای آن به کلی متفاوت از لیست کتابها و نویسندگان برنده
مهمترین جوایز ادبی است .گودریدرز یک شبکه اجتماعی کتاب است که
کاربران در آن کتابهایی را که خواندهاند پیدا میکنند ،به کتابها امتیاز
میدهند و کتابهای محبوب خود را به دوستانش��ان توصیه میکنند.
به عنوان مثال در جدول گودری��درز «برو و دیدهبانی بگمار» اثر هارپر لی

فرهنگ

هالیوود باز هم خبرساز شد

وارد حریم خصوصی مردم نمیشویم

جامعه فردا :رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی میگوید که
این سازمان نمیتواند وارد حریم خصوصی افراد شود و به آنها
بگوید با نسخ خطی و آثاری که دارند چگونه رفتار کنند .اشرف
بروجردی که در نمایشگاه مطبوعات ،در غرفه ایلنا حضور پیدا
کرده بود ،گفت :ما نمیتوانیم برای اموال شخصی افراد جامعه
حق تعیین کنیم یا اینکه برای آنها محدودیت ایجاد کنیم ،ما
فقط میخواهیم از مردم تقاضا کنیم و حتی هشدار دهیم که
اینها آثار ارزشمندی است تا از آنها بهخوبی نگهداری کنند .او
ادامه داد :اهتمام ما این است که درحد توان آثار خطیای را که
پیدا میکنیم خریداری کنیم و پول خرید این آثار را نیز داریم.
کمیته خطی ما هر چهارشنبه صبح فعال است و آثار را بررسی و
اگرنسخهارزشمندیباشدآنراخریداریمیکند.میزانخرید
ما هم براس��اس بودجه و خزانهای است که در اختیار داریم اما
میزان خرید ما از نسخ خطی و میراثی بسیار جلوتر از دیگران
است و هیچکسی معارض ما نیست که بگوید اثری دارد که ما
آن را نداریم.
بروجردی همچنین درباره اس��تخدام تع��داد زیادی نیروی
غیرمتخصص در کتابخانه ملی ،گف��ت :یکماه مانده به پایان
دولت دهم و زمانی که متوجه ش��دند گزینه موردنظر آنها در
دولت یازدهم رای نمیآورد ،دس��تور دادن��د تا تمام  400نفر
نیرویی که تخصص نداش��تند از حالت ش��رکتی به قراردادی
تغییروضعیتپیداکنند.
رئیس کتابخانه ملی افزود :تغییر وضعی��ت این افراد از حالت

به عنوان بهترین اثر داس��تانی انتخاب شده است ،درحالی که در آن سال
نوبل را به اسوتالنا الکسیویچ بهخاطر نوشتههای چندصداییاش و یادبود
رنجها و شجاعتها در زمانه ما اهدا کردند و «همه نوری که ما نمیتوانیم
ببینیم» نوشته آنتونی دوئر برنده پولیتزر شد .این ازهمگسیختگی میان
انتخابها از نگاهی متفاوت به دنیای ادبیات حکایت دارد؛ نگاهی که دیگر
از پشت میزهای غبار گرفته و فنجانهای نیمه خالی چای نمیآید .نگاه
خاکستری ،آرام و تلخ اورول دیگر برای دنیای پرسرعت و پراز رنگ و لعاب
امروز کافی نیست .گودریدرز محصول دنیای امروز است که در سال  2006
پا به دنیا گذاشت و در سال  2016آمازون ،تجاریترین برند جهان ،آن را با
شعار «خواندنیهای خوب برای شما» خریداری کرد تا نقد و دنیای تجارت
درهم آمیخته شوند.
اما چرا ادبیات هنوز به دنبال جهان اورول و نقدهای قدیمی اس��ت؟ دفاع
متداول ب��رای ضرورت نقد ادبی در روزنامهها در دوره مدرن بر س��ه اصل
استوار اس��ت :تخصص ،فصاحت و نکتهبینی .منتقدان باید مهارتهایی
اساسی داشته باشند که آنها را از یک وبالگنویس ساده یا یک کاربر شبکه
اجتماعی جدا کند .آنها باید شایس��ته نوشتن باشند و کلماتی منصفانه و
محصورکننده را اختیار کنند تا دقیقترین پاس��خها را به کوچکترین و
بزرگترینسواالتفراهمکند.نقطهایکهبایدمحلتمرکزیکمنتقدباشد
ظرافتاست.از آنجاییکهکاریکمنتقدچیزیجدااز مطالعهومکاشفهدر
آنچهدردستشقرارداردنیست،آنچهاینتمایزراایجادمیکندظریفبینی
است وگرنه برای هر آدمی کار سختی نیست که تفاوت میان یک اثر خوب
و بد را تشخیص دهد.
ای .او .اس��کات از سال  2000در مجله تایم نقد کتاب مینویسد .او معتقد
است« :کار هنری خود قطعهای انتقادی است .نقد هنر است و هنر نقد .همه
فکر میکنند کار منتقد زیر سوال بردن یا تعریف و تمجید از یک کتاب یا
نظردهندگان عادی است ،آنهایی که کتابها
یک فیلم است اما این وظیفه
ِ
راپرفروشیاکمفروشمیکنند.آنچهکارمنتقدراسختمیکندایناست
که شغل او دفاع از جوهر هنر اس��ت وگرنه جهان پر از دونکیشوتهایی
خواهد شد که به یک اثر حمله میکنند و طرف اثری دیگر را میگیرند .کار
وقتی سخت میشود که شما باید اینکار را در صفحات و با کلماتی انجام
دهید که پس از چاپ توان دفاع از خود را ندارند ».منتقد بودن یک نوع جادو
است .ریختن کلمات دیگران در کاله جادوی منتقد و درآوردن تعبیرهایی
که میتوانیم برای دنبال کردن یک اثر به آنها اعتماد کنیم.

سينمای جهان

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی:

ش��رکتی به قراردادی ،دس��ت ما را بس��ت تا نهتنه��ا نتوانیم
نی��روی جدیدی اس��تخدام کنیم بلکه قادر ب��ه برکنارکردن
نیروهای غیرکارش��ناس نیز نباش��یم .امروز ه��م نمیتوانیم
نیروهای کارش��ناس اس��تخدام کنیم ،بههمین دلیل تالش
داری��م ،همی��ن نیروهای موج��ود را آموزش دهیم تا ش��اید
ارتقا پیدا کنند.
او ادامه داد :بخشی از کتابخانه ملی در دوره احمدینژاد تبدیل
به خوابگاه ش��ده بود اما مدیران بعد از آن ،درباره این مس��ئله
شفافس��ازی نکردند .من ه م مانند سایر مدیرانی که از دولت
دهم به کتابخانه ملی آمدند ،این مالحظه را دارم و فکر میکنم
لزومی ندارد در بیان کردن مسائل برخی حریمها شکسته شود.
اشرف بروجردی همچنین در بخش��ی از سخنان خود درباره
استفاده زنان در بخشهای مدیریتی در دولت دوازدهم ،گفت:
کس��انی میخواهند در این بخش با سدشکنی دولت مقابله
کنند ،اما دولت قصد دارد ب��ا تعامل با افراد مذهبی و علما این
سدش��کنی را انجام بدهد و به روحانیت نیز احترام بگذارد .او
افزود:دولتهاینهمودهمبهدنبالتعاملباافرادمذهبیوعلما
نبودند و بزرگترین سدشکنی را درباره برخوردهای نادرست با
علما و روحانیت داشتند.
رئیس کتابخانه ملی که در زمان انتخابات رئیس کمیته بانوان
حس��ن روحانی بود ،گف��ت :ردههای مدیریتی ک��ه در دولت
روحانی تعریف ش��ده با هدف رس��یدن خانمها به سمتهای
باالیمدیریتیاست.پیشازدولتیازدهمسمتهاییهمچون

است.روزنامهنگاربایدکمینه یکگاماز مخاطب
خود جلوتر باشد ،یعنی وقتی کتابی را معرفی
کرد بیش��تر از 50درصد مخاطبان آن رس��انه
بدانند که خواندن ای��ن مطلب در خرید کتاب
بعدیشان موثر است .درعوض ،امروز بسیاری
از کتابها به چاپ پنجم و ششم میرسند ،اما
در هیچ روزنامهای مطلبی درباره آنها نمیبینی.
یعنی منتق��دان از خوانن��دگان کتابها عقب
هس��تند و برایشان مهم نیس��ت که مردم به
چه کتابهای��ی اقبال نش��ان میدهند .مردم
در صفحات ادبی ما دراین بازی اصال حس��اب
نیستند  .پیش��نهاد میکنم گروهی که متولی
صفحه کتاب یا ادبیات هس��تند ،یک نظامنامه
قضاوت داشته باشند ،مثال براساس سه کتاب
«هنرداستاننویسی»نوشتهدیویدالجوترجمه
رضا رضایی« ،چگونه کتاب بخوانیم» نوش��ته
تری ایگلتون وترجمه مش��یت عالیی و کتاب
«پیش درآمدی بر شناخت رمان» نوشته جرمی
هاوتورنوترجمهشاپوربهیان،معیارهایداوری
روشن و قابل فهمیاستخراج کنند تا از تشتت
ص بری شوند و مرجع
و گاهی ناتوانی در تشخی 
قابل اطمینانی برای داوری داشته باشند.

ديگران

یعنی عضو هیچ گ�روه یا کان�ال تلگرامی
نیستید؟

نه من عضو هیچ گروه تلگرامی نیس��تم ،در توئیتر
هم نیستم و فقط گاهی اخبار مربوط به خودم را در
فیسبوک میگذارم .من با این فضا فاصله دارم ،اما
آن را تخطئه نمیکنم .همس��رم که بیشتر از من در
فضای مجازی فعال است ،گاهی اخبار و مطالبی را
برایم میخواند .گاهی میبینم مطلبی را نوشتهاند و
به شاملو نسبت دادهاند .به همسرم میگویم هرگز
فکر نمیکنم ش��املو چنین چیزی گفته باشد!  این
نوش��تهها و اخبار جعلی و دروغ هم وجود دارد ،اما
گریزی از آن نیست .حرف من این است که چرا فضا
باید این گونه باش��د که میدان به یکباره در اختیار
فضای مجازی قرار بگیرد .مهم اس��ت که این مردم
وقتی از پش��ت ویترین کتابفروشیها رد میشوند
کتابهای مرا ه��م ببینند .انتخاب من این اس��ت
که کتابم را کاغ��ذی چاپ کنم و به ط��ور مجاز در
کتابفروش��یها فروخته ش��ود ،اما این امکان از من
دریغ شده است.

حجمازصفحاتادبیقاعدتانیازمندروزنامهنگار
و نویسنده و منتقد بود .از طرفی رویکرد و مشی
روزنامهها اغلب سیاسی-حزبی بود و فرهنگ
هم��واره قربان��ی منافع و جدلهای سیاس��ی
میشد .اینگونه بود که بده بستان میان نویسنده
و مطبوعات شکل غیرعادی به خودش گرفت و
بهجای اینکه مطبوعات طرف مردم را بگیرند،
تبدیل ش��دند به روابط عمومیدوستانه ،محل
نزاعهای ادبی فرعی و  ....چرا این روزنامهها دیگر
مخاطب ندارند .چون علم و س��ازوکار شناخت
مخاطب و مارکتینگ اصوال در ژورنالیسم ما یک
حرفعجیباست .کسینمیپرسدچرا فقطدر
ایران روزنامه صفحه ادبیات دارد و روزنامههای
دنیا فقط ممکن اس��ت صفحه کتاب داش��ته
نشان میرسد
باشند .چرا تنها راهی که به ذه 
مصاحبههای یک صفحهای با نویسندههاست.
هم��ه روزنامهها بر ای��ن باورند ک��ه جامعه را
میشناس��ند ،نیاز مخاط��ب را میدانند ،اصال
همه چیز را میدانند و فقط تقصیر محدودیت یا
امکانات است که روزنامهشان گاردین نمیشود.
دوم اینکه چرا همه روزنامهها باید صفحه ادبیات
داش��ته باش��ند بدون اینکه مخاطبس��نجی
کرده باش��ند .ب ه نظر من در میان علل س��قوط
میزان مخاطب روزنام��ه در ایران ،اولین دلیل
بدون شک ناآگاهی مطلق و اصرار بر ژورنالیسم
پرمدعا و توخالی است.
رابطه نهاد ادبیات و ژورنالیس��م همچنان مهم

شهادت دو زن علیه داستین هافمن

معاون استاندار ،معاون فرماندار یا معاون وزیر برای بسیاری از
زنانالیقوجودنداشت.امروزاینفرصتهاایجادشدهیادرحال
ایجاد است .مثال در دیدار با استاندار تهران ،پیشنهاد دادیم از
آنجایی که استاندار میتواند  16فرماندار تعیین کند تعدادی
از زنان را بهعنوان فرماندار یا معاون فرمانداری منصوب کند.
او همچنین در پاسخ به س��والی درباره تخریب بخشی از نسخ
خطی ک��ه هفته پیش در نمایش��گاهی در خان��ه هنرمندان
رخ داده بود ،گفت :وقتی سندی وارد سازمان میشود وظیفه
ما حمایت و نگهداری کامل از آن آثار است .شما هیچ سندی را
داخل سازمان نمیتوانید پیدا کنید که این اتفاق برای آن افتاده
باشد اما قبول دارم که در جامعه چنین اتفاقاتی برای برخی از
اسناد میافتد.

ب��ا باالگرفتن جنبش افش��اکردن تعرضها و تجاوزهای جنس��ی
در هالی��وود« ،داس��تین هافم��ن» ب��ا ش��هادت دو زن ،به جمع
متهم��ان پیوس��ت« .گاردی��ن» نوش��ت :جریان رس��واییهای
اخالقی در س��ینمای هالیوود که با ش��کایت دهها زن از «هاروی
واینستاین» ،تهیهکننده قدر و سرش��ناس شروع شد ،به شکایت
بی��ش از  ۴۰زن از «جیم��ز توب��اک» -نویس��نده و کارگ��ردان
آمریکایی -رسید.
این جریان در کمال ناباوری ،کوین اسپیسی بازیگر مشهور سریال
«خانهپوش��الی» را هم گرفتار کرد و حاال با ش��هادت دو زن علیه
داستین هافمن ادامهدار شده است.
اولین زنی که از بازیگ��ر فیلم «مرد بارانی» و «پاپیون» ش��کایت
ک��رد« ،آنا گراهان هانتر» بازیگر و نویس��ندهای اس��ت که مدعی
شده در  ۱۷س��الگی و زمانی که س��ر صحنه فیلمبرداری تلهفیلم

«مرگ فروش��نده» بهعن��وان کارآموز حاضر میش��ده ،با رفتار و
حرفهای زننده «هافمن» مواجه شده است.
داستین هافمن از او عذرخواهی کرد و گفت« :متاسفم اگر او را در
موقعیت ناراحتکنندهای قرار دادم .من برای زنان احترام بس��یار
زیادی قائلم و از اینکه ش��اید کاری انجام داده باشم که این زن را
در موقعیتی ناراحتکننده قرار داده باش��د ،احس��اس بدی دارم.
متاسفم».
با این حال ،داستان به اینجا ختم نشد و یکروز پس از انتشار پیام
«هافمن» ،زن دیگری او را به آزار جنسی متهم کرد« .وندی ریس

گاتس��یونیس»   -نویس��نده و تهیهکننده   -مدعیش��ده در سال
 ،۱۹۹۱این بازیگر برنده اسکار ،به او پیشنهاد رابطه جنسی داده و
او را تقریبا به گریه انداخته است.
این زن نویس��نده درباره دیدار س��ال  ۱۹۹۱خود ب��ا «هافمن» و
«موری شیس��گال» که قرار بود درباره اقتباس نمایش��نامه او در
سینما باش��د اما سمتوسوی دیگری بهخود گرفت ،گفت :کل آن
جریان منبع عذاب من شده بود.
من فقط نویس��نده بودم و او قهرمان من .ای��ن عذاب تا مدتهای
مدید با من ماند .شیس��گال اما در بیانیهای اعالم کرده هیچچیز از
آن دیدار یادش نمیآید و هیچیک از رفتارهایی را که گاتسیونیس
توصیف کرده بهخاطر نمیآورد.

