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این عروسک دوستداشتنی

نمایش�ی برای جهانیان

تابس��تان س��ال  ۱۳۸۶یک��ی از
گالریهای ش��هر تورنت��و از من دعوت
ک��رده بود مدیرهنری تابس��تانه گالری
باش��م .خب ب��رای مدی��ر ب��ودن باید
برنامههایی هم داشت.
مدتی بود در فکر برگزاری یکسری
نمایش��گاه هنرهای تجسمی به صورت
*
پویان طباطبایی
زنجیروار بودم تا تمرکزی روی کارهای
امروزه هنرمندان ایرانی -کانادایی داشته باشد و خالصه خودمان ببینیم کجای
کار را گرفتهایم .ش��اید این بهترین موقعیت بود برای به انجام رس��اندن چنین
کاری .ش��بی با دوستان گرمابه و گلس��تان گپی زدیم ،تبادل نظری کرده و به
کلیتی رسیدیم.
چه��ار روز بعد طرح کلی نمایش��گاهها روی میز مدی��ر گالری بود و جالب
آنکه نرس��یده به منزل ،پروژه قبول ش��ده بود .کارها به سرعت شروع شد و با
توجه به زمان کوتاهی که داش��تیم ،قرار شد هشت هنرمند در این شش هفته
کارهایش��ان روی دیوار قرار بگیرد .دو س��ال قبلتر از این اتفاق ،چند دیدار با
محسن وزیری از پیشگامان هنر مدرن ایران داشتم.
روزه��ای پایی��ز در ته��ران ب��ود و محس��ن وزیری ه��م با آن ک��ج خلقی
همیشگیاش ،پیشنهاد من برای نمایشگاهی در تورنتو را شوخی بیش ندید و
گفت «من روزی  10تا از این پیش��نهادها میگیرم اما کس��ی را که مرد عمل
باش��د ،هنوز ندیدهام» .از تورنتو با محسن خان در ایتالیا تماس گرفتم و گفتم
من مرد حرفهایم هس��تم ،اگر شماهم مرد حرفهایتان هستید ،وقت نمایش
است.
پیوس��تن محسن وزیری به نمایش��گاه ،قوت قلبی به من داد که به همین
جا بس��نده نکن��م و تماسهای مکرر و پیگیریهای متع��دد ،تعداد هنرمندان
شرکتکننده را از هشت نفر به  ۲۳نفر رساند و هنرهای تجسمی را به موسیقی،
فیلم و تئاتر هم کشاند و نمایشگاه شش هفته با هنر ایران به فستیوال تبدیل
ش��د .شب افتتاحیه ،حضور هنرمندان بنام کانادایی و سیاستمداران کانادا در
کنار کارهای مس��تحکم و برنامههای مراس��م افتتاحیه ،تلویزیونهای کانادا را
ترغی��ب کرد تا نهتنها روزانه چند دقیقهای به فس��تیوال م��ا بپردازند ،بلکه از
هنرمندان دعوت ش��د تا در برنامههای زنده تلویوزیونی شرکت کنند .به همت
و کمک تمام هنرمندان و دوس��تان فستیوال شش هفته با هنر ایران تبدیل به
اتفاق پر صدایی در جامعه کانادایی شد.
امسال بعد از پشتسر گذاشتن مشکالت متعددی که در چند سال گذشته
سد راه ما شده بود ،دوباره دوستان هنرمند دور هم جمع شدند تا یکبار دیگر
تجرب��ه دوره اول فس��تیوال را تکرار کنند .حجم برنامهه��ا و تعداد هنرمندان
ش��رکتکننده بهطور چش��مگیری افزایش یافته بهگونهای که امسال بیش از
 ۱۰۰هنرمند در این رویداد حضور خواهند داشت.
در بخش مس��ابقه هنرهای تجسمی بیش از  ۲۵۰درخواست شرکت و بالغ
بر  ۱۰۰۰اثر به دفتر فس��تیوال رس��یده است .هدف از این فستیوال ،معرفی و
رس��اندن صدای هنر معاصر ایران به جامعه بزرگ و چند ملیتی کانادا اس��ت.
به ش��خصه معتقدم همین حضور ملل مختلف در کانادا اهمیت نمایش آثار را
دوچندان میکند زیرا ش��ما نمایشی برای جهان ترتیب میدهید نه برای یک
کش��ور .در دهکده کوچک جهان��ی امروز ما ،برای صدایی رس��ا بودن ،نیاز به
نگاهی جهانی است.
هنرمندان موفق امروز آنهایی هستند که در کارشان ،فاصلهها را به بهترین
نحو میشکنند و تصویری بدون محدودیت برای بیننده ترسیم میکنند.
* دبیر فستیوال شش هفته با هنر ایران

تکمیل پروژه پسر بزرگ

فرهیختگان :ساموئل جکسون با پیوس��تن به «پسر بالغ» ،این پروژه سینمایی
را ب��رای فیلمب��رداری نهایی آم��اده کرد .از آنجا که اس��پایک لی کارگ��ردان فیلم،
دوس��تی دیرینهای با ساموئل جکسون دارد ،بس��یاری حدس میزدند که با توجه به
همین دوس��تی ،بهطور یقین نقش اول به جکس��ون میرسد ،اما در نظر گرفتن یک
نقش کوچک برای او همه را ش��گفتزده کرد .آخرین فیلمی که س��اموئل جکس��ون
در آن حضور داش��ت« ،انتقامجویان» بود .جکس��ون با وجودی که نقش هیچکدام از
ابرقهرمان��ان را بازی نمیکرد ،اما به خوبی در ذهن مخاطبان ماند و همه نقش��ش را
دوست داشتند؛ با وجود بازی در این فیلم کمتر کسی فکر میکرد ساموئل جکسون
حاضر باشد یک نقش کوتاه را قبول کند« .پسر بالغ» داستان پسری است که به مدت
 15سال در یک اتاق حبس شده است و هیچارتباطی با دنیای خارج نداشته ،اتفاقات
تازهای منجر به آزادیاش میشود و پسر زندانی بهدنبال کسانی میگردد که مسوول
حبس او در اتاق بودهاند و میخواهد که از آنها انتقام بگیرد.

خط داغ
مهدی کریمی تهیهکننده فیلم س��ینمایی «چ» ب��ه کارگردانی ابراهیم
حاتمیکیا از اس��تقبال خانوادههای ایرانی از پیشف��روش بلیت این فیلم خبر
داد و جزئیات احداث مدرس��ه توس��ط عوامل این فیل��م در مناطق زلزلهزده را
تشریح کرد.
لیال صادقی از پایان تالیف رمان تازهای با عنوان «پریدن به روایت رنگ»
ب��ه مهر خبر داد و گفت :در ای��ن رمان در کنار قصه عناصر پیرامتنی برای من
اهمیت داشت و از آن برای انتقال مفهوم روایی داستان بهره بردم.
مدیر اداره کل نظارت و ارزش��یابی ارش��اد عنوان کرد ،خبر خرید فیلم
«زمهریر» علی روئینتن توسط سازمان سینمایی صحت ندارد.
گروه موس��یقی «رس��تاک» تازهتری��ن آلبوم خود را با انتش��ار آثاری از
موس��یقی کرمانج (کردهای ش��مال خراس��ان) ،مازندران ،بوشهری و موسیقی
قشقایی بهزودی روانه بازار میکنند.
میکروتئاتر «ببین چه بارانی میآید!» به کارگردانی سلما محسنی امروز
سهشنبه  ۳۱مردادماه در فرهنگسرای ارسباران به روی صحنه خواهد رفت.
پرس��تو گلستانی از اول شهریور نمایش «روز عجیب» را در مرکز تولید
تئاتر کانون پرورش فکری اجرا میکند.
هوش��نگ زرافشان ،عكاس پیشكسوت خبری مطبوعات به علت عارضه
قلبی بامداد روز یكش��نبه در س��ن  72س��الگی درگذش��ت .عمده فعالیت این
پیشكسوت عكاسی در روزنامه كیهان بوده است.

تئاتر

فرهیخت�گان :شاید در صف ایستادن
اصال خوب نباشد ولی وقتی در صف سینما
ایستادن شبیه نوستالژی شده باشد خیلی
خوب است.
فیل��م «کاله قرمزی و بچه ننه» که در
روزهای تعطیل عید فطر بعد از کلی باال و
پایین کردن باالخره اکران ش��د ،طی سه
روز  261میلی��ون توم��ان فروش داش��ته
اس��ت .این یعنی هنوز هم مردم به سینما
میرون��د و اینک��ه اگ��ر از فیلمی مطمئن
باش��ند حتما فروش خوبی خواهد داشت.
«کاله قرم��زی» یک��ی از ش��خصیتهای
تثبیت شده سینما و تلویزیون ایران است
که کافی است بگویند یک فیلم میخواهد
از این عروسک پخش شود و عالقهمندانش
ساعتها در صف س��ینما بایستند .این از
یک طرف عادت دادن مردم اس��ت به یک

پیکسل

شخصیت که میتوانند همیشه منتظرش
باشند تا ش��گفتی بیافریند و هم میتواند
اعتماد مردم باش��د به ی��ک اثر خوب که
زمان��ی که ب��رای دی��دن آن میگذارند را
تضمی��ن میکند .فروش خ��وب این فیلم
در حالی است که تعداد سینماهای نمایش
دهن��ده فیلم ب��ه دلیل کش��مکش میان
ش��ورای صنفی نمایش و ح��وزه هنری از
 70سینما به  24سینما تقلیل پیدا کرده
اس��ت .در کنار این فیلم دو فیلم دیگر هم
با نامهای «بیخداحافظی» و «ضد گلوله»
اکران ش��ده که هرکدام به ترتیب طی سه
روز اک��ران  45و  30میلیون تومان فروش
داش��تهاند .اما اکنون «کاله قرمزی و بچه
ننه» رکورددار فروش است و انتظار میرود
رکوردی جدی��د از خود به جا بگذارد .این
رکورد هم درحالی است که «کاله قرمزی»

کافه

یک اتفاق عجیب

چند کلمه تاریخ

یک نویسنده ،یک کتاب

المیرا حصارکی

برخ�لاف س��یل عظیم��ی از
س��ریال بینها ،الست آن سریالی
نبود ک��ه بتواند مرا جذب خودش
کن��د ،ش��اید مثل خیل��ی از افراد
عادی دوست داشتم بدانم باالخره
بعد از این همه قس��مت ،داستان
چطور تمام شده ،اما خب حاال هم که نمیدانم ،فکر نمیکنم چیزی را از دست دادهام!
برخالف خیلی از سریالهای خوشساخت دیگری که تا به همین امروز دیدهام ،الست،
در آخرهای جدول قرار گرفته اس��ت .حاال اگر ش��ما در دسته مقابل من قرار گرفتهاید
و این س��ریال را میپرس��تید و مانند خیلیها قسمت آخر آن را به فاصله یکی ،دو روز
با پخش جهانی دیدهاید ،یک پیش��نهاد خ��وب دارم ،البته این را هم اضافه کنیم ،این
س��ریال ساخت و داس��تان بهنسبت جذابتری از الست دارد ،اما خب در همان حال و
هوای مرموز و ش��گفتآور اس��ت« .آلکاتراز» سریالی اس��ت به کارگردانی جک بندر و
پاول .ا.ادواردز .حتی اگر عالقهای به س��ینما نداش��ته باشید ،بهطور یقین میدانید که
آلکاتراز کجاس��ت .همان زندان مخوفی که معروفترین زندانیاش آل کاپون بوده و تا
به حال الهامبخش دهها فیلم سینمایی و تلویزیونی بوده است .اما در مورد این سریال،
نویسندگان به خوبی از آلکاتراز الهام گرفتهاند و داستان را طوری شروع کردهاند که به
خوبی میتوانی با آن همذاتپنداری کنی و حتی در مورد واقعیت داستان شک کنی.
قصه از همان جایی ش��روع میش��ود که زندان آلکاتراز در  ۲۱ماه مارس سال ،۱۹۶۳
ف کندی که حدود  ۲۵۰زندانی در آن اقامت داشتند برای همیشه
به دس��تور رابرت ا 
تعطیل شد .این اقدام علتهای مختلفی داشت ،ازجمله سنگین بودن هزینه اداره آن
نس��بت به دیگر زندانها و آلوده کردن آب خلیج سانفرانسیس��کو بر اثر فاضالب آن؛
عالوهبر این مسلم بود که ساختن یک زندان معمولی جدید که در خشکی قرار داشته
باشد ،آس��انتر از پرداخت هزینههای سرسامآور آلکاتراز بود .این همان واقعیتی است
که فیلمنامهنویس از آن نهایت استفاده را کرده است 21 ،مارس  1963آلکاتراز تعطیل
میشود و تمام زندانیها به جای دیگری منتقل میشوند ،اما این تمام داستان نیست.
این اتفاقی نیست که بیستویکم مارس افتاده است ،در این روز یک اتفاق عجیب افتاده
اس��ت .تمام اهالی جزیره آلکاتراز به طرز عجیبی ناپدید شدهاند و یک به یک در زمان
حال ظاهر میش��وند ،بدون اینکه ذرهای پیر ش��ده باشند .با جلو رفتن داستان یک به
یک زندانیها پیدا میشوند ،اما یک به یک به رمز و رازهای داستان هم اضافه میشود.
اگر به این دس��ت سریالها عالقه دارید ،باید اعتراف کنم که «آلکاتراز» سریال خوبی
اس��ت .به غیر شباهتهای داستانی ،چند وجه مشترک دیگر هم بین الست و آلکاتراز
وجود دارد .هر دو س��ریال دو فیلمنامهنویس مشترک دارد (الیزابت سارنوف و جنیفر
جانس��ون) .به غیر از این یکی از بازیگرهای الس��ت هم در بین بازیگران اصلی آلکاتراز
دیده میشود ،جورج گارسیا بازیگری است که بیشتر از هر چیزی حال و هوای الست
را برای عالقهمندانش ایجاد میکند .این سریال تازه در اول راه قرار دارد ،یک فصل از
آن ساخته شده است و برای دنبال کردن گزینه مناسبی است.

اس��ت که در آن عالوه بر آئیش بازیگرانی چون مریم س��عادت ،رامین ناصرنصیر ،فرشته
صدرعرفایی ،س��عید چنگیزیان ،سینا رازانی ،امیرحسین رستمی ،شبنم فرشادجو ،مهسا
طهماسبی ،س��هیل پیغمبری و امیر صارمی نقشآفرینی میکنند .اجرای عموم نمایش
«کلمه ،سکوت ،کلمه» با مدت زمان  ۶۰دقیقه از ساعت  ۲۰روز دوشنبه ششم شهریورماه
سال جاری در سالن استاد سمندریان مجموعه تماشاخانه ایرانشهر آغاز خواهد شد.

«بغض» به جشنواره بینالمللی فیلم «ورشو» میرود

فیلم سینمایی «بغض» اولین ساخته بلند رضا درمیشیان در دومین حضور بینالمللی
خود در بخش مسابقه رسمی بیستوهشتمین جشنواره فیلم «ورشو» به نمایش درخواهد
آم��د .فیلم «بغ��ض» در اولین حضور بینالمللی خ��ود در بخش رقابت��ی فیلمهای اول
س��ی وششمین جش��نواره فیلم مونترال کانادا به نمایش درمیآید .این جشنواره دوم تا
سیزدهم شهریور در شهر مونترال کشور کانادا برگزار میشود« .بغض» به کارگردانی رضا

س��ینماهای حوزه هنری و ش��هرداری را
در اختیار ندارد؛ س��ینماهایی که همیشه
مخاطبان خاص خودش را داش��ته است و
مخاطبان این سینماها وقتی با عدم اکران
فیلم در آنها مواجه میش��دند خودش��ان
را ب��ه س��ینماهای دیگ��ر میرس��اندند تا
این عروس��ک خاطرهانگی��ز و جذاب را در
ماجرایی متفاوت ببینند.
این آماره��ا خودش نوع��ی امیدواری
برای سینما ایران اس��ت؛ امیدواریای که
اگر ساخت این نوع فیلمها ادامه پیدا کند
حتما س��ینما از این رکود خارج میشود و
تماش��اگران را با سینماها آشتی میدهند.
البته در س��ینمای جهان این رس��م است
ک��ه فیلمهایی که اکران ش��ده و با فروش
خوب��ی ه��م روب��هرو میش��وند ادامهدار
میش��وند و «کاله قرم��زی» نش��ان داده

که هن��وز میتواند یک��ی از موفقیتهای
س��ینمای ایران باش��د.به ط��وری که باید
نشس��ت و تا پایان اک��ران آن را رصد کرد
و دید فروش یک فیلم خوب تا چه میزان
اس��ت .عروس��کی که ابتدا ب��ه تلویزیون
آمد ام��ا مثل خیلی از عروس��کهایی که
میآمدن��د و میرفتند ،نرفت و ایس��تاد و
خودش را کش��ید به سینما .سینمای دهه
 70یکی از خاطرههای خوبش اکران فیلم
«کاله قرمزی و پس��رخاله» است؛ فیلمی
با صفهایی طوالنی .ش��ما اگ��ر بخواهید
برای دی��دن فیلم جدید ایرج طهماس��ب
به س��ینماها بروید باید ج��ا رزرو کنید و
این خبر خوبی اس��ت .خبری خوب برای
ک��ودکان ک��ه مخاطبان اصل��ی این فیلم
هس��تند و برای بزرگترها که برای دیدن
این فیلم از کودکانشان پیشی گرفتهاند.

هنوز کودکیهایمان را میشود توی این عروسکها دید

«کلمه ،سکوت ،کلمه» افتتاح میشود

آیین افتتاح نمایش «کلمه ،س��کوت ،کلمه» روز یکش��نبه پنجم ش��هریورماه ساعت
 ۲۰با حضور مس��ووالن ،هنرمندان ،اصحاب رسانه و پیشکسوتان حوزه تئاتر در مجموعه
تماشاخانه ایرانشهر برگزار میشود تا این مجموعه بار دیگر شاهد آغاز یکی از آثار خوبش
باش��د که پیشبینی میشود با اس��تقبال مخاطبان تئاتری روبهرو شود« .کلمه ،سکوت،
کلمه» نمایشی مرکب از سه نمایشنامه نوشته «دیوید آیوز» با دراماتورژی «فرهاد آئیش»

سینما

روزنامه سیاسی /اقتصادی /فرهنگی /ورزشی  /اجتماعی
WWW.FDN.IR

در آستانه برگزاری فستیوال «شش هفته باهنر ایران» در کانادا

خبرچین

صاحب امتیاز :دانشگاه آزاد اسالمی
زیر نظر شورای سردبیری
نشانی :خيابان حافظ -بعد از پل دوم حافظ -روبهروي
ساختمان بورس -ساختمان فرهيختگان  -طبقه سوم

منشي تحريريه66348020 - 66760180-182 :
نمابر66726047 - 66760501 :
تلفن سازمان آگهيها44273973-44273997 :
شماره فکس آگهيها44273086 :
توزيع و امور شهرستانها66348011-12 :
چاپ :دانشگاه آزاد اسالمی

اذان ظهر13/07 :
غروب خورشيد19/46 :
اذان مغرب20/05 :
نيمهشب شرعي00/23 :
اذان صبح فردا4/58 :
طلوع خورشيد فردا6/28 :

درمیش��یان که تمام صحنههای آن در کشور ترکیه فیلمبرداری شده ،داستان مهاجرت
اس��ت ،دو روای��ت از دو مقطع متف��اوت از زندگی ژاله و حامد؛ دو ج��وان مهاجر ایرانی.
یکی روایت روزهای آش��نایی و خوش��ی این دو جوان اس��ت و روایت دیگر هشت ساعت
سرنوشتس��از زندگی آنان .باران کوثری ،بابک حمیدیان و مهران احمدی تنها بازیگران
ایرانی «بغض» هستند.

نینا وباب

مزرعه تارا ،اس��کارلت اوهارا،
اش��لی ویلک��ز ،رت باتلر ،مالنی
و چندین و چندین ش��خصیت
دیگر که آنچنان برایمان واقعی
هس��تند گویا س��الهای س��ال
کنارشان روزگار گذراندهایم و با
چش��مان خودمان جنگهای داخلی آمریکا را دیدهایم .درس��ت حدس زدید از رمان
«بربادرفت��ه» حرف میزنم؛ کتابی که در دهه  ۳۰میالدی نوش��ته ش��د و همچنان از
پرفروشترین رمانهای جهان به حس��اب میآید .داستان از مزرعه تارا شروع میشود
و اسکارلت اواهارا در آخر داستان بازهم به تارا برمیگردد .کتاب پایان تلخ و دوپهلویی
دارد و هنوز هم که هنوز است نمیدانیم ماجرای عشقی رت باتلر به کجا کشیده شد.
رت باتلر که همیشه عاشق اسکارلت بوده ،در آخرین لحظههای دیدارش و پس از مرگ
دخترش��ان با تلخی بیپایانی و در جواب جملههای عاش��قانه اسکارلت به او میگوید
«راس��تش رو بخوای اصال برام مهم نیس��تی» و همین تلخی داس��تان را رقم میزند؛
جایی که اس��کارلت در آن خانه درندشتش��ان به دنبال رت میدود و رت در مه ناپدید
میشود .بیشک همه ما در آن صحنه ناامید شدهایم اما اسکارلت جسورانه به در تکیه
میدهد و میگوید «فردا روز دیگری است .»...اسکارلت که چند دقیقهای پیش از آن به
عشق کودکانهاش به اشلی پی برده ،به تارا برمیگردد و در کنار درختی مشتش را گره
میکند ،جایی که پیش از آن اسکارلت قسم خورده بود هیچگاه گرسنه نخواهد ماند.
همه اینها را گفتم تا بگویم امروز سالمرگ خالق این رمان به یادماندنی است؛ مارگارت
میچر در هشتم نوامبر  ۱۹۰۰در آتالنتا (ایالت جورجیا) چشم به جهان گشود .پزشکی
خواند اما به دلیل مرگ مادر مجبور به ترک تحصیل شد و به روزنامهنگاری روی آورد.
اما بخت بازهم با او یار نبود چرا که در س��ال  ۱۹۲۶پایش در حادثهای آس��یب دید و
او را خانهنش��ین کرد .مارگارت میچل اما به این موضوع هم به چشم فرصت نگاه کرد
و نوش��تن «بربادرفته» را ش��روع کرد .ماجراهای کتاب در ابتدا بسیار بینظم و آشفته
بودند اما پس از  ۱۰س��ال کار روی آن به رمانی حجیم و خواندنی تبدیل ش��د؛ کتابی
که جایزه پولیتزر را در سال  ۱۹۳۷برای نویسندهاش به ارمغان آورد و به سرعت به ۱۶
زبان ترجمه شد .و دو سال بعد به کارگردانی ویکتور فلمینگ و بازیگری ویوین لی در
نقش اس��کارلت ،کالرگ گیبل در نقش رت باتلر و لس��لی هاوارد در نقش اشلی ویلکز
روی پرده س��ینما رفت؛ فیلمی بس��یار پرهزینه که بسیار مورد توجه منتقدان و مردم
قرار گرفت و به یکی از فیلمهای پرفروش بدل ش��د .مارگارت میچر که عالقه چندانی
به حضور در جمع نداشت ،پس از این موفقیتها هم چندان وارد جامعه نشد .او بیشتر
اوقات در خانه میماند و به نامههایی برایش فرس��تاده میشد ،پاسخ میداد .مارگارت
البته یکبار خرق عادت کرد و در نخستین شب نمایش فیلم «برباد رفته»در برابر مردم
ظاهر شد .بخت اما با این نویسنده مشهور آمریکایی یار نبود و او در  ۱۶آگوست ،۱۹۴۹
زمانی که با شوهرش از خیابان رد میشد زیر کامیون رفت و پنج روز بعد در بیمارستان
چشم بر جهان فرو بست.

تئاتر

تأمالتی درباره شعر امروز

گزارش یک حیرت
ِ

۱
نیم��ه دوم ده��ه هفت��اد ،کافههای
بینام و نشان ،کف خیابانها و صفحات
ورقنخ��ورده ماهنامههایی که گاهنامه
بودند ،جوالنگاه نزاعی بدون خونریزی
بودند میان چنددس��ته از ش��اعران که
اگر پای حرف هر کدامشان مینشستی
مجتبا پورمحسن
هیچکدامش��ان خودش��ان را در هی��چ
دس��تهای نمیدیدن��د و ش��أن خود را
باالتر از «دس��تهبندیها» و «باندها» و «جریانها» میدانس��تند؛ یک بیماری
همهگیر در جامعه ما که اکثر ما به دنبالش هس��تیم .صبح تا ش��ب اندر فواید
کار جمعی داد س��خن میدهیم و جامعهشناس��ان برجسته غرب و فیلسوفان
شرقی را شاهد میگیریم که «باید» کارجمعی کرد و آن وقت زیربار هیچ کار
جمعی نمیرویم ،با این اس��تدالل که بقیه کار جمعی بلد نیستند! برگردیم به
نزاع مورد بحث؛ آنها دوس��ت نداش��تند جزو یک جریان شمرده شوند .اما نه،
دوست داشتند که دیگران آنها را در یک دسته قرار دهند و آنها قهرمانانه خود
را مبرا از هر نحلهای بدانند.
یک��ی از مهمترین موضوعات نزاع ،نقش مخاطب در ش��عر بود؛ بعضیها با
اس��تداللی پوپولیستی اعتقاد داش��تند که هر چه مردم نپسندند و البته خود
را در س��طحی ،باالتر از مردم میدانس��تند ،عدهای دیگر جابهجا از سطرهای
کتابهای کمحجم ترجمه شده از روالن بارت و پل ریکور و کپسول «ساختار
و تاویل متن» بابک احمدی س��ند میآوردند که متن ش��عری ،بدون مخاطب
وجود ندارد و با خوانده ش��دن حیات مییابد و عدهای هم فراتر از این بحثها
میکوشیدند با رادیکالترین قرائت ممکن ،شعر را تنها با یک مخاطب مشروع
بدانند.
یک گروه دیگر هم بودند که به سبک مصاحبههای افشاگرانه مجالت زرد،
بهزعم خودش��ان پنبه «ناشاعران ش��اعرنما» را میزدند و متکبرانه و با نگاهی
عاقل اندر س��فیه ،مژده میدادند که بهزودی حبابه��ای این کف میترکد و
ش��عر «حقیقی» به آنچه شایس��تگیاش را دارد ،خواهد رسید .در این روایت
متظاهرانه ،البته نامی از خالقان این شعرهای«حقیقی» به میان نمیآمد ،ولی
الزم نبود خیلی باهوش باش��ی تا متوجه ش��وی منظور ای��ن متفکر و هنرمند
واالمقام از شعرهای «حقیقی» مرقومات خودش است.
اما همه این دس��تههای ش��عری در ی��ک چیز با هم مش��ترک بودند؛ آثار
هیچکدامش��ان ،خواننده نداشت .در آن سالها تجدید چاپ کتاب یکی از این
ش��اعران ،چیزی شبیه داس��تان علمی -تخیلی بود .اگر هم شاعرانی بودند که
آثارش��ان مخاطبانی غیراز اهالی ادبیات داشت ،ناشاعر ادامهدهنده راه مهدی
س��هیلی و ...اگر خیلی خاطرش را میخواست فریدون مشیری نامیده میشد.
اینکه این ش��اعران حق داش��تند یا نه و اینکه در مورد موضوعی مثل ارتباط
شعر و مخاطب« ،حقانیت» گفتمانی قابل طرح هست یا نه ،موضوع این نوشته
نیس��ت؛ مساله یک تغییر رفتار اساس��ی در اکثریت قریببهاتفاق طرفین نزاع
اس��ت .عرفش این اس��ت که بگویم در این نوش��ته بدون موضعگیری گزارش
ای��ن تغییر را مینویس��م .اگر این را بگویم ،دروغ گفتهام .س��اختار جملههایم
دقیقا برخالف این عرف اس��ت .اما دیدگاه انتقادی من متوجه جریان ش��عری
یا دس��ته و گروه خاصی نیست و همهش��ان را در برمیگیرد .اگرچه نیمه دوم
دهه هفتاد جامعه ایران در مقام نظارهگر «مقهور» قدرت اینترنت بود و نسبت
میان ادبیات و ش��عر ،در آرا – و نه شعر – تعدادی از شاعران رادیکالتر صرفا
به اش��اراتی درباره ابرمت��ن ( )Hyper Textو البته ناآگاهی توامان با حیرت
محدود میش��د؛ در نیمه دوم دهه هش��تاد ،ورق کامال برگش��ت .در فاصلهای
حدودا  10ساله ،ش��اعران ایران نیز همچون دیگر ایرانیان رخت نظارهگری را
درآوردند و ردای مشارکت به تن کردند.
در این میان دو نکته جالب توجه بود و هس��ت .اول اینکه در کنش متقابل
شاعران ایرانی و فضای اینترنت ،به هیچوجه از مفاهیم ابرمتن و مفاهیم پست
مدرنیس��تی خبری نیس��ت،اگرچه ش��اید عدهای هنوز در مقالههایشان از آن
س��خن بگویند ،ولی ش��عر امروز اصال نش��انی از این قرائت ندارد .نکته جالب
دیگر که نمود پارودیگونهای دارد این اس��ت که ش��اعران همه نحلههایی که
درباره اصالت مخاطب یا مشروعیت بخشی مخاطب به شعر و همینطور حذف
مخاطب از ساحتش��عر حرف میزدند ،در یک اتفاق عجیب اینبار به اشتراک
دیگری رسیدند :حاال همه ش��اعران ،شعرشان را در اینترنت منتشر میکنند.
ش��بکههای اجتماعی به بستری برای انتش��ار شعر و بسیار مهمتر از آن جذب
مخاطب تبدیل شده است.
ش��اعرانی با هر تفکر ،تش��نه مخاطبان مجازی ،شعرش��ان را به اش��تراک
میگذارند .حتی ش��اعری که اساس��ا خواننده شعر را به رسمیت نمیشناخت،
دل به تعداد الیکها و کامنتهایی بسته که کاربران به اثرش ارزانی میدارند.
ای��ن جریان اگر در گوگلریدر ،با تعداد خاصی از ش��اعران دنبال میش��د ،در
فیسبوک اکثریت قریب به اتفاق ش��اعران شیفته این کنش متقابل بیواسطه
با مخاطبان ش��دند .حاال حتی همان ش��اعرانی که برای همدیگر خط و نشان
میکشیدند ،زیرپست همدیگر الیک میزنند؛ همه چیز خوب است و همه جا
امن و امان اس��ت؟ این اتفاق از جنس مصالحه نیست ،شیفتگی کورکورانه به
مخاطب اس��ت .شاعرانی که زمانی نداشتن مخاطب برای شعرهایشان را نه به
آثار خود ،بلکه به سلیقه نازل کتابخوانها نسبت میدادند ،با حضور در عرصه
فیسب��وک و اهمی��ت پیداکردن مخاطبانی با هر س��طح فکری (اصال میتوان
سطح فکری کاربران یک ش��بکه اجتماعی را اندازه گرفت؟) نشان دادهاند که
تمام آن بحثهای جدی در دهه  70یک اس��اس مش��ترک داش��ت :بیبیاز
بیچادری خانهنش��ین بود! این نوش��ته ،گزارش یک حیرت است در عالم شعر
امروز .برای قضاوت و حتی اظهارنظر در این مورد ،باید صفحات زیادی را سیاه
کرد و پذیرفته نیس��ت که با یک جمله یا پاراگراف ،نس��خه نوش��ت ،چه برای
شاعران امروز ،چه مخاطبان امروز و چه برای خود.
۲
از قدیم گفتهاند یک س��وزن به خودت بزن ،ی��ک جوالدوز به دیگران .من
شاعرم و در تمام  15سال گذشته در اکثر آزمون و خطاهای شعر امروز حضور
داش��تهام .بنابراین وقتی از همه شاعران حرف میزنم ،خودم را تافته جدابافته
نمیدانم.من هم در تمام این اتفاقات نقش داش��تهام ،مثل همه شاعران امروز
ایران.

حمید پورآذری میهمان ویژه کارگاه «شعر،قصه ،نمایشنامه»

دهمین کارگاه «ش��عر ،قصه ،نمایشنامه» با حضور حمید پورآذری به عنوان میهمان
ویژه برگزار میشود .این کارگاه به سرپرستی روزبه حسینی و به عنوان یکی از مجموعه
کارگاههای موسس��ه فرهنگی هنری «مکتب تهران» برپا میشود .دهمین جلسه کارگاه
«ش��عر ،قصه ،نمایشنامه» روز جمعه  10ش��هریور  1391از ساعت  16تا  21برپا خواهد
ش��د .بخش اول این کارگاه به بررس��ی نظریههای ادبی زبانشناسی؛ مرور نظریات ژاک

سینما

در اغما

دریدا توسط رسول نورمحمدزاده اختصاص دارد و بخش مفاهمه آن شامل تشریح روابط
میان شاعران و نمایشنامهنویسان /روابط میان شعر و نمایشنامه است .حمید پورآذری که
میهمان ویژه این جلس��ه اس��ت در این برنامه حضور پیدا میکند و درباره پروسه تبدیل
شعر «مردی که لب نداشت» اثر احمد شاملو به یک تئاتر که پیش از این پورآذری آن را
در تاالر مولوی به صحنه برده است ،توضیح میدهد.

بهداد ،کرامتی و هاشمی راهی آفریقا شدند

عوام��ل پروژه «فرزند چهارم» قبل از عزیمت به آفریقا برای ادامه تولید فیلم ،بخش��ی از
دستمزد خود را به زلزلهزدگان آذربایجان شرقی اختصاص دادند تا توسط مجری طرح پروژه به
دست هموطنان آذری برسد .مرحله اول فیلمبرداری پروژه «فرزند چهارم» به کارگردانی وحید
موساییان در ایران به پایان رسید و عوامل برای ادامه تولید این فیلم عازم آفریقا شدند .به غیر
از حامد بهداد و حسین محباهری تاکنون همه بازیگران ایرانی این پروژه مقابل دوربین علی

محمد قاسمی رفتهاند و در ادامه روند تولید بخشهای مربوط به آفریقا با حضور عوامل ایرانی
و بازیگران بومی فیلمبرداری خواهد شد .فیلمبرداری «فرزند چهارم» تازهترین ساخته وحید
موساییان چندی پیش طی مراسمی با حضور مسعود کیمیایی در پردیس سینمایی ملت آغاز
شد .مهتاب کرامتی ،مهدی هاشمی ،حسین محباهری ،ناصر گیتیجاه ،معصومه قاسمیپور،
زهرا برومند ،ساناز زرینمهر و حامد بهداد بازیگران اصلی این فیلم هستند.

