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شعار بيست و هشتمين نمايشگاه کتاب تهران مشخص شد

آخرين وضعيت جسمي عزتاهلل انتظامي

توگو با جهان» به عنوان شعار بيست و هشتمين نمايشگاه
«خواندن ،گف 
بينالمللي کتاب تهران انتخاب شد.در توضيح انتخاب اين شعار آمده
است«:کتاب خواندن يکي از ارزشمندترين راههاي ارتباط ميان انسانهاست.
توگوي بيکران در حوزه دانش و فرهنگ
وقتي ما کتاب ميخوانيم وارد يک گف 
ميشويم .نمايشگاه کتاب تهران از  16تا  26ارديبهشت ماه برگزار ميشود.

عزت اهلل انتظامي که به دليل بيماري در شبي که براي او تدارک ديده شده بود،
شرکت نکرد ،وضعيت حالش را مساعد دانست .اين بازيگر گفت :خوشبختانه مجيد
(پسر عزتاهلل انتظامي) پيگير وضعيتم هست و خوشبختانه وضعيتم بهتر شده
است .وي افزود :وضعيت تنفسيام مشکل دارد اما دکترها تالش زيادي براي بهبودم
انجامميدهند.

با عباس مخبر درباره جملههاي قصارش در شبکههاي اجتماعي

اخبار
لغو مجوز اپراي سعدي حتمي نشده است
بهروز غريب پور کارگردان تئاتر عروسکي در گفتگو با خبر نگار اختصاصي
ابتکاردر پاسخ به اين که آيا اپراي سعدي به طورکامل لغو مجوز شده است
گفت :ابن مجوز فعال در مرحله ي بررسي و تصميم گيري قرار دارد اميدواريم
با صدور مجوز مجدد موافقت شود.
وي با بيان اينکه يکسري سوء تفاهم هايي پيش امده که اميد ميرود هرچه زود تر
حل شود افزود :علت اين امر انحصار هاي خبري بود که موجب شده بود به نظر برسد
اپراي سعدي به صورت زنده اجرا خواهد شد واين موضوع سوءتفاهمي ازجانب رسانه
هاست که پيش امده است براي اينکه اپرایي که روي صحنه خواهيم برد به معناي
رايج کلمه به صورت کنسرت نميباشد بلکه يک ديالوگي است که خواننده هم اجرا
ميکند و هم ميخواند .ما از ابتدا براي شروع کارهایمان برا ي تعامل با وزارت ارشاد
سبکي جديد ارايه کرديم همين امر موجب سهولت در کار ما و وزارت ارشاد شد و تا
کنون مشکلي هم پيش نيامده بود به همين دليل ما به جاي اجراي زنده،عروسکها را
جايگزين افراد کرده ايم.اين کارگردان سينما و تلويزيون در پاسخ به اينکه چرا شيراز را
براي اين اکران انتخاب کرده است ادامه داد:سعدي متعلق به شيراز است.طبيعي است
که اولويت مااجراي اين اپرا هم زمان با روز بزرگداشت سعدي در شيراز باشد که در
اين شهر جشن هاي ديگري هم برگزار ميشود و ما نظر به اين داشتيم که بزرگداشت
امسال را يک بزرگداشت استثتايي جلوه دهيم که متاسفانه با لغو اين نمايش امکان
پذير نيست.و ما قبال در شيرازاپراي حافظ ومولوي را اجرا کرديم ولي در اين دو اجرا
نه تنها با مشکلي مواجه نشديم بلکه با استقبال شديد مردم روبرو شديم .وی در ادامه
گفت:بزرگداشت سعدي روز يکم ارديبهشت ماه است و براي گرفتن مجوز جديد
نيازمند مدت زماني هستيم،ولي اين مدت زمان چند روزه پاسخ گوي ما نيست .حمل
و نقل وسايل نيازمند يکي دو روز است و براي گرفتن مجوز حد اقل يک هفته زمان
الزم است تا به نتيجه برسيم که اين نمايش اجرا ميشود با نه .ضمن اين که گروه هم
بايد امادگي الزم را داشته و به دور ازهرگونه استرس باشند تا به بهترين نحو اجرا کنند.
اين کارگردان در جواب اين سوال که براي کار بعدي طرحي در ذهن داريد گفت:
طرح وايده که بسيار است ولي ابتدا بايد اين نمايش به روي صحنه رود تا از کار بعدي
بتوان سخن به ميان آورد.اما طرحي که در ذهن دارم و احتماال کار بعدي من خواهد
بود ،خيام است.

طنز سروش صحت جايگزين ميشود

پايان زودهنگام «در حاشيه» مهران مديري
تلويزيون با پخش آنونسهاي سريال «شمعدوني» سروش صحت ،از
جايگزيني اين مجموعه با سريال طنز «در حاشيه» خبر ميدهد.
با اين جايگزيني ،مجموعه «در حاشيه» مهران مديري زودتر از موعد رسمي اعالم
شده به پايان ميرسد.به گزارش ايسنا ،هر چند شبکه سه تاکنون خبري رسمي مبني
بر پايان سريال «در حاشيه» آنهم زودتر از موعد مقرر اعالم نکرده است اما تبليغ
سريال جديد «شمعدوني» ،از پايان زودهنگام سريال مديري خبر ميدهد.به نظر
ميرسد انتقادهاي پزشکان و در پي آنها وکال ،مديران تلويزيون را سرانجام مجاب
کرده است که نسبت به پايان دادن قسمتهاي اين سريال آنهم زودتر از موعد
معين تصميم بگيرند.مجموعه «شمعدوني» به کارگرداني سروش صحت قرار است
از شنبه  -پنجم ارديبهشت ماه  -پخش خود را به شکل هر شبي آغاز کند.طبق
اعالم شبکه سه مجموعه «در حاشيه» قرار است فاز جديد خود را پس از ايام رمضان
و با پايان مجموعه «شمعدوني» آغاز کند.پايان پخش مجموعه طنز «در حاشيه»
پنجشنبه  -سوم ارديبهشت ماه  -خواهد بود.

حديث خوش سعدي به هفت اقليم
برنامههاي روز بزرگداشت سعدي (مصادف با اول ارديبهشتماه) اعالم شد.
به گزارش ايسنا ،مدير مرکز سعديشناسي در اعالم برنامههاي اين روز گفت :اول
ارديبهشتماه هر سال در شيراز و برخي از شهرهاي ايران و جهان فرصت مغتنمي
براي گلگشت در بوستان و گلستان سعدي شيراز فراهم ميشود.کوروش کمالي
سروستاني اظهار کرد :از برگزاري نخستين يادروز سعدي در اول ارديبهشت ماه 1377
تا کنون ،سعديپژوهان گامهاي ارزشمندي را در راستاي غنابخشي به سعديپژوهي
برداشتهاند اگر چه تا تکامل اين مقصود ،راه زيادي باقي مانده است.کمالي همچنين
گفت :شب شعر «در بارگاه سعدي» در ساعت  8شب روز سهشنبه اول ارديبهشتماه
در جوار آرامگاه سعدي برگزار خواهد شد .از سوي انجمن خوشنويسان شيراز و با
همکاري مرکز اسناد و کتابخانه ملي فارس نيز نمايشگاه خوشنويسي از آثار سعدي
در اين مرکز برگزار ميشود.مدير مرکز سعديشناسي در پايان ضمن دعوت از کليه
سعديدوستان و سعديپژوهان براي شرکت در اين مراس م افزود :ما سپاسگزار تمام
نهادها و دستگاههاي دولتي و غيردولتي و انجمنهاي ادبي و اهالي رسانه هستيم که
خود به گونه مستقل برنامههاي ويژهاي را در شهرستانهاي استان فارس و ديگر
شهرهاي ايران و جهان به ياد سعدي برگزار ميکنند .همچنين اميدواريم که با
همراهي و همدلي مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و استاد بهروز غريبپور به
زودي اپراي سعدي در شيراز به روي صحنه برود.

«هفت» پنجساله شد
محمود گبرلو در آستان ه پنج سالگي برنامه «هفت» گفت :اين برنامه سينمايي
خودش را مبلغ سينماي نجيب ايراني ميداند.
کارشناس مجري و تهيهکننده برنامه «هفت» که سه سال است جايگزين فريدون
جيراني شده ،در گفتوگو با ايسنا ،اظهار کرد« :هفت» مبلغ سينماي نجيب ايراني است.
او در جمالتي کوتاه ادامه داد :برنامه «هفت» براي رشد و تعالي عالقهمندان سينما در
قالب نقد ،ميزگرد و گفتوگو تالش ميکند.برنامه «هفت» ،روز يکشنبه  30 -فروردين
ماه  -ضيافتي را براي پنج سالگي اين برنامه برگزار ميکند .بر اساس اين گزارش ،برنامه
«هفت» پنج سال است به صورت زنده از شبکه سه پخش ميشود .اين برنامه پيش از
اين به مدت دو سال به تهيهکنندگي و اجراي فريدون جيراني ساخته شد و اکنون سه
سال است که به تهيهکنندگي و اجراي محمود گبرلو به روي آنتن ميرود.

ميهمان محمد صالحعالء با «کاپوچينو با کيک پنير»
مجموعه داستان تازهاي از محمد صالحعالء با عنوان «کاپوچينو با کيک
پنير» براي دريافت مجوز به اداره کتاب ارائه شد.
به گزارش مهر ،محمد صالحعالء داستاننويس ،ترانهسرا و هنرمند عرصه راديو
و تلويزيون ،کتاب تازهاي در دست چاپ دارد .او اخيرا ً مجموعه داستاني با عنوان
«کاپوچينو با کيک پنير» را از طريق انتشارات پوينده تحويل وزارت ارشاد داده و براي
رونمايي از آن در نمايشگاه امسال کتاب تهران ،منتظر دريافت مجوز اداره کتاب است.
اين در حالي است که آخرين اثر منتشرشده از صالحعالء اخيرا ً تجديد چاپ شده
است« .دست بردن زير لباس سيب» بهمن ماه سال گذشته از سوي همين ناشر ،چاپ
و وارد بازار نشر شد که با استقبال مخاطبان ،اخيرا ً به چاپ دوم رسيده که در نمايشگاه
امسال عرضه ميشود.

شايان ربيعي -هر کسي را با مفهومي ،کاري ،اصطالحي،
چيزي ميشناسند و در اين ميان نام عباس مخبر با نام و
نشان «اسطوره» گره خورده است و اسطوره در نگاه اول
يک مفهوم تراش خورده و سخت و ستبر به نظر ميآيد ،با
اين همه عباس مخبر از نزديک شباهتي به اين تصور اوليه
از اساطير ندارد ،صدايش گرم و محبوب است و نيم بيشتر
صورتش را در ميانههاي گفتوگو و در ميانههاي جملههايش
به لبخند اختصاص ميدهد .شانس هم کالم شدن با آقاي
مخبر ،از آنجاست که در ميان کلمات روزمره و حرفهاي
معمولي ،چيزي به داشتههاي معرفتيتان اضافه ميشود .اين
گفتوگو البته درباره کتابهاي او نيست ،درباره نوشتههاي او
در صفحه شخصي اش در يکي از شبکههاي اجتماعي است
که اگر ايرادي نداشته باشد ميتوانيم نام آن شبکه اجتماعي
را هم بنويسيم :فيس بوک! مخبر در فيس بوک شخصي اش
هر روز چنان که خودش گفته در سه نوبت ،يعني هر هشت
ساعت يک بار يک جمله از بزرگان جهان منتشر ميکند.
البته وی جمله نويسي و پرداختن به تجربههاي قصار
ديگران ،دور ودرازتري دارد .همانطور که مخبر پيش از اين
در گفتوگوهايي ديگر گفته مجموعه هاي گزين گويه كه
گاهي اوقات «ادبيات خرد» ناميده ميشوند در سنت هاي
ادبي چندين جامعه باستاني جايگاه ويژه يي دارند .براي مثال
ميتوان از سوتره ها در هند ،منتخبات كتاب مقدس ،حديث
در اسالم ،آيات زرين فيثاغورث ،روزها و كارهاي هسيود،
اصول دلفي ،و كتاب راهنماي اپيكتتوس نام برد .نخستين
مجموعه گزين گويه هايي كه منتشر شد ،امثال و حكم
اراسموس بود .فرانسوا دو الروشفوكو ،و بلزپاسكال نيز جزو
نخستين كساني بودند كه كتاب هايي در اين قالب منتشر
كردند .اين قبيل نوشته ها بخش مهمي از كار نويسندگان
مدرن را نيز تشكيل ميدهد .جورج كريستوف ليختن برگ،
گوته ،شوپنهاور ،كي يركگور ،نيچه ،ويتگنشتاين ،كافكا،
مونتني ،پاسكال و اسكاروايلد از جمله اين افراد هستند.
گزين گويه هايي كه در سال هاي اخير در ايران چاپ شده
اند غالبا يا مضمون ديني دارند ،يا درباره عشق ،فلسفه ،يا
زندگي به طور كلي هستند.با اين حال در پنج سالي که از
فعاليت مخبر در فيس بوک ميگذرد ،بسياري از مخاطبان
اين شبکه اجتماعي عضو گروه دوستي او شده اند و هر روز
در سه نوبت جمالتش را ميخوانند و از همه جالب تر اين که
به قول خودش ،نزديک به ده ،دوازده نفر ادامه زندگيشان را
مديون جمله هاي او هستند .داستان اين ده ،دوازده نفر و
مابقي احوال را در اين گفتوگو ميتوانيد بخوانيد:
آقاي مخبر ،نام شما چند سال است که با جمالت قصاري
که در صفحه فيس بوکتان منتشر ميشود ،گره خورده است.
در واقع ميتوان گفت که جرياني در شبکههاي اجتماعي
به واسطه جمله هاي ترجمه شده شما راه افتاده است که با
بازنشر آنها در زمانهاي مختلف تداوم پيدا کرده و گسترده
تر شده است .خودتان در اين باره چگونه فکر ميکنيد؟
البته شخصا ترجيح ميدهم براي پاسخ به اين سئوال ،قبل از
هر چيز درباره شبکههاي اجتماعي و به ويژه فيس بوک که به نظر
محبوبيت بيشتري در ميان ايرانيان دارد ،نکته اي بگويم .در عصري
که شايد مهمترين ويژگياش گسترش و تنوع رسانههاي ماهوارهاي،
اينترنتي و موبايلي است و ارتباطات بين فردي در ساده ترين و سهل
ترين شکلي که تا کنون وجود داشته ،گسترش پيدا کرده است،
از يک سو نبايد ظرفيتها و توانمنديهاي مثبت اين رسانهها را
ناديده گرفت و از سوي ديگر هم نبايد از کژکارکردهاي احتمالي اين
رسانهها غافل بود .با وجود اين ،فعال موضوع گفتوگوي ما بررسي
اين رسانهها نيست ،اما ميخواهم بگويم شبکههاي اجتماعي و به

ديدن جهان با جملههاي قصار

ويژه فيس بوک ،بخش مهم و قابل توجهي از روابط بين فردي
کاربران اينترنت را با مترو معيارهاي خودش استاندارد کرده است.
در ميان ويژگيهاي مختلفي که اين شبکه اجتماعي دارد ،يکي
هم امکان دسترسي به شمار قابل توجهي از آشنايان و دوستان و
مخاطبان فيس بوکي است .اين ويژگي که در محيطي دوستانه و
غير رسمي اتفاق ميافتد ،زمينه را براي بروز همدردي ،همدلي و
همچنين اطالع رساني و همکاري فراهم ميکند .خب ،در جهاني
که آدم ها زير انواع فشارهاي سياسي و اقتصادي وجنايت هاي
گروه هايي مثل داعش و بوکوحرام دهها گروه و سازمان و دولت له
ميشوند ،اين امکان هم پيدا شده است که براي لحظاتي با هم به
گفتگو و همدلي بنشينند و در حد توان باري را از روي دوش هم
بردارند يا الاقل اين بار را سبک تر کنند .ميتوان کمي شوخي کرد،
کمي فکر کرد ،و دمي به هملي نشست و غمگساري کرد .با اين
مقدمه ميرسيم به کاري که من در صفحه خودم انجام ميدهم.
نگاه کنيد! هرکسي که در فيس بوک حضور دارد باالخره در يک
زمينه فعاليت پررنگ تري دارد ،يعني يک عده به انتشار شعرهاي
مورد عالقه شان ميپردازند ،بعضي ها بيشتر متمايل به نشر شوخي
ها و مطالب طنز هستند ،کساني در زمينههاي ورزشي فعالند و

بعضي ها هم در ترکيبي از همه اينها اطالع رساني ميکنند يا عاليق
و ساليقشان را در صفحاتشان بازنشر ميکنند .در اين ميان من هم
فکر کردم با طرح مطالبي موجز و فشرده و در حد ظرفيت اين
رسانه بعضي گفتههاي هاي اثرگذار چهرههاي مهم و مطرح جهان يا
نکته ها و جمالت تأمل برانگيز يا اميد بخشي را که در ذهن خودم
ميچرخد در صفحه ام منتشر کنم تا دوستانم بخوانند ،دربارهي
آنها فکر کنند و نظرشان را بنويسند .در ميان نظرهايي که نوشته
ميشود ،ارتباطهايي شکلميگيرد که از دل آنها شناخت بهتري
از زندگي و شيوه ي نگاه کردن به مسائل ،و نهايتاً تغيير و تحولي
در نگاه ها حاصل ميشود .من از سال  2010فعاليت در شبکههاي
اجتماعي و به ويژه فيس بوک را شروع کردم .در آن زمان فضاي
پست هاي فيسبوکي محدود بود و مطالب بلندتربايد در قسمت
يادداشت هادر قسمت يادداشت ها نوشته ميشد .در همان زمان
به دليل اين محدوديت فکر کردم بايد محتواي طوالني را در قالب
مطالب کم حجم انتقال داد و بنابراين به جمله هاي کوتاه از بزرگان
رسيدم .البته انتخاب جمله هاي کوتاه براي انتشار در فضاي شبکه
اجتماعي فيس بوک با اين استدالل همراه است که معموال فضاهاي
مجازي ،به ويژه شبکه هاي اجتماعي ،مناسب با کارهاي طوالني
و تفصيلي نوشتن نيست .بنابراين ،يکي از روشهاي مناسب براي

چهرهها

ايجاد ارتباط با خوانندگان و حفظ و تداوم اين رابطه همين است که
از جملهها و اظهار نظرهاي کوتاه استفاده کرد.
مثال ميشود اين گونه گفت که اين جمله ها در واقع
توصيههاي شما به ديگران است؛ به اين معني که شما با انتشار
اين جمله ها ،جهان بيني خودتان را به ديگران ارائه ميکنيد؟
بگذاريد همين جا از يکي از متفکراني که مورد عالقه ي من است
جمله اي را نقل کنم .ميشل دو مونتني فيلسوف ميگويد“ :فقط
به اين منظور از ديگران نقل قول ميکنم ،که خودم را بهتر توضيح
دهم ”.طي اين سال ها حدود  5تا  6هزار جمله روي صفحه ي
من نوشته شده است .حدود  10درصد از اين نوشته متعلق به خود
من است و بقيه گزينش و ترجمه ي من از گنجينه ي بزرگ
انديشه و ادبيات ايران و جهان .در واقع پيشنهاد من هستند براي
فکر کردن بيشتر .در نتيجه در کليت خود نگاه من به زندگي را
منعکس ميکنند .با اين همه نه به اين معني که تک تک اين جمله
را صد در صد قبول داشته باشم .درو اقع يک نگاه عمدتا اميدوارانه
و خوشبينانه و همراه با مدارا و شوخي و جدي نگرفتن ،نترسيدن
و کمتر نق زدن در اين جمالت وجود دارد که اساس انتخاب آنها
است .همين طور هم جور ديگر ديدن و تلنگري به ذهن زدن.

معموالکدامجملههابااستقبالبيشتريمواجهميشوند؟
عمدتا جمالتي که مضموهاي عاشقانه دارند ،مورد توجه
بيشتري قرار ميگيرد و در ميان تعداد بيشتري از مخاطبان اين
شبکه اجتماعي عالقمند دارند و البته طبيعي است که جملههايي
با مضمون مرگ ،هنر يا شوخي به نسبت عالقمندان کمتري دارد.
البته جمالت نو و عميق در هر زمينه اي باعث بحث و گفتگوي
بيشتر ميشوند .به اين ترتيب خوانندگان هم کار مرا براي انتخاب
نهايي جمالت براي چاپ آسان تر ميکنند.
کار شما در چند سالي که مخاطبان بيشتري پيدا کرده،
يک نوع مداومت هم پيدا کرده است .به نظر خودتان تا
چه اندازه توانسته ايد که با اين کار در جامعه و يا در ميان
مخاطبان اين جمله ها اثرگذار باشيد؟
نمي توان گفت اثرگذار نيستند .نگاه کنيد ما مجموعه آن چيزي
هستيم که نوشته ايم ،خوانده ايم ،گفته ايم ،شنيده ايم و ...اين جمله
ها هم در نهايت تاثير خودشان را ميگذارند .حتي اگر اثرشان خيلي
زودهنگام نباشد ولي من ديده ام که خيلي از آدم ها با خواندن اين
جمله به فکر فرو رفته اند ،به جمله ها واکنش نشان داده اند و بارها
گفته اند که فکر کردن به اين گفته ها و انس الفتي که پيدا کردهاند
در بحران هاي فکري به آنها کمک کرده است ،يا در نگاهشان به

جهان تأثيرگذار بوده است .از اين قبيل بازخوردها زياد داشته ام.
اما طبيعي است که به اندازهاي يک زلزله که زندگي شما را زير و
رو کند اثر نداشته اند و قرا هم نيست که داشته باشند! بهتر است
بگويم که اثرگذاري اين گونه جمالت مثل اثر قطرات آب است در
يک سنگ! زودهنگام نيست و زمان بر است .حتي اگر اثر پايداري
هم نداشته باشد باالخره به اندازه يک جمله که در يک لحظه بتواند
سهم اندکي از عصبانيت ،خشونت يا بحران ذهني کسي را کم و
متعادل کند ،ارزشمند است.اما شايد برايتان جالب باشد که بگويم
تا به حال چندين به من گفته اند که خواندن مداوم اين نوشتهها به
آنها در گذر از بحران هاي روحي کمک کرده است.
اين خيلي نکته مهمي است ،اينها هم اکنون با شما
ارتباط دارند؟
بله ،اين موضوع حتي اوايل براي خودم هم شگفتي آور بود اما وقتي
تکرار شد ،به جاي شگفتي به انگيزه ام اضافه شد ،من هم اکنون هم
با تعدادي از اين افراد ارتباط دارم .بعضي دوستان از جاهاي مختلف
دنيا با من در تماس هستند ،ميگويند انتشار اين جمالت را با کوتاهي
در وقت گذاشتن ،به تاخير نياندازم و ...خوب اين موضوع مرا متعهدتر
ميکند ،مرا وادار ميکند که مثل يک مومن به کاري که از دست
من برميآيد و ميتواند به ديگران کمک کند عمل کنم .به عالوه اين
ارتباط ها دوجانبه است و من هم از اظهار نظرهاي و محبت هايي که
دوستانم در اين فضا دارند نيروي مضاعفي ميگيرم .حتي کار به جايي
رسيده که معموال به صورت مرتب و تقريبا هر هشت ساعت يک بار در
صفحه ام يک جمله مينويسم .درست مثل تجويز يک دارو.
مخاطبان صفحه شما عمدتا از چه طيف سني هستند
يا عموما چه جنسيتي دارند؟ به بيان ديگر گمان ميکنيد
صفحه تان بيشتر مناسب چه اقشاري است؟
در ميان آنها افرادي از همه ي گروه هاي سني با موقعيت هاي
اجتماعي متفاوت حضور دارند .دانشجو ،کارگر ،استاد دانشگاه،
معلم ،هنرمند ،خانه دار و غيره .اما بيشتر مخاطبان جواناني با
طيف سني  25تا  35سال هستند که جمله ها را ميپسندند،
نظر مينويسند يا بازنشر ميکنند .درباره جنسيت مخاطبان هم
که تصور دقيقي ندارم ،اما پستهايي که محتواي مربوط به هر
يک از دو جنس را داشته باشد غالبا از همان جنس متناسب با
محتواي جمله استقبال ميشود .براي مثال در چند پستي که به
مناسبت روز زن منتشر کردم ،حدود  16درصد مردها و مابقي
خانم از جمالت و پستها استقبال کردند.
آيا فعاليت تان در فيس بوک برايتان دردسر ساز هم بوده؟
منظورم حاشيهها و برخي دردسرهاي اينچنيني است که
ممکن است برخي از مخاطبان براي شما درست کرده باشند.
بله البته ،به همين دليل هم هست که وسواس من در کارم روز
به روز بيشتر ميشود .اين کار مزايا و مشکالت خاص خودش را
دارد .گاهي حرف ها و مطالب نسنجيده اي را در قالب اظهار نظر
مينويسند ،گاهي به جاي نقد و نظر به ديگران توهين ميکنند ،و
گاهي از راه دور و بي مالحظه چيزهايي مينويسند که ميتوانند
مسأله ساز باشند .البته اين رسانه هم امکاناتي براي دفع اين مزاحمت
ها دارد .به طور کلي اين دسته از افراد که البته تعدادشان خيلي باال
نيست ،گاهي اوقات ريتم صفحه را به هم ميريزند .اين در حالي است
که فيسبوک يکي از دمکراتيک ترين رسانه هاي ارتباطي موجود است
و هر کسي ميتواند پنجره اي براي خودش داشته باشد و مطالب اش
در آن بنويسد .باالخره اينها هم نوعي تمرين دمکراسي و گفتگو کردن
است که يواش يواش آن را تمرين ميکنيم و ياد ميگيريم.
قصد چاپ آنها را به صورت کتاب هم داريد؟
بله .مجموعهاي از آنها با عنوان "زندگي يک آواز است" با حدود
 700جمله به چاپ رسيده است وقصد دارم بخشهاي ديگر را
نيز به صورت دو زبانه چاپ کنم .قرارداد بخشي از آنها با ناشر بسته
شده و آنها کار را ادامه ميدهند.

دلتنگي سروش حبيبي براي آمدن به ايران

بهروز افخمي از چه چيزي پشيمان است؟

«موراکامي» در ميان  100چهره تاثيرگذار جهان

سروش حبيبي که بيش از  40سال است به اروپا
مهاجرت کرده ميگويد :دلم براي ايران يک ذره
شده است .اگر در ايران کسي را داشتم با توجه به
وضعيت جسميام به هر سختياي بود به آنجا
ميآمدم ،اما کسي را در آنجا ندارم و تنهايم.
اين مترجم پيشکسوت که در سن  82سالگي به سر
ميبرد در گفتوگو با ايسنا اظهار کرد :خيلي دلم ميخواهد
به ايران بيايم اما نميتوانم .کساني هم بودهاند که اصرار کردهاند به ايران بيايم تا برايم شب
برگزار کنند ،مخصوصا آقاي دهباشي .ولي االن تکان خوردنم خيلي سخت شده است.
حبيبي که ساکن فرانسه است و تا به حال آثار زيادي از نويسندگان بزرگ دنيا همچون
داستايوفسکي ،تولستوي ،چخوف و هسه را به فارسي برگردانده است ،در بخش ديگري از
اين گفتوگو درباره آثاري که در دست انتشار دارد ،گفت :االن مدتي است که کمتر کار
ميکنم .ترجمه کتاب «رستاخيز» لئو تولستوي نزديک به تمام شدن است .کتاب ديگري
هم از داستايوفسکي به نام «ذليلشدگان» يا «اهانتديدگان» را در دست ترجمه دارم که
نيمي از آن را ترجمه کردهام .اما در اين فاصله کتابهاي ديگري ترجمه کردهام که قرار بود
تعدادي از آنها از سوي ناشران در ايران منتشر شوند.

بهروز افخمي تاکيد کرد که از حضور در عرصه
سياست پشيمان شده است.
اين کارگردان که سالها قبل به عنوان نماينده
مجلس شوراي اسالمي فعاليت ميکرد و براي نقد و
بررسي فيلم جديدش «روباه» در شيراز به سر ميبرد
در گفتوگو با ايسنا ،گفت :دليل ورود من به عرصه
سياست و مجلس نوعي بازيگوشي بود که اين اخالق
به فيلمساز بودنم ،مربوط ميشود .کارگردان «عروس» و «شوکران» خاطرنشان کرد:
فعاليت در عرصه سياست برايم يک جور ماجراجويي بود و نشد که در اين زمينه نيز
جريانساز باشم! وي در خصوص وضعيت فعلي سينماي ايران يادآور شد :فيلمهاي
 10سال اخير سينماي ايران بيشتر آپارتماني يا کمديهاي کم ارزش بوده ،البته
فيلمهايي هم براي شرکت در جشنوارههاي خارجي توليد شده است .افخمي ريزش
مخاطب سينما را نگران کننده دانست و افزود 95 :درصد از مخاطبان فيلم از رفتن به
سالنهاي سينما امتناع ميکنند و اين تفريح را از برنامه زندگي خود حذف کردهاند.
افخمي دوباره ابراز عقيده کرد :انگار سينما جانش را از دست داده است و هيچ
شيپوري نميتواند آن را بيدار کند!

«هاروکي موراکامي» رماننويس ژاپني ،يکي از دو
نويسنده سرشناسي است که نامش در فهرست
 100چهره تاثيرگذار جهان از ديد نشريه «تايم»
آمده است.
به گزارش ايسنا ،مجله «تايم» به رسم هر سال
فهرستي  100عنواني از شخصيتهاي برتر عرصه
سياست ،فرهنگ ،ورزش و هنر را منتشر کرده که در اين
دوره دو نويسنده هم به عنوان چهرههاي تاثيرگذار معرفي شدهاند.هاروکي موراکامي
رماننويس مطرح ژاپني که «کافکا در کرانه» و «جنگل نروژي» را نوشته ،در اين
فهرست با «چيماماندا نگوزي آديچي» نويسنده صاحبنام نيجريهاي و برنده جايزه
«اورنج» همراه شده است.موراکامي مشهورترين نويسنده ژاپن است که جديدترين
کتابش «سوکورو تازاکي بيرنگ و سالهاي زيارتش» در عرض يک هفته اول انتشار،
به فروشي يک ميليون جلدي دست پيدا کرد .هاروکي موراکامي  66ساله بيشتر
کتابهايش را به سبک سوررئال به نگارش درآورده است و آثارش تاکنون به بيش
از  50زبان برگردانده شدهاند .هر سال نام اين نويسنده به عنوان يکي از نامزدهاي
نوبل ادبيات بر سر زبانها ميافتد ،اما او هنوز موفق به کسب اين افتخار نشده است.

که شاعر را در چنبر خود گرفته اند ،بلکه شاعر آگاهانه رفتار هاي ظريف و هوشمندانه ي
خود را بر چيدمان زبان اشعار خود اعمال ميکند .در نتيجه ما با مخلوق يک انسان رو به
رو ميشويم ،با حسها ،تراشکاري ها ،انديشه ها و ...که از نگاهي انساني بازتاب مييابند نه
از شاعرانگي هايي رباتيک و بي جان .براي نمونه گروس در شعر زير ،عالوه بر اينکه فعل
“زدن” را در ساختار زباني شعر به بازي ميگيرد و حتي آن را به طور مستتر با “نبض|
نيز بازتاب ميدهد ،آشفتگي و خشم و اضطراب را نيز با بهره گيري از اين فعل و تکرار
“ چرا” و پسوند “ ها” که به صورت ضربه هايي کشيده و ممتد بر شعر فرود ميآيند به
مخاطب القاء ميکند«:خودم را ميزنم به بيداري  /به خواب  /که سخت است /نبضت
مدام بگويد  /چرا چرا چرا چرا چرا  /خودم را ميزنم به خيابان هاي  /شب هاي  /سيگار
هاي  /هاي هاي  /مني که از خأل پر بود» (ص)22
شايد بتوان يکي ديگر از مهارت هاي شعري گروس عبدالملکيان را هنر” نشان دادن”
دانست .شاعر با گزينش واژه ها و گزاره هاي متناسب ،آنچه را که ميخواهد به تصوير
ميکشد و در اين ميان همانطور که گفته شد از جنبه هاي رفتاري زبان نيز غافل
نميماند .اين ساختمان نمايشي که بيشتر با مونولوگ ها و توصيفات راوي اول شخص
همراه است ،تا حدودي ميتواند برگرفته از آموزه هاي “ نيماي بزرگ “ باشد که در
مقدمه ي “ افسانه “ شعر خود را به دليل گنجايش و ظرفيت هاي دراماتيک آن “ شعر
نمايش” نام نهاد .شعر (ص )16يکي از بهترين نمونه هايي است که پتانسيل خوانشي
داستاني ،نمايش نامه اي و حتي فيلمنامه اي را در خود دارا ميباشد.دگرديسي و

استحاله ي اسطوره ها و به قول ضيا موحد “رام کردن اسطوره ها “ نيز در اين کتاب
قابل تشخيص است .همانگونه که سيلويا پالت در شعر خود آقاي ايل آزر را به خانم ايل
آزر تغيير داده و خود را با آن اسطوره ي مسيحي يکي کرده است ،گروس نيز در شعر
(ص )27نوح و کشتيش را تا قرن مدرن کنوني پيش ميآورد و اين اسطوره را با مضامين
رمانتيک در ميآميزد و تعريف و ساختاري ديگر گونه و خود خواسته از آن ارائه ميدهد:
«يک جفت کفش  /چند جفت جوراب با رنگ هاي نارنجي و بنفش  /يک جفت
گوشواره ي آبي  /يک جفت / ...کشتي نوح است اين چمدان که تو ميبندي» (ص)27
اما در کنار اين شاخصه ها که به اجمال به برخي از آنها اشاره شد ،مهمترين شاخصه
اين مجموعه ،انساني بودن آن است .شاعر با قلمي به دور از تصنع ،احساسات و دغدغه
هاي يک انسان واقعي داراي پوست و گوشت و قلب و مغز را به تصوير ميکشد .انساني
که با نياز ها و حس هاي طبيعي خود مثل عشق ،تخيل هاي نوستالژيک ،تنهايي و...
در قرن خون و انفجار محصور مانده است و از همين رو سايه ي ترس و اضطرابي عميق
را ميتوان در لحظه لحظه هاي شعري او مشاهده کرد .ترس از دست دادن ديگري،
ترس از جنگ ،ترس هاي فرو خفته ي دوران کودکي ،ترس از مرگ ،ترس از تکرار و...
اين بنمايه که مهمترين و برجسته ترين شناساگر قرن اخير است به عناوين مختلف و
به طور محسوس و نا محسوس در ذهن انسان عصر حاضر ريشه دوانده است و اشعار
گروس عبدالملکيان شاهدي بر اين مدعاست« :مي ترسم  /ميترسم چاقويي در پهلويم
فرو کنند  /يا گلوله اي در سرم شليک  /و بعد بگويند  /خب نقشت اين بود » (ص)41

یادداشت

ترس در حفره ها
نگاهي به کتاب حفره ها-گروس عبدالملکيان

.

آيدامجيدآبادي

«گمان ميکنم که من قهرماني و تقدس را زياد نميپسندم .آنچه برايم جالب است
انسان بودن است( ».آلبر کامو :طاعون)
شعر بيمار دهه هاي اخير که از يک سو مجبور است بار ايدئولوژي هاي مصلحتي و
مقرر شده را بر دوش بکشد و از سوي ديگر فتيله ي شاعران به اصطالح روشنفکر را که
هر روز با جريان ادبي تازه اي پا به عرصه ميگذارند روشن نگه دارد ،نيازمند شاعراني
است که مفهوم انسان را فراموش نکرده اند .کتاب «حفره ها» از جمله کتاب هاي
معدودي است که عالوه بر رعايت اصول زيباشناسانه ،انسان را آنطور که هست با تمام
ترس ها و دغدغه ها و نياز هايش به تصوير ميکشد .در اين کتاب اين واژه ها نيستند

