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کتاب خوب فروش میرود و مردم ِ
شوند ،فروش کتاب بهتر میشود.
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به یارى یکدیگر بشتابند ،در خیر و سعادت خواهند بود ،اما اگر چنین نکنند ،برکتها از آنان گرفته
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محسن ناصری

#ترامپ

پــس از اعالم نتایج انتخابات
شهروند امریکا همچنان بحث درباره
مجـــازی دونالــد ترامــپ پرحــرارت
دنبــال میشــود .واکنش او به
یگانه خدامی
پیروزی بایدن و طرح شکایت
علیه او مســأله مهمی اســت
هشتـگ کــه کاربــران ایرانــی بــه آن
میپردازنــد و درباره اینکه نتیجه آن چه میشــود،
پیشبینــی میکننــد .در کنــار اخبــار جــدی درباره
خبری کــه دیلیمیــل درباره طالق همســر ترامپ
از او پــس از خــروج از کاخ ســفید منتشــر کــرده نیز
مینویسند و شوخی میکنند« :اونی که میخواست
 ۵۲نقطــه از ایران را بزنه ۵۲روز دیگه از کاخ ســفید
میــره»« ،ترامپ با نپذیرفتن باخــت مقابلبایدن
گفته کار را به دیوان عالی میکشــد که  ۶-۳به نفع
اوســت .بوش هــم ســال ۲۰۰۰پــس از ۳۶روز پیروز
رقابــت بــا الگــور شــد .عجلــه ســران در تبریک به
بایــدن نشــان میدهد دولــت پنهان ملــی و نظام
جهانی با اســتمرار قدرت ترامپ مخالف است .آیا
زر و زورترامــپ کارســاز میشــود؟»« ،ترامــپ یک
رئیسجمهوری غیرمعمول بود که خارج از قواعد
جهانــی بازی کــرد و تحمل نشــد .انتخابات امریکا
نشان داد؛ حتی اگر رئیس جمهوری ایاالت متحده
هم باشی؛ اگر خارج از چارچوب عمل کنی ،حذف
خواهی شــد و دنیــا تحمــلات نمیکنــد»« ،موقع

همه فرزندان خاکیم

اعالم نهایی نتایج،ترامپ رفته بود گلف بازی کنه،
هریــس (معــاونجو بایدن) داشــت وســط جنگل
میدویــد،بایدن و زنش هم با پیژامه تو خونشــون
داشتن استیک درست میکردن ،اون وقت برخی از
ما ایرانیا چهار شبانهروزه چشم از مانیتور و تلویزیون
و ...برنداشــتیم»« ،خیلــی دوســت دارم حــال اون
کشــیش که اومد گفت پیــروزیترامپ بهش الهام
شــده ،را ببینــم .» مالنیا دیگه چــرا میخواد طالق
بگیــره؟ «المصــب کاخ پرســت»« ،گمــان نکنــم
هیــچ چیــزی بتونه فشــارهای روانــیای را که چهار
ســال به ما وارد کرد جبران کنــه»« ،مالنیا میخواد
ازترامــپ طــاق بگیره! خب معلومه دیگه کســی
کــه زن رئیس جمهوری بوده نمیتونــه االن زن یه
تاجر عادی باشه»« ،اگر ترامپ در دادگاه پیروز بشه
همه این رؤســای جمهوری مثل سال  ۲۰۰۰یا پیام
مجدد نمیدن یا با یــک پیام جدید توجیه میکنن
و به ترامپ تبریک میگن .االن ،سیاستمداران برای
ایــن تبریک گفتن کــه درصورت باخــت ترامپ در
دادگاه ،بایدن رو از دســت ندن« ،».آخرین ایستگاه
کاخ سفید نیست ...درخواست طالق مالنیا ایستگاه
بعدی ترامپ .سال  ۲۰۲۰بدترین سال برای ترامپ
شد»« ،شبکه فاکس نیوز همین حاال در صحبت با
کارشــناس حقوقیاش اعــام کرد که مفــاد الیحه
شــکایت ترامپ در خصوص پنسیلوانیا نمیتواند
نتیجه را عوض کند و تنها روند را شفاف میکند».

هنر از جانش برخاسته بود

آخریــن بازمانــده نســل
پیشــین «دوزلــه نــوازی»
درگذشت.
یادداشت1
 99/8/17اســتاد اماناهلل
طاهــری معــروف بــه
«آمــان دای» آخریــن
بازمانــده نســل پیشــین
دوزلــه نــوازی موســیقی
علی اصغر ایزدی سنتی شهرســتان سنقر و
روزنامهنگار استان کرمانشاه و مناطق
کرد نشــین غرب کشور در
روز شنبه هفدهم آبان ماه  ،1399ساز دوزله خود را
به زمین گذاشت و به ابدیت پیوست.
اگــر کســی در مورد موســیقی ســنتی غــرب ایران
تحقیق کرده باشد ،میداند که یکی از مرسومترین
سازهای بادی منطقه« ،دوزله» است .که نواختن
آن احتیــاج بــه نفــس زیــاد و تمرین و ممارســت
فــراوان در چرخــش دم و بــازدم ،بــرای اســتمرار
یافتن هوا در «دوزله» دارد .از سوی دیگر چون این
ســاز بادی ،بسیار کوچک اســت و حمل آن بسیار
ساده ،لذا مورد استفاده اکثر روستاییان ،کشاورزان،
چوپانــان و عشــایر غــرب ایــران قــرار میگیــرد.
بیشترین نوازندگان این ساز ،درگذشته چوپانان و
گله داران بودهاند .نوازنده این ساز عالوه بر آن که
باید دســتگاهها و مقامهای نوازندگی را بشناسد؛
بایــد شــگردها و اســتعدادهای ذاتی دیگــری نیز
داشــته باشــد که بتواند در نواختن این ساز موفق
شــود و جایــگاه ارزشــمندی
را بــه خــود اختصــاص دهد.
گاه ســالیان ســال میگذرد و
نوازنــدگان فراوانــی در ایــن
عرصه موسیقی بروز و ظهور
میکنند اما کسی که بتواند با
پنجهایسحار،دلشنوندگان
را با نواختن ساز خود بلرزاند،
کم پیدا میشــود .کم هستند
نوازندگانــی کــه عــاوه بــر
نواختن ساز ،بتوانند ندای دل
خویش را ،در سازها منعکس
سازند و انگشتان سحار آنها با
اراده دل ،بــه حرکت درآید و
به گونهای شود که صدای ساز
آنهــا در دل اثر بگذارد و هر نوای ســاز ،شــنونده را
در ژرفای هنرمندانه آن نواها فرو برد و به حرکت،
به سکوت ،به تحیر ،به اندیشه و به اشک وادارد و
آمان دای از این گونه مردان موسیقی سنتی غرب
ایــران بود .هر کــس که به موســیقی اصیل روی
میآورد نخســت باید دردمند موسیقی باشد و
ایــن درد را با تمام وجود درک کند تا موســیقی
را با بیانی احساســی و هنرمندانه بــرای زاللی و
صافی روح انسانی خویش به کارگیرد .هنرمند
واقعــی با ســاز خویــش ،خــود را فریــاد میزند
و درد و رنجهــای اجتماعــی خویــش را بیــان
میکند و بــا نالههای درونی خود ،ســاز خویش
را به نالش وا مــیدارد و اماناهلل طاهری از این
گــروه مردمان بود .شــغل اصلی او کشــاورزی و

ژیل دلوز به روایت ریدار دیو
پیشنهاد

امیر دژاکام

نویسنده
و کارگردان تئاتر

در ایــن روزگار کرونایــی که نمیشــود آنچنــان از خانه
بیــرون رفــت و تا جــای ممکــن بهتر اســت همیــن کار
را کــرد کتــاب خوانــدن و فیلــم دیــدن یکــی از بهتریــن

دامــداری بود و هنــر نوازندگی را بــرای تلطیف
روح خویش بــه کار میگرفــت .او هنرمندی به
تمــام معنــا بــود ،هنرمندی عاشــق و عاشــقی
هنرمنــد کــه در ارائه هنر خود با پنجــهای گرم و
انگشتانی ســحار ،چنان آتش درونی خویش را
بــه ســازبادی «دوزله» منتقل میکــرد که گویی
آتــش در نیســتان می افکند به طــوری که همه
حاضــران در جلســه را محــو تماشــا و مســحور
صدا و نوای جانســوز ســاز خویش میســاخت.
ایــن ســخن را بــه گــزاف نمیگویــم .حضــور او در
جشنوارههای موســیقی مقامی استان کرمانشاه و
موسیقی فجر و کسب رتبههای برتر در استان های
کرمانشــاه ،لرستان و شــهرهای مختلفی همچون
پاوه ،قصرشیرین ،سنندج ،خرم آباد و تاالر وحدت
تهــران و همراهــی صمیمانــهاش بــا گروههــای
نمایشی سنقر گواه صادق این سخن است.
او بازمانده نسل هنرمندان بزرگ موسیقی سنتی
ســنقر کلیایی همچون اســتاد محمد قلی ،اســتاد
مــراد ،کربالیــی کریــم و کربالیی احمد ،مشــهدی
ســهراب ،رمضــان کلیایــی ،محمــد وطــن خــواه،
حبیب ملهای ،گروه موسیقی شــرف کلیایی .... ،و
ســایر هنرمندانی بود که بیادعا ،اما عاشــقانه و با
دل خویش ،انواع ســازها را می نواختند تا شــادی
را بــه مردم هدیه کنند .اماناهلل طاهری از دو ســو
با هنر موســیقی مرتبط بود و بهرهمند گشت .اول
از ســوی خانــواده مــادری و دوم از ســوی خانــواده
همســرش .او ابتــدا هنــر موســیقی دوزلــه نــوازی

و ســرنا نــوازی و نرمــه نــی نــوازی را از دایــی خــود
اســتان مراد طاووســی آموخت و سپس در حضور
پدر همسرش اســتاد محمد قلی رعیتی به کمال
رســاند .این دو نفر از هنرمندان بزرگ روزگار خود
بودنــد که «آمــان دای» مقامهای موســیقی را نیز
از آنــان کســب کــرد و خــود نیــز از اســتعداد ذاتی
و جانمایههــای هنــری بــر آن افزود به طــوری که
سرآمد «دوزله نوازی» روز گار خود شد.
ایــن هنرمنــد بیادعــا و ارزشــمند در روز شــنبه
هفدهــم آبــان مــاه یکهزار وســیصد و نــود و نه در
 85ســالگی ساز خویش را به فرزندان هنرمندش
«یزدان» و «رســول» ســپرد و خود بــه جهان باقی
شــتافت .یــاد و یادگارهــای ایــن هنرمنــد ســاده و
مردمی مانا باد.

کارهایی است که میشود در خانه کرد.
درگیر فلســفه هســتم و بیشــتر مطالعاتــم را کتابهای
حوزه فلســفه تشــکیل میدهند و البته کــه نمیتوانم از
پیشــنهاد مثنوی موالنا که هر بار خواندنش پنجرهای رو
به جهان هستی باز میکند صرفنظر کنم.
بــه تازگــی اما کتابــی خواندم بــا عنوان «دلوز» نوشــته
ریــدار دیــو کــه فریبرز مجیــدی آن را به بهترین شــکل
ممکــن ترجمــه و انتشــارات علمــی و فرهنگــی آن را
منتشر کرده است.
ایــن کتــاب همانطــور کــه از عنوانش مشــخص اســت
دربــاره ژیــل دلوز ،فیلســوف مشــهور فرانســوی اســت.
بخش زیادی از کتاب به شــرح و بررســی آرا و افکار دلوز
دربــاره فلســفه هنــر اختصــاص دارد و به عنــوان مثال
شــرح و بررســی دیدگاههــای دلــوز دربــاره فرانســیس

ِ
«سوگ ساز»

مانایی هرقومی به پایایی
فرهنــگ ،ادب و آداب
آن جماعــت اســت و هنر
یادداشت2
ُدّر گرانقــدری اســت کــه
جهان را به تأللؤی خویش
روشنتر میکند .هنرمند
آنجــا کــه از دل مــردم و
از خــال ریشــه دارتریــن
مهدی حاجیان آیینهــا پــا میگیــرد و
مدیر هنری میبالد دیگــر نه یک فرد
که یــک نشــانه میشــود،
یــک دلیل و یک راهبر .و آنجاســت که هنر او که از
جــان و دلش برخاســته بر دل و جــان مردمانش
مینشیند و آن را جال و جالل میبخشد.
برخی هنرمندان اما در عین بینشــانی نشان
مهر ،امید و شور بر جان مردمانشان مینشانند؛
به قلــم زدنی ،بــه آوازی ،به رقص شکســتهای بر
تخت حوض یا به سحر سرانگشتان ،بر نایسازی
ُخرد.
اســتاد «امــاناهلل طاهــری» از این قبیلــه بود،
مــردی از مــردم و بــا مردم .کســی که نوای ســور و
ســوگ قبیلهاش بود و شادیها ،ســوگ ،هجران،
فراق
مردمانــش را بــه ســاز دل مینواخــت.
داســتانهای عاشــقان را ،قصههای کهن دیار را و
حکایــت نام آوران را به زبان «دوزله» میســرود و
چه به دل مینشست این سمفونی بیساز و برگ!

«آمــان دای»مردمــان ســنقر در خــزان
برگهــای گــردو و مــزارع آفتابگــردان ،آخرین
نوای دلنشــین اش را در جــان «دوزله» نواخت
و خــود خاطــره شــد در جــان مردمــان شــهر.
خاطرهای شــیرین از مردی کوچک اندام ،آرام،
کوشــا و صبــور کــه مــردمداری اش شــهره بود.
استاد «اماناهلل طاهری» از آخرین بازماندگان
نســل پیشــین هنرمنــدان موســیقی ســنتی و
مقامی استان کرمانشاه و شهرستان سنقر عالوه
بــر درخشــش در حــوزه موســیقی بــا خضوعی
مثال زدنــی همواره گروههای نمایش ســنقر را
نیز با ســاز دلنشــین اش در تولید آثار نمایشــی
همراهی میکرد.
روح شان شاد ویادشان گرامی باد.

بیکــن ،نقاش مشــهور ایرلندی و فرانتــس کافکا حجم
قابــل توجهــی از ایــن کتــاب را به خود اختصــاص داده
اســت .نکته جالبی که درباره دلوز باید گفت این اســت
که میشــل فوکو معتقد بود قرن بیســتم قرن دلوز است
و بــا اینکه نظــر فوکو چندان دور از واقعیــت نبود ،اما تا
آغاز قرن بیست و یکم ،در ایران کمتر کسی ژیل دلوز را
به درستی میشناخت.
آنقــدر مهجــور بود که نــه کتابهایـــــــش به فارســــــــی
ترجمه شده بود و نه حتی مقاالتی که بواسطه آن بتوان
از ایــن فیلســوف مهــم و تأثیرگــذار معاصــر ،شــناخت
درســتی پیــدا کــرد .به هر صــورت مــن این کتــاب را به
کسانی که به فلسفه عالقه مند هستند پیشنهاد میکنم
و اگر خوششــان آمد آثار دیگر خــود دلوز را هم بخوانند
که نگاه ویژهای به جهان فلسفه دارد.

خاطر های در
درونم است
چونسنگیسپید
درون چاهی
سر ستیز با آن
ندارم ،توانش
را نیز
برایم شادی است
و اندوه.

خاطرهای در درونم است
آنا آخماتووا
احمد پوری
چشمه

 19ëëآبان
به نام
تاریخ روز دویست و سی و پنجم از سال را هم با مرور زندگی
و آثــار نــام کســانی میگذرانیم کــه در فرهنگ و هنر
ایران و جهان اثرگذار بودهاند و ماندگار شدند.
ëëتولدها
نیکی کریمی :بازیگر و کارگردان سینمای ایران امروز
 49ســاله میشــود .اولیــن تجربــه ســینمایی نیکــی
کریمــی ســال  1368و بــا بــازی در فیلم «وسوســه»
اتفــاق افتاد اما آنچه کریمی را مشــهور کــرد بازی در
فیلــم «عروس» در ســال  1369بود که او را به عنوان اولین سوپراســتار
زن سینمای ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی مطرح کرد .پس از آن
با بازی در فیلمهای «ســارا» و «پری» بیشــتر مطرح شد و برای «سارا»
جایزه بهترین بازیگر زن را از جشنوارههای سن سباستین و نانت گرفت.
فیلمهــای «بــوی پیراهن یوســف»« ،برج مینــو»« ،روانــی»« ،دو زن»،
«میکــس»« ،هــزاران زن مثل من»« ،نیمه پنهــان»« ،واکنش پنجم»،
«دیوانــهای از قفس پرید»« ،چه کســی امیر را کشــت»« ،مرگ ماهی»
و «آســتیگمات» دیگر فیلمهایی هســتند که کریمی در آنها بازی کرد.
نیکی کریمی دستیار عباس کیارســتمی در فیلم « »A.B.C.Africaبود
و پس از آن مستندی با نام «داشتن و نداشتن» ساخت و با این مستند
وارد کارگردانی شد و تا به حال فیلمهای «یک شب»« ،چند روز بعد»،
«سوت پایان»« ،شیفت شب» و «آتابای» را ساخته است.
محمداقبــال الهوری :شــاعر و فیلســوف پاکســتانی
ســال  1256متولد شــد .نــام محمداقبال الهــوری از
ســویی به عنوان فیلسوف و سیاســتمدار مطرح شد
اما دلبستگی او به موالنا و شعر فارسی از او چهرهای
ادبی ســاخت و در پاکســتان به عنوان شاعر ملی شناخته میشود .از او
در حــوزه ادبیــات کتابهای «اســرار خودی»« ،رموز بیخــودی»« ،پیام
مشرق»« ،زبور عجم» و «جاویدنامه» باقی مانده است .اقبال الهوری
سال  1317درگذشت.
ایوان تورگنیف :نویســنده و شــاعر روس ســال 1818
در چنین روزی به دنیا آمد .نخســتین داســتان ایوان
تورگنیــف «خاطــرات یــک شــکارچی» بــود کــه در
ســالهای  1841تا  1850نوشــته شد و در آن به وضع
دهقانان روســیه انتقاد کرد .تمجید او از گوگول نویســنده روسی در یک
مقاله باعث شد به زندان و تبعید فرستاده شود .مطالعه در این دوران
زمینه ساز نوشتن دو رمان معروفش یعنی «آشیانه اشراف» و «پدران
و پســران» شــد« .دود»« ،ســیالب بهاری» و «زمین دســت نخورده» و
داســتانهای «مرداب آرام»« ،فاوســت»« ،عشق نخســتین»« ،آسیا»
و «کاروانســرا» از دیگر آثار اوســت .ایوان تورگنیف و بخصوص داســتان
«پدران و پسران» او باعث شد کشورهای اروپایی با ادبیات روسیه آشنا
شوند .او سال  1883درگذشت.
منوچهــر اکبرلــو پژوهشــگر تئاتر ،شــبنم قلیخانــی بازیگــر ،رنه کلر
فیلمساز فرانسوی ،محمد ابراهیمیان نمایشنامهنویس ،منصور خلج
مترجــم و پژوهشــگر و بازیگــر ،جابررمضانــیکارگــردان ،ریچاردبرتن
بازیگر انگلیســی ،شکوفهآذرداســتان نویس ،محمدنقیخاوریشاعر،
عبدالمجیــد زنگویی شــاعر ،مهدی شادخواســت شــاعر ،علی صفری
شاعر ،محمدرضا گودرزی داستاننویس ،اریک دانی بازیگر امریکایی و
دلتاگودرمخواننده استرالیایی هم در چنین روزی متولد شدند.
ëëدرگذشتها
رائــول کوتــار :فیلمبــردار و کارگــردان فرانســوی که از
پیشــگامان مــوج نــوی ســینمای فرانســه محســوب
میشود سال  2016درگذشت .رائول کوتار متولد سال
 1924بــود و با کارگردانهای مطرحی مانند ژان لوک
گــدار و فرانســوا تروفو همکاری کــرد .او در طول نیم قــرن فعالیتش 75
فیلم را فیلمبرداری کرد که فیلمهای مطرح «تحقیر»« ،از نفس افتاده»،
«ژول و ژیم»« ،به پیانیســت شلیک کنید»« ،آلفاویل»« ،اشتیاق»« ،نام
کوچــک :کارمن»« ،عــروس ســیاهپوش» و «زد» از جمله آنها هســتند.
کوتار سال  1970اولین فیلمش را به نام «صلح» کارگردانی کرد و جایزه
بهتریــن فیلم اول جشــنواره فیلم کن فرانســه را هم برد و نامزد اســکار
بهترین فیلم غیرانگلیســی شــد« .معصومیت وحشــی» در ســال 2001
آخرین فیلمی بود که کوتار به عنوان فیلمبردار در آن حضور داشت.
دیلن تامس :شــاعر و نویســنده اهل ولز ســال 1953
درگذشــت .دیلــن تامس متولد  1914بــود و به دلیل
اجــرای زنــده اشــعارش در رادیو و مراســم مختلف
شــهرت داشــت .لحــن کوبنــده و صــدای او باعــث
میشــد اشــعارش بیشــتر مورد توجه قرار بگیرند .جالب است بدانید
کــه ســال  1329او به هزینه شــرکت نفت ایران و انگلیس بــه ایران آمد
تا فیلمنامه یک فیلم تبلیغاتی را بنویسد که ابراهیم گلستان ماجرای
آن را در کتاب «برخوردها در زمانه برخورد» نوشــته اســت .اســتفاده از
شعر «بر حذر باش از آرام خزیدن در آن شب فریبنده» در فیلم «میان
ستارهای» باعث شد پس از سالها نام تامس سر زبانها بیفتد.
سالروز درگذشت احترامالساداتحبیبیانبازیگر ،گیومآپولینرشاعر
و منتقد فرانســه ،ایو مونتان بازیگر فرانســه و اســتیگ الرسن نویسنده
سوئدی هم امروز است.

در حراج کریستیز قرار است اثرهایی از هنرمندانی چون سهراب سپهری و فرهاد مشیری عرضه شود.
عکس
در ایــن حــراج تابلــوی «روزی روزگاری» با قیمت پایــه  ۲۲۰تا  ۲۸۰هزار پونــد و تابلویی از مجموعه شــمارههای
نوشت
این هنرمند با قیمت پایه  ۷۵تا  ۹۵هزار پوند قرار گرفته اســت .تابلویی از ســهراب ســپهری با عنوان «خانههای
کاشــان» با قیمت پایه  ۱۰۰تا  ۱۵۰هزار پوند و تابلویی بدون عنوان از مســعود عربشاهی با قیمت  ۸۰تا  ۱۲۰هزار پوند در این حراج
عرضه میشود.
از حســین زنــد ه رودی یکــی از رکــوردداران حراجهای گذشــته کریســتیز خاورمیانــه در این دوره ،چهــار اثر عرضه خواهد شــد.
تابلــو «واو+واو +و» ایــن هنرمند با قیمت پایه  ۸۰تا  ۱۲۰هــزار پوند ،اثر بدون عنوان او با قیمت پایه  ۸۰تــا  ۱۲۰هزار پوند ،تابلوی
«( SATAMEهفتم)» با قیمت پایه  ۴۵تا  ۶۵هزار پوند و تابلوی «قبل از تو و من ،دانشگاه دیگری وجود داشت» با قیمت پایه
 ۳۰تا  ۴۰هزار پوند ارائه میشود.

