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در مراسم تشییع پیکر حمیدرضا حکیمی عنوان شد

هرکجابودآشیانهایمیساختتاایدههایخالقراعملیکند
تجسمی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم رونمایی از تفاهمنامه با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تأکید کرد

استفادهازتمامظرفیتهادرجهتتوسعهصنایعخالقفرهنگی

ëëتأکید بر اهمیت توسعه خانههای خالق در
سراسرکشور
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی همچنین
دربــاره اهمیــت توســعه خانههای خــاق در
سراسر کشور ،گفت« :احداث خانههای خالق
و نوآوری در نقاط مختلف کشــور اتفاق مثبتی

درتوسعهفرهنگیاستانهابهحسابمیآید.
در این خصوص نیز معاونت امور اســتانهای
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی میتوانــد
بــا همراهــی جوانان پویــا و انقالبی شــهرهای
مختلف،بهراهاندازیوتوسعهخانههایخالق
ونوآوریدراستانهایمختلفکمککند».

بازسازییادمانشهدایسردشت

برش

گروه فرهنگی /وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
بــه همــراه ســورنا ســتاری معاونــت علمی
فنــاوری ریاســتجمهوری روز سهشــنبه
۱۷خردادمــاه تفاهمنامــه همــکاری بــا
محوریــت توســعه صنایــع خــاق فرهنگی
امضــا کردند.محمدمهــدی اســماعیلی
در مراســم رونمایــی از تفاهمنامــه وزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی با معاونت علمی
فناوری ریاستجمهوری که در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد،
گفت« :حضور مؤثــر در حوزه صنایع خالق
فرهنگی یکی از اهداف اصلی این وزارتخانه
در دولــت مردمــی محســوب میشــود و بــر
همین اســاس معاونتهــای مختلف ما به
مقوله اقتصاد فرهنگ توجه ویژهای دارند تا
فضای توسعه صنایع خالق فرهنگی فراهم
شود».
ëëتدویــن ســند ویــژه حــوزه صنایــع خــاق
فرهنگی
عضــو کابینــه دولــت مردمــی در ادامــه
بــه تدوین ســند ویــژه حــوزه صنایــع خالق
فرهنگی از ســوی این وزارتخانه اشــاره کرد و
افــزود« :باید بتوانیم از تمامی ظرفیتهای
خود به بهترین شیوه استفاده کنیم تا توسعه
صنایع خالق فرهنگــی از تهدید به فرصت
تبدل شــود».او اضافه کــرد« :معتقدیم این
اتفــاق بــا بهرهمنــدی بهینــه از فناوریهای
نویــن کامالً دســتیافتنی اســت و به همین
خاطر تدوین ســند ویژه حوزه صنایع خالق
فرهنگــی از ســوی وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی آغــاز شــده اســت».وزیر فرهنگ و
ارشــاد اســامی در ادامه همچنین به نقش
مهم رایزنیهای فرهنگی سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی در توسعه صنایع فرهنگی
خالق کشــور اشــاره و خاطرنشــان کــرد« :در

گردهمایــی رایزنــان فرهنگــی جمهــوری
اســامی ایــران در کشــورهای مختلــف کــه
بزودی برگزار خواهد شــد ،ســه محور اصلی
مورد بحث و بررســی قــرار خواهد گرفت که
«توســعه صــادرات محصــوالت فرهنگــی»
یکــی از مهمتریــن ایــن محورهــا بــه شــمار
میآید».عضو شورای عالی انقالب فرهنگی
ادامــه داد« :ایــن وزارتخانــه بــرای ارتقــای
ســطح کیفــی و کمــی فعالیــت رایزنهــای
فرهنگــی اهمیــت ویــژهای قائل اســت و در
همیــن راســتا در ۱۵کشــور امریکایالتیــن و
اروپا رایزنیهای فرهنگــی را پس از مدتها
فعــال خواهیم کرد که اغلب ایــن رایزنان از
اســتادان خبره حوزههای فرهنگــی و هنری
دانشگاههاهستند».
ëëتوســعه صنایع خالق فرهنگی در کشور در
قابتفاهمنامه
اســماعیلی در بخش دیگری از سخنان
خــود امضــای تفاهمنامــه وزارت فرهنــگ
و ارشــاد اســامی بــا معاونــت علمــی
ریاســتجمهوری را گامــی مؤثــر در جهت
توســعه صنایــع خــاق فرهنگی برشــمرد
و اظهــار داشــت« :مــا در وزارت فرهنــگ
بــا تشــکیل ســتادی ویــژه و بــا اســتفاده از
ظرفیتهــای ســازمانهای تابعــه نهایــت
تــاش خــود را انجــام میدهیــم کــه بــه
توســعه صنایــع خــاق فرهنگــی کمــک
کنیم».او به اســتفاده از ظرفیت شبکههای
مردمی برای توســعه صنایع خــاق تأکید
کرد و گفت۳۵«:هزار مسجد فعال در کنار
۲۶هــزار کانــون فرهنگــی و هنری مســاجد
تنهــا بخشــی از ظرفیتهــای شــبکههای
مردمــی اســت کــه بهخوبــی میتوانــد
ایدههای توســعه صنایع خالق فرهنگی را
عملیاتی کند».

با دســتور ویژه وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامیمراحل بازســازی ســاختمان یادمان
شهدایشیمیاییسردشتآغازشد.پسازدستورویژهوزیرفرهنگوارشاداسالمی
درسفراستانیبهآذربایجانغربیمبنیبرتسریعدرامربازسازی،تکمیلوراهاندازی
ساختمان یادمان شهدای شیمیایی سردشت در آذربایجانغربی که به علت عدم
رسیدگی الزم پس از5سال از زمان افتتاح آن ،تخریب و غیرقابل استفاده شده بود،
بازسازیاینبنایفرهنگیبهمنظوربهرهبرداریکاملآغازشد.
بر همین اســاس وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در این ســفر ضمن بازدیــد از بنای
فرهنگییادمانشهدایشیمیاییسردشتکهدرسال 1396آمادهبهرهبرداریشده
بود،امابهعلتعدمرسیدگیغیرقابلاستفادهشدهبود،بهمدیرکلفرهنگوارشاد
اسالمی اســتان آذربایجانغربی دستور ویژ ه مبنی بر احیا و بازسازی هر چه سریعتر
اینبنایفرهنگیراصادرکرد.طبقپیشبینیهایصورتگرفته،بهرهبرداریجدید
از این مجموعه فرهنگی ،هفتم تیر سالجاری ،همزمان با سالروز بمباران شیمیایی
سردشتباحضوروزیرفرهنگوارشاداسالمیانجامخواهدشد.

ایرنا

گروه فرهنگی /مراسم تشییع پیکر حمیدرضا
حکیمــی هنرمنــد فقیــد مجسمهســاز که در
پیشــبرد ســمپوزیوم برج میالد نقــش بزرگی
داشــت ،صبح روز چهارشــنبه  18خرداد ماه
با حضور جمعی از هنرمندان و نزدیکان این
هنرمنــد در محوطــه خانــه هنرمنــدان ایران
برگزار شد.
در این مراسم کامبیز صبری ،مجسمهساز
گفــت« :ایــن یک ضایعــه بزرگ اســت .باید
بگویــم یکــی از افرادی که با از خودگذشــتگی
رفتــار میکــرد حمیدرضــا بــود .او یــک مــرد

پرتالش بــود .هر فعالیتی که گروه هنرمندان
داشتند او در آن حضور فعال و خالق داشت.
شــکلگیری زندگــی حرفــهایاش هــم مورد
توجه اســت .بــاور دارم کــه در صفحه زندگی
نوشته میشود که در سالهای سخت آدمها
چگونه رفتار کردند و جایی که خودشــان باید
حامــی خود باشــند چــه کردند؟ پس نوشــته
میشــود عملکرد حمیدرضا بــه چه صورت
بود .او هر کجا بود آشــیانهای درســت میکرد
تا ایدههای خالق را عملی کند ،بهعنوان یک
دوســت میگویــم او جانش را بر ســر این کار

گذاشت ،حمیدرضا شهید راه خودش بود و او
در پیشبرد سمپوزیوم برج میالد نقش بزرگی
داشــت این امر برای ما ارزشــمند است ،او با
این راهی که از خود به جای گذاشــته همیشه
زنده اســت ،مثالً در همین محوطــه اگر قدم
بزنید اثری از او را میبینید که عاشــقانه است
و معنای زندگی را میدهد».
ëëشیفتگی و ذوقزدگی ویژگی او بود
سپس رامین صدیقی از دوستان حکیمی
فقید و تهیهکننده موســیقی ،بیان کرد« :یادم
است در یکی از برنامهها به او سر زدم و دیدم

مشــغول کار روی یــک اثــر حجمی اســت .به
او گفتــم چه ایــده خوبی داری ،امــا گفت این
اثــر برای من نیســت و بــرای هنرمند دیگری
اســت .با این حال حمید با ذوق بســیار به آن
هنرمند کمک میکرد .این شعف و ذوقی که
برای همراهی در هر راهی داشت ،زیبا بود .او
همیشــه دوست داشت شــگفتزده شود ،در
مراودات همیشــه توان شــگفت زده شــدن را
داشــت؛ چیزی که ما گاهی اوقــات در زندگی
فراموش میکنیم .این شیفتگی و ذوقزدگی
ویژگــی او بود .حمید خــودش بود و این برای

من وجه تمایزش با دیگران بود».
ëëحیف شد که رفت
احمــد ســلیمانی ،هنرمنــد مجسمهســاز
در این مراســم گفت« :ســخت اســت در این
مراســم بخواهیــم از آقــای حکیمی صحبت
کنیــم ،بــه خانــواده بزرگــوار او و خانــواده

هنرمندان تسلیت میگویم .در این چند روزه
به بچههای مجسمهساز خیلی سخت گذشته
اســت؛ این دومین نفری است که در روزهای
اخیر از دست میدهیم».
وی ادامــه داد« :او در پیشــبرد ســمپوزیوم
بــرج میــاد نقــش بزرگــی داشــت؛ زیــرا این

اولیــن ســمپوزیومی بود کــه تیــم اجرایی آن
از مجسمهســازان تشکیل شده اســت ،با این
حــال مــا تجربــه نداشــتیم .یــادم اســت آن
زمــان در آبان مــاه برف میآمد ،ماشــین باال
نمیرفــت ،بارگیری ســخت بود و ما مراســم
افتتاحیــه را پیــش رو داشــتیم امــا بــا تــاش
فــراوان حجمهــا را بــاال آوردیــم و افتتاحیــه
برگزار شــد .در این میان آقای حکیمی خیلی
به ما کمک میکــرد .برای او مهم این بود که
بــه دســتیارانش کار یــاد بدهد .حیف شــد که
رفت».

نگاهی به مجموعه شعر «شیهه» سروده میثم متاجی

همگامیشاعرانهعشقومرگ

حســین توالیــی  /منتقــد« :شــیهه» همگامــی
عشــق و مــرگ اســت در مســیر زندگــی .روایت
شاعرانهای که شعر به شعر و حتی در بعضی از
صفحات ،ســطر به سطر ،این هر دو را به تصویر
میکشــد .گاه با فاصلــه و دور این دو با هم قدم
برمیدارنــد و گاه چنــان نزدیک و شانهبهشــانه
هم که میگوید:
مــرگ تــو زمانیســت /کــه آهنگی عاشــقانه
را گــوش میدهــی و /تصویــر کســی را در ذهــن
نداری! (شعر  /15صفحه)33
مرگ در شــعرهای این مجموعه همنشــین
زندگیاســت .اگرچــه بازگفتــن ایــن واقعیــت،
رویکــردی تــازه نیســت امــا شــاعر تــاش کرده
اســت روایت تازهای از این همنشــینی بیافریند.
او مرگ و زندگی را در منشــور چندوجهی عشق
گذاشــته و از دورتــادور و از دور و نزدیــک به آنها
مینگــرد .در هــر زاویــه بــا نگاهــی دیگرگونــه،
وجهــی تازه و کشــفی دیگــر را به دســت آورده و
روایت میکند.
پرنده ســیراب میشود /از آبی که روی سنگ
قبــر /در حکاکــی حــروف نــام تــو /به جــا مانده
است! (شعر /18صفحه)39
و گاهــی ایــن همگامی چنــان در بافتــهای از
عاطفــه انــدوه پیچیده شــده که خبــر میدهد از
همگامی عشق و مرگ در کشاکش زندگی آنچه
نصیب انسان امروز میشود ،بار تنهایی است:
انســان به جــای درههــا /تونلها را ســاخت/
کــه تنهاییش /جایی برای رفتن داشــته باشــد/
و اینگونه شــهرهای بزرگتــر /تونلهای بزرگتری
دارند (شعر /16صفحه )35
متاجــی در ایــن شــعر نحــو کالم را طــوری
میچیند تــا مفهوم و کلمه تنهایــی را بهتنهایی
در یک ســطر بیاورد و با این شــگرد زبانی بتواند
بــر آن تأکید کند و این یکــی از کاربردهای دقیق
سطربندی در شعر سپید در این مجموعه است

و نیز تصویر تنهایی در شــعری دیگر که شاعر در
آن کبوتر را پای درددلهایش نشانده است:
ای کبوتــر غمگیــن! /تنهایــی اگــر دانــه بــود/
چینهدان من اکنون وســیعترین دشــت میشــد
(شعر /23صفحه )48
شــاعر در ســاختن جهــان شــعریاش از
مصالــح گوناگونــی بهــره بــرده کــه عاطفــه از
برجســتهترینهای آن اســت .در ایــن راســتا،
ســامت زبانــی و اســتفاده از مختصــات زبــان
گفتار به برجســتگی عنصر عاطفه و شــکلگیری
زبــان و لحــن صمیمــی شــعرها کمک شــایانی
کــرده اســت .میثــم متاجــی در ایــن مجموعــه
نــگاه عمیقی بــه زندگی با تمــام ابعادش دارد.
رویدادهــای روزمــره و تلــخ و شــیرین زندگــی
شــخصی تــا اتفاقهــای اجتماعــی و تاریخــی و
حتی سیاســی که بــر زندگــی تأثیرگذار هســتند،
همه را دستمایه سرودن قرار داده است.
نمیتوانــم در تــوازن گل و گالب /ســرخی و
ســرخاب باشــم /تاریخ گونههــای مــرا /با خون

برادرانم سرخ کرده (شعر /3صفحه )10
او حتــی بــه شــخصیتهایی کــه از کودکی تا
بزرگسالی در مســیرش قرار گرفتهاند با دوربین
شــعر نگاه میکند .حاالت و احــواالت آنها را به
زبان شــعر ترجمه میکنــد و خودش را در بطن
هرکدام از این رویدادها و اشخاص مییابد.
خواهــرم تو را به گیســوانش میبســت /بعد
از آن هربــار کــه بــاد میوزیــد /پــرواز میکــرد و
از قفســش دور میشــد /و رنــگ باغچــه را تــوی
غذایــش میریخت /تنهــا او بود کــه ادامه مادر
بود (شعر /23صفحه )48
تصویرهــای شــاعرانه ،کارکــردی کاربــردی
دارنــد و نبایــد تنهــا بــرای تزئین به میان شــعر
بیاینــد .ایــن ابــزار مفیدی اســت برای شــاعر تا
جهــان را به گونــهای دیگر ببینــد و مثل کودکان
در رویارویــی بــا پدیدههــا ،اشــخاص و اشــیا
دچار شــگفتی شــود .انگار برای اولین بار اســت
کــه همهچیــز را میبینــد .چنیــن تماشــایی بــه
بازتعریف جهان میانجامد و این ویژگی شــعر
اســت .متاجــی در ایــن کتاب بســیار از ایــن ابزار
اســتفاده کــرده اســت .از ایــنرو خواننــده را بــه
تماشــای دوباره حتی پیشپاافتادهترین اشیای
جهــان دعــوت میکنــد و ایــن تماشــایی اســت
لذتبخش :باید از شــاخهها باال بروم /و در النه
کبوتــری کــه پیــش از ایــن /درد با تنــی آهنین و
داغ /پــروازش را بریــد /منتظر بمانم (شــعر /2
صفحه )9
«شــیهه» مجموعــه شــعر موفقــی اســت و
خوانــدن آن برای انســان تنهای امــروز که بیش
از هــر زمــان دیگــری نیازمند عشــق و اخالق در
زندگی اســت ،خالی از لطف نیســت .شعرهای
«شــیهه» میتواننــد پناهی باشــند برای انســان
دردمندی که مــرگ نزدیکتر از هر زمان دیگری
و با صورتهایی گوناگون ،ســایه به سایه او قدم
میزند.

گپ و گفتی با پریچهر مصباح درباره کارکردهای ادبیات داستانی

ازنقشآگاهیبخشیادبیاتغافلنشویم
کتابستان

گروه فرهنگــی /همزمان با وقــوع انقالب ،زنان
با جســارت بیشــتری قدم به عرصه نویسندگی
گذاشــتند ،آنچنــان کــه امــروز شــاهد فعالیــت
بســیاری از آنــان در زمینــ ه داستاننویســی و
حتــی داوری جوایــز ادبــی هســتیم« .پریچهــر
مصبــاح» یکی از همین زنان اســت کــه آثار وی
را میتوان تلفیقی از واقعیت و تخیل دانســت؛
واقعیتهایی برآمده از زندگی در جهان امروز.
«قصــاص» از آخریــن نوشــتههای ایــن

نویســنده به شــمار میآید ،ماجرای زندگی زنی
که همســرش بــه قتل رســیده و حاال خــود را در
مواجهه با مشــکالتی ریــز و درشــت میبیند .او
ناخواســته درگیر وقوع قتلی میشود که بخشی
از داســتان این رمان را تشــکیل میدهد ،اتفاقی
کــه مصبــاح آن را برگرفتــه از ماجرایــی واقعی
عنــوان میکند .مصباح در پاســخ بــه چگونگی
انتخــاب ســوژ ه آثــار خود بــه «ایــران» میگوید:
«بخــش عمدهای از نوشــتههای مــن برآمده از

واقعیت و حاصل گفتوگو با افرادی هستند که
بــه دالیلی زندگی پرماجرایی داشــتهاند .درباره
کتاب قصاص هم اینگونه است ،البته من کمتر
از یک ســاعت با زنی که داســتان این رمــان را از
زندگــیاش وام گرفتهام صحبت کردم و مابقی
حاصــل درآمیختــن همــان واقعیــت بــا تخیل
اســت ».او ادامــه میدهد«:کتــاب روشــنک کــه
سال گذشته منتشر شــد هم برآمده از ماجرایی
واقعــی اســت و شــخصیت اصلــیاش وجــود

خارجــی دارد .عمده تمرکز و تــاش من بر این
اســت کــه در بازگویــی زندگــی افــراد مختلــف،
مشــکالت اجتماعی را در قالــب آثارم به تصویر
بکشــم .نظر من این اســت که یکی از مهمترین
کارکردهــای ادبیــات داســتانی را میتــوان در
بــه اشــتراک گذاشــتن تجربــه افــراد مختلــف
در مواجهــه بــا مســائل و مشــکالت اجتماعــی
دانست».این نویسنده تأکید دارد با تألیف آثاری
که برآمده از واقعیتهای امروز هستند میتوان

«ذهنزیبا»؛آمیزهایازتوهمو«ساالدکلمات»
دکتر شهال شوکتپور

روزهــای اخیــر کــه در بیمارســتان روانــی بــا بیمــاران
اســکیزوفرنی مواجــه میشــدم ،پیوســته بــا خــودم فکــر
میکردم برای آشنایی بیشتر خانوادهها با این بیماری چه
کاری از دســتم برمیآیــد .بیمارانی که در طی زندگی خود
دچــار توهــم و هذیــان میشــوند؛ بیمارانی کــه صداهایی
میشــنوند یا چیزهایی میبینند که دیگران نمیشــنوند و
نمیبیننــد؛ صداهایی که به آنها دســتور میدهــد کاری را
انجام دهند و همین امر برایشان آزاردهنده است.
این گروه بیماران از دیــدن تصاویر افراد و صحنههایی
حــرف میزننــد کــه در عالــم واقعیت وجــود نــدارد .آنها
زمانی که صحبــت میکنند ،اغلب گفتــار درهم ریختهای
دارنــد که در اصطالح روانشناســی به آن «ســاالد کلمات»
گفتــه میشــود؛ همچنیــن کلمــات بیمعنایــی را بــه کار
میبرند که مفهوم خاصی را به شنونده (مخاطب) انتقال
نمیدهــد کــه به این طــرز صحبت کــردن در روانشناســی
اصطالح «بی ربط گویی» اطالق میشود.پیرو اتفاقاتی که
شاهد بودم ،تصمیم گرفتم فیلمی را که براساس داستان
واقعی زندگی ریاضیدان مشــهوری ســاخته شده که درگیر
اسکیزوفرنی شده است ،معرفی و پیشنهاد کنم.
«ذهن زیبا» ،نام یک فیلم ســینمایی امریکایی بســیار
تأملبرانگیــز ،فراموش نشــدنی و غافلگیرکننده اســت که
دربار ه زندگی پروفسور جان فوربز نش ساخته شده است.
ایــن فیلــم در ســال  ۲۰۰۱م براســاس کتابــی بههمین نام
و بــه کارگردانــی «ران هوارد» تولید شــد .بازیگــران اصلی

روایتهایکهنموسیقایی«ازگلستانعجم»
نداســیجانی -آنگونــه کــه درتعریــف قطعــات
عجمــی آمــده؛ «آثــار منســوب بــه آهنگســازان
ایرانــی دربارعثمانــی ،مقارن بــا دوران صفوی»
و یــا به تعبیر دیگر ،آثارآهنگســازان ایران قدیم.
آثاری که شــاید به گوش کمتر افرادی آشنا باشد
والبته کمتر آهنگســازانی درایــن زمینه فعالیت
داشــتهاند .امــا قطعــاً دوســتداران موســیقی،
آلبوم موســیقی «شــوق نامه» را خوب به خاطر
دارند ،اثری که ســال  1390به همت و سرپرستی
محمدرضــا درویشــی و بــه خوانندگــی همایون
شجریان توســط گروه «عبدالقادرمراغی» ضبط
و منتشــر شــده اســت .درواقع این آلبــوم روایت
یــا بازخوانی تصنیفهای منســوب به عبدالقادر
مراغی ،شاعر ،موسیقیدان و نوازنده ایرانی قرن
نهم هجری (دوره تیموری) بود اما شخصیت او
نــزد ترکان عثمانی از نقــش اصلیاش بهعنوان
نوازنده ،آهنگســاز و نظریهپرداز بسی فراتر رفته
و تبدیل به یک اسطوره شده است.
گــروه موســیقی «عبدالقــادر مراغــی» هــم از
معدود گروههایی اســت که به موســیقی گذشته
و بازســازی و اجــرای تصانیف موســیقی عجمی
میپــردازد .این گروه در مهــر  ۱۳۸۴با  ۷نوازنده
و یــک خواننده ،تحت نظر محمدرضا درویشــی
شــکل گرفــت و از فروردیــن  ۱۳۸۵بــا ترکیــب
 ۲۲نوازنــده و خواننــده و از شــهریور  ۱۳۸۵بــا ۹
نوازنــده و یک خواننده فعالیت و تمرینات خود

پارتیتور

روانشناس و استاد دانشگاه

آن« ،راســل کرو» (در نقش پروفســور جان نش) و «جنیفر
کانلی» (در نقش همسر نش) هستند.
در ایــن فیلــم جــان نــش صداهایــی غیرواقعــی را
میشــنید کــه او را از خطراتــی موهــوم میترســاندند و
وادارش میکردنــد کارهایــی برخالف خواســتهاش انجام
بدهد .رفته رفته بر شــدت توهمات او افزوده شــد تا جایی
کــه اوهــام وی شــکل بصــری نیــز یافــت و زندگــیاش در
آستانه فروپاشی قرار گرفت.
وی اســتاد دانشــگاه پرینســتون بود .بر اثر ایــن بیماری
اســتادی خــود را در دانشــگاه از دســت داد و باالخــره در
بیمارســتان بســتری شــد ولی در این دوران همسرش کنار
او بــود و بــه او بســیار کمک کرد .پزشــکان ،بیمــاریاش را
اســکیزوفرنی تشــخیص دادنــد که بــا افســردگی خفیف و
کاهش اعتماد به نفس همراه شده بود.
او با تمام توان ســعی کــرد تا ذهن خود را اصالح کند و
زمــان زیادی از بهترین ســالهای عمرش را به ســبب این
بیماری از دســت داد؛ اما با تالشــی که داشــت ،موفق شد
از زنــدان ایــن بیماری رهایــی پیدا کند .او حتی اشــاره کرد
کــه قســمت بیمار ذهنــش را شناســایی کرده و با مشــقت
بسیاری توانسته آن را پاک کند و مورد بازسازی قرار بدهد.
در روانشناســی نظریــهای بــه نــام «نظریــه ذهــن»
وجود دارد که به شــکافی که ممکن اســت در اثر بیماری
اســکیزوفرنی در ذهــن فــرد اتفــاق بیفتــد ،اشــاره دارد.
ایــن افراد غالبــاً در دنیای اوهام زندگــی میکنند و تمایز
بیــن واقعیت و اوهام برایشــان بســیار ســخت میشــود.
دیــدن ایــن فیلم شــاید کمکی باشــد بــه این بیمــاران و

خواننــدگان را در برابر تجربیــات افراد مختلف
قــرار داد ،اتفاقــی کــه معتقد اســت در شــرایط
عادی زندگی برای هیچیک از ما ممکن نیست.
مصباح در توضیح بیشــتر گفتــهاش میافزاید:
«مــن در جایــگاه نویســنده ،خــودم را موظــف
بــه آگاه کــردن مخاطبان ،بویژه زنان نســبت به
مســائل و مشــکالت اجتماعــی میدانــم .بنابر
توآمد
دالیلی ســالهای زیادی از عمــرم به رف 
در بیمارستانها و دادگاهها گذشت ه و میدانم که

ناآگاهی چه لطماتی را سبب میشود».
مصبــاح درباره رمانی که به تازگی تألیف آن
را به پایان رســانده تصریح میکند«:دل زمین،
عنــوان رمانی اســت کــه تألیف آن تمام شــده و
مشــغول بازبینــی نهاییاش هســتم .این کتاب
درباره زنی اســت که در ســن یازدهســالگی همه
خانــواده خــود را در زلزلــه بوئینزهــرا از دســت
داده اســت .ایــن زن آنقــدر زندگــی عجیــب و
پررنجی داشــته که حتی موقع نوشــتن داســتان

آن هــم اشــک میریختم».گفتنــی اســت کــه
از «پریچهــر مصبــاح» تــا بــه امــروز کتابهــای
مختلفــی روانه کتابفروشــیها شــده ،برخی از
این آثار مجموعه اشعار سروده وی و مابقی هم
ن کوتاه و رمان هستند« .در مسیر مادرم»،
داستا 
«پرواز»« ،حسرت» و «قصاص» عنوان برخی از
کتابهایی هستند که از سوی نشرهای «استادان
دانشــگاه»« ،مایــا» و «ویهــان» در دســترس
عالقهمندان قرار گرفتهاند.
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خانوادههــای آنهــا تا نســبت به ایــن بیماری هوشــیارتر
گردنــد و رفتــار مناســبی بــا ایــن گــروه بیمــاران در پیش
بگیرند.
ëëذهن زیبا
کارگردان :ران هوارد

را ادامــه داد و هــدف از تشــکیل آن بازخوانــی
رپرتــواری از تصنیفهای منســوب به عبدالقادر
مراغی بوده است.
امــا تــاش محمدرضــا درویشــی بــرای
معرفی این قطعــات بیپایان نماند و این بار با
مجموعــهای دیگر با عنوان «از گلســتان عجم»
درتأکیــد دوبــاره ایــن تصانیــف ارزشــمند قــدم
گذاشــت .مجموعهای که شــامل بیســتوهفت
قطعــه «عجمی» اســت و بــه عالقهمنــدان این
ســبک موسیقی پیشنهاد میشود .به گفته بهزاد
میرزایــی سرپرســت اجــرا ،آلبــوم «از گلســتان
عجــم» به دو بخش تقســیم میشــود که بخش
اول آن حــاوی هفــت تصنیف عجمی اســت که
یکــی ،دوتا از آنها بیش از بقیه شــنیده شــدهاند،
مانند تصنیف «هم قمر هم زهره و هم مشتری

در آسمان» که قبالً هم توسط همایون شجریان
در فیلم «شهرآشــوب» اجرا شــده و هم توســط
دیگــر خواننــدگان ایرانی و تــرک .دیگر تصانیف
هــم بــه کوشــش خانــم نخجوانــی به دســت ما
رســیدهاند .بخــش دوم نیــز مربــوط بــه بیســت
قطعه پیشــرو عجمی است .آثار پیشرو قطعات
غیــر آوازی و صرفــاً ســازی هســتند کــه از کتــاب
«موســیقی علــی وجــه الحروفــات» برداشــت
شــدهاند« ».از گلســتان عجــم» ،دومیــن اثــری
اســت کــه از نوازنــدگان گــروه مراغــی در زمینــه
موســیقی قدیم ضبط و منتشــر گردیده و دراین
اثرسعی شده «در کنار عناصر بنیادین موسیقی
کهــن ،رویکــردی آزادتــر ،بخصــوص در زمینــه
اســتفاده از امکانــات نوین ســازها در اجرای این
قطعات داشته باشند»
در این اثر ســیامک جهانگیری (نوازنده نی)،
ســامر حبیبی (نوازنده کمانچه آلتو) ،نگار بوبان
(نوازنده عود) ،ساناز نخجوانی (نوازنده قانون)،
بهزاد میرزایی (نوازنده دایره ترکی) نواختهاند و
آواز را نیز میرزایی برعهده داشته است.
ëëاز گلستان عجم
مجموعه هفت تصنیف و بیست پیشرو عجمی
سرپرست اجرا :بهزاد میرزایی
به کوشش محمدرضا درویشی
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