سال بیست و هشتم شماره  8010چهارشنبه

 30شهریور 1401

تلفن 88761720 :نمابر 88761254 :ارتباط مردمی88769075 :
پیامک 3000451213 :روابط عمومی  /نشانی :تهران خیابان خرمشهر،شماره 208
صندوق پستی / 15875-5388 :امور مشترکین88748800 :

چاپ :چاپخانههای همشهری ،شرکت چاپ جامجم

سازمان آگهیهاي روزنامه ايران :دارنده گواهينامه ايزو  9001از شركت NISCERT

صاحب امتیاز:
خبرگزاري جمهوري اسالمي
مدیر مسئول :محمدحسن روزیطلب
جانشین مدیر مسئول و سردبیر :کمیل نقی پور

اذان ظهر 12/57

سخن روز

اذان مغرب 19/21

تهران خیابان خرمشهر شماره  / 16پذيرش سازمان آگهيها)021( 1877 :

انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران88548892-5 :
http://irannewspaper.ir
نیمه شب شرعی 23/16

اذان صبح فردا 5/28

طلوع آفتاب فردا 5/52

امام علی علیه السالم:
فرمانهاى خداوند سبحان را بر پا ندارد جز کسى که سازش نمىکند و خود را خوار نمىسازد و از طمعها
پیروىنمىکند				.
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نــــگاره

زهرا کیانی

به احترام پرویز مشکاتیان

روز جهانی صلح و تهدید صلح

امروز سیام شهریور مصادف است با سالروز درگذشت استاد پرویزمشکاتیان(.)1388 -1334
آهنگســاز ،موســیقیدان ،اســتاد دانشــگاه ،پژوهشــگر و نوازنده ســنتور .او در ســال  ۱۳۵۳وارد
یاد
دانشــکده هنرهای زیبا در دانشــگاه تهران شــد و به آموختن ردیف میرزا عبداهلل نزد نورعلی
برومند و داریوش صفوت پرداخت و همزمان با آموزش ردیف ،مبانی موسیقی ایرانی را نزد
اساتیدی چون محمدتقی مسعودیه ،مهدی برکشلی ،عبداهلل دوامی ،سعید هرمزی و یوسف
فروتن فرا گرفت .پرویز مشکاتیان نوازندگی سنتور را در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی به صورت بسیار جدی ادامه داد
و توانست در نوازندگی این ساز به مهارت ویژه و چشمگیری دست پیدا کند و همچنین توانست کارهای بزرگ فراوانی
را در زمین ٔه آهنگسازی و نوازندگی سنتور بویژه در زمینه ساخت قطعات همنوازی (ارکسترال) ،تصنیف و نیز تکنوازی
انجــام دهد« .طریق عشــق»« ،خراســانیات»« ،جان عشــاق»« ،گنبــد مینــا» و ...از جمله آثار او با صــدای محمدرضا
شجریان است .همچنین آثاری را هم با همکاری ایرج بسطامی و شهرام ناظری و دیگر خوانندگان منتشر کرد.

سینما باید حال آدم را خوب کند

پرویز پرستویی :پیشنهاد زیادی برای کارهای مختلف داشتهام اما قبول نکردهام .من به پرکارترین هنرپیشه بیکار معروفم .باور
دارم کــه مــردم در خانه مینشــینند و کنترل در دســت میگیرنــد و خیلی راحت فیلم و ســریال تلویزیون یــا نمایش خانگی را
میبینند .اگر قرار اســت در ســینما بازی کنیم ،باید فیلمی باشــد که گرهای را باز کند .وضعیت سینمایمان االن خوب نیست.
تماشاگر اگر میخواهد از خانه بیرون بیاید و به سینما برود ،کار ما باید خیلی جذاب باشد که تماشاگر را به سینما بکشاند .من
اعتقاد دارم این کار شدنی است .تماشاگر به خاطر خیلی فیلمها وقت گذاشته به سینما رفته و در صف هم ایستاده است.
قرار نیســت همه فیلمها پیام داشــته باشــد .ممکن اســت اثر خوب یک فیلم کمدی باشــد .طرف یک هفته کار کرده و
میخواهد دو ساعت حالش خوب بشود .سینما باید حال آدم را خوب کند.
بخشی از گفتوگوی این بازیگر با خبرگزاری ایرنا

تئاتر بیشترین شباهت را به زندگی دارد
فرهنگ مقولهای آموزشــی اســت که دائــم باید به
آن پرداخته شــود .مربوط به دورهای خاص نیست
یادداشت
و همیشــه احتیاج به روزآمد شــدن دارد تا با تغییر
شــرایط زندگــی ،قوانیــن ارتباطــی بهبــود یافتــه و
ســودمندتر عمــل کننــد .پیــش ترهــا در پاتوقها و
اجتماعــات «جمــع خوانی»هــا بر ترویــج آگاهی و
شکل یافتن فرهنگ غالب تأثیر میگذاشت .وقتی
در قهــوه خانههــا شــاهنامه خوانــی ،مثنویخوانی
حسین جمالی
و ...انجــام میشــد یــا گاهــی کــه مجالــس نقــل بــا
کارگردان تئاتر
موضوعــات مــورد توجــه مــردم همچــون عشــق،
انتقام ،بخشش به اجرا میرسید در اذهان عمومی
یک محله ،روســتا یا شــهر نوعی یکسانسازی اندیشه ایجاد میکرد و این
یکسانسازی به ارتباط زن و مرد ،رفاقتها و شراکتها معیار میبخشید
و باعــث باال رفتن ســطح کیفی ارتباط میشــد .در نتیجــه افراد جامعه از
تنش و جدالهایی که بر سر هیچ است دور میشدند .افراد بدون داشتن
شاخصههای روشن فرهنگی به ارتباطهای بیمارگونه و بیاعتمادی روی
میآورنــد .فردیت اهمیت پیدا میکند و بــا فردیت عمالً گردهم بودن و
بــا هم بودن کمرنگ میشــود .این خود عارضهای مهم در کالنشــهرها و
جوامع رو به پیشــرفت اســت .وقتی ســرانه مطالعه و روحیه پژوهشگری
در بین مردم به ســطحی تقریباً هیچ میرســد ،هنر و بخصوص هنر تئاتر
میتوانــد آگاهــی رســان و کارآمد باشــد ،چرا کــه هنرمند مســئولیتپذیر
بــه تجربــه زیســتی خــود متکــی میشــود و بــا مطالعــه و ادراک محیط،
آســیبهای کیفــی در زندگی را شناســایی میکند و با نگرشــی امیدوارانه
اذهان را به اندیشیدن و انتخابهای بهتر معطوف میدارد.
ناامیــدی و بیاعتمــادی و چشــم بــه نجــات بخشــی بیگانههــا دوختــن
عارضــهای اســت اجتماعــی کــه میتوانــد بــه پاییــن آمدن عــزت نفس
عمومــی منجــر شــده و کارآیــی جمعــی را پاییــن آورد .شــهرها تشــکیل
میشــوند تا انســانهای بیشــتری در کنار هم با اهداف مشترک چرخی را
بچرخانند که از چرخش آن منفعت بیشــتری وارد زندگی همگان شــود.
حــاال تصــور کنیم که هر کس به ســمتی کــه خودش میدانــد این چرخ را
بچرخاند .در این شــرایط نمیتوان امیدوار بود که چرخه زندگی با قدرت
مناســب برای یک اجتماع بزرگتر بگردد .این معطوفســازی با ســاخت
فیلمها و تئاترهای پرسشــگر میســر اســت .حــال آنکه وقتی به تماشــای
فیلمهــا و تئاترهــا مینشــینیم جــز ســرگرمی و گــزارش از بدبختیهــای
عــدهای چیــزی نمیبینیــم .تئاتــر بهعنوان یک هنــر جذاب (کــه البته در
جامعــه مــا بــه طــرز رنــجآوری ناشــناخته اســت) میتواند اندیشــههای
عمومــی را بــرای بازســازی و اصــاح و نوســازی معطــوف دریافتهــای
عمیــق هنرمنــدان کند .تئاتر هنری زنده اســت و بیشــترین شــباهت را به
زندگــی دارد .قراریســت بــرای اندیشــیدن جمعــی و میتواند بــا رویکرد
صحیح برای ارتباط بهتر و موشکافی آسیبها مؤثر واقع شود .در گذشته

توگو با کافکا  /گوستاو یانوش /فرامرز بهزاد
گف 

چهار قدم در مسیر تغییر

زندگی در تئاتر /کارگردان :محمدبرهمنی

مجالس پرشــور شــبیهخوانی با تذکــر دادن روش عملکــرد اولیا ،امامان،
اســاطیر و ...نحــوه مقابلــه ایشــان را بــا عناصــر متضــاد زندگــی همچون
الگویــی بــرای مخاطب بــه عرصه ظهــور و نمایش میرســاند .تماشــای
نمایشهایــی از این دســت خــود مقولهای فرهنگــی و از دید عموم ثواب
تلقــی میشــد .طبیعــی اســت بــا ظهــور رســانه و ابــزار اجتماعــی تغییر
میکند و روزآمد میشــود .ارزشها و تمایالت هم باید روزآمد شــود .این
مهم مســئولیتی اســت که بر دوش هنرمندان اســت که میتواند با تولید
آثارشــان و محتوای آن آثار پاســخ داده شــود .هنر نمایش در طول تاریخ
در ایــن مســیر بســیار مؤثر بــوده و تواناییهــای خود را ثابت کرده اســت.
بههمین دلیل اســت که در شهرهای بزرگ دنیا تئاترها با بناهای باشکوه
تأسیس شده اســت و مردم جوامع پیشرفته در تئاترهای با معماری زیبا
و فضاهایی درشــأن اهداف و رؤیاهایشــان گرد هم میآیند و به تماشــای
آگاهی مینشــینند.اما در شــهر ما سالنهای باشــکوه بیشتر در اختیار آثار
ســرگرمکننده و کمدیهای بیدغدغه قرار میگیرند .صد البته ســرگرمی
و نشــاط و باطراوت بودن ابزاریســت که الزمه آثار نمایشــی اســت .تئاتر
میتواند تجربههای تاریخی یک ملت و مصایبی را که همیشــه در تاریخ
تکرار میشــوند همراه راهحل به مخاطبانش یادآوری کند و از این طریق
بــرای رفع عارضهها و بیماریهای عمومی و اجتماعی همچون ناامیدی
و بیانگیزگــی راهــکار ارائــه کنــد .ضمــن اینکه هنرمنــد با شناســایی درد
مشــترک و رایــج میان مردمان و ســاختن اثــری برای نمایــش دادن ،آن
نظرهــا را بهصــورت جمعی معطوف آن موضوع کــرده و افراد را ترغیب
میکند که همگی برای برطرف کردن آن اتحاد نظر پیدا کنند.

نگاهی به رمان «خون خرگوش» اثر رضا زنگی آبادی

پس گرفتن کودکی

بعضــی وقتهــا فکــر میکنیــم درد کشــیدن انــدازه دارد ،بعد که بیشتر شــد
میگوییــم حتمــاً حدش نرســیده ،بعدها کــه بیشتر شــد میگوییــم البد درد
ضدآفتاب
دیگــران در برابــر درد مــا چیــزی نیســت و این بعدها هــی ادامه پیــدا میکنند.
مرغوب
این دردنویســی را نوشتم تا برســم به حرف رفیقم وقتی که درباره رمان «خون
خرگــوش» نوشــته رضــا زنگیآبــادی کــه در نشــر چشــمه منتشــر شــده حرف
میزدیم .رمانی بعد از رمان درخشــان «شــکار کبک» از این نویسنده که آدم را
بــه وجــد میآورد از ایــن همه جذابیت که در یــک رمان ایرانی اســت .از رفیقم
پرســیدم که رمان تــازه زنگیآبادی را خوانده که گفت :خیلــی تاریکه .البته من
از تاریکی نمیترســم .از اینکه نویســندهها حقایق اجتماع را بیپرده بنویســند
بهاءالدین مرشدی
داستاننویس
نمیترســم ،اما از خودم میترســم مبادا روحم توان این همه ســیاهی و تلخی
را نداشته باشد ،اما مجبوریم خطر کنیم و دست به خواندن بزنیم .نویسندهای
که پیشتر جوابش را خوب پس داده نمیشــود از نوشــته هایش گذشــت .این اســت که دســت به کار
خواندنــش شــدم .ماجــرای دختری چهارده ســاله را روایت میکنــد که لکنــت دارد و در دل اجتماعی
ســیاه زندگــی میکنــد .در دل جایی که به آن گــودال میگویند و جای آدمهای معتاد اســت .وقتی این
کتــاب را میخوانــدم به جمالت ابتدایی همین متن فکر میکردم و نهایت درد و رنج را میســنجیدم؛
هرچه در کتاب پیش میرفتم میدیدم انگار ته رنج را پایانی نیســت .یک وقتی داســتانی نوشته بودم
درباره رنج و اسمش را گذاشته بودم «بودا هنوز رنج میکشد» .این داستان در کتاب اولم که همین نشر
چشــمه منتشــر کرد چاپ شده است .در میانه داســتان زنگیآبادی به آن داستان هم فکر میکردم که
این کلمه چه دامنه وســیعی دارد؛ از یک مالل ســاده تا عمیقترین و ســهمگینترین رنجها و دردهای
بشری .مالل ساده در داستان من جریان داشت و عمیقترین دردهای بشری در رمان زنگیآبادی .یک
جایی محمد الماغوط شــاعر ســوری درباره شادی اینطور مینویسد :بازپس گرفتن شادی به نظر من
بســیار دشــوار اســت ،چیزی مانند پس گرفتن کودکی برای پیرمردی که با عصا راه میرود .این جمله
الماغوط در کتاب «بدوی سرخپوست» با ترجمه موسی بیدج و انتشارات «نگاه» چاپ شده است .این
ن حال که درد
روزها در کنار خواندن رمان به خواندن این شعرهای الماغوط هم مشغولم .شعر در عی 
است ،تسکین درد هم است .فکر میکنی خیال و رؤیا تو را نجات خواهد داد.
زنگیآبادی به گمان من در رمان «خون خرگوش» شعری سیاه خلق کرده
است .شعری بیخیال و بیرؤیا .حقیقت محض .حقیقتی عریان و بیپرده
که محکم میگوید زندگی اینطور اســت؛ زندگی تشــکیل شــده از آدمهایی
چون «اســمال»« ،اســد»« ،پری»« ،معصی» و ...یا قهرمان کودک قصه که
در رمان مشهور است به «فری گنگو» .فری گنگو در مرز حرف نزدن و خیال
کردن است .وقتی میگویم شعر ،زمانی است که فریبا درمانده از حرف زدن
اســت ،بنابراین خیال میکند .رؤیا میبافد .به گذشته میرود و با مردگان و
رفتگان حرف میزند .اینجا خیال و رؤیای این کتاب اســت .خیالی شفاف از
ذهنی کودکانه که در سیاهی زندگی میکند .یک فیلمی دارد مهدی صباغزاده که با نام «خانه خلوت»
کــه عــزتاهلل انتظامی در آن بازی میکند .انتظامی که اســمش در فیلم جالل اســت در جایی از قصه
بــه یــک کافه میرود که کافهدارش ارمنی اســت .دارند با هم حرف میزنند کــه کافهدار به جالل قصه
میگویــد :چقدر تلــخ حرف میزنی جالل .حاال در اینجا من هم به خــودم میگویم :چقدر چقدر تلخ
حرف میزنی بهاء.

مسئوالن یک موزه هلندی
عکس اعالم کردند تابلو نقاشی را
نوشت
که «واسیلی کاندینسکی»
نقــاش مشــهور روس در ســال  ۱۹۱۰میــادی
خلــق کــرده و در طــول جنــگ جهانــی دوم

شــما نمیدانید چــه قدرتی در ســکوت
نهفته اســت .پرخاش معموالًچیزی جز تظاهر نیست،
تظاهــریکــهبــاآنمیخواهیمضعفمــانرادربرابــرخودو
جهان،پردهپوشیکنیم

غارت شــده بــه وارثــان او بازمیگرداننــد .این
تصمیم در نتیجه یک جــدال قانونی طوالنی
بر ســر مالکیت نقاشی اتخاذ شــده است .این
نقاشی از سال  ۱۹۵۱در «آیندهوون» نگهداری
میشدهاست/.آرتنیوز

بســیاری از متخصصــان
یک فنجان
روانشناســی معتقدنــد:
چای
اگــر بــه دنبــال تغییــرات
کوچــک در زندگــی خــود
هســتید ،بــه رفتارتــان
نــگاه کنیــد و اگــر دنبــال
تغییــرات بــزرگ هســتید
بــه نگرشهای خــود نگاه
کنیــد .در قدم اول معنای
آزاده سهرابی
روانشناس
چنیــن گویهای این اســت
که تغییر در بیرون از شما
رخ نمیدهــد .بســیاری از مــردم ســالها و بلکــه
تمــام عمــر خــود در این تصــور اشــتباه میمانند
کــه اگر قرار اســت در زندگی عاطفــی ،تحصیلی،
شــغلی و ...آنهــا تغییــر و جهشــی رخ بدهد باید
منتظــر «ابــر و بــاد و مــه و خورشــید و فلــک»
باشــند .معمــوالً بــرای ما راحت اســت کــه برای
نرسیدنها نیز سراغ ســرزنش دیگری برویم .اگر
زندگی مشــترکمان موفق نیست همسرم مقصر
اســت ،اگــر زندگــی شــغلی خوبــی نــدارم رئیس
یــا همکارانــم مقصرنــد ،اگــر حال روحــی خوبی
نــدارم بــاز هــم دیگــران یا دیگــری مقصر اســت
و ایــن فهرســت ادامــه پیــدا میکنــد .در حالیکــه
برای درمان افســردگی ،اضطــراب و ...قدم پیش
گذاشــتهایم امــا گاهــی همــه چیــزی کــه در اتاق
درمــان رخ میدهــد گالیــه از دیگــران و موانعــی
خــارج از درون خودمــان میشــود ...ایــن راه بــه
هیچســتان میرود چون تنها واقعیت مسلم این
اســت که تغییر در دیگری خــارج از اراده و کنترل
ماســت؛ هر چند بدون تردید تالشهای ما برای
تغییــر در خودمــان روی دیگــری اثــر میگــذارد
همانطور که ماندن و در جا زدن در مشکالتمان
و مــدام متهــم کــردن دیگــران نیــز بــر نگــرش
اطرافیانمــان تأثیرگــذار اســت .پــس در قدم اول
بــرای اصالح مســیری در زندگی تــان باید خود را
متوجه «خود» کنید!

امــا قــدم دوم؛ آلبــرت انیشــتین گفتــه اســت :به
هنگام رویارویی با مشــکالت نمیتوانیم از همان
سطح تفکری که آن مشکالت را به وجود آوردیم
آنها را حل کنیم.
اگــر شــما دنبــال تغییــری در زندگــی تــان ،در
روابطتــان و ...هســتید به معنای این اســت که از
آن ناخشــنود هســتید و به دنبــال آن «تغییر» را
هدفگذاری کرده اید .اما چرا ناخشــنودی ایجاد
شــده اســت؟ بیشــتر مــردم طالــب راه حلهای
فوری هســتند که یک شــبه بتواند زندگــی آنها را
متحول کند و این همان کاری اســت که بســیاری
از کتابهای تبلیغاتی و انگیزشــی و یا افرادی در
فضاهای مجازی انجام میدهند و به انگیزههای
روانــی ماننــد انگیزههایی کــه آدمها را بــه دنبال
خرید یک کاالی لوکس میکشــاند نگاه میکنند.
در حالیکه انگیزههای روانی از جمله انگیزههای
تغییر در پشــت خود چالشها و مشــکالتی را به
رخ میکشد .درک آنها برای عبور از آن چالشها
برای تغییر ضروری اســت .روابــط فوری اصالح
نمیشــود ،موفقیت یکشــبه به دست نمیآید،
تحولــی که یــک شــبه بخواهد محقق شــود فقط
درد قبلی را مزمنتر میکند.

فریــب نخوریــد چــرا کــه واقعیــت این اســت که
تغییــرات فــوری بــا ذات طبیعــت نیز ناســازگار
اســت و هر چه بــا ذات طبیعت ناســازگار باشــد
خود بر دشــواری مســیر میافزایــد .وقتی ما یک
دانــهای را در زمیــن میکاریــم نمیتــوان انتظار
داشــت کــه فــردا تبدیــل به یــک درخت شــود یا
حتــی جوانه بزند .آن بذر نیاز بــه آب و نور دارد،
نیــاز به مراقبت و زمان دارد تــا زمان جوانه زدن
و محصول دادنش برســد .حاال ســؤال این است
کــه چقدر صبورید؟ این قدم ســوم اســت .تغییر
جــز از مســیر صبــوری نمیگــذرد .چقــدر بــرای
ســاختن تاب و توان عبور زمان را دارید؟ و شــاید
در انتهــا باید به قــدم چهارم و تــاب آوردن رنج
تغییــر اشــاره کرد .بلــه تغییــر رنــج دارد چرا که
در بدیهیتریــن شــکل ممکــن روال عادتهــای
قدیمی شــما را بههم میزنــد .تغییر ضد چیزی
اســت کــه تا به حــال به تکــرار آن خو گرفتــه اید.
همین میتواند روان شما را علیه تان کند و شما
از قبــل باید در مســیر خودآگاهی رنجهای تغییر
قــرار گرفته باشــید .این رنج فراتر از رنجی اســت
که باید در مسیر تغییر به جان بخرید .در مجالی
دیگر درباره اینکــه چرا تغییر رنج به همراه دارد
سخن خواهم گفت.

