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نقد«نفردوم»

نشست نقد نمایش «نفر دوم» با حضور مهین
صدری ،ستار ه اس��کندری ،الهام کردا ،شیما
میرحمیدی ،غزاله معتمد ،فرش��ته حبیبی و
بهزاد صدیقی ،امروز ساعت 18در فرهنگسرای
ارسباران به نشانی خیابان شریعتی ،باالتر از پل
سیدخندان ،خیابان جلفا برگزار می شود.

امثالقرآنیدرمحاورهفارسی

نشس��ت «اصطالح��ات و امث��ال قرآنی در
محاوره فارسی» با سخنرانی محسن معینی،
امروز س��اعت  10صبح در پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه
کردستان ،خیابان دکتر صادق آیینهوند (64
غربی) برگزار می شود.

 15دی  - 1385تول��د ف��روغ
فرخزاد در ظهیرالدوله
عکس :روشن نوروزی

شاعران زن امروز از تعهد اجتماعی فروغ میگویند

فعالیتهایهرمزفرهت

یک عهد زنـانه

«فعالیتهای هرمز فره��ت» با حضور نادر
مش��ایخی ،آروی��ن صداقت کی��ش ،کارن
کیهان��ی ،حس��ین قنبری و عل��ی عظیمی
نژادان» ،امروز س��اعت  18در فرهنگسرای
ارسباران به نش��انی خیابان شریعتی  ،باالتر
ازسیدخندان ،خیابان جلفا بررسی می شود.

نمایشگاه«سردرهایسینما»

نمایشگاه پوس��تر «پالکارت» مجموعهای از
سردرهای س��ینمایی چاپی و نقاشی شده تا
دوران پی��ش از دیجیتالی ش��دن این صنعت
است که مجموعهای از اعالنها از سال ۱۳۴۲
تا سال  ۱۳۸۱را دربرمیگیرد .در این نمایشگاه
قطعاتی ویژه مانند سردر فیلمهای «شورش»،
«داش آکل»« ،فص��ل خ��ون»« ،هی��والی
درون»« ،گاومیش ها»« ،دختری در قفس»
و ....به نمایش گذاشته می شود .همچنین قرار
است کتاب «پالکارت» همراه با نوشتههایی
از علی بختیاری ،محسن شهرنازدار و علیرضا
محمودی رونمایی شود .این نمایشگاه امروز
ساعت 16تا 21افتتاح می شود که تا دوم بهمن
در گالری سالم واقع در خیابان ولیعصر ،باالتر
از پارکوی خیابان فیاضی( فرشته) ،مجتمع
سام سنتر ،طبقه منفی یک برپا خواهد بود.

جایزهداستانشیراز

پس از برگزاری «شبهای داستان شیراز»،
آیین پایان��ی معرفی برگزی��دگان «جایزه
داستان شیراز» ،امروز ساعت  17:30در مرکز
اسناد و کتابخانه ملی فارس واقع در شیراز،
چهارراه حافظيه برگزار میشود.

تاریخنگاریاسالمی

نشست «چالشهای مطالعات تاریخنگاری
اس�لامی :رویکردها و روشها» با ارائه زهیر
صیامی��ان گرجی ،ام��روز س��اعت  12در
دانش��کده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار میشود.

آرزو شهبازی
روزنامهنگار

نمیتوان شعر
فروغ را شعری
بدون تعهد
بهحساب آورد؛
فروغ حتی در
اولین دفترهای
شعرش ،آنجا
که از سادهترین
و زنانهترین
نیازهای جسم
و روحش
حرف میزند،
صدایش
یک اعتراض
بلند است که
سرنوشت
جوامع زنانه بعد
از خود را عوض
میکند

شاملو میگفت فروغ آنقدر زن است که من هرگز نتوانستهام شعرش را به صدای بلند
بخوانم ،وقتی این کار را میکنم به نظرم میآید لباس زنانه تنم کردهام.
این را شاعری میگفت که ترجیح میداد شعرش شیپور باشد نه الالیی؛ این کنایه را
درباره شعرهای سهراب سپهری به کار برده بود .اما شعر فروغ شیپور بود یا الالیی؟
اگر تعهد و التزام را چیزی ش�بیه شعر گفتن برای جامعه س�رخورده پس از کودتای
 1332بدانیم ،یعنی ش�عر گفتن براساس نیاز جامعه ،آنگونه که شاملو درک کرد و به
آن پاس�خ داد و شعر پریا را نوشت ،شاید نتوان ش�عر فروغ را شعری ملتزم و متعهد

دانس�ت .اما خود ش�املو هم معتقد بود که این التزام باید فارغ از سیاست باشد و در
راه تعالی انسان و شعر فروغ شعری است که اگرچه بر تجربههای فردی زنانه او شکل
میگی�رد ،اما آرامآرام نگرش و عاطفهای عمیق و آرمانهایی انس�انی پیدا میکند.
فروغ در همان موجودیت کامال زنانه ،یک منتقد اجتماعی است ،منتقد به جامعهای
که احساسات زنانه در آن ناگفته و سربس�ته میماند ،منتقد به سایه بزرگ ذهنیت
مردانه در شعر ،منتقد به محروم کردن زن از زن بودن و منتقد به جامعهای که جسارت
و صراحت را برنمیتابید.
نمیتوانشعرفروغراشعریبدونتعهدبهحساب آورد؛فروغحتیدر اولیندفترهای
شعرش ،آنجا که از س�ادهترین و زنانهترین نیازهای جس�م و روحش حرف میزند،
صدایش یک اعتراض بلند است که سرنوشت جوامع زنانه بعد از خود را عوض میکند.

اگر امروز نوشتن از شکستها و دردها و عش�قهای زنانه ،امری شخصی به حساب
میآید ،در دوران فروغ سخن گفتن از اینها ،رو در رو قرار گرفتن با یک جریان تاریخی
بود .اما آنچه شاعر امروز باید بداند ،این است که تعهد اجتماعی در بستر زمان شکل
عوض میکند .آنچه دیروز در ش�عر فروغ تعهد به سرنوشت زنان معنا میشد ،امروز
میتواندتنهازنجمورههایزنیشکستخوردهباشد.فروغازپنجرهزنانگیبهاجتماع
و انسان نگریست و حتی شاعری بزرگ مثل شاملو را وامیداشت که شعرش را با صدای
یک زن بخواند؛ این بزرگترین تعهد فروغ به اجتماع در سایه ماند ه زنان و شعرش بود.
تولد فروغ فرخزاد است ،شاعری که میگفت نیمی از هنرش را برای تجسم دردها و
آالم زنان بهکار میبرد .برخی ش�اعران زن درباره او و تعهد اجتماعی در شعرهایش
برایمان نوشتهاند.

فروغ بازی نمیدهد

رازورزیهای البیرنتی

عطیه عطارزاده :فروغ قدرت میدهد .خواندنش ،دیدنش ،حتی فکرکردنش .این قدرت،
قدرتی است درونی .قدرتی که زادة خیره ش��دن در اعماق سیاهی است و بعد به شکل یک
فریاد بلند ،یک جیغ ممتد گرگوار از ته گلو درمیآید .اما ماهیت این س��یاهی که فروغ به
درون��ش زل زد چه بود؟ ماهیت آن فریاد؟ از نظر من اگرچه هم ه اینها حاصل تجرب ه روزمره
بودن فروغ ،در فرارفتن او از این روزمرگی بود .او در پس زیست روزمره
زنان ه فروغ بود ،اما فروغ ِ
چیز دیگری میدید .تن ،اشیا ،روابط ،آدمها و هر چیزی که دور فروغ بود به اعتقاد من برای
او محصوالتی اجتماعی بودند ،حتی قوطیهای پپسی ،پنجره ،حتی مادرش این خاصیت را
ی است که با
دارند که محل پیوند امر شخصی و اجتماعیاند .فروغی که من میشناسم انسان 
تمام ضعف ،شکنندگی ،شهوت ،اشتیاق ،شکست ،حسرت ،عشق و خالصه تمام قید و بندهای انسان بودنش با استفاده از
کلمات به عمق تاریک وجود شیرجه میزند و آنجا در آن تاریکترین و سیاهترین نقطه که تمامی زشتیهای زندگی آدمی
پیداس��ت ،یک چراغ مییابد .نمیوید سیاهی نیست .نه .میگوید هس��ت ،اما برای من یک چراغ بیاور .او یکتنه چراغی
روش��ن میکند که شروع میکند به روشن کردن اطراف .فروغی که روی من بیشترین تأثیر را داشت فروغ دفترهای آخر
ی است که فردیت را امری اجتماعی میبیند و نگاه تیزش
شعرش است ،فروغ مستند «خانه سیاه است» .این فروغ هنرمند 
همانطور که دل زندگی شخصیاش را میشکافد به نقد آن جامعهای که این زندگی را اینطور که هست کرده میپردازد .از
هم ه اینها مهمتر ،قدرت فروغ نه فقط در جسارت که در راستیاش است .راستی با خودش ،با هنرش و با مخاطبش .فروغ
بازی نمیدهد .برای خودش مس��ئلهای که مسئلهاش نیس��ت خلق نمیکند .او نگاه میکند :وحشی ،سرباال ،با دو چشم
س��رخ زیبا .و در وصف دردی که میبیند ،کلمات را به زیباترین شکل کنار هم میگذارد تا خوانندهاش ،یک روز ،یکجا که
کم آورد بتواند زیر لب زمزمه کند :همه زخمهای من از عشق است .از عشق .از عشق ،از عشق.

جدی
مهرنوش قربانعلی« :و حاالت و کلمات او را اندازه نبود و در اسرار و حقایق نظری نافذ و ّ
بلیغ داشت و دائم در مقام قرب و هیبت بود ،غرقه انس و محبت بود و پیوسته تن در مجاهده و
دل در مشاهده داشت .پیش از او کس را در معانی طریقت چندان استنباط نبود».
آنچه آمد بُرشهایی از پیش درآمد «ذکر بایزید بسطامی» است که «عطار نیشابوری» روایت
کرده اس��ت .در تناس��ب این بحث با خوانش ش��عرهای «فروغ فرخزاد» باید به رازورزیهای
البیرنتی آن اشاره داش��ت که بحثی متفاوت اس��ت با آنچه در دیگر پژوهشهای آثار او ارائه
شده است.
افزون بر مباحثی که در بررس��یهای پیشین شعر فروغ فرخزاد از سوی منتقدان به آن اشاره
ش��ده است ،مانند نقش آغازگری او در نوشتارزنانه و اعترافینویسی در شعر معاصر و عالوه بر نقشی که در ارائه زبانی فراتر از
زبان رسمی شعر خود مطرح میکند و بیش از جریان سیال ذهن که « ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» را به مقصد میرساند؛
رازورزیهای البیرنتی در شعر فروغ فرخزاد نقش دارد.
رازورزیهایی که فروغ فرخزاد از آن بهعنوان ابزاری شهودی؛ درشناخت ژرف ساخت هستی خویش بهره میگیرد ،بی پروایی
و جسارت جاری و بی شائبهای که در شناخت دنیای درونی خود دارد؛ او را به اعترافینویسی و بازخوانی آنات خود میرساند.
این طریق شهودی امکانی فراهم میآورد تا به درک حضور دیگری دست پیدا کند.
رویارویی بیپرده پوشی با خویش که فروغ فرخزاد در پیش میگیرد و در بسیاری اوقات میتواند فراتر از طاقت آدمی باشد ،او را
به تجزیه وتحلیل موشکافانهای از اجتماعی که در آن میزیست و کشف مناسبتهای آن سوق میبخشد ،او از شناخت خویش،
درک حضور دیگری و تمرین مدارایی که برخاس��ته از رازورزیهای ضمیر اوست بهنوعی صلح خودبسنده با جهان میرسد.
فروغ فرخزاد شاعری فرادورهای است که تاویل شعرهای او در گذر زمان حقیقت جان پیچیدهاش را روشنتر خواهد کرد.

خبر آخر

تندیسوسردیسمشاهیردر
 100سالگیدانشگاهخوارزمی
در آستان ه یکصدمین س��ال تاسیس دانشگاه
خوارزمی ،تندیس خوارزمی و سردیس مشاهیر
این دانشگاه به عنوان نخستین موسس ه آموزش
عالی کشور ساخته شد.
این دانشگاه که به نوعی سرآغاز آموزش عالی
در ایران به ش��مار میرود ،در طول یک قرن از
فعالیت خ��ود ،در نهایت به خوارزمی تغییر نام
یافت ،تحوالت علمی-پژوهش��ی زیادی را نیز
پشت سر گذاشته و س��ال  ۱۳۹۷یکصدمین
سال تاسیس دانشگاه خوارزمی است که برای
گرامیداش��ت این مناس��بت ،ویژهبرنامههای
گوناگونی پیشبینی شده است.
یکی از برنامههایی که برای یکصدمین س��ال
تاسیس دانشگاه خوارزمی در نظر گرفته شده
اس��ت س��اخت تندیس خوارزمی و سردیس
اس��تادان پیشکس��وت و چهرههای ملی این
دانش��گاه است که زیر نظر اس��تاد ملکدادیار
گروس��یان و فرزن��د هنرمندش��ان امیرعلی
ساخت ه شدهاند.
گفتنی اس��ت ،در همین راستا ،سردیس تنی
چند از بزرگان دانشگاه خوارزمی از جمله پروین
اعتصامی،شهیدمحمدعلیرجایی،عبدالعظیم
قریب ،عبدالکریم قریب و غالمحسین مصاحب
و همچنین مجسم ه باشکوه محمد بن موسی
خوارزمی(که نام دانش��گاه برگرفته از ایش��ان
اس��ت) ساخته شده اس��ت که در محوط ه این
دانشگاه نصب خواهد شد.

تئاتر

شهردار تهران در اختتامیه ششمین دوره جشنواره تئاتر شهر خبر داد

احیای هویت فرهنگی خیابان اللهزار
درخواست  10سال پیش عزتاله انتظامی درباره «تئاتر نصر» را برآورده میکنیم
شکوه مقیمی
روزنامهنگار

اختتامیه ششمین جش��نواره تئاترش��هر به دبیری شهرام
کرمی با وعدههای محمدعلی نجفی ،ش��هردار تهران همراه
شد .مراسم در بعدازظهر روز پنجشنبه 7 ،دیماه در پردیس
تئاتر خاوران با سرعتی برای تداخل نداشتن شادی جمعیت
با آغاز عزاداری برای حضرت معصومه (ع) برگزار شد؛ خبری
از رخوت پردیس در روزهای عادی جش��نواره نبود .جوانان
تئاتری با شوق آمده بودند تا شاهد نتیجه جشنواره باشند.
صالحی بهعنوان نخستین سخنران مراسم گفت :دکتر نجفی
هم درخواست و هم تاکید دارند که در شهرهای مدرن دنیا
شهرداری است که فرهنگ و هنر را اداره میکند .هنرنمایش
جلوه بیشتر و تجلی بیش��تری در جامعه بهعنوان هنر مادر
دارد و در این  ۶دوره با همراهی صمیمی هنرمندان که امروزه

پیشکسوتان بسیاری ما را همراهی کردند ،این جشنواره رونق
بسیاری گرفته اس��ت .بعد از اختتامیه جشنواره ،با حمایت
شهرداری و س��ازمان فرهنگی هنری و سالنهای تئاتر باید
این نمایشه��ا روی صحنه برود و م��ردم بتوانند از این هنر
استفاده کنند.
در این مراسم که هنرمندانی چون داریوش اسدزاده ،مرضیه
برومند ،ای��رج راد ،اصغر همت ،مجید قن��اد ،مریم معترف،
امی��ر نصیربیگ��ی ،جهانگیر الماس��ی ،اردش��یر صالح پور،
حسین باستانی ،گوهر خیراندیش ،حمیدرضا نعیمی ،کریم
اکبریمبارکه ،حمید مظفری و حسین محباهری و مدیران
فرهنگی از جمله مهدی ش��فیعی ،مدیر کل مرکز هنرهای
نمایش��ی ،محمود صالحی ،رئیس سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران و پیمان شریعتی ،مدیر مجموعه تئاترشهر
حضور داشتند ضمن اعالم اسامی برگزیدگان این دوره ،طبق
سنت جش��نواره ،از داریوش مؤدبیان ،یکی از پیشکسوتان
عرصه تئاتر و ترجمه تقدیر ش��د .ایرج راد با اشاره به آشنایی

مؤدبیان 68س��اله گفت :داریوش
و همکاری نیمقرنیاش با
ِ
مودبیان بس��یار فعال در عرصه هنر بود و سالهای بسیاری
نیز در عرصه ترجمه فعالیت میکرد؛ او بر زبان انگلیس��ی و
فرانسه تس��لط دارد و برای من بسیار خوشحال کننده است
که امروز از او روی این صحنه تجلیل میشود.
دغدغه فرهنگی و وعدههای شهردار جدید

مهمترین بخش اختتامیه وعدههای ش��هردار جدید تهران
ی ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع هنرمندان
بود .نجف 
گفت :اگر ما اصرار بر حضور شهروندانی آگاه ،مسئولیتشناس
و مشارکتپذیر در تهران داریم مسلما این هنر ،بهویژه تئاتر
است که میتواند به ما برای رسیدن به این هدف کمک کند.
ابزار تاثیرگذار تئاتر میتواند روح مسئولیتپذیری را در شهر
بدمند .امیدوارم رابطه هنرمندان با شهرداری مستقیمتر شود
زیرا ما همه در پی ایجاد آرامش و آس��ایش برای شهروندان
هس��تیم .یکی از مزیتهای تئاتر نفوذ عمی��ق و معنوی به

ناخودآگاه روح انسانهاست .در مباحث اخالقی و توصیه به
پایبندی به ارزش ها ،اخالق مقولهای غیرزبانی است ،یعنی
نمیتوان با زبان مردم را واداشت کار خوب انجام دهند ،بلکه
نیاز به ابزاری چون تئاتر برای القا و آموزش اس��ت .برگزاری
این جشنواره اقدامی بسیار شایسته است که با هدف «تهران،
شهری برای زندگی» برگزار میشود.
ش��هردار تهران در بخش پایانی س��خنانش گفت :عزت اهلل
انتظامی  ۱۰سال پیش درخواست احیای تئاتر نصر را داشت.
این س��الها پیگیر این مسأله بودیم و در نخستین قدم برای
اجرائی ش��دن این کار ،براساس قراردادی که با دو مالک آن
یعنی کمیته امداد امام خمینی (ره) و جهاد دانشگاهی منعقد
شده ،شنبه  9دی ماه تئاتر «نصر» تحویل شهرداری تهران
میش��ود و بالفاصله فعالیتهای عملیاتی برای تبدیل این
س��الن تئاتری به موزه «تئاترشهر» انجام خواهد شد .سابقه
فرهنگ و هنر کشور به میزان زیادی در این تئاتر وجود دارد
و هنرمندان زیادی در تئاتر نصر هنرنمایی کردهاند.
از احیای اللهزار تا تجهیز شهرآفتاب

نجفی پس از اتمام مراسم در جمع خبرنگاران ضمن تأکید
مجدد بر اهمیت هنر در آگاهس��ازی جامعه و ترویج آسایش
شهروندی گفت :ضروری است در جهت مردمی کردن هنر
نمایش،که در فرهنگ دینی و ملی ما سابقه دارد گام برداریم.
امور باید در شهر بهتر باشد تا چهره و روحیه شهر تغییر پیدا
کند؛ هم اکنون از نظر کالبد ش��هر خیلی پیشرفت کردیم و
مش��کالتی هم داریم ،اما باید بیش��تر به روح شهر بپردازیم.
وی همچنین با اشاره به احیای خیابان الله زار تهران ،گفت:

