روایت

جسارت او تعهدش بود
رویا تفتی :ت��ا جایی که خواندهام ش��املو
ستایشگرشعرهایفروغبودهودرمصاحبهای
با حریری میگوید« :ش��عرهای فروغ هرگز
تکلیف م��ن را به صراحت روش��ن نکرده .به
همین دلیل است که میخواهم بگویم حرف
زدن دربار ه او برایم آس��ان نیست .گاهی این
ش��عر برایم چنان اثی��ری میآید که حیرت
زدهام میکن��د و گاهی چن��ان کلیبافی به
نظرم میآید که احس��اس میکنم یکی کاله گشادی سرم گذاشته یا دستم
انداخته و این است که خیال میکنم برای برآورد آثارش متر جداگانهای الزم
باش��د .از یک طرف این تصور پیش میآید که آنچه شعر او را تا این حد ترد و
شکننده کرده رمانتیسم کهنهایاست که سبک هندی تغزل را هم پشت سر
گذاشته ،و از طرف دیگر اعتراف میکنی که اگر بخواهی ایسمی برایش پیدا
کنی هیچی بیشتر از رآلیسم بهش نمیچسبد .شعر رئالیستی که مستقیما
از زندگی برداش��ته شده ».فکر نمیکنم بشود به این صورت مرزبندی کرد و
مثال گفت هر شعری که حدیث نفس است و عریان بیان شده متعهد نیست
و برعکس .شاید در این جامعهای که دس��ت به عصا راه رفتن و کنایه و ایهام
و پردهپوشی زیر س��اخت فرهنگ و ادبیاتش است ،داشتن جسارت و رک و
صریح بودن ،متعهدترین کاری باشد که یک هنرمند انجام میدهد ،آن هم
یک هنرمند زن! و البته که کافی نیست.
فروغ ،به قول شاملو ،همیشه شعرهایش را مستقیم از زندگی و بهویژه زندگی
خودش برمیداش��ت و خب رفته رفته و در برخورد بیش��ترش با اجتماع ،از
شعرهای شخصی عبور کرد و معلومش��د که اتفاقا از چه بینش اجتماعی و

سیاسی و حتی فلسفی باالیی هم برخوردار است« .ای مرز پرگهر» او به زعم
من از آوانگاردترین شعرهای زمان خودش بود و نیشخند تلخ آن را هنوز هم
در کمتر شعری میشود دید .او که در ابتدا به بینقابی،آزادی و عصیان خودش
تعهد داشت ،رفتهرفته این تعهد را خرج شعرش کرد تا توانست به زبانی برسد
که بدون اینکه اس��مش را بخوانی به تو این احساس را بدهد که یک زن دارد
از میلها و آرزوهایش میگوید ،یک زن دارد مس��ائل پیرامونیاش را تشریح
میکند .اگر همین تعهد فروغ به شعر و شعرش نبود بعید بهنظر میرسید که
بتواند به جایی برسد که برای نقد شعرهایش متر جداگانهای الزم باشد .و چه
تعهدی به دنیای شعر و به دنیای زنها از این باالتر!
درحالحاضر هم در بین زنان ،شاعران توانایی داریم که نفس حرکت فروغ را
دریافتهاند و شاهد آثار بسیار باارزشی از آنها در هر دو حوزه شخصی و اجتماعی،
یا بیشتر تلفیقی از هر دو که نمیشود مرز مشخصی بینشان کشید ،هستیم.
چیزی که باعث اهمیت و پویایی یک ش��عر میش��ود طرز بیان آن است نه
موضوع ...فروغ محصول و فرزند زمان و شرایط خودش بود و بهطورقطع اگر در
دنیای شیشهای امروز زندگی میکرد به شکل دیگری میزیست و میسرود.
و شاید مجموع همین تعهدات است که باعث قدرت پیشگویی در شعرهای
فروغ میش��ود که کمتر در شعر دیگر همعصرانش دیده میشود .یک نمونه
بسیار کوچک عینیاش« :من زندهام ،بله ،مانند زنده رود ،که یکروز زنده بود/
و از تمام آنچه که در انحصار مردم زندهست ،بهره خواهم برد».
و شاید س��طرهایی نظیر سطر دوم باالس��ت که کلیگویی بهنظر میرسد و
خواننده را دچار احساس کاله گش��ادی سرش رفتن و دست انداخته شدن
میکند ...و ش��عر ش��اید یعنی کنار هم قرار گرفتن ج��زء و کلهایی از این
دست ...شاید.

تفکیک جنسیتی ظهیرالدوله هنوز ادامه دارد

که چه باید کرد؟

سارا غضنفری
روزنامهنگار

تعهد در جهان زبان
ی است که نمون ه
شوکاحسینی:فروغ شاعر 
اجتماعیشدنیکفردرادرشعرهایشنشان
میدهد .افراد برای رسیدن به عالق ه اجتماعی
کهعلتبقامحسوبمیشود،باگزیدنسبک
زندگیهای متفاوت��ی ،آن را تجربه میکنند
و اجتم��اع را ب��ا همین پیوند ،عالقه ش��کل
میدهند.درهرمقصودیکهزیستوارهانسان
طرحریزیشود،میتوانبهخطوطمرتبطاوبا
اجتماعپیبرد.اساساانسانموجودیاجتماعیاستومهمترینشرطبقاءاودر
گرو حفظ و اشاع ه میل اجتماعی بودن نهفته است .از این رو رسیدن به مفهوم
«عالق ه اجتماعی» برای تامین فرد در عرص ه زیستیاش از اهداف زیستن افراد
به طور ضمنی یاد میشود .انسان در گذر زمان برای رسیدن به این مفهوم ،از
کردوکارهایگوناگونیبهرهجستهاست.شعرکهیکیازمهمترینمرجعهای
توصیفاینمفهومدرانگارههاییکجامعهمحسوبمیشود،ذهنیتشاعران
رابهاینمقولهبهخوبینمایانمیکند.ابزارمهمشعربرایارائهوخلق،زباناست
که آن هم اساسا پدیدهای اجتماعی است .پس میتوان گفت شاعری نیست
که پای در اجتماع ندارد .اما در بحث از نگاه اجتماعی شاعران باید در چه چیزی
تدقیق کرد؟ آیا رسالت اجتماعی همراه با تغییر مورد نظر است؟
فروغ شاعری است که با خوانش شعرهای او ،میتوان روند اجتماعی شدن او
بهمعنای بیرون آمدن از «خود مرکزی» و قرار گرفتن در یک جهان پیرامونی
را به مثاب ه فرد ،دنبال کرد .در ش��عرهای دفتر اول تا سوم تمرکز او در شناخت

احساس و عواطف ش��خصی قرار گرفته اما در همین سه دفتر نیز میتوان به
مولفههای فرد و نه شخص پی برد .او در بیان عواطف و تجربههای شخصی نیز
به مرور به فرد تغییر جایگاه میدهد و س��ادهترین احساسها و موقعیتهای
شعری خود را به گونهای ارائه میدهد که مخاطب با همذاتپنداری میتواند
به عرص ه تجرب ه او وارد و همچنی��ن او را نیز به عرص ه خویش وارد کند .یعنی
مخاطب در سطح اول انتقال و پذیرش اشعار دچار تجرب ه عاطفی مشترک با
شاعرمیشودوایندرسطحیترینکنشاجتماعییعنیانتقال،تاثیرپذیریو
حتیدرسطحیعمیقتریعنیتغییردرهمینمحدودهاتفاقمیافتد.هنگامی
که از تعهد اجتماعی سخن گفته میشود ،آیا مسائل عاطفی نیز در این پرسش
گنجاندهشدهیااینکهتنهابهرسالتسیاسیاشارهدارد؟آیااینکهشاعریبتواند
در سطح عاطفی افراد جامع ه خود را تحت تاثیر قرار دهد و در آبشخور عاطفه،
یک وضعیت مشترک را در فهم این جامعه از شعر به نمایش بگذارد ،نمیتواند
شاعری اجتماعی محسوب شود؟
از دیگر س��و باید به مسئل ه زن بودن اشاره شود .زنها به دالیل تسلط تاریخی
گفتمان مردانه فرصت کمتر یا اندکی برای ورود به عرص ه اجتماعی داشتهاند
و بهتبع آن تجرب ه اجتماعی بودنشان متفاوت و درگیرانهتر است .آیا برای این
«جنس نحیف و ضعیف نگهداشته شده» که قرار است تازه متولد شود ،اولین
نیاز ،همان شناخت خویشتن نیست؟ در تجرب ه زبانی که مردها آن را به زنها
تجویز کردهاند اولین تغییر بعد از شناخت خویشتن ،تجربه کردن جهان زبانی
از آن خود است و فروغ از این منظر از آغازگران منحصربهفرد است .او با استفاده
از وجوه مختلف زنانگی و امکانهای زبانی قدم به این ساحت گذاشت.

شعری که انتظارات جدید میآفریند
آیدا عمیدی :تعهد اجتماعی بر وابستگی
فرد به جامع��ه و ترجیح مناف��ع جمعی به
فردی اس��توار اس��ت .این مناف��ع جمعی
ش��امل چیزهایی اس��ت که جامعه از فرد
انتظار دارد .ادبیات هرگز به تمامی مستقل
از زیرس��اختهای اجتماعی و سیاس��ی و
فرهنگی نیس��ت ،اما آیا ش��اعر قرار نیست
انتظارات جدی��د بیافریند یا مفاهیم رایج را
گسترش دهد و از مفاهیم کهنه ،مفاهیم نو بسازد؟
شاعرمیتواندباانعکاسمستقیمتعهداجتماعیاشدرشعر،دررنجحاصلاز
مسائل جامعهاش شریک شود و گاه چشماندازی نو بیافریند .این نوع شعر در
بازه زمانی مشخصی کارکرد دارد و در هر زمانی که شرایط مشابهی ایجاد شود
مخاطب جدید احضار میشود .در جامع ه همواره بحرانزده ما،
دوباره توسط
ِ
این بازه زمانی پایانناپذیر به نظر میرسد .همین است که اشعاری که از آزادی
اجتماعی و سیاسی حرف میزنند هرگز تا به امروز کارکرد خود را از دست
ندادهاند و از آنجا که از رنجی جمعی حرف میزنند حتی بر اشعاری که نظر
به آزادی فردی دارند ،مانند برخی شعرهای فروغ فرخزاد ،سایه میاندازند.
در واقع این رنج مشترک است که دست به انتخاب بین اشعار موجود میزند.
اما ش��عر در س��احت دیگری نیز در کار خل��ق و تغییر و تبدیل اس��ت که

*نمایشنامهنویسی

محمدرضا قلیپور برای نگارش نمایش��نامه «تروکاژ»
برگزیده بخش نمایشنامهنویسی شد.
*برگزیدگان بخش مسابقه کودک و نوجوان

سبا سلیمانی برای نگارش نمایشنامه «سفر به آینده»،
فاطم��ه نمازی برای طراحی لب��اس «جادوگر بیکار»،
فاطمه عباسی برای ساخت عروسک «المر فیل رنگی
رنگی» ،حسین تبریزی برای گریم و ماسک نمایشهای
«شاهزاده» و «خرس» و «بزک زنگوله پا» ،امیرمهدی

«هنوز خ��اک م��زارش تازه اس��ت /م��زار آن
دو دس��ت س��بز ج��وان را میگوی��م» هن��وز
مزارش تازه اس��ت که هرس��ال مش��تاقانش با
تم��ام محدودیته��ا برای��ش در ظهیرالدوله
جمع میش��وند تا تولدش را برپ��ا کنند .هنوز
َدروس ،ج��ای نبودنش را تیر میکش��د و پری
کوچک غمگین دیگر برایمان نمیخواند«:سهم
من این اس��ت .»...ام��ا ما برای��ش میخوانیم
س��هم م��ا از ف��روغ فرخ��زاد چق��در اس��ت؟
همین یک س��اعتی که هرهفته ج��دا از هم به
دیدار فروغ میرویم؟
فلس��فه ظهیرالدول��ه چ��ه ب��ود؟ وقت��ی که
علیخ��ان ظهیرالدول��ه در روز سهش��نبه
بیس��توچهارم ذیقع��ده س��ال ۱۳۰۳
خورش��یدی در اثر س��کته قلبی در باغ خود در
جعفرآباد ش��میران درگذش��ت ،در ج��وار باغ
خ��ود در قبرس��تان عمومی که بی��ن تجریش
و امام��زاده قاس��م واقع بود ،دفن ش��د .س��ابقا
در این محل گورس��تان کهنهای قرار داش��ت
و بعده��ا خانق��اه ظهیرالدول��ه نیز ب��ه همین
مح��ل منتقل ش��ده ب��ود .ام��ا پ��س از دفن
ظهیرالدوله ،مریدانش ،این گورس��تان قدیمی
و خانق��اه را «آرامگاه ظهیرالدول��ه» خواندند.
گورس��تانی ک��ه اهال��ی فرهیخت��ه فرهن��گ
برخ��ی ب��ه خواس��ت خودش��ان و برخ��ی
مثل فروغ برایش��ان تالش ش��د تا در آنجا دفن
شوند.
تا س��ال  92اوضاع ظهیرالدوله ف��رق میکرد.
ساعات بازدید از گورس��تان تفکیک نشده بود
و میتوانس��تی وقتی دلت از دنیا و مافیهایش
گرفت به آنجا بروی و کنار قبر فروغبنش��ینی و
بگذاری شعر حالت را بس��ازد .اما از سال  92به
بعد شرایط فرق کرد .حتی برای دیدار فروغ هم
قانون تفکیک جنس��یتی را اجرا کردند .بازدید
از گورس��تان تاریخی-فرهنگی ظهیرالدوله از
سال  1392تفکیک جنسیتی شده ،به این معنا
که س��اعات دیدار اهل قبور برای مردان و زنان
متفاوت است ،س��ال گذشته رئیس اداره اوقاف
شمیراناتآنرااقدامیخودسرانهازطرفنگهبان
و خادم این گورستان اعالم کرد .شاید منظورش
همان پیرزن معروف اس��ت که سالهاست در
آنجا ساکن است .اگرچه بارها اعالم شده وظیفه
نگهداری از ظهیرالدوله بر عهده پایگاه بس��یج
امام��زاده صالح اس��ت .ظهیرالدوله و اهالیاش
روزه��ای پرف��راز و نش��یبی را دیدن��د.
زمستان س��ال  90بود به یکباره اعالم کردند
گورستان ظهیرالدوله برای بازسازی و تعمیرات
تعطیل اس��ت .زمستانی که س��ال تولد و مرگ
فروغ توام��ان ب��ود و دیگر «عاش��قانش نیمه
ش��ب نتوانس��تند گل به روی گ��ور نمناکش

متعهد به درد انسان
محمدهاشم اکبریانی

عضو شورای سردبیری

نهند ».یکس��ال بعد یعنی در سال  91درهای
ظهیرالدول��ه باز ش��د اما با ش��رط و ش��روط،
بازدیدکنن��دگان فقط ی��ک روز در هفته حق
دی��دار از قبور ش��عرای م��ورد عالقهش��ان را
داش��تند .اما متولیان گورستان به همین شرط
و ش��روط ه��م پایبن��د نماندن��د و روی کاغذ
جل��و در ورودی نوش��تند«:به دلی��ل رعای��ت
نکردن ش��ئونات اس�لامی ،بازدی��د خواهران
از س��اعت  10تا  12و برادران از س��اعت  13تا
 16امکانپذیر اس��ت ».این اولی��ن جرقههای
تفکیک جنس��یتی برای بازدید از گورس��تان
ظهیرالدوله بود.
تم��ام اینه��ا مس��ائل جانبی اس��ت ک��ه برای
بازدید از گورس��تان ظهیرالدوله بهوجود آمد.
سالهاس��ت که در دنیا آرامس��تانگردی جزو
صنعت گردشگری به حس��اب میآید .از دیگر
س��و ،طبق آمارها بیش��ترین بازدی��د را از قبر
فروغ فرخزاد ،طرفدارانش داش��تهاند .فروغ که
اش��عارش به زبانهای مختلف ترجمه ش��ده و
هنوز منتظرند تا نکات بیش��تری از این زندگی
این شاعر محبوب به دست بیاید اما طرفدارانش
ح��ق ندارند روزی با یارش��ان س��ر قبر ش��اعر
محبوبشان بروند و بخوانند «:درد تاریکیست
در ِد خواستن». ...
روزی فری��دون مش��یری از اولی��ن دیدارش با
فروغ فرخزاد نوش��ته بود« :دخت��ری با موهای
آشفته ،با دس��تهایی که از جوهر خودنویس
آغش��ته ش��ده بود ،ب��ا کاغ��ذی تا ش��ده که
ش��اید هزار بار آن را میان انگش��تانش فشرده
بود وارد اتاق هیأت تحریریه مجله روش��نفکر
ش��د و با تردی��د و دودلی درحالیکه از ش��دت
ش��رم کام�لا س��رخ ش��ده ب��ود و میلرزید،
کاغ��ذش را روی می��ز گذاش��ت .ای��ن دختر
فروغ ف��رخزاد بود و اولین ش��عرش را به مجله
روش��نفکر س��پرد و همان هفته بود که صدها
ه��زار نفر ب��ا خواندن ش��عر ب��یپ��روای او ،با
نام ش��اعرهای آش��نا ش��دند که چن��دی بعد
به ش��هرت رس��ید ».حاال ش��اید بای��د به قول
هم��ان فریدون مش��یری نوش��ت«:من دچار
خفقانم،خفق��ان /من به تنگ آم��دهام از همه
چی��ز »...وضعی��ت ظهیرالدول��ه ه��م چندان
تعریف��ی ن��دارد .ح��اال ش��اعران ،عاش��قان و
طرف��داران فروغ دیگ��ر به هش��تم دیماه که
میرس��ند .نمیدانن��د میتوانند با خودش��ان
سیگار و پرتقال و گل اقاقیا سر قبر فروغ ببرند.
برایش دس��ته جمعی ش��مع روش��ن کنند و
به یادش ش��عر بخوانند .حت��ی نمیدانند چرا
سهمش��ان از بازدید قبر ش��اعر محبوبش��ان
فقط دو س��اعت در هفته است .در روزگاری که
شکستن سنگ قبر شاعران و نویسندگان باب
شده اس��ت و حاال دیدارشان هم شرط و شروط
دارد فقط به س��بک فروغ باید نوش��ت«:من از
جه��ان بیتفاوت��ی فکرها و حرفه��ا و صداها
میآیم»...

پیش از این در نوش��تاری دیگ��ر آوردهام که پس از
نیما ،فروغ مدرنترین شاعر معاصر ایران است .او از
شاعرانی چون شاملو ،اخوان و سهراب گوی سبقت
را ربوده و به الگوهای انس��ان مدرن نزدیکتر شده
است .اگرچه فروغ در دهه  40شمسی درگذشت و
شاملو و اخوان تا چند دهه بعد به حیات خود ادامه
دادند ،اما هیچیک از آنها نتوانستند همچون فروغ
با مبانی دنیای مدرن آش��نا ش��وند و آن را به وادی
شعر بکش��انند .در اینجا بحث بر سر شاعرانگی این
ش��اعران نیس��ت که ممکن اس��ت برخی شاملو یا
اخوان یا سهراب را ش��اعرتر از فروغ بدانند ،سخن
از اندیش��ه و تفکری اس��ت که در شعر این شاعران
جای گرفت��ه و خود را به خوانن��ده عرضه میکند.
یک��ی از وجوهی ک��ه باعث تمایز ش��عر ف��روغ از
دیگران شاعران میش��ود عدم تعهد ایدئولوژیک و
بهعبارتی عدم تعهد به ساختار مشخصی از قدرت
اس��ت .فروغ درپی فروکاس��تن از دردهایی اس��ت
ک��ه دنیای م��درن بر او و انس��ان عص��ر او تحمیل
میکند .دردهایی که حاصل اندیش��یدن اس��ت،
حاصل رویارویی با جهان کهنهای اس��ت که تمام
عناصرش در برابر این ش��اعر میایس��تند و با او سر
س��تیز دارند .همین درد در جای جای شعر او خود
را نش��ان میدهد .درد او درد انس��انی جدامانده از
هستی است که در پی یافتن هویت و یا یاری است
ک��ه بتواند تنهایی خود را پر کن��د .در مقابل ،تعهد
موبیش اخوان
شاعرانی چون گلسرخی و شاملو و ک 
دردی برخاس��ته از تعهد ایدئولوژیک اس��ت .آنها
خ��ود را ب��ه یک م��رام متعه��د میبینن��د و برای
تحق��ق آرمانه��ای آن ت�لاش میکنن��د و
میس��تیزند .ب��رای آنها انس��ان زمان��ی مطلوب
میش��ود ک��ه در چارچ��وب هم��ان آرمانه��ا
عمل کند .در نگاه این شاعران وجود انسان به عنوان
انسان نمیتواند مشروعیت داشته باشد ،وجود انسان
زمانی مشروعیت پیدا میکند که در قالبهای یک
ایدئولوژی جای بگیرد.
بههمین دلیل ش��عر و ش��خصیت فروغ که انسان
را برای انس��ان میخواهد نه برای یک ایدئولوژی،
از نظر ش��اعران ایدئولوژیک کمبها و «غیرخلقی»
میشود.
اینکه پایبن��دی به ایدئولوژی با ش��عارهایی چون
آزادی و عدالت ،تا چه حد میتواند در جامعه واقعیت
پیدا کند ،خود موضوع مهمی است .نکته اینجاست
که آنچه در عمل اتفاق افتاده و تاریخ شواهد بسیاری
برای آن دارد ،مبانی ه��ر ایدئولوژی حکم میکند
انسان آزادی خود را از دست بدهد و تابع آرمانهایی
شود که در موارد بسیاری با فردیت و آزادی انسان
در تضاد است ،گرچه شعارهای ایدئولوژیک همگی
بر آزادی تکیه دارند؛ اما واقعیتهای تاریخی حرف
دیگری میزنند.
در سوی دیگر اندیش��های چون اندیشه فروغ قرار
دارد که انس��ان را در چارچوبهای یک ایدئولوژی
نمیبیند و وجود خود را مبنا قرار میدهد.
ف��روغ با پرداختن ب��ه درد خود که درد بخش��ی از
انس��انهای هم عصر اوس��ت ،دغدغه انسان مدرن
را مط��رح میکند .این درد تنه��ا در جامعهای آزاد
اس��ت که میتواند راهی برای بیان خ��ود بیابد ،در
غیراینصورت و در جامع��های که ایدئولوژی بر آن
حاکم اس��ت؛ درد انسان امکان ظهور پیدا نمیکند
و درد فرد فق��ط در چارچوب دردهای ایدئولوژیک
معنا مییابد!
از همین روست که فروغ را باید شاعری مدرن نامید.
او به تعهد ایدئولوژیک و تعهدی که بر ساخت قدرت
بنا شده بی توجه است.
باغچه فروغ با آنکه در کنار باغچههایی با مسلسل و
بمب قرار دارد ،اما با آنها بیگانه است چراکه مبارزه
برای این شاعر با خشونت انقالبی و ایدئولوژیک سر
سازگاری ندارد .مبارزه او مبارزه با تنهایی است در
جهانی که در آن زندگی میکند.
ش��اعر مدرن چنین نگاه��ی به جامع��ه دارد ،او به
درد انس��ان متعهد اس��ت و نه به دردهایی که یک
ایدئولوژی قصد تحمیل آن را بر انسان دارد.

تالیف «دایرهالمعارف کشورها»
در آینده نزدیک

عکسها :ایلنا

امیدواریم بتوانیم منطقه اللهزار را به منطقه گردشگری
و فرهنگی تبدیل کنیم.
نجفی در پاس��خ به س��ؤالی درباره سرنوشت برگزاری
نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب ،تصریح کرد :تقریبا یک
ماه است که جلساتی را با مس��ئوالن وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی داشتیم؛ آنها بحق از اینکه امکانات کافی
در شهر آفتاب وجود ندارد گالیه داشتند و ما هم تالش
کردیم آنه��ا را قانع کنیم که با امکانات پیشس��اخته
میتوانیم ش��رایط را به نحوی فراهم کنیم تا نمایشگاه
کتاب در ش��هر آفتاب برگزار شود .شهردار تهران ادامه
داد :ترجیح ما بر این است که در سال آینده هم نمایشگاه
کتاب در ش��هر آفتاب برگزار ش��ود ،اما اگر دوستان در
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به این جمعبندی رسیده
باشند که نمایشگاه کتاب را در مصلی امام خمینی(ره)
برگزار کنند ،ما اعتراض خاصی نداریم.
برگزیدگان ششمین دوره جشنواره تئاتر شهر به شرح
زیر اعالم شدند:

کمتر در معرض قضاوت و تحلیل مخاطب قرار میگیرد :س��احت زبان .به
پیروی از زبانشناس��ی ش��ناختی ،زبان را انعکاسدهند ه الگوهای اندیشه
میدانم و ش��عر را فرهیختهترین نم��ود زبان .رابط ه تعامل��ی میان زبان و
تفکر کمک میکند تا با خلق اس��تعارههای جدید ،از کلیشهها عبور کنیم
و اهمیت فروغ فرخزاد در ذهن من از همین نقطه آغاز ش��ود .فروغ با خلق
استعارههای زنانه اس��ت که س��اختار مذکر زبان را به چالش میکشد و از
کلیش��ههای ذهنی و زبانیای عبور میکند که محصول جامعه مردساالر
اس��ت .کلیش��ههایی که هنوز ش��اعر معاصر را وقت نوش��تن ناخودآگاه
به بند میکش��ند .رابط��ه زبان و اندیش��ه رابطهای دوطرفه اس��ت و بارها
میتوان از یکی به دیگری رس��ید و در این میان اس��تعارهها هستند که به
عنوان واحدهایی مش��ترک هر دو را ش��کل میدهند .فروغ با نوشتار خود
نهتنها نوش��تار زنانه ،بلکه درک مس��ائل زنان را در این س��رزمین یک گام
بلند به جلو میبرد .از این منظر ش��عر فروغ ،شعری شخصی است که گروه
وسیعی از مخاطبان را هدف قرار میدهد ،از انتظار جامعه از فرد فراتر میرود،
انتظارات جدیدی خلق میکند و مفهوم تعهد اجتماعی را وسعت میبخشد.
اگر شاعری بتواند نظام اس��تعارهای تازهای برای عشق یا جنگ یا عدالت یا
آزادی یا مرگ یا ...خلق کند ،الگوی تفکری تازهای آفریده است و من بیرون
پریدن از نظامهای صلب فکری را بیش از مشارکت در رنج ،راهگشا میدانم
و شعر را آزادترین و بیمرزترین عرص ه فعالیت بشر.

یادداشت

ملکی برای بازی در«رویاهای کودکانه» و هلیا نصراللهی
برای بازی در «ردپای نینینو» ،س��هند بهادری برای
موسیقی «بزک زنگوله پا» ،سبا سلیمانی برای بازی در
نمایش «سفر به آینده» و محمد عبدی برای بازیگری و
کارگردانی نمایش «سفر به آینده» برگزیدگان بخش
کودک و نوجوان جشنواره تئاترشهر بودند.
*برگزیدگان بخش مسابقه صحنهای

ابوالفضل شاهکرم برای نگارش نمایشنامه «سانتیمتر»،
روحاله امامی برای طراحی صحنه «رابطه» ،پگاه ترکی
برای طراح��ی لباس«خنکای ختم خاط��ره» ،حمید
س�لامی برای طراحی نور «زمس��تان» ،علی کالنتری

برای طراحی صدا «فکت» ،تکتم رسولزاده برای بازی
در نمایش «زمستان» ،عطا عمرانی برای بازی در نمایش
«ش��رم و دغدغه» و ابوالفضل شاهکرم برای کارگردانی
نمایش «س��انتی متر» برگزی��دگان بخش صحنهای
جشنواره تئاترشهر بودند.
*برگزیدگان بخش مسابقه خیابانی

علیرضا ترامشلو برای طرح و ایده نمایش «درمانگران
ش��هر» ،داود ابراهیم��ی ب��رای کارگردان��ی نمایش
«معافیت پزش��کی» ،حس��نی قبادی ب��رای بازی در
نمایش «ش��هروند دات کام» ،رسول قادری برای بازی
در نمایش «موفقیت» ،زهره قاس��می ب��رای طراحی

لباس «دگردیس��ی» و رضا بیات ب��رای طراحی لباس
«یونیس��ف» ،مس��عود ابراهیمی برای طراحی فضای
نمایشه��ای «معافی��ت پزش��کی» و «آخ��ر زمان»
برگزیدگان بخش خیابانی جشنواره تئاترشهر بودند.
همچنین جایزه ویژه بازیگر کودک به آنوشا علی نژاد،
جایزه ویژه هیأت داوران به نمای��ش «ژیلت» و تقدیر
ویژه هیأت داوران به نمایش «افسانه دختر ننه ماهی»
تعلق گرفت.
سه نمایش این جش��نواره« ،درب پله اضطراری»«،کر
آوای��ی کار» و«آذر» در روز جمع��ه در پردی��س تئاتر
خاوران اجرا میشوند.

مهناز عس��گری ،نویسنده و مترجم کتابهای
ک��ودک و نوج��وان ،از تالی��ف «دایرهالمعارف
کش��ورها» خب��ر داد و گف��ت ک��ه مخاطبان
میتوانند در این کتاب اطالعات گس��تردهای
درباره  200کشور جهان کسبکنند.
مهناز عس��گری در گفتوگو ب��ا (ایبنا) درباره
جدیدتری��ن آث��ارش در حوزه تالی��ف گفت:
درحالحاض��ر مش��غول کار ک��ردن روی
«دایرهالمعارف کشورها» هستم و آن را بعد از
چاپ به انتشارات محراب قلم تحویل میدهم.
این دایرهالمعارف نخستین دایرهالمعارفی است
که برای مخاطب کودک و نوجوان طراحی شده
و در زمینه آش��نایی مخاطبان با کشورهاست.
این نویسنده و مترجم افزود :بهطور کلی 207
کش��ور داریم که من  200کشور آن را انتخاب
کردهام و در این کتاب مخاطبان را با جغرافیای
آن کش��ورها آش��نا میکنم .همچنین در کنار
آن س��عی کردهام رفتاره��ای فرهنگی و آداب
ملتهای مختل��ف مانند عادته��ای غذایی،
فرهنگ ،آداب و رس��وم ،پوش��ش ،سنتهای
ملی و رفتاره��ای فرهنگی را نی��ز بیان کنم و
به مس��ائل گوناگونی مانند اینکه افراد مختلف
در آن کش��ور چقدر وقت برای مطالعه ،دیدن

تلویزی��ون ،رفتن به م��وزه و فعالیتهای دیگر
صرف میکنند ،بپردازم ت��ا مخاطبان بتوانند
خودش��ان را با س��ایر ملتها مقایس��ه کنند.
ف س��یاره م��ا ،زمین»
مترج��م «دایرهالمعار 
توضی��ح داد :همچنی��ن در «دایرهالمع��ارف
کش��ورها» قس��متی را در نظر گرفتهام درباره
مهمترین مشکالتی که هر ملت با آن دست به
گریبان هستند مانند بیماریهای مختلف ،فقر،
مسائل زیستمحیطی و چالشهایی که وجود
دارد و تالش میکنم در قالب این مجموعه نگاه
مخاطبان را به مس��ائل مختلف در کشورهای
دیگ��ر باز کن��م و کتابی متفاوت ب��ا چیزی که
مرسوم است ،تولید کنم .وی درباره مدت زمان
تولید این اث��ر نیز گفت :به دلی��ل اینکه منبع
فارس��ی نداریم ،باید مقاالت مختلف را مطالعه
کنم ت��ا بتوانم اطالعات کافی بهدس��ت آورم و
چکیده مطلب را در قالب چند سطر از آن کشور
بیان کنم و این کار بس��یار س��خت و زمانبری
اس��ت .اما تا دوماه دیگر اطالعات  50کش��ور
کامل میشود و آن را به گروه گرافیکی در نشر
محراب قلم تحویل میدهم تا کار تصویرگری
آغاز شود و بهتدریج تالیف و تصویرگری کتاب
همزمان پیش رود.

