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ضميمه هفتگي فرهنگی

نمره شما به سياستگذاري و عملكرد دستگاه هاي مسئول 
در حفاظت از ميراث فرهنگي و آثار باس��تاني كش��ور و 

جلوگيري از غارت اين ميراث چيست؟
1- خوب

2- معمولي
3- ضعيف

4- بسيار ضعيف
لطفاً پاسخ مورد نظر را به 3000501111 پيامك بزنيد.

در نظرس��نجي ش��ماره پيش كه در خصوص 
اينكه شبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان خارج 
از كشور در جذب كدام گروه از مخاطبان ايراني 

موفق عمل كرده اند؟
نخبگان: 6 درصد  

زنانخانهدار: 33 درصد
 عامهمردم: 45 درصد
 هيچكدام:16 درصد 
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بودندنس�لطالييبازيگريايرانروبهخاموش�ي
استاماازآننسلهنوزدوسهنفرباقيهستندكه
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بهسرميبرد.بهسراغاورفتيمتادريكگفتوگويكوتاهجويايحالاين

روزهاياوشويم.

خانمرياحيمدتهاس�تكهازعال�مبازيگ�ريدورافتادهايد،
علتاينك�هخودتانرابازنشس�تهكرديدچهب�ود،خيليهابر

ايناعتقادندكهشماميتوانستيددرطولاينسالهابازيهاي
درخشانيراازخودبهجايبگذاريد؟

باالخره هر كاري باز نشستگي دارد، هر چند بازنشستگي هنر از ساير كار ها ديرتر است، 
شما در سن باال هم مي توانيد به اين حرفه بپردازيد. من هم تا آنجايي كه در توانم بود به 
هنر و مردم كشورم خدمت كردم اما ديگر از نظر جسمي در وضعيتي نبودم كه بخواهم 
به فعاليتم ادامه دهم و چون بازيگري چيزي اس��ت كه با جسم و روح شما در ارتباط 
است وقتي يك طرف قضيه بلنگد شما نمي توانيد با همه توان آن كاري را كه بايد انجام 
دهيد، من هم چون اهل كم گذاشتن نيستم، ترجيح دادم   از اين هنر خداحافظي كنم 
و جا را براي هنرمندان جوان تر باز بگذارم، با اينكه در طول اين مدت دوس��تان لطف 
داشتند پيشنهاد هاي زيادي براي بازي به من دادند اما ترجيح دادم كه بازي نكنم تا 

خاطرات خوب گذشته را خدشه دار نكنم. 

درطولمدتيكهازهنردورهس�تيد،
چهكاريانجامميدهيد؟

تا وقتي كه مرحوم همسر نازنينم زنده بود بيشتر وقتمان 
به گپ و گفت مي گذش��ت و خاطرات خوب گذشته را با 
هم مرور مي كرديم اما خب حاال جاي خالي او را احساس 
مي كنم هر روز كه مي گذرد غم فراق من بيشتر مي شود 
چرا كه من وقتي تنها 14 سالم بود دستم را در دستش 
گذاشتند، 57 س��ال با او زندگي مشترك داشتم و خب 
اينكه ديگر او را بعد از اين همه س��ال نبين��م واقعاً برايم 
كشنده اس��ت، در طول اين مدت س��عي كردم با كتاب 
خواندن، حل جدول، تماشاي فيلم و سريال هاي مختلف 
س��رم را گرم  كنم، هرچند فرزندان و نوه هايم لحظه اي 
تنهايم نمي گذارند و دائم جوياي حال من هستند، در هر 
حال لطف و محبت مردم كه در هر جايي شامل حال من 

مي شود، واقعاً برايم خوشحا ل كننده است. 
دردوسالاخيرمابسياريازهنرمندان
پيشكسوتمانرادرس�كوتخبرياز
دس�تداديم،وقتيخبرازدستدادن
آنهاراميش�نيديدچهحس�يبهشما

دستميداد؟
از صمي��م قلبم دل��م مي گرف��ت اينكه م��ن مي ديدم 
بزرگان اين عرصه در خاموش��ي و فراموشي مي ميرند، 
قلبم مي گرفت. من با بس��ياري از اين بزرگان خاطرات 
فراموشي نشدني زيادي داشتم. كاش شرايطي به وجود 
آيد، زماني كه هنرمندان ما دوران بازنشستگي ش��ان را 
به سر مي برند، همچنان با عزت و احترام باشند، درست 
مانند زماني كه در اوج ش��هرت و محبوبيتش��ان به سر  
مي برند وگرنه اينكه آن فرد فوت كن��د و بعد بيايند زير 

تابوتش را بگيرند، ديگر فايده اي ندارد.

ستاره هاي خاموش سينما فراموش شدند

اگر جنگ نبود ...

پاي صحبت شهال رياحي،  مادر بازنشسته سينما

نامكتاب: فاشيسم چيه؟پرنده س يا لك لك؟!
نوشته:ييلماز گوني

ترجمه:دكتر ايرج نوبخت
نشر: دنياي نو

به خاطر نمي آورم كجا، ولي كاماًل اطمينان دارم كه يك جايي از يك آدم مشهور 
خوانده بودم: »هر كتابي ارزش يك بار خواندن را دارد.« با اين جمله موافقم. مي توان هر كتابي را-  فارغ از 
خوب يا بد بودنش - يك بار ورق زد و خواند. فرقي هم ندارد مربوط به كدام گروه سني باشد و درباره چي، 
دست كم براي ما بزرگ ترها. مهم اين اس��ت كه آن كتاب، چيزي بر دانش شما بيفزايد. مجموعه  داستان 
»فاشيس��م چيه؟پرنده س يا لك لك؟« جزو كتاب هايي اس��ت كه اگر نخوانيد به ظاهر چيزي را از دست 
نمي دهيد ولي اگر بخوانيد، به يقين يكي از كتاب هاي محبوبتان مي شود و براي هميشه تأثير و محتواي آن 
در خاطرتان باقي خواهد ماند. اين كتاب براي نوجوانان 
نوش��ته ش��ده و اولين تجربه »ييلماز گوني« در عرصه 
نويسندگي است اما او آنقدر براي نوشتن كتابش وسواس 
داش��ت كه بارها آن را نوش��ت و پاره كرد. نتيجه اينكه 

نگارش »فاشيسم...« شش سال طول كشيد!
ييلماز گوني، بازيگر، كارگ��ردان و تهيه كننده تُرك تبار 
بود؛فيلمسازي كه بيشترين سال هاي عمرش را به خاطر 
انديشه و فعاليت هاي سياسي در زندان گذراند و اگر در 
اواخر عمر هم از حبس نگريخته بود، البد تا پايان زندگي 
در آن محيط مي مانْد و همانجا ب��درود حيات مي گفت. 
جالب آنكه او حتي قصه هاي همين كتاب را هم به سال 
1978 و در زندان براي پسرش نوش��ته است. گوني كه 
خودش را يك هنرمند انقالبي مي دانست، در اين قصه ها 
سعي داشت يك اثر انقالبي براي فرزندش و آيندگان به 
جا بگذارد. در نگاه نخست به نظر مي رسد كتاب نامبرده 
از قصه هايي ساده و معمولي تشكيل شده اند، در حالي كه 
داس��تان هاي اين اثر، داراي اليه هاي زيرين و پنهاني در 
عمق خود هستند و پيامشان در ميان سطرهاي داستان 

و روايت ماجرا هاي آن مستتر است.
نويسنده در كتاب »فاشيسم...«، خواننده را براي ترسيم و تشكيل آينده اي روشن به انديشيدن، مبارزه و 
بيداري و آگاهي دعوت مي كند. در تمام 12 قصه كتاب، مخاطب شاهد چالش هاي يك پسربچه كوچك 
و رودررويي او با معضالت اجتماعي و اغلب سياسي است و چون خودش به طور معمول از آنها چيزي سر 
درنمي آورد يا راه هايي خطا را براي مقابله با مسائل در پيش مي گيرد، از پدر ياري مي طلبد. پدر او در مقام 
يك شخِص دانا و آگاه به بحران هاي روز جامعه و دنيا، پس��رش را با آرامش و منطقي مؤثر، به ناماليمات 
طبيعي جهان آشنا مي كند و ش��يوه برخورد با آن را به او مي آموزاند. در واقع تمام داستان ها، كنايه اي از 
ناامني هاي سياسي دنيا )و در جهان داستاني كتاب، مشخصاً كشور تركيه( است كه به دليل خودكامگي 
ديكتاتورها و رهبران زورگوي كشورهاي موسوم به »ابرقدرت«، تأثيرش بر زندگي و حال و روز طبقه كارگر 
و فرودست جامعه متجلي مي شود. بازي هاي كودكانه پسربچه، همه نمادهايي از جنگ فرمانروايان جهان 
را در خود دارند. نويسنده در قالب داس��تان هاي كتاب، جنگ و درگيري- از هر نوع آن را تقبيح مي كند 
و انسان ها را به سازش و گفت وگوي مسالمت آميز فرا مي خواند. گرچه از سويي هم، صلح را پيامد جنگ 
مي داند. گوني در يكي از داستان هاي كتاب با عنوان »اگر جنگ نبود، صلحي هم نخواهد بود« مي نويسد: 
»... اگه باز تو رو زد، تو هم اونو بزن. البته نه اين كه يكي بزني و خودتو بكشي عقب. نه، اين تازه اولشه، كاري رو 
كه ش��روع كردي، بايس تموم كني، البته اونم مي تونه تو رو بزنه اما نترس، عقب نكش. اگه آدم از مبارزه 

بترسه، هيچ وقت موفق نميشه. بدون در نظر گرفتن جنگ، صلحي در كار نخواهد بود.«)ص104(
همچنين نويسنده در ديگر داس��تان ها با زبان پدر، شخصيت ها را از س��كوت در برابر زورگويي و تجاوز و 
قدرت نمايي منع مي كند. پدر بچه، فرزندش را به تالش و مبارزه در جهت تحقق اهداف و خواسته هايش 
تشويق مي كند. در نهمين داستان كتاب، جايي پدر به صراحت فرزندش را كه از ترس تمسخر دوستان، 
دوچرخه سواري ناش��يانه اش را كنار گذاش��ته، خطاب قرار مي دهد كه: »مادر منم، مثل مادر تو بود. منو 
خيلي دوست داشت... مي ترسيد برام اتفاقي بيفته. همش مي گفت: »باالي درخت نرو مي افتي، تو آب نرو 
خفه ميشي، كشتي نگير يه جات درميره...« اونقدر گفت كه منو يه تماشاچي بار آورد اما پسرم در زندگي، 

تماشاچي بودن كار خيلي بد يه، خيلي بد. «)ص 89(
با وجود مفاهيم جدي و مهم كتاب، گوني آنها را با زباني طنز )و نه فانتزي(، بامزه و خواندني به رشته تحرير 
درآورده است و ش��ايد همين ويژگي قصه هاس��ت كه كتاب را بااهميت جلوه مي دهد و ماندگار مي كند. 
نويس��نده، كنجكاوي و در عين حال ساده لوحي ش��خصيت كودك را با يكديگر در هم آميخته و فضايي 
سرشار از تعجب و پرس��ش هاي بي جواب براي قهرمان داستان ها خلق كرده؛ پرسش هايي كه حتي مادر 
نيز قادر به پاسخگويي آنها نيست و براي رسيدن به درك و جواب درست، فقط بايد آنها را تجربه كرد تا به 

حقيقت زندگي پي برد.
در كتاب »فاشيسم...«، به ترتيب قصه هاي زير را خواهيد خواند:»اجبار«، »هسته شفتالو«، »من انقالب 
نمي خوام، من آلوچه مي خوام«، »شوخي، دروغ«، »گول نخوري«، »دو تخم مرغ«، »دشمنت را فراموش 
نكن«، »بچه هاي ارابه چوبي«، »پسرم در زندگي تماشاچي نباش«، »خياالت«، »اگر جنگ نبود صلحي 

هم نخواهد بود« و »فاشيسم چيه؟پرنده س يا لك لك؟«.
ترجمه ش��يوا و روان دكتر»ايرج نوبخت«، كتاب ييلماز گوني را خواندني تر كرده و »هاصلت سوي دوز«، 

تصويرگري كتاب را بر عهده داشته است.
بخش كوتاهي از قصه »دشمنت را فراموش نكن« را بخوانيد:

»ديوار اتاق پر بود از عكس هاي گوناگون. يك طرف عكس پدربزرگ، عموها و پدرش كه آنها را در جريان 
يك اعتصاب كارگري نشان مي داد و همچنين عكس هايي بود از انبوه مردم در حال پياده روي يا ميتينگ. 
طرف ديگر ديوار عكس بعضي از رؤساي كشورها، رهبران حزب و هنرپيشه هاي مشهور سينما به چشم 
مي خورد. بچه كه صاحب بعضي از اين عكس ه��ا را در روزنامه و تلويزيون ديده بود و مي ش��ناخت، مرد 
خوش خنده اي را نشان داد و گفت:  بابا اين كارتر نيس؟ پدر عكس را كه تازه از آن طرف ديوار كنده بود، در 
كنار عكس كار چسبانيده بود. در بين عكس هاي اين رديف عكسي خيلي دقت بچه را به خودش جلب كرده 
بود، مردي را نشان مي داد كه عالمتي روي بازو داشت و دستش را باال گرفته بود. پرسيد: اين مرد كيه؟ اون 
عالمت چيه؟ پدرش گفت:پسرم اين مرد رو خوب بشناس! اون قاتل ميليون ها انسانه. اسمش هم هيتلره. 

عالمتي هم كه رو بازوش بسته، صليب شكسته س، عالمت نازي ها. «)صص65 و 66(

احمدرضا
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SMS 3000501111

بارخدايا! چون ناگزير از كاستي در دين يا دنيا شويم؛ كاس��تي را در زودگذرترين )كه دنياست( و 
قبول توبه را در ماندني ترين )كه آخرت است(، قرار ده!

و پناه به تو مي بريم از بدي در باطن و خردشماري گناه كوچك و چيرگي شيطان بر ما 
و از اينكه روزگار ما را دچار پيشامدي كند يا گرفتار ستم حاكم شويم.

نردبان آسمان

جالبترين

]و گفت[ اگر از آنچ ميان من و او هست چند ارزن دانه اي با خلق بگويم ملكوت
خلق مرا ديوانه خوانند چناك مصطفي را صلوات اهلل و سالمه عليه. اگر با 

عرش مجيد بگويم بجنبد و اگر به آفتاب بگويم باز ايستد از رفتن.
و گفت: چون از هر چه دون حق اس��ت زاهد ش��دم، آن وقت خويش را 
خواندم، از حق جواب شنيدم، بدانستم كه از خلق درگذشتم، لبيك اللهم 
زدم، محرم حق گش��تم، در وحدانيت طواف كردم، بيت المعمور زيارت 
كردم كعبه مرا تسبيح كرد، مالئكه مرا ثنا گفتند، نوري پديد آمد سراي 

حق در آن ميان بود، چون به سراي حق رسيدم از من هيچ نمانده بود.
و گفت »دو سال در يك انديش��ه بودم،  مگر چشمم در خواب شد كه آن 

انديشه از من جدا شد، شما پنداريدكه اين راه آسانست!«
ابوالحسنخرقاني
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خالصهداستان:داستان فيلم اپيزود اول )دوزخ(: 
زوجی بعد از طالق در منزل گذشته خود همديگر را 
مالقات می كنند. صحبت های آنها نشان دهنده عالقه 

زياد آنها  به يكديگر است، اما ... 
اپيزود دوم )برزخ(: روابط سردی بين زوجی ميانسال 
برقرار اس��ت. اما يك نامه ناش��ناس احساسات مرد 

خانواده را برمی انگيزد و ... 
اپيزود س��وم )بهشت(: داس��تان زوجی است كه به 
ظاهر مرد فوت كرده اس��ت و همس��رش قصد دارد 

نمايشگاهی از آثار شوهرش تشكيل داده و ...

دوزخ، برزخ، بهشت
    كارگردان:  بي��ژن ميرباق��ری   بازيگران: 
بازيگران علی مصفا، مهتاب كرامتی، مس��عود 
رايگان، مس��عود كرامتی، پريوش نظريه، آتيال 

پسيانی، امير آقايی   ژانر:  اجتماعی  

خالصهداس�تان: دو جوان شهرس��تانی ك��ه از هفت 
س��ال پيش برای كس��ب درآمد به تهران آمده اند، در يك 
پيتزا فروشی مشغول كار هستند تا اينكه بروز ماجراهايی، آن 
دو را در موقعيت های عجيب و غريب جالبی قرار می دهد... 

اكران شده در س��ينما آسمان آبی، س��ينما ميالد، سينما 
پيوند، سينما جی، س��ينما فردوسی،سينما كارون،سينما 

ماندانا،سينما حافظ،سينما شقايق، سينما جوان 

پیتزا مخلوط 

دربخش
سينمايخانگي

اكرانهفته
سينمايايران

همهگرفتارند
نويسنده:كريستينبوبن

ترجمه:نگارصدقي
نشر:ماهريز

آثار »كريس��تين بوبن« نويسنده ش��هير فرانسوي 
چند س��الي هس��ت كه در ايران منتش��ر مي شو د و 
توانس��ته در همين مدت كم،  طرفداران بس��ياري 
پيدا كند. از مهم ترين و پرفروش ترين كتاب هايش 
كه حتي به صورت صوتي هم منتشر شده،  مي توان 
از »غيرمنتظره« ن��ام برد. رمان »هم��ه گرفتارند« 
نخستين بار توسط نشر ماه ريز و با ترجمه نگار صدقي 
روانه بازار نش��ر ش��د و اينك با همي��ن ترجمه و در 
قطع جيبي از س��وي نشر »چش��مه« نيز در اختيار 

خوانندگان داستان هاي فرانسوي قرار گرفته است. 
داستان كتاب درباره »آرين« زني رؤيايي،  عاشق پيشه 
و احساساتي است كه نام دخترش را »چرخ و فلك« 
مي گذارد! و براي خوشبختي او بسيار مي كوشد. اما 
ظاهراً اين بچه،  فرق هايي با ك��ودكان ديگر دارد كه 
باعث ه��راس مادرش از آينده او مي ش��ود:  »چرخ و 

فلك« مي تواند آينده را پيشگويي كند. 
بوبن در داستان هايش از جهاني زيبا و فانتزي حرف 
مي زند كه در آن آدم ها محكوم به خوشبختي هستند 

حتي اگر هر كس گرفتاري خودش را داشته باشد. 
صدقي از همين نويسنده،  كتاب هاي »غيرمنتظره« و 

»مسيح در شقايق« را هم ترجمه كرده است. 

پيشنهادكتاب

پيشنهادتئاتر

  كارگردان: حسين قاسمی جامی     تهيه كننده: 
حسين حبيبی خليفه لو    بازيگران:  مجيد صالحی، 
ليال اوتادی، س��عيد آقاخانی، اليزابت امينی، علی 
صادقی، مهران غفوريان، يوس��ف صيادی، محسن 

قاضی مرادی، مينا جعفرزاده و آتيال پسيانی
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پاسخ شمانظرسنجي

كارگردان »بادكنك سفيد« »به رنگ خدا«، »آوار گنجشك ها« 
اين بار نيز مي خواهد كار ماندگار ديگري را به انجام برس��اند. 
مجيد مجيدي در حال ساخت فيلم »محمد )ص(« است. پروژه 
عظيمي كه حساسيت و حرف هاي زيادي را نيز به همراه داشته. 

در هفته آينده به سراغ اين فيلم مي رويم.

پيامبر اسالم در قاب سينما
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نماي��ش »پان��دورا 88« اث��ر 
مشترك ولفانگ هافمن و اسون 
تيل از 15تا 28 آبان همه روزه 
از ساعت17/30 در تاالر اصلي 

تئاتر شهر اجرا دارد.
»پاندورا 88« برگرفته از داس��تان اس��طوره ای پاندورا 
يونان اس��ت. پاندورا يعنی »تمام نعمت ها« و ريش��ه در 
اسطوره های يونان دارد. پاندورا نخستين زن روی زمين 
است كه هفائستوس او را به دس��تور زئوس برای فريب 
پرومتئوس از آب و ِگل ساخت تا با اهدای آن به پرومته كه 

با انسان ها دوستی كرد و آتش را به آنان داد، او را مجازات 
كند. اين داستان اساطيری مانند همه اسطوره های يونان 
سرشار از تمثيل نمايشی است: انسان هميشه با رفتن به 
دنبال كنجكاوی ها و پرسش های خردگرايانه خود رنج ها 
و مصائب را برای خود می آفريند و از سوی ديگر اميد تنها و 
بهترين گنجينه بشر برای تحمل رنج هاست كه  او را نجات 

داده و به رهايی می رس��اند.نكته قابل توجه اين نمايش 
پاردوكس زيبايی است كه در اجرا و ساختار دارد. نمايش 
در عين ساده بودن از پيچيدگی های مفهومی و ساختاری 
در درون خود برخوردار است. استفاده دو سويه از مفاهيم 
اساطيری نمايش در قالب يك ساختار اجرايی نكته قابل 
اهميتی است كه شايد از يك  ذهن منظم و طبقه بندی 
شده آلمانی می آيد. به طوری كه تماشاگر می تواند حتی 
اگر داس��تان پاندورا را نداند مفاهيم كلی اثر را از اجرايی 
كه هيچ ديالوگی هم ندارد استنباط كند. در صحنه پايانی 
نمايش ما می بينيم پس از تالش های فراوان دو شخصيت 
نمايش برای يافتن راه نجات خود از قفس چهارگوشی كه 
در آن قرار گرفته اند، در كوچكی كه در باالی اتاقك قرار 
دارد توسط يكی از شخصيت ها كشف می شود او خود را 

از اين جعبه بيرون می كش��د، اما ديگری می ماند. از اين 
صحنه می توان به تعبيرهای مفهومی قابل توجهی در اجرا 
رسيد؛ روايت نمايشی مفهوم كلی داستان افسانه پاندورا 
و بيان تمثيلی رفتن شر و بدی ها از جعبه زندگی و ماندن 
اميد و نيكی ها و تأويل ديگری كه می ت��وان از اين اجرا 
كرد: تالش همه انسان ها برای رهايی و رسيدن به كمال 
زندگی و در نهايت پيروزی يكی كه رها می شود و ناكامی 
ديگری كه به شرايط عادت می كند و در چارچوب بسته 
خود می ماند و در نهايت بيانگر اين حقيقت كه دستيابی به 

رهايی نمی تواند برای همه انسان  ها يكسان باشد.
نمايش پاندورا 88 پيش از اين در بيست و نهمين جشنواره 
تئاتر فجر به صحنه رفته بود و يكي از آثار برگزيده در اين 

جشنواره بود. 

سحر
داوودي

پاندورا88

كاش شرايطي به وجود آيد، زماني كه 
هنرمندان ما دوران بازنشستگي شان 

را به سر مي برند، همچنان با عزت و 
احترام باشند، درست مانند زماني كه 

 در اوج شهرت و محبوبيتشان
 به سر  مي برند


