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چهره روز

يك نمايشنامه تازه از نمايشنامه هاي مضحكه بهرام بيضايي به زودي 
منتشر مي شود. شهال الهيجي، ناشر آثار اين نويسنده گفت: آقاي بيضايي 
نمايشنامه بلند تازه يي نوشته است. اين اثر جزو نمايشنامه هاي طربناك 
يا مضحكه مثل نمايشنامه  »چهار صندوق« است. مضحكه نامي است 
كه معموال خود بيضايي بر اينگونه آث��ار مي گذارد. الهيجي گفت: اين 
نمايش��نامه كه در حال حاضر در مرحله حروف چيني است، هنوز نام 
قطعي اش مشخص نيست. مدير انتشارات روشنگران و مطالعات زنان 
همچنين درباره انتشار جلدهاي سوم و چهارم ديوان نمايش بيضايي 
گفت: اين نمايشنامه ها هنوز به دست من نرسيده است، اما احتماال در 
سفري كه در پيش دارم، اين نمايشنامه ها را براي انتشار به ايران مي آورم. 

»ديوان نمايش« شامل مجموعه نمايشنامه هاي بهرام بيضايي است كه 
جلد اول و دوم آن منتشر شده است. به گفته الهيجي، اين مجلد ها همه 
نمايشنامه هاي منتشرشده بيضايي را در قبل از انقالب دربرمي گرفت و 
مجلد هاي سوم و چهارم ديوان نمايش، نمايشنامه هاي نوشته شده او بعد 
از انقالب را شامل مي شود.  بهرام بيضايي،  زاده پنجم دي ماه سال 1317 
در تهران، كارگردان سينما و تئاتر، نمايشنامه نويس، فيلمنامه نويس و 
پژوهشگر است. فيلم هاي رگبار، چريكه تارا، مرگ يزدگرد، باشو غريبه 
كوچك، شايد وقتي ديگر، مسافران، سگ كشي و وقتي همه خوابيم از 
مهم ترين فيلم هاي او هستند. او همچنين چندين اجرا از نمايشنامه هايش 

را در ايران بر صحنه برد. 

يادداشت اول

نقش رسانه در توسعه حقوق شهروندي

 رسانه و شير بي يال و دم و اشكم
 | علي هاديلو| 

نقش بي بديل رس��انه در توس��عه حقوق 
شهروندي و صيانت از آن غيرقابل انكار است، 
اما ذهن اسطوره ساز مس��ووالن، آن را به شير 
بي يال و دمي بدل كرده اس��ت ك��ه نه نعره اش 
مفسدان اقتصادي را مي ترساند و نه متجاوزان 

به حقوق شهروندي را از ميدان به در مي كند. 
رييس جمهور درب��اره برنامه هايش براي 
حفظ حريم خصوصي شهروندان گفته است 
كه من حقوق ش��هروندي تدوي��ن و تبديل 
به س��ند و قانون خواهم كرد؛ قانوني كه قرار 
است صيانت از حقوق ش��هروندي و حريم 
خصوصي شهروندان را به عهده بگيرد، گرچه 
تدوين چنين نهادي را مي ت��وان به فال نيك 
گرفت اما نبايد از نظر دور داشت كه صيانت 
از حريم خصوصي و حقوق ش��هروندي از 
مهم ترين رس��الت هاي رسانه هاي مستقل به 
عنوان ركن چهارم دموكراس��ي است و بايد 
اين وظيفه را به خبرنگاران و روزنامه نگاران 
محول كرد تا با اطالع رساني و آگاهي بخشي 
كس��اني را كه براي تصرف اي��ن حريم خيز 
برداشته اند بر سر جاي خود بنشانند. اما كميت 
رس��انه در تحقق اين امر لنگ مي زند، چرا كه 
فهم سنتي از روزنامه نگاري در ايران موجب 
شده، برخي از مس��ووالن آن را به مثابه ظرفي 
پنداشته اند كه مظروف آن تنها آن چيزي است 
كه آنها درست مي پندارند. ريشه اين تصور در 
اسطوره سازي از مديران است. هر مدير رسانه 
دولتي مي پندارد رسانه به مثابه يكي از مظاهر 
نچسب غربي نمي تواند بدون تطهير و پااليش 
زبان و حذف مطالبه جويي به ساحت مديران 
 وارد شود. رسانه تنها بايد اطالع رساني كند و 
مطالبه جويي و انتقاد اس��اعه ادب به بزرگان 
اس��ت. آنها مي خواهند رس��انه ديده ش��ود، 
مخاطب بگي��رد و جريان س��ازي كن��د، اما 
نق��د را بي ادب��ي قلمداد مي كنن��د. حكايت 
روزنامه نگاري در چنين ش��رايطي حكايت 
همان مردي اس��ت كه در پي خالكوبي نقش 
شير است، ولي از همان دردهاي اوليه نيشتر 
از خير ي��ال و دم و اش��كم ش��ير مي گذرد و 
مي شنود كه »ش��ير بي يال و دم اشكم كه ديد، 
اينچنين ش��يري خدا كي آفريد« نخس��تين 
راهكار غلبه بر اين ت��رس ويرانگر كنار زدن 
هرگونه اسطوره س��ازي از مس��ووالن است، 
همان اتفاق��ي كه در غرب ش��اهدش بوديم، 
گس��ترش شهرنش��يني و پيش��رفت هاي 
تكنولوژي ارتباطي ع��الوه بر آنكه همه ابعاد 
زندگي انسان را تحت تاثير قرار داد، اسطوره ها 
را نيز از دنياي پر زرق و برق حماسه به دوران 
معاصر آورد؛ آشيل پا را از ايلياد بيرون گذاشت 
و عصر صنعتي رداي فاوس��ت را بر قامت او 
دوخت، تا او اين بار در قامت سوپرمن دنياي 
جديد ظاهر ش��ود. او مي دانست در صورت 
مقاومت به سرنوشت ديگر رقبايش همچون 
هكتور دچار مي ش��ود كه دن كيشوت زمان 
شد. بعد از آشنايي فاوست با نيچه، فيلسوف 
اديب آلماني، او را ابرم��ردي خواند كه از ديد 
او بايد دنياي واپس زده م��درن را ترك كرده و 
به عالم جديدي قدم بگذارد.  اين سرنوشت 
قهرمانان غرب اس��ت كه براي جاودانه شدن 
ناچار به تغيي��رات ناگزيز زمانه ت��ن داده اند، 
اما ما ايرانيان هنوز هم قهرمانان اس��طوره يي 
خ��ود را در همان ش��كل و قام��ت حقيقي 
مي خواهيم. رس��تم خيال ما هزار سال است 
كه با رخش خود در س��رزمين هاي شاهنامه 
يكه ت��ازي و قلوب ايراني را نس��ل به نس��ل 

تسخير مي كند. انس��ان ايراني در هر پيشه يي 
به جست وجوي مدلي اسطوره يي برخاسته 
تا خود را بدان نزديك كن��د. اين تاثيرپذيري 
ازاس��طوره ها با گوشت، پوس��ت و خون ما 
ايرانيان آميخته اس��ت. هنوز وقتي بي عدالتي 
 و ظلم عرص��ه را بر ما تن��گ مي كند، عدالت 
 ام��ام عل��ي)ع( را آرزو مي كنيم ك��ه صداي 
عدالت طلبان��ه اش در داالن هاي تاريخ طنين 
انداخته است. آرش كمانگير با كمانش حس 
ميهن  پرس��تي را در ما تداعي مي كند و رستم، 
س��وار بر رخش، پيروزمندانه و س��رافراز بر 
قله هاي آمال ما ايس��تاده اس��ت. با همه اينها 
دنياي ايراني از اس��طوره هاي امروزي خالي 
نيس��ت، يكي از اي��ن اس��طوره ها در عرصه 
رسانه و ورزش عادل فردوسي پور است كه با 
وجود منتقدان سرسخت توانست به قله ذهن 
اسطوره ساز ايراني صعود كند. 90 ورزشي او، 
روياي دست نيافتني بسياري از سياستمداران، 
س��ينماگران، اديبان و. . . ش��ده ت��ا جايي كه 
فري��دون جيراني توانس��ت مج��وز برنامه 
سينمايي »هفت« را با همان الگو از ضرغامي 
بگيرد. اگر چه برخي موفقيت فردوسي پور را 
در عواملي ديگر از جمله كمرنگ بودن خط 
قرمزهاي حوزه ورزش جست وجو مي كنند 
و معتقدند كه حساس��يت هاي ساير حوزه ها 
موجب شده تا برنامه سازان با در بسته جذب 
مخاطب ميليوني مواجه شوند، اما در اين ميان 
نبايد خالقيت هاي فردوسي پور و سبك تازه 
و موثرش در ساخت برنامه ورزشي را ناديده 

گرفت. 
رقباي او بايد بدانند در صورتي مي توانند 
جايگاه��ي بهت��ر از او ن��زد مخاط��ب ايران 
بيابند كه س��بكي بهتر و جذاب ت��ر از او ارائه 
دهند. روزنامه نگاري ش��هروندي نيز نيازمند 
روزنامه نگاران خالقي است كه البته امروز كم 
نيستند اما يا تعداد اين روزنامه نگاران حرفه يي 
به اندازه يي نيس��ت كه بتوانند همچون يك 
صنف قدرتمند ظاهر شوند و يا وجهه سياسي 
آنها بر كس��وت روزنامه ن��گاري مي چربد، 
در عصر توس��عه روزنامه نگاري تخصصي 
مشق روزنامه نگاري شهروندي بدون وجود 
سرمش��قي موفق براي روزنامه نگاران جوان 
و خ��الق امكان پذير نيس��ت، قطعا پش��ت 
س��ر هر خبرن��گار و روزنامه ن��گاري موفق 
يك مدير موفق نيز وج��ود دارد، مديري كه 
قدرت چانه زني با مديران هم وزن يا باالتر را 
داراست و مي تواند با باال بردن ضريب امنيت 
حرفه يي روزنامه نگاري، ميدان را براي ظهور 
خبرن��گاران خ��الق در اين ح��وزه فراختر 
مي كند، اين امر از يك سو كشف خبرنگاران 
مس��تعد و تقويت مباني نظري و عملي اين 
روزنامه نگاري تخصصي را در پ��ي دارد و از 
سوي ديگر با آشنا كردن شهروندان به حقوق 
ش��هروندي، نقش مهمي در تقويت انسجام 
و همبستگي اجتماعي، توس��عه اجتماعي و 
پيشبرد اهداف دولت ها ايفا مي كند. در چنين 
ش��رايطي مي توان به ظهور چهره هاي جديد 
در س��طح ملي و جهاني، س��بك هاي تازه و 
متنوع روزنامه نگاري اميد داش��ت و آن روز 
يقينا روزنامه نگاري شهروندي، پلي مستحكم 
و مطمئن ميان شهروندان و مسووالن خواهد 
بود و با انتقال دغدغه هاي شهروندان به مديران 
و بالعكس، با گسترش حوزه عمومي زميني 
حاصلخير براي رشد نهال دموكراسي فراهم 

مي سازد.

تاريكخانه اول شخص مفرد

 خانم باجي به ش��بح آقابزرگ گفت: ش��ما هم مگر بچه محصل 
محسوب مي شوي كه مثل ش��كوفه ها روز اول مدرسه دير رسيدي؟ 
باز مدرسه ام دير شد و از اين جورفيلم ميلم ها نداريم. گفته باشم. شما 
كه بچه نيستي سر وقت بخواهي بروي مدرس��ه توي ترافيك بماني. 
شبح آقابزرگ گفت: نخير بنده در ترافيك بودم اما درواقع در خطوط 
فيبرنوري اپراتور اينترنت گير كرده بودم. ش��ما هم به جاي اينكه مرا 
ساپورت كني بيخود و بي جهت بند نكن به من كه اصال حال و حوصله 
ندارم. عكس آقابزرگ گفت: س��اپورت و درد! س��اپورت و بيماري 
العالج! حرف هاي بي ناموس��ي نزنيد در اين خراب شده. ورزشگاه 
فوتبال كه نيست! محل كسب است خير سرمان. گفتم: شما عصباني 
نشو. اين ساپورت با آن ساپورت مد نظر شما توماني هفت صنار فرق 
دارد. اين ساپورت حمايت است و پشتيباني. اما آن ساپورت فعال سوژه 
روز است. خانم باجي گفت: خودش مي داند اما ديده شبح آقابزرگ تان 
 در هر دو جهان مبت��ال به خودنمايي اس��ت و دكتر ابه��ري هم گفته 
ساپورت پوشان مبتال به س��ندروم خودنمايي هستند گفته پس حتما 
منظورش از ساپورت پوشش بانوان است. گفتم: حاال واقعا اين موضوع 
اينقدر اهميت دارد ؟ االن بحث ديدار احتمالي روحاني و اوباما و مسائل 
خاورميانه و قيمت دالر و س��كه و غيره را ول كرده ايد و به س��اپورت 
بند كرده ايد؟ عكس آقابزرگ گفت: تو نمي فهمي كه. ساپورت از نان 
شب هم واجب تر اس��ت. خانم باجي گفت: پوشيدنش يا داشتنش؟ 
شبح آقابزرگ گفت: داش��تنش. اگر من ديشب يك ساپورت درست 
و حسابي از طرف ادمين داشتم9 س��اعت در قطعي اينترنت به علت 
عقب كشيدن ساعت نمي ماندم كه ! گفتم: اين فيبرنوري است يا جاده 

چالوس ؟ خان��م باجي گفت: ش��ما نياز به 
ساپورت نداري. واقعا ساپورت كه بپوشي 
بايد آتليه را تخليه كنيم از بس وحش��تناك 
مي ش��وي. ش��بح آقابزرگ گفت: همه اش 

دنبال مغلطه هستيد. اصال ساپورت نه. حمايت. مثل حمايتي كه فيفا 
از ايران كرد و آن نام مجعولي را كه اعراب حاش��يه خليج فارس روي 
آن گذاشته بودند از نقش��ه ها پاك كرد. آدم از داخل حمايت اينچنيني 
نمي بيند كه. گفتم: چرا مي شود چنين حمايت هايي را هم ديد. بستگي به 
نفرش دارد. مثال حمايت هاي احمدي نژاد از حلقه اطرافيانش را يادتان 
هس��ت ؟ خانم باجي گفت: همين دوره هم نمونه اش را داريم. ش��ما 
فكر مي كني چرا پيشنهاد داده اند وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري 
تشكيل ش��ود؟ كه محمد علي نجفي را دوباره بياورند در قالب هيات 
وزيران. گفتم:  اي بابا. اين چه فرمايش��ي است؟ نفرماييد. مي خواهند 
وزارتخانه شود كه پاسخگو باشد به مجلس. حساب كتابي داشته باشد 
كه يكهو نبينيم آرامگاه كوروش س��ر جايش نيست! بعد هم حساب 
كتاب مالي اش درست باشد و رسيدگي شود. خوزه گفت: سي سينيور. 
پس براي همين تبريك گفت سينيور پرزيدنت روز ملي مالي را؟ گفتم: 
اين مالي با آن مالي يك دنيا فرق دارد. بايد از روحاني كه گفته نفوذ ما در 
منطقه نفوذ گفتماني است بخواهم يك كالس بگذارد من دستم بيايد 
چطور مي شود نفوذ گفتماني داشت؟ ما هرچه حرف مي زنيم در آتليه 
و روزنامه و كش��ور خريدار ندارد. نفوذ بي نف��وذ. افكار ديگران چنان 

عايق كاري شده كه نگو. بالنسبت شما البته.
Shahraam_shahidi@yahoo. com

چند روز گذش��ته خبرنگار يكي از نش��ريات غيرسينمايي با 
اينجانب تماس گرفته بود و مي خواست دو، سه خط درباره كسي 
كه در زندگي كاري من خيلي تاثير بسزايي داشته بنويسم. من امتناع 
كردم و گفتم از اين جور نوشتن ها خوشم نمي آيد و ضمنا منتظر 
دريافت پروانه ساخت براي كارگرداني نخستين فيلم بلندم هستم 
و مشغول بازنويس��ي هاي نهايي و خيلي ذهنم درگير كار خودم 
است و ببخشيد و اين حرف ها. ش��روع كرد به اصرار و خواهش 
و بنده هم عرض كردم كه ش��ما آدرس ايميل ت��ان را لطف كنيد 
كه اگر نوش��تم ايميل كنم، اما قولي نمي دهم. بعدتر با خودم فكر 
كردم واقعًا مي توانم از يك نفر ياد كنم كه تاثير بسزايي در زندگي 
كاري من داش��ته؟ آيا ظلم به هر بزرگي كه حتي خواندن يكي از 
كارهاش يا تماش��اي يكي از فيلم هاش سليقه و زيبايي شناسي ما 
را جهت داده نيس��ت كه اسمش برده نش��ود؟ و باز فكر كردم كه 
تاثير گذاش��تن بر زندگي كاري و س��ينمايي از كجا شروع شده؟ 
از نخس��تين كتاب هايي كه از كتابخانه پدر و داي��ي و پدربزرگ 
برداشته ام و دزدكي گوش��ه حياط پر  دار و درخت خانه پدربزرگ 
خوانده ام؟ از آن معلمي كه نمره درس جبر مرا باالتر از استحقاقم 
داد تا بتوانم در س��ال سوم دبيرس��تان به راحتي تغيير رشته بدهم 
از رياضي به علوم انس��اني تا بتوانم در دانشگاه رشته يي مرتبط با 
عاليقم بخوانم؟ از آن استادي كه مرا از دانشگاه سرخورده كرد؟ از 
آن كارگردان جواني كه نخستين نمايشنامه ام را در تئاتر شهر اجرا 
كرد؟ از مرحوم اكبر رادي كه مرا به آن س��رزمين به ظاهر كوچك 
سوييت كنار آپارتمانش راه داد كه دنياي بسيار بزرگي بود و مي شد 

در امواج درياي معرفت اي��ن آدم غرق 
شد؟ از آن اس��تادي كه اجازه داد يكي از 
نمايشنامه هايم را در مجموعه تئاتر شهر 

كارگرداني كنم؟ از عبدالرضا كاهاني كه يك شب ميانه پاييز زنگ 
زد و بعد از چند ماه كه آخرين تئات��رش را كار كرده بود و من هم 
برايش بازي كرده بودم، گفت مي خواهم فيلم بسازم. هستي براي 
نوشتن فيلمنامه؟ و اين گونه راه من به س��ينما باز شد. از آن دكتر 
جامعه شناسي كه عصرهايش را به مدت چندين ماه تا نيمه شب 
به من اختصاص داد تا بنيان هاي تئوري جامعه شناسي را در ارتباط 
با تئاتر به من بياموزد؟ از همه فيلمس��ازان داخل��ي و خارجي كه 
تماشاي آثارشان ذهن و زبان مرا ساخت كه چگونه سينما را ببينم 
يا از چگونه ديدن فرار كنم؟ از كوبريك؟ كيشلوفس��كي؟ وودي 
آلن؟ نوري بيلگه جيالن؟ علي مصف��ا؟ و از اصغر فرهادي بزرگ 
كه هر فيلمش برايم كالس درس��ي بوده كه چگونه درام را ببينم و 
بشكافم و بنويس��م ؟ اصال آيا مي توان در شكل گيري يك منظر و 
ديدگاه از يك نگره و يك نفر نام برد؟ آيا پرسشي چنين كه از سوي 
خبرنگار محترمي طرح مي شود به آرك تايِپ )ترين( ساختن ما باز 
نمي گردد؟ به كهن الگوي بدون نس��بيت يافتن يك ) ترين(، يك 
نام و يك اس��تاد و يك خاطره و يك فيلم و اينها. راس��تش هرگز 
نفهميده ام چرا بايد از كس��ي پرس��يد بهترين فيلم تاريخ سينما به 
نظرت چيست؟ يا بهترين كارگردان سينما كيست؟ اينها سواالتي 
اس��ت متعلق به ديدگاهي كه نياز به تك س��احتي بودن دارد و از 

نسبيت و ديدگاه نسبي انديشانه رنج مي برد و مي هراسد. 

   تكخال در حفره - بيلي وايلدر - 1951فالش بك

چاك )كرك داگالس(: من دروغگوي خوبي هستم، تو زندگي دروغ هاي زيادي گفتم. من به مردايي كه كمربند مي بستن دروغ گفتم، به مردايي 
كه بند شلوار داشتن دروغ گفتم ولي هيچ وقت همچين حماقتي نمي كنم كه به مردي دروغ بگم كه هم كمربند داشته باشه هم بند شلوار. 

بوت )صاحب امتياز روزنامه(: چرا اينكارو نمي كني؟   /   چاك: چون كه تو آدم محتاطي هستي و همه چيز رو با ذره بين كنترل مي كني. 

   طرح:پيام برومندتيتر مصور| كنيا

ايزوگام گفتماني ما... نفوذ گفتماني روحاني
|شهرام شهيدي|

تاثير گذاري بر ذهن و زبان
| حسين مهكام   |

 چوب الف

اين روزها هم��ه از »امي��د« مي گويند. از »تدبي��ر«ي كه قرار 
است گره گشاي معضالتي باشد كه سال ها و سال هاست بر هم 
انباشت شده. اما گويي ديگر بزنگاه »تغيير« فرا رسيده و اين خود، 

خوش ترين خبرهاست. 
فضاي فرهنگ به استقبال انديش��ه هاي نوين مي تازد، سينما 
جوالنگاه صاحبان حقيقي اش مي ش��ود و گفته ها و ش��نيده ها 
از اتفاقي دلنش��ين خبر مي دهند: كتاب باري ديگ��ر راهش را به 
خانه ها باز مي جويد تا بذر سبز حيات در روح اميدوارمان بكارد. 

چهار سال پيش، نشر آگاه و نشر اختران از ادامه فعاليت هاي 
خود منع ش��دند اما پيگيري هاي مداوم مس��ووالن در اتحاديه 
ناشران س��رانجام در همين روزهاي طاليي، روزهاي قهرماني 
و آزادي، نتيجه بخش واقع ش��د تا اخبار نيك در حوزه كتاب و 

كتابت نيز رو به فزوني گذارد. 
ادبيات دس��ت اندركاران عرص��ه فرهن��گ در همين مدت 
زمان كوتاه دستخوش تغييراتي شگرف شد. مسووالن بلندپايه 
نه چون سياق سابق امر به اجراي دس��توري اليتغير كردند و نه 
فضا را بي كاس��تي خواندند. بلكه واقع بينانه نظراتي كارشناسي 
شده را مطرح ساختند و خبر از برنامه هايي فوري، كوتاه مدت و 
بلندمدت دادند تا كتاب، اين مصحف گرانسنگ را جاني دوباره 

ببخشند. 
از جمله مهم ترين رويكرده��اي اتخاذ ش��ده در اين حوزه 
 مي توان ب��ه بخش��ي از صحبت هاي وزي��ر فرهنگ و ارش��اد، 

علي جنتي اشاره داشت كه در آن از اهميت 
وي��ژه افزاي��ش پوياي��ي كتابخانه هاي 
عمومي س��خن به ميان آمد. از اهميت 

وجود كتابخانه هايي كه تاثيري غير قابل انكار در زندگي اجتماعي 
مردم خواهند داش��ت. كيس��ت كه نداند يكي از اساس��ي ترين 
مشخصه هاي ش��ناخت ميزان فرهنگ مداري و توسعه عمومي 
در جوامع مختلف، شمار كتابخانه هاي فعال و تعداد كتاب هاي 
موجود در آنهاست. كافي است جست وجويي بسيار ساده براي 
آگاهي از چگونگي وضعيت يك كشور در جامعه جهاني انجام 
بدهيم. فهرس��تي پيش روي ما قرار خواهد گرف��ت كه در كنار 
رقم سرانه مطالعه آن سرزمين، ميزان اقبال عمومي از كتابخانه ها 
و تعداد كتاب هاي موجود در آن نيز ذكر ش��ده اس��ت. حال اين 
روزها صحبت از واگذاري كتابخانه هاي عمومي به ش��هرداري 
اس��ت. اميد كه با افزاي��ش فعاليت هاي كتابخانه هاي سرتاس��ر 
كشور، نه تنها مراجعه مردمي بيش��تر شود كه با اختصاص يافتن 
بودجه ه��اي بيش��تر، كتابخانه وس��ع مالي بهتري ب��راي خريد 
نسخه هاي بيشتر كتاب داشته باشد و كمكي براي باال بردن تيراژ 

هزار جلدي كتاب محسوب شود. 
ش��ايد اي��ن روزه��ا باي��د اميدوارت��ر از ه��ر زم��ان ديگر 
 ابي��ات غ��زل حض��رت حاف��ظ را ب��ه م��رور بنش��ينيم، ك��ه 
»دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت/ دائما يكس��ان نباشد 

حال دوران غم مخور«.

پيرامون خبرهايي خوش در حوزه كتاب
دائما يكسان نباشد حال دوران غم مخور

 |ديبا داودي |

يك خبر، دو چهره

نتايج اين تحقيق كه سال گذشته براي نخستين بار منتشر شد، نشان مي دهد كه نيازمند تغييرات بنيادين 
براي ايجاد جامعه يي س��الم و برابر هس��تيم كه به زنان و مردان به يك اندازه فرصت و امكان رشد مي دهد. 
نابرابري و القاي فرادستي و فرودستي يك جنس بر ديگري نمي تواند ضامن جامعه يي سالم باشد. بگذريم 
از اينكه تغييرات زيادي در بطن جامعه ايجاد شده است و بازگشت به گذشته ديگر مقدور نيست. كودكاني 
كه امروز وارد مدرسه مي شوند زنان را در نقش معلم يا مدير خود مي بينند. كودكان بسيار زيادي از خانه هايي 
راهي مدرسه مي ش��وند كه زني توانمند تنها سرپرست آن خانوار اس��ت. تعداد زيادي از اين دانش آموزان 
مادران و خواهراني تحصيلكرده و صاحب نقش هاي مهم اجتماعي هس��تند. ما كودك 7 تا 17 س��اله را با 
كتاب هايي آموزش مي دهيم كه با زندگي واقعي آنها تفاوت دارد. اين تغييرات فقط خاص تهران و شهرهاي 
بزرگ نيس��ت. بايد باور كنيم كه اين سطح از انفعال زنان حتي در روس��تاها وجود ندارد. ممكن است يك 
كودك 8 ساله متوجه اين تضاد نشود، اما نمي تواند با چنين آموزشي ارتباط بگيرد. شايد اين عدم ارتباط با 
كتب درسي را بتوان به سرانه مطالعه هم ارتباط داد. كودك با كتاب هايي آموزش داده مي شود كه به زندگي او 
مربوط نيست، پس مفهوم كتاب براي چنين كودكي تغيير كرده و كتاب خواندن فقط وقتي اتفاق مي افتد كه 
مجبور باشد. چنين شخصي زود ياد مي گيرد كه عاليق نزديك به زندگي خود را از منابع ديگري مثل اينترنت 
دنبال كند. وقتي فرادس��تي مردان را از كودكي يادآور مي شويم بايد منتظر تضادها و اختالف هاي بزرگ در 
سال هاي بعد باشيم. پسران طبق اين الگو ياد گرفته اند كه قوي تر و محق تر هستند و دختران ديگر نقش پايين 
دست را بازي نمي كنند. آموزشي كه اين شكاف را عميق تر كند، چاره حل مسائل اجتماعي كه چند سال بعد 

بروز مي يابد نيست.

مدنيت و 
جنسيت

 |حميدرضا جاليي پور|

تغيير فقط 
قانون نيست

 |زهره ارزني |

جامعه شناس

وكيل دادگستري

به نظر مي رسد پيش از بررسي محتواي آموزشي بايد نگاه سيستم آموزش و پرورش را به مقوله آموزش 
و كساني كه وارد اين چرخه مي ش��وند بررسي كنيم. سيستم آموزش��ي ما به كودكان و حتي اولياي آنها به 
چش��م موم خام يا ظرفي خالي نگاه مي كند كه تهي از تفكر و انسانيت هستند. پيش فرض اين سيستم اين 
 است كه با موجوداتي كوچك و ناآگاه مواجه اس��ت كه مي تواند آنها را با هر محتوا و آموزشي تغيير دهد. 
كودك و نوجوان امروزي ديگر مسير زندگي اش را با چشم بسته از خانه تا مدرسه طي نمي كند. او در معرض 
اطالعات زيادي است كه در تناقض با آموزشي است كه مي بيند. در تمام سيستم هاي موفق آموزشي جهان 
9 سال اول آموزش مبتني بر آموزش مدنيت است كه كودك را براي زندگي مدني در جامعه بزرگ تر آماده 
مي كند. ما با جامعه پيچيده 75 ميليون نفري به آموزش مدني دقيق تري نياز داريم. مهارت، علم و آگاهي هاي 
عمومي بعد از 9 سال در سيستم آموزش اولويت پيدا مي كند. شايد كورجنسي مفرط كتب درسي را بايد در 
همين اختالف ديدگاه براي برنامه ريزي آموزشي ديد. رسالت آموزش ما هرچه هست با آموزش مدنيت و 
البته با واقعيت جامعه ايران فاصله دارد. 30 تا 40 درصد جامعه ايراني با مالك هاي مدنيت زندگي مي كنند 
كه حقوق جنسي هم از جمله اين معيارهاست. كودكي كه مادرش رييس يك مجموعه بزرگ است، چطور 
مي تواند با محتواي اين كتاب ها براي اقال 12 سال ارتباط برقرار كند. متاسفانه در 8 سال گذشته اتفاق هاي 
بدي را در حوزه هايي مثل سياست خارجي ديديم و كس��ي متوجه تغييرات عميق در حوزه هاي آموزشي 
نشد يا اگر شد صدايش به جايي نرسيد. جاي شكر اين باقي است كه هنوز نهاد خانواده در جامعه ايران آنقدر 
قدرتمند مانده است كه بتواند كوتاهي بخش تبليغي و آموزش در مدنيت و پذيرش ديگري را جبران كند. 
اگر نه پيامدهاي چنين آموزشي كه مستقيم و غيرمستقيم نيمي از جامعه را حذف مي كند پيامد مفيدي نيست.

اعتماد| سال تحصيلي آغاز شد و يكي از تحقيقات دانشگاه تربيت مدرس تاييد مي كند كه كتاب هاي درسي كامال مردانه 
هستند. 95 درصد چهره ها مرد و 85درصد اسامي مردانه هستند، 93 درصد شاعران و نويسندگان متون درسي مرد هستند و زنان 

اغلب در حال گريه و ابراز ناتواني ديده مي شوند. چرا اين كتاب ها نيمي از جمعيت دانش آموزان و جامعه را به رسميت نمي شناسند؟

درس و مشق مردانه

مالقات

سپاسگزاريم و دعاگو
|  بيتا حقيري ٭ |

هزار حكايت نهفته در سر پنجه هاي اردوان
| آرش فرهنگفر |

  شكي نيست كه ما اين روزها، لحظه ها و ساعات 
س��ختي را س��پري مي كنيم اما اميدواريم كه حال 
همسرم رو به بهبودي رود. پزشكان در تالش براي 
جداسازي او از دستگاه هس��تند اما اين پروسه 10 
روزي طول مي كش��د. آنچه كه در اين روزها به ما 
قوت قلب مي دهد حضور هنرمندان و اساتيدي بود 
كه از همان ساعات اوليه در كنار ما بودند و با حضور 
يا پيغام هاي محبت آميزشان قوت قلب و انرژي زايد 
الوصفي به ما مي دادند. خوشبختانه به دليل فاصله 
كمي كه بين ايست قلبي و رسيدگي پزشكي وجود 
داش��ت اردوان با كمترين عارضه مواجه ش��ده كه 
اين را مديون آقاي دكتر محبعلي و خانم دكتر رخ 
تابناك هستيم كه در همان ساعات اوليه سكته قلبي 
به وضع او رسيدگي كردند. بد نيست اين فرصت 
را مغتنم بشمارم و از دكتر زالي )رييس نظام پزشكي 
كشور( دكتر مهر ور )رييس بيمارستان محك(، دكتر 
پارسا، دكتر عبدي، دكتر حسن عش��ايري و آقاي 
احمديان )مديرعامل بيمارس��تان محك( كه همه 
به ما مشاوره پزش��كي دادند، تشكر كنم. همچنين 
از بزرگان و هنرمنداني چون آقاي علي مرادخاني، 
اس��تاد داوود گنجه اي، همايون ش��جريان و گروه 
وابسته به ايشان، همايون نصيري، حسين رضايي نيا، 
فردين خلعتبري، آرش فرهنگفر، آريا عظيمي نژاد، 
محمدحس��ين توتونچيان، الهام پاوه نژاد، سيامك 

انصاري و شاگردان اردوان كامكار كه با حضورشان 
در بيمارستان فرمانيه به ما هر لحظه قوت قبل دادند 
سپاسگزارم و از اس��اتيدي چون استاد محمدرضا 
ش��جريان، احمدرضا احمدي، فرهاد فخرالديني، 
علي رهبري، شهرام ناظري، حسين عليزاده، احمد 
پژمان ،فاطمه معتم��د آريا، آهو خردمند، س��عيد 
شنبه زاده، و اعضاي شوراي موسيقي خانه موسيقي 
 كه با پيام هاي پر مهرش��ان انرژي ما را صد چندان 
كردن��د، قدرداني مي  كن��م. بدون ش��ك با همين 
لطف ها و مهرباني هاي اين عزيزان است كه اميد ما 

را براي بهبود او بيشتر مي كند.
٭همسر اردوان كامكار

من در سال 1359 در مراس��م ازدواج مجيد درخشاني كه 
در خانه استاد محمدرضا لطفي برگزار ش��د با اردوان كامكار 
آشنا شدم. نخستين باري كه صداي س��از او را شنيدم و با هم 
همنوازي كرديم س��ال 1368 بود كه از آواز اصفهان ش��روع 
كردند و در دستگاه همايون قطعات زيبايي نواختند كه بسيار 
مورد توجه پدر من قرار گرفت و يادم هست كه آن سال ها هر 
بار كه صحبت از سنتور نوازي اردوان مي شد پدرم او را بسيار 
تحسين مي كرد و نوازندگي اش را مي ستود. از آن زمان به بعد 
من بيشتر با او حشر و نشر و رفت و آمد داشتم. بعدها اردوان 
كامكار با اينكه موس��يقي ايراني را خيلي خوب مي شناخت و 
به رديف دستگاهي موسيقي ايراني اشراف داشت، حس كرد 
كه بايد براي خلق كاري نو مس��ير خودش را به گونه يي جدا 

كند و به س��مت خلق آثاري برود كه ضمن پايبندي به رديف 
رگه هايي از موسيقي كالس��يك غربي را هم در خود داشتند. 
اردوان كامكار عالقه مندي زيادي به موسيقي كالسيك غربي 
دارد و از اين رو است كه ردپاي موسيقي كالسيك غرب را در 
آثار او مي بينيم. او به لحاظ نوازندگي نوازنده يي قوي، با تكنيك 
و صاحب سبك است كه بس��يار ظريف و فني ساز مي نوازد. 
كارهايي هم كه در زمينه سنتور نوازي ارائه كرده گواه قدرت و 

تكنيك نوازندگي اوست. 
يادم اس��ت يك بار كاري از او شنيدم كه به لحاظ ريتميك 
هم بسيار پيچيده بود و به نظر من اين نوازنده خوب سنتور از 
نظر ريتم هم كارهايش پيچيدگي هايي دارد كه در كمتر نوازنده 
س��نتوري اين پيچيدگي ها را مي بينيم. هر چند در بسياري از 
نواخته هاي او برخالف ديگر سنتور نوازان نيازي به ساز تمبك 
احساس نمي ش��ود. به هر روي در نوازندگي س��نتور اردوان 
كامكار هر بار داستان و حرفي نگفته وجود دارد. به عنوان مثال 
اثر »ماهي براي سال نو« با »دريا« كه در ماهور »ر« نواخته است، 
تفاوت هاي زيادي دارد كه حاكي از داستان ها و حكايت هايي 
است كه در هركدام از اين آثار نهفته اس��ت. اردوان كامكار از 
جمله نوابغي است كه مي توان گفت ديگر نمي توان مانند او را 
در موسيقي ايراني جست. در اين دوران كمتر هنرمند جواني 
را مي بينيم كه مثل او خالق و نوآور باش��د و بتواند راهي نو در 
هنر موسيقي ايجاد كند. اميدوارم كه هر چه زودتر حال او بهبود 

پيدا كند. 
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