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دوره كودكى اش باورهاى باستانى 
بر جاى مانده از دوران ساسانى ميان مردم 
زادگاهش بسيار رايج بوده است؛ مثال 
گاهى كه دمدمه هاى صبح، باد مى وزيده و 
در كوچه پس كوچه هاى باريك و البه الى 
شاخه درختان، صداى وهم انگيزى ايجاد 
مى كرده است، مردم مى گفته اند اين صداى يك 
شاهدخت ساسانى است كه شوهرش را كشته اند و 
اين نواى غمناك صداى ناله هاى اوست كه بى شك 
روزى شوم در پى خواهد داشت. او دنبال شوهرش 

مى گردد و ناله مى كند.
متولد سال  علومى  بگوييم محمدعلى  ينكه  ا
1340 در شهر بم است، تصوير دقيق ترى از دوران 
كودكى اش مى دهد، دورانى كه باورهاى مردمى در 
او رسوخ پيدا مى كند. بعدها كه دانشجوى دانشگاه 
تهران در رشته علوم سياسى مى شود، در كنار ادامه 
تحصيل در رشته اى كه با عالقه اش سازگارى نداشته 
است، به دنبال گردآورى قصه هاى مردم مى رود و اين 
قصه ها بعدتر در ماهنامه ادبستان منتشر مى شود. 
در همان دوران يك روز تلفن نشريه زنگ مى خورد 
و صداى پشت تلفن مى گويد سيد ابوالقاسم انجوى 
شيرازى هستم. كارهايت را خواندم و بيا پيشم كه 

شيوه علمى كارت را يادت بدهم.
حاال كه علومى به عنوان نويسنده، پژوهشگر 
و طنزپرداز معاصر ايرانى شناخته شده است، 
همچنان به شاگردى انجوى شيرازى افتخار 
مى كند. او نويسنده رمان هايى از جمله «پريباد»، 
«سوگ مغان»، «آذرستان»، «ظلمات»، «هزار و 
يك شب نو» و «اندوهگرد» است كه اغلب بر پايه 

اسطوره هاى ايرانى نوشته شده اند.
«قصه اساطيرِ» او -تازه ترين اثر پژوهشى اى كه 
نشر آموت آن را منتشر كرده- هم توانسته است 
توجه داستان نويسان و هم جامعه دانشگاهى را به 
خود جلب كند. علومى در اين كتاب به تطبيق، 
يرانى با مبانى  بررسى و تحليل افسانه هاى ا
اساطيرى پرداخته و به گفته خودش براى اين 
انطباق، به سندهاى معتبر و دايره المعارف هايى 
كه اسطوره هاى مصر و بين النهرين و يونان و هند 
را توضيح مى دهند مراجعه  كرده است، كارى كه 
به صورت ناپيوسته 8 سال به آن مشغول بوده است.

او  به تازگى براى معرفى و بررسى اين اثر ميهمان 
دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسى مشهد بود. 
حضورش در مشهد مناسبت اين گفت وگو را فراهم 

كرد.

  شما سال هاى زيــادى مشغول پژوهش و 

نوشتن كتاب «قصه اساطير» بوديد و به گفته 
اهل فن، در برخى قسمت هاى اين كتاب تطابق 
حيرت انگيزى بين قصه ها و افسانه هاى شفاهى 
ما با اسطوره هاى جهانى صورت گرفته است. 

درباره شاكله اين كتاب توضيح مى دهيد؟
كتاب قصه اساطير 2 قسمت دارد. يك بخش آن 
تحليل و بررسى داستان هاى «هزار و يك شب» 
است، چون هزار و يك شب آن طور كه ابن نديم 
در «الفهرست» آورده، در زمان هخامنشيان هم 
به اسم «هزار افسان» موجود بوده است، بنابراين 
منشأ ايرانى دارد. 4000 سال قبل وقتى آريايى ها 
به فالت ايران مى  آيند با اقوامى روبه رو مى شوند 
كه بسيار متمدن بوده اند، تمدنى بزرگ تر و 

عظيم تر از آريايى هاى كوچ نشين داشته اند و 
باز اين بومى هاى ساكن فالت از فرهنگ بابل و 
بين النهرين تأثير زيادى گرفته بودند. حكايت هاى 
اوليه هزارويك شب براساس اسناد و مدارك تأثير 
عظيمى از اساطير بين النهرين گرفته كه آن را 
در متأثر از زروانيسم كهن به بيان در آورده است. 
تحليل و بررسى اى كه در كتاب قصه اساطير انجام 
شده است در بخش ديگر كتاب، به افسانه هاى 
ــردازد، مثل افسانه هاى دختر  شفاهى مــى پ
نارنج و ترنج يا بلبل سرگشته. اين قصه ها نيز باز 
اسطوره هاى دوره خودشان را بيان مى كنند و بر 
پايه اسناد آورده شده در كتاب، چند منبع قدرتمند 
اسطوره اى افسانه هاى ايران را شكل داده اند. يكى 
از اين منابع اسطوره هاى بابل است و بخش ديگر 
اسطوره هاى مشترك هند و ايران و همچنين 
اساطير مصر و يونان كه از دوران هخامنشيان به بعد 
با آن ها ارتباطات وسيعى داشته ايم. اما جوان ترين 
قصه هايى كه داريم در دوران ساسانيان و با رجوع به 
آبان يشت و  تيريشت قالب قصوى يافته اند چون در 
سرزمين نيمه خشك و بيابانى ما اين 2 ايزد مرتبط 

با آب و باران بسيار مهم شمرده مى شدند.

  احتماال از پس اين پژوهش، جز اينكه به 
بن مايه هاى زيادى براى نوشتن داستان دست 
يافته ايد، به درك تازه اى از شيوه هاى قصه گويى 

ايرانى هم رسيده ايد؟
 ورود به رئاليسم جادويى بــراى ما به طرزى 
متناقض نما هم دشوار هست و هم مشكل نيست. 
دشوار است چون اسطوره هايمان و اصال ادبيات 
كالسيكمان را نمى شناسيم. از سويى -حرف من 
هم نيست- ويليام فاكنر زمانى مصاحبه اى با يك 
خبرنگار ژاپنى داشته و گفته است كه كار نوشتن 
براى شما شرقى ها خيلى راحت است، چون تمدن 
هزاران ساله داريد. ما در آمريكا بايد براى هر كلمه 
خودمان زحمت بكشيم و عرق ريزان روح داشته 
باشيم تا بتوانيم داستانى بنويسيم. من حتى قبل 

از اينكه كار تحقيقى كتاب قصه اساطير را انجام 
بدهم شيوه   داستان نويسى رئاليسم جادويى را 
در رمان هايم مثال پريباد، سوگ مغان و اندوهگرد 
و همچنين در مجموعه داستان هايم به كار 
مى بردم. قبل تر از من هم غالمحسين ساعدى 
-البته از ديدگاه روان شناسى و روانكاوى نه 
اسطوره شناسى- اين كار را مى كرد. صادق هدايت 
نيز به ويژه در «بوف كور» دقيقا نگاه اساطيرى دارد. 
يعنى اين اتفاق در داستان نويسى ايران افتاده ولى 

به نسبت كم رنگ بوده است.

  چرا معموال تا اسم نوآورى در روايت كردن 

قصه ها و افسانه هاى كهنمان به ميان مى آيد، حرف 
بعدى درباره رئاليسم جادويى و ادبيات امريكاى 
التين و «صدسال تنهايى» ماركز است؟ اگر آثار 
ماركز نبود ما چه پاسخى براى اين نوآورى 
داشتيم؟ منظورم اين است كه بدون نگاه كردن به 
كار ماركز ما خودمان چه كارهايى مى توانيم براى 

نوكردن قصه ها و افسانه هايمان داشته باشيم؟
ما ادبيات جديد را از غرب ياد گرفتيم. آنجا 
400 سال شيوه هاى مختلف ادبيات داستانى 
را آزموده اند. رئاليسم با دن كيشوت و تام جونز 
و باباگوريو شروع مى شود و بالفاصله با كارهاى 
داستايفسكى عمق پيدا مى كند. در ادامه در ادبيات 
جديد جهان جريان سيال ذهن شكل مى گيرد، 
داستان هايى از نوع بورخس و كافكا نوشته 
مى شوند و بعد هم رئاليسم جادويى به ميان مى آيد. 
دليل چنين تغييراتى اين است كه گسترش علوم 
و تحوالت اجتماعى به ادبيات هم منتقل مى شود. 
اما نوآورى فقط به رئاليسم جادويى ختم نمى شود. 
رئاليسم جادويى توانست در فضاى رئاليسمى كه 
تكرارى و كهنه شده بود يك جهان جديد باز كند؛ 
همان طور كه سوررئاليسم يكدفعه توانست دنياى 
جديدى را براى هنرمندان باز كند. ما زمينه هاى 
نوآورى را داريم و اگر بخواهيم صرفا از چيزى كه در 
غرب نوشته شده است تقليد كنيم، معنايى ندارد؛ 

اما الهام گرفتن خود به خود منفور نيست، چون 
كه جهان و انسان مجموعه واحدى است، مثال ما 
مينياتور را از چين ياد گرفتيم اما تقليدى كوركورانه 
نكرديم و بينش و باورهاى ما به اين هنر غلبه پيدا 
كرد. البته ما در ادبيات دستاوردهايى داشته ايم اما 
جهانى نشده اند، چون كشورهاى كمى فارسى زبان 
هستند و از طرفى ارتباط هاى جهانى ما خيلى ناچيز 
است. بدون غلو و مبالغه برخى داستان هاى مرحوم 
احمد محمود مثل مدار صفر درجه و درخت انجير 

معابد دست كمى از آثار ماريو بارگاس يوسا ندارد.

  وارد كردن تجربه هاى مردم شناسى به قالب 

داستان امروز، با ظرفيتى كه در تنوع روايت دارد، 
چقدر مى تواند توجه مخاطب را جلب كند؟

ما در سينما و ادبيات و بقيه هنرها يك بخش 
سرگرمى هم داريم كه نسبت به وجوه علمى و 
عميق و چنداليه -در تمام دنيا و نه فقط در ايران- 
بيشتر مورد استقبال قرار مى گيرد . طبيعى است 
اگر فرهنگ مردم با قالب داستان مأنوس و مألوف 
شود، مورد استقبال قرار مى گيرد. من براساس 
تجربه هاى خودم مى گويم اسطوره ها را كسى 
نه مى داند و نه مى شناسد و درك آن ها از سوى 
مخاطب، نياز به پس زمينه قبلى دارد كه داستان 

مى تواند در اين زمينه اثربخش باشد.

  چه صحبتى با مخاطبان خراسانى داريد؟ 

خراسان بزرگ كه شامل آسياى ميانه و افغانستان 
مى شد، محل ارتباط فرهنگ هاى مختلف چين، 
هند، روسيه و اقوام قرقيز و قزاق نيز بوده است و 
فرهنگى غنى و بسيار چشمگير دارد. خواهشم 
از مخاطب خراسانى و احتمالى ام اين است كه 
سخنان بزرگان اديبان ايــران را كه بيشتر هم 
خراسانى هستند -مثل ناصر خسرو، عطار، خيام، 
بايزيد و شيخ ابوسعيد-  فراموش نكنند؛ از جمله 
فرمايش هاى فردوسى بزرگ را كه برخردورزى 

تأكيد مى كند. 

به مناسبت روز دانشــجو انتشار آزمايشى 
برنامه هاى راديويى شــهرآرا آغاز شــد. 
مجيدخرمى، مديرعامل موسسه فرهنگى 
شــهرآرا، با بيان اينكه هدف اين موسسه، 
تنوع بخشى به محصوالت فضاى مجازى، 
ايجاد فضاى جذاب خبــرى و ارتباط بهتر 
با مخاطبانش است، گفت: با راه اندازى اين 
بخش، تالش مى كنيم راه هاى استفاده بهتر 
مردم از محتواى توليدشده در تحريريه را 

گسترش دهيم.
خرمى تصريــح كرد: در اين راســتا از روز 
شانزدهم آذر پخش برنامه هاى راديو شهرآرا 
درقالب برنامه هاى ثابتى همچون تيترهاى 
روزنامه هاى مشــهد، برنامه طنز راديويى 
سقلمه، برنامه كوله كتاب، داستان شب و 

همچنين راديومترو آغاز شده است.
مديرمسئول روزنامه شهرآرا با بيان اينكه 
پادكست هاى شعر و داستان خوانى، خبر 
فورى، موضوعــات فرهنگى اجتماعى و... 
از ديگر برنامه هاى راديويى توليدشده در 
موسسه فرهنگى شهرآراست، خاطرنشان 

كرد: استوديو صداى واحد فضاى مجازى 
از بخش هــاى جديد موسســه فرهنگى 
شهرآراســت كه كار توليد پادكست هاى 

يادشده را به عهده دارد.
خرمى تاكيد كرد: در اين برنامه ها ســعى 
شده اســت با بيان مســائل، دغدغه ها و 
نظرهاى مردم، گفت وگو با كارشناســان، 
اســتادان و مســئوالن شــهرى، اجراى 
نمايشــنامه راديويى و معرفى كتاب هاى 
متنــوع و... راه ارتباطــى جديــدى را با 

مخاطبان روزنامه شهرآرا بگشاييم.
شــايان ذكــر اســت؛ پادكســت يكى از 
ســامانه هاى ارتباطى جديــد و به روز در 
فضاى مجازى و روشى مناسب براى انتشار 

محتواى الكترونيكى ازطريق صداست .
توليــدات راديويى شــهرآرا در صفحات 
رسمى شهرآرا در شــبكه هاى اجتماعى 
 @shahraranews بــه نشــانى
تخصصــى صفحــه  همچنيــن  و 
podcastcity@ براى عالقه مندان و 

مخاطبان اين رسانه دردسترس است. 
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رســانه هاى جديد، ستاره هاى 
جديــد. در عصــرى زندگــى 
مى كنيم كه به واسطه  فناورى، 
هركسى مى تواند با تلفن همراه 
خود به شهرت دست پيدا كند؛ 
شــهرتى كه با آنچه از شهرت 
مى دانيم، كامال متفاوت اســت. شهرتى 
كه مختص دنيــاى مجازى اين روزهاى 
ماســت؛ اين گفتــه  ســينا كيان پور، 

كارگردان مستند «اينستاگرامر» است.
ســينا  كيان پور كه عالوه بر كارگردانى 
اين مســتند، تدويــن و تهيه كنندگى 
آن را نيز برعهــده دارد، فارغ التحصيل 
كارشناسى ارشد در رشــته عكاسى از 
دانشــگاه تهــران اســت و پيش از اين 
كارگردانى مستند كوتاه «براى زمستان 
آماده شو» را نيز در كارنامه هنرى خود 
داشته است. هرچند به سختى مى توان 
نام مســتند بر روى اين فيلم گذاشت، 
چراكه مخاطــب درواقع با يك پژوهش 
اجتماعى گفت وگومحور روبه روســت 
كه چندان هم اصول پژوهشى را رعايت 
نكرده اســت. نه خبرى از كارشــناس 
ارتباطاتى اســت، نه جامعه شناسى و نه 
حتى حوزه ICT. انگار هدف فيلم ســاز 
صرفا شنيدن حرف ها و بعضا درددل هاى 
هميــن اينفلئونسرهاســت و به دنبال 
واكاوى مسئله و چرايى شهرت بى دليل 
اين افراد نرفته اســت. داستان با روايت 
كسانى شروع مى شــود كه جزو اولين 
نفراتى هســتند كــه پا به ايــن دنياى 
متفاوت گذاشته اند و به قول خودشان، 
فكر نمى كردند اين آينده در انتظارشان 
باشــد. بعضى از آن ها به اين شــبكه به 
چشم موضوعى تفريحى و بعضى ديگر 
به عنوان ويرايشگر عكس از آن استفاده 
مى كردند كه پس از باالتررفتن فالوورها، 
اين شــبكه اجتماعى به عنصرى جدى 
در زندگــى آنان تبديل شــده اســت. 
نكته  بارز و درخورتوجــه در اين فيلم، 
درباره  شــخصيت ها و اينستاگرامرهاى 
منتخب شــده اســت كه فارغ از تنوع 

شخصيتى و سبك زندگى شان، افرادى 
كامال معمولى هستند كه پيش از حضور 
در اينستاگرام، چهره  معروفى نبوده اند 
كه حــاال به يــك تريبون دســت پيدا 
كرده باشــند، بلكه تنها و تنها به كمك 
اينستاگرام به شهرت رسيده اند؛ تاآنجا كه 
مثال كارمند بانك، پدرشان را مى شناسد 
يا در خيابان شــناخته مى شــوند و با 
شــهرت يك عكاس خارجى مقايســه 
مى شوند. ازاين رو شايد بتوان گفت فيلم 
اينســتاگرامر، حالتى شــناور دارد و نه 
مستند است و نه پژوهش. مجموعه اى از 
گفت وگوهايى است كه سؤاالت چالشى 
كمترى را دربرمى گيرد. فيلم ســاز انگار 
با اينستاگرامرهاى داخل فيلم تاحدى 
تعــارف دارد و جــز در يكى دومــورد، 

سؤاالت اساسى خود را مطرح نمى كند.
به هرحال اينستاگرام، به يك رسانه قوى 
و نقل محافل رســانه ها تبديل شده كه 
كارشناسان بسيارى به بودن آن، اعتقاد 
راســخ دارند و معتقدند كه حرف هاى 
اصالح طلبان حكومــت و دولت بايد از 
طريق ســلبريتى هاى اينســتاگرام به 
گوش مردم برســد تا تأثيرگذار باشــد. 
فعاليت هــاى يكســان برخــى از اين 
سلبريتى ها در قبال مقوله هاى سياسى، 
اجتماعى و فرهنگى ازقبيل تحريم دارو، 
مبارزه با خشــونت عليه زنان و مقابله با 
كودك آزارى، گواهى بر همين ادعاست.

فيلم اينستاگرامر با آنكه آغاز كوبنده و 
مناسبى دارد (ويدئويى كوتاه از سخنرانى 
مخترع دوربين پوالرويــد كه اى كاش 
اســتفاده از ايــن صحنه هاى مســتند 
تاريخى در فيلم بيشــتر بود)، كمى به 
بيراهه مى رود و صرفا به اينفلئونســرها 
و صحبت هاى حاشيه اى آنان مى پردازد 
و نه تحليــالت سياســى. بااين حال، از 
آن جهت كه ســراغ پديده اى فراگير و 
جهان شمول رفته كه اين روزها به مثابه  
تيغ دولبه اى در تأثيرگذارى اجتماعى، 
سياســى و فرهنگــى در تمامى جوامع 
عمل مى كند، فيلمى جــذاب و ديدنى 

است.

۰۵

۱۳۹۷ آذر   ۱۸
۱ ربیع الثانی ۱۴۴۰ 
شـــــماره ۲۷۰۹

۱شنبه

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۱۳۹۷ آذر   ۱۸
۱ ربیع الثانی ۱۴۴۰ 
شـــــماره ۲۷۰۹

۰۴

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۱شنبه

مترجم خراسانی و فیلسوفی 
که رمان نوشته است
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آزاده 
نامداری:
به لحاظ 

اخالقی من 
دنبال این 
نیستم که 

کسی شلغش 
را از دست 

بدهد تا من 
کاری به دست 
بیاورم، ماجرا 
این است که 
 اکنون فضای 

صداوسیما 
اینگونه است.

سلبریتی های خیالی 

نگاره
18 آذر سالروز تولد ملك الشعرا محمدتقى بهار 
(1265 - 1330) است. اين شاعر و روزنامه نگار 
و تاريــخ دان و سياســت مدار زاده مشــهد، از 
شــخصيت هاى مهم تاريــخ و فرهنگ معاصر 
ايران است.  او در جوانى در شمار آزادى خواهان 
درآمد. از مخالفان رضاخان بــود و يك بار هم 
هدف ترور واقع شــد كه تصادفا شخصى شبيه 
او كشته شــد. احوال فردوسى،  سبك شناسى 
(3جلد)و تاريخ مختصر احزاب سياسى (2جلد) 

برخى از كتاب هاى متعدد او هستند. 

محمد 
دهقانی، 
پژوهشگر 
ادبیات: 
فرهنگستان 
واژه هایی را 
که می سازد 
به زور از 
طریق رادیو و 
تلویزیون به 
خورد مردم 
می دهد. 
زبان را 
نمی شود 
به زور به 
خورد 
مردم داد. 
مردم زبان 
خودشان 
را دارند و 
بهتر است 
آن زبان را 
به خوبی 
یاد بگیرند 
و متناسب 
با آن 
شیوه های 
درستی را 
در پیش 
بگیرند.

براين َمگى (متولــد1930) كه 

اد
ید

رو

شــهرتش مديون گفت وگوهاى 
تلويزيونــى اش بــا فيلســوفان 
برجســته اســت، در ايــران با 
كتاب هايى چون «فالسفه بزرگ: 
آشــنايى بــا فلســفه غــرب»، 
«سرگذشت فلسفه»، «داستان 
فلسفه» و «مردان انديشه: پديدآورندگان 
فلسفه معاصر» شناخته مى شود. اما او در 
حوزه ادبيات نيز كار كرده اســت و به جز 
اشــعارش يك رمان هم به چاپ رســانده 
است. «مواجهه با مرگ» تنها رماِن كارنامه 
َمگى است. اين رمان به شــيوه داناى كل 
روايت مى شود و داســتان مردى را بازگو 
مى كند كه با دو مسئله ســرطان و عشق 
روبه روســت. جان اســميِت سى ساله كه 
يك سالى است در بيروت زندگى مى كند، 
يك روز صبح متوجــه چند غده قرمز روى 
گردنش مى شــود. به لندن بازمى گردد و 
بيمارى اش ســرطان خون درمان نشدنى 
تشــخيص داده مى شــود اما قضيه را از او 
پنهــان مى كننــد. جاِن بى خبر، عاشــق 
دخترى نقاش به نام آيوا مى شود. دختر كه 
از طريق آشناياِن جان به موضوع پى مى برد، 

تصميمى مى گيرد كه ادامه رمان را شكل 
مى دهد.

اثر داستانى «مواجهه با مرگ» به جز اينكه 
به قلم نويسنده اى اهل فلسفه نوشته شده و 
ناشرى فرهيخته و خوش نام چون نشر نو آن 
را منتشر كرده است، يك ويژگى ديگر هم 
دارد كه شايد براى ما خراسانى ها جذابيت 
خاصى داشــته باشــد. مترجم ايــن اثر، 
شــادروان مجتبى عبدا... نــژاد (1396 - 
1348) مترجم پركار خراســانى اســت 
كه به گفته ناشــر، اندكى پــس از ترجمه 
اين كتاب درگذشــت. او كــه كتاب هايى 
در حوزه اسطوره و افســانه و نيز شمارى 
از داســتان هاى پليســى آگاتا كريستى 
را به فارســى برگردانده بود، در واپســين 
تالش هــاى فرهنگى خود ســراغ رمانى 
از براين مگى رفــت. عبدا... نــژاد درباره 
«مواجهه با مرگ» نوشــته بود: «در تمام 
مــدت ترجمه به مــرگ فكــر مى كردم. 
شــبح مرگ باالى ســرم ايســتاده است 
و رهايم نمى كند.» و شــبِح ســياه مرگ 
او را خيلــى زود بــه «مواجهــه با مرگ» 
برد. ايــن كتــاب در 598 صفحه به چاپ 

رسيده است. 

اين روزها
از غنچه هاى پرپر اين باغ معلوم است

اينجا كسى از لذت ديدار محروم است
چون بركه اى تنها و بى مهتاب در رؤيا
در قصر پاييزى خود پاييز مغموم است
وقتى كه از مرز نگاهت رد شدم ديدم

هر فصل، فصلى عاشق و بى تاب و منظوم است
اين روزها با هيچ كس حرفى نبايد زد

حتى هواى بين لب ها نيز مسموم است
با اشك هايم عاقبت يك روز خواهم شست
دست از جهانى كه در آن مظلوم، محكوم است
محمدمهدی ناصری

من مصمم بودم
زير شاخه هاى آن درخت تنك

روى خاكسترى هاى پراكنده زمين
جاى تو خالى بود

من اما
ساده و پيچيده

تو را براى هزار و چندمين بار 
در خودم مى كشتم و زنده مى كردم

عجب صبح مسيح وارى داشتم بى تو... 
ديوانه بودم

ديوانه اى سبز پوش،
زنجير در سپيدى پيراهنت... 

 
من مصمم بودم در تو

فريب صلح را باور كنم 
و تو مقيد بودى به كشتن... 

درنا سلطانی 

دوشنبه هاى نوانديشى 
نام نشست هايى است 
كه كانون دانشگاهيان 
خراســان هــر هفته 

برگزار مى كند. 
مجموعــه اى از اين نشســت ها كه با 
عنوان «از اسالم قرآن تا اسالم حديث» 
تشكيل مى شود، در دوشنبه پيش  رو 
چهارمين جلســه خود را پشــت سر 

خواهد گذاشت. 
محــور اين نشســت مقايســه آراى 

جرج طرابيشــى، انديشمند سورى و 
نويســنده كتاب «من إســالم القرآن 
إلى إســالم الحديث»، و ســيدكمال 
حيــدرى، از مراجــع تقليد شــيعه، 

است. 
دوســتداران اين مباحــث مى توانند 
فردا از ســاعت 18 تا 20 بــه كانون 
دانشــگاهيان خراســان به نشــانى 
بولوار وكيل آبــاد، نبش هفــت تير، 
كنــار گل فروشــى، پــالك 560 

مراجعه كنند.

  یک نشست و ۲ کتاب

اگرچه عنوان نشســت ادبــى اى كه 
چهارشنبه اين هفته در فرهنگ سراى 
حجاب برگــزار مى شــود «يك عصر 
يك نويســنده» اســت، قرار اســت 
شــركت كنندگان در ايــن برنامه با 

2كتاب روبه رو شوند. 
يكى از اين كتاب ها «ديالوگ با متن» 
اثرى تحليلى و ديگرى «سياوش اسم 
بهترى بود» رمان است. به جز محمد 
رياحى و ليال صبوحى، نويسندگان اين 

2 كتاب، شــمارى از داستان نويسان 
باسابقه مشهد نيز در اين برنامه شركت 
خواهند كرد تا در حضور آن ها از كتاب 
اول رونمايــى و دومى نقد و بررســى 

شود. 
دنبال كننــدگان ادبيــات داســتانى 
مى تواننــد از ســاعت 16 تــا 18 در 
فرهنگ ســراى حجــاب واقــع در 
بولــوار هدايــت، هدايــت غربــى، 
انتهــاى هدايــت 39/10، حضــور 

پيدا كنند. 

دوازدهمين جشنواره 
لمللــى ســينما  بين ا
حقيقــت از 24آذر به 
ميزبانى مشهد برگزار 
مى شــود. به گزارش شــهرآرا، پرديس 
ســينمايى هويزه از اين تاريخ هم زمان با 
تهران، گزيــده اى از فيلم هاى اين رويداد 

بين المللى را به نمايش خواهد گذاشت.

  پیش کسوت تئاتر مشهد درگذشت

از  طاهــرى،  جــواد  گذشــته  روز 

پيش كسوتان تئاتر مشهد، درگذشت. به 
گزارش شهرآرا، جواد طاهرى كه از حدود 
پنج سال قبل به بيمارى ديابت مبتال شده  
بود، صبح روز گذشته 17آذر از دنيا رفت. 
او ليسانس تئاتر داشت و در دوران جنگ 
تحميلى با تشكيل گروه نمايشى با رفتن 
به جبهه، براى رزمنــدگان نمايش هاى 
طنز اجرا مى كرد.  طاهرى بعد از جنگ 
نيز در سازمان بسيج هنرمندان فعاليت و 
به عنوان نيروى ادارى به هنر نمايش اين 

شهر كمك مى كرد.

  نمایشــگاه منتخبی از آثــار هنرهای 

تجسمی

به همــت انجمن هنرهاى تجســمى 
اســتان، نمايشــگاه منتخبى از آثار 
اســتادان، هنرجويان و دانشــجويان 
نقاشــى، معــرق، مجسمه ســازى، 
بــا  پتــه دوزى  و  خوشنويســى 
عنوان نمايشــگاه بــزرگ هنرمندان 
اســتان خراســان رضــوى، در بازار 
فرهنگ وهنــر مجتمع زيســت خاور 

برگزار مى شود. 

به گزارش شــهرآرا، اين نمايشــگاه 
كــه از هفدهــم آذر گشــايش يافته 
است، تا دوشــنبه نوزدهم آذر، صبح  
از ســاعت9 تــا 14 و بعدازظهرهــا 
پذيــراى   21 تــا   17 ســاعت از 
عالقه منــدان به هنرهاى تجســمى 

است. 
الزم به  ذكر اســت آثار اين نمايشگاه 
به مناســبت روز جهانى حقوق بشر، 
به نفع خيريه به  مزايده گذاشته خواهد 

شد. 

نگاهی به 
اسالم از دیدگاه 
قرآن و حدیث

مشهد؛ میزبان 
جشنواره 
سینماحقیقت

قاســمی| در چند سال اخير 

ش 
زار

گ

بازار برخى سريال ها به قدرى 
داغ شده اســت كه در برخى 
مواقع، گــوى ســبقت را از 
فيلم هاى سينمايى ربوده و 
آمــار دانلود از ســايت هاى 
ارائه دهنده را به بيشترين حد 
خود رسانده است؛ دانلودهايى كه شايد 
تعداد زيــادى از آن هــا كار جوانان و 
عالقه منــدان ايرانى باشــد، اما تعداد 
اندكى از آن ها نيز به خاطر سريال هاى 
ايرانــى اســت. درواقع بســيارى از 
سريال هاى روز دنيا نه تنها دست كمى 
از فيلم هاى ســينمايى ندارند كه در 
برخى مواقع با جذابيت هاى ويژه خود 
مخاطبان بيشترى را جذب كرده اند و 
با محور قرار دادن موضوعات روز دنيا 
همچون فناورى، عواطف انسانى و... و با 
بهره گيرى از داســتان هاى غنى و گاه 
پيشــينه هاى تاريخى، توانســته اند 
بســته اى پروپيمــان از نيازهــاى 
مخاطبان، تهيه و به بازار عرضه كنند، 
به گونه اى كــه در ايــن روزها صنعت 
سريال ســازى با صنعت ســينما در 
كشــورهاى مختلف برابرى مى كند و 

هم پاى هم حركت مى كنند.
در چنيــن شــرايطى كــه همــه 
كشــورها ســعى مى كننــد صنعت 
سريال سازى شــان را هم پاى صنعت 
سينما پيش ببرند، سريال هاى ايرانى 
سال هاست نتوانسته اند مخاطبانى را 
همچون مخاطبان دهه هاى60 و 70 به 
خود ببينند؛ آن دوران خاطره انگيز كه 
هر هفته چشم مى كشيديم براى ديدن 

قسمت بعدى يك سريال.

  چــه اتفاقی برای صداوســیما افتاده 

است؟

رضــا داوودنــژاد، بازيگر ســينما و 
تلويزيون كه او را در ســال گذشته با 
ســريال «پنجــرى » در خانه هايمان 
ديديم و امسال هم قرار است با سريالى 
ديگر مهمــان خانه هايمان باشــد، از 
ريزش شــديد مخاطب صداوسيما در 
دهه هاى اخير مى گويد و معتقد است 
كه علت اين ريزش بايد به طور جدى 
بررسى شود تا ببينيم چه اتفاقى براى 
صداوســيما افتاده اســت. اين بازيگر 
تلويزيــون با بيــان اينكه 20ســالى 
با صداوســيما همكارى كرده اســت، 
ادامه مى دهد: صداوســيما ديگر آن 
بيننده قديمش را ندارد، درحالى كه در 
دهه هاى گذشته، شبكه هاى تلويزيون 
بيننده هاى بيشــترى داشــت و اين 
موضوع، چالش امروز صداوســيماى 
ماست كه باعث شده است رو به افول 
حركت كند.داوودنــژاد بعد از مكثى 
مى گويد: ازطرفى ما در ســال2018 
زندگى مى كنيم؛ عصــرى كه جذب 

مخاطب، هنر زيادى مى خواهد.

  رقابت جدی سریال ها 

با فیلم های سینمایی

به گفتــه او، االن تلويزيــون آمريكا 
ســريال هايى توليد مى كنــد كه گاه 
بهتر از فيلم هاى ســينمايى آن كشور 
اســت. هميــن موضوع باعث شــده 
اســت سريال ســازى در اين كشــور 
بــا ســينمايش در رقابــت باشــد و 
سريال سازى در كشورهاى زيادى به 

صنعتى پول ساز بدل شود.
اين هنرمند ادامه مى دهد: جالب است 
كه با ديدن اين سريال ها، تجربه هاى 
زيادى كسب مى كنيم و از ديدن آن ها 

لذت  به شــدت 
مى بريم. بسيارى 
از اين سريال ها از 
ساخت  كيفيت 
آن هــا گرفتــه 
قصه گويى،  تــا 
خوبى  فضاهاى 

دارند و داســتان آن ها نيز كشــش و 
تعليقى قوى دارد.

ايــن هنرمند، نبــود فضــاى رقابتى 
و ســليقه اى عمل كردن مســئوالن 
صداوسيماى ايران را از مهم ترين داليل 
از دست رفتن مخاطبان مى داند، با اين 
حال رضاداوودنژاد به عنوان يك بازيگر 
اميدش را از دست نداده و معتقد است 
همين كــه بتواند لبخنــد را روى لب 
چند نفر بيــاورد، ارزش زيادى برايش 
دارد و نمى توانــد به خاطر نامناســب 
بودن شرايط، تالشش را متوقف كند 

و كنار بكشد.

  خأل ایرانی بودن در سریال های ایرانی

در بررسى علل و عوامل افت مخاطبان 
صداوسيما و نبود سريال هاى جذاب، 
نبود متن هاى داستانى قوى از عوامل 
مهمى به شمار مى رود؛ اولين موضوعى 

كه حمزه ابراهيم زاده، منتقد و مدرس 
سينما، به آن اشــاره كرده و مى گويد: 
وارد شــدن هم زمان ادبيات داستانى 
به معناى نوين ســينما و تئاتر، يكى 
از عوامل نبود پشــتوانه اى قوى براى 
ســاخت سريال هاســت كه به سابقه 

فرهنگى ما بازمى گردد.
اين مدرس دانشــگاه نبــود حوصله 
براى ديدن فيلم هاى طوالنى، مسائل 
اقتصادى و شــبكه هاى اجتماعى را از 
داليل ديگرى مى داند كه باعث شــده 
است اســتعدادها به ســمت ساخت 

سريال كشيده شود.
او همچنين به قدمت 
دوهزارســاله برخــى 
كشــورها در ادبيــات 
داســتانى، آن هم در 
ژانرهاى مختلف اشاره 
كــرده، ادامه مى دهد: 
در اين كشورها وقتى 
ســينما و به تبع آن تلويزيون متولد 
شــد، موضوعات را بارها آزمون و خطا 
كردند و ژانرهاى مختلف را به نمايش 

گذاشتند.

 حرکت به سمت ســریال های ترکی و 

هندی

يكى از ضعف هاى صداوسيما در ساخت 
ســريال در ســال هاى اخير، تصنعى 
كردن برخى فضاها به دليل دور شدن 
از سبك و اسلوب زندگى ايرانى است؛ 
درســت برعكس برخى آثار موفق ما 
در حوزه ســينما همچون «ميهمان  
مامان» و «يه حبه قند» كه با استفاده 
از سبك و سياق زندگى ايرانى و نمايش 
دادن فرهنــگ بومى مان، توانســتند 
مخاطبان زيادى را جذب كنند. شايد 
رعايت چنين موضوعى در سريال ها، 
بتواند ســريال هاى ايرانى را تاحدى 

بــه جذابيت ســريال هاى پرمخاطب 
خارجى نزديك كند.

ابراهيــم زاده در ايــن زمينــه بــه 
برخــى رمان ها و قصه هــاى ايرانى از 
نويسندگانى همچون صادق هدايت، 
محمود دولت آبادى و... اشاره مى كند 
و مى گويد: جنــس اين داســتان ها 
به گونه اى است كه سبك زندگى ايرانى 
به خوبى در آن ها پرداخته شده است و 
مى تواند به عنوان منبع فيلم نامه هاى 
ســريال هاى جذاب ايرانى اســتفاده 
شود. با وجود اين پشتوانه ، سريال هاى 
ما با ايجاد فضاهاى پالســتيكى شبيه 
به سريال هاى تركى، هندى و كره اى 

درپى ايجاد جذابيت هستند.
او ادامه مى دهد: ســريال هاى درام و 
خانوادگى ساخته شده با سبك زندگى 
ايرانى و سريال هايى با فضاهاى تاريخى 
همچون آثار حسن فتحى مخاطبانى 
داشته اند. بنابراين مى بينيم كه اگر قرار 
باشد سريال  پرمخاطب بسازيم، بايد به 
اســلوب ايرانى توجه كنيم و فضاهاى 
ايرانى را در سريال هايمان بگنجانيم نه 
اينكه سعى كنيم به سمت سريال هايى 
با فضاهاى پالستيكى و تصنعى حركت 
كنيم. ايــن به معناى خاطره  ســازى 
نيست و برگ برنده سريال هاى موفق، 
در گنجاندن فرهنگ و ملموس كردن 

آن سريال براى مخاطبانش است.

  لــزوم کار تحقیقاتــی بــرای پرورش 

نویسندگان

ابراهيم زاده يــادآورى مى كند: نياز به 
كار تحقيقاتــى گســترده اى براى پر 
كردن خأل قصه سريال ها وجود دارد تا 
از آن طريق، از ادبيات داستانى استفاده 
شــود. همچنين مديــران فرهنگى 
بايد در فكر پرورش نويســندگان در 
ژانرهاى مختلف باشــند تــا به عنوان 

مثال پرمخاطب تريــن ژانر دنيا يعنى 
ژانر معمايى، در ســريال هايمان نمود 

پيدا كند.
به گفته اين سينماگر، گذشته از محتوا، 
موضوعات تكنيكى نيز از مسائلى است 
كه جذابيت ســريال هاى ما را از بين 
برده اســت. او از سريال هايى همچون 
«ســتايش» و «نرگس» ياد مى كند 
كه بارانى از حوادث روى ســر كاراكتر 
اصلى مى ريــزد و مى گويــد: در اين 
سريال ها فرصتى براى واكنش و تالش 
شخصيت ديده نمى شود و اين همان 
الگوى ســريال هاى آبكى است كه در 
آن كاراكتر انگيزه اى قوى براى تالش 

كردن ندارد. 
برعكس در ســريالى همچون «ليلى 
با من اســت»، ما مى بينيــم كاراكتر 
به خاطــر انگيزه هــاى شــخصى اش 
تــالش مى كنــد از جبهه فــرار كند 
و ايــن تضــاد و تناقــض، مخاطب را 
ميخكوب قــاب تلويزيــون مى كند، 
درحالى كــه اگــر بازيگــر اصلى آن 
ســريال هم قرار بــود مثــل برخى 
فيلم هاى دفاع مقدســى، شخصيتى 
الهى داشــته باشــد، هيچ جذابيتى 

براى ما نداشت.
باتوجه به تالش نكردن صداوسيما براى 
بازگرداندن مخاطبان خود، نمى توان 
اميد داشت كه سير نزولى استقبال از 
تلويزيون بتواند مسير خود را به سمت 
تعالى طى كند، مگر آنكه عزمى جدى 
براى دريافت اسلوب ايرانى و گنجاندن 
آن در ســريال هاى ايرانــى، به عنوان 
داشته و پيشينه فرهنگى و بومى مان 
وجود داشته باشــد؛ عزمى كه بتواند 
داســتان هاى غنى ايرانــى را دركنار 
اســتفاده از اســتعدادهاى هنــرى و 
فنــاورى روز دنيا در قــاب تلويزيون 

نمايش بدهد. 

سریال های مخاطب گریز
دالیل موفق نبودن مجموعه های تلویزیونی در گفت وگو با رضا داوودنژاد و حمزه ابراهیم زاده

بگیرند.

داستان نویسی بینش ایرانی می خواهد
گفت وگو با محمدعلی علومی، نویسنده و اسطوره شناس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نماشهر  ـ 

«در جستجوی 
فریده» در مشهد

شــب گذشــته اكــران مردمــى مســتند « در جســتجوى 
فريــده » روايتــى از قصــه زندگــى زنى كــه بــراى يافتن 
هويتــش از آمســتردام به مشــهد ســفر ميكند ، بــا حضور 
عوامــل فيلــم در پرديــس ســينمايى هويــزه برگزار شــد .
پــس از پايــان نمايــش ايــن مســتند، كــوروش عطايــى 
و  گــپ  در  اثــر  ايــن  كارگردانــان  موســوى  آزاده  و 
گفــت بــا تماشــاچيان  بــه ســواالت آنــان پاســخ دادند.

گذشته از محتوا، موضوعات 
تکنیکی نیز از مسائلی است 
که جذابیت سریال های ما را 
از بین برده است

گذشته از محتوا، موضوعات 
تکنیکی نیز از مسائلی است 
که جذابیت سریال های ما را 
از بین برده است

چامه سرا

شهرآرا را بشنویم
آغاز انتشار آزمایشی برنامه های رادیویی شهرآرا
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