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بانونگاری
زنان در جهان رسانه
حضوری به رنگ آبی در شط رنج

پرونده:

مزین السلطنه و ر نج های »اولین« بودن

نگاهی به نقد ادبی در دهه  چهل

شعر امروز 
در غیبت چشمان باز نقد
حاصل آن همه نقد و 
جدل،خاموشـــــــی!

 سیدعلی میرفتاح: 
محیط مطبوعات  
»زنانه« شده





در قایق های تاریک
بر آب های تاریک

در سفریم   
نه سری دلخوش کرانه ای

نه دلی سرخوش بندری
همین خوشیم

  که راز مروارید می گشاییم
منوچهر آتشی
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 آزما نشریه ای است مستقل که به هیچ گروه و حزب و جناحی وابسته نیست.
 آزما صرفا آثاری را چاپ می کند  که مستند  و مستد ل باشد .

 آزما د ر ویرایش و کوتاه کرد ن مطالب آزاد  است.
 چاپ آثار و مطالب به معنی تایید  د ید گاه  های پد ید آورند ه ی اثر نیست.

 تکثیر و استفاد ه از مقاالت آزما با ذکر ماخذ آزاد  است.
 مطالب فرستاد ه  شد ه برای مجله باز پس د اد ه نخواهد  شد .

جهت رعایت اصول حرفه ای مجله ی  آزما از ارائه ی متن مصاحبه ویرایش شد ه به مصاحبه شوند ه   به 
معذور است و متن گفتگوها با رعایت همه جوانب اخالق روزنامه نگاری د ر مجله چاپ خواهد  شد .
 فایل صوتی مربوط به هر مصاحبه د ر د فتر مجله نگهد اری می شود  و د ر صورت لزوم مورد  استناد  

قرار  خواهد  گرفت.



سرد بیر گریزندگان از نقد و بار مسئولیت

آرمان های رنگ باخته در حرفه ای دشوار

... آن که می دارد تیمار مرا، کار من است

دنیای بهتر را زنان فهمیده می سازند

محیط مطبوعات »زنانه« شده

نخستین روزنامه نگار زن دنیا؛ پیام آور صلح)آنا مارگریت دو نویر(

مارتا گلهورن، آتشفشانی که خاموشی را تاب نیاورد

جنگ نگارانی که با جنگ،جنگیدند...

مری کولوین خبرنگاری با چشم  بند سیاه

هدف، غیر ممکن است!

سامانی در عرصه ای بی سامان

این نوابغ در کجا محک خورده اند

فرهاد عابدینی، مسعود کریمخانی، محمدعلی شاکری یکتا، یاسمن کازرانی و ...

دو شعر از مارگارت اتوود

آواز پول و رقص سرمایه
درباره تئاتر موزیکال

آقای قناصه و خانم گرینوف

وقتی ماست حکومت را به دست گرفت
پنــج» تیین« 

محتــوایی تنیده در فرم جــذاب
نگاهی بر مستند بهارستان خانه ی ملت

متفکران  بزرگ، شهر پریان، بابا یاگا تخم گذاشت، پطرزبورگ، در کشاکش دین و دولت و رویاهای انقالبی

حضوری به رنگ آبی در شط رنج
زنان در جهان رسانه

بانونگاری

دریغی بر آن فصل خوبی که رفت

فهرست

عبدالرحمن نجل رحیم - مغزپژوه

ناصر پویش

ناصربزرگمهر

گفتگو با علی اکبر قاضی زاده

گفتگو با سیدعلي میرفتاح

ترجمه: سیمین دخت گودرزی

ترجمه: سیمین دخت گودرزی

ترجمه: مهتاب خسروشاهی

ترجمه: ماهور صفرزاده

ترجمه: سها دادمند

گفتگو با علیرضا ملک زاد

حافظ موسوی

امیر فرض اللهی

سینا دادخواه

جان اسکالزی
اورال خان بوکی

ترجمه: شهاب مقربین

سّید   فرید   قاسمی                   

زهره نیلي

گفتگو با مینو بدیعی

گم شدن در خود و از خویش ناپیداشدن

ریشه های رنج بشری در خط و رنگ

حاصل آن همه نقد و جدل، خاموشی

شعر امروز در غیبت چشمان باز نقد
میزگرد بررسی وضعیت نقد شعر معاصر با حضور مشیت عالیی، کامیار عابدی و حافظ موسوی

هوشنگ اعلم

یادداشت

میــــزگرد

نگـــــاهنیـم

یادداشت
نخست

از یـادهـا
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گفت و گو

شعرخودمان
شعــردیگران

درحوالی صحنه

داستان ایرانـی
داستان خارجی

نقــــــــــــــد

پیشخوان کتاب



تافته جدا  داعیه ی  نیستم که  ندارم و خود دیگرپندار هم  قصد خودزنی 
بافته بودن داشته باشم. هرچه هستم. زاده ی این آب و خاکم و در پهنه ای 
از جغرافیا که خاورمیانه اش نامیده اند و در فرهنگ سیاسی »جهان سوم« 
نامیده شده بزرگ شده ام و دور از جان حافظ علیه الرحمه، شباهتکی به 
او دارم که آن هم چندان اهل سفر نبودن است مگر به ضرورتی و از سر 
اجبار که دل کندن از یار و دیار همیشه برایم تلخ بوده است حتی برای 
مدتی کوتاه. این ها را گفتم که بگویم نه پرشمار سفر به غرب داشته ام و 
با خلق و خوی  نه  نه چندان غور و تفحصی در فرهنگ عمومی غرب و 
اهل فرنگ آن قدر آشنا که بخواهم مقایسه ای داشته باشم میان آن ها 
و مردم هم وطنم و این که آن ها چنان اند و ما چنین و اصال چرا مقایسه؟ 
همین که بتوانم خودم را و »خودم«های دیگر را که در این گوشه از جهان 
زندگی می کنیم و به عنوان یک ملت مشابهت های بد و خوب بسیار داریم 

درست تر ببینم و بهتر بشناسم و قضاوت کنم بس است. 
تعریف.  شیفته ی  و  تعارف  اهل  هستیم  مردمی  ما  بگویم.  کالم  یک  در 
و  برنمی تابیم  دلسوزی  و  دوستی  سر  از  حتی  را  خود  »نقد«  که  ملتی 
برعکس، دایم در پی نقد دیگران و »انتقاد« از غیریم و این نقدناپذیری 
نتیجه اش مسئولیت ناپذیری ماست و خوب یاد گرفته ایم که اشتباهاتمان 
بیاندازیم و هر  را به گردن دیگری و دیگران و »مه و خورشید و فلک« 
گفتار و رفتار خود را اگر مثبت می پنداریم به هیاهو در بوق کنیم و خودی 
بنماییم. تا بر مبلغ تعریف هایی که احتماال از ما می شود، بیافزاییم و در 
از  حتی  را  واقعی مان  »خود«  دیگران  تعارف های  و  تعریف  پشت  و  پس 
این  به تماشا بگذاریم و  از خود  ایده آل  خودمان پنهان کنیم و تصویری 
»نقدناپذیری« ما به گمانم برآمده از باور غلطی است که در طول تاریخ 
در ما نهادینه شده باوری برآمده از خودبزرگ پنداری و خودبرتربینی هایی 
که نخست حاکمانمان گرفتار آن بوده اند و به تبعیت از آن ها، ما رعایای 
آورد  وجود  به  آن ها  ذهن  در  را  خودبرتربینی  این  که  آن چه  و  نجیب! 
حکم  آن  بر  که  سرزمینی  و  زمین  بر  خدا  سایه ی  و  شاهان اند  شاه،  که 
می رانند هدیه ی خداوند به آنان است تملق گویی برخی از رعایا در مقام 
چاکران درگاه بود و گذاشتن نه کرسی فلک زیر پایشان و باوراندن قدرت 
الیزالشان به خود و دیگر رعایا و خنده دار این که وقتی این قدرت الیزال 

در بزنگاه های تاریخی در هم شکسته و همچون دیواری در خود پوسیده 
با خاک یکسان شده اما تصویر قدرت برتر بودن حاکمان جدید به جای 
حاکم خاک شده چون ویروسی در ذهن رعیت بی نوا نفوذ کرده و تداومی 
زندگی خودمان هرچند  نیز در حیطه ی  این که »ما«  و  یافته  انکارناپذیر 
که رعیتیم اما رعیت آن  قدر قدرتیم و گل سر سبد عالم و از سوی دیگر 
باورمان به مشیت الهی است و این که هرچه هستیم و هرچه که می کنیم 
به خواست خدا بوده هست و نیز خط سرنوشتمان. پس چندان مسئولیتی 
متوجه ما نیست و این باور به آن جا رسیده که حاضر نیستیم مسئولیت 
هیچ یک از اعمالمان را بپذیریم و آن جا هم که نمی توانیم اشتباهات خود 
بدانیم، دیگران و عوامل مختلف را مسبب می دانیم و  الهی«  را »مشیت 
نه خودمان را و طبیعی است که وقتی مسئولیت پذیر نیستیم »نقدپذیر« 
هم نیستیم و خود را مبرا از هر عیب ایرادی می دانیم و همچنان دلخوش 
به تعریف و تعارف و تحسین دیگران هرچند که دروغین باشد و این هر 
همه ی  ریشه ی  »نقدناپذیری«  و  بودن  مسئولیت ناپذیر  یعنی  ویژگی  دو 
دشواری ها، کاستی ها و شرایطی است که با آن روبرو می شویم و شده ایم 
مسبب  و  عامل  و  دلیل  پی  در  دلیل  هر  به  که  بزنگاه هایی  در  درست  و 
رویدادی بوده ایم، برای تبرئه ی خود به ضرب المثل کی بود، کی بود....« 

رو آورده ایم. 
البته نشانه های »مسئولیت«ناپذیری ما بسیار است و در رفتار و گفتارمان 
و  مسئله  هر  درباره ی  که  مجازی  فضای  در  اظهارنظرهایمان  از  آشکار. 
رویدادی حرف می زنیم بی آن که بدانیم پیامد گفته هایمان چه خواهد 
بود بگیر تا رفتارهای اجتماعی مان که خود را  محق به انجام هر کار و 
در گستره ای  را  کردار  و  رفتار  آن  نتیجه  آن که  بدون  رفتاری می دانیم 
فراتر از زندگی شخصی خود ببینیم و خیلی راحت پیامدهای ناخوشایند 
خود  آن چه  نه  و  می دانیم  دیگران  عملکرد  نتیجه ی  را  خودمان  رفتار 
کرده ایم و اگر کسی به ما بگوید که در شرایط به وجود آمده ما هم نقش 
برآشفته  »نقدناپذیریم«  که  آن جا  از  داشته ایم.  یگانه  حتی  و  مستقیم 
می شویم و این که مقصر دیگران اند و نه ما و هر آن کسی که به نوعی به 

ما مربوط می شود و نسبت به آن تعصب داریم. 
»نقدناپذیری« ما خصلتی است که ربطی به میزان سواد و معلومات و جایگاه  

گریزندگان از نقد و بار مسئولیت

نخستیادداشت

سرد بیر

۶
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انگشت شمار  از  اگر  و  ندارد  ما  اقتصادی  و  اجتماعی 
تافته ی  را  خود  و  دارند  سعه صدری  که  انسان هایی 
بسیاری  حتی  بگذریم.  نمی کنند  تصور  بافته  جدا 
که  توهم اند  این  دچار  ما  روشنفکران  اصطالح  به  از 
می نویسند.  یا  می گویند  که  آن چه  و  خطاناپذیرند 
ندارند  چاره ای  دیگران  و  خلل ناپذیر  است  آیه هایی 
جز پذیرش آن و اگر نظر بر »امر« باشد. امری است 
واجب االطاعت و در این ضلع سوم از شخصیت اکثریت 
ما که دو ضلع آن یکی مسئولیت ناپذیری است و ضلع 
و  می گیرد  شکل  دیکتاتوری  نقدناپذیری.  آن  دیگر 
این که هر یک از ما در ذات خود یک دیکتاتوریم. و 
مضحک اینجاست که دیکتاتورها و خرده دیکتاتورها 
سیاسی  فرهنگ  در  که  می زنند  چیزی  از  دم  همه 
اصلی ترین  و  شده  نامیده  »دموکراسی«  جهان 
است  مسئولیت  پذیرش  و  »نقدپذیری«  آن  پایه ی 
ویژه  به  را  دیگران  پیوسته  این که  مضحک تر  وجه  و 
باشند.  داشته  قرار  حاکمیت  هرم  در  که  هنگامی  به 
به دلیل نقدناپذیری و عدم پذیرش مسئولیت تجلی 
انتظار داریم در جامعه ای که  دیکتاتوری می دانیم. و 
در خوش بینانه ترین شکل نود درصد مردم حتی حاضر 
به شنیدن مالیم ترین انتقاد از خود نیستند و شیفته ی 
تعارف و تعریف اند آن ها که مسئولیتی به عهده دارند 
مسئولیت را بشناسند. انتقاد را تحمل کنند و در یک 
از  آمده  کسانی  یا  باشند  بافته ای  جدا  تافته ی  کالم 
سرزمینی دیگر و حتی کهکشانی دیگر. و متفاوت با 
می دانیم  امکان  عالم  محور  را  خود  گاه  که  مایی  ما، 
و شیفته ی تعارف و تملقیم و هیچ »نقد« و انتقادی 
و  دیگران می گوییم  نقد  در  پیوسته  و  برنمی تابیم  را 

می نویسیم. 

روشنایی اطاقک فرهنگ در سوسوی نور موبایل!

ما ایرانی ها همه چیزمان با نمونه های اصلی اش در همه جای دنیا فرق دارد. یعنی واقعیتش 
را بخواهید همه چیز را طوری »اوریجینال«! می کنیم که آب از آب تکان نمی خورد. و درواقع 
اگر کسی، از هر جای دنیا با این پدیده های »اوریجینال« وطنی با عقبه های جهانی روبه رو 
شود، کارش از حیرت گذشته به مرحله ی »بُهت«! می رسد. از اختراع کمربندهای ایمنی که 
معموال تاکسی ها و مسافرکش های محترم فقط روی شکم مبارک می اندازند تا مأمور پلیس 
را گول بزند بگیر، تا کف مالی شماره ی ماشین ها برای رد شدن از طرح ترافیک، که نمونه اش 
را در هیچ جای جهان نمی بینیم و .... بگذریم. اگر بخواهیم نیمه ی پر لیوان را ببینیم و اسم 
مرد رندی و فرصت طلبی بر چنین اختراعاتی نگذاریم، می توان آن را نشانه ی نوعی خالقیت 
بومی دانست که ظاهرا در وجود همه ی ما ریشه ی ژنتیک دارد. این ها را گفتم که به یک 
پدیده ی دیگر از این دست اشاره کنم و آن هم استفاده ی بومی از فضای مجازی است. نه؛ 
خدای نکرده منظورم آن نوع استفاده که در جهان به آن معروف شده ایم و شامل رفتن به 
سراغ صفحه ی هر کسی که دوستش نداریم، در اقصی نقاط جهان و فحش و ناسزا دادن به او 
می شود، نیست )نمونه: ناسزاگویی به کریستیانو رونالدو یا مجری فالن مراسم بین المللی به 
خاطر پوشش نامناسبش و ...( این بار منظورم استفاده ی »فرهنگی« از این فضاست. که در 
بسیاری موارد نمونه ی کاربردی متفاوت است که می توان آن را نوع »ایرانیزه ی« کاربرد فضای 
مجازی دانست. واقعیت این است که تقریبا در هیچ جای دنیا نمی توان صفحه ی اینستاگرام 
فضای واتس آپ و ... رایافت که یک داستان چهار صفحه ای یا نقد مفصل یک اثر هنری با حجم 
بیش از ۱000 کلمه و ... در آن ها منتشر شده باشد. درواقع در جاهای دیگر دنیا، این کارکردها 
همچنان متعلق به مطبوعات و کتاب ها و در نهایت سایت های معتبر ادبی، فرهنگی، فلسفی 
یا هنری است. و صفحات مجازی )به جز سایت های معتبر با کارکرد مشخص( اختصاص دارد 
به مطالب کوتاه ، اخبار ،مطالب  ،عکس-ها و ویدئوهای کوتاه. و علت قرار ندادن مطالب بلند 
کارشناسی و تحلیلی و ادبی در این فضا قطعا اهمیت این مطالب است وهمچنین طوالنی 
بودن آن ها برای قرار دادن در فضای مجازی و از همه مهم تر،به طور حتم اعتقاد نویسنده 
به اعتبار نقد، یادداشت یا مقاله ای که می نویسد که با توجه به اعتباری که هنوز نشریات 
و کتاب ها دارند در صورت ثبت در این فضاها واکنش های کارشناسانه تری را برمی انگیزد و 
در صورت نقد هم قطعا در یک فضای مشابه، نقد معتبرتری نسبت به آن صورت می گیرد. 
اما فضای مجازی سطحی است و وقتی مطالب مفصل و نیازمند تأمل در آن منتشر می شود، 
عکس العملی هم اگر باشد ،در همان فضا و در »آن واحد«، به کنایه و بد و بیراه و به به و چه چه 
و عموما به سطحی ترین شکل ممکن بیان می شود و این دوره ی گردش ادامه پیدا می کند 
و کسی هم نیست که بگوید اگر روزگاری روی سقف پیکان کولر آبی می بستیم و ماشین را 
کولردار می کردیم! این نوع استفاده از فضای مجازی، دیگر خوراندن فالن قطعه ی پراید به پژو 
نیست و درواقع آیینه ی تمام نمای وضعیت فعلی فرهنگی و اجتماعی ما در یک تاب و بازتاب 
متقابل است. این فضا امروز بخشی از کارکرد انجمن های ادبی )که شکل واقعی اش هنوز در 
همه جای جهان وجود دارد(، نشریات فرهنگی و ادبی و سایر فضاهای نقد و ... را گرفته و در 
نتیجه هر روز در تهران و شهرهای بزرگ حداقل شاهد برگزاری هفت، هشت مراسم رونمایی 
)به قول مرحوم عمران صالحی »رو کم نمایی«(و جشن و تجلیل هستیم که هیچ بازخورد 
مفیدی هم ندارند، شب  شعرها و انجمن های ادبی ثبت شده و نشده تحت تأثیر الگوی وجود 
»سرمایه ی مجازی فردی« یعنی فضایی که به هر یک از اعضای این انجمن ها و شب شعرها و 
جلسات این اطمینان را می دهد که می تواند »خودش« مطلبش را منتشر کند و از دوستان هم 
کانالی اش هم باز خورد بگیرد - بازخوردی سرشار از تعریف و تمجید .آنچنان که نه سیخ بسوزد 
و نه کباب - پس نیازی به حضور در جمع و دانستن نظر دیگران ندارد.این فضاهای دوستانه 
چند نفره و انجمن های انشعابی روز به روز کوچک تر می شوند و به جای این که محل برخورد 
و همنشینی آراء مختلف باشند، هر دو سه نفری که رأیشان با جمع یکی نیست خودشان یک 
انجمن و گروه و دکان دیگر برپا می کنند و یک صفحه هم در تلگرام و اینستاگرام و ... و تمام! 
در نتیجه آن چه به عنوان گفتگو، نقد و شراکت اندیشه الزمه و سنگ بنای هرنوع آفرینش 
و فعالیت فرهنگی و هنری است در جامعه، عمال تعطیل شده و چراغ های کوچک تک تک 
وکم نور در فضای فرهنگی و هنری کشورمجموعا به اندازه ی نور صفحه ی یک موبایل بازتاب 

دارد وفضا را روشن می کند. همین!  

مدیر مسئول
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از یادها

به یاد حسیــن دهلــوی
گم شدن در خود و از خویش ناپیداشدن

عبدالرحمن نجل رحیم - مغزپژوه

درست یادم نیست ولی حدود اواخر سال های 80 بود 
که او را برای اولین و آخرین بار دیدم؛ مردی کوچک، 
و  لرزش  بدون  خم شده،  جلو  به  و  چاق  کمی  اندام 
سفتی در حرکت، اما نگاهی نگران و متأسف و چهره ای 
منقبض و مغبون. گالیه ای پرتکرار داشت از اجرانشدن 
آثارش، به ویژه از اپرای مانا و مانی )۱۳۵۷( و خسته از 
وعده های به عمل درنیامده ی مقامات ذی ربط و آرزوهای 
بود،  دهلوی  او حسین  آورده نشده.  بر  و  زمین مانده  بر 
آهنگ ساز و موسیقی دان بزرگ ایرانی. از وقتی خود را 
شناخته بود، عاشقانه در پی عظمت و بزرگی بخشیدن 
به موسیقی ایرانی از راه چندصدایی و ارکستره کردن آن 
و پیوندش با موسیقی کالسیک غرب بود. دیدن چنین 
مرد بزرگی در چنین حالتی مستأصل و درهم شکسته، 
به عنوان یکی از مراجعان بیمار معرفی شده به مطب، مرا 
هم به طور فلج کننده ای غافلگیر کرد. مدتی به او خیره 
درمان  چه گونه  را  خود  درماندگی  نمی دانستم  شدم، 
کنم. به عنوان عضوی از یک جامعه و ملتی که به آن 

متعلق هستم، از برخورد با چهره ی این مرد بزرگ موسیقی کشورم که 
شرایط این چنین او را درهم شکسته و مغبون کرده بود، شدیدا احساس 
شرمساری و سرافکندگی می کردم. سعی کردم بر احساسات منفی خود 
بزرگ  دست یافته های  به  را  توجهش  تا  کردم  هم  تالش  و  کنم  غلبه 
زندگی اش جلب کنم و سؤاالت کنجکاوانه ای از موفقیت های گذشته اش 
او  با  تا  من شده  نصیب  که  افتخاری  از  و  بکشم  پیش  را  موسیقی  در 
مالقات کنم، بگویم. ولی او گویی همچنان با تکرار وسواس گونه کلماتی 
مبتنی بر اجرانشدن کارهایش، به ویژه »اپرای مانا و مانی«، می خواست 
به گونه ای افسردگی جانکاهش را فریاد کند. افسردگی او آن چنان شدید 
و سیاه بود که هیچ دریچه ی روشنی را برای ورود به کهکشان موسیقایی 
مغز در تاریکی مانده اش باز نمی کرد. هیچ آزمون شناختی ای قادر نبود 
تا از این ظلمات گذر کند و احتمال در آستانه ی زوال عقل قرارداشتن 
مغزش را امتحان کند. در کمال شرمساری از خود می پرسیدم بر سر ما 
اپرای خسرو و شیرین، چنین  چه آمده است که خالق بیژن و منیژه، 

پریشان و درمانده در مقابل من نشسته است.
سواد موسیقایی من در حد مخاطبی کندذهن است،  اما سال ها مطالعه 
که  رسانده  نتیجه  این  به  مرا  انسان،  مغز  کار  چگونگی  در  پژوهش  و 
است  بالنده  و   سرافراز  آن گاه   ملتی،  و  قوم  گروه،   هر جمع،  فرهنگ 
که موسیقی در آن فرهنگ محترم و بزرگ شمرده شود. کوچک کردن 
موسیقی همچون زهری است که به جان فرهنگ مردم ریخته می شود 
زمین  روی  بر  ما  هستی  می کند.  بیمارتر  و  آسیب پذیرتر  را  جامعه  و 
موسیقایی است. حسین دهلوی در هفت دهه تالش طاقت فرسای خود 
رهانیدن  و  آوازی  موسیقی  و  شعر  پیوند  نشان دادن  با    بود  کوشیده 
موجب  تا  بردارد  بلندی  قدم های  تکرار،  و  تقلید  از  سنتی  موسیقی 
بی احترامی  و  ناسپاسی  این همه  اما  مردمش شود.  فرهنگ  سرافرازی 
کارش  آخرین  اجرای  از  زدن  باز  سر  و  او  موسیقی  به  ارزش ننهادن  و 

)اپرای مانا و مانی(، ضایعه ای فرهنگی است  و  باید مایه شرمساری من  
هم وطن او باشد. از آن هنگام شاید بارها و بارها به اجرای ارکستر ویلن  
کاری شگفت انگیز  اثر صبا،    زندان«  »به   شوشتری  قطعه ی    خالقانه 
از حسین دهلوی گوش کرده ام و هر بار از تکرار شنیدنش شوریده ام. 
دهلوی در این قطعه با ارکستراسیون بی نظیر خود، گویی دردی جمعی 
بر مدارهای  را  و عمیق تر  بار شکافنده تر  و هر  تکرار شونده  تاریخی  و 
مغزی ما به جریان در می آورد و بر خویشتن انسانی ما نهیب می زند که 
گشایشی برای رهایی بجوییم. دهلوی همین کار خالقانه را در جوانی 
عدم  است.  داده  انجام  »سبکبال«  در  صبا  قاسم آبادی  قطعه ی  روی 
به  شاید  است.  شرمساری  مایه ی  دهلوی  موسیقایی  نبوغ    به  احترام 
همین علت بود که در سال های بعد از اولین و آخرین دیدارم با دهلوی 
این  نگران  اما همیشه  داده ام.  او گوش  به موسیقی  او،  دیدن  به جای 
بوده ام نکند در پس افسردگی شدید او غول بی شاخ و دم آلزایمر خفته 
باشد تا در فرصت مناسب مغز خالق بی کارمانده او را بجود. این نگرانی 
)آلزایمر( شد؛ همان  زوال عقل    به  مبتال  او  پیوست،  واقعیت  به  شوم 
آفتی که موجب گم شدن او در خود و ناپیداشدنش در خویشتن او شد. 
اما همچنان من شرمسار، جرئت دیدار او را نداشتم و ترجیح می دادم 
به آوای »فروغ عشق« او با صدای عمیق و پردرد حسین سرشار گوش 
کنم که او نیز همچون سازنده ی اثر، قربانی زوال عقل شد. پس از این 
وقایع بود که این بیت عطار در فروغ عشق برای من معنایی گسترده تر 
و نورولوژیک پیدا کرد: »گم شدم در خود چنان کز خویش ناپیدا شدم 
ـ شبنمی بودم ز دریا غرقه در دریا شدم...«. این  شاید صدای ناگفته و 
ناشنوده مغزهای خالقی باشد که با فروپاشیدن شان در درون بدن سالم، 
امروزین  انسان های  برای  نورولوژیک  دردی  از  ناممکن ها  آن سوی  از 
می گویند. شکی نیست یاد حسین دهلوی در آثار موسیقایی او ماندگار 

خواهد ماند. 
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مادر، فروغ فرخزاد و زن اثیری و آناهیتا...این ها یکی هستند، ترکیبی در هم تنیده 
که به شکل یک زن نمود می یابد تا گاهی هم همراه شاهدان و کسانی که در این 
عکس های یادگاری عصر ما قرار است کنار هم بنشینند و به ما نشان دهند، غم و 
درد کهنه ی زخم شده ای را که حاال به نگاهشان به لباس شان به تن رنجورشان 
به فرم ها و بافت های روی موهاشان و چشم هاشان دارند!... چشم ها نگاه می کنند 
به حیرت زدگی کودکی که جهان را مدام در حال کشف دوباره است و گاه این 
حیرت از چیزی است در خارج از تابلو که ما نمی بینیم و گاهی هم به چشم های ما 
زل می زنند تا ما را به شهادت بطلبند... گاهی هم زن تابلو ما چشم بندی به چشم 
دارد تا شاید دیگر نبیند! مهم نیست که این چشم بند را خودش زده یا به اجبار 
زده شده... مهم این است که هنرمند زن تابلویش را  با چشم بند می بیند... حاال 

همه چیز برای عکس یادگاری آماده است: نقاشی های نادر افشاری.
و  اصیل  که  ترکیب بندی  و  بافت  و  فرم  از  جدای  افشاری  نادر  نقاشی های 
نتیجه ی تجربه های شخصی خود اوست. رنج نامه ای نه آزاردهنده و شعاری و 
سانتی مانتالیستی از دوران ما که نوعی زیست نامه ی هنری هنرمند است. تا 
نشان دهد آن چه بر ما رفته در اعماق درون انسان نهفته است و از جایی می آید 
که کهن و دیرینه است... نوعی نگاه روانکاوانه به خویشتن هنرمند و یافتن چیزی 
که همه ی ما در به وجود آوردنش نقش داشته ایم. همیشه چیزهایی مشترک 
هست که در درون همه ی ما به یک اندازه ایفای نقش می کند. هر چند بروزهای 
عینی اش با هم متفاوت است ... به همین دلیل است که بیننده در برابر این تابلوها 
»چیز« مشترکی می یابد که برایش آشناست هرچند آن شخصیت را جایی ندیده 
باشد یا نشناسد... مهم آن حس نزدیکی و گاهی همذات پندارانه با این شخصیت ها 
است که همه جلوی دوربین نقاش نشسته اند. تا نقاش عکس های آن ها را برای ابد 
در تابلویش جاودانه کند. از همین جاست که موضوع زمان به یکی از مولفه های 
مهم آثار او تبدیل می شود: نوعی گذشته گرایی برای جاودانه کردن زمان حال. 

آثار نادر افشاری به دو بخش پرتره ها و فیگورها و آثار آبستره تقسیم می شوند. 
تابلوهای آبستره ی او همیشه در الیه های پیچیده ای از رنگ و بافت و اشکال شکل 
می گیرند و بسیار پُر کارند و اتفاقا در بین مجموعه دارها و خریداران آثار هنری از 
محبوبیت خاصی برخوردارند. اما پرتره ها و فیگورهای او در واقع جهان بینی نقاش 
را شکل می دهند. جهان بینی که بی شک ریشه و شالوده اش معلوم است. اما به 

مرور زمان پیوندهای عجیبی در باال خورده است که به تعبیری از آن به عنوان 
جهان بینی نقاش می شود یاد کرد: در جهان زن محور او، مردها فقط نظاره گرند 
هرچند پرخاش کنند و جهان را به نابودی بکشند. اما رفتارشان ملهم و تحت تاثیر 
زنان است. در آثار او این زن ها هستند که حرف می زنند هرچند فقط نگاه کنند، 
این زن ها هستند که راهبر مسیرند، هرچند که چشم بند داشته باشند... و وقتی 
دیگر از همه چیز خسته می شوند و به مرز آشفتگی و حتا جنون می رسند به 
دوربین - بیننده خیره می شوند تا نشان دهند که در یک وضعیت مشترک بحرانی 
قرار دارند. درواقع ریشه های دردهای مشترک و در نتیجه وضعیت های مشترک 
کنونی...! و همه ی این ها در الیه های پیچیده رنگ و فرم و بافت شکل می گیرد تا 

به بیراهه نرود و دچار هذیان گویی شعارزدگی نشود...

به عنوان کسی که با نادر افشاری سال های بسیار زندگی کرده، از او آموخته، به 
کشف و شهودهای مشترک با او دست یافته، و شاهد رشد، عقب گرد، پیوندهای 
نو، مسیرهای دیگر همه و همه و همه کارهای او بوده به جرات می توانم بگویم 
آن چه آثار نادر افشاری را از بسیاری نقاشان امروز متمایز می کند اصالت کارهای 
اوست. چیزی که نقاشان اصیل قبل از او داشتند همچون مارکو گریگوریان، جلیل 
ضیاپور و ... او راهی را یافت و ادامه داد که محصول تجربه های شخصی او بود. اما 
از آن جا که اهل نمایش و پروپاگاندا و تظاهر و تملق نبود کمتر دیده شد... البته 
این از بیماری های امروز ماست که آن ها که داد می زنند بیشتر دیده می شوند 
هرچند که کارشان نازل و کپی باشد... بی شک باید کارهای نادر افشاری را بیشتر 
شناخت چرا که یکی از نقاشان ماندگار این سال هاست که هنرمندانه کار کرد، 
هنرمندانه زندگی کرد و هنرمندانه با دنیای عجیب پیرامونش برخورد کرد... گویا 
این رسم زمانه جهان بی اندیشه امروز است که وقتی گرد زندگی از چهره هامان 
کنار می رود و به هستی تعمق می کنیم تازه درمی یابیم که کجا ایستاده ایم: و 
شاید به همین خاطر است که بیشتر هنرمندان راستین و اصیل بعد از مرگشان 

شناخته می شوند.

اگر زن هستید و یا مردی در کنار زن خاموش یا با چشم بند و یا لب دوخته، 
مواظب باشید در جایی که نشسته اید ممکن است جلوی دوربین نقاش ما ایستاده 

باشید تا عکس شما را برای ابد جاودانه کند... 

 ریشه های رنج بشری
در خط و رنگ

نگاهی به آثار نقاشی زنده یاد نادر افشاری
ناصر پویش

»نادر افشاری شهریور ماه امسال بعد از چهل سال فعالیت هنری درگذشت او که پیش از دو سال با بیماری سرطان دست به گریبان 
بود تا سال 79 نیز در نمایشگاه های داخلی و خارجی شرکت می کرد. آثار افشاری در اولین اکسپونوترالیسم )خنثی گرایی( با 

استقبال بسیار خوبی مواجه شد. مطلب زیر نگاهی است گذرا به آثار این هنرمند یادش مانا.«
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هنوز هم هرگاه به سال های دهه های چهل و پنجاه و پیش تر از آن 
به آخرین سال های دهه ی سی فکر می کنم و آن فوران نوشتن ها 
و سرودن ها و خالقیت در همه ی عرصه های هنر و نقد و تحلیل ها 
و خلق  و سروده  نوشته  آن چه  درباره ی  و جدل ها  و گپ وگفت ها 
می شد. حسرتی غریب آزارم می دهد. و این واقعیت که امروز چراغ 
بر  تلخ  زهری  مثل  می زند،  کورسو  کنان  پت  پت،  فرهنگ  و  هنر 
جانم می ریزد و تأسف می خورم از این که فعاالن فعلی در این عرصه 
به رغم میلشان چندان حس و حال و تمایلی بیش از آب بازی و 
نشستن در لب ساحل و پنجه پا را در آب تکان دادن ندارند و این 
اگر قصد شنا کردن دارند، شنا  و  بپرند  به داخل آب  را که  همت 

کنند و از خطر غرق شدن هم اگر خطری باشد نهراسند. 
این دسته از فعاالن هنری از نویسنده و شاعر و نقاش و ... ظاهرا 
به  منحصر  و  محدود  در جمعی  گرو حضور  در  را  موجودیت خود 
شماری از دوستان می دانند و کم تر با جامعه ی وسیع تر مخاطبان 
بالقوه ارتباط دارند. اینان بازتاب آثارشان را تنها در جمع دوستان 
و دورهمی هایی که گاه در کافه ای برگزار می شود و یا به بهانه ی 
رونمایی و امضای کتاب در یک کتابفروشی شکل می گیرد جستجو 
می کنند. جلساتی که بیشتر به تعریف و تمجید از اثر یا آثار مطرح 
شده در جمع می گذرد بی آن که نشانی از نقد و تحلیل جدی یک 
اثر در آن دیده  شود. از سوی دیگر اکثر شاعران و نویسندگان جوان 
پنجاه  دهه های  بازمانده ی  آن ها  از  برخی  که  سال  میانه  حتی  و 
باید منعکس کننده ی  قاعدتا  و هنری که  ادبی  نشریات  با  هستند. 
شرایط فرهنگی و هنری جامعه باشند. و پل رابطه آن ها با جامعه 
و  نمی بینند  را  نشریات  این  اصوال  و  ندارند  ارتباطی  مطالعه  اهل 
آثار  آن ها حتی  از همین جماعت  برخی  گفته ی  به  و  نمی خوانند 

اگر  که  فرهنگی  نشریات  به  رسد  چه  نمی خوانند  هم  را  یکدیگر 
می خواندند تیراژ مجموعه داستان ها و مجموعه شعرهایی که منتشر 
می شود، جدا از تجدید چاپی ها که متعلق به شاعران و نویسندگان 
چاپ  امروز  که  بود  تعدادی  از  بیشتر  بسیار  است،  گذشته  مطرح 
در  امروز هرکدام  و شاعران  نویسندگان  درواقع  منتشر می شود.  و 
یک جهان »تک نفره« زندگی می کنند و کسانی هم که گاهی به 
تماشای این جهان تک نفره و برون داد آن دعوت می شوند صرفا 
برای نوعی ادای دین به دوستان است و چیزی در تحسین شعر یا 
نوشته ای می گویند که بیشتر تعریف و تعارف است و اصوال از هیچ 
و  نفره«  این »جهان تک  برای شکستن دیوارهای  سویی کوششی 
ایجاد ارتباط با آحاد دیگر و حلقه های جامعه ی فرهنگی و هنری 

انجام نمی شود. 
متأسفانه باید گفت کدخدایان جهان های تک نفره نسبت به آن چه 
چندانی  آگاهی  می گذرد  و  دارد  وجود  آن ها  دنیای  از  بیرون  در 
و رویت است همان چیزهایی  قابل درک  برایشان  و آن چه  ندارند 

است که در حصار بسته ی جهان بیگانه ی خودشان می گذرد. 
چندی پیش یکی از کسانی که ظاهرا اهل قلم است در اظهارنظری 
پیرامون غیبت نقد در عرصه ی هنر و اندیشه گفته بود علت نبود نقد 
در عرصه ی هنر و ادبیات این است که نشریات فرهنگی نقد چاپ 
نمی کنند! چنین اظهارنظری از سوی کسی که خود را اهل قلم و 
از  نباشد دور  به شرایط  ناآگاهی نسبت  از سر  اگر  اندیشه می داند 
انصاف است. چرا که نشان می دهد ایشان هم مثل بسیاری دیگر از 
جوانان اهل قلم پیوسته تالش می کنند گناه سوت و کوری بازار هنر 
و ادبیات و قطع رابطه شان با مطبوعات فرهنگی و ادبی را به گردن 
دیگران و گردانندگان این نشریات بیاندازند و توپ را به زمین آن ها 

حاصل آن همه نقد و جدل، 
خاموشـــــــــی

هوشنگ اعلم

نیـمنگــــاه
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پرتاب کنند و ناتوانی و کم کاری در پیله ی جهان تک نفره خزیدن 
خود را به  گردن آن ها بیاندازند. در حالی که روشن است که اگر 
نقدی مبتنی بر اصول نقدنویسی نوشته شود. از سوی این نشریات 
با استقبال هم مواجه می شود یا آن شاعری که می گوید: نشریات 
ادبی برای چاپ شعر پول می گیرند!! جرأت اعتراف به این که ممکن 
است چاپ نشدن شعر ایشان به دلیل بی مایگی یا عدم ارتباطش با 
دنیای بیرون از خود و جمع اندک دوستان باشد را ندارد و اتهام پول 
خواستن نشریات ادبی برای چاپ شعر! درواقع تحریف واقعیت  برای 
پنهان کردن ضعف هایی است که در اصل کار وجود دارد. در حالی 
که برخی از شعرهای قابل چاپ و در خور همین شاعر عزیز دست 
کم در یکی، دو شماره ی آزما و چند نشریه ی دیگر به چاپ رسیده 
است و کسی هم از ایشان بابت چاپ شعرها یا نقدشان پولی طلب 
نکرده و گمان نمی کنم هیچ نشریه ی فرهنگی چنین کاری کند یا 
در  نشریات  منتظرند مسئوالن  دیگران  یا  ایشان  اگر  و  باشد  کرده 
خانه شان بست بنشینند و شعری طلب کنند امری ناممکن است. 

و  ادبی  نشریات  اصوال  که  است  این  حضرات  این  کار  اصلی  ایراد 
طبیعی  بنابراین  و  نمی خوانند  را  نشریه ای  هیچ  ظاهرا  و  فرهنگی 
است که اطالعی از کم و کیف کار آن ها نداشته باشند به سراغشان 
حلقه ی  فرهنگی  نشریات  ویژه  به  و  مطبوعات  که  حالی  در  نروند 
با جامعه هستند. حلقه ای که گویا در  رابط شاعران و نویسندگان 
ذهن و دنیای تک نفره آن ها کم ترین جایی ندارد. قطع ارتباط با 
این نشریات درواقع قطع ارتباط با مخاطب و جامعه است جامعه ای 
این دوستان در صفحات مجازی خالصه  که در ذهن جامعه گریز 

شده و دیگر هیچ. 
در  رسمی  و  اسم  که  آن ها  همه ی  پنجاه،  دهه ی  سال های  در 

عرصه ی ادبیات و به ویژه در پهنه ی شعر و داستان داشتند و جوانان 
عالقه مندی که به اصطالح در مکتب آن ها تلمذ می کردند و چیزی 
می نوشتند یا می سرودند. تقریبا تمام نشریات ادبی را می خواندند و 
حتی اگر نمی توانستند یا نمی خواستند پولی بابت خرید نشریه ای 
بپردازند آن را کرایه می کردند. حتی کسی مثل حسن قائمیان یا 
آل احمد که به سبک و سیاق برخی از این نشریات معترض بود، 
آن ها را می خواند و برای این که پولی بابتشان ندهند آن ها را کرایه 
می کردند. هر بار که به کافه فیروز می آمدند یا نادری که پاتق بود 
یک بغل مجالت مختلف فرهنگی را از دکه ی روزنامه فروش مقابل 
بودند آن ها  کافه  و یکی دو ساعتی که در  امانت می گرفتند  کافه 
و  می انداختند  نظرشان  مورد  مطالب  به  نگاهی  و  ورق می زدند  را 
موقع رفتن هم آن ها را به دکه دار پس می دادند و چند قرانی هم 
بابت کرایه آن ها. امروز اما اهل قلم و شاعران و نویسندگان! نه فقط 
مجله های فرهنگی را نمی خرند بلکه بعضا از انتشار آن ها هم خبر 
ندارند و حتی اگر این مجالت رایگان در اختیارشان باشد. حوصله ی 
ورق زدنش را ندارند در حالی که دست کم در اکثر کافه هایی که 
فرهنگی  نشریات  است.  ادبیات  و  هنر  اهل  جماعت  همین  پاتق 
برای مطالعه ی  یا صاحب کافه خریده  رایگان گذاشته شده که  به 
مشتریانش و یا خود ناشران نشریه شان را به رایگان در اختیارش 
نویسندگانی  و  شاعران  و  بزند  ورق  را  آن ها  دستی  تا  گذاشته اند. 
که از سکوت جاری در فضای هنر و ادبیات می نالند و از تیراژ کم 
آن ها   اما  بخوانند،  را  نقد گله مندند، آن ها  نبود  احتماال  و  کتاب ها 
آن ها  نظر  از  که  چرا  نمی بینند.  هم  را  رایگان  نشریات  این  حتی 
مخاطبان آن  ها در فضای مجازی هستند و همان  دوستان محفلی 
که در دورهمی های دوستانه جمع می شوند و برای آثار آن ها کف 
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که  برای مجله ای  نیست که کسی  بنابراین عجیب  مرتب می زنند 
نمی بیند یا نمی شناسد شعری بفرستد یا نقدی بنویسد یا یادداشتی 
درباره ی اثری و این است که تیراژ کتاب ها به زحمت به صد نسخه 
فروش می رسد و فضای فرهنگی کشور به قول آن ها دچار خاموشی 
مزمن است. و با وجود چنین خاموشی مزمنی چه جایی برای منتقد 
و  باید شاعر  مخاطبش  که  فرهنگی  مجله ی  و یک  می ماند  نقد  و 
شدن  دیده   امکان  آن  در  »نقد«  چه گونه  نیست  و  باشد  نویسنده 
چنین  نمی دانند  حتی  آن  جانب  به  حق  مخاطبان  وقتی  می یابد 
با  را  خود  رابطه ی  که  داده اند  ترجیح  و  می شود.  منتشر  مجله ای 
مردم و جامعه به نفع روابط محفلی و جمع های دوستانه قطع کنند 
و به همان به به و چه چه دوستان هم محفل قانع باشند. و هر کدام 
جزیره ای کوچک، در کنجی از اقیانوسی که اسمش جامعه است و 
آن قدر در پیله بمانند که شانس پروانه شدن را از دست بدهند و 
تیراژ اندک نشریات فرهنگی خود نشانه ی این بی اعتنایی و ناآگاهی 

است. 
تنگاتنگ  رابطه ی  پنجاه،  و  چهل  دهه های  ویژگی های  از  یکی 
شاعران و نویسندگان جوان و به تبع آن رابطه ی شاعران و منتقدان 
و نویسندگان مطرح با مجالت و روزنامه ها بود و خوشبختانه اینترنت 
و فضای مجازی نبود که به ادعای اطرافیانش برای نزدیک تر کردن 
انسان ها به یکدیگر فراهم شده اما عمال انسان ها را تا حدی از هم 
دور کرده است که هر آدمی یک پیله ی تنهایی است، پیله ای که 

می تواند راه پرواز را ببندد.
در آن فضا، شاعران مطرح آثارشان را در نشریات چاپ می کردند. 
شعر یا داستان و بعد از آن بود که به کتاب و مجموعه تبدیل می شد 
در  شعرشان  که  بود  این  افتخارشان  هم  نوآمده  جوان  شاعران  و 

مجله ای یا روزنامه ای منتشر شود. و هم از این طریق بود که دیده 
آثارشان محک می خورد و منتقدانی هم فرصتی فراخ  می شدند و 
از درون  و  را داشت  نقد کردن  ارزش  آثاری که  نقد  برای  داشتند 
صفحات مجالت بود که بحث و گفت و شنود و جدل حتی در بیرون 
از آن صفحات و در محافلی فرهنگی و ادبی به وجود می آمد و کار 
بحث و جدل درباره ی شاعران و نویسندگان مطرح گاه از دایره ی 
نقدهایی  اصطالح  به  جمله  از  و  می شد  خارج  هم  فرهنگی  ادب 
نادرپور  از جمله  و  از شاعران  برخی  آثار  درباره ی  براهنی  رضا  که 
داشت که در مجله ی فردوسی چاپ می شد و شاید به دلیل لحن 
پرخاشگرانه ی آن ها، نشریاتی مثل رودکی یا نگین رغبتی به چاپ 
آن ها نشان نمی دادند. اما هرچه بود، این نشریات فرهنگی یا حتی 
نشریاتی که تنها چند صفحه ی ویژه ی هنر و ادبیات داشتند بازار 
هنر و ادبیات را گرم می کردند و در این تنور بود که خالقیت های 
به خاموشی  تنوری که سال هاست  ادبی و هنری شکل می گرفت. 
گراییده و کم تر نشانی از هنر و ادبیات در آن ها دیده می شود. شعر 
که  است  عجیب  و  نمی کند  فرق  تجسمی  هنرهای  یا  داستان  یا 
اهل معرکه خود در کنار این تنور خاموش، به حصرت آن سال ها 

نشسته اند. 
و حاال می توان گفت، یکی از مهم ترین دالیل فوران آن همه شعر 
و نوشته و آثار نقاشی و ... در دهه های چهل و پنجاه تا نیمه های 
دهه هفتاد یکی هم چراغ روشن نقد بود. نقدهایی که گاه کارش 
به جدل می کشید و بحث های دنباله  دار درباره ی شعر یک شاعر یا 
مجموعه داستان یک نویسنده نقدها و بحث هایی که هنوز بعد از 
چهل سال و شاید تا چهل سال دیگر هم خاطره اش در ذهن تاریخ 

ادبیات معاصر باقی بماند. 
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میــــزگرد

شعر امروز در غیبت چشمان باز نقد
میزگرد بررسی وضعیت نقد شعر معاصر با حضور مشیت عالیی، کامیار عابدی و حافظ موسوی

آزما

 اعلم: چرا در عرصه ی هنر و ادبیات امروز و به ویژه شعر جای نقد خالی 
است، آقای عالیی شما که در نقد آثار دهه ی هفتاد فعال بودید بفرمایید. 

عالیی: به نظر من، نبود نقد- البته به شکل نسبی آن - دو علت دارد: 
منتقدان  که  است  این  قضیه  مثبت  وجه  منفی.  دیگری  و  مثبت  یکی 
متوجه شده اند بدون یک چارچوب نظری - روان شناسی، جامعه شناسی، 
روان کاوی، مارکسیسم، فرمالیسم - نقد جنبه ی  ذهنی و سلیقه ای پیدا 
می کند، یعنی همان چیزی که به آن نقد امپرسیونیستی می گویند. نقد، 
اگر پشتوانه ی نظری نداشته باشد، می شود عرصه ای برای بیان ذوقیات و 
حب و بغض، که با توجه به روان شناسی مردم ما بستر بسیار آماده ای دارد. 
سویه ی عینی و علمی نقد، که آن را از حالت درد دل خارج، و به گذاره ای 
برای شناخت زیبایی اثر و به خصوص قرائت رادیکال آن تبدیل می کند، 

فقط در گرو نظریه است. توجه کتاب خوان های ما، و مخصوصا اهل نقد، به ترجمه ی آثار نظری در 
ادبیات و زیبایی شناسی رویداد مبارکی ست، و کالس ها و دوره های نقد کارگاهی باید به آن اقبال کنند. 
و من تقریبا مطمئنم پیامدهای سازنده ای به دنبال خواهد داشت. اما وجه منفی داستان، که البته مرتبط 
است با وجه ایجابی آن. هجوم نظریه و فراوانی تولید آن، عمدتا از طریق ترجمه، از فقر آثار خالقه خبر 
می دهد، و درواقع حرکتی است برای پر کردن خأل ناشی از خالقیت هنری و در عین حال معلول هجوم 
فرهنگ پست مدرن است. آن هم به شکل وارداتی آن. تمرکز بر نظریه از بحران ادبی خبر می دهد. در 
خود غرب هم »نظریه ی ادبیات« در کشاکش پرتنش دهه های پایانی قرن بیست جایش را به »فلسفه ی 
ادبیات« داده که در مقایسه با آن یک، نشان از تغییر به احسن ندارد. این طوری ست که حجم زیادی 

از نظریه های ادبی وارد فضای فرهنگی ما شده. 
اعلم: به نظر شما این مثبت است؟ منظورم وارداتی بودن نظریه های ادبی است. 

عالیی: حتما همین طور است. البته کیفیت ترجمه ها بحث دیگری است. ترجمه ی بعضی از متن های 

به نظر می رسد نقدنویسی به ویژه در عرصه ی هنر و ادبیات - و به خصوص شعر - به سنتی فراموش شده و حداقل کم رمق تبدیل شده 
است. سنتی که به رغم تالش شماری اندک از جوانان عالقه مند به هنر و ادبیات در عرصه ی نقدنویسی نمودی جدی ندارد. و به همین دلیل 
بسیاری از نوآمدگان به عرصه ی شعر و ادبیات داستانی بی چراغ راه چاره ای ندارند جز تجربه کردن و آموختن در مسیر تجربه  علت چیست؟ 
در سال های دهه ی چهل و پنجاه شعر و ادبیات و دیگر هنرها از جمله تئاتر و نقاشی و موسیقی رونقی به سزا داشت و در این رونق نقش منتقدین 
انکارناپذیر بود در بسیاری از روزنامه های مطرح و مجالت ادبی صفحاتی ویژه ی هنر و ادبیات وجود داشت که بخشی از آن به نقد اختصاص داشت و 
منتقدینی مثل رضا براهنی، عبدالعلی دستغیب و هوشنگ وزیری و دیگران و تقریبا همه صاحب نام، نقد می نوشتند برخی در عرصه ی شعر و داستان 
و برخی دیگر در مورد سینما و تئاتر و موسیقی و نقاشی نقدهایی که گاه به جدل می کشید بین دو یا سه منتقد و بیشترین جدل ها هم در عرصه ی شعر 

بود و بین براهنی و یکی دو تن دیگر. از شاعرانی که منتقد هم بودند یا شاعرانی که شعرشان به بوته نقد رفته بود. 
پس از انقالب اما سال های دهه ی شصت که جنگ بود و بیم و هراس و محدودیت ها در عرصه ی هنر و ادبیات و گوشه نشینی شاعران و نویسندگان تا 
دهه ی هفتاد که نسل جوانی در عرصه ی شعر  و داستان سربرآورد نسلی که نگاه دیگری داشت و بر آن بود تا از شعر و ادبیات دو دهه قبل تر در گذرد 
و از شاعرانی چون شاملو و آتشی و دیگر شعرای صاحب نام پیش از انقالب عبور کند و طرحی نو دراندازد. در میان همین نسل کسانی هم بودند که 
گاهی مثال نقدی می نوشتند و یادداشتی. اما بیشتر تبعیت از نظریه های ادبی وارداتی بود و آن چه فوکو و دریدا و ایگلتون و الکان و ... دیگران گفته 
بودند و گاه بی هیچ درک درستی از این نظریات و بی که گمان شود چنین نظریاتی برای جامعه ی فرهنگی غرب نوشته شده که سامانی متفاوت با 

فرهنگ و هنر ایرانی دارد. 
بعد از دهه ی هفتاد، اگرچه مجموعه داستان ها و رمان های متعددی که نویسندگان آن ها بیشتر جوان بودند نوشته شد اما از نقد کم تر خبری بود و 

آن چه در مورد آثار خلق شده نوشته می شد، بیشتر یادداشت هایی بود در تأیید و یا در تکذیب صرف و کم تر تأمل برانگیز. چرا؟ 
در پاسخ به این پرسش پاسخ های بسیاری می توان داشت. تغییر شکل فرهنگی جامعه. دغدغه معیشت و ... 

اما هیچ یک از این پاسخ ها و پاسخ های دیگر به تنهایی نمی تواند نبود نقد را به عنوان یک کنش فرهنگی الزم توجیه کند و این که چرا در این سال ها 
منتقد کار آشنا برنیامده و منتقدین قدیمی-تر که کارآشناترند دغدغه ای برای نقد آثار ادبی و هنری ندارند برای رسیدن به پاسخ این پرسش است 

که جمعی از صاحبنظران را گرد میزی نشاندیم و آن چه می خوانید حاصل آن میزگرد است. 



متعلق به جریان موسوم به پسا ساختارگرایی از نگاه فرهنگی امر خجسته ای 
است و اصطالحا به »انباشتگی« یا »غنای فرهنگی« کمک می کند. اما این 
خطر را هم به همراه دارد که به گفته ی ایگلتون به »زبان یأجوج و مأجوج« 
بدل شود و نتیجتا فاصله مخاطب و اثر هنری را دوچندان کند. نظیر اتفاقی 
که با پیدایش مدرنیسم برای ادبیات و هنر افتاده و قهر هنرمند  مخاطب 
را به دنبال داشت که در نتیجه »صنعت فرهنگ« وارد عمل شد و در  کنار 
صنایعی مثل پوشاک، خوراک، سالح های شیمیایی و غیره. »فرهنگ« را 
هم تولید کرد، یعنی همین آثار مبتذل که در ادبیات و هنر شاهد آنیم، و 
سودآوری شان - هم از جهت مادی و هم سیاسی - دست کمی از آن صنایع 
ندارد. نبود یا کمبود نقد خوب و سازنده، سوای نبود نظریه یا چارچوب 
علمی و سوای نبود نهادهای مرتبط با آن در علوم انسانی، از نبود فضای 
دموکراتیک و رواداری هم ناشی می شود. رنجش پذیری هنرمندان ما در 
برابر نقدهای »ناخوشایند« زیرمجموعه ای است از فرهنگی به شدت مستبد 
و خودمحور و بیگانه با تساهل. من شخصا یکی دو تجربه ی به یادماندنی از 

نقدهای »ناخوشایند«م دارم. 
اعلم: این ویژگی عمومیت دارد و مردم ما اصوالً نقدپذیر نیستند. 

عالیی: متأسفانه همین طور است. حتی می توانم بگویم درجه ی برافروختگی 
و هنرمندان در  میان روشنکران  و کینه توزانه در  قهرآلود  واکنش های  و 
قیاس با مردم عوام و بی ادعا به مراتب بیشتر است. حساسسیت هنرمندان 
ما، با پشتوانه ی فرهنگی سراسر خشونت و خودکامگی و تمامیت طلبی، 

بسیار شکننده است. 
موسوی: شما وجوه مختلف نظریه را باز کردید و البته من با خیلی از این 
حرف ها موافقم اما خود شما در یک دوره هایی در عرصه ی نقد شعر فعالیت 

مدام و گسترده داشتید؟ چرا دیگر نقد ننوشتید؟ 
عالیی: پرسش به جایی ست. راستش من بیش از آن چه منتقد حرفه ای 
باشم، خودم را »آماتور« می دانم. البته منظورم این نیست که چون آماتوری 
برای من مقوله ای بسیار جدی  کار می کنم نقد را جدی نمی گیرم. نقد 
است، اما حرفه ای گری کسانی مثل براهنی، دستغیب و میرعابدینی را ندارم. 
نکته ی دیگر و تکمیلی در این خصوص این که گرایش من به نظریه بیشتر 
از نقد است )البته در کالس هایم منحصرا بر نقد ادبی تمرکز دارم، و نظریه 
را به طور حاشیه ای یا جنبی مطرح می کنم(. در نوشته های رضا براهنی 
و حسین پاینده و میرعابدینی هم گرایش به طرح مباحث نظری بیشتر 
دیده می شود. در براهنی این مسئله بسیار پررنگ ترست. در کار کسی مثل 

ایگلتون تأکید منحصرا بر نظریه است. 
موسوی: این خودش می تواند یک سؤال باشد که چرا در اوایل دهه ی 
چهل تا دهه ی شصت و هفتاد، دستغیب بوده، براهنی بوده، اسماعیل نوری 
عالء بوده، و دیگرانی چرا االن منتقد حرفه ای نداریم؟ آیا اثر درخوری نیست 

که منتقد ترغیب بشود یا وفور نظریه باعث شده؟ 
با حضور  متناظرست  و  متناسب  بردید  نام  منتقدانی که  حضور  عالیی: 
شاعران و داستان نویسی های آن  دوره. شکوفایی هنر خالقیت نقد را هم به 
همراه د ارد، البته قبول دارم که میان این دو ارتباط مکانیکی وجود ندارد. 

دلیل مهم دیگر این است که دهه ی 40 فاز نوین مدرنیته ایرانی است، 
موسوی: اگر بخواهیم دقیق سؤال کنیم، شما فرمودید دهه ی چهل دهه ی 

پربار شعر بوده. 
عالیی: بله. و خیال می کنم بر سر این موضوع اتفاق نظر وجود دارد. 

موسوی: بله اما اتفاقا شاعرانی که در همان دوره ی دهه ی چهل کارشان 

نقد می شد و مفصل درباره شان صحبت می شد، بهترین آثارشان را در این دوره نوشتند. مثال به نظر من 
سپانلو بهترین شعرهایش را در دوران بعد از دهه ی شصت سرود. یا آتشی شعرهای خوبش را در همین 

دوره گفت. )البته اخوان و شاملو را استثناء می کنیم(. 
عابدی: جناب موسوی به نظر می آید که در دهه ی سی مخصوصا در حوزه ی شعر و در حوزه ی 
رمان درخششی به وجود آمد. یعنی تالش هایی که در دوران رضاشاه و بعد از شهریور بیست انجام 
شده بود به وسیله ی شاگردان نیما یعنی اخوان، شاملو و فروغ و دیگران اولین جرقه های  ادبیاتی 
درخشان ایجاد شد و در دهه ی چهل این به بار نشست. بنابراین به طور کلی از درون همین  جریان 
ادبیات معاصر، منتقدانش هم به طور طبیعی پیدا شدند. که از نظر تاریخی اولین نفر دستغیب بود، 
بعد براهنی از استانبول برگشت و شروع کرد به نقد شعر و بعد حقوقی و بعد نوری عالء. این ها درواقع 
خودشان شاعران و نویسندگانی بودند که از درون این جریان شکل گرفتند و خودشان این جریان 
ادبیات درخشان را پشتیبانی کردند. شما می فرمایید سپانلو. زنده یاد سپانلو بسیار مورد احترام من 
است چند مقاله هم درباره ی آثارش نوشته ام. اما سپانلو با شاملو، اخوان و دیگران فاصله ی زیادی دارد.  
خب طبعا بعد از انقالب و در همان دهه ی شصت که می فرمایید سواد و نگاه ادبی او بیشتر شد و 
موقعیت ادبی بهتری پیدا کرد. اما بی تردید سپانلو را نمی توان با فروغ و شاملو و اخوان مقایسه کرد. 
آن ها درواقع این جریان را ایجاد کردند و امثال سپانلو پارتیزان های این جریان بودند.  درواقع در این 
مورد می توان گفت وقتی ادبیات درخشان باشد و جوشش داشته باشد از درون خود این ادبیات نقد 

ادبی هم به وجود می آید.
موسوی: یعنی هر دو بزرگوار نظرتان این است که ادبیات درخشانی خلق نشده که از درون آن نقد 

قوی هم زاییده شود. 
عالیی: این دو، یعنی ادبیات و نقد، تناظر یک به یک ندارند، ولی حضور هر یک در قوام یافتن دیگری 

مؤثر است. 
موسوی: من قصد مقایسه ی سپانلو و شاملو را ندارم. ولی مثال آتشی از شاعران مطرح دهه ی چهل 
بود که خودش هم نقد می نوشت. »یا رویایی« کسانی که از آن نسل به دهه ی شصت رسیدند، به نظر 
من بهترین آثارشان را در سال های دهه ی شصت سرودند. یعنی شعرهای آتشی یا رویایی به مراتب 

بهتر از آثار قبلی شان بود. 
عابدی: ولی خودآتشی یا رویایی یا امثال آنان درواقع برآمدن و رشدشان مربوط به دهه ی سی و چهل 
است. ولی خب این ها به لحاظ سن و توانمندی ادبی  یک مقدار دیرتر مطرح شدند و بعدها بیشتر 

رشد کردند. 
موسوی: منظورم ارزیابی سطح شعر این ها نیست منظورم این است که این ها کارهای دهه ی شصتشان 
آشکارا بهتر از آثار دهه ی چهل شان است. اما شعر همین ها هم نقد نشد و درباره اش حرف زده نشد. 
معتقدم شعر امروز ما بسیار مدرن تر از شعر دوره ی قبل است. من در زمان نوشتن آنتولوژی شعر 
اجتماعی ایران تقریبا اشعار همه ی بزرگان معاصر را به دقت مطالعه کردم. و این سیر مدرن شدن را 
به وضوح در شعر امروز می بینم درواقع با وجود آن ضعف زمینه ای که آقای عالیی به درستی اشاره 
کردند، به خود این آثار دقت و آن ها را رصد می کردند چه در ادبیات داستانی و چه در زمینه ی شعر 
-  این ها بررسی می شد و در نتیجه شعر و داستان رو به جلو حرکت می کرد. ولی وقتی کار در خأل خلق 
می شود، رشد نمی کند. درواقع تا این جا به این نتیجه رسیدیم که شما خلق ادبی در خوری را مشاهده 

نکرده اید که انگیزه نقد منتقد باشد. 
عالیی: چهره های مورد نظر شما اصالتا دهه ی چهلی اند، و این که قوه ی نقدشان در دهه های بعد به 
بار نشسته - مثل آتشی و رؤیایی - نافی قضیه نیست. فصل بندی های ادبی و کال فرهنگی، متابعت 
مکانیکی از شکل بندی های اجتماعی  مناسبات تولید را نشان نمی دهند. در کشورهای در حال توسعه، 
همپوشانی و استقالل نسبی پدیده های فرهنگی بارزتر است. مثال گذار از رئالیسم - که پارادیم فرهنگی 
سرمایه داری بازار، یا به تعبیر جیمسون »عصر کالسیک سرمایه داری« است - با مدرنیسم - که فرهنگ 
غالب امپریالیسم یا سرمایه داری انحصاری ست - چندان به درازا نمی کشد. نه فقط در یک دوره، حتی 
در یک شخص واحد این درآمیختگی دیدگاه های فرهنگی دیده می شود. هدایت هم رمان مدرن دارد 
)بوف کور(. هم داستان رئالیستی )حاجی آقا »داش آکل«(. آثار ادبی التزام منفعالنه به ساختارهای 
اجتماعی ندارند. درخشان ترین آثار شعری ما در تاریک ترین دوره های تاریخی خلق شده اند. همین 

معتقدم شعر امروز ما بسیار مدرن تر از شعر دوره ی قبل است. من 
در زمان نوشتن آنتولوژی شعر اجتماعی ایران تقریبا اشعار همه ی 
بزرگان معاصر را به دقت مطالعه کردم. و این سیر مدرن شدن را به 

وضوح در شعر امروز می بینم



دهه ی مورد بحث ما، یعنی دهه ی چهل، برآمده از فضایی است که استبداد 
سیاسی جوالن می داد. 

عابدی: مثال این فرمایش شما این که حافظ در منحط ترین دوره ی تاریخ 
ایران ظهور کرد. نکته ای که جناب عالیی فرمودند که نقد جزو گفتمان 
فرهنگی ایران و کشورهایی شبیه ایران نیست کامال درست است. استبداد 
شرقی در این کشور همیشه بوده. گاهی ضعیف بوده و گاهی قوی تر. مثال 
در دوره ی سعدی در شیراز تسامح و تساهلی بوده که سعدی نسبت به 
حاکم زمانه ی خودش با حالتی اندرزگونه و عجیبی صحبت می کرده.اما 
هفتاد، هشتاد سال جلوتر که می رسیم به  حافظ، می بینیم حافظ در برابر 
استبدادی که در دوران او بوده عمال مچاله است و به استعاره پناه می بَرد. 
از دوره ی مشروطه به این طرف دولت به مفهوم جدید در ایران تشکیل 
می شود ولی آن حالت استبداد گاهی کم تر و گاهی بیشتر در چارچوب 
دوره ی  استبداد  آن  هنوز  که  در دهه ی چهل  مثال  قرار می گیرد.  دولت 
آزادتر  هنوز  فرهنگ   حوزه ی  در  جامعه  و  ندارد  وجود  شاهی  محمدرضا 
است می بینیم در مجموع وضع نقد هم بهتر است .اما وقتی وارد دهه ی 
پنجاه می شویم با بسته شدن دست جمعی مجالت در سال ۵۳ و رادیکال 
آن  و حتی  کم رنگ می شود  و  نیز خیلی ضعیف  ادبی  نقد  اوضاع  شدن 
کسانی که نام بردیم، مثل دستغیب و براهنی و حقوقی و نوری عال هم به  
حاشیه می روند و کم تر می نویسند، در این سال ها نقدهای ادبی سیاسی و 
زمان پذیر می شود. گذشته از این مورد، در کشور ما اصوال نسبت به اشخاص 
دو »فرهنگ فراداشت« و »فرهنگ فروداشت« - این اسامی را خود من 
وضع کردم - وجود دارد. یعنی یا گاهی افرادی را بسیار باال می بریم و یا 
گاهی شخصی را بسیار پایین می آوریم. به همین نشست های نسبتا زیاد 
فرهنگی که در سال های اخیر در مکان های مختلف در سراسر کشور برپا 
می شود، دقت کنید . کم تر مراسمی را می یابید که بزرگداشت کسی نباشد.  
البته شاید این ها به جبران سال هایی است که روشنفکران و دانشوران و 
نویسندگان و شاعران دایما محکوم و فرو داشته می شدند. اگر بخواهیم 
جزئی تر در مورد این بیست سال اخیر صحبت کنیم، باید بگویم آن جریانی 
که در نقد ادبی شروع شد هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی قبل از 
انقالب جنبه ی پراکتیکال و کاربردی بیشتری داشت. افرادی چون براهنی 
و دستغیب از کتاب هایی که به انگلیسی و فارسی خوانده بودند. و از این 
نقدادبی می گفت:  به قول زرین کوب در مورد   . خوانده ها سود می بردند 
»بهترین نوع نقد، نقد تلفیقی است«. نقدی که شما نظریه ها و نحله های 
مختلف را می خوانی و از مجموعه ی این ها استفاده می کنی. اصال تعداد 
کتاب هایی که در حوزه ی نقد ادبی در سال های ۱۳۳0 تا ۱۳۵0 ترجمه 
شده، واقعا انگشت شمار است. اما از دهه ی شصت ترجمه ی این نوع کتاب ها 
رشد می کند. من در کتاب مقدمه ای بر شعر فارسی فهرستی از دوستانی 
که در دانشگاه ها و خارج از آن حتی در خارج از کشور نقد ادبی را گسترش 
دادند آورده ام. به نظرم در دو دهه شصت و هفتاد نقد ادبی گسترش خوبی 
دست کم به لحاظ پایه های نظری و عملی پیدا کرد و نسبت به قبل صاف 
تر شد.اما در طی دو دهه ی اخیر هشتاد و نود نقد شعر به تدریج ضعیف 

شد. برای این ضعیف شدن به چند دلیل اشاره می کنم.
یکی این که از نظر اجتماعی نسل جوان پرجمعیتی در این دوره داشتیم 
که  کسانی  تعداد  یعنی  شد.  ایجاد  کیفیت  بر  کمیت  سیطره ی  نوعی  و 
می خواهند شاعر بشوند و یا واقعا شاعر هستند خیلی زیاد است. آن قدر 
نقد  که  باشد  اگر کسی حتی عالقه مند  که  است  زیاد  دفاتر شعر  تعداد 
حرفه ای هم کار کند، واقعا دچار سرگیجه می شود و انتخاب دشوار است. 
پس سیطره ی کمیت و کیفیت در عرصه ی شعر واقعا بر نقد شعر هم تأثیر 

گذاشته. 
مسئله ی رشد فضای مجازی هم مطرح است درواقع رشد فضای مجازی 
مسئله ی »خود انتشاری« را وسعت بخشیده است.  یعنی دیگر شاعر خود 
را نیازمند استفاده از ِمدیوم ناشر یا مجالت نمی بیند . مجله ها از دهه ی 
هشتاد به بعد بسیارضعیف شدند . به همین دلیل این شرایط به هرج و مرج 
در حوزه ی شعر دامن زد، و منتقدی که بخواهد این دفتر ها را بررسی کند. 

عالوه بر کمیتی که اشاره کردم با رشد بی رویه ی فضای مجازی هم مواجه است. 
من از چند نفر از دوستان پرسیدم، ظاهرا در هیچ یک از کشورهای جهان این تعداد شاعر یا نویسنده 
از فضای مجازی به عنوان یک ِمدیوم یا فضای انتشار آثارشان استفاده نمی کنند . این را ما در ایران 
می بینیم. یعنی در سایر کشورها فضای مجازی جنبه خبررسانی دارد و نه فضایی برای انتشار تولید ادبی 

که طبعا شمار زیادی از آثار جنبه نازل پیدا می کنند.
موسوی: البته بهتر است در این زمینه به مقوله ی سانسور هم توجه شود. چون اگر امکان انتشار 
بسیاری از اشعار و کتاب ها وجود داشت چه بسا شاعران و نویسندگان عالقه مند به چاپ آن بودند. اما 

در عین حال بحث خود انتشاری هم که شما اشاره  کردید بسیار جدی است. 
عابدی: بله من تأیید می کنم سانسور بی تردید به عنوان یکی از دالیل تأثیر دارد در رفتن جوانان به 
این سمت. االن سالیانه بیش از چند هزار عنوان کتاب شعر منتشر می شود که اگر به این تعداد اشعار 
فضای مجازی را هم اضافه بفرمایید حجم کار را معلوم می کند. ضمن این که از نظر کیفیت اکثریت 
قریب به اتفاق این آثار شبیه هم هستند. ما االن چندین جایزه ی شعر داریم که نمی توانند به یک اتفاق 
نظر برسند و هر کدام هم که به یک یا دو شاعر در سال جایزه می دهند مورد توافق عمومی جامعه ی 
ادبی نیستند . این به خوبی نشان می دهد که کیفیت پایین است و جاهایی هم که پایین نیست ،تعداد 
قابل توجهی در یک سطح هستند.  این ویژگی باعث می شود منتقدی که فارغ از هر مسئله ی دیگری 
بخواهد صرفا براساس خود متن قضاوت کند دچار اشکال شود. نکته ی دیگر این که،  از سال 84 تا ۹۲ 
شرایط متفاوت شد، فکر می کنم از دوره ی مشروطه تا امروز، دولت احمدی نژاد رادیکال ترین دولتی 
بوده که در ایران با هر طرز فکری بر سر کار بوده است.  این وضعیت بسیار به احساس ناامنی دامن  زد 
و نقد را از حالت طبیعی خودش خارج کرد. درواقع اگر دقت کنیم از سال 84 آرام آرام آن نقد ادبی 
که در دهه ی هفتاد وجود داشت و تا اوایل دهه ی هشتاد هم دیده می شد دیگر وجود ندارد و مجله ها 

و فضای مجازی هم دست به دست دادند و فضای ادبی تنگ تر و تنگ تر شد. 
نکته  ی آخر این که شعر مدرن ما در این دوره حالت یک بار مصرف پیدا کرده. و این حالت حتی به 
غزل معاصر هم راه پیدا کرده است.  همه ی ما در بهترین حالت از یک دفتر شعر که می-خوانیم، لذت 
می بریم و سپس در کتابخانه می گذاریم و به ندرت به آن مراجعه می کنیم. یعنی یک اثر ثابت و ماندگار 

در ذهن ما باقی نمی گذارد.
و  مصرف  یکبار  ظروف  کنار  در  است.  مدرن  پست  دوران  کلیدواژه ی  مصرف«  بار  »یک  عالیی: 
تعبیر جیمسون »منطق فرهنگی سرمایه داری متأخر«  به  اقالم دیگر، پست مدرنیسم که  بسیاری 
در  از سرمایه گذاری  روگردانی  است.  داده  تسری  فرهنگی هم  به محصوالت  را  قلم  این یک  است. 
بخش تولید، به سرمایه گذاری در بورس و جهانی سازی سرمایه ی مالی و خدمات و مراکز تفریحی 
و مصرف گرایی برنامه ریزی شده انجامیده است. از اصطالحات تازه باب شده در متون علوم اجتماعی 

واژه ی »ُرالریزاسیون« است. 
عابدی: درست است و این باعث می شود که منتقد اگر جدی باشد و بخواهد عمقی به قضیه نگاه کند، 
اصال دست و دلش راضی نباشد. که آن اثر را در دست بگیرد و حتی علیه آن بنویسد چون چنین کاری 

هم نوعی بها دادن به یک اثر است. 
موسوی: من پیرو صحبت های آقای عابدی معتقدم  کمیتی که از آن صحبت می کنید درست است. 
مثال خود ما به عنوان جوان های شعر خوان دهه ی پنجاه تکلیفمان روشن بود، ده تا شاعر مطرح داشتیم 
که وقتی کتابشان منتشر می شد. حتما باید آن را تهیه می کردیم و می خواندیم. اما االن تعداد این 
شاعران بسیار زیاد شده. در دوره ی اول جایزه ی شاملو از خانه کتاب آمار کتاب های منتشر شده با سال 
قبل را گرفتم حدود دو هزار و اندی کتاب شعر در آن سال منتشر شده بود. و به نظر من اگر ما منتقد 
حرفه ای داشتیم از بین این دو هزار کتاب می شد چند تا اثر خوب پیدا کرد. من اخیراً دیدم خانم دکتر 

گلنسایی در مورد شعر شهرام شیدایی در فضای مجازی نقدهایی نوشته. 
عابدی:  شیدایی از شاعران خوبی بود که به سبب تسلط آن جریان شدید پست مدرن بچه های دکتر 
براهنی، کارهایش دیده نشد. اما به طور کلی ارزش های یک شاعر به تدریج شناخته می شود و گاه 

حتی پس از مرگش در مجموعه تاریخ ادبی.وقتی سبک سنگین ها انجام شد.
موسوی: بله من معتقدم اگر شهرام شیدایی االن زنده بود اتفاقا این خانم در موردش نمی نوشت، کتاب 
سومش البته به نسبت دو کتاب دیگرش خوب نبود. بنابراین می خواهم بگویم باید بی توجه نبود. باید 
نقد باشد که در بین این همه اثر هم بتوان بهترین ها را جدا کرد. چرا این انگیزه نیست، این به خود من 
هم برمی گردد. در سال های قبل خود شاعران هم نسبت به کارهای همدیگر عکس العمل نشان می دادند 
و نقد می نوشتند. مثال سپانلو در مورد دیگری می نوشت، رویایی، آتشی و ... این که تعداد زیاد کتاب های 
شعری که هر سال منتشر می شود کار را دشوار می کند. درست است اما من معتقدم جای نقد برای 
انتخاب کارهای بهتر همچنان خالی است. که اتفاقا اگر منتقدین ادبی فعال بودند این کمیت به تدریج 
تعدیل می شد. چون وقتی در مورد یک اثر نوشته می شد، توجه دیگران جلب می شد آن را می خواندند 
و نظر می دادند و ... نکته ی دیگر هم آن سویه ی انتقادی نقد است. مثال در دهه ی چهل و پنجاه که 



همه ی نقدها تعریف و ستایش نبود. براهنی شعر سپهری را می کوبید و به 
او می گفت اشرافی و یا در مورد احمدی که نوشت مناجات یک جنین یا 
رویایی و ... براهنی در مورد شعر »سکوت دسته گلی بود میان حنجره ی 
من« که حقیقتا شعری درخشان است نقد مفصلی نوشت و دست آخر هم 
گفت این شعر به درد بورژوایی می خورد که در یک  هتل شیک نشسته و .. 
می سراید. یعنی اگر در شعر ما این سویه ی منفی وجود دارد منتقد باید آن 
را برمال و نقد کند. در آن دوره برای دکتر براهنی و دستغیب و ... نوعی نقد 
لوکاچی و نقد مارکسیستی مطرح بود، آن ها از دیدگاه این نقد مارکسیستی 
وجود  نظریه  تزلزل  نوعی  به  اکنون  شاید  می کوبیدند.  را  اشعار  نوع  این 
دارد. یعنی منتقدان ما فکر کردند آن دیدگاه لوکاچی و مارکسیستی دیگر 
جایگاهی ندارد و دچار سردرگمی شدند )البته به نظر من این طور نیست و 
کماکان در لوکاچ و گلدمن وجوهی هست که می شود به آن ها اعتنا کرد.« 
عابدی: آن نوع نقد نه لوکاچی که نوعی ژدانوفی بود.  لوکاچ که خیلی 

وسعت نظر داشت. 
موسوی: خود شما االن اشاره کردید به نقد ایگلتون. که پایه های نقدش 
بر نظریات لوکاچ و نقد مارکسیستی است و این طور نیست که همه را دور 
ریخته باشد اما با زمان تغییر کرده. شاید منتقدان ما اعتماد به نفسشان را 

در برابر این همه نظریه از دست داده اند. 
منکر  من  بود.  درخشان  چهل  دهه ی  در  آثار  موسوی  جناب  عابدی: 
ضعف های منتقدان آن دوره هم نیستم. خود شما االن اشاره ای کردید به 
آقای شیدایی می پذیرم. شهرام شیدایی چند تا شعر خوب و تصویر خوب 
و روایت خوب دارد.  تازه او هم شاعر دهه ی هفتاد است، نه شاعر دهه ی 
هشتاد. در نیمه ی دوم دهه ی هفتاد جریان پست مدرنیسم و ورود نظریه ها 
در نقد ادبی اغتشاشی ایجاد کرد که در شعر هم انعکاس پیدا کرد. البته 
بخشی هم مثبت بود هم چنان که جناب عالیی فرمودند باعث مطرح شدن 
نظریه ها شد، ولی بخشی هم منفی بود چون اعتماد خواننده را از شعر 
مدرن سلب کرد و همه را به این حساب گذاشتند که شاعران همه »جیغ 

بنفش« ی شده اند. 
موسوی: این درست است. ولی مثال در دهه ی هفتاد آثار امثال من دیده 

شد. 
عابدی: شما شاعر خوبی هستید که متعلق به نیمه ی اول دهه ی هفتاد 
هستید.اما بعد از آن سلب اعتماد، به تدریج شرایط همراه شد با رادیکال 
به  شما  اگر  االن  مجازی.  فضای  ظهور  هم  بعد  و  سیاسی  فضای  شدن 
دفترهای شعر نو و سپید ما توجه کنید آن چه می بینید، چیزی است که 
من نامش را گذاشته ام »رومانتی سیسم نو«، با نوعی اندیشه ی رومانتیک نو 

که البته خواننده هم دارد. 
موسوی: آیا این جریان غالب باید نقد شود یا نه؟ 

عابدی: قطعا. ولی شما از این گروه حتی ده نفر را به عنوان نماد شعر امروز 
نمی توانید نام ببرید. بلکه یکدفعه با انبوهی از اشعار مواجه می شوید که 
شاعرانش همه ار روی دست همدیگر می نویسند .البته چند نفر از این ها 
ممکن است بیشتر دیده شده باشند اما به طور کلی ده تا لیدر و نماد مهم 
در شعر این دوره پیدا نمی کنیم. آن کسی هم که نماد و لیدر هست شعر او 
را هم خواننده یک بار می خواند و کنار می گذارد و میلی برای دوباره خواندن 

در مخاطب برنمی انگیزد و طبعا میلی در منتقد برای نقد برنمی انگیزد.
نوشته  چرا  است  نقد  موضوع  مسئله  این  خود  می گویم  من  موسوی: 

نمی شود؟ 

عابدی: گفته می شود،اما کم تر نوشته می شود. ولی تأثیری نمی گذارد. مگر نشریات ادبی هر کدام 
چه قدر تیراژ دارند؟ مگر صدای کسانی که در این مجالت می نویسند چه قدر شنیده می شود. مگر 
این که شما در اینستاگرام و غیره بنویسی .تازه در این فضاها هم که نمی شود مطلب چهار صفحه ای 
پدرمادردار قرار داد. آن فضا مختص مطالب کپسولی و یادداشتی و کوتاه است. ما االن رسانه ای که  

مخاطب بخواند نداریم. 
عابد: این جا البته یک مسئله ی دیگر هم که جناب عابدی اشاره کردند وجود دارد و آن هم توان »خود 
انتشاری« است. یعنی یک زمانی انتشار شعر فالن شاعر در یک مجله ی معتبر ادبی  افتخار بود. االن 
شاعر به این اعتبار که شعرش اولین محک را بعد از چاپ در یک نشریه می خورد کاری ندارد و می گوید 
چاپ نمی کنند! پس در فضای مجازی منتشر می کنم و دو هزار نفر فالوئر هم برایم کف می زنند اصال 

نشریه برای او مهم نیست. 
موسوی: یعنی فیلترها برداشته شده. 

عابدی: من یادداشتی در این مورد در روزنامه ی ایران نوشتم و توضیح دادم واقعا در این عرصه هرج 
و مرج وجود دارد. 

موسوی: سؤال این است که آیا راه  حلی وجود دارد؟ خود من فکر می کنم االن به خصوص وجه منفی 
ادبیات معاصر ما جا برای حرف زدن دارد و اگر منتقدان ما با زبان انتقادی خیلی بّرا بگویند این اثر رد 

است چه اشکالی دارد؟ 
عابدی: ِمدیوم وجود ندارد. رسانه نیست االن اگر کل یک مجله ی ادبی را بدهند به من و من اصال کل 

صفحات را نقد بنویسم تأثیری در جامعه می گذارد؟ 
عابد: اصال خیلی از شاعران و نویسندگان جوان مجالت ادبی را نمی خوانند. حتی آثار همدیگر را هم 
نمی خوانند. زمانی بود تا دو دهه پیش اگر ناشری کار یک شاعر را می پذیرفت او بسیار خوشحال می شد. 
ولی االن اصال برایش مهم نیست کار را در فضای مجازی منتشر می کند و فالوئرهایش هم برایش هورا 
می کشند و همین او را ارضاء می کند. یا یک انتشاراتی دست چندم با پول خود شاعر کار را منتشر 
می کند و شاعر هم مدام در فضای مجازی خودش و شعرش را معرفی می کند. در چنین فضایی منتقد 
اصال حوصله نمی کند که درباره ی این ها چیزی بنویسد و به یک رسانه بدهد برای چاپ و گاهی هم 
بهانه می آورد که نشریات ادبی نقد را چاپ نمی کنند. مثال وقتی ایسنا نظرخواهی می کند که چرا وضع 
ادبیات ما این  گونه است دیگران را تخطئه می کنند که مثال فقط یک عده سلیبریتی ادبی شعرشان 
چاپ می شود! یا نشریات برای انتشار شعر پول می گیرند!! و ... این ها دقیقا از سر بی مسئولیتی و رفع 
تکلیف از خود و توپ را به زمین دیگری انداختن است. و نمی پرسند چرا من منتقد به هر دلیلی از 
دغدغه ی معیشت بگیر تا بی تفاوتی حال این را ندارم که وقتی مطلبی یا کتابی را خواندم نقدی بر آن 
بنویسم و به رسانه ای بدهم برای چاپ، اما می گویند آن را چاپ نمی کنند در حالی که من فکر نمی کنم 

هرگز یک رسانه ی آبرومند معتبر از یک نقد  خوب یا یک شعر و داستان ارزشمند استقبال نکند. 
موسوی: بله من کامال قبول دارم. 

عابدی: بله بعد از آن هشت سال دولت احمدی نژاد رخوت و بی تفاوتی عجیبی حس می شود البته 
نقد هستند،  اگر در پی  از شاعرها  اما عده ای  از آن فضا دور شده ایم.  در یکی دو سال اخیر کمی 
بیشتر تعریف و تمجید را می پسندند. منتقدان هم رغبتی به نوشتن ندارند. منتقدان جوان تر هم که 
االن می نویسند به نظر می آید که مجموعا چند کتاب شعر معاصر را خوانده اند، از ادبیات کالسیک 
بی بهره اند، حرفشان در چارچوب نظریه درونی شده یا بوطیقایی نیست. کتابی که همان روز در دست 

داشته اند انگیزه ای شده برای این که یادداشتی بنویسند.
موسوی: بیشتر نوعی ریویو و مرور است می خواهم بپرسم نظر شما در مورد نقدهایی که گاهی از سطح 

ریویو باالتر است چیست؟ 
عابدی: اگر ریویو هم نباشد بیشتر نوعی یادداشت نویسی است یعنی یک نکته ای به ذهن طرف رسیده 

و در قالب بک یادداشت نوشته است. یعنی چارچوب و ساختار علمی نقد ندارد.
موسوی: بخشی از این نقد نویسان هم داعیه ی آوانکاردیسم دارند. که گاهی منتقدی دو صفحه ی 
روزنامه ی شرق را پر می کند. و آسمان و ریسمان را به هم می بافد و اصال شما نمی فهمی آن چه نوشته 

چه ربطی به خود کتاب دارد. 

در تاریخ ادبیات، »قله ها« محدودند. در ادبیات خودمان از رودکی به 
بعد این تعداد از شمار انگشتان یک دست تجاوز نمی کند، یعنی هر 

دویست سال یک نفر



عابد: تصدیق می فرمایید که اگر نقد درستی هم باشد جای چنین نقدهای 
مفصلی در روزنامه نیست و در هیچ جای دنیا چنین رسمی وجود ندارد 
جای این مطاب مفصل و جدی به سبب حجم در مجالت تخصصی است. 
روزنامه ای مثل شرق  به هر حال  اما  است.  حرف شما درست  موسوی: 
هنوز به ادبیات توجه دارد و صفحاتی را به نقد و مباحث نظری اختصاص 
می دهد منظور من نقدهایی است که هرازگاهی منتشر می شوند و داعیه 
آوانگاردیسم هم دارند اما معموال سه چهارم مطلبشان مرور فالن نظریه و 

نقل قول از این و آن است و در مورد خود اثر حرفی برای گفتن ندارند. 
عابدی: علت این است که این ها مطلب را جذب نمی کنند. و فقط چند تا 

اسم دهان پر کن را یاد می گیرند و پشت سر هم ردیف می کنند. 
موسوی: مشکل این جاست که گاهی حتی خود شعر خوانده نمی شود. 
من با منتقدی درباره ی یک کتاب شعر صحبت می کردم که شعرهای این 
کتاب وزن داشت. نوعی وزن عروضی مالیم و وقتی به آن منتقد درباره ی 
وزن شعر چیزی گفتم، با تعجب گفت عجب مگر این شعر وزن دارد...! ولی 
در عین حال وقتی می نویسد و حرف می زند ردپای آسمان و ریسمان را در 
نقدش به وضوح می بینی. تکلیف با این نوع نقد چیست؟ یک نوع نقد هم 
داریم که کماکان در حد همان معانی و بیان قدیم درجا می زند مثال چند 
سال پیش منتقدی یا خلوص نیت زحمت زیادی کشیده بود در مورد یکی 
از کتاب های من تحقیقی انجام داده بود که این تعداد استعاره در آن به کار 
رفته و فالن تعداد تشبیه، مجاز و حس آمیزی و اصوال معلوم نیست با این 

همه زحمت این کار چه دردی از شعر امروز دوا می کند. 
عابدی: این ها مدل تحقیقات و تکالیف دانشگاهی است که متأسفانه خیلی 

کم به مقوالت کاربردی می پردازند. 
عابدی: در جامعه ی ما نقدهای حرفه ای و تئوریک جایگاهی ندارد. چون 
سبب  به  نیست.  آماده  نقد  گفتمان  کارکرد  برای  جامعه  زیرساخت های 
مسایل تاریخی مان. بنابراین وقتی یک منتقد در کوتاه مدت و درازمدت 
پاسخ مناسب را از »عمل نقد« نمی بیند به زمینه های دیگر کشیده می 
شوند. بعضی شان به طرف سرودن شعر می روند و خودشان اثر ادبی خلق 
می کنند. عده ای دیگر به سمت ترجمه می روند و عده ای به سوی پژوهش 
را پس  او  نقد می نویسند جامعه  و مطالعات نظری می روند. چون وقتی 
می زند. پس مجبور می شود از راه های دیگر مثل پژوهش، سرودن و کارهای 
دیگر این را جبران کند .یعنی در این شرایط به طور ناخودآگاه یک مکانیسم 
دیگر جایگزین می شود. من این را در مورد خودم احساس کردم. کار اصلی 
من در دهه ی هفتاد نقد دفترهای شعر بود. اما آرام آرام بدون این که قصد 
این کار را داشته باشم به سوی پژوهش بیشتر کشیده شدم. و وقتی که می 
خواهم در مورد یک شاعر صحبت کنم می روم به سراغ شاعرانی که چند 
دهه کار کرده اند و مجموعه آثار آن ها را بررسی می کنم و طبعا جنبه ی 

تحقیقی بیشتری به کار خودم می دهم. 
موسوی: آیا در این بین مسایل مالی هم نقش دارد. 

عابدی: ممکن است. بله، چون وقتی نویسنده نقدی بر یک کتاب می نویسد 
هیچ سودی برای او ندارد. ولی وقتی یک تک نگاری می نویسید می توانید 
کارتان را تداوم دهید و در کنارش مقاله هم بنویسید.اما نقد تک کتاب 
ناشران  به کتاب کنی، مورد عالقه ی  تبدیل  را  اگر بخواهی آن ها  حتی 
نیست و جامعه و خوانندگان ادبی هم نمی پذیرند و کم می خوانند.. در 
حالی که در سایر جوامع برای نقد یک تک کتاب هم شما می توانی انتظار 
یک حق الزحمه ی مناسب داشته باشی در ایران اصال چنین نگرش و نهادی 
امثال  آیندگان و  انقالب، روزنامه های کیهان و اطالعات و  از  نیست.قبل 
آن ها از اشخاص مختلف درخواست می کردند نقد بنویسند و قلمزنانی مثل 
قاسم هاشمی نژاد کارشان را این طور شروع کردند.. اما بعد از انقالب این 
روند هم قطع شد. چون به قول همایون کاتوزیان نهادها همیشه در ایران 

موقت هستند! 
موسوی: سال ها پیش ایده ای را در صفحات ادب و هنر روزنامه ی همشهری 

اجرا کردیم. این که به مخاطب عام روزنامه ای بگوییم فالن کتاب شعر را چه طور باید خواند، مثال در 
آن صفحه سعی می کردیم به خواننده بگوییم شعر مدرن را چه طور باید خواند. هرچند که حق التحریر 
بسیار ناچیزی داشت و صرفا براساس عالقه این ستون را می نوشتم ولی به هر حال با رفتن مسئول وقت 

آن صفحات، این بخش هم تعطیل شد. 
عابدی: درست است اما این طرح ها و اتفاقات همیشه در یک مقطع زمانی اتفاق می افتد و سپس تمام 
می شود. این که می گویید در دهه ی هفتاد به نقد نویسی توجه کرده اید اما پس از آن دوران در دو 
دهه ی اخیر شما هم بیشتر بر پژوهش و تدریس  متمرکز شده اید.آیا این طور نیست؟ همه ما در چنین 

وضعیتی قرار گرفته ایم.یکی با تدریس یکی با تحقیق و راه های مثل آن ها.
موسوی: یکی از نتایجی که دوست دارم این میزگرد داشته باشد، این است که امیدوارم منتقدان دچار 

عذاب وجدان شوند. 
عابدی: من هم امیدوارم اما زیرساخت های جامعه ی ایرانی مانع است. 

موسوی: واقعا چرا نباید در مجالت ما هر شماره حداقل یک نقد چاپ شود. 
عابدی: چون توان مالی پرداخت حق التحریرش را ندارند. 

اعلم: حتی اگر داشته باشند و البته با توجه به شرایط مالی مجالت در حدی ناقابل، آن چه برای مجالت 
مهم تر است واکنش پس از چاپ یک مطلب است. یعنی نقدی چاپ بشود. صاحب آن اثر زنگ بزند و 
انتقاد کند و اصال فحش بدهد. این خستگی را از تن درمی برد. چون معنایش این است که نقد دیده 

شده. امروز بسیاری از اهل شعر و ادب اصال مجالت ادبی را نمی خرند و نمی بینند. 
عابد: به نظرم اگر نقد ها جنبه ی انتقادی-تحلیلی داشته باشد تا حدی این واکنش را برمی انگیزد، اما 
اشکال این جاست که یا همه مشغول تعریف کردن از همدیگر هستند یا با سنجه های من درآوردی و 

غیر علمی می نویسند. خیلی ها هم که حوصله ی نوشتن ندارند. 
ایجاد می کند. آن چه االن  انتقادی داشته باشد واکنش  موسوی: من هم معتقدم اگر نقد جنبه ی 
یکی از مشکالت اساسی است فقدان شجاعت است. یعنی ما به جایی رسیده ایم که همه چیز برایمان 

علی السویه شده. 
عابدی: بله درست است. حالت بی تفاوتی در دو دهه ی اخیر زیاد شده. 

موسوی: البته چون بی برو برگرد یک سویه ی نقد شجاعت است. من خیلی با اصطالحاتی چون »نقد 
سازنده« موافق نیستم، نقد می تواند تخریب گر هم باشد. 

عابدی: ولی شجاعتی که در همان حد شجاعت بماند و کار به وقاحت نکشد. 
موسوی: االن در همین کشور کتاب های به وضوح »بدی« منتشر می شود که می بینی به چاپ ۲۳ و 

۲4 می رسند خب باالخره یک نفر باید باشد شجاعانه بگوید که این ها مزخرف است. 
عابدی: فرض کنیم شمای منتقد این کار را کردید و با چند نویسنده ی خاص درگیر شدید و او هم در 

دو، سه تا نشریه نفوذ داشته باشد و همین باعث می شود تا سال ها نتوانید هیچ کاری بکنید.
عابد: همیشه این طور نیست. البته حرف شما را قبول دارم در خیلی از موارد قضیه باندبازی است. 

عابدی: ولی هست. 
موسوی: بعضی مواقع از جهات مختلف، بعضی از ماها را در یک جاهایی حذف می کنند. ولی به هر 
حال باید این شجاعت وجود داشته باشد چون ابتذال سر تا پای ما را گرفته و این جا وظیفه ی منتقد 
سنگین است، شعر، داستان و سینمای ما به ابتذال کشیده شده. خب آیا ما باید منتظر باشیم که حتما 
دهه ی چهلی دوباره اتفاق بیافتد. از دل این ماجرا می توان یک فرهنگ عمومی را بیرون کشید. فرهنگ 
عمومی که در سینما و تئاتر و داستان هم آن را می بینیم و این شرایط به هیچ وجه از منتقد امروز رفع 
تکلیف نمی کند. منتقد کارش همین است و البته بحث معیشت هم هست و مقداری هم دلمردگی 
جامعه است. در آدینه بحثی که بین گلشیری و براهنی درگرفت. ما مثل سریال های پرهیجان آن ها را 
دنبال می کردیم. چرا حاال این طور نیست؟ این دلمردگی چاره اش چیست؟ آیا باید منتظر بنشینیم که 
در جامعه یک اتفاقی رخ بدهد و ما هم پیروی کنیم؟ این درست است که ما نمی-توانیم اراده گرایانه 

مسایل را پیش ببریم ولی به اندازه ی خودمان می توانیم تأثیر بگذاریم. 
عابدی: حتما تأثیرگذار است. من معتقدم این دوران هم در حال گذر است. درواقع من نشانه هایی 
می بینم از این گذر. این وضعیت آن قدر ایستا شده که کم کم در حال عمل کردن بر ضد خودش است. 
موسوی: مسایلی در جامعه هست که باید انعکاسش را در شعر امروز ببینیم. آیا این مسایل در شعر 
وارد می شود یا نه؟ حد این ماجرا کجاست؟ االن خط فقر آمده تا نابودی طبقه ی متوسط. ابتذال در 
بیشتر عرصه های فرهنگ و هنر دیده می شود. آیا با ورود این مسایل به شعر تبدیل به شعار نمی شود؟ 
عالیی: فکر می کنم دوستان در حق »ریویو« نویسی کم لطفی می کنند، و اساسا این شاخه از نقد در 
فرهنگ ادبی و ژورنالیستی ما با بی مهری نزدیک به تحقیر مواجه بوده. کار ریویونویس کار شاقی ست: 



هم محدودیت جا دارد )بین ۶00 تا 800، و ندرتاً بین ۶000 تا 8000 
از چاپ شدن هم  بعد  و  روز(،  تا فالن  کلمه(، هم ضرب االجل )حداکثر 
عمر نوشته کوتاه است )یک روز، یک هفته، یک تا دو ماه(، و غالبا همراه 
این تصور که علت نوشتن ریویو نیاز مالی ست، یا یک جور زنگ تفریح در 
فواصل اشتغال به نوشته های جدی. ریویونویسی فضای ادبی را از کهنگی و 

سخت شدگی، که نقد دانشگاهی بسترساز آن است، می زداید.
عابدی: من حرف شما را کامال می فهمم تصدیق می کنم. برمی گردم به 
ابتدای بحثمان به گفته های جناب اعلم که گفتند : نقد شعر و نقد داستان 
با هم فرق دارد. از یک نظر صحبت آقای اعلم درست است.  در نقد داستان 
شما به راحتی می توانید با خالصه و پالت داستان نوشته تان را آغاز کنید 
و با شناخت شخصیت ها ادامه بدهید، ولی در شعر این امکان پذیر نیست 
. چون شعر مواج و لغزان است و چارچوب های داستان را ندارد. این البته 
بیشتر در مورد ریویو یا نقدهای موردی صدق می کند .به نظرم نوشتن در 

مورد داستان راحت تر از نوشتن در مورد شعر است. 
عالیی: من موافق نیستم خود من اخیرا مطلب مفصلی نوشته ام در مورد 
آثار خانم فرخنده حاجی زاده. وقتی قرار شد بنویسم این که در مورد شعر 
ایشان بنویسم یا داستان هایشان چندان فرقی برای من نمی کرد. از این 
نظر که یکی آسان تر و یکی سخت تر باشد مثال... تا منتقدانی مثل کرمود 
که تخصصش در زمینه ی ادبیات رنسانس و یکی از شکسپیرشناسان مهم 
قرن بیستم است. در عین حال متخصص اشعار والِس استیونس است. که 
در شعر مدرن از دشوارترین شاعران است. در عین حال در مورد رمان هم 
نقدهای اساسی می نویسد. یا مثال تری لینگ همین طور. منظورم این است 
که نوشتن درباره ی شعر و داستان با هم فرقی ندارد. چون هر کدام ابزار 

خودش را دارد. 
عابدی: چون من بیشتر در مورد شعر کار می کنم. این  حالت را بیشتر 

حس کرده ام. 
موسوی: در مورد بخش قبلی صحبت جناب عابدی یک نکته بگویم. در 
کارگاه های داستان نویسی برای تدریس داستان نویسی اصول معینی هست 
که از ابتدا براساس آن شروع می کنند. و پیش می روند. ولی در کارگاه های 
شعر، هرکس از هر جا بخواهد شروع می کند بیشتر ذوقی است. چون شعر 
مثل داستان چارچوب ندارد پس نوشتن درباره ی آن هم کمی دشوارتر 
است. به نظر من مهم ترین مسئله در نقد شعر خواندن شعر است منتقدی 
که با نظریه به سراغ شعر می رود و مثال می گوید این شعر چرا بازی زبانی 
ندارد چون چشمش را فقط دوخته است به نظریه متوجه نمی شود که 
ممکن است فرم آن شعر اصوال مبتنی بر زبان ژورنالیستی باشد. منظورم 
این است که خوانش صحیح شعر و کشف خوانش زیبایی شناسی همان 
شعر مهم ترین اصل است. در نهایت شاید منتقد به این نتیجه برسد که آن 
زیبایی شناسی منحط است. باید اول سر نخ را پیدا کند. برگردیم به بحث 

قبلی االن با توجه به تالطمی که در جامعه هست تکلیف شعر چیست؟ 
اعلم: من تکلیفی نمی بینم، این بیشتر به جنبه های حسی شاعر برمی گردد. 
تأثیری که از جامعه-اش می پذیرد ناخودآگاه باعث جوشش شعر می شود. 
عالیی: در تاریخ ادبیات، »قله ها« محدودند. در ادبیات خودمان از رودکی 
به بعد این تعداد از شمار انگشتان یک دست تجاوز نمی کند، یعنی هر 
دویست سال یک نفر. آغاز عصر پهلوی، یعنی عصر مدرنیزاسیون ایران، 
آغاز نوگرایی در شعر و داستان است )نیما و هدایت(. اوج این جریان دهه ی 
چهل است که با اختناق فضای سیاسی، به رغم اصالحات اجتماعی، در 

پیدایش  و  و جهان،  منطقه  در  بخش  آزادی  نهضت های  و ظهور  با سرمایه داری جهانی،  همسویی 
جریان های معارضه جوی  داخلی، ادبیات در عرصه ی شعر و داستان به فرازهای جدیدی دست یافت 
)شاملو، اخوان، فروغ(. هجوم فرهنگ پست مدرن متصل به سرمایه داری کمپرادوری، ادبیات ایران را 

دچار بحرانی کرد که هنوز آن را پشت سر نگذاشته است. 
عابدی: من با تحلیل شما کامال موافقم. خود من نام آن دوره ۶۲ تا ۶۷ را گذاشته ام »سکوت فرهنگی« 
ولی از سال ۶۵ و ۶۶ که آدینه و دنیای سخن و مفید چاپ می شد  شما و آقای موسوی - خود من 
کمی دیرتر - عمده فعالیتمان در آن دوران بود. از ۶۶ تا حدود ۷۶ من نوعی پویایی فرهنگی می بینم، 
مجله ی گردون بود، آدینه بود، دنیای سخن و نیز تکاپو.  این دوره کمی متمایز بود. از اواسط دهه ی 
هفتاد با طرح مقوله ی پست مدرنیسم و  افسردگی پس از فروپاشی شوروی در اهل ادبیات موقعیت 
عوض شد. ولی باز هم در آن زمان وجه ایجابی که فرمودید بود. یعنی آن نظریه های ادبی و فرهنگی با 
این که گاه پراشتباه هم ترجمه می شود ولی با خودش نوعی پویایی را می آورد، اما از نیمه دهه هشتاد 

تا حاال سطح آثار ادبی و فرهنگی هم تنزل کرده است.
موسوی: اگر من بخواهم صحبت شما بزرگواران را به نقد ادبی ارتباط بدهم باید بگویم در آن  دوران 
تولیدات ادبی طنین داشت انعکاس اجتماعی پیدا می کرد. شعری اگر چاپ می شد، مجله ای منتشر 
می شد همه می خواندند. االن دیگر چنین اشتیاقی وجود ندارد. سؤال من این است که سهم نقد ما در 
این ماجرا چه قدر است. در دوره ی اخیر یعنی از دهه ی هفتاد به این سو، نقد ادبی ما بیشتر سمت و 

سوی فرمالیستی پیدا کرده است. 
عابدی: االن که همان نقد فرمالیستی هم نیست و سایه ای از آن مانده که مخاطب چندانی هم ندارد. 
موسوی: واقعیت این است که نقد ادبی ما آرام آرام در این دوره اخیر با ادعای پیشرفت تبدیل شد 
به یک نقد بالغی. یعنی دایم منتقد اشاره می کند که شاعر در زبان این  کار را  کرده و فالن بازی 
زبانی را انجام داده و ... و بیشتر نقد زبانی شده. تئودوروف در کتاب »ادبیات در مخاطره« می گوید، ما 
بحث فرمالیسم و ساختارگرایی را به این دلیل مطرح کردیم که منتقد و مخاطب از ساز و کار ادبیات 
سردربیاورد و وارد جهان ادبیات شود. در حالی که حاال می بینیم دانشگاه، دانشجو و شاعر و ... با استناد 

به آن نظریه ها در مقدمات مانده اند و ماهیت اصلی ادبیات و کارکرد انسانی آن را نادیده می گیرند. 
اگر مسایل اجتماعی در شعر ما انعکاس پیدا نکرده، سهم منتقدین را هم باید لحاظ کرد یعنی  وقتی 
اثری را خواستند نقد کنند یک راست به سراغ فرم و زبان رفتند. و پا را از آن فراتر نگذاشتند و یقه ی 

شاعر را نگرفتند که نسبت تو با جامعه و زمانه ای که تو در آن زیست میکنی چیست. 
عابدی: شما بهتر می دانید که استفاده از این فنون بالغی در ادب فارسی و عربی سابقه دارد اما در 
زمان ما باید استفاده خالقانه کرد. اما این نوع نقد.به صورت فهرست کردن فنون ادبی کم فایده است 

و تولید مکررات.
موسوی: به نظر من فرمالیسم بهترین خدمت را به نقد ادبی کرده ولی به شرط این که فرمالیسم را 
ابتدای راه نقد ادبی بدانیم نه عنایت و مقصود آن منتقد باید بررسی ساختار و فرم یک اثر که حکم 
بیرون آن را دارد به درون آن برسد. ما اگر بخواهیم با نقد فرمالیستی هم جلو برویم بررسی فرم باید ما 
را به جایی برساند که بفهمیم استفاده از این فرم چه معنی دارد. و نشانه ی چیست. چون درواقع فرم 
هم با ما سخن می گوید. نقد ادبی ما برعکس است. یکی از گرفتاری های امروز ما این است که ا نگار 
بسیاری از شاعران ما از قبل فکر می کنند قرار است این شعر برسد به دست یک منتقد و منتقد هم 
قرار است بشمارد که چند تا زبان پریشی چند تا عدول از نحو و چند تا استعاره جدید و ... در این شعر 
هست یا نیست. در اکثر نقدهای ژورنالیستی و ریویوها ما همین زاویه ی دید را می بینیم اگر منتقدی 
یک صفحه در مورد یک کتاب بنویسد انتظار من خواننده با مخاطب چگونه می توانم به آن وارد شوم و 
لذت ببرم و این اتفاقی است که در نقد امروز ما خیلی به ندرت رخ می دهد. حتی یک شاعر درجه سه 
هم دنیایی دارد. ممکن است حتی دنیای مبتذلی باشد. به نظر من یکی از دالیلی که مردم از ادبیات 
روی گردان شدند فاصله ای بود که بین زندگی واقعی، امر اجتماعی و تولید ادبی افتاد. نقد ادبی ما هم 
این را تشدید کرد. شاعر ترسید که اگر چیزی بگوید که مستقیما برگردد به یک امر اجتماعی متهم 

شود به شعار دادن ضمن این که نوعی سیاست گریزی هم هست و سانسور البته.
عالیی: حرف کامال درستی است. سانسور به جای خود، سیاست گریزی وجه غالب ادبیات کنونی ما 
را تشکیل می دهد، و این یعنی بره کشون قطب های قدرت و ثروت. من تفاوت زیادی بین مضمون 

ما که امروز دور این میز نشسته ایم متولد سال هایی هستیم که شعر 
شاملو برای ما خیلی از نظر ادبی و زیبایی شناسی مهم است. اما 
ممکن است. برای کسی که در دهه ی شصت یا هفتاد به دنیا آمده 

شاملو اصال جذاب نباشد



»پیروان فلسفه ی ای بابا به من چه، ولش کن!« فروغ فرخزاد و »بیگانگی« 
مارکس نمی بینم. 

موسوی: در این یک دهه ی اخیر به نظرم سیاست زدایی از ادبیات به نوعی 
سیستماتیک بود. 

عابدی: یک مسئله ی اصلی هم جنگ بود چون همیشه اثرات روانی جنگ 
پساجنگ  دوران  این  ایران  در  و  معلوم می شود  از جنگ  دوران پس  در 
آمیخته شد با فروپاشی شوروی سابق و بافت فکری قدیم را از بین برد 
.گرایش چپ در حوزه ادبی تا حدی تالش کرده خودش را بازسازی کند. 

موسوی: آیا نقد امروز ما همگام با تغییرات اجتماعی امروز هست؟ این که 
تحلیل های اجتماعی و جامعه شناختی در نقد ادبی راه پیدا کند. رویکردی 
به  متعلق  هم  رویکرد  یک  ندارد  چندانی  خریدار  دیگر  ظاهرا  که  است. 
آن هاست که داعیه ی پست مدرنیستی دارند و می گویند درهم شکستن 
سلطه ی زبان فی نفسه کنشی سیاسی و انقالبی است. پرسش من این است 
مادام که این مقوله با سوژه ی سیاست که مردم باشند چفت و بست پیدا 

نکند نمود سیاسی اش چگونه خواهد بود. 
عالیی: بله. این ادعای اصلی پست مدرن ها در شعر و داستان است که با 
درهم شکستن سلطه ی زبان می توانیم به امر انقالبی دست پیدا کنیم. در 
این جا هم ظاهرا باز به تأسی از غرب، حرکت از شعر به  داستان صورت 
گرفته، یعنی گذار از مدرنیسم به پست مدرنیسم. اگر شعر را شاخصه ی 
ادبی مدرنیسم بدانیم، داستان قطعا همین نقش را برای پست مدرنیسم 
به عهده دارد. داستان نویسان پست مدرن ما سعی دارند چیزی که از نگاه 
همتاهای مدرنیستشان تهدید محسوب می شود، یعنی آشوب و نابسامانی 
از  یادماندنی  به  و چندگانه گی را به فرصت تبدیل کنند. تعبیر جالب و 
»استیون کانر« است که داستان نویس پسامدرن را در حکم شریک جرم 
و همدست جهان توصیف می کند و نه دشمن آن، که در نتیجه، به جای 
مقابله با آن، موج سواری می کند، یعنی سوار بر موج های جهان می شود. 
از »تفسیر« جهان، به جای  پیداست که موج سواری تعبیر متفاوتی ست 
»تغییر جهان«. ناپایداری هویت، عدم قطعیت، مصرف گرایی افسارگسیخته، 
به  پست مدرنند.  داستانی  ادبیات  مضامین  ابتذال  و  فاجعه  درآمیختگی 
لحاظ ساختاری، داستان پست مدرن به منطق ایجاد فرم وابسته نیست. 
منطق ساختاری داستان پست مدرن، منطق روی هم چیدن، گردآوری 
احسان  »ُکالژ«.  رایج تر  اصطالح  به  یا  است،  »انباشت«  تعبیری  به  و 
عباسلو داستانی به همین نام در مجموعه ای با همین عنوان دارد، یا مثال 
امیرتاج الدین ریاضی در  برادران جمال زاده،  داستان های احمد اخوت در 
بیانیه های جمعیت مبارزه علیه خشونت. »انباشت«، اگر معادل مناسبی 
برای »کمپیالسیون« باشد، قطعا یادآور مفهوم مهم »انباشت« در مفهوم 
اقتصادی آن است که مارکس در سرمایه آن را مهم ترین نیروی محرکه ی 

جامعه ی بورژوازی می داند. 
به چالش کشیدن اقتدار حاکم از طریق زبان ادعای گزافی ست، چرا که 
به  می توان  حدودی  تا  فقط  را  زبان  خود  بر  حاکم  قانونمندی  یا  اقتدار 
چالش طلبید. آن حد و حدود را هم »گفتار« )»پاُرل«(، به سوسور، تعیین 
می کند. اما نقض قواعد »زبان« )»دانگ«( به عدم ارتباط با مخاطب منجر 
می شود. شیفتگی ادبیات پست مدرن به زبان، و عقیده به نقش انقالبی 
ارث  به  روس  فرمالیست های  از  پست مدرن ها  که  گزافی ست  ادعای  آن، 
برده اند. به قولی، ادبیات و هنر آزمایشگاه فرمینات پست مدرنیسم است. 
در این آزمایشگاه نظریه ی لیوتار، دایر - به بی اعتبار بودن کالن روایت ها، با 
ارائه ی داستانی فاقد پیرنگ، فاقد شخصیت و فاقد کند و کاو در موضوعات 
اجتماعی و سیاسی و حتی روان شناختی، خواننده را برای پذیرش پاره 
روایت ها آماده می کند. این جریان انحصار به زمان حال ندارد - در دوران 
کالسیک و تا زمان حاضر، ادبیات همیشه عرصه ی نمایش ایدئولوژی غالب 

بوده است. 
عابدی: الاقل در همه ی موارد این طور نیست. 

موسوی: ساده ترین وجهش این است که ما می خواهیم ببینیم زبان چگونه 

کار می کند. این گام نخست است. حرف تئودوروف هم همین است که زبان در شعر جزو مقدمات است. 
او به سیستم دانشگاهی فرانسه اعتراض می کند و می گوید با مبالغه ای که در این امر صورت گرفت مردم 
اصال از ادبیات دلزده شدند. و این خطای ما بود. بگذارید رمان من »ببر نیستم پیچیده به باالی خود 
تا کم« از صفدری را به عنوان مثال مطرح کنم من زبان این کار را دوست دارم ولی نمی دانم کارکرد 
اجتماعی آثاری از این دست چگونه عینیت پیدا می کند تکلیف چیست؟ چون از آن ور بام به دامن 
نوعی پوپولیسم و ساده انگاری بیافتیم. حد وسط کجاست؟ یک نحله ای از ادبیات ما تحت تأثیر پست 

مدرنیسم به این نتیجه رسیدند که فی نفسه همین کافیست. 
عابدی: مشکل همین جاست. آن چه جناب عالیی فرمودند درواقع ریشه های بحث را نشان می دهد. 
فرمالیست های روسی به این موضوع اشاره کردند که ادبیات را باید از طریق آشنایی زدایی معرفی کرد 
و این آشنایی زدایی است که اساس ادبیات است. این  مسئله تا این مرحله می رسد که  براساس متون 
پست مدرن از »استبداد زبانی« صحبت می کند و این که باید نحو زبان را شکست. دو نکته این جا 
مطرح است درواقع دو نقد بر این تحلیل وارد است. نخست این که آشنایی زدایی در زبان - قبل از این 
که وارد مقوله ی اجتماعی و ارتباط با مخاطب بشود - فی نفسه نمی تواند اهمیت داشته باشد مگر این که 
یک نسبت زیبایی شناسانه  با نوع مخاطب در ذهن ایجاد کند. یعنی هم در ساختار اثر و هم با مخاطب 
این نسبت را ایجاد کند. یعنی مثال از رمان پیچیده خوشتان می آید ولی با کلیت اثر نمی توانید ارتباط 
برقرار کنید. یعنی آن نسبت زیبایی شناسانه ای که برقرار می شود، چیزی فراتر از آشنایی زدایی است. 
برای اشاره به نکته ی دوم به یک مثال تاریخی ادبی بگویم :بخشی از فرمالیست های روس با فوتوریسم 
ارتباط داشتند. فوتوریست های روسیه نگاهشان چپ بود، چون در حوالی انقالب اکتبر روسیه این کار 
را انجام دادند و تا چند سال اول هم که هرج و مرج بود،لنین و تروتسکی و استالین به آن ها اجازه داد 
که کار کنند. درست نقطه ی مقابل آن ها )این را من وقتی در مورد آثار تندر کیا کار می کردم متوجه 
شدم( تندر کیا متأثر از فوتوریسم است اما فوتوریسم ایتالیایی مانند مارینتی که راست گراست. یعنی 
طرفدار فاشیسم است. یعنی این استدالل را راست گرایان هم می توانند استفاده و به نفع خودشان 
مصادره به مطلوب کنند. این نکته ایست که در نقد این نگاه فرمالیست های روس تا پست مدرن ها 

باید حتما مطرح کرد. 
موسوی: ما در یک دوره ی نوعی از ادبیات سیاسی اجتماعی داشته ایم که امروز هم آن را نقد می کنیم. 
االن هم یک رویکرد جدید به جامعه دارد اتفاق می افتد. دوره ای هم در بین این دو دوره هست که خیلی 
از شعرا کال مسایل اجتماعی را کنار گذاشتند. گروهی می گفتند شعر باید فاقد هرگونه ارجاع بیرونی 
باشد. االن اما فشارهای اقتصادی و اجتماعی در حدی ست که روشنفکر نمی تواند بی تفاوت باشد. شما 
که آن دوره های قبل را دیده و نقد کرده اید فکر می کنید شرایط به چه سمتی می رود آیا فکر می کنید 

ما به شعر شعاری برمی گردیم.
عالیی: اول این که میان گفته ی براهنی و طرفدارانش که شعر فاقد ارجاع یا داللت فرامتنی است. 
و حرف شاملو، که »ما بی چرا زندگانیم«، خیلی فاصله است، و اساسا از دو جنس کامال متفاوت و 
قیاس ناپذیرند. اولی، تکرار مکرر و مؤکد پساساختگراهای فرانسوی و فرمالیست های روس و نهایتا 
زیبایی شناسی کانت است، که برای هنر و ادبیات متعهد رسالتی جز لذت بخشی قایل نیست. دومی، 
اما، اعتراض به وضعیتی انفعالی است که در آن انسان ها بی »چون و چرا«، بدون تعقل و تردید، زندگی 
می کنند. دنباله ی این سطر را اگر درست به خاطر داشته باشم می گوید، »آنان به چرا مرگ خویش 
آگاهند«، همان تقابل همیشگی در شعر شاملو میان دو قطب متضاد، میان »مردگانی به هیئت زندگان« 

از سویی، و »به پای دارنده ی آتش ها« از سوی دیگر. 
اما عدم اقبال شاعران و نویسندگان به مضامین اجتماعی و سیاسی پدیده ای ست که فعال دامن گیر 
ادبیات شده است. بعضی از علل آن را بحث کردیم. خالصه اش شاید از این قرار باشد: فروپاشی یا 
راست؛  یافته جناح  برابر هجمه ی سازمان  دست کم عقب نشینی جریان چپ در سطح جهانی در 
گسترش گفتمان پست مدرنیسم که از ضمائم علت نخست است؛ شرایط اجتماعی و اقتصادی فعلی 
و سرخوردگی مردم، عرفان زدگی و آسیب پذیری روشنفکر و هنرمند ایرانی. با نظر آقای اعلم موافقم 
که ادبیات به اتخاذ موضع گیری های اجتماعی برخواهد گشت. اما تضمینی در کار نیست. براساس آن 
چه شاهدش هستیم ظاهرا مردم عادی خیلی زودتر از روشنفکران و هنرمندان به چنین مواضعی رو 

کرده اند. شاید این کار درس یا الگویی باشد برای اتخاذ مواضع رادیکال. 
موسوی: لزوما مربوط به اراده ی نویسنده یا شاعر و منتقد نیست بلکه برمی گردد به یک عامل دیگر 
مثال کاری که دیکنز در آن مقطع تاریخی انجام می دهد. که نسبتش با امر اجتماعی را تعریف می کند. 
مثال ادبیات مشروطه را که نگاه می کنیم می بینیم در ایجاد ارتباط با مردم توفیق داشته حتی اگر 

ناماندگار باشد. دلیل این توفیق این است که نسبت خودش را با امر اجتماعی معلوم کرده. 
عابدی: بله چون تأثیر اجتماعی می گذارد .مثال دیکنز  در انگلستان قرن ۱۹ هم مصالح خود را از آن 

دوره گرفت و هم آثاری که خلق کرد تحول اجتماعی و فرهنگی و ادبی به وجود آورد.
موسوی: به گمان من جامعه ی ما با سه مسئله ی اساسی مواجه است. که بازتاب آن را در ادبیات امروز 



ما هم می توان دید یکی بحران هویت است. جامعه ی ایرانی به شدت در پی 
این است که در هویت خودش بازنگری کند. دوم گسست اخالقی است یعنی 
جامعه ی ایرانی در مورد معیارهای اخالقی اش در حال بازنگری است و اتفاقا 
بازتاب این بخش را در ادبیاتی که زنان می-نویسند بیشتر می توان دید. به 

نظر من در نقد ادبی ما مسایل از این دست باید پی گیری و تحلیل شود. 
عابدی: یک نکته هم این است که در حوزه ی شعر و ادبیات تعیین تکلیف 
کردن برای یک ژانر ادبی کال کار اشتباهی است. چون یک اثر ممکن است، 
با بی زمان ترین محتوا تولید شود مثال سهراب سپهری که کامال خارج از 

ابعاد زمان تقویمی بود .
موسوی: البته من با این تعبیر موافق نیستم. 

عابدی: این را در کلیت عرض می کنم. در برابر این اندیشه یک شاعر کامال 
سیاسی هم ظهور می کند. یعنی جلوی هیچ کس را نمی توان گرفت و نقد 
کرد از این بابت که سیاوش کسرایی لحظه به لحظه به سیاست می پردازد 

و در مقابلش سهراب هم هست که بیرون از زمان است.
موسوی: من با این نوع نگاه به اصطالح بی طرفانه و لیبرال مشکل دارم. نقد 

ادبی نمی تواند بگوید هم این خوب است و هم آن. 
بین  نسبتی  توانسته  چه قدر  شاعر  که  است  این  منظور  نه  عابدی: 
زیبایی شناسی و رویکرد فکری و فرهنگی خودش برقرار کند. کسرایی شاعر 
است در جاهایی که از شعار دور می شود و می تواند نسبت زیبایی شناسانه 

مناسبی با ایده های اجتماعی اش برقرار کند.سهراب هم همین طور.
موسوی: اما این ها جدا از هم نیستند. 

عابدی: دقیقا من هم معتقدم این دو با هم است. سهراب و کسرایی را 
به این دلیل کنار هم ذکر کردم که وقتی سهراب فوت می کند، کسرایی 
به  او  و هم گالیه که چرا  یاد می کند  او  از  احترام  با  و  شعری می گوید 
مسایل اجتماعی توجه نکرد.  این ها در دو قطب روبه روی هم هستند یکی 
سیاسی ترین محتوای زمانه را در شعرش دارد و یکی ظاهرا به مسایل درونی 
انسان پرداخته، ولی این که چه قدر از نظر زیبایی شناسی توانسته اند این 
اندیشه ها را پشتیبانی کنند مسئله اساسی شعر به معنی دقیق کلمه است .
آن چه امروز من در شعر معاصر می بینم این است که شاعران االن مسایل 
اجتماعی را به طور مستقیم بیان نمی کنند. به دلیل این که اگر هم بیان  
کنند آن جنبه های زیبایی شناسی اندیشه ی آن ها را حمایت نمی کند. به 
نظر من یک نگاه انسانی و مدنی در شعر امروز راه پیدا کرده که البته این امر 
کلی تری به نسبت امر اجتماعی است و به نظرم طلیعه اش در شعر سیمین 
بهبهانی بود و سال ۹۳ آن را طرح کردم. نمی دانم آیا می توان به آن گفت 
نگاه شخصی، امر ُعرفی یا نگاه به دیگری است .در این نوع گرایش، نگاه 
بیشتر به نوع انسان است.  این گرایش فراتر از صرف مسایل اجتماعی است 
و این در حال گسترش است ولی این الزاما به معنای ورود امر اجتماعی به 
شعر و حتی ورود چپگرایی به شعر نیست .من انسان گرایی همراه با نگاه 

مدنی را در شاعران نسل جدید پررنگ تر می بینم.
موسوی: نقدی که االن در بین نسل جوان  وجود دارد یک مقدار با آن 
چه ما می گوییم متفاوت است. مثال به خود من ایراد می گیرند، می گویند 
ماها و آدم های قبل از ما فسیل شده ایم و همچنان به یک سری معیارهای 

زیبایی شناسی شعر چسبیده ایم. 
هم  و  روانشناسی  هم  که  پذیرفت  باید  هم  را  مسئله ای  یک  عابدی: 
میز  این  دور  امروز  که  ما  مثال  می کند.  تغییر  ادبی  ذوق  جامعه شناسی 
نشسته ایم متولد سال هایی هستیم که شعر شاملو برای ما خیلی از نظر 

ادبی و زیبایی شناسی مهم است. اما ممکن است. برای کسی که در دهه ی شصت یا هفتاد به دنیا آمده 
شاملو اصال جذاب نباشد و مثال فروغ برایش جذاب تر باشد.  به مرور بسیاری از معیارها تغییر کند. 
حتی شاعرانی که بزرگ می پنداریم. اما ممکن است دیگرا شاعران دوباره کشف شوند.یک نمونه ی این 
حرف هایدگر در در اوایل قرن بیستم درباره ی آثار هولدرلین چند تفسیر نوشت و کم کم این شاعری 
که در زمان خودش کم تر مورد توجه قرار گرفته بود مطرح شد و از حالت انزوا کامال درآمد. مثال بیژن 
جاللی دوست مشترک ما -جناب موسوی و من-زمانی که زنده بود کم تر مورد توجه بود. یادم هست 
وقتی جایزه ی مجله ی گردون را گرفت، آمد روی سن و گفت دوستان شاعر، من سر جای خودم بودم 
شما به من رسیدید! االن بیست سال از فوت او می گذرد االن در بین نسل جدید توجه به اوچندین 
برابر بیشتر شده. ذوق ادبی هم به دالیل مختلف تغییر می کند. یکی از این دالیل این است که طیف 
سنی جوان و طبقه ی متوسط )یا بهتر است بگوییم  »طبقه ی نیمه متوسط«( که از دهه ی هشتاد به 
این طرف رشد کردو زیبایی شناسی خودش را از شعر طلب می کند. بیژن جاللی که تمام عمر با کیفش 
بین خانه اش و کافه ها -پس از انقالب:کافه شوکا در رفت و آمد بود به این نسل که در کافی شاپ ها 

می توانی پیدایشان کنی، جواب می دهد. ولی ممکن است یک شاعر دیگر جواب ندهد. 
موسوی: خود من هم از طرفداران شعر  جاللی هستم اما جاللی نگاهی ژرف داشت پاسخی که او به 
مسایل می داد فاقد هرگونه قطعیت بود. یک جور نگاه بی واسطه به اشیاء و مسایل داشت. ضمناً معتقد 
به ماورا الطبیعه بود، گاهی بعد از دوساعت بحث یکباره مسئله ای را مطرح می کرد که انگار کل این 
حرف ها بیهوده بوده و واقعا هم درست می گفت بسیاری از جدل ها و بحث های روشنفکری ما در آن 

دوران بیهوده بود. 
عابد: و این پاسخی است به همان گسستی که به آن اشاره کردید. 

عابدی: دقیقا. جامعه ی ادبی ما بعد از فروپاشی شوروی و متزلزل شدن آن دیدگاه ها به خودش اجازه 
داد جاللی را ببیند. او از سال ۱۳4۱ شروع  کرد. اهدای جایزه ی گردون به جاللی طلیعه درخشیدن 
شعر او بود در دهه ی هفتاد. تا امروز که می بینیم کتابش وقتی چاپ می شود به چاپ سوم می رسد. در 
حالی که آن سال ها خودش کتاب هایش را با هزینه ی شخصی چاپ می کرد و می برد به کتابفروشی ها 

برای فروش! 
عابدی: ولی ادبیات فاشیستی یا ادبیات ارتجاعی آن قدر هم در جهان نماینده ندارد و معمول این 
است که خود اثر ادبی و خالق آن فی نفسه با هرگونه فاشیسم و دیکتاتوری مخالف اند چون اثر ادبی 
در ذات خودش نوعی اعتراض است. مثال وقتی حافظ را با فردوسی مقایسه می کنیم نگاه فردوسی 

ناسیونالیستی تر و نگاه حافظ انسانی تر است اما هر دو نوعی نگاه چپ و معترض دارند. 
عابد: در یک جمع بندی کلی فکر می کنم االن زمانش فرا رسیده که روی شعر این دوره بشود. با توجه 

به موج انتشار نظریه های ادبی در بحث های تطبیقی و نقد جدید کار شود. 
عابدی: االن در پایان نامه های دانشگاهی این امر صورت می گیرد و به خصوص در زمینه ی نظریات 
۱۹۷0 - نه قبل تر - به این طرف خوب کار می شود و در موارد اندکی انصافا از هر ۲0-۳0 مقاله یک 
مقاله ی خوب می توان دید. ولی به دلیل آن که نویسندگان این آثار بیشتر براساس ترجمه خوانی و نوعی 
تکلیف دانشگاهی آن را می نویسند، بعد از انجام آن تکلیف و ارائه به استاد دیگر پی گیر آن زمینه ی 
تحقیقی نمی شوند و اغلب هم به نظر خود یکی از دوستان دانشگاهی بیشتر استفاده مکانیکی از این 

نظریات می شود. 
 یک نکته ی مهم دیگر این که بعد از رفتن نسل شاگردان نیما مثل اخوان و شاملو و ... یک نوع نگاه 
هم با آن ها به حاشیه رفت آن هم نگاه چپ گرایانه و مرجعیت ادبی بود. نسل دوم ادیبان که متولدین 
۱۳۱0 به بعد بودند) م.آزاد، سپانلو، حقوقی ،مجابی و دیگران( که بازسازی و تداوم و ترمیم ادبیات قبل 
از انقالب و انتقال آن به جوانان را برعهده گرفتند.اما با باالرفتن سن این گروه،. این مرجعیت به تدریج 
از بین رفت و این خودش به گسست  دهه ی هفتاد  دامن زد تا نیمه دهه ی هشتاد رسید. االن شاعران 
نوگرانه تنها نسبت به ادبیات کالسیک بلکه نسبت به شعر نیما و شاگردان نسل اول و دوم آن حرمتی 
که ماها قایل هستیم، قایل نیستند و گاهی اصال نخوانده اند و به شدت متکی به آثار نظری یا ادبی 
غربی از راه ترجمه شده اند.حتی ترجمه شعر برای عده زیادی از جوان ها مقبول تر از خود آثار شاعران 

نیمایی نسل اول یا دوم است.
موسوی: امیدوارم نقد ادبی ما کمی جدی تر و انتقادی تر به شعر امروز نگاه کند و امیدوارم شعر ما هم 

به  حدی برسد که انگیزه ی الزم در منتقد به وجود آورد.  

آن چه برای مجالت مهم تر است واکنش پس از چاپ یک مطلب است. یعنی 
نقدی چاپ بشود. صاحب آن اثر زنگ بزند و انتقاد کند و اصال فحش بدهد. 
این خستگی را از تن درمی برد. چون معنایش این است که نقد دیده شده. 
امروز بسیاری از اهل شعر و ادب اصال مجالت ادبی را نمی خرند و نمی بینند



پرونده
زنان در جهان رسانه

همراه با:

 سّید   فرید   قاسمی                   

بانونگاری

 دکتر مینو بدیعی

 آرمان های رنگ باخته 
در حرفه ای دشوار

 علی اکبر قاضی زاده

 دنیای بهتر را زنان 
فهمیده می سازند

  زهره نیلي

دریغی بر آن فصل خوبی 
که رفت

  ناصربزرگمهر

... آن که می دارد تیمار 
مرا،کار من است

  سیدعلي میرفتاح

 محیط مطبوعات  
»زنانه« شده

حضوری به رنگ آبی در شط رنج

نگاهی به حرفه و زندگی مری کولوین، ترزا بونی، مارگارت بروت وایت، دارشا فیلیپس و ...
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بانو   نگاری   را   می توان   به   سه   معنا   تعبیر   کرد  :  .  ۱ 
 درباره  ی   زنان،  . ۲   برای   زنان،  . ۳   زن   نویسانه؛   که   البته  
  خانم ها     برای    است    ممکن    زن نویسانه   نگارش های 
 باشد   یا   ُکل   انسان ها   را   در   بر   بگیرد  . با   این   تقسیم بندی  
 چاپکرده های   درباره  ی  زنان   پیشینه  ی  دیرینه تری   از  
 سایر   گونه ها   دارد   و   ُعمری   به   بلندای   تاریخ   مطبوعات  

 ایران   می توان   برایش   جست  وجو   کرد .                                                                                                                                                                                                                               
  عهد     در    ایران    نشریه  ی    نخستین  پیش شماره ی 
 محّمدشاه   خبری   درباره  ی   » کوچ   جمعی   از   خانوارهای  
 َکوکالن   به   دارالخالفه    « دارد   که   در   این   خبر   از   بانوان   با  
 عنوان »    اعیال    « و   در   دیگر   نشریه های   فارسی   پسین   از  
 زنان   با   عنوان های »    ضعیفه « ، »    اناث « ، »    زن « ، »    اناثیه  «  
  داخله  «     اخبار    در »     کلی   . به طور    کرده اند    یاد  ...   و 
  زمانی     جز    ایران    روزنامه نگاری    سرآغاز   نشریه های 
 که   سخن   از   مادر،   زن ها   و   دخترهای   شاه   به   میان  
 می آید   نگاه   واپسگرایانه ای   نسبت   به   این   جنس   مکمل  
 وجود   دارد  . روزگاری   که   به   احصا   رویدادهای   مرتبط   با  
 خانم ها   نشستم   دریافتم   که   بیشترین   خبرها   حکایت  
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گروه مدرسان. من، ادبیات نمایشي نمی خواندم 
اما شاگرد استاد سیروس طاهباز بودم و به لطف 
آبادی،  دولت  درس  کالس  به  می توانستم  او 
گلشیری و دیگر چهره های نامداری بروم که آن 

زمان در آن دانشکده تدریس می کردند.
در آن دوره، حسین بهزادي اندوهجردي مدیر 
گروه ادبیات فارسی بود و افرادی چون علی اصغر 
حلبی و ابوالقاسم اسماعیل پور و  قدمعلی سرامی 
و محمدتقی راشد محصل و مجتبی بشردوست 

عرفان و حافظ و زبان شناسی درس می دادند.
شاید شاگردي این چهره ها باعث شد که ما به 
انتشار یک نشریه ی دانشجویي به نام»یادمان« 
فکر کنیم. نشریه ای که منتشر شد و چه پر و 
صفحات  مسئولیت  رفیع،  رضا  بود.  هم  پیمان 
طنزمان را برعهده داشت و اکبر منتجبی هم، 
هم،  خودش  و  می کرد  انتخاب  را  داستان ها 
نوشتن  که  حیف  )و  بود  خوبی  داستان نویس 
داستان را رها کرد و روزنامه نگار سیاسی شد( 
و شاید عالقه و گرایش من به روزنامه نگاري از 
آن که  بي  آغاز شد.  دانشجویی  نشریه ی  همان  
را  روزنامه نگاري  شغل  زمانی  است  قرار  بدانم 

انتخاب کنم. اما ... 
رسمی  طور  به  را  روزنامه نگاري  کار   ۷۷ سال 
به  بود  دوستم  که  مرادي  پروین  کردم.  شروع 
مجموعه »گل آقا« پیوست و دست مرا هم گرفت 
و با خود به »بچه ها گل آقا« برد. و سه ماه آن جا 

آن  از  خوشي  خاطره ی  که  مجموعه ای  بودم. 
ندارم، اما همان »گل آقا« این امکان را به من داد 
تا به شاگردی عمران صالحي و منوچهر احترامي 
و حسین ضیایی و  مسعود کیمیاگر افتخار کنم 
و با هنرمندان جوانی چون علی رادمند و رویا 
صادقی و پانته آ واعظ  نیا آشنا شوم. پس  از آن 
در »کتاب ماه تاریخ و فلسفه« به عنوان مدیر 
داخلي، مشغول به کار شدم. هر از گاهي هم برای 
کتاب ماه کودک و نوجوان گزارش مي  نوشتم تا 
این که سال ۷8 به »کتاب هفته« پیوستم. آن 
زمان احمد مسجدجامعي، وزیر فرهنگ و ارشاد 
من  بود.  هفته نامه  این  مدیرمسئول  و  اسالمی 
مسئولیت صفحه ی کودک و نوجوان را به عهده 
داشتم و از آن زمان تاکنون همچنان درباره ی 
تصویرهایشان  و  شعرها  و  کتاب ها  و  بچه ها 

می نویسم.
طور جدی  به  که  خبرنگارانی  تعداد  زمان،  آن 
می نوشتند،  نوجوانان  و  کودک  حوزه ی  در 
اما  هم هست(.  همچنان  )که  بود  اندک  بسیار 
من نوشتن درباره ی احمدرضا احمدی و پرویز 
طاهره  و  ملکی  بیوک    و  آزاد  م.  و  کالنتری 
ایبد و اسداهلل شعبانی را دوست داشتم. چراکه 
همه شان را بارها و بارها در کانون پرورش فکری 
و در دفتر استاد طاهباز دیده بودم و دوستشان 
داشتن  تصور می کردم همین دوست  و  داشتم 
ادبیات  عرصه ی  در  نوشتن  من  تا  است  کافی 

کودک و نوجوان را انتخاب کنم.

امروز اما همه چیز تغییر کرده؛ دیگر خبرنگاری، 
یک کار تخصصی نیست و روزنامه ها و مجالت، 
نقش پررنگی در زندگی آدم ها ندارند. وضعیت 
اجتماعی،  شبکه های  ریخته.  هم  به  مطبوعات 
شده اند  خبری  و  رسمی  سایت های  جایگزین 
پیش تر  اما  است!  خبرنگار  یک  شهروند،  هر  و 
اعتباری  و  ارزش  روزنامه نگاری،  و  خبرنگاری 
داشت و بچه ها هم براي کار خود احترام قائل 
بودند. در آن زمان سردبیران و دبیران نشریات، 
آدم های باسوادی بودند که به خبرنگارانی چون 
من و هم نسالنم، نکته ها می آموختند. امروز نه 
خبرنگاران  نه  و  چنان اند  سردبیران،  و  دبیران 

و  دارند  آموختن  دغدغه ی  روزنامه نگاران،  و 
شکاف میان مخاطب و رسانه، هر روز عمیق تر و 
جدی تر می شود. و این باور بسیاری از همسن و 
سال های من است که روزی روزنامه نگاری شغل 

ایده آلشان بود. 

رسانه ها در دست مردان است

فریبا خانی، از اواخر سال ۷۳ به وادی مطبوعات 
آمده و در روزنامه هایی چون »ایرانیان، زن، فتح، 
همبستگی، خرداد، یاس نو، صبح امروز و نوروز« 
قلم زده است و امروز در هفته نامه ی »دوچرخه«، 
به عنوان  روزنامه همشهری  نوجوان  ضمیمه ی 
مدیرمسئول  و  گزارش  و  خبر  بخش  دبیر 

»همشهری بچه ها« مشغول کار است.
با او از روزگاري حرف زدیم که روزنامه نگاري با 
امروز متفاوت بود. زماني که به گفته ی خاني، هم 
سخت گیري هاي زیادی وجود داشت هم منابع 
روزنامه نگاران،  و  بود،  محدود  بسیار  اطالعاتي، 
دسترسي به اینترنت نداشتند، پس پا به میدان 
بود  این  و  می گذاشتند  اطالعات  جمع آوری 
به  جذاب  و  جدي  کار  یک  روزنامه نگاری،  که 
حساب مي آمد؛ اما برای من هنوز هم این حرفه 
دوست داشتني است، چون هر روز یک پنجره ي 
تازه به رویم باز می کند و گفتگو با افراد صاحب 
مثل  مختلف،  حوزه هاي  در  کارشناسان  و  نظر 

مطالعه ي کتاب، اطالعاتم را بیشتر می کند. 

دریغی بر آن فصل خوبی که رفت
پای صحبت آنها که دستی بر آتش دارند

»سه زن روزنامه نگاری که در این گزارش با آن ها گفتگو کردم هر یک از 51 تا 02 سال سابقه ی 
کار در مطبوعات را دارند. و به روایتی این هر سه متعلق به یک نسل هستند. نسل آموختن 
در محضر بزرگان روزنامه نگاری و ناگهان فضای مجازی از نگاه آن ها محیط رسانه ها علی رغم 
افزایش تعداد زنان در تحریریه ها همچنان مردساالرانه است و روز به روز بی توجهی به ارزش کار و 
سابقه و توانمندی زنان در آن بیشتر می شود. نگاهی از آن سوی میز سردبیران و صاحبان رسانه به 

این سوی میز و اصحاب رسانه است!« 
زهره نیلي

گــزارش
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زنان  براي  روزنامه نگاري  خانی،  گفته ی  به   
سخت است اما روزنامه نگاران زن، سخت کوش تر 
تولید  در  مهمي  نقش  زنان،  هستند.  مردان  از 
زحمت  بیشتر  تحریریه ها،  در  و  دارند  اندیشه 
مي کشند. هرچند که دیرتر به سطوح مدیریتی 
دست  در  بیشتر  رسانه ها  مدیریت  و  مي رسند 
یا دبیر سرویس  این رو سردبیر  از  مردان است. 
اتفاق مي افتد.  دیر  و  زنان، خیلي سخت  شدن 
اما مردان با چند سال کار کردن مي توانند دبیر 

سرویس  شوند. 

دنیاي  به  ورودش  چه گونگي  درباره ی  خاني 
مي خواست  دلم  من  مي گوید:  روزنامه نگاري 
داستان نویس شوم. اما روزنامه نگاري را انتخاب 
کردم. شاید به این دلیل که نوشتن در حوزه ی 
اجتماعي را دوست دارم. چراکه مرا با الیه هاي 
مي کنم  زندگي  آن  در  که  جامعه اي  مختلف 
آشنا مي کند. بگذریم که تفاوت داستان نویسي 
با روزنامه نگاري، از زمین تا آسمان است و گاهي، 
و  خبرنگاران  با  ارتباط  در  که  بي عدالتي  هایي 
روزنامه نگاران وجود دارد، مرا افسرده و غمگین 

مي کند.
خانی می گوید: با روي کار آمدن دولت خاتمي و 
بیشتر شدن تعداد نشریات، خبرنگاران زن، مجال 
بیشتري براي حضور در عرصه ی مطبوعات پیدا 
و  نپایید  دیري  خوش،  روزگار  این  اما  کردند. 
تعداد زیادي از نشریات تعطیل و توقیف شدند و 
روزنامه نگاران هم سرگردان و بي کار. از آن زمان 
تاکنون، من و همکارانم، فراز و فرودهاي بسیاري 
روزنامه نگاري  گذاشته ایم.امروز،  سر  پشت  را 
حرفه اي ما دچار مشکالت و چالش هاي جدی 
است؛ مثال آدم ها، بدون طي کردن مسیر درست 
در روزنامه نگاري، سریع به مقام مدیریت رسانه و 
دبیری سرویس و سردبیري رسیده اند در حالی 
که شناخت چنداني از کار خود و دشواري هایش 
ندارند. از سوي دیگر، به خاطر شرایط اقتصادي، 
رسانه ها با مشکالت مالي فراوان دست و پنجه 
نرم مي کنند و بیشتر در پي کسب درآمد هستند 
و این مساله به روزنامه نگاري ضربه ی جدی وارد 

کرده است.
 خاني به رقابت جدي میان شیکه هاي اجتماعي 
اشاره  کاغذي  روزنامه هاي  و  مجازي  فضاي  و 
جدي   رقابت  روزها،  این  این که،  و  می کند 
گرفته؛  شکل  رسانه  دو  این  میان  تنگاتنگي 
و  نیستند  مطالعه   اهل  چندان  هم،  ما  مردم 
فضاي  در  را  مطالب  و  اخبار  مي دهند  ترجیح 
اسنایدر«،  »تیموتي  کنند.  دنبال  مجازي 
نویسنده ی  آمریکایي مي گوید:»در عصر اینترنت 
همه ی  عبارتي،  به  شده ایم«؛  ناشر  همه  ما 
با در دست داشتن یک گوشي همراه و  آدم ها 
حضور در فضاي مجازي، خود را یک نویسنده 
این  خود  که  بگذریم  مي دانند.  روزنامه نگار  یا 
مساله به روزنامه نگاري هم صدمه زده و برخی 

از روزنامه نگاران، براي این که کاری کرده باشند، 
ویدئوهاي کوتاه می سازند و در شبکه هاي مجازي 
منتشر مي کنند؛ چون مي خواهند دیده شوند و 
براي خود، مخاطب جذب کنند و این ما را وارد 
مرحله ي تازه اي کرده است. خیلی ها می گویند 
فصل نشریات کاغذي به آخر رسیده؛ اما واقعیت 
این است که اگر روزنامه ها، آزادي بیان داشته 
باشند و راه رسم درست روزنامه نگاری را بدانند از 

این مهلکه، جان سالم به در خواهند برد. 

 روزنامه نگاري
انشانویسي نیست

هم نسل  روزنامه نگاران  از  هم  سهرابي  آزاده 
پیشینه ی  و  مي نویسد  همچنان  که  است  من 
یا   ۱۷ به  روزنامه نگاري  حرفه ی  در  فعالیتش 
کار  این  خودش  گفته ی  به  مي رسد.  سال   ۱8
از دوره ی نوجواني برایش جالب و جذاب بوده. 
یک  سالگی   ۱۶ از  مي گوید:  دراین باره  او  خود 
سررسید داشتم که شغل های مورد عالقه ام را در 
آن مي نوشتم. نویسنده شدن و شاعری، در صدر 
این کارها بود؛ روزنامه نگاری، عکاسی، گرافیک 
فعالیت هاي  دیگر  از  سینما  و  تئاتر  هم  بعد  و 
مورد عالقه ی من بودند. بنابراین، روزنامه نگاري 
نوشتن  بود. چون  براي من جذاب  نوجوانی،  از 
را همیشه دوست داشتم و وارد هر حوزه اي که 
مي شدم، از تئاتر و سینما گرفته تا تجسمي و 
مرا مجذوب خود  بود که  نوشتن  روان شناسي، 

مي کرد.
در  تا  دانشگاه  شد،  وارد   ۷۶ سال  سهرابی 
یکي  بعد،  سال  یک  کند.  تحصیل  تئاتر  رشته 
مجله ی  تحریریه ی  دبیر  به  را  او  دوستانش،  از 
 سروش معرفي  کرد. آن گونه که سهرابي مي گوید: 
اولین پرونده ای که در مجله ی سروش کار کردم 
تلویزیون،    که  قالبي  بود؛  کلیپ  ویدیو  درباره 
تازه به آن پرداخته و افراد محدودي با آن آشنا 
او مصاحبه کردم،  با  که  افرادی  از  یکي  بودند. 
رضا کیانیان بود و مصاحبه با او، اولین گفتگوی 
حرفه اي مرا رقم زد. فقط  چهار جلد کتاب در این 
باره خواندم و با دو نفر از دوستانم که می دانستم، 

و  کردم  صحبت  هستند    خوبی  مترجمان 
اطالعاتي درباره ی ویدیو کلیپ به دست آوردم. 
بتوانم مصاحبه خوب و علمي و پر وپیماني  تا 
داشته باشم. پس از این، از پشت صحنه بسیاري 
از مجموعه هاي تلویزیوني، گزارش تهیه کردم که 
بود.  سرخ«  »خاک  مجموعه  شاخص ترین شان، 
همزمان با مجله ی سروش در روزنامه ی »جوان« 
به نوشتن در حوزه ی تئاتر مشغول شدم. این جا 
نقد  به  یا  می کردم  گفتگو  کارگردان ها  با  هم 
نمایش ها مي پرداختم. همان  سال ها بود که نقد 
فیلم را هم شروع کردم اما ۱0 سال بعد، وارد 

حوزه ی هنرهای تجسمی شدم.
سهرابي، درباره ی احساس اش به روزنامه نگاري 
سال   ۱0 راستش،  می گوید:  آن  دادن  ادامه  و 
جذاب  آن قدر  من،  برای  حرفه  این  نخست، 
بود که هیچ وقت به تغییر شغل فکر نمي کردم. 
نقد  بود.  و جذاب  مهم  من  براي  نوشتن،  خود 
و بررسي و تجزیه و تحلیل فضا و آدم ها را هم 
همیشه دوست داشتم و دنیای هر هنرمند برای 
من، معمایی  بود. اصال مهم ترین سوالي که در 
هنرمندان  از  کدام  هر  با  ارتباط  در  من  ذهن 
شکل مي گرفت این بود که چه ویژگي در آن ها 
وجود داشته که سراغ فالن کار یا بهمان موضوع 

رفته اند.  
و  رفته حکایت مي کند  روزگار  از  با حسرت  او 
مي گوید: آن زمان، حال و روز روزنامه نگاری با 
این روزها، کامال تفاوت داشت. هم آثار هنري و 
هم منتقدان در کار خود، جدي تر بودند. طبیعي 
است که در چنین شرایطي، فضاي رسانه ها هم 
آشناتر  خود  کار  با  روزنامه نگاران  و  حرفه اي تر 
بودند. آن روزها، بیشتر کساني وارد این حرفه 
می شدند که یا روزنامه نگاری خوانده بودند یا 
تحصیالت دانشگاهي شان، مرتبط با آن چیزي 
بود که درباره اش مي نوشتند. مثال من که تئاتر 
نقد  و  کارگردان ها  با  گفتگو  به  بودم  خوانده 
ضمن  مي پرداختم.  اجرا  حال  در  نمایش هاي 
رسانه ها،  دبیران  و  سردبیران  زمان،  آن  این که 
ما  که  بودند  کاربلدي  و  حرفه اي  آدم هاي 
تازه کارها از آن ها بسیار مي آموختیم. خود من، 
خیلي چیزها را نه در قالب درس و کتاب که به 
صورت تجربي از استاداني چون فریدون صدیقي 

آموخته ام.
سهرابي، رواج شبکه هاي مجازي را یکي از عوامل 
موثر بر روزنامه نگاري و خبرنگاري امروز مي داند 
وی می گوید: مي داني، من متعلق به  نسل دنیای 
مجازی که همه چیز در آن با سرعت و غلط جلو 
مي رود و فراگیر می شود، نیستم. نسل ما باید 
صبر می کرد تا آن چه  نوشته از زیر چاپ بیرون 
مي آمد؛ هنوز هم وقتی دلم از این حرفه می گیرد 
به بریده جرایدی نگاه مي کنم که از آن روزها 
برایم باقي مانده. هنوز هم مجله های آن روزها 
را ورق می زنم و هنوز رزومه کاری برایم یعنی 
»تجربه«  یا  »سروش«  برای  که  پرونده هایی 
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که  محله« هایی  »همشهری  یا  کردم  منتشر 
دبیرشان بودم و آن اوایل، کارهای خوبی در این 
 مجله ها چاپ می شد. حتي دلم براي نقدهایي که 
در روزنامه های »حیات نو« و »جوان« و »آفتاب 
آن  در  با  هنرمندان  که  گفتگوهایی  و   ،» یزد 

روزگار داشتم، تنگ مي شود.
  بزرگ ترین تغییر و تحول این سال ها در حوزه ی 
روزنامه نگاري از دید او، یکی رشد خبرگزاری ها 
بوده و دیگري گسترش  روزنامه نگاری مجازی. 
او می گوید: من همین امروز در خبرگزاری کار 
می کنم و معتقدم این تحول، ناگزیر بوده اما به 
این معنا نیست که  لزوما چنین تغییري را دوست 
یک  نوشتن  برای  روزها  آن  من،  باشم.  داشته 
نقد، ناچار بودم چند کتاب بخواندم و چند بار 
به تماشاي یک اثر بنشینم، تا بتوانم درباره اش 
بنویسم؛ طبیعي است که ترجیح من زندگی در 
دنیای رسانه های کاغذی است چون  معتقدم آن 
زمان و در روزگار استیالي رسانه هاي کاغذي، 
همه چیز این اندازه در سطح نبود و با سرعت جلو 
نمي رفت. مساله دیگري که وجود دارد این است 
که برای من، فضای رسانه ها هم، دیگر آن فضای 
صمیمی و پر از فرایند یادگیری که در گذشته 
بود، نیست. جوان ها مثل آن  روزگار ما پرسشگر 
جوان های  از  یکی  نمی بینم  من  اصال  نیستند. 
من  از  و  بیاید  خودم  کاری  محیط  در  تازه کار 
که بیش از ۲0 سال  است در این حوزه هستم، 
بخواهد چیزی را به او یاد بدهم یا حتی گزارشش 

را بخوانم و نظرم را درباه اش بگویم.  

رسانه ها  فضاي  خاني  فریبا  چون  هم،  سهرابي 
است:   معتقد  و  مي داند  مردانه اي  فضاي  را، 
دارد  وجود  میان  این  هم  سرخوردگی هایی 
که  می شود  زنانی  حال  شامل  بیشتر  شاید  که 
سابقه ی زیادی در حوزه ی روزنامه نگاري دارند. 
پیشرفت  و  برای رشد  بسیار کمی  انگار فضای 
و  سن  کم  من،  شده.  تعریف  رسانه ها  در  زنان 
آ دم هایی  روزگار،  آن  دبیر شدم.  بودم که  سال 
که برایم مهم بودند به من اعتماد کردند و اجازه 
دادند در نشریات »همشهری محله« و بعد در 
روزنامه »ایران«، دبیر باشم چون مرا از نزدیک 
می شناختند و توانایی هایم را دیده بودند. امروز، 
هم آن آدم ها از حوزه ی رسانه  پراکنده شده اند 
امروز،  ندارند، هم کسانی که  نشریه ای  و دیگر 
مدیریت رسانه ها را برعهده دارند، جوان هستند و 
خیلی حوصله  انتخاب آدم ها بر اساس شایستگی 
را ندارند و دیگر چینش نیروی رسانه ها مبتنی بر 
شایسته ساالری نیست. هستند آدم هایي که با 
سه سال سابقه-ی  کاری به راحتی دبیر مي شود.  
 این روزنامه نگار و منتقد تئاتر با اشاره به شرایط 
بد اقتصادي مي گوید: روزگاری، درآمدها بیشتر 
بیشتري  حقوق  آن که  واسطه ی  به  نه  بود؛ 
کارهای  میزان  این که  به خاطر  بلکه  مي گرفتیم 
جانبی در این حوزه بیشتر از امروز بود. مثال در 

سال، بولتن های بسیاری برای انواع رویدادهای 
 هنری بیرون می آمد که بخش زیادی از خاطرات 
خوش من در این حرفه به کار شبانه روزی در آن 
بولتن ها برمی گردد.  حاال دیگر نه در رسانه ها، 
پولی هست که حقوق خوبی بدهند و نه برای 
در  ماندگاری  بولتن های  مختلف،  رویدادهاي 
می آید و سبد حرفه ای ما بر خالف گستردگی 
امروز،  است.  شده  کوچک  خیلي  ظاهري اش، 
مدیریت  روزنامه نگاران،  جانبي  فعالیت  نهایت 
کانال های تلگرامی است که این کار کجا و انتشار 
یک بولتن حرفه ای کجا. این جاست که می  گویم 
دیگر مجالی برای یادگیری نیست و همه چیز 

سرسری شده است.  
او یک روز، کار خود را با عشق و عالقه انتخاب 
مي کند:  فکر  شغل  تغییر  به  امروز  اما  کرده، 
راستش، مدت هاست به فکر تغییر شغل هستم 
و دیگر با افتخار نمی گویم خبرنگارم. حتی وقتی 
فرزندم از من می پرسد  شغلت چیست، ترجیح 
چند  چون  هستم  روان شناس  بگویم  دهم  می 
مي کنم  تحصیل  رشته  این  در  که  است  سالی 
و دلم مي خواهد در این وادي فعالیتم را ادامه 
دهم و جاي تاسف این که اگر من کار خبرنگاري 
را کنار بگذارم، آب از آب تکان نمي خورد چون 
این نیست که یک  کسي در این حرفه، نگران 
خبرنگار با بیش از ۲0 سال سابقه، کار خود را 
و  جوان تر  روزنامه نگاران  شاید  بگذارد.  کنار 
تازه کارتر عزیزتر باشند و این یکي از آسیب هاي 
جدي این حوزه است. اصال  اگر تو نه تخصص 
روزنامه نگاری داشته باشی و نه حوزه ای که در 
آن کار می کنی را بشناسی، عمال با موضوع و 
سری  یک  فقط  و  بیگانه ای    کاري ات،  فضاي 
سوال از پیش تعیین شده و کلیشه اي در ذهن 
داری. فرض کن بخواهی بعد از دیدن یک تئاتر 
روزنامه نگاری  نه  کنی؛  مصاحبه  کارگردانش  با 
خوانده ای که فنون مصاحبه و نحوه ی درآوردن 
سوال از دل پاسخ طرف مقابل را بداني و نه زبان 
تئاتر و میزانسن و شخصیت ها را مي شناسي؛ در 
این صورت تو فقط یک مخاطب عادی هستی که 
از دیدن یک نمایش ذوق زده شده  یا برعکس، 
آن را دوست نداشته اي؛ پس سوال هایي را مطرح 
مي کني که یک تماشاگر عادی دارد و انشانویسی 
چیزی است که امروز زیاد در حرفه ی خبرنگاري 

و روزنامه نگاري با آن رو به رو هستیم.

رسانه ها بي کیفیت شده اند
م ژگان جمشیدي، یکی دیگر از نام های آشنا در 
او  است.  زیست  محیط  روزنامه نگاری  حوزه ی 
فعالیت مطبوعاتي خود را از سال ۷۹ آغاز کرده 
از این تاریخ به عنوان فعال  و چهار سال پیش 
مي کرده  کار  و  می شده  شناخته  زیست  محیط 
است. آن گونه که خودش مي گوید: همیشه یک 
روزنامه خوان حرفه اي بودم و روزي سه، چهار عنوان 

روزنامه را مي خواندم؛ از سوي دیگر به حفاظت از 
محیط زیست هم، عالقه بسیار داشتم و جاي خالي 
آموزش هاي مرتبط با آن را در رسانه هاي کشور 
احساس مي کردم؛ همه این موارد موجب شد تا به 
نوشتن درباره ی محیط زیست رو آورم و کارم را با 
روزنامه همشهري آغاز کنم و با روزنامه هایي چون 

نوروز و شرق و اعتماد و ایران ادامه دهم.
به گفته این روزنامه نگار حوزه ی محیط زیست، 
اوج فعالیت رسانه اي در این زمینه به دولت نهم و 
دهم و ریاست جمهوري احمدي نژاد برمي گردد. 
زمان  هر  از  بیشتر  رسانه ها  سال ها،  آن  چراکه 
دیگري به محیط زیست توجه مي کردند. شاید 
به این دلیل که روزنامه هاي اصالح طلب، به دنبال 
نقد دولت اصولگرا بودند و محیط زیست بیشترین 
زمینه را برای بررسی و نقد داشت. اما این همه ی 
ماجرا نبود؛ آن زمان خود خبرنگارها هم، همراه و 
هماهنگ بودند. براي مثال، همه ی ما به یک سوژه 
مي پرداختیم و جریان سازي مي کردیم و جلوي 
پروژه  مثال  براي  مي گرفتیم.  را  اتفاقات  بعضي 
ساخت پتروشیمي در جنگل هاي سراوان رشت 
و استان گلستان را متوقف کردیم اما امروز این 
همدلي و همراهي در بین فعاالن محیط زیست و 

روزنامه نگاران وجود ندارد.

جمشیدي دهه  ی ۹0 را روزگار افول روزنامه نگاري 
مي  داند و معتقد است: امروز شمارگان روزنامه ها 
باقي  امیدي  نقطه ی  هیچ  و  آمده  پایین  بسیار 
از  نسل  دو  میان  عمیقي  شکاف  است.  نمانده 
روزنامه نگاران و خبرنگاران ایجاد شده و همین 
شده.  ناکارآمد  نیروهاي  جذب  موجب  مساله 
بیندازید؛  گفتگوها  و  گزارش ها  به  نگاهي  اصال 
از هر خالقیتي تهي است. قالب هاي کلیشه اي و 
خسته کننده. دیگر کسي به نوشتن مطلب خوب 
و موثر و باکیفیت فکر نمي کند. خود من، چند 
بودم  شهري  مطبوعات  جشنواره ی  داور  سالي 
و به چشم خود مي دیدم که ۹0 درصد مطالب 
از  موارد  این  همه  ی  است.  بي کیفیت  ارسالي، 
یک سو و گسترش رسانه ها و شبکه هاي مجازي 
از سوي دیگر سبب مي شود که مخاطبان، هر روز 

به رسانه ها بي اعتمادتر شوند. 
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 اصال چه طور شد که وارد عالم مطبوعات شدید؟ 
پدرم از اعضای جبهه ی ملی بود و اندیشه ی سیاسی داشت و طبعا اهل مطالعه 
هرچند که در جوانی فوت کرد ولی تا زمانی که بود بعدازظهر که از سر کار برمی گشت 
اکثر نشریات را به خانه می آورد. و هم او برای من یک الگو بود، عالقه ی او به مسایل 
سیاسی و اجتماعی برای من هم به نوعی دغدغه تبدیل شد و این باعث عالقه ی 
من به روزنامه نگاری گردید. ضمن این که پدرم خودش اهل نوشتن بود و بسیار 
عالقه مند بود که ما هم بخوانیم و بنویسیم. درواقع روزنامه برای من مترادف با 
چهره ی پدر و نگاه مهربان او و نگاهش به عدالت بود. یادم هست که قبل از رفتن 
به روزنامه ی کیهان و شروع کارم نام خانم "ثریا صدردانش" را در کیهان می دیدم 
و مطالبش را می خواندم و وقتی در جوانی به کیهان رفتم و آن جا مشغول کار شدم 
از دیدن ایشان خیلی خوشحال شدم. البته پدرم فوت کرده بود و ندید که ما حتی 
دیپلم بگیریم. پدرم دوست داشت برادرهایم مهندسی و من پزشکی بخوانم. اما 

من عشق عجیبی به روزنامه نگاری پیدا کردم. 
ضمن این که در زمان تحصیل من انشاهای خوبی می نوشتم و دبیران ادبیات دوره ی 
دبیرستانم هم در تشویق من برای انتخاب رشته ی روزنامه نگاری بی تأثیر نبودند. 
البته امتحان دادم برای رشته ی پزشکی ولی قبول نشدم بنابراین رفتم به سراغ 
روزنامه نگاری و همان موقع رفتم به مؤسسه ی عالی مطبوعات که همان سالی که ما 
وارد شدیم تبدیل شد به "دانشکده ی علوم ارتباطات اجتماعی" و در کنکور آن جا 
شرکت کردم و تصمیم گرفتم روزنامه نگاری بخوانم. البته مادرم خیلی موافق نبود. 
ولی تحرک این رشته برایم جذاب بود و این که بتوانم در روزنامه ها بنویسم را دوست 
داشتم. وقتی وارد دانشگاه شدم آقای مصباح زاده و صدرالدین الهی در مسیر توجیه 

بچه هایی که وارد این رشته شد بودند، خیلی جذابیت برای ما ایجاد کردند. 
 شما هم از دوران دانشجویی وارد روزنامه شدید؟ 

بله از سال دوم دانشگاه ما را به روزنامه ی کیهان معرفی کردند. 
 چه سالی بود؟ 

۱۳۵4 و آقای مصباح زاده واقعا پایه گذار روزنامه نگاری نوین در ایران بود او نه تنها 
بزرگترین مؤسسه  مطبوعاتی را پایه گذاری کرد بلکه نقش مهمی در ایجاد عالقه 

و گرایش نسل جوان نسبت به روزنامه نگاری داشت. 
 با شما در روزنامه چه طور برخورد می شد؟ 

برخوردها جالب بود، خیلی ها معتقد بودند که روزنامه نگاری را در دانشگاه یاد 
نمی دهند و باید به صورت عملی آن را یاد گرفت و اول خیلی پذیرای ما نبودند ولی 

کم کم کارآموزهای خوبی شدیم و در محیط روزنامه پذیرفته شدیم. 
 اولین مطلبی که نوشتید چه بود؟ 

من عمال اوایل ۱۳۵۶ به سرویس گزارش روزنامه ی کیهان پیوستم و اولین گزارشی 
که تهیه کردم درباره ی کشتارگاه تهران بود. که االن تبدیل به فرهنگسرای بهمن 
شده. آن زمان جوان ترها را اول معرفی می کردند به سرویس گزارش. دبیر سرویس 

هم آقای علی خدایی بود و آقای مهدی فرقانی که دو، سه سال زودتر از ما سابقه ی 
کار  داشت هم معاون ایشان بود. 

 این سوژه را دبیر سرویس پیشنهاد کرد؟ 
بله از طرف سرویس روزنانمه پیشنهاد شد. البته آن زمان سرویس گزارش کیهان 
به تنهایی به اندازه ی یک تحریریه ی امروز بود. و بیشتر صفحات الیی کیهان را این 
سرویس پر می کرد. مثال صفحات خانواده - کارگر و ... را این سرویس پوشش می داد. 
مدتی هم به طور همزمان آقای شاهرخ صداقتیان که دبیر بخش الیی روزنامه بود.
 محیط کشتارگاه برای یک دختر جوان چندان جذاب نیست نگاهت به 

این گزارش چگونه بود؟ 
در دانشکده دکتر معتمدنژاد و سایر استادان در مورد سختی های کار روزنامه نگاری 
به ما می گفتند. یعنی هیچ کدام از ما انتظار یک کار آسان را نداشتیم. مدام به ما 
می گفتند که فرقی نمی کند زن باشید یا مرد؟ هر سوژه ای ممکن است سر راه شما 
قرار بگیرد. بنابراین من آماده بودم. و درواقع بدم هم نمی آمد یک کار متفاوت بکنم. 
هر چندکه مهدی رضوان که عکاس روزنامه بود. با حالتی حمایتگر هوای من را 
داشت. ولی من یاد گرفته بودم دشواری ها را ببینم. در لحظه ی اول صف طویلی از 
دام های آماده ذبح بود و خونی که همه جا را فرا گرفته بود و چاقوهای بزرگ که با 
آن ها سر دام ها را می بریدند. و بوی وحشتناک آن محیط که حتی بعد از سال ها 

وقتی رفتم به فرهنگسرای بهمن دوباره برایم تداعی شد. 
 این صحنه ها ناراحتت نمی کرد. 

در باطن چرا ولی در واقعیت بیرونی این شغل من بود و من پذیرفته بودم حتی 
یادم هست آقای رضوان می گفت چرا اولین گزارشت باید این جا باشد؟ ولی من 

مشکلی نداشتم. و این را طبیعی می دانستم. 
 گزارش عینا چاپ شد؟ 

نه با تغییراتی چاپ شد. اما اسکلت اصلی گزارش همان بود که نوشته بودم. آن 
زمان نه این گزارش ها اسم داشت و نه بدون دستکاری و ویرایش دبیر سرویس 
چاپ می شد. سختگیری بسیاری در مورد ویرایش و استاندارد بودن مطلب وجود 
داشت. ولی گزارش تأیید شد. آن زمان معروف بود که هوشنگ اسدی نویسنده  ی 
خوبی است. و وقتی آمد و گفت حاال می خواهی پا جای پای من بگذاری و گزارش 
توصیفی بنویسی! کلی از این تعریف خوشحال شدم. ولی بعد از آن صحنه هایی را 

به چشم دیدم که کشتارگاه در برابر آن هیچ بود. 
 و تلخ ترین گزارشی که تهیه کردی؟ 

زلزله ی رودبار، ما اولین اکیپی بودیم که برای تهیه ی گزارش به آن جا رفتیم. شهر 
منجیل ۹8 درصد ویران شده بود و همین طور رودبار. آن جا مادری را دیدم که 
با  دست خودش بچه هایش را از زیر خاک بیرون می آورد. تقریبا سه ماه سرویس 
گزارش و شهرستان ها به مسایل مربوط به زلزله پرداخت ولی آن گزارش و مأموریت 
خیلی برایم تلخ بود. اما بسیار کار یاد گرفتم. بعدها وقتی مرور کردم دیدم این 

آرمان های رنگ باخته 
در حرفه ای دشوار

"مینو بدیعی روزنامه نگار است و مدرس روزنامه نگاری 
کم و بیش از دوران پیش از انقالب اسالمی روزنامه نگاری 
را آغاز کرد. هم می نویسد و هم تدریس می کند. حضور چهل و 
چند ساله-ی او در عرصه ی مطبوعات باعث شد تا روایت زنان در 

مطبوعات ایران از دیروز تا امروز را از نگاه او هم ببینیم." 

آزما

گفت و گو
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صحنه ها حتی در مقایسه با گزارشی که در زمان جنگ از پشت جبهه تهیه کردیم 
فرق داشت و مهیب تر بود. 

 مگر خانم ها را به جبهه راه می دادند؟ 
خیر ولی من بسیار تالش کردم تا سرانجام آقای رضا تهرانی عضو شورای سردبیری 
کیهان به دکتر خانیکی گفت که خانم های خبرنگار بروند پشت جبهه را ببینند 
و گزارش تهیه کنند که ما به اهوار و شوشتر و دزفول رفتیم در اوج بمباران ها و 

گزارش تهیه  کردیم. 

 از ابتدای کارتان و خانم های همکارتان در تحریریه بگویید. 
خانم های همکار در ابتدا خیلی کم بودند. شاخص ترین آن ها زنده یاد ثریا صدر 
دانش در سرویس فرهنگی بود و صفحه ی خانواده را هم داشت. از دوستان دیگر 
خانم فرشیده نداقی بود که بعد از ازدواج از کار خبری کناره گرفت بیتا ملکیان و 
نوشابه امیری هم بودند. در مجله ی زن روز هم منصوره پیرنیا، فیروزه حائری و 
دوستان دیگری بودند که خیلی فعال بودند. خانم مهرانگیز کار به روزنامه مطلب 
می دادند و با مجله ی دیگر هم کار می کرد. خانم پری اباصلتی که سردبیر اطالعات 
بانوان بود، هما میرافشار هم مصاحبه گر خیلی خوبی بود، خانم شهین حنانه بود 
که متأسفانه فوت کرد و بیشتر در عرصه ی هنر و ادبیات مصاحبه انجام می داد. هم 

دوره های دانشکده ی ما کم بودند یعنی تعداد خانم ها کم تر بود. 

 البته هرچند روزنامه نگاری ساعت ندارد، آن زمان به طور متوسط روزی 
چند ساعت نشسته و میدانی کار می کردی. 

ما تمام روز در اختیار روزنامه بودیم. خود من زمانی که معاون سرویس گزارش 
کیهان بودم؛ از 8 صبح وارد تحریریه می شدم تا ظهر، بعد که تازه مطالب می رسید 
مشغول بودم و مطالب که می رسید تا ساعت ۱0 شب در روزنامه بودم تا صفحه 
بسته شود و به چاپخانه برود. حتی شب ها هم خواب روزنامه را می دیدم. بعد از 
انقالب گروه گزارش دو قسمت شد و بخش خبری هم به آن اضافه شد. و بیشتر 
آقای فرقانی بخش های خبری را  اداره می کردند و گزارش زیر نظر من بود آن زمان 
که اینترنت و این ها نبود و گزارش ها میدانی و تحقیقی بود. و خیلی  هم سخت 
بود ولی نتیجه ی کار جذاب بود. خود من هم گزارش تهیه می کردم و هم ویرایش 

گزارش های خبرنگارها را انجام می دادم. 
 رابطه ی با همکاران مرد در محیط کار چگونه بود؟ 

بعد از انقالب که نود درصد تحریریه عوض شد و چند نفری از قدیمی ها باقی ماندند، 
برای راه اندازی مجدد روزنامه در قالب یک سرویس گزارش )هرچند که االن آن چه 
در مطبوعات می گذرد خیلی فرق دارد با سختگیری های روزنامه هایی که ما شروع 
کردیم( خب سختی های بسیاری کشیدیم. بعدها آقای فرقانی مرا به عنوان معاون 
خودش معرفی کرد. آن زمان ما حدود ده نفر گزارشگر داشتیم. گزارش های این 
آقایان وقتی بازنویسی می شد، به این ها برمی خورد. به نظر من دهه ی شصت 
دبیر گروه واقعا اهمیت داشت حرف نهایی را می زد ولی آقایان کم و بیش این را 
بر نمی تافتند. بعدتر خانم لیال رستگار و بعد مریم کاظم زاده به تحریریه آمدند و 
کارآموزهای خانم آمدند که االن چند تایشان استاد دانشگاه هستند. به هر  حال 
این یک حالت تدافعی در همکاران آقا ایجاد کرده بود ولی به هر صورت این روند 
سیر صعودی پیدا کرد و روز به روز تعداد خانم ها در عرصه ی مطبوعات بیشتر شد. 
به هر حال روزنامه نگاری کار کم زحمتی نیست و نبوده یعنی من دائما در حال 

نوشتن بودم. ولی در مجموع مشکلی با همکاران آقا نداشتیم. 
 روزنامه نگاری یک حرفه ی سخت است و زمان گیر خانم های روزنامه نگار 

چه طور این شغل را با زندگی خانوادگی متوازن می کنند؟ 
تنها خانمی که من دیدم خیلی در این کار موفق بود. زنده یاد ثریا صدر دانش بود 
که البته علتش این بود که همسر ایشان زنده یاد هوشنگ حسامی هم خودش 

روزنامه نگار بود ولی برای برخی از همسران خانم های خبرنگار مقوله ی ناشناخته ای 
بود که خیلی هایشان شرایط آن ها را نمی پذیرفتند. همین خانم فرشیده نداقی که 
یکی از بهترین گزارش نویسان هم دوره ی ما بود به همین دلیل کار را کنار گذاشت. 
من معتقدم حتی برای خانم ها روزنامه نگاران مرد هم این شغل سخت است. ولی به 
نظرم االن این شرایط یک مقدار بهتر شده. چون شناخت نسبت به این کار بیشتر 
شده. حرفه ی روزنامه نگاری آن نظم عادی که مردم در سایر حرفه ها می شناسند 
را ندارد. نسلی که آن زمان از کیهان بیرون آمد نگاهش این بود که روزنامه  جایی 
است برای طرح مشکالت مردم. یعنی روزنامه نگار قبل از درآمدش باید به مسئولیت 
اجتماعی که دارد و نوشتن برای مردم فکر کند. البته در همه جای جهان تفکر همین 
است ولی این تفکر امروز خیلی تغییر کرده و به روزنامه نگاری فقط به عنوان یک 
شغل نگاه می شود. و آن مسئولیت اجتماعی و رسالت روزنامه نگار کم رنگ شده. 
 به عنوان یک روزنامه نگار قدیمی و یک مدرس ارتباطات فکر می کنید 

فضای مجازی جای روزنامه ها را می گیرد؟ 
به هیچ وجه. ولی معتقدم روزنامه نگاری ما باید منعطف شود و خودش را با شرایط 
جدید سازگار کند. خود من وقتی در فضای مجازی گه گاه چیزی می نویسم، با 
خودم فکر می کنم پنج یا شش هزار نفر شاید این مطلب را بخوانند، اما این اصال با 
روزنامه قابل مقایسه نیست. فضای مجازی در ایران با شایعه و دروغ و دلنوشته و 
مسایل شخصی آمیخته است. درواقع فضای مجازی فضای آشفته ایست با اهداف 
مختلف. و حتی روزنامه های بزرگ جهان هم از فضای آنالین عقب نشینی کردند. 
 به نظر شما اصوال حضور یک خانم )چه االن و چه گذشته( چه تأثیری 

در کار روزنامه و عرصه ی رسانه دارد؟ 
تأثیر بسیار مثبت دارد. به دالیل متعدد. اما در حقیقت باید هیچ تفاوتی بین آموزش و 
جایگاه شغلی خانم ها و آقایان نباشد. همان طور که در گذشته سوژه ی آسان و سخت 
نداشتیم، و نگاه زنانه و مردانه نبود و ... االن هم باید همین طور باشد. تفاوت اصلی 
باید در میزان آگاهی و سطح حرفه ای بودن و سخت کوشی باشد. من همان آموزشی 
را دیدم که حسین قندی دید و همان را هم از هر دوی ما در روزنامه خواستند. اما 
چه اتفاقی می افتد که مینو بدیعی، لیال رستگار نوعی و ... موفقیت بسیاری از آقایان 
را پیدا نکرد. چون موقعیت های اجتماعی و تمایل به پذیرش آقایان بیشتر بود. این 
البته در روزنامه هاست ولی در مجالت خانم ها موقعیت های بهتری پیدا کردند. اما 
همچنان تفاوت ها وجود دارد. این نگاه جنسیتی همیشه هست. این تفکر جاری در 
جامعه که باالخره زن است و باید یک پله پایین تر باشد. معموال سبب می شود که 
بعضی فکر کنند تا زمانی که یک مرد هست چرا یک خانم دبیر سرویس بشود. این ها 
را ما تحمل کردیم البته االن شرایط بهتر شده. و خانم ها هم تعدادشان بیشتر شده و 
هم سمت های مختلف می گیرند. با این وجود هنوز هم این  نگاه جنسیتی وجود دارد با 
این که گزارش های مهم و تأثیرگذار را خانم ها تهیه می کنند، از جانشان مایه می گذارند 
حتی یک زمانی به من می گفتند مگر تو زندگی به جز گزاش-نویسی نداری؟ ولی من 
کار می کردم. با آن ماشین تحریر قدیمی مدام تایپ می کردم و می نوشتم. من عاشق 
این کار بودم. و این عشق شرط اصلی کار بود. ثریا صدردانش به من می گفت این 
شغل مثل گرداب است و پا که داخل آن می گذاری تو را می بلعد. خانم های روزنامه 
نگار در نسل من اعتقاد داشتند که باید باشند تا پای جان و این را در دوران جنگ 
در ایران دیدیم. یادم هست آن زمان دور و بر کیهان خیلی مو شک می خورد. و عید 
سال ۶۶ که سال بعدش جنگ تمام شد کل آرشیو  اسناد کیهان را به پارکینگ کیهان 
منتقل کردندو تحریریه را هم بردند آن جا که مثال حالت پناهگاه داشت هرچند که اگر 
موشکی می خورد همه ی ما دفن می شدیم. آن زمان آقای خانیکی گفت از هر سرویس 
دو نفر را نگه می داریم. چون خطر جانی دارد و در درجه ی اول خانم ها بروند. اما آقای 
فرقانی رفتند و من ماندم و سرویس گزارش را اداره کردم. آقای خانیکی می گفت 
هدف ما این بود که خانم ها در تحریریه نباشند. دوستانم می گفتند تو از جانت سیر 
شده ای ولی من ماندم و کار کردم. این البته در برابر کارهای دیگران هیچ بود اما من 
خودم تفاوتی را بین خودم و آقایان احساس نکردم. ولی هیچ کس پس از این دوران 
هیچ حرفی در این باره نزد. من در دانشگاه تدریس می کردم وقتی اعالم شد که به 
کیهان نیا، به دانشگاه هم گفتند کالس نیا به بهانه ی این که من مدرک دکترایم را 
ارائه نکرده بودم. و همه ی این زحمات به عکس خودش تبدیل شد. اما به هر حال 

روزنامه نگاری حرفه ی من است حرفه ای که دوستش دارم. 

خود من زمانی که معاون سرویس گزارش کیهان بودم؛ از 
8 صبح وارد تحریریه می شدم تا ظهر، بعد که تازه مطالب 
می رسید مشغول بودم و مطالب که می رسید تا ساعت 10 شب 
در روزنامه بودم تا صفحه بسته شود و به چاپخانه برود. حتی 

شب ها هم خواب روزنامه را می دیدم
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ناصربزرگمهر: 
 ... آن که می دارد تیمار مرا 
کار من است

 شما در چهار دهه ی گذشته راه اندازی و اداره ی نشریات، مجالت 
و روزنامه های مختلفی را بر عهده داشته اید. با توجه به این تجربه 
را طی سه دهه ی  تعداد خانم ها در تحریریه های نشریات  افزایش 

اخیر نتیجه ی چه عواملی می دانید؟
 اولین عامل ورود تعداد بیشتری از زنان و دختران به دانشگاه و مخصوصا در 
رشته های علوم انسانی است، دومین علت را باید در شرایط اقتصادی و نیاز مالی 
برای کار کردن و تشکیل خانواده و تأمین هزینه های زندگی مشترک از سوی 
زن و مرد جستجو کرد. سومین عامل، را رشد فرهنگی و تغییر شرایط اجتماعی 
و تمایل زنان به کار در خارج از خانه و فعالیت های اجتماعی می دانم. چهارمین 
علت هم عشق و عالقه ی خانم ها به دانایی بیشتر است و البته تمایل فطری 
و ژنی آن ها در جستجو کردن و آگاهی یافتن و برطرف کردن کنجکاوی های 
روابط  روزنامه نگاری،  حرفه هایی چون  به سمت  را  زنان  که  است  ناخودآگاه 

عمومی، روانشناسی، مردم شناسی و حوزه های علمی مشابه می کشاند.
روزنامه نگار طی سه دهه ی گذشته چه  افزایش شمار خانم های   

تأثیری در عرصه ی روزنامه نگاری داشته است؟ 
و  نشریه  و  روزنامه  چندین  اداره ی  و  مدیریت  در  تجربه ام  براساس  من   
کالس های درس دانشگاه تهران و آزاد و علمی کاربردی می گویم نه تنها 
تعداد خانم ها  در رشته ی روزنامه نگاری بیشتر از آقایان بوده بلکه عالقمندی 
و توجه آن ها به دروس هم بیشتر بوده است و به تبع همین توجه تأثیر آن ها 

را هم در کیفیت ژورنالیسم مثبت می دانم. 
به  عالقمند  روزنامه نگاری  زمینه های  کدام  در  بیشتر  خانم ها   

فعالیت هستند؟
محدودیت خاصی در ذهن ندارم، در دهه ی پنجاه و شصت ، معموال خبرنگاران 
خانم بیشتر در حوزه های فرهنگی و هنری و اجتماعی فعالیت می کردند و 
شاید حوزه ی تاتر و سینما و شعر و ادبیات برایشان جذاب تر بود، اما در دو 
دهه ی اخیر شرایط کار مهمتر و تعیین کننده تر از عالقه های شخصی نمود 

داشته است.
 در حال حاضر، و طی چند سال اخیر شما هدایت روزنامه هایی با 
این عرصه ها  بر عهده دارید. هردوی  را  اقتصادی و صنعتی  زمینه 
یعنی صنعت و اقتصاد به نسبت حوزه های اجتماعی، ادبیات، هنر و 
... بیشتر مورد توجه ی مردان روزنامه نگار بوده. اما امروز خانم های 

روزنامه نگار هم در عرصه ی صنعت و اقتصاد کار می کنند. نظرتان در 
این مورد و دالیل آن چیست؟

همان طور که عرض کردم، امروزه شرایط کار و نیاز به شغل مهم تر از عالقه ی 
شخصی است، مثال در چند روزنامه ی کامال تخصصی و در حوزه ی صنعت، 
معدن، تجارت، اقتصاد مثل روزنامه صمت، روزنامه گسترش تجارت، روزنامه 
گسترش صنعت، روزنامه روزگار معدن، روزنامه روزگار خودرو، روزنامه روزگار 
اقتصاد و چندین نشریه ی دیگر، تعداد همکاران زن بیشتر از آقایان است. سردبیر 
روزنامه ی صمت خانم عاطفه خسروی و سردبیر روزنامه روزگار خودرو خانم 

امیراحمدی و سردبیر روزنامه ی گسترش تجارت خانم طهرانی هستند.
روزنامه ی روزگار معدن  که به نظر می رسد باید به دلیل مردانه بودن شغل معدن 
و صنایع معدنی، توسط خبرنگاران مرد منتشر شود در حال حاضر توسط یک 
تیم کامال زنانه اداره می شود، خانم ناطق سردبیر و خانم ها اصغری، ثمن رحیمی 
راد، منیر حضوری و الباقی همه خانم هستند و یکی دو خبرنگار مرد هم که در 

این روزنامه بودند به مرور حذف شدند.
 آیا این مسئله که در دو دهه ی اخیر رسانه ها به دلیل مشکالت مالی و 
شرایط اقتصادی بیشتر تمایل داشته اند که زنان روزنامه نگار را بیشتر به کار 
بگیرند چون به زنان حقوق کمتری به نسبت مردان می دهند دست است؟
ممکن است در بعضی نشریات این گونه باشد و چنین نگاهی هم حاکم باشد، 
اما همگانی نیست، در مجموعه دو موسسه ی مطبوعاتی صمت و روزگار که 
مسئولیت آن با من است هیچ تفاوتی بین حقوق و دستمزد خانم ها و آقایان 

وجود ندارد و به قول نیما: »آن که می دارد تیمار مرا، کار من است«.
 آیا فضای مطبوعات به دلیل حضور بیشتر خانم های روزنامه نگار در 
روزنامه ها و نشریات از نظر شما تغییر کرده و روحیه ی زنانه تری بر 

آن ها حاکم شده یا هنوز غلبه ی اندیشه ی مردانه بیشتر است؟ 
متاسفانه شرایط جامعه همان گونه است که شما می گویید و غلبه با اندیشه ی 
مردانه و صاحبان رسانه ها است که بیشتر مرد هستند. ولی دلیل آن در تفکر 
مردانه نیست، دلیل اصلی در تفکر زنانه است، در تفکرخانم هایی است که حتی 
به ظاهرصاحب امتیاز و مدیرمسئول روزنامه و مجله ای هستند، اما همه ی 
اختیارات را به همسرشان واگذار کرده اند و خود آن ها بیشتر جنبه ی ویترین 
دارند و نامشان فقط در شناسنامه درج می شود که البته دالیل متعدد سیاسی، 

اداری، رانتی و امثالهم دارد.
خانم ها باید در صورتی که مایل باشند با جرات و جسارت بیشتر وارد حوزه ی 
مدیریتی رسانه ها بشوند و ریسک پذیر باشند و تحمل بعضی از کم لطفی ها و یا 
عواقب گرفتاری ها را داشته باشند، تا بتوانند همانند حوزه ی خبرنگاری، سکان 

مدیریتی مطبوعاتی را هم در دست بگیرند. 

ناصر بزرگمهر روزنامه نگاری قدیمی است و سال هاست که 
مدیریت دو روزنامه صمت و روزگار را به عهده دارد و ظاهرا 
و  این دو روزنامه بسیار راضی است  انتشار  از همکاری خانم ها در 
این ها همه دلیل انجام گفتگویی با او درباره ی زنان روزنامه نگاراست. 

آزما
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بعد رفت در صدا و سیما و تلویزیون. در شبکه 
داشت.  حقوقی  برنامه ی  می کنم  فکر  یک 
می داد.  را  مجلس  گزارش های  ایشان  درواقع 
خیلی  و  بودند  فعال  انقالب  از  پیش  این ها 
صاحب  روزنامه نگاران  از  و  بودند  نامدار  هم 
مثاًل  می شدند.  محسوب  نام  صاحب  و  سبک 
پری اباصلتی که من از دوران دانش آموزی و 
دانشجویی کارهایش را دنبال می کردم. عالقه 
داشتم به نوع نوشتنش. از کسانی که باز یادم 
هم  انقالب  از  بعد  تا  که  زمان.  آن  از  می آید 
بودند و کار می کردند. یکی خانم عذرا دژم بود 
که حاال دخترشان نلی محجوب هم نویسنده و 
روزنامه نگار است. و خانم فرانه بهزادی هم بود 
این ها خانم هایی بودند که خیلی در محیط آن 

زمان اسم داشتند و فعال بودند.
 خانم بهزادی کار تحریری هم می کرد؟ 

بله.
 همیشه فکر می کردم که ایشان بیشتر 
در نقش همکار پدرش در دانستنی ها و به 

عنوان مدیر مسئول کار کرده. 
نه، ایشان کار خبر می کرد. و به همین اعتبار 
که  بود  جهانگیری  خانم  شد.  کار  وارد  هم 
ایشان در مجله کار می کرد. از خانم دلجویی 
را  بدیعی  مینو  خانم  اسم  نمی آید  دلم  بود، 
انقالب  از  قبل  هم  بدیعی  خانم  چون  نیاورم. 
همکار ما بود و هم بعد از انقالب. و در تمام 
این سال ها از جسارت و دلیری ایشان ذره ای 
از  دارد  گزارش  یک  ایشان  نشده.  کاسته 
خواندنی ترین  از  یکی  که  تهران  آزاد  دانشگاه 
و زیباترین و جسورانه ترین گزارش هایی است 
برای  کالس هایم  در  گاهی  من  دیده ام.  که 

دانشجویان مثال می زنم.
گزارش مربوط به زمانی است که آقایی به اسم 
شکر ریز)یا اسمی شبیه این(، رئیس دانشگاه 
اول  که  ساختمانی  همین  بوده  تهران  آزاد 

 در سال های اخیر )حداقل یک دهه ی اخیر( تعداد خانم های روزنامه نگار در تحریریه ها 
رو به فزونی است. شما به عنوان کسی که هم در دوران قبل از انقالب و تحریریه های آن 
موقع کار کردید و هم در تداوم حضورتان تا همین حاال این دوره در روزنامه های مختلف 
یک  بخواهید  اگر  داده اید.  درس  روزنامه نگاری  هم  زیادی  تعداد  به  و  داشتید  حضور 
تصویر و تعریف کلی با توجه به برداشت خودتان از این قضیه بدهید، آن تصویر چیست؟
در دوران قبل از انقالب محیط روزنامه نگاری به طور سنتی مردانه بود. مثل خیلی از مشاغل دیگر. 
البته این به آن معنا نیست که اصاًل هیچ خانمی در تحریریه حضور نداشت. نه، منظور من بیشتر 
تا نیمه ی دهه ی 40 بود. وقتی من، سال 4۹ وارد تحریریه ی کیهان شدم، یادم نمی آید خانمی را 
آن جا دیده باشم. اما در حدود سال ۵۱ تک و توک خانم هایی بودند. مثل خانم شهرزاد که این 
خانم در کارش بسیار توانمند بود. البته خیلی زود هم ایشان رفت به طرف مجله ها و بعد هم من 
ایشان ندارم. در زمینه ی گزارش های حوادث خیلی وارد بود و خوب می نوشت.  از  دیگر سراغی 
بعد از زمانی که بچه های دانشکده ی علوم ارتباطات رفته رفته درسشان تمام شد، چند تا چند تا 
و باهم و به صورت تیمی این ها وارد محیط تحریریه ها شدند، خانم ها جرأت بیشتری پیدا کردند 
برای ورود به تحریریه. مثاًل من یادم است آن زمان یک گروه از بچه های دانشکده ی ارتباطات با هم 
آمدند مثل خانم امیری خانم ریاحی، خانم قائم مقامی، خانم اسدی، و چند تای دیگر... و تحریریه 
از آن حالت مردانه درآمد. من این را هم باید به شما عرض کنم که محیط تحریریه ها به دلیل نوع 
کاری که باید انجام می گرفت و این که اصوالً »مردانه« بود، محیطی بود که خانم ها نمی پسندیدند. 
مثاًل حرف های بی پروا زیاد زده می شد، شوخی های ناجور برقرار بود. از عکاس بگیر تا صفحه بند 
و نویسنده ... و خانم ها دو راه داشتند یا باید همان طور رفتار می کردند، یا باید سرشان را پایین 
می انداختند و نشنیده می گرفتند. )که اکثرا هم همین کار را می کردند.( از طرف دیگر از حدود 
سال های 4۵ یا 4۶ بود که صاحب دو مجله ی زنانه شدیم. یکی اطالعات بانوان بود و یکی زن روز 
کیهان. زن روز خیلی خوب گرفت. دلیلش هم این بود که یک خورده مثل اطالعات جوانان آقای 
ر-اعتمادی بود ولی یک کمی بازتر و بی پرواتر و خودمانی تر با خانم ها صحبت می کرد. آن جا خانم 
»مهرانگیز کار« بود که هم در گزارش نویسی و هم در یادداشت نویسی و هم در مطالب پراکنده 
خوب کار می کرد. خانم پیرنیا بود، خیلی آن جا مؤثر بود برای تیم زن روز. خانم های دیگر هم 
بودند مثاًل خانم هما سرشار بود.  خانم سرشار گزارش های اجتماعی و سیاسی و این ها را دنبال 
می کرد. خانم بود، خانم اقدام از روزنامه نگاران خوب بود، که اول در روزنامه آیندگان کار می کرد و 

نویسنده  و  مترجم  روزنامه نگاری،  مدرس  روزنامه نگار،  قاضی زاده  علی اکبر 
و  نشده  شناخته  درستی  به  ایران  روزنامه نگار  زنان  ارزش  او  نظر  از  است. 
قدرشان دانسته نیست. او از سال ها پیش با زنان روزنامه نگار بسیاری همکاری داشته 

و نظر او درباره ی زنان روزنامه نگار هرچه هست مبتنی بر واقعیت هاست.

گفت وگو با علی اکبر قاضی زاده 
روزنامه نگار و مدرس روزنامه نگاری

حوریه سپاسگزار

دنیای بهتر را 
زنان فهمیده 
می سازنــــد
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این گزارش حدود یک ساعت و در حالت  انقالب است و االن دانشکده ی هنر است، در  خیابان 
ایستاده، استاد می فرمایند که من اصاًل با تو صحبت نمی کنم، تو اصاًل کی هستی؟ و بدیعی هم 

همان دم در شروع می کند به پرسش. 

نشان  که  است  گزارش هایی  زیباترین  از  یکی  است.  خانم  مانتوی  جیب  در  هم  صوت  ضبط 
به  من  کرد.  مصاحبه  به  وادار  می شود  چه طور  را  بزنند  نمی خواهند حرف  که  آدم هایی  می دهد 
پشت  بدیعی  می زند.  که طرف حرف  می کنی  آن قدر عصبی اش  »گزارش عصبی«.  می گویم  این 
سر هم می پرسد:چقدر از مردم شهریه گرفتی، چند تا استاد داری، استادت از کجا می آید، چرا 
مردم این قدر شکایت دارند. خالصه از کسی که نمی خواست صحبت کند، حسابی حرف کشیده. و 
گزارش در کیهان آن زمان فکر کنم سال ۶۵ یا ۶۶ کار شد، گزارش خیلی خوبی است. من خیلی 
باالخره  ایستاده و  بزند و میدان را خالی کند  این که جا  ایشان به جای  این که  از  خوشم می آید 

جوابش را گرفته.
در خبرگزاری خانم ارگانی بود، من از پیش از انقالب ایشان را می شناسم. سالم و علیکی داشتیم، 
بعد از انقالب ایشان همچنان بود و کار می کرد. خانم بسیار صاحب قلم و در روزنامه نگاری و خبر و 
گزارش بسیار وارد بود. حاال پاسخ شما: به دو دلیل بزرگ بعد از انقالب تعداد خانم ها در تحریریه ها 
به خصوص بعد از جنگ زیاد شد. یک دلیل این بود که این بود که تعداد دانش آموختگان خانم در 
رشته ی ارتباطات زیاد شد. خب آن ها باید کار می کردند. آن ها که مثل ما پارتی و آشنایی نداشتند، 
و ژنشان ژن درست و درمانی نبود کاری گیر می آوردند، یکی از کارهایی که درهایش بازتر بود 

)نمی گویم کاماًل باز(. کار تحریری و روزنامه نگاری بود.

 خب این شرایط برای آقایان هم بود.
درست می فرمایید برای همه باز بود. با یک تفاوت، خانم ها قانع تر بودند از نظر درآمدی. و وفادارتر 
این  یعنی  بودند.  متعهدتر  و  دقیق تر  که  کنم  عرض  خدمتتان  بی رودربایستی  ضمن  در  بودند. 
آرتیست بازی و زیر در رویی که پسرها داشتند، دخترها معموالً نداشتند، اما قضیه یک عیب بزرگ 
داشت، مثاًل به عنوان نمونه: ما با خانم زهره خوش نمک کار می کردیم این دختر یکی از خوش 
قلم ترین و باهوش ترین ها بود. او تنها کسی بود که من یادم هست که ارزش حادثه و ارزش تهیه 
خبر و گزارش و رفتن به دنبال یک سوژه را خوب می فهمید. و خوب می توانست این را انتقال بدهد. 
اصاًل روزنامه نگاری یعنی همین. اول سوژه را بفهمی و بعد هم بتوانی آن چیزی را که فهمیدی به 
دیگران انتقال بدهی. نه این که خودت یادت برود. و یکی از مهمترین خصوصیات این دختر این 
بود که شجاعت ابراز عقیده داشت. این خیلی مهم است. یعنی پنهان نمی کرد، خجالت نمی کشید. 
مثاًل اگر در راه دویدن زمین می خورد، خجالت نمی کشید بگوید من زمین خوردم. »همه این طور 
نیستند«. می خواهم بگویم یک عده ی زیادی از بچه ها که آمدند و در این سال ها من با آن ها کار 
کردم، و شاهد کار کردنشان بودم و کارهایشان را می دیدم و دور از جان شما خیلی ها هم شاگرد 
من بودند، این ها خیلی زود، یا ازدواج می کنند، یا به دلیل کمی دستمزدهایی که خدمتتان عرض 
کردم، پیشنهاد بهتری که برای شغل بهشان می شود می روند، اغلب از سوی روابط عمومی هاست، 
که صیاد بزرگ این بچه ها به خصوص دخترها، روابط عمومی ها هستند. این ها می روند و متأسفانه 
این همه استعداد و دانشی که یاد گرفته اند و مهارت هایی که دارند را از دست می دهند. هنوز هم 
این رسم هست. و با انتشار مجله ی زنان در سال های دهه ی هفتاد، این مجله محفلی شد برای 
این که یک عده ی زیادی از خانم ها، مشغول شوند، آن جا دیگر خانمانه بود. این جا آمدند و کار یاد 
گرفتند یکی دیگر از بهترین گزارش نویسان این سال ها، خانمی بود به نام رویا کریمی که واقعا 
یک پدیده بود. این را براساس تجربه می گویم چون من به واسطه ی شغلم و تدریس روزانه باید 
گزارش های روزنامه ها و مجالت بخوانم، گزارش را می خوانم و دنبال می کنم، این همان خانمی 
است که قضیه ی خفاش شب )قتل های زنجیره ای( را فاش کرد. گزارش ها و مصاحبه های بی نظیری 

در این زمینه داشت. ایشان یک گزارش دارد. 
از قتل یک دختر ۷ ساله که به دست پدرش. 
این  اهواز.  در  دایی اش  به  کردن  نگاه  به جرم 
بسیار  قلم  است.  دهنده  تکان  واقعاً  گزارش 
شجاعت  نمک  خوش  خانم  مثل  باز  روان، 
اطالعات  دادن  در  شجاعت  نکته ها،  ابراز  در 
حوادث  گزارش  نویسان  معموالً  که  جنایی، 
در  مخاطب  به  این ها.  دادن  از  می روند  طفره  
و  بچه ها  برای  روزنامه نگاری  و  گزارش نویسی 
جوانان، خانم لیال رستگار هم پدیده ی  بزرگی 
بود و هنوز هم هست و کار هم می کند. کارهای 
و  ایشان در گزارش نویسی  از  ماندگاری  بسیار 
هم  هنوز  بچه ها  برای  کار  و  نویسی  یادداشت 
هم  و  ایشان  من هم شخصیت  باقیست. خود 
کار حرفه ای ایشان را بسیار بسیار قبول دارم. 
خب این ها گروهی هستند که متأسفانه به هر 
دلیلی دورند. خانم مژگان جمشیدی هستند. 
خانم جمشیدی در این سال ها در روزنامه های 
که  روزنامه ای  هر  در  کرده،  کار  مختلفی 
گرفتن  جدی  و  زیست  محیط  قضیه ی  بوده 
مسئله ی هوایی که ما تنفس می کنیم، جدی 
آبی  و  ما هستند،  اطراف  گرفتن جانورانی که 
که می خوریم و ... را خیلی با تعهد و مسئولیت 
روزنامه  خانم های  این  نوشته.  و  کرده  دنبال 
نگار هر جای عالم که بودند از دارالسالم تانزانیا 
هر  الهور،  آباد  احمد  تا  اردن  عمان  تا  بگیر 
جایی که بودند، قدرشان خیلی بیشتر از االن 
از نظر مالی نیست. جایگاه  بود. منظورم فقط 
چه کار  زندگی  در  آدم  یک  است.  اجتماعی 
قول  به  خودش.  بودن  در  بکند.  می خواهد 
هدایت سه تا گونی برنج و یک گونی عدس و 
... روغن و این قدر آب را بخوری و بعد بمیری 
که زندگی نیست که. این ها بچه هایی بودند که 
گذاشته اند  اثر  ما  جامعه  کلی  فضای  در  واقعاً 
تردید  من  نمی دانند.  ما  مخاطبان  هم  اغلب 
دارم که کسی اسم بنفشه سام گیل را خیلی 
به جا بیاورد. این دختر تا جایی که من شاهدم 
۲۵ سال است بدون توقع و بدون سر و صدا، 
سوژه هایی را کار کرده که کمتر کسی جرأت 
خیلی  متأسفانه  من  برود.  به سمتش  می کند 
از  متأسفم  واقعا  اما  رفته.  یادم  اسم ها  این  از 
این خانم های روزنامه نگار،  از  این که بسیاری 
ناامنی های  و  خشونت ها  این  با  برخورد  در 
اجتماعی کار را رها کردند، من دو سه تا اسم 
هر  در  خانم ها  این  گزارش های  این  می آورم، 
جای دیگر جهان چاپ می شد، بازتاب جهانی 
برای  دوم  دلیل  این جا...  ولی  می کرد.  پیدا 
حضور خانم ها در تحریریه ها یک نوع استمرار 
ذاتی در کار است که مردها ندارند و این باعث 
شد به تدریج مردها کار را رها کنند و خانم ها 

بمانند و تعدادشان هم بیشتر شود. 
 خیلی  از خانم ها در این چند سال کار 

به نظر من تأثیری که گزارشگران ایرانی، از جمله خانم های گزارشگر 
بر ذهن مخاطبان ایرانی گذاشتند خیلی بیشتر از ادبیات داستانی و 

شعر است.

دارالسالم  از  بودند  نگار هر جای عالم که  این خانم های روزنامه 
تانزانیا بگیر تا عمان اردن تا احمد آباد الهور، هر جایی که بودند، 
قدرشان خیلی بیشتر از االن بود. منظورم فقط از نظر مالی نیست. 

جایگاه اجتماعی است.
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روزنامه نگار بیشتر شده اند؟ شاید هم بتوانیم بگوییم که آن جا قضیه این است که آن ها 
حقوق کمتری می گیرند، یا اگر هم باشد، درصدش مثل این جا نیست. شما فکر می کنید، 

دالیل شبیه هم است؟ یا در آن جا دالیل دیگری دارد؟
اتفاقاً من اخیرا گزارشی می خواندم از خانم Marr که جزو روزنامه نگاران معروف آن طرف آب است. 
ایشان در آن گزارش حسابی می نالید از این که اگر آقا بود در آمریکا حقوق بیشتری می گرفت. 

یعنی این تبعیض جنسیتی وجود دارد. همه جا نیست. 
یک نکته ی دیگر هم عرض کنم. نوع روزنامه نگاری، نوع حضور در مجامع، در غرب و ایران خیلی 
به خصوص  مقایسه کنید. من  پذیرش  نظر  از  را  این ها  نمی توانید  اصاًل شما  یعنی  فرق می کند. 
بچه ها خیلی خیلی  این  داریم، شجاعت  ما  که  فضایی  در  که  کنم  روشن  را  این  می خواهد  دلم 
باید ارزش گذاری شود، بعد این که شما ببینید، همین االن حقوق روزنامه نگاران و گزارشگران در 
روزنامه های خوب، به قول ما روبراه چه قدر است؟ وای به حال سایت های ضعیف و بی اسم و رسم 
در آن ها حقوق و دستمزد چه قدر می تواند باشد. چند روز پیش من اهواز بودم، صحبت از حقوق 
این پول ها  با  این پول ها کار کند.  با  بود. چه کسی می آید االن  تومان  تومان و ۶۵0 هزار   ۶00
می شود زندگی کرد؟ من عرضم این است که این را مقایسه نکنیم با غرب. به نظرم ما باید خودمان 
را با مصر و اردن و پاکستان، عربستان که قابل بحث نیستند، به کنار، با این کشورها، جمهوری 

آذربایجان و این ها مقایسه کنیم. ما که با سوئد نمی توانیم خودمان را مقایسه کنیم.
 نه ولی در دنیا این اتفاق همگام با ما در حال رخ دادن است. یعنی آن جا چرا تعداد 

خانم ها زیاد می شود؟
بله داشتم این را می گفتم یک دلیلش فضای اینترنت است. یعنی وسایل ارتباطی مدرن است که 
باید می کشیدیم االن  انتشار را بسیار راحت کرده. آن دوندگی ها و آن دربه دری هایی که ما  کار 
دیگر رنگش طور دیگری شده. در دسترس تر است تا همین چند وقت پیش شما می خواستی یک 
گزارش در مورد گرانی سیب زمینی و پیاز تهیه کنی باید کمرت را می بستی و یک دسته کاغذ 

می گرفتی و می دویدی توی خیابان و از این و آن بپرس.
االن خیلی شرایط فرق کرده. من به نظرم می آید که این سوژه ی نازنین این شماره ی شما باید 
دیگری  داستان  آن  که  ندارم  کار  را  پسران  من   - گرفته شود. خیلی حق دختران  خیلی جدی 
است - روزنامه نگار دختر ما زیر پا گذاشته شده، و نادیده گرفته شده. آن چه در ابتدای صحبتمان 
گفتم ذهنی بود، تعداد زیاد دیگری هستند که اسمشان در ذهنم نبوده و عالی هستند. خدا می داند 
اثرگذاری این ها برای مخاطب ایرانی چه قدر گسترده است. من در یک جلسه ای اخیرا گفتم. به نظر 
من تأثیری که گزارشگران ایرانی، از جمله خانم های گزارشگر بر ذهن مخاطبان ایرانی گذاشتند 
خیلی بیشتر از ادبیات داستانی و شعر است. در این دهه ی اخیر - و نه دهه ی 40 و ۵0 - است. 
بسیار تأثیرشان در ذهن و فکر مردم بیشتر است نسبت به هنر داستان نویسی. این ها نیاز به تحقیق 

دارد. من آن چه را که دیده ام عرض کردم، آن چیزی که لمس کردم.

 برخی معتقدند که با حضور خانم ها در تحریریه ها فضای مطبوعات »زنانه« شده. این که 
باالخره هر از گاهی تولد در تحریریه می گیرند و کمی فانتزی تر تحمل می کنند. محیط 
این حرف  با  آیا  کرده.  از حالت جدی خارج  است  کامال جدی  کار  که یک  را  مطبوعات 
و  رفاقت ها  از  حد  همین  می کردید  کار  شماها  که  پنجاه  دهه ی  در  مثال  آیا  و  موافقید 

دوستی ها در تحریریه حاکم نبود؟ 
به یقین حضور زنان فضا را تلطیف کرد. من می  خواهم نکته دیگری بگویم. کار روزنامه نگاری در 
جامعه ی ما کار بسیار پرمسئولیت و خطرناکی است. این مسئولیت  و این تعهد و این خطر، آدم ها 
را به هم نزدیک می کند و خانم ها را به هم نزدیکتر. من در محله های دهه ی سی و چهل دقیقاً 
یادم می آید. فشار مالی که روی مردم بود، مردم را نزدیک و همدل تر می کرد. االن هم همین طور 
است، سن  مهم  دیگر که  عامل  نگیرید. یک   ... و  بازی  نشانه ی سوسول  را  این  یعنی شما  است. 
پایین آمده. االن من بچه های ۲۱ و ۲۲ ساله  روزنامه نگاری است. سن روزنامه نگاری االن خیلی 
فراوان می بینم. که البته اکثرشان نمی مانند ولی در تحریریه ها هستند. خب این ها به هر حال چون 
۷ و 8 ساعت و گاهی بیشتر باید در یک محیط بمانند، ناچاراً تولدشان را هم در همان جا برگزار 
می کنند. خرید اینترنتی شان را هم در روزنامه تحویل می گیرند و همان جا هم می پوشند و ... به 
نظرم یک مقدار باید دید روحیه ی بیرونی چه طور است. آیا این خاص تحریریه ها است یا محیط 

یا کنار کشیدند آدم هایی  را رها کردند 
عذرا  خرسند،  مریم  شهنی،  مینا  مثل 

فراهانی و ... 
بودند.  حیف  و  می کردند،  کار  خوب  این ها 
آثارشان  که  هستند  هم  خیلی ها  البته  و 
متأسفانه، در این سایت ها گم می شوند، اسیر 
می شوند،  داستان ها  این  و  خانواده  و  بچه 
خواهران  االن  همین  می شوند،  بازنشسته 
من  جودکی،  نرگس  و  مریم  هستند  جودکی 
نمی دانم این حرف ها را از کجا می آورد. یکی 
این  می نویسد  را  مطالب  اطالعات ترین  پر  از 
خبرنگار و می رود جان می کند، یعنی چیزی 
نیست که برایش بیاورند یا پشت میز و بتواند 
مثل  گزارش  یک  مثاًل  کند،  کپی  و  تایپ 
بختیاری،  و  چهارمحال  و  ایالم  محیط بانان 
پیاده، چه قدر  برود سر کوه ها  باید  این دختر 
برای  هزارتومان   ۲۵0 بگیرد،  پول  می خواهد 
یک گزارش در بهترین شرایط اگر بدهند. شما 
دارد،  ارزش  چه قدر  گزارش ها  این  می دانید، 
چه قدر بابتش نمره می دهند به روزنامه. بچه ها 

این جور زحمت می کشند. 
بین المللی  گزارش های  براساس   
 90 دهه ی  از  هم  اروپا  در  خصوص  به 
به  روزنامه نگار  بانوان  تعداد  میالدی 
به  است.  ازدیاد  حال  در  مردان  نسبت 
اقتصادی  سیاسی،  حوزه ی  در  خصوص 
است  سوژه هایی  حال  هر  به  که  جنگ  و 
سابقه  کمتر  خانم  روزنامه نگاران  که 
باشند،  داشته  حضور  آن  در  که  داشته 
محیط  و  هنری  و  اجتماعی  کارهای  حاال 
زیست با حال و هوای خانم ها بیشتر جور 
که  دالیلی  این جاست،  سؤال  می آید.  در 
فرمودید بیشتر مربوط به جامعه ی ما بود. 
خانم های  هم  دنیا  دیگر  جاهای  در  چرا 

ما باید خودمان را با مصر و اردن و پاکستان، عربستان که قابل بحث 
نیستند، به کنار، با این کشورها، جمهوری آذربایجان و این ها مقایسه 

کنیم. ما که با سوئد نمی توانیم خودمان را مقایسه کنیم.
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بیرونی هم همین طور است. یا عادت روز است. 
کم فکی می کنم این هم به علت تغییر فضای 
روزنامه نگاری  آمدن سن  پایین  هم  و  عمومی 

است. 
که  است  طوری  شغل  این  ذات  اصال  و   
می روند،  کاری  مسافرت  هم  با  جماعت 
در  شما  قول  به   ... و  می روند  خبر  دنبال 
دهه ی پنجاه هم شماها همین طور بودید. 
کم  خانم های  این   ،۵۷ از  پیش  زمان ها  آن 
تعداد، بچه های دانشکده یا آن ها که از بیرون 
خانواده  نوعی  به  رفاقت  بر  عالوه  می آمدند 
بودند و در تحریریه ها، پسرها خیلی هم تعصب 
به  کامال حواسشان  یعنی  دخترها.  به  داشتند 
دخترهای تحریریه بود که خطری تهدیدشان 
و  بازی  قیصر  و  می کردند  سپر  سینه  نکند. 
خورده  یک  محیط  االن  می کنم  فکر  من   ...
یکی  صمیمی  با  خودمانی  شده،  خودمانی تر 
اطالع  همدیگر  از  بیشتر  این که  یعنی  نیست. 
دارند، همین تلفن هایی که دست ماست، عامل 
بزرگی است که خانه های همدیگر، را ببینیم و 
بیشتر اطالع داشته باشیم، همین بیشتر ایجاد 

صمیمیت و نزدیکی می کند.
 این تعبیری که می کنند دوستان در باب 
شدن  خودمانی  یا  صمیمیت  این  که  این 
باعث شده که اساسًا فضای روزنامه نگاری 
مفهوم  به  نه  زنانه  بشود،  زنانه  ما 
با شخص و تحقیر  صمیمی اش، زنانه توام 
کالم )خاله زنکی( این را شما قبول دارید؟
بگویم،  نمونه    عنوان  به  من  هیچ وجه.  به  نه 
یعنی  اسم گذاری است.  نمونه ی جالبش  یک 
در تحریریه ها روی آدم ها اسم می گذارند. آن 
می ماند  رویش  اسم  این  هم  بیچاره  بدبخت 
تحریریه  آن  به  تحریریه  این  از  بچه ها  چون 
در حال نقل و انتقال هستند، این اسم سریع 
و  اسامی  و  عنوان ها  آدم هایی  منتقل می شود. 
چیزهایی می گویند که خیلی هم مردانه به این 
می کنم  فکر  من  نهایت  در  اما  نیست،  شدت 
دردهای خیلی از خانم ها از آقایان بیشتر است.

 بله خیلی بیشتر است.
ولی خیلی جاها در روزنامه های مطرح هم که 
معموالً تعداد خانم ها بیشتر است. این به معنی 
ماندن نیست. دائم این طفلک ها در حال تغییر 
مسلط  حضور  ولی  هستند.  شغل  تغییر  و  جا 
بانوان در تحریریه ها آن عادات کلی کلثوم ننگی 
ما را هم می آورد با خودش . ما که دیگر خلق 
عوض  نمی توانیم  را  خودمان  باستانی  خوی  و 
خودمان  همراه  هم  را  اخالق  و  عادات  کنیم. 

می بریم.
سوم  دو  تحریریه  یک  از  وقتی   
خانم  خبرنگارانش  و  دبیرسرویس ها 
نگاه  که  گفت  می توان  آیا  باشند، 
زنانه  پدیده ها  و  جهان  به  ما  رسانه های 

می شود و این نگاه به جامعه منعکس می گردد. و البته احتماالً این یک پدیده ی جهانی 
است. چون در اروپا نیز همین وضع وجود درد؟ 

این اتفاق افتاده. همین گرایش های به احیای حقوق زنان از کجا آمده؟  همین بچه ها بودند دیگر. و 
حاال هم این صدا بلندتر شده، فربه تر شده، و در عین حال اگر مثاًل فرض کنید در دهه ی ۵0 شصت 
درصد مقاومت بوده در برابر این صداها، االن خیلی پایین تر آمده و خیلی مالیم تر شده. یعنی مردها 

باور کرده اند و پذیرفته اند.
در زمینه های دیگر هم همین طور. در محیط زیست همین طور. در نظافت شهری خانم ها خیلی 
فعال تر از آقایان بودند. من منظورم خانم های روزنامه نگار است. آن قدری که این ها حساسند، به 
life style به شیوه های زندگی مردم، حاال در مورد شهر تهران یا شهرهای بزرگ دیگر، مردان 
ندارند.  را  آن حساسیت ها  یا  دارند.  که  دلیل مشغولیت هایی  به  نیستند. شاید  آن قدرها حساس 
یادم هست، همین  واقعیت دارد. در دنیا هم همین طور است. آخرین ماجرایی که من  این  ولی 
داستان حمله ی ترکیه به سوریه است که وارد خاک سوریه شد. ببینید در تظاهراتی که صورت 
می گیرد. خانم ها خوب حاضر می شوند و نقش می گیرند، حتی خانم های کرد هم دوش مردان دارند 
اروپا، آفریقا، به خصوص در آفریقا،  می جنگند. من فکر می کنم در دنیا هم همین طور است. در 
نقش خانم ها خیلی پررنگ تر از دهه ی ۷0 است که من یادم می آید. دهه ی ۷0 میالدی. خیلی 
پررنگ تر و مؤثرتر است. من فکر می کنم که فردا دنیای دیگری است،  خدا کند که این دنیا بخش 
زنانه اش رو به گسترش برود. برای این که اصوالً دنیایی با حضور بیشتر خانم های فهمیده دنیای 

قابل زندگی تری می شود.

 حضور خانم ها در رشته های مطبوعاتی و در زمینه های اقتصاد و سیاست دارد جدی 
که  و جریان هایی  و سیاسی  اقتصادی  زمینه های  با  روزنامه هایی  در  پررنگ می شود.  و 
معموالً خبرنگاران مرد در سراسر دنیا طالب آن بودند. در بعد جهانی هم معروف ترینش 
با  می کنید،  فکر  آیا  کردند.  درست  را  آن  مرد  خبرنگار  دو  که  است  واترگیت  ماجرای 
مردان  اندازه ی  همان  به  زنان  اقتصادی،  و  سیاسی  خبری  فضاهای  این  شدن  زنانه تر 
این محیط مردانه؟  این وادی بشوند و خوب عمل کنند در  وارد  روزنامه نگار می توانند 
مخصوصا در ایران که قید و بندهای ایدئولوژیک و اعتقادی هم عالوه بر سایر مقتضات 

فضای سیاسی و اقتصادی وجود دارد؟ 
دوباره عرض می کنم ما را )روزنامه نگاری ما( را با دنیا مقایسه نکنید لطفاً. همان water gate که 
شما فرمودید ، کسی که آخرین حرف را برای افشای اسناد زد و در آن کتاب »تمام مردان رئیس 
جمهور« آمده، حرف را زد و اجازه دارد که آن گزارش معروف »در واتر گیت چه گذشت«، چاپ 
بشود، شما فکر می کنید که بود؟ یک خانم بود. کاترین گراهام مالک واشنگتن پست، حرف آخر را 
او زد. و به باب وود وارد گفت چرا چاپ نشود. با مسئولیت من چاپش کن. یعنی می خواهم بگویم 
این طور نیست. بلکه باید میدانی داشته باشی که شوت بزنی. آیا واقعا این میدان در سطح جهانی 
برای خانم های ما مهیاست؟ تا همین حد هم دارند شاهکار می کنند. کمی هم باید به این نکته ها 
توجه کرد، هر جا بچه های ما یک فضایی پیدا کردند، خوب عمل کردند، در عرصه ی تحصیالت 
دانشگاهی، از جمله رشته حقوق، معلمی، خیلی بیشتر از فضایی که در اختیارشان بوده. ولی وقتی 
فرصت نیست توانایی هایش را کجا بروز بدهد؟ وقتی فضا نیست، کجا بروند، چکار کنند. در خانه 
و پای کولر که نمی شود آدم استعداد از خودش بروز بدهد. من فکر می کنم باید زمینه ی بروز این 
استعدادها را مهیا کنیم و اجازه بدهیم رشد کنند. ببینید در دهه ی ۶0 و ۷0 بیشتر به نظرم ۷0 
وقتی در تحریریه باز شد، خانم ها آمدند اول به سختی و موانع و مشکالت، بعد آرام آرام دوست و 

آشنا و همکارشان را وارد کردند، بعد دیدند می شود و شد دیگر.
با  آدم های  با یک سری  ما  ایران فرق می کند.  در  در حوزه ی سیاسی یک کم قضیه   
اعتقادات و سنت و عرف متفاوت داریم که فضا را کامال مردانه می کند و حتی بیشتر از 
فضاهای حوادثی برای خانم ها دشوار می شود. حضور یک خبرنگار اقتصادی و سیاسی 
زن در این فضاها و دسترسی اش به اطالعات خیلی سخت تر است. با توجه به این فضایی 

که ما داریم.
اما من معتقدم در این فضا هم دختران و خانم های ما خیلی خوب دارند کار می کنند و سالم. 

سن روزنامه نگاری االن خیلی پایین آمده. االن من بچه های 21 و 22 
ساله فراوان می بینم. که البته اکثرشان نمی مانند ولی در تحریریه ها 
هستند. خب این ها به هر حال چون 7 و 8 ساعت و گاهی بیشتر 
باید در یک محیط بمانند، ناچاراً تولدشان را هم در همان جا برگزار 

می کنند.
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محیط مطبوعات  »زنانه« شده

////

 تعداد خانم ها در تحریریه ي روزنامه ها و مجالت زیاد شده و شما هم سال هاست که در انواع نشریات 
سردبیري کرده اید نظر شما در این مورد چیست؟

قبل از شروع بحث اجازه بدهید دفع مقدر کنم و جلوی یک سوءتفاهم خطرناک را بگیرم. نمی خواهم خواننده ي شما بعد 
از خواندن حرف هاي من احساس کند که زنان را تخفیف داده ام یا از موضع مردساالرانه به موضوع پرداخته ام. از این که 
اشخاص یا گروه هایی با رای و نظرم مخالفت کنند مشکلی ندارم اما قبلش الزم است از آن ها بخواهم تا عرضم را فراسوی 
مشهورات زمانه بشنوند. عالوه بر این بحث زنان بحث پیچیده ای است، بنا به دالیلی آمیخته با ابهام است. در حوزه  ی 
روشنفکری و نسبتی که زنان با روشنفکری و مناصب روشنفکری دارند، پارادوکس های غیر قابل انکار هم وجود دارد. لذا 
ممکن است که وقتی از زوایای مختلف به قضیه نگاه کنیم به تناقض گویی برسیم. قبل از این که بخواهیم پارادوکس های 
این قضیه را حل کنیم، بهتر آن است که سعی کنیم موضوع را بفهمیم و نسبت به آن خودآگاهی پیدا کنیم. لذا همه ی 
تالش من معطوف این است که در گفت وگو با شما نسبت به حضور زنان در مطبوعات وقوف پیدا کنم، یا الاقل کمک 
کنم پدیده را بهتر بشناسیم. پیشنهادم به خواننده آزما این است که بحث من و شما را در کانتکس شناخت پدیده ی 
زنان روزنامه نگار بخواند و دنبال مچ گیری یا نفی و اثبات عراضم نباشد. تصریح می کنم که به هیچ عنوان قصد توهین 
و تخفیف ندارم، اما شاید مجبور باشم تعابیری به کار ببرم که چنین سوءتفاهمی برای خواننده پیش بیاید. اما در عین 
حال امیدوارم به خودسانسوری یا الپوشانی واقعیت های وضع موجود گرفتار نشوم. اما برویم سر بحث اصلی. درست است 
که ما در مسائل انسانی، به خصوص در ادبیات و روزنامه نگاري، زنانه و مردانه نداریم، ولي به هر حال تاریخ این سرزمین 
و فرهنگ عمومی اقتضا می کند حضور مردان و زنان را در بعضی عرصه ها جداگانه ارزیابی کنیم. سال ها پیش که شب 
شعر زنان تشکیل داده بودند، خاطرم هست نقد تند و تیزی نوشتم و گفتم شعر، حمام یا توالت نیست که زنانه مردانه اش 
می کنید. شعر یک فعالیت انسانی است و نباید جنسیت را در آن داخل کرد. اگر چه هنوز به آن نقد عقیده دارم اما 

فکر می کنم وقتی با واقعیت های جامعه روبرو می شویم 
چاره ای نداریم که در خیلی از جاها جنسیت را دخیل 
کنیم. وقتی برای قرن ها محافل شعر مختص مردان بوده، 
غالب شاعران مرد بوده اند و تمناهای مردانه را به زبان 
آورده اند، پس حضور زنان در این عرصه قابل اعتناست و 
حتما باید مستقال مورد ارزیابی و توجه قرار گیرد. ضمن 
این که به حرف من و امثال من این تفکیک جنسیتی 
کنار نمی رود و از موضوعیت نمی افتد. مادامی که جامعه 
عرصه ها را تقسیم به زنانه و مردانه می کند،  ما هم باید 
این تقسیم را جدی بگیریم. جامعه البته متحول می شود 
و نگاهش تغییر می کند اما لزوما با اراده ي روشنفکرها یا 
فمینیست ها یا زن ستیزها تغییر نمي کند. چهل، پنجاه 
سال پیش وقتی می گفتند "دکتر" همه در ذهنشان 
مردی با لباس سفید و گوشی پزشکی مجسم می شد، 
حتی برای بعضی مریض ها سخت بود که به پزشک زن 
مراجعه کنند. اما امروز جامعه رشد کرده و پزشکی را 
فراتر از زن و مردی می بیند. در واقع قبلش چیزهای 
دیگری باید تغییر کند تا نگاه جامعه هم تغییر کند و ما به 
این جا برسیم که روزنامه نگاری ربطی به جنسیت ندارد.
 یعني این حضور را در حد ایجاد مجموعه ای از 

تغییرات مي دانید؟
واقعیت این است که حضور زنان در جامعه در چند سال 
اخیر - خصوصا بعد از انقالب- خیلي شدید و غلیظ 
شده و در همه جا و در روزنامه نگاري هم ما با تعداد قابل 
مالحظه زنان روبرو هستیم. قبال در گذشته اي نه چندان 
دور، بیشتر زن ها وقتي مي خواستند بیرون از خانه کار 
کنند یا معلم مي شدند یا پرستار یا منشي. خانواده ها هم 
اگر اجازه می دادند بیشتر  حضور در این قبیل مشاغل 
اجازه می دادند. اما جامعه فرق کرده. همین هفته ي پیش 
که دنبال برقکار مي گشتیم از طریق آگهي روزنامه، یک 
خانم جوان آمد و سیم کشي کرد و تعمیرات را انجام داد 
و رفت. مهم این است که جامعه و آن زن هردو برقکاری 
را یک شغل عادی ببینند و با آن به عنوان یک امر شاذ و 
نادر برخورد نکنند. ما االن خیلی از شغل ها را مي بینیم 
که قبال متعلق به خانم ها نبود. رانندگي، فروشندگي، 
رستوران داري و ... این ها نشان دهنده ي این است که 
زن ها، بعد از قرن ها محدودیت، مجالي پیدا کرده اند که 
در جامعه حضور موثر داشته باشند. موانعی چون اجازه ي 
همسر و خانواده و محذورات زمانه که در گذشته وجود 
داشت تا حد زیادي برداشته شده، امروز حتي اقشار 
سنتي و مذهبي هم نمی خواهند یا نمي توانند جلوي 
دخترشان را بگیرند که درس نخواند یا سرکار نرود یا 
از مسافرت صرف نظر کند. به نظرم این خیلی معنادار 
است که "ما" نتوانستیم جلوی ورود زنان را به ورزشگاه 
بگیریم. این به این معناست که جاهای دیگری هم که 
زنان بخواهند در آن جا حاضر شوند، ما نمی توانیم سد 
راهشان شویم. زن ها عرصه هایي را که در گذشته متعلق 
به آن ها نبوده آرام آرام و گاهی با پرداخت هزینه،  فتح 
کرده اند و مي کنند. این واقعیتي است که نمی شود و 
نباید انکارش کرد. در عرصه ي روزنامه نگاري هم قضیه 
تا حدودی از همین گسترش قلمرو زنان تبعیت می کند. 
بگذارید از دو زاویه به مساله نگاه کنیم. یکي همین که 
باالخره زنان زیادی در دانشگاه یا آموزشگاه ها، درس 
دیده اند،  روزنامه نگاری  دوره ی  خوانده اند،  ارتباطات 
مهم تر از آن ذوق و شوق نوشتن داشته اند و سودای کار 

"سیدعلي میرفتاح را از اواخر دهه هفتاد مي شناسم، از هفته نامه ي مهر. مهربان 
بود و سخت گیر. با روحیه اي که از او مي شناسم به نظرم رسید یکي از مناسب ترین 
افراد می تواند باشد براي صحبت درباره ي زنان روزنامه نگار. بعد از سال ها دوباره 
در یک محیط مطبوعاتي یعني تحریریه ي روزنامه ي اعتماد نشستیم و حرف 
زدیم. در طول مصاحبه متوجه شدم با این که هیچ وقت طرفدار فمینیسم و 
جانبداري یک طرفه از هم جنسانم نبوده ام. اما دارم سواالتي را مطرح مي کنم 

از همین جنس و پاسخ هایي درست برخالف آن چه انتظار داشتم مي شنوم!"

ندا عابد
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در رسانه به سرشان زده، برای همین وارد این عرصه شده اند. از یک زاویه ی دیگر چون مردها حضورشان در عرصه هاي 
روزنامه نگاري کم  شده،  لذا جا برای حضور زنان باز شده. این کمرنگ شدن حضور مردان را نباید نادیده بگیریم. من یک 
پله باالتر می روم به طور سربسته و مجمل این تعبیر را به کار می برم که در سال های اخیر، خیلی از عرصه ها به خصوص 
روزنامه نگاری »زنانه« شده است. وقتی می گویم زنانه منظورم همه آن مفاهیمی است که از عبارت زنانه به ذهن شما 
متبادر می شود. خوب یا بد یکی از مفاهیمی که از عبارت زنانه استنباط می شود تجمالتی بودن، غیر جدی بودن و چه 

بسا تفننی بودن است.
 قبل از این که بخواهم این مفاهیم را توضیح دهید بگویید که چرا مردها این عرصه را رها کرده اند و 

مي کنند؟
اول از همه به دالیل اقتصادي. حقوق و درآمد روزنامه نگاري کفاف چرخاندن زندگي  را نمي دهد. از آن جایی که کماکان 
مردها مکلفند خرج و مخارج زندگی را تامین کنند، پس باید شغلی انتخاب کنند که درآمدش کافی باشد. اما مزد 
روزنامه نگاری کافی نیست. خیلی از مردان با این که به این حرفه عالقه داشتند اما باالجبار از آن کنار رفتند. البته دالیل 

جدی دیگری هم وجود دارد ... 
 گفتید با بیشتر شدن زنان و در عرصه ي روزنامه نگاري، این عرصه "غیرجدي" شده، چرا؟

مناسبات، معادالت و معامالتي که قبال مردها در عرصه ي سیاسي و رسانه اي در آن ها حضور داشتند کم رنگ شده یا 
بنا به دالیل اجتماعی موضوعیتش را از دست داده. قبال در عرصه رسانه جریان هاي سیاسي، مناسبات قدرت و مبارزات 
عقیدتی و دعواهای مدیریتی نقش محوری داشتند، اما امروز این جریان ها و مناسبات و دعواها به فضاهای دیگری جز 
رسانه رفته اند. می خواهم بگویم که رسانه ها تغییر کارکرد داده اند یا الاقل کارکردشان در حال تغییر است. تکنولوژی 
پیشرفت کرده، جامعه نیز تغییر کرده طبیعی است که رسانه ها نتوانند همان کارکرد چهل، پنجاه سال پیششان را 
داشته باشند، برای همین نگاه قدرت از یک سو، نگاه جامعه از سوی دیگر به رسانه عوض می شود و همین عوض شدن 
بازار رسانه را از رونق سابق می اندازد. این بی رونقی رسانه ها را گرفتار معضالت و مشکالت اقتصادی می کند، و به تبع 
در معاش دست اندرکاران رسانه تاثیر می گذارد. این که خیلی از روزنامه نگاران باالجبار ترک این شغل گفتند و به سراغ 
کارهای دیگر رفتند، به همین خاطر بود که فهمیدند حال و آینده شان عجین با بی پولی و ریسک های باالی سیاسی و 
فرهنگی است. فراموش نکنیم که روزنامه نگاری مقدم بر همه ی مسئولیت های اجتماعی اش، یک "شغل" است و باید 
خیال شاغل را از بابت نیازهای اولیه راحت کند. برای همین خیلی ساده و در مدتی کوتاه روزنامه نگاری تبدیل به شغل 
دوم یا تفنن شد و فضا برای حضور نیروهای تازه نفسی که توقع کمتری از این شغل داشتند، باز شد. درست است که 
من به اقتصاد خیلی تاکید می کنم اما نباید از تغییرات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و تکنولوژیک غافل شویم. رسانه، 
و به طور خاص ژورنالیسم به دالیل سیاسي و اجتماعي ضعیف نگه داشته شد و هزینه ی اشتغال به آن چنان باال رفت 
که خیلي ها به این نتیجه رسیدند که عطای آن را به لقایش ببخشند. تعطیلی و توقیف پی در پی مطبوعات را هم دست 
کم نگیرید. و البته تغییر نگاه جامعه به رسانه که خودش بحثی مفصل است. مجموع این شرایط مطبوعات را از جدیت 
انداخت، و مطبوعاتی ها را بر آن داشت تا به جنبه  های تجمل و تفنن رسانه ای بیشتر بپردازند و برای این کار چه نیرویی 
بهتر و مناسب تر از زنان جوان تازه از دانشگاه بیرون آمده؟ رسانه دارها برای تداوم رسانه ی خود با هزینه ای کمتر زن های 

جدید را جایگزین مردهای قدیمی کردند به اقتضائات زمانه نیز گردن نهادند.  
 حضور پُررنگ مردان به عنوان صاحبان رسانه را در استفاده از روزنامه نگاران خانم چه قدر موثر مي دانید؟
خیلي. چون صاحب رسانه هم ترجیح مي داد، هنوز هم ترجیح می دهد جاي آقایي را که به هر دلیلي از رسانه رفته، 
با خانمي پر کند که همان کار را با هزینه کمتر، حقوق کمتر، ادعای کمتر، اطاعت پذیری بیشتر،  انعطاف بیشتر و نظم 
بیشتر، انجام می دهد. چون روزنامه براي خانم ها که تازه داشتند وارد این عرصه مي شدند جذابیت هایي داشت که حاضر 
بودند با یک سري مضیقه ها، کم و کسری ها بسازند. مجددا از خواننده ها خواهش می کنم که برای عرایضم دنبال مصداق 
نگردند و روزنامه نگاران زن را که می شناسند با این عرایض من تطبیق ندهند. من در این سال ها با روزنامه نگاران زنی کار 
کردم که از حیث کار و توانایی هیچ فرقی با همتاهای مردشان نداشتند. بحث را شخصی و انضمامی نکنیم. حرف من 
کلی است و در این کلیت هم می دانم که می توان نمونه های نقض پیدا کرد. اآلن برای نفی و اثبات بحث نمی کنیم بلکه 
می خواهیم وضعیت فعلی را بفهمیم. برای فهم وضعیت فعلی است که می گویم روزنامه ها از نیروی جوان نسبتا ارزانی 
پر شد که مثل مردهای دوره قبل جاه طلبي نداشتند، مدعی نبودند، با شرایط صاحب رسانه راه می آمدند، مهم تر از همه 
فضای به شدت خشونت بار مطبوعات را تلطیف می کردند. بر سر روزنامه ها، طی سالیان بالهایی آمد که دنیا آن رویه 
زبر و خشن و جانکاهش را به روزنامه نگاران نشان داد و عرصه را برای آن ها تنگ کرد. حضور زنان کمک کرد تا فضای 

رسانه بعد از آن همه تجربه ی تلخ قابل تحمل شود. 
 قطعا انگیزه ها امروز تغییر کرده است. 

اگر از تجربه ی شخصی ام بخواهم بگویم، سال ۶۷-۶8 که وارد کار روزنامه نگاري شدم، خاطرم هست که به یک محیط 
صددرصد مردانه وارد شدم. آن موقع نه فقط فضای رسانه ای جدی و تا حدودی عبوس بود بلکه عموم همکارانم جدی 
بودند و سودای کارهای بزرگ در سر داشتند. گویی یک رسالت جدی فرهنگی، سیاسی را بر شانه های خود احساس 
می کردند. اصال به گفتمان های آن ایام نگاه کنید می بینید که از تعبیر رسالت زیاد استفاده می شود. امروز من کسی را 
نمی بینم که متوهم باشد رسالتی بر دوش دارد بلکه خیلی ساده وظیفه ای دارد که باید به انجامش برساند، همین.  امروز 
و االن در محیط هایی کار مي کنم که اکثر همکارانم زن هستند، مردی هم اگر هست شبیه آن مردان سی، چهل سال 
پیش نیست. درست است که ریش و سبیل دارند، اما از حیث حضور رسانه ای تفاوت زیادی با همکاران زن خود ندارند. 
)امیدوارم این جمالت کسي را ناراحت نکند چون بینی و بین اهلل قصد طعنه و تخفیف کسی را ندارم. من هم اگرچه 
مسن تر از بقیه هم هستم اما جزوی از این مجموعه ام و تنزه طلبی نمی کنم.( خیلي کم و به ندرت روزنامه نگاران مردی 

از جنس مردان دهه ي شصت و هفتاد که با آن ها کار 
کرده ام می بینم. دلیلش همین است که روزنامه نگاری 
هم در فرم و هم در محتوا، تغییر کرده. حرفه خبرنگار، 
تغییر کرده به تفنن خبرنگار. شغلي توأم با تفریح و 
اینترتیمنت. قبال من به یاد ندارم که در محیط روزنامه 
برای کسی تولد گرفته باشند یا اوقاتشان را به شوخی و 
خنده گذرانده باشند حال آن که اآلن به هر روزنامه ای 
سر بزنید می بینید که دورهم منتظر بهانه های شادی 
هستند. این ها را نباید ساده یا با تحلیل های روانشناسانه 
ببینیم. از نظر من این دورهمی ها و تولدها و شادکامی ها 
گواه روشنی هستند که محیط مطبوعات زنانه شده و از 
آن جدیت سابق فاصله گرفته. آیا دارم آن محیط عبوس 
گذشته را ستایش می کنم؟ نه. اصال. فعال قضاوت نکنیم 
بلکه مشاهداتمان را بازگو کنیم. چه بسا این مشاهدات 

ما را به نتایج دیگری برسانند. 
 من این را خیلي قبول ندارم. از زبان خیلي از 
پیشکسوتان روزنامه نگاري شنیدم که این شرایط 
در سال هاي قبل از انقالب هم وجود داشته و اصال 
به نوعي ذات این شغل اقتضاي نوعي رفاقت و 
صمیمیت را دارد حتي در جهان هم همین طور 
است. در چهار دهه ي پیش البته تعداد خانم ها به 
این اندازه نبوده، ضمن این که در سال هاي دهه ي 
شصت در کشور حال و هواي دیگري حاکم بود، 
جنگ و ... این یک فضاي کلي بود نه فقط مختص 

روزنامه ها. امروز اما فضاي جامعه هم بازتر شده.
. بله. منکر چیزی که می گویید نیستم. اما عرض من 
بیشتر به کار، بلکه به نفس کار روزنامه نگاری برمی گردد. 
تردیدی نیست که زمان قبل از انقالب خوش گذراني ها 
چاپ  می فرستادند  را  روزنامه  همین که  بوده،  بیشتر 
می رفتند دنبال عیش و تفریح. اما آیا کارشان هم توام با 
عیش و تفریح بوده؟ حرف من این است که امروز خوِد 
کار سبک گرفته می شود و دیگر آن جدیت سابقش را 
ندارد. نه این که در این میان بخواهم نمره ی پایین تری 
به خودمان بدهم و نمره ی باالتری به قدیمی ها. نه. بحث 
نمره نیست بلکه بحث واقعیت است که تا نفهمیمش 
نمی توانیم تحلیلش کنیم. خوب یا بد روزنامه نگاری 
جدیتش را از دست داده و این غیر جدی شدن توام 
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یا  دانشگاه  در  زیادی  زنان  باالخره  که 
آموزشگاه ها، درس ارتباطات خوانده اند، 
دوره ی روزنامه نگاری دیده اند، مهم تر از آن 
ذوق و شوق نوشتن داشته اند و سودای کار 
در رسانه به سرشان زده، برای همین وارد 
این عرصه شده اند. از یک زاویه ی دیگر 
عرصه هاي  در  حضورشان  مردها  چون 
روزنامه نگاري کم  شده،  لذا جا برای حضور 
زنان باز شده. این کمرنگ شدن حضور 
مردان را نباید نادیده بگیریم. من یک پله 
باالتر می روم به طور سربسته و مجمل این 
تعبیر را به کار می برم که در سال های اخیر، 
خیلی از عرصه ها به خصوص روزنامه نگاری 
زنانه  »زنانه« شده است. وقتی می گویم 
از  که  است  مفاهیمی  آن  همه  منظورم 
عبارت زنانه به ذهن شما متبادر می شود. 
خوب یا بد یکی از مفاهیمی که از عبارت 
زنانه استنباط می شود تجمالتی بودن، غیر 

جدی بودن و چه بسا تفننی بودن است.

بله، قطعا. ولي بي تأثیر هم نیست. اتفاقا در ادبیات هم حضور زن ها پررنگ تر از سابق است. ادبیات هم تا حدودی زنانه شده.
 یعني زن ها کار را غیرجدي مي کنند؟

نه. شاید فکر کنید دارم از حرفم عقب می نشینم و متناقض حرف می زنم. اما نه. بلکه می خواهم سعی کنم از ارتفاع 
دیگری هم به قضیه نگاه کنم. واقعیت این است که  فضاي فرهنگي و اجتماعي ما آرام آرام در حال زنانه شدن است. 
هرچند که هنوز اول راه است و طول مي کشد که این تغییرات،  تأثیرات جدي و توابعش را نشان دهد. درواقع ما االن 
در دوره ي گذار هستیم و شاید خیلي نباید توقع داشته باشیم بلکه باید کمی صبر کنیم. به هر حال زناني که چندین 
قرن از حضورشان در اکثر فضاهاي اجتماعي جلوگیري شده، حاال که وارد تقریبا همه ي عرصه ها شده و شروع به ایفاي 
نقش کرده اند، زود است که قضاوتشان کنیم. ضمن این که هر روز اتفاقات جدیدتري رخ مي دهد. مثال در دهه ي هفتاد و 
هشتاد زن هایي که در فضاي مطبوعات بودند درآمدشان در نود درصد موارد کمک خرجشان بود. این یعني که هزینه هاي 
زندگي شان بر عهده ي همسر یا پدرشان بود،این ها هم یک درآمد علیحده به دستشان می رسید. ولي االن ما با زنان 
جدیدی طرفیم که تنها زندگی می کنند و مخارج زندگی را به تنهایی درمی آورند. آمار زنهایی که به تنهایي در این شهر 
بزرگ زندگي مي کنند و به تنهایي از پس اجاره ي منزل و هزینه ماشین،  گاه خرج و هزینه بچه برمی آیند زیاد است که 
نمی توانیم آن ها را با اسالفشان مقایسه کنیم. این تغییرات نه تنها در رویکرد اقتصادی زن ها موثر است بلکه نوع حضور 

کاری و اجتماعی آن ها را تغییر می دهد.
 این یعني دیگر حضور این خانم ها در هر کاري از جمله روزنامه نگاري از سر تفنن نیست و دوران تفنن 

سرآمده.
نه. الاقل هنوز نه. شاید براي چند دهه آینده بتوان این طور گفت ولی اآلن نه. من صرفا خواستم بگویم باید جامعه را از 
حیث حضور زنان رصد کنیم و متوجه تغییرات جزئی و کلی شویم. همین پدیده "زن تنها"، در تهران و بعضی شهرهای 
دیگر خود نشانه ي مدرن شدن شهرهای بزرگ و مدرن شدن نوع زندگي ماست. ما اصال در دهه ي هفتاد و هشتاد 

چنین پدیده هایي نداشتیم.
 و این خانم هایي که صحبتشان را مي کنیم اصال روحیاتشان هم به ضروت نوع زندگي شان آن قدرها 
فانتزي و زنانه نیست. این ها روحیات نه کامال زنانه دارند و نه خیلي مردانه فکر و عمل مي کنند چون 

مجبورند این طور باشند.
بله دقیقا. چون به هر حال جامعه هم نسبت به این ها تغییر مي کند. تا همین چند سال پیش مردم اکراه داشتند منزلشان 
را به یک زن تنها اجاره بدهند. ولي امروز نگاه ها عوض شده و حتي مسووالن مملکتي هم تغییر کرده اند. آن ها هم دختر 
و همسر دارند و درخواست ها و ضروریات و تمناهای این قشر را مي فهمند. و طبیعي است که ما در این دوره ي گذار 
روزنامه نگاراني داشته باشیم که آن جدیت سابق را به هر دلیلي نداشته باشند، دستمزدشان را به اجبار قبول  کنند و 
مجبور باشند از خودشان انعطاف نشان بدهند )ضمن این که خانم ها اصوال سخت کوش تر و انعطاف پذیرترند( و این که 
مردها هم براي این که نشان دهند این واقعیت را قبول دارند و مدرنند، مالطفت و انعطاف زن ها را می پذیرند و با آن وارد 
تعامل می شوند. یعني دیگر شما در روزنامه ها و مجالت، مطلقا محیط خشن مردانه ي مدل صمد بهرنگي و آل احمدي 

و ... نمي بینید. به همین میزان تاثیر مردم و آیندگان و کتاب هفته را هم نداریم.
 آیا اگر امروز هم مثل سه دهه ي قبل دو سوم یک تحریریه را آقایان تشکیل مي دادند. روزنامه نگاري ما 

به اندازه ي دهه ي پنجاه جدي بود؟
روزنامه را ستون نویس و خبرنگار زبده ي روزنامه مي سازد.

 مقصودم کلیت فضاي رسانه اي ماست و آن چه به عنوان عدم جدیت از آن حرف مي زنیم، چه قدر محصول 
روندي ست که خود رسانه در جامعه ي ما طي کرده و چه قدرش محصول حضور خانم ها است. اگر خانم ها 

دیگر در مطبوعات استخدام نشوند آیا فضاي رسانه اي ما جدي تر مي شود؟
اعتراف می کنم که اگر زنان نبودند، اصال رسانه هاي ما باقي نمي ماندند.

 در این حد!
بله دقیقا. اگر این پست هاي رسانه اي و مناصب روشنفکری را به زنان و روزنامه نگاران جوان نمي سپردیم. اصال رسانه ها 
نمي ماندند. بالهایي که در این سال ها به اشکال مختلف بر سر مطبوعات آمد، بیم آن می رفت که دیگر روزنامه نگاري 

تمام شود و بمیرد. 
 اما بر سر زنان هم در این بین بالهاي بسیاري آمده. کلي روزنامه نگار زن زنداني و ... داریم.

این زنداني شدن ها نود درصد به واسطه ي جریان هاي سیاسي بود نه فعالیت روزنامه نگارانه. همه را نمی گویم بلکه قاطبه 
زنان روزنامه نگار را می گویم که کمتر به خاطر گزارش یا مقاله شان گرفتار شدند و بیتشتر به خاطر فعالیت سیاسی یا 
مشارکت های مدنی یا حضور سیاسی در فضای سایبری و از این قبیل گرفتار شدند. به همان دلیلی که هنوز در دوره ی 
گذار هستیم شما در بین زنان روزنامه نگاري از جنس درجه یک هایي که االن به نام پیشکسوت مي شناسیمشان نداریم.
 خب به هر حال سابقه و سن و سال هم مهم است. به قول خود شما زن ها حضورشان هنوز کامال جانیفتاده.

بله ولي اگر بخواهیم صادق باشیم هنوز در بین بانوان نام هایی هم طراز عباس عبدي یا سعید لیالز نداریم.
 عباس عبدي را با متر و معیار روزنامه نگاري اش مي سنجید یا حضور سیاسي اش؟

نه. اتفاقا با متر و معیار روزنامه نگاري. یعني حرف او که از جنس مقاله و یادداشت روزنامه ای است، موثر است یا مثال 
سعید لیالز و ... این ها روزنامه نگارهایي هستند که حرفشان مي تواند برخي از مناسبات را تغیر بدهد. ما کالمنیست 
زن نداریم یا به ندرت داریم. نه فقط در سیاست، بلکه در حوزه هاي مختلف به ندرت در بین زنان روزنامه نگاري داریم 
که حرفش موثر باشد. شما خودتان با اکثر زنان روزنامه نگار کار کرده اید و این را بهتر از من مي دانید. در بین این زنان 
کساني که بر نگرش و گرایش رسانه ای خود پافشاري کنند و در جایگاه روزنامه نگار بمانند خیلي کمند. مردش هم البته 

شده با دوره ای که زن ها در آن حضور پررنگ تری دارند. 
االن بیشتر کساني که وارد این کار مي شوند، با اغلبشان 
که صحبت می کنی می بینی که فاقد دیدگاه فلسفي 
روشنند. از این که به روزنامه آمده اند هدفی را قرار نیست 
پی بگیرند. ایده ندارند و اگر کار و بار بهتری پیدا کنند 
روزنامه نگاران  اکثر  قبال  تغییر شغل می دهند.  سریع 
مي دانستند چرا گزارش مي نویسند، چرا در یک حوزه ي 
خبري خاص کار مي کنند، چرا این روزنامه را انتخاب 
کرده اند و چرا نباید به روزنامه دیگر بروند و... اما اآلن 
بیشتر بچه های مطبوعات حتی از طرح این موضوعات 
هم می گریزند. قبال ما به روزنامه نگاران مایوس هم بیشتر 
برمی خوردیم. برای این که خیلی از آن هایی که ایده و 
انگیزه داشتند، چون بنا به دالیلی موفق نمی شدند و 
توی ذوقشان می خورد، دچار ناامیدی و اندوه می شدند. 
امروز اما از این سری روشنفکران اندوهگین هم کمتر 
می بینیم یا اصال نمی بینیم. در عوض همه کامروا هستند، 
زیادی هم کامروا هستند.  مثال دیگری که بخواهم بزنم 
این است که آن زمان بعضي وقت ها اگر سردبیر به 
روزنامه نگاران صاحب ایده مي گفت برو این مطلب را 
عوض کن، او مقاومت می کرد، حتی باعث دعوا مي شد و 
خیلی سخت نویسنده یا خبرنگار زیر بار رای و نظر دبیر 
و سردبیر و مدیرمسئول می رفت. ولي امروز نه فقط یک 
مطلب و دو مطلب بلکه کل رسانه اهمیت سابقش را از 
دست داده، روی همین حساب انعطاف خبرنگاران هم 
بیشتر شده. نه فقط انعطاف این طرف بیشتر شده، آن 
طرف هم، یعنی مدیر مسئول و سردبیر هم منعطف تر 
شده همین که می بیند به ایده آلش نمی رسد به پایین تر 
از آن بلکه به خیرالموجودین رضایت می دهد. من طرفدار 
تعصب نیستم اما این انعطاف بیش از حد را تعبیر به غیر 

جدی شدن فضا می کنم.
 این در فضاي فرهنگي ما عمومیت دارد. و مگر 
در ادبیاتمان چه کار فوق العاده اي در این سال ها 
البته معلول حضور  این ها  خلق شده؟ و همه ي 

خانم ها نیست.
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کم است. اما مردها همچنان دارند از یک ذخیره ی صد ساله ارتزاق می کنند و زن ها البته از چنین ذخیره ای برخوردار 
نیستند زیرا تازه پا به میدان گذاشته اند.

 موافق نیستم چون اگر فعالیت ها و پیوندهای سیاسي عبدي ها و لیالزها نبود فقط به اعتبار روزنامه نگار 
بودن حرفشان موثر نبود ضمن این که خیلي از خانم هایي که دستگیر شدند. اتفاقا بعد از برگشتن از زندان 
تبدیل به آدم هاي معترضي شدند که قبال نبودند. مي خواهم بگویم که این استمرار را آن ها هم داشتند 
به خوب و بد حرف هایشان کاري ندارم. مهم آن ایستادگي بر حرفشان است که در بین بسیاري از آقایان 

دیده نمي شود.
آفرین. موافقم. این خصوصیت زن هاست که به راحتي پا پس نمي  کشند و در کارهای خود اصرار و تداوم دارند. همه ي 
زنانی که مي گویید  بیشترشان کساني اند که اواخر دهه ي هفتاد آمدند به عرصه ي روزنامه نگاري و با این زنانی که عمدتا 
بعد از 88 به روزنامه ها آمدند فرق دارند. بعضی از این ها اصال روحیات خیلي زنانه هم در کارشان ندارند و به خصوص در 
کار تشبه به مردان کردند. به همین جهت  روزنامه نگارتر هم هستند. ولي خیلي از زنانی که از نسل هاي بعدتر بودند و 
اتفاقا دستگیر هم شدند مثل این ها نیستند. شما ببینید چند گزارش خوب به قلم زن هایی که اخیرا به روزنامه نگاری 
آمده اند در ذهنتان مانده؟ بعضی ها را هم اصال نمی دانیم بابت کدام مقاله یا فعالیت روزنامه نگارانه دستگیر شده اند. گویی 
شهر شلوغ شده و... ما واقعا با این مشکل روبروییم که اغلب آن ها را که دستگیر می کنند نام روزنامه نگار بر او می گذارند. 
سلمنا. گردن ما از مو باریکتر. اما آیا واقعا به خاطر فعالیت روزنامه نگارانه دستگیر شده اند؟ اما اگر به قبل تر برویم در 
دهه های قبل من می توانم تعدادی از زنان روزنامه نگار موثر را برایتان فهرست کنم. واقعا از بسیاري از آن ها در دهه ی 

هفتاد و هشتاد مطالب خوبي خوانده ام که هنوز در ذهنم مانده و در زمان خودش تأثیر خوبي هم داشته. 
 در مقام مقایسه مردها هم همین طورند، اتفاقا از خیلي از آقایان روزنامه نگار و دارای عقاید سیاسي بعد 

از دستگیري و آزادي دیگر هیچ چیز چاپ نشد.
 بله. ولي در کل مقایسه که مي کنیم، ما روزنامه نگاران ورزیده اي داریم که به خاطر نقش رسانه ایشان مجبور به پرداخت 
بهاي گزاف شده اند و آزار دیده اند ولي در برابر این ها کساني هم هستند که اصال بابت شغلشان دستگیر نشده اند، مثال یک 
جلسه ي سیاسي یا گردهمایي حزبي بوده یا فعالیت فیسبوکی داشته اند یا... سوءتفاهم نشود. نمی گویم باخود دستگیر 
شده اند یا بی خود. عرض من چیز دیگری است. اتفاقا خطابم هم با حکومت است که عبارت روزنامه نگار را با دست و 
دلبازی بلکه با بی مباالتی به کار می برد و هرکس را می گیرد یک روزنامه نگار هم به او می گوید. برای این که حرفم بد 
تعبیر نشود واضح تر می گویم. می گویم که بررسی کنیم ببینیم چند نفر به خاطر فعالیت ژورنالیستی،  حتی در معنای 
عامش مجبور به پرداخت هزینه شده اند و چند نفر به خاطر فعالیت سیاسی یا اجتماعی. خالصه ي  حرف من این است 
ما به بد پیچي در تاریخمان رسیدیم. به این معنا که در جهان یک تغییر عظیم رسانه اي در شرف وقوع است. رسانه های 
جهان در حال تغییرند، ما هم ناچاریم به تغییر رسانه ها گردن بگذاریم. از طرف دیگر ما گرفتار بدبیني نهادهای قدرت 
نسبت به روزنامه ها و مجله ها شده ایم. حکومت ما را به چشم خودی نمی بیند، حتی یک جاهایی بر این باور است که ما 
اگر فرصت پیدا کنیم با او دشمنی می کنیم. از سوي دیگر مردم هم یک بدبیني تاریخي نسبت به روزنامه ها داشتند که 
تشدید شده. در اواخر دهه ي هفتاد این بدبیني به جایي رسید که اقتصاد روزنامه ها را دچار مشکل کرد. هر چند که 
ممکن است بگویند دوم خرداد دوران شکوفایي کوتاه مدت رسانه ها بود اما در کل مردمي که عادت به روزنامه  خریدن 
داشتند یکدفعه اعتماد خود را از دست دادند و به سراغ رسانه های دیگر رفتند. حتي یادم هست زماني که در مجله ي 
مهر بودم، برخي از مشترکین حرفشان این بود که مي ترسیم به مجله ی تو عادت کنیم، بعدا که بسته شدی، اذیت شویم. 

بحث های دیگری هم هست که اگر بگویم سخن آن قدر دراز شود که نتوان جمعش کرد. کوتاه می کنم و می گویم شرایط 
دست به دست هم داد و باعث شد که مِن روزنامه نگار نسبت به آینده بي اعتماد باشم، در زمان حال هم نتوانم جیبم را 
به اندازه ي گذران زندگي ام پر کنم، خانواده ام را نتوانم اداره کنم و به لحاظ سیاسي هم مدام در ترس و ناامنی باشم که 
مبادا بساطم را به هم بریزند یا... پس یا باید مثل خیلي از رفقا و همکارانمان که رفتند، مهاجرت کنیم به خارج از کشور 
برویم یا تغیر شغل بدهیم و به مسوول روابط عمومي  فالن وزارتخانه،  یا بهمان نهاد تبدیل شویم، کما این که بسیاري از 
پیشکسوتان ما االن در نقش مشاور روابط عمومي ها کار مي کنند و دیگر روزنامه نگار به آن مفهوم اصلي اش نیستند یا...

 این ها که بیشتر حال و روز مردان روزنامه نگار بود.
بله و همین رفتن ها و ضعف رسانه فضا را غیرجدي مي کند، هم براي مردم و هم براي حکومت.

 پس علت غیرجدي شدن فضاي رسانه اي حضور بانوان نیست؟
هم هست و هم نیست. هم علت است و هم معلول. همزمانی ها را نباید سرسری گرفت. درست همزمان با این فضایي 
که از دهه ي هفتاد ایجاد شد، نسل مدرني رشد کرد که تربیت شده پس از انقالب هم هست. این البته با روزنامه ي 
زن و مجله ي مهر و... آغاز شد. این ها یک سري دختر و پسر جوان بودند و هستند که صمیمیتي دارند، مدرن هستند 
و سودای اصالح در سر دارند و... این ها وارد فضاي روزنامه شدند و یک شغل پرهیجان اسم و رسم دار را از آن خود 
کردند. گفت توی مان خودمان را کشته، بیرونمان مردم را. روزنامه نگاری هنوز هم از بیرون جذابیتی دارد هر چند این 

جذابیت در دهه ی هفتاد بیش از امروز بود. خیلی بیش 
از امروز. ضمن این که روزنامه نگاري هم یک حرفه ي 
مدرن است و در خانواده هایي که دخترشان فقط همان 
دو راه سنتي پرستار یا آموزگار شدن را پیش رو داشت، 
براي  روزنامه جذابیتي  نتیجه  در  آمد.  نظر  به  جالب 
جوان ترها پیدا کرد. جوان ترهایي که الزاما از مسیر اصلي 
وارد نمي شوند، )اگر فرض کنیم مسیر اصلي دانشکده 
یا کار مداوم روزنامه نگاري باشد( بلکه خیلی ها از میان 
بر وارد مي شوند. سومین اتفاق در ایران در مسیر بحران 
مطبوعات و در این پیچ خطرناک، سیاسي شدن بیش 
از حد رسانه ها بود. می دانید چرا امروز این قدر تمایالت 
کفاره  خماری  این  شده؟  ظاهر  ما  در  سیاسی  غیر 
شرابخوری های بی حساب است. در دهه ی هفتاد آن قدر 

سیاسی شدیم که شور را از مزه بردیم.
 همه  ي جاي دنیا نود درصد رسانه ها سیاسي اند.
بله. ولي نه به مفهوم این که صاحبان نود درصد رسانه هاي 
ما فعاالن سیاسی، صاحبان قدرت، نماینده هاي مجلس 
و وزراي سابق باشند و کساني که به دنبال برنامه هاي 
سیاسي هستند. این در ایران درصد خیلي باالیي دارد 
و درواقع رسانه از جریان روشنفکري گرفته شده و به 
این جریان سیاسي  اما  جریان سیاسي سپرده شده. 
احتیاج به روزنامه نگار ندارد بلکه نیاز به اپراتور دارد. یکی 
از جاهایی که بحران اصلي و از نفس افتادن رسانه هاي 
ما خودش را نشان مي دهد  همینجاست که در چشم 
صاحبان رسانه، زنان جوان تحصیلکرده، اپراتورهای ارزان 
و خوب هستند، دردسرشان هم کمتر است. روزنامه های 
سیاسی دهه ی هفتاد احتیاج به روزنامه نگار نداشتند، 

بلکه اپراتور روزنامه نگاری مي خواستند.
 آن چه مي گویید در مورد روزنامه ها و سایت ها 
درست است. ولي در مجالت و مجالت تخصصي 
هم که الزاما همه ي این شرایط را نداشتند و بعضا 
مستقل بودند هم تعداد خانم-ها در تحریریه هاي 

این مجالت چشمگیر بود.
مثال کدام مجله غیرسیاسي بود، آزما؟ مواردي مثل شما 
و چند مجله ي معدود اصال حسابشان فرق دارد. به نظرم 
شما یک جور قسم خورده اید که به هر قیمتي منتشر 
کنید حتی اگر مجبور شوید از جیب خودتان هزینه کنید. 
که می کنید، این دیگر از حالت یک حرفه خارج است. 
اما واقعیت این است که مجالت در مسیر سیاست کشور 
چندان مهم نیستند که روزنامه ها. یک روزنامه با ۱۵0 
هزار تیراژ را نمي توان با تأثیرگذاري مجموع این مجالت 

مقایسه کرد.
 ولي االن اصال آن تیراژهاي 150 هزار تایي افسانه 

است.
بعد  و  رسانه ایست  بحران  همان  حاصل  این  البته  و 
مي بینید که رفته رفته این مجالت هم از بین رفتند. 
و به جز چند تا از نشریاتي که روداري کردند و مانده اند 
بقیه نماندند. این مجالت را مقایسه کنید با مجالتي که 
هنوز در دنیا هستند. و یک تیم قوي در آن کار مي کنند 
و مخاطب سر هفته یا اول هر ماه منتظر انتشار آن است 
و ما سال هاست که چنین فضایي را نداریم و آن ها که 

مانده اند درواقع لِک و لِکی مي کنند.
 اما واقعیت این است که روزنامه نگاری سخت 
است و اگر بخو اهي در این حرفه کسي بشوي 
بسیار سخت تر از بسیاري از حرفه هاي دیگر است 

خالصه ي  حرف من این است ما به بد پیچي در تاریخمان رسیدیم. به این معنا که در جهان یک تغییر 
عظیم رسانه اي در شرف وقوع است. رسانه های جهان در حال تغییرند، ما هم ناچاریم به تغییر رسانه ها 
گردن بگذاریم. از طرف دیگر ما گرفتار بدبیني نهادهای قدرت نسبت به روزنامه ها و مجله ها شده ایم. 
حکومت ما را به چشم خودی نمی بیند، حتی یک جاهایی بر این باور است که ما اگر فرصت پیدا کنیم با 
او دشمنی می کنیم. از سوي دیگر مردم هم یک بدبیني تاریخي نسبت به روزنامه ها داشتند که تشدید 

شده. در اواخر دهه ي هفتاد این بدبیني به جایي رسید که اقتصاد روزنامه ها را دچار مشکل کرد.
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بود و با روابط پیدا و پنهان وارد این عرصه شده راه نمي دادم. زن و مردش این جا فرقی نمی کند اما آمار بگیریم در زن ها 
بیشتر است که  تعداد زیادي از آن ها االن در مطبوعات کار مي کنند اطالعات اولیه و مقدماتی این کار را ندارند و دانشی 

را که که الزمه ي این کار است بلد نیستند.
 خب پسرها هم ندارند.

بله، خیلي از پسرها هم اطالعاتشان کم است ولي اوال تعدادشان از دخترها کم تر است، ثانیا این پسرها هم از همان جنسند. 
یکی از روزنامه  هاي اسم و رسم دار براي این تعطیل شد که دختري که داشت گزارش مي نوشت، نمي دانست مناسبات 
جبهه ملی با انقالب چیست، برای همین ندانسته از روی اینترنت نقل قولي را کپی پیست کرد که باعث تعطیلی روزنامه 
شد. و البته که دیگران هم دقت نکردند، ولي از این موارد بسیار دیده ام. گاف هایي در مطبوعات مي بینم صرفا نشانه ي 

کم سوادي یا بی اطالعی است نه یک فعالیت کنشگرانه سیاسی.
 و همه ي این گاف ها متعلق به خانم هاست؟

بیشترش. مثال براي این که شما در جمهوري اسالمي کار رسانه بکنید، نیاز به یک مقدار دانش مذهبي دارید. امتحان 
که بگیرید خیلی از بچه ها ابتدایی ترین اطالعات مذهبی را ندارند. اعتقادشان را کار ندارم بلکه اطالعاتشان را می گویم. 

مثال نمی زنم که از این بحث بگذریم. فقط همین قدر بگویم که من کاره ای بودم آموزش ضمن خدمت را حتما در 
برنامه های رسانه می گنجاندم و سطح تحریریه را چه ادبی، چه سیاسی، چه مذهبی باال می بردم. این فاجعه است که 
روزنامه نگار ما چیزی از تاریخ معاصر نداند. چپ و راست هم ندارد. خیلی از این ها که برجام را ترکمانچای می خواندند 
امتحان می گرفتید چیزی از مفاد ترکمانچای نمی دانستند هنوز هم نمی دانند. باز تاکید می کنم که همه را نباید به یک 
چوب راند. من خدا ا شکر همکار باسواد و فاضل چه زن و چه مرد کم ندارم. بحث را انضمامی نکنید بلکه دارم درباره یک 
دوره ی تاریخی حرف می زنم. وگرنه خیلي از خانم هاي روزنامه نگاري که افتخار همکاری با آن ها را دارم، درکارنامه شان 
کارهای خوب و عالی و خواندنی کم ندارند. اما عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو. درست است که بعضی از همکاران 
جوانم به خصوص دخترها اطالعاتشان کم است اما در مقابل باید گفت همه شان انگلیسي یا یک زبان خارجي بلدند،  
به شدت مدرن هستند و کار با لوازم مدرن را آشنایی دارند. توان اپراتوري شان هم فوق العاده است. ایضا حرف گوش 
کن هستند... روی همین حساب است که خیلي از صاحبان نشریات عالقه مندند که این اپراتورها را استخدام کنند تا 

منویاتشان را اجرا کنند. صرفا اجرا کنند، سوال نکنند، چانه هم نزنند. 
 شاید بتوان از این صحبت ها این نتیجه را هم گرفت که، کم سوادي برخي از روساي رسانه ها هم بي تأثیر 
نیست که چنین اپراتورهایي مي شوند آدم هاي اصلي رسانه شان. االن این فقر دانش و بینش در سطح 

مدیران نشریات هم دیده مي شود.
فاجعه است. بله. همان طور که گفتم رسانه یک فعالیت روشنفکری است. درست است که با سیاست و مسائل اجتماعی 
آمیخته است اما اصل و اساسش روشنفکری است.شکل درست و منطقی رسانه این است که نوعي محفل روشنفکري 
باشد ولي االن رسانه هاي ما محافل سیاسي اند. یعني روشنفکرها در رسانه هاي اصلي زور و نقشي ندارند برای همین 
بیشتر به مجالت و ماهنامه ها رفته اند. و طبعا این روابط سیاسي و شخصي هم وقتي کار برایشان جدي نباشد بر فضا 

حاکم مي شود ...
 پیش بیني شما چیست؟

این طور نمي ماند. من نسبت به همه چیز خوش بینم، به مطبوعات هم همین طور. فقط االن یک نگراني که دارم این 
است  که ما به سهل انگاري و کار کم مایه کردن عادت کنیم و ضعف هایمان را با رنگ و لعاب سیاسی الپوشاني کنیم. 
واقعیت این است که ما خیلي وقت ها چون ضعیفیم با پیام سیاسي ضعفمان را الپوشاني مي کنیم. مردم هم فکر مي کنند 
همه چیز خیلي سیاسي است و پشت و پسله اي دارد. باید سعی کنیم که به شرایط و اقتضائات این دوران گذر خو نکنیم 

و سهل انگاری عادتمان نشود.
 قدیمي هاي مطبوعات همه مي گویند، همه از خبرنگاري با قلم خوب شروع مي کردند توانایي قلمشان 
کشف شده و آرام آرام رشد کرده اند. االن یک عده مشغول کارند باید امیدوار باشیم تجربه، ادبیات و تاریخ 

بیاموزند تا شاید از آن ها روزنامه نگار واجد شرایط ساخته شود.
بله، تحلیل درستي است. علت این بوده که در روزنامه هاي قدیم جوان ها وارد محیطي مي شدند که در میز کنار 
دستي شان منوچهر احترامي نشسته بود، سر سالن دکتر سمسار مشغول خواندن خبرها بود، و ... این ها آدم هایي بودند 
که وقتي بحث مي کردند آن خبرنگار جوان هم از کنارشان می آموخت. در واقع چون کم مي آورد شب مي رفت مي خواند 
که عقب نماند. اما االن این وجود ندارد. بهترین کار و عالج این شرایط این است که باید به هر قیمتي هست این بزرگان 
را به مطبوعات بیاوریم که این جوان ها کنار دست یکي از این ها بنشیند، بحث کند، یاد بگیرید. و رشد کند. راه دیگري 
وجود ندارد. مقتضاي این شغل چه در شکل خبرگزاري و مجازي اش و چه در شکل روزنامه اش  ناچار به انتقال تجربه 
است. تا در این محیط قرار نگیریم  متوجه نمی شویم که چه کم و کسری داریم و چه ضعف و قوتی در کارمان وجود 
دارد. پیشکسوتان هم باید مهرباني و مماشاتشان را کنار بگذارند و این جوان ترها را متوجه ندانستن هایشان کنند. چون 

به هر حال در مورد خانم ها این حالت وجود دارد. 

که دست کم تکلیف تخصص در آن ها مشخص 
است.

بله. البته. اگر بخواهي بماني و جدي باشي، حرف شما 
درست است. اتفاقا در این زمینه زن ها نوعي خودآگاهي 
جمعي دارند که خیلي جالب است و باید به آن توجه 
کرد. این ها در یک انسجام دروني و اجتماعي به این 
نتیجه رسیده اند که باید سنگر به سنگر جلو بیایند و 
جایگاه هاي اجتماعي را فتح کنند. این ها مطبوعات را 
گرفتند، تسخیر کردند. جاهاي دیگر هم به همین معنا. 
خیلي سخت است که کسي بتواند جلوي این ها را بگیرد. 

اصال نشدنی است.
خانم ها یک شعور جمعي و نوعي آگاهي خاص دارند که 
بي آن که هزینه ی گزافی بپردازند، پیشروي مي کنند. در 
بسیاري از عرصه ها زن ها با بگو بخند و اهمیت دادن به 
"زندگی" آرام آرام کار خودشان را پیش بردند. عرف 
جامعه ي ما مثال مانتو است. زن ها مانتو را پوشیدند اما از 
آخرین ُمد جهان هم عقب نیفتادند. این از سر یک آگاهي 
جمعي است. گمان من این است که آن ها مشاغل دیگر را 
هم تصرف می کنند. امروز را نبینید که سر وزیر و وکیل 
شدن زن ها بحث می شود. از اآلن این امر را یک امر محقق 

فرض کنید که زن ها وزیر و استاندار می شوند.
اتفاق دیگري که رخ داده که بسیار مهم هم است این 
است که، حضور زنان در هر محیطي حضور موثر است 
تأثیر قرار مي دهد. آن قدر قوي است  و فضا را تحت 
که آقایان را هم تحت تأقیر قرار مي دهد و بسیاري از 
اخالقیات و خلق و خوهاي آن ها را هم زنانه می کند. 
روحیات مردانه اي که قبال در آقایان سراغ داشتیم در 
محیط هایي که حضور خانم ها پررنگ است کمتر بروز 

می کند.
 اگر سیدعلي میرفتاح مسوول مطبوعات این 
کشور بود. مثال از دهه ي هفتاد تا امروز با پدیده ي 
برخورد  طور  چه  مطبوعات  در  خانم ها  حضور 
مخالف؟  یک  یا  موافق  یک  مقام  در  مي کرد. 

رویاپردازي کنیم.
من اتفاقا از زنانه شدن محیط نشریات بدم نمي آید. 
به بخش هایی از آن انتقاد دارم اما آن را تقدیر محتوم 
رسانه ها می بینم. ولي اگر مسوول بودم به هر طریقي شده 
کساني را که  وارد این عرصه مي شوند وادار مي کردم که 
جدي باشند. سعي مي کردم تعداد خانم هاي جدي ما در 

حرفه ي روزنامه نگاري روز به روز بیشتر شود.
 یعني از "بد حادثه آمادگان" را راه نمي دادید؟

بله. دختراني را که با کوچک ترین ایرادي اشک مي ریزند، 
راه    ندارند  کافي  اطالعات  است،  تفنن  برایشان  کار 
حضورشان  مي کنند.  اختالل  ایجاد  این ها  نمي دادم. 
مخّل است. به نظرم یکي از آسیب هایي که روزنامه هاي 
دوم خرداد خورد از حضور و عملکرد معدود زن هایی 
بود که روزنامه نگار نبودند،  نوشتن بلد نبودند، اطالعات 
رسانه ای نداشتند اما حضور آمیخته با شیطنتشان فضا را 
به هم ریخت و کار دست بقیه داد. وگرنه آن ها که جدي 
هستند و به کارشان معتقدند گاهي از آقایان خیلي هم 
بهترند. آدمي که از بن سلمان تا فالن همکار مطبوعاتي 
ما را تحت تأثیر قرار داد و سواد هم نداشت، کار هم برایش 
جدي نبود، را به هیچ عنوان راه نمي دادم و مسئولیت 
روی دوشش نمی گذاشتم. اگر من کاره ای بودم از افراد 
امتحان مي گرفتم. کسي  را که نثر فارسي اش ضعیف 

اما عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو. درست است که بعضی از همکاران جوانم به خصوص دخترها 
اطالعاتشان کم است اما در مقابل باید گفت همه شان انگلیسي یا یک زبان خارجي بلدند،  به شدت 
مدرن هستند و کار با لوازم مدرن را آشنایی دارند. توان اپراتوري شان هم فوق العاده است. ایضا حرف 
گوش کن هستند... روی همین حساب است که خیلي از صاحبان نشریات عالقه مندند که این اپراتورها 

را استخدام کنند تا منویاتشان را اجرا کنند. صرفا اجرا کنند، سوال نکنند، چانه هم نزنند.
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نخستین روزنامه نگار زن دنیا
پیام آور صلح

 The Literary Channel منبع: بخشی از کتاب
ترجمه: سیمین دخت گودرزی

 Anne Marguerite( نویر  دو  مارگریت  آنا 
du Noyer( نام روزنامه نگاری فرانسوی است 
فعالیت  هایش  و  زندگی  تاریخ  به  توجه  با  که 
می  توان او را قدیمی  ترین روزنامه  نگار زن در 

دنیا دانست.
مارگاریت نویر که بین سال  های ۱۶۶۳ و ۱۷۱۹ 
مشهورترین  از  یکی    می  کرد  زندگی  میالدی 
روزنامه  نگاران اوائل قرن ۱8 به شمار می  آید. 

نویر که بسیار ماهرانه می نوشت به طور ویژه به 
افراد  های  رسوایی  و  شایعات  درباره  موضوعاتی 
سرشناس می  پرداخت اما آن  چه که دلیل اصلی 
شهرت او به عنوان یک روزنامه  نگار زن شد، این 
بود که یک سلسله گزارش مهم درباره مذاکراتی 
 )Utrecht( نوشت که سرانجام به صلح آترخت

انجامید.
در آن زمان بازی پیچیده و جنگی بی  سرانجام 
میان اسپانیا و فرانسه درگرفته بود و به تبع آن 
بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی نیز درگیر آن 
که  بود  آن  جنگ  این  اصلی  دلیل  بودند.  شده 
چارلز دوم پادشاه وقت اسپانیا فرزندی نداشت که 
جانشین او شود و از سوی دیگر به دلیل نسبت 
فامیلی که با خانواده ی سلطنتی فرانسه داشت، 
میالدی،   ۱۷00 سال  در  خود  مرگ  از  پیش 
جانشین  عنوان  به  را  فرانسوی  فیلیپ  شاهزاده 
خود معرفی کرد. اما لویی چهاردهم که در رده  ی 
جانشینان تاج و تخت فرانسه بود، از این انتخاب 
چندان راضی به نظر نمی  رسید و تمایل زیادی 
داشت تا خودش هر دو قدرت را با هم به دست 
گیرد. در آن صورت فرانسه قدرتمندترین کشور 
اروپایی می  شد و می  توانست سودای تسلط بر 
دیگر کشورهای قاره ی اروپا را نیز تحقق بخشد. 
این بود که کشورهای دیگر  نیز سکوت نکردند 
که  آن  از  پیش  اما  برداشتند.  مخالفت  به  و سر 
آترخت  صلح  شود  گسترده  جنگ  این  دامنه ی 
به داد آن  ها رسید. طبق این معاهده فرانسه و 
اسپانیا دو دولت مستقل از هم شناخته شدند و 

ادغام آن ها منتفی گردید.
را  قدرت  تعادل  که  این  بر  عالوه  قرارداد  این 
جاه  طلبی  بر  پایانی  می  کرد،  حفظ  اروپا  در 
فرانسه و راهی برای رسیدن به شیوه  های نوین 

حکومتی بود.
یکی از تاریخ شناسان بریتانیایی به نام جی. ام. 
می  نویسد:   )G. M. Trevelyan( ترویلین 
در  تمدن  نشانه  ی  و  آغازگر  که  عهدنامه  این 
قرن هجدهم در اروپا است در واقع پایان بخش 
و  پیر  جانب سلطنت  از  را  اروپا  که  بود  خطری 
این آغاز که به  تاریخی فرانسه تهدید می  کرد. 
اتفاقات  طور کلی جهان را تحت تأثیر قرار داد، 
سوی  به  رفتن  و  اقتصادی  ثبات  مانند  نوینی 
سیستم  های  جای  به  مدار  قانون  دولت  های 
این  ها  همه  ی  داشت.  دنبال  به  را  پادشاهی 
با  نویر  مارگریت  که  را  کاری  اهمیت  نهایت  در 
حرفه  ی روزنامه نگاری  اش انجام داده بود، بیش 
از پیش مشخص می  کند؛ چراکه او با رسانه  ای 
کردن موضوع مذاکرات و مورد نقد و سوال قرار 
ایجاد  برای  را  راه  توانست  مذاکره  دادن طرفین 
تعامل باز کند و روند منتهی به صلح را سرعت 

بخشد.
مارگریت در خانواده  ای از طبقه متوسط به دنیا 
آمده بود و در زندگی شخصی  اش دشواری  های 
شرایط  دلیل  به  او  بود.  کرده  تجربه  را  زیادی 
که  آن  از  بعد  فرانسه،  پرآشوب  و  نامناسب 
تغییر داد،  به کاتولیک  پروتستان  از  را  مذهبش 
و  کشورش شد  ترک  به  مجبور  سال ۱۶8۶  در 
پس از مدتی نزد یکی از عموهای آواره اش که به 
هلند پناهنده شده بود، ساکن شد. او یک بار نیز 

مجبور شد به ژنو مهاجرت کند. 
مشغول  سفرهایش  تمامی  طول  در  مارگریت 
از  که  بود  راهی  تنها  این  و  بود  گزارش  نوشتن 
آن امرار معاش می  کرد. یکی از موضوعاتی که 
بود،  پرداخته  آن  به  دفعات  به  نویر  مارگریت 
آزادی زنان و دفاع از حقوق جنسیتی آن  ها بود. 
ازدواج کرد  نویر  با گولیام دو  او در سال ۱۶8۶ 
و ظاهراً از این ازدواج و استفاده از نام خانوادگی 

همسرش راضی به نظر می  رسید. 
فرو  از جهان  تا سال ۱۷۱۹ که چشم  مارگارت 
بست توانست تحوالت بزرگی را با نوشته  هایش 
به عنوان  را  نام خود  و  آورد  به وجود  در جهان 
تاریخ  در  موفق  و  شاخص   نگاری  روزنامه 

روزنامه  نگاری فرانسه به ثبت برساند. 

نگـــــــاه
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 )Martha Ellis Gellhorn( گلهورن  الیس  مارتا 
نام زنی است که در تاریخ روزنامه  نگاری جهان شهرت 

ویژه ای دارد.
مارتا در 8 نوامبر ۱۹08 در بندر سنت لوئیز آمریکا به دنیا 
آمد. پدرش پزشک و مادرش یکی از فعاالن حقوق زنان 
برای کسب حق رأی بود. او پس از اتمام تحصیالتش در 
سال ۱۹۲۷ کار روزنامه نگاری را آغاز کرد و به عنوان 
خبرنگار حوادث )جنایی( در نیویورک مشغول به فعالیت 

شد.
چندی بعد به اروپا سفر کرد. طی این سفرها در پاریس 
 Bertrand( با نویسنده  ی فرانسوی برتراند دو یوونل
de Jouvenel ( آشنا شد، با او ازدواج کرد و به سنت 

لوئیز بازگشت.
مارتا گلهورن در آن زمان، جنوب غربی آمریکا را به 
طور کامل تحت پوشش خبری خود قرار داده بود و 
گزارش  هایی که در این مدت نوشت رمان »دیوانه به 
دنبال چیست« را به وجود آورد؛ رمانی که شخصیت اصلی 
داستان زنی شبیه به خود مارتا بود. این رمان توجه هری 
هاپکینز، یکی از وزرای ارشد کابینه  ی روزولت را جلب 
کرد و سبب شد او مارتا را )به عنوان یک خبرنگار خبره( 
استخدام کند تا به سراسر آمریکا سفر کند و در مورد 
تأثیرات و پیامدهای فقر گسترده در آن کشور بنویسد.

گلهورن داستانی تخیلی در مورد دار زدن یک سیاهپوست 
بی  گناه )بدون محاکمه و دادگاه( در جنوب آمریکا نوشت 
و کارگران یک کارخانه در کارولینای شمالی را تشویق 
کرد که پنجره  های کارخانه  شان را به نشانه  ی اعتراض 
بشکنند. همین امر سبب شد مارتا کارش را از دست بدهد. 
هرچند داستان مرد سیاهپوست مورد توجه همسر رئیس 
جمهور روزولت که دوست دوران دانشجویی مارتا بود، قرار 
گرفت، اما این موضوع تغییری در تصمیم رئیس جمهور 
ایجاد نمی  کرد.  ظاهراً همسر رئیس جمهور نمی  دانست 

که این داستان تخیلی و ساختگی است. مرز میان واقعیت و تخیل در نوشته  های مارتا گلهورن، درمورد فقر و رکود اقتصادی 
آمریکا هنوز هم مشخص نیست. همان  طور که پایان ارتباط او با همسر اولش چندان آشکار نیست.

یکی دیگر از رخدادهای مهم زندگی این روزنامه نگار آشنایی او با ارنست همینگوی نویسنده  ی مشهور آمریکا است. 
گلهورن که شیفته ی داستان های همینگوی بود او را در کی وست فلوریدا مالقات کرد. در آن موقع همینگوی برای 
حضور در جنگ داخلی اسپانیا عازم سفر به این کشور بود. مارتا نیز فرصت را غنیمت دانست و با او همراه شد. آن  ها در 
بهار ۱۹۳۷ وارد مادرید شدند. همه  ی آن  چه که مارتا با خود در این سفر داشت یک کوله پشتی و ۵0 دالر پول بود. او 
شروع کرد به نوشتن گزارش  های جنگی برای هفته  نامه  ی کولیر. در آن موقع ارتباط مارتای ۲8 ساله و همینگوی ۳۷ 

ساله نزدیک و نزدیک  تر می شد. 
مارتا گلهورن مانند بسیاری دیگر از نویسندگان و هنرمندان هم عصر خود از جمله خود همینگوی، از دولت انتخابی اسپانیا 
که علیه دولت فاشیستی فرانکو می جنگید، حمایت و با آن همزبانی می  کرد. نوشته  های او به زبان اسپانیایی امروزه به 
سختی یافت می  شوند، اما به گفته ی مارک وین کارتر، نویسنده  ی ارشد واشنگتن پست نوشته  های او به مراتب بهتر 

از آثار همینگوی در این زمینه و نشان  گر همدردی او با اسپانیایی  ها بود.
او به طور مفصل از وضعیت مردم اسپانیا در زمان  بمباران و این  که چه  طور در آن شرایط بی آب و غذا مانده بودند، 
می  نوشت. هنگامی که فاشیست ها در سال ۱۹۳۹ پیروز شدند، او برای یکی از دوستانش نوشت: »این اتفاق درست 

مانند مرگ همه  ی عزیزانم در یک زمان است. در تمامی زندگی  ام هیچ چیز دردناک  تر از این شکست نبوده است.«
گلهورن سرانجام در ۱۹4۵ با همینگوی ازدواج کرد و او را همراه خود به هنگ کنگ برد؛ او در آن هنگام درمورد جنگ 
چینی  ها علیه حمله ی ژاپن می نوشت. تداوم ازدواج این دو نویسنده دشوار بود. مارتا می خواست مثل ارنست همینگوی 
زندگی کند. اما ارنست خواهان همسری سر به زیر و محجوب بود، همینگوی دنیا را همان  گونه که بود صبورانه می  پذیرفت. 
اما مارتا زنی ایده آلیست بود و از نظام برده داری کارگران که در هنگ کنگ شاهد آن بود رنج می  برد، در عین حال هر 
دوی آن  ها روحیه  ای پرخاشگر داشتند. مارتا در یکی از نامه  هایش برای دوستی نوشته بود: »ما هر دو از هم می ترسیم؛ 

هرکدام از ما می دانیم که آن یکی خشن  ترین انسانی است که در زندگی دیده  ایم«
آن  ها در سال ۱۹4۵ در حالی که مارتا ارنست را زورگو و ستمگر خطاب می  کرد و ارنست او را ریاکار و غیر موثق می  خواند، 
از هم جدا شدند. از آن پس گالیه  ی همیشگی مارتا گلهورن این شد که چرا او به عنوان همسر سابق همینگوی شهرت 
بیشتری دارد، تا به عنوان یک زن روزنامه  نگار جسور. او پیش از ازدواج با ارنست همینگوی روزنامه  نگار شاخص و موفقی 
بود و این روند تا 4۵ سال ادامه یافته بود. در زمان جنگ جهانی دوم ارنست در خانه می  ماند و مارتا گزارش  های میدانی 
تهیه می  کرد. او حمله ۱۹۳۹ روسیه به فنالند و بمباران ۱۹44 لندن توسط نازی  ها را به تفصیل پوشش داد. اما در عوض 
نشریه  ی کولیر از همینگوی خواست تا در مورد روز دی )D-Day( و اتحاد متفقین علیه نازی  ها در فرانسه گزارش 
بنویسد. با این حال مارتا همچنان به کار خود ادامه داد و گزارش های زیادی درباره جنگ نوشت. او به یک بیمارستان 
دریایی که در کشتی برپا شده بود، رفت تا به عنوان خبرنگار از وضعیت آنان گزارش بگیرد. اما با باال گرفتن کار جنگ به 

ساحل بازگشت و به مجروحان و مردمی که مورد هجوم قرار گرفته بودند کمک کرد.
به نقل از روزنامه واشنگتن پست، گلهورن با نوشتن گزارش هایی همراه با دلسوزی برای کسانی که تحت تأثیرات بسیار 
منفی و دلخراش جنگ قرار گرفته بودند و همدردی با مردم بی  پناه و بی  گناهی که ناخواسته درگیر جنگ شده بودند، 
دیدگاه تازه  ای در خبرنگاری و گزارشگری جنگ ایجاد کرد. اواخر جنگ او شاهد آزادسازی کمپ آدم سوزی اسرای 
جنگی به نام داچو در نزدیکی مونیخ بود و در این باره مقاله  ای نوشت با عنوان »پشت نرده  ها و سیم خاردارهایی با شوک 
الکتریکی«. این اثر به یکی از مشهورترین روایات درمورد کشف آن کمپ مبدل شد. ریک لیمن نویسنده ی نیویورک  تایمز 
از این مقاله نقل کرده است :»اسکلت  ها در آفتاب نشسته بودند و شپش  های یکدیگر را می  جوریدند. سن و صورت آن  ها 
مشخص نبود. همگی یک شکل بودند و آن شکل شبیه هیچ چیزی که قباًل دیده  اید نبود و این خوش  شانسی است که 

هرگز در زندگی  تان چنین چیزی را نبینید.«
این تجربه  ی تلخ و دردناک ذهن و دیدگاه مارتا را نسبت به زندگی بسیار تیره و تار کرد و به گفته  ی خودش پس از این 

ماجرا دیگر هیچ  گاه در زندگی طعم شادی را نچشید و اندوه این درد همیشه با او ماند.
مارتا گلهورن بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا را ترک کرد و آن را یک ابرقدرت خواند. او پیش از آن که سال  های پایانی 
عمرش را در انگلستان بگذراند، در کشورهای زیادی چون فرانسه، ایتالیا، کوبا، مکزیک و کنیا زندگی کرد. او در این 
سال  ها با این که آسیب  های ذهنی زیادی دیده بود باز هم دست از کار نکشید و گزارش مفصلی از محاکمه  ی آدولف 
آیشمان، متهم جنایات جنگی نازی  ها برای ماهنامه آتالنتیک نوشت. او همچنان به سفرهایش به کشورهای درگیر 
جنگ ادامه داد از جمله سفر به اسرائیل  در سال ۱۹۶۷ برای گزارش از جنگ میان اعراب و اسرائیل. گلهورن آن طور که 
خودش می  گفت هدفش صرفاً نقل داستان  های جنگی و اطالع  رسانی نبود، بلکه می  خواست حس همدردی جهانیان 

را نسبت به یکدیگر برانگیزد. 
مارتا گلهورن در اواخر عمر خود به بیماری سرطان مبتال و تقریباً نابینا شده بود. او که هرگز نمی  توانست با زندگی در سکوت و 
به دور از هیاهو و اقدامات جسورانه کنار بیاید، سرانجام در ۱۵ فوریه ۱۹۹8 در آپارتمان خود در لندن با خوردن قرص سیانور به 
زندگی خود پایان داد. یک سال پس از مرگش جایزه  ای با عنوان مارتا گلهورن برای تقدیر از روزنامه  نگاران شاخص برپا شد. 

مارتا گلهورن، آتشفشانی که خاموشی را تاب نیاورد
منبع: دایره  المعارف بریتانیکا
ترجمه: سیمین دخت گودرزی
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چشمی که روی خط جا ماند 

مری کولوین )کولین(؛ که از سال ۲00۱ میالدی 
با چشم بند مشکی بر چشم چپ، به جهان اطرافش 
نگاه می کرد و در ۲۲ فوریه ۲0۱۲ میالدی در شهر 
حمص سوریه کشته شد. یک سال پیش از آن و در 
جریان تهیه ی خبر از جنگ داخلی سریالنکا یک 
چشمش را از دست داده بود. با این حال هیچ گاه 
عطش تهیه خبر از جنگ و خط مقدم را از دست 
نداد. او برای تهیه ی خبر از کشتار غیرنظامیان شهر 
حمص در سوریه، همراه عکاس جوانی به نام »رمی 
اشلیک« به این شهر رفته بود. گزارش او از فجایع 
این شهر به شکل اختصاصی در »ساندی تایمز« به 
چاپ می رسید و همین گزارش ها سبب شد که به 
ادعای همکار دیگرش »کونروی« نیروهای سوریه 

به عمد او و همکارانش را هدف قرار دهند. 

مری کولوین از نگاه دیگران
»همیشه قلم و دفتر در دست داشت. چشم بند سیاه 
روی چشم اش، رازآلودی و جسارت او را صدچندان 
به رخ می کشید« پیتر بوکارت، هماهنگ کننده ی 
امور اضطراری در سازمان دیده بانان حقوق بشر در 
ادامه درباره ی کولوین می گوید: »پیش از همه در 
صحنه حادثه- جنگ حاضر بود و از هر نظر، چه از 
نظر جسارت و شجاعت در کار، نظم و دقت و چه از 
نظر ملیت، منحصر به فرد بود. به گفته ی خودش، 
او تنها خبرنگار بریتانیایی حاضر در صحنه بود«

زندگی  بود.  اسطوره  »او  بوکارت:  عقیده ی  به 
برای  حوادث  و  تکان دهنده  اخبار  از  تا  می کرد 
آگاه سازی مردم دنیا خبر و گزارش مخابره کند«

 درباره  ی او
 ۱۹۵۶ ژانویه   ۱۲ در  کولوین،  کاترین  ماری   

میالدی در نیویورک/ آمریکا متولد شد. 
بین الملل  بخش  خبرنگار   ۱۹8۵ سال  از   
روزنامه ی انگلیسی زبان »ساندی تایمز« شد و تا 

هنگام مرگ خبرنگار ماند. 
مقدم:  »خط  عنوان  با  کتاب  یک  کولوین  از 
برگزیده ی مقاالت نوشته شده توسط او به چاپ 

رسیده است. 
 Anna« جایزه ی  برنده ی  کولوین  ماری   
سال  از  جایزه  این  بود.   »Politkovskaya
۲00۶ میالدی برای بزرگداشت خبرنگار روسی، 
آنا پولیتکوفسکایا که در ۷ اکتبر سال ۲00۶ به 

قتل رسید، بنیانگذاری شد. 

 کولوین در ۲۲ فوریه ۲0۱۲ در حمص/ سوریه/ 
هنگام تهیه گزارش از بمباران غیرنظامیان این 

شهر کشته شد. 

تصویرگر رنج کودکان 

»ترزا بونی«، عکاس و روزنامه نگار آمریکایی بود. 
زنی که به خاطر عکاسی از وقایع جنگ جهانی 
در طول  بونی  رسید. تالش های  به شهرت  دوم 
جنگ جهانی دوم، برای او جایزه ی بزرگی را به 
ارمغان آورد. او در طول جنگ جهانی دوم به بخش 
غربی اروپا سفر کرد و از وضعیت کودکان آن جا در 
طول جنگ عکسبرداری کرد. بخشی از مجموعه 
عکس های او از جنگ جهانی دوم در موزه ی هنر 
مدرن نیویورک، در شهر نیویورک جمع آوری شده 

است.  
درباره ی او

 ترزا بونی در ۱۵ جوالی ۱8۹4 در شهر سیراکوز، 
نیویوک آمریکا به دنیا آمد. 

 او عکاس و روزنامه نگار جنگ جهانی دوم بود. 
مانند سوربون،  معتبری  دانشگاه های  در  ترزا   

کالیفرنیا و رادکلیف تحصیل کرده بود.
 White Rose of « جایزه ی رز سفید فنالند 
جنگ  در  او  شجاعت های  دلیل  به   »Finland

جهانی دوم به ترزا بونی اهدا شد.
 ترزا کتابی با عنوان »کودکان اروپا« تدوین کرد 
که در سال ۱۹4۳ میالدی به چاپ رسید. این کتاب 
مجموعه عکس های او از کودکان آواره و زخم دیده 

و قربانی شده در طول جنگ جهانی دوم است. 
فرانسه  پاریس/  در  ژانویه ۱۹۷8  در ۱۵  ترزا   

درگذشت. 

یک زن این جا چه می کند؟ 

»جورجته لوئیز مری«، با نام مستعار » دیکی 
)فتوژورنالیست(  عکاس  خبرنگار  چاپل«، 
از  او  عکس های  مجموعه  است.  آمریکایی 
ویتنام مشهور است. در طی جنگ جهانی دوم 
مجله ی  طرف  از  جنگ  خبرنگار  عنوان  به  او 
به  عکس  تهیه ی  برای  جئوگرافیک،  نشنال 
مری  عکس های  رفت.  جنگی  مختلف  مناطق 
از نبرد ناوگان دریایی آمریکا در باز پس گیری 
جزیره ی »آیوا جین« از ژاپنی ها از مشهورترین 
عکس هاست.  عکس های چاپل از نبرد اوکیناوا 
جبهه های  از  بی نظیر  از جمله عکس های  نیز 

جنگ است. 
درباره ی او

میلواکی/  در   ۱۹۱8 مارس   ۱4 در  چاپل   
ویسکونتین آمریکا متولد شد. 

 حرفه ی او عکاس خبری / عکاس جنگ بود. 
که  است  رسیده  به چاپ  کتاب  او شش  از   
معروف ترین آن ها کتابی است با عنوان: » یک زن 
این جا چه کار می کند؟ که گزارشی از زندگی 

خود اوست. 
به دریافت  فعالیتش موفق   چاپل در دوران 
پولک«  دو جایزه شد. نخست جایزه ی »جرج 
از طرف باشگاه مطبوعات برون مرزی آمریکا، به 
دلیل پی گیری و پوشش درست و کامل خبری 
عکاسی  بین المللی  جایزه  دیگری  و  وقایع  از 
در سال ۱۹۶۳ میالدی برای تهیه ی »بهترین 
تصاویر خبری برای روزنامه ها«. او از سوی نیروی 

دریایی آمریکا نیز جایزه ای دریافت کرد.
 چاپل در 4 نوامبر ۱۹۶۵ در ویتنام درگذشت. 

جنگ نگارانی که با 
جنگ،جنگیــدند...

دیدن، شنیدن و ثبت کردن- چه با قلم چه با دوربین- از فاصله ی چند 
متری خط آتش؛ شکلی از جنگیدن در خط مقدم است. روزنامه نگار 
جنگ بودن، جسارت و شجاعت را با هم می خواهد؛ و جان برکفی را. و این نگاهی 

کوتاه است به زندگی و ویژگی  های حرفه  ای سیزده زن خبرنگار جنگ.

مهتاب خسروشاهی

گــزارش
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»هال« دختر جنگ

 

»مارگوریت هیگینز هال«، روزنامه نگاری با اصلیت 
هنگ کنگی بود. هال، روایت گر رویدادهای سه جنگ 
بود، جنگ جهانی دوم، جنگ ویتنام و جنگ کره. 
کسب  باعث  خبرنگاری  حوزه ی  در  او  عملکرد 
موقعیت مساوی برای زنان خبرنگار در حوزه ی جنگ 
شد. مارگوریت از سال ۱۹4۲ تا ۱۹۶۳ میالدی، 
خبرنگار ویژه »نیویورک هرالد تریبون« بود. عالوه 
براین از طرف سندیکای روزنامه نگاران ستون ثابتی 
در »نیوزدی« داشت. او نخستین زن روزنامه نگاری 
بود که موفق به دریافت جایزه ی »پولیتزر« شده و 

به او  لقب »دختر جنگ« داده شد.
 چاپل در ۳ سپتامبر ۱۹۲0 میالدی در هنگ کنگ 

متولد شد.
 چاپل روزنامه نگار/ خبرنگار جنگ بود  با این که او 
متولد هنگ کنگ بود، اما در عرصه ی رسانه ی او را 

خبرنگاری آمریکایی می شناسند. 
 از او چهار کتاب به چاپ رسیده است. یکی از 
معروف ترین کتاب های او »مخمل خواب دار قرمز و 

نان سیاه« نام دارد. 
 چاپل فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روزنامه نگاری 

از دانشگاه کلمبیا بود. 
 او جایزه ی پولیتز را برای پوشش خبری بین المللی 

جنگ ویتنام دریافت کرد. 
آمریکا  واشنگتن/  در   ۱۹۶۶ ژانویه   ۳ در  وی   

درگذشت. 

گروگان در افغانستان 

»کاترینا ماری وب« با نام مستعار»کیت وب«، در 
نیوزلند استرالیا به دنیا آمد. او یکی از خبرنگاران ویژه 
IUP و آژانس خبری »فرانس پرس« بود. عمده ی 
شهرت او به دلیل تهیه ی خبر و گزارش های بی پرده 
و افشاگرانه در طول جنگ ویتنام بود. و به همین 
دلیل هم به مدت یک هفته توسط نیروهای ویتنام 
شمالی به اسارت گرفته شد. اما »وب« فعالیت خبری 

خود در حوزه ی جنگ را کنار نگذاشت و به عنوان 
خبرنگار جنگ، برای پی گیری جنگ خلیج فارس 
به منطقه رفت. کیت وب، نخستین خبرنگاری بود 
که خبر درگذشت »کیم ایل سونگ« را منتشر کرد. 
در جنگ های مرتبط به تیمور شرقی و کره جنوبی 
نیز حضور داشت. اخبار او از کابل نیز یکی دیگر از 
فعالیت های ویژه این روزنامه نگار بوده و در دوره ی 
حکومت » محمد نجیب ا...« برای چند روز در هتلی 
این  به عنوان گروگان زندانی شد. کیت وب، در 
گروگان گیری به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه 
قرار گرفت به طوری که موهایش را می گرفتند و او را 
روی پله ها می کشیدند. پس از مرگ وب، جایزه ای 

به نام او درنظر گرفته شد.
درباره ی او

 وب در ۲4 مارس ۱۹4۳ در کریس چرچ/ نیوزلند 
متولد شد. 

 در دانشگاه ملبورن استرالیا تحصیل کرد. 
 در ۱۳ می ۲00۷/ در سیدنی/ استرالیا درگذشت 

بروت وایت، بانوی نخستین ها 

»مارگارت بروت وایت«، عکاس خبری و مستندساز 
بود. او نخستین زن روزنامه نگار غیرروسی بود که 
توانست طی پنج سال از برنامه ی پنج ساله ی اتحاد 
کند.  تهیه  مستند  عکس های  شوروری  جماهیر 
یکی از دالیل شهرت او، عکس های مستندش از 
چهره ی اتحاد جماهیِر صنعتی در این دوره ی پنج 
ساله، یعنی از سال ۱۹۲8 تا ۱۹۳۲ میالدی است. 
وایت  نخستین زن فتوژورنالیست آمریکایی بود که 
یکی از عکس های او در سال ۱۹۳۶ میالدی روی 
جلد مجله ی »الیف « چاپ شد. مارگارت، عکاسی 
را از نوجوانی و به عنوان سرگرمی آغاز کرد و حامی 
او در شکوفایی این عالقه ی پدرش بود. او با خریدن 
دوربین عکاسی، به عالقه او توجه نشان داد. مارگارت 
انگار زاده شده بود تا در زمره ی نخستین ها قرار گیرد. 
او نخستین زنی بود که در جریان جنگ جهانی دوم 
زن  اولین  وایت  یافت.  حضور  جنگی  مناطق  در 
عکاس- خبرنگار خارجی ای بود که هنگام حمله ی 
این کشور حضور  در  روسیه،  به  آلمانی  نیروهای 
داشت. او، شاهد پناه گرفتن پناهجویان از جنگ 
در سفارت آمریکا و طوفان های دیگر در طول جنگ 
جهانی دوم بود. با گسترش جنگ، وایت به نیروی 
ارتش آمریکا پیوست و همراه آن ها برای تهیه ی 
عکس و گزارش از جنگ، راهی ایتالیا و سپس آلمان 
شد. بسیاری از عکس های وایت از خط مقدم جنگ 

در جبهه ی ایتالیا در طول جنگ جهانی دوم است. 
یکی از عکس های ویژه-ی مارگارت وایت، عکسی از 

»ماهاتما گاندی« است. 
درباره ی او

 مارگارت در ۱4 ژوئن ۱۹04/ در شهر برونکس، 
نیویورک/ ایاالت متحده به دنیا آمد.

 حرفه ی او  عکاس خبری و مستندسازی بود. 
 او در طول زندگی اش بارها نمایشگاه های فردی 

و گروهی از مجموعه عکس های خود برگزار کرد.
با  کورنل  دانشگاه  از  فارغ التحصیل  مارگارت   

درجه ی لیسانس هنر بود. 
بود.  اجتماعی«  »واقع گرایی  مکتب  پیرو  او   
هنرمندان پیرو این مکتب تالش می کنند تا با توجه 
به شرایط حقیقی سیاسی- اجتماعی طبقه ی کارگر، 
ساختار قدرت را به نقد بکشند. وایت، این کار را از 
طریق انتشار تصاویری در این خصوص انجام می داد. 
 او در ۲۷ آگوست ۱۹۷۱ در بیمارستان استنفورد 
ایاالت متحده، هشت سال پس از ابتال به بیماری 

پارکینسون درگذشت. 

زنی برای تمام فصل ها 

آدی«  کیت  مخفف»  نام  با  آدی«  »کاترین 
روزنامه نگاری انگلیسی  است. که از سال ۱۹8۹  
تا سال ۲00۳ میالدی یکی از خبرنگاران ارشد 
خبرگزاری بی بی سی بود و در همان زمان اخبار 
درواقع  می کرد.  دنبال  نیز  را  جنگ  به  مربوط 
با  خود  همکاری  ۱۹۷۹میالدی  سال  از  آدی 
خبرگزاری بی بی سی را آغاز کرده بود. کاترین 
بود.  شده  گرفته  فرزندی  به  خانواده ای  توسط 
پدرخوانده ی او پزشک داروساز بود. اما کاترین 
مادر  و  پدر  توانست  میالدی   ۲0۱۱ سال  در 
حقیقی خود را پیدا کند. گزارش این اتفاق توسط 
بسیاری از روزنامه ها پوشش داده شد. کاترین از 
سال ۲0۱8 میالدی به شکل روزنامه نگار آزاد و 
سخنگو و فعال اجتماعی با شبکه ی چهار رادیو 
از  او  لحظه ای  اخبار  همکاری  کرد.  بی بی سی 
محاصره ی سفارت ایران در سال ۱۹80 یکی از 
ماندگارترین گزارش های خبری شد. او این خبر 
را در شرایطی مخابره کرد که پشت در خودرویی 
پناه گرفته بود و همه ی اطراف او را دود ناشی از 
انفجار بمب و رفت و آمد سربازان، پر کرده بود. 
کاترین آدی در جنگ خلیج فارس، جمهوری 
فدرال سوسیالیستی یوگسالوی، جنگ رواندا و 

سیرالئون به عنوان خبرنگار حضور داشت. 
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درباره ی او
وایلی بی،  در  سپتامبر ۱۹4۵   ۱۹  در  کاترین   

انگلستان متولد شد و اکنون ۷4 ساله است. 
 حرفه ی او روزنامه نگاری و نویسندگی است. 

 کاترین آدی نویسنده ی بسیار خوبی است. بسیاری 
از آثار او در فهرست پرفروش ها قرار گرفته اند. از 
جمله کتاب های او می توان به؛ »کودکی یک غریبه« 
)زندگینامه(، »زنان و جنگ«؛ »فرزند کسی نیست« 

و »به سوی خطر« اشاره کرد. 
 کاترین فارغ االتحصیل دانشگاه نیوکاسل است. 

 او تاکنون جایزه ی ریچارد دیمبلی بی از بفتا در 
سال ۱۹۹0 و جایزه ی بفتا فلوشیپ را در سال ۲0۱8 
میالدی دریافت کرده و کاندید بسیاری جوایز دیگر 
هم شده است. کاترین آدی در سال ۲0۱۹ میالدی 

به عنوان رئیس دانشگاه بورنمورث انتخاب شد. 

تصویرگر رنج ویتنام...

»کاترین لِروی« که اصالتش فرانسوی بود  به طور 
همزمان عکاس خبری و عکاس جنگ بود. تصاویر 
ثبت شده ی سیاه و سفید او از جنگ ویتنام که در 
مجله »الیف« به چاپ رسیده است، از خاص تری 
تصاویر از این جنگ است. عالوه براین، عکس های او 
در مجالت دیگر نیز به چاپ رسید. اما چیزی نمانده 
بود که این عکس ها به قیمت جان او تمام شود! چرا 
که در سال ۱۹۶8 میالدی توسط سربازان ویتنام 
شمالی به اسارت گرفته شد. از وی، دو مجموعه 
عکس خاص به جا مانده است. یک مجموعه با عنوان 
» لشگر یا سپاه در عصبانیت« مربوط به سال ۱۹۶۷ 
میالدی است که جابه جایی و عملیات سریع نیروی 
دریایی آمریکا را به تصویر می کشد. »لروی« پس 
از جنگ ویتنام به پاریس باز گشت. اما کماکان به 
دلیل عالقه اش به پوشش خبری در حوزه ی جنگ، 
در کشورهایی  و جنگ   درگیری  به  مربوط  اخبار 
مانند؛ ایرلند شمالی، قبرس، سومالی، افغانستان، 
عراق، ایران، لیبی و لبنان را پوشش می داد. پس از 
آخرین تجربه ی تهیه ی خبر در بیروت، با خبرنگاری 
حوزه ی جنگ برای همیشه خداحافظی کرد و به کار 
نوشتن پرداخت. او اصل مجموعه ی آثارش را به دو 
خبرگزاری بزرگ یعنی »یونایتد پرس اینترنشنال« 
و » آسوشیتد پرس« واگذار  کرد. اما پس از آن با 
خبرگزاری »سیپا« و »گاما« نیز همکاری  کرد. فیلم 
او با عنوان » عملیات آخرین گشت« درباره ی زندگی 
»رون کوویچ یا رولند لورنس کوویچ«-  نویسنده و 
منتقد جنگ و یکی از درجه داران نیروی دریایی 

آمریکا- و یکی از سربازان ضد جنگ ویتنام است. 
این فیلم تاکنون در کشورهای بسیاری اکران و با 

استقبال مواجه شده است.  
 درباره ی او

 کاترین لروی در ۲۷ آگوست ۱۹44 در پاریس/ 
فرانسه به دنیا آمد. 

 حرفه ی او عکاس خبری و عکاس جنگ بود. 
 کتاب کاترین لروی با نام » و خداوند گریه کرد« 
درباره ی فجایع ارتش اسرائیل در شهر بیروت، در 
طول جنگ سال ۱۹8۲ در لبنان است او فیلمی 

با عنوان: عملیات آخرین گشت را هم تولید کرد. 
 کاترین جایزه ی جرج پولک را در سال ۱۹۶۷ 
دریافت کرد و نخستین زن دریافت کننده مدال 
طالی روبرت کاپا برای پوشش خبری جهانی از 

جنگ لبنان شد. 
 کاترین در هشتم جوالی ۲00۶، در سانتامونیکا؛ 

کالیفرنیا، ایاالت متحده درگذشت. 

گزارشگر هزاران قتل...

» ویرجینیا اسپنسر کولز«، روزنامه نگار آمریکایی 
برای روزنامه نگاری  را  نگارش  که شیوه ی سفر و 
و نوشتن آثار خود انتخاب کرده بود. در سفر به 
اسپانیا، درگیر ماجرای جنگ های داخلی این کشور 
و سپس جنگ جهانی دوم شد. نکته ی جالب این که 
در کارنامه ی کاری او از جنگ، تا روایت مد و فشن 
دیده می شود. کونر در سال ۱۹۳۶ میالدی هم زمان 
با جنگ های داخلی اسپانیا، به این کشور رفت و 
اخبار و گزارش های او تفاوت فاحشی با همکاران 
او داشت؛ به این دلیل که اخبار کونر از هر دو جناح 
حاضر در جنگ بود. از جمله کارهای برجسته ی 
او می توان به گفتگو با »پیپ کوئین تانیا«، جالد 
بزرگ شهر مادرید، اسپانیا اشاره کرد. اخبار او از 
جنگ داخلی اسپانیا در دیلی تلگراف، ساندی تایمز 
و روزنامه هرست منتشر می شد. ویرجینیا پس از 
ترک اسپانیا،به تهیه خبر و گزارش از سراسر اروپا 
و جنگ های مناطقی مانند، چچن، روسیه، آلمان و 
فرانسه به مدت یک سال برای ساندی تایمز پرداخت. 
او پیش از بازگشت به انگلستان و پیش از سقوط 
فرانسه از جنگ جهانی دوم گزارش تهیه می کرد. 

درباره ی او
 ویرجینیا اسپنسر کولز، متولد ورمونت/ آمریکا در 

تاریخ ۲۷ آگوست ۱۹۱0 بود. 
 او روزنامه نگار، نویسنده )زندگینامه نویس( بود. و 

در رشته ی روزنامه نگاری تحصیل کرده بود. 

 او نویسنده ی بیش از ده عنوان کتاب است که 
بسیاری از آن ها بیوگرافی است.

 ویرجینیا در ۱۷ سپتامبر ۱۹8۳ در سن ۷۳ سالگی 
در منطقه ای در جنوب غربی فرانسه درگذشت. 

تنها در میان داعش...

»سعاد مخنت« زنی با اصلیت مراکشی- ترکی است 
که در آلمان متولد شده است. او را بیشتر با  گفتگوی 
ویژه  اش، یعنی گفتگو با یکی از سرکرده های داعش 
می شناسند و در ایران با ترجمه ی کتاب »آن ها به 
من گفتند تنها بیا« شناخته شده است. سرکرده ی 
داعشی که مخنت با او گفتگو کرد. رییس گروه 
در  شخص  این  بود!  داعش  برای  گروگان گیری 
عین حال ناظر بر قتل یک داعشی بریتانیایی بود، 
همان فردی که با عنوان »جان جهادی« شناخته 
بریتانیایی درمقابل دوربین های  با لهجه ی  و  شد 
گروه خبری ظاهر شد در حالی که سر اسیری را از 
تنش جدا می کرد. مخنت با »ابویوسف«، هدایت گر 
شکنجه  گروگان ها از جمله آن ها هم گفتگو کرد. 
سعاد مخنت، نه در ساعت عادی روز، بلکه ساعت 
یازده و سی  دقیقه شب، در مرز ترکیه و سوریه، بدون 
هیچ همراه یا محافظی و تنها با یک قلم و خودکار، 
نزد این مرد رفت. به گفته خودش: »به آن ها گفتم 
من، ازدواج نکرده ام. بنابراین نمی توانم شما را تنها 
ببینم. این تنها راهی بود که بتوانم رابطی را که به 
او مطمئن بودم و شرایط گفتگو با ابویوسف را مهیا 

کرده بود، نزد آن ها ببرم.«
 این روزنامه نگار - نویسنده ی آلمانی، از خبرنگاران 
و  الگمانیه«  ،»فرانکفورتر  تایمز«  »نیویورک 
»واشگنتن پست« است. از دیگر حوزه های کاری او 
می توان به همکاری با کانال تلویزیونی ZDF و دیلی 
بِست، اشاره کرد. آغاز به کار او از واقعه ی یازدهم 
سپتامبر بود. مخنت  پس از آن واقعه فعالیت خود 
را روی پی گیری و اطالع رسانی درباره ی حمالت 
اروپا، آفریقای شمالی و خاورمیانه  تروریستی در 
روزنامه ی  خبرنگار  دو  از  یکی  او  کرد.  متمرکز 
تایمز بود که برای نخستین بار درباره ی »خالد ال 
مصری« نوشت. مصری شهروند آلمانی- لبنانی ای 
است که به طور اشتباه توسط پلیس مقدونیه در 
سال ۲00۳ میالدی دستگیر شد و پس از انتقال به 
افغانستان برای مدتی در اسارت CIA بود و به شدت 
شکنجه شده بود. مخنت به مدت یک سال مطالب 
دنباله داری تحت عنوان »از درون جهان«  نوشت که 
از آن جمله می توان به گفتگو با » میشل موس« از 
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سرکردگان القاعده و از تئوریسین های جهادی اشاره 
کرد. مخنت در فوریه ی ۲0۱۵ میالدی به عنوان 
سرگروه خبری واشنگتن پست، برای نخستین بار 
از هویت واقعی »محمد اِموازی« معروف به »جان 
جهادی« سرکرده ISIS یا دولت اسالمی عراق و 

مناطق شرقی پرده برداشت.
درباره ی او

 سعاد مخنت از مادری اهل ترکیه و پدری مراکشی 
در کشور آلمان، شهر فرانکفورت متولد شد. مخنت 
متولد ۱۹۷8 میالدی است و در حال حاضر 4۱ 

سال دارد. 
 او فارغ التحصیل رشته ی خبرنگاری از مدرسه ی 
عالی هنری نانن در هامبورگ آلمان / دانشگاه جان 

ولفگانگ گوته در فرانکفورت است. 
 از جمله آثار او کتابی با عنوان: »به من گفتند 
تنها بیا« است که به فارسی هم ترجمه شده است. 
او در تالیف دو کتاب به زبان آلمانی نقش مشاور را 
داشته است؛ یکی از آن ها  به نام »اسالم« در سال 
۲00۶ میالدی نوشته شده است. کتاب »نازی ابدی: 
از موتازون تا قاهره« کتابی است به زبان انگلیسی که 
مخنت آن را همراه با نیکوالس کولیش به رشته ی 

تحریر درآورده است.

مورخ قله های جنگ...

مورخ  و  روزنامه نگار  جرالد«  فیتز  »فرانسیس 
آمریکایی است. او را بیش از هر چیز با کتاب »آتش 
در رودخانه: حضور آمریکا در ویتنام« که در سال 
۱۹۷۲ میالدی نوشته شد، می شناسند. این کتاب 
است.  ویتنام  وقایع جنگ  از  روزشماری  درواقع 
اگرچه از زمان نگارش این کتاب سال ها می گذرد؛ 
اما هنوز هم یکی از کتاب های قابل اعتنا درباره ی 
جنگ ویتنام است. همین کتاب، یک سال بعد، 
جایزه ی پولیتزر را برای او به ارمغان آورد. عالوه بر 
این که به عنوان کتابی تاریخی، شایسته ی دریافت 
جایزه ی »بانکروفت« شد. جرالد، روزنامه نگاری را 
با کار در مجله ی »نیویورک هرالد تریبون« آغاز 
کرد. سال ۱۹۶۶ میالدی راهی ویتنام شد. او به 
در  جنگی  مختلف  وقایع  درباره ی  تاریخ نگاری 
قالب کتاب پرداخت. یکی دیگر از آثار او، » آمریکا 
تجدیدنظر  می کند« نام دارد. که در سال ۱۹۷۹ 
میالدی به رشته تحریر درآورد. پدر او روزنامه نگار 

و مادربزرگش از فعاالن حقوق بشر بود.
درباره ی او

 فرانسیس جرالد، در ۲۱ اکتبر ۱۹40 در شهر 

نیویورک، آمریکا به دنیا آمد. او درحال حاضر ۷8 
سال دارد. 

 او روزنامه نگار و مورخ است. 
رادکلیف  دانشگاه  از  فارغ التحصیل  فرانسیس   

است. 
به؛ »آتش در  او می توان  از جمله کتاب های   
»آمریکا   / ویتنام«  در  آمریکا  حضور  رودخانه: 
تجدیدنظر می کند«/ »شهرها در تپه« و چند کتاب 

دیگر در حوزه ی تاریخ مستند جهان اشاره کرد.
 پولیتزر/ بانکروفت/ جایزه ی بین المللی کتاب را 

دریافت کرده است. 

نخستین قربانی خط مقدم

»گرتا پورلی« با نام مستعار » گرتا تارو«، عکاس 
خبری آلمانی- یهودی است که دوربین او وقایع 
مستند بی شماری از جنگ  داخلی اسپانیا را ثبت 
کرده است. او را به عنوان نخستین زن ژورنالیست 
می شناسند که در حین تهیه ی خبر و عکس در 
خط مقدم جبهه، کشته شد. او ابتدا همکار نزدیک 
»روبرت کاپا« عکاس معروف بود و پس از مدتی 
این دو باهم ازدواج کردند و بسیاری از عکس های 
۳۵ میلیمتری آن ها را می توان با امضای مشترک 
» کاپا و تارو« دید. اغلب این عکس ها البته متعلق 
به سال ۱۹۳۷ میالدی است. گرتا برای مدتی به 
حلقه ی »ضد فاشیسم« پیوست و با بسیاری از 
نظریه پردازان سیاسی این گروه مانند » ارنست 
و  بود  ارتباط  در  اورل«  جورج  و»  همینگوی« 
نشست ها و جلسه های مختلفی با آن ها داشت. به 
نظر می رسد زمانی که گرتا برای تهیه ی عکس و 
فیلم از جنگ های داخلی اسپانیا راهی این کشور 
شده بود، توسط گروه های پاکسازی استالینیستی 
کمونیست ها و سوسیالیست ها که در مسکو با هم 
هم سو نبودند، به قتل رسید. یکی از خیابان های 
فتوژونالیست  این  نام  به  مادرید  شهر  معروف 

نامگذاری شده است.
درباره ی او

 گرتا پورلی متولد اول آگوست ۱۹۱0 در شهر 
اشتوتکارت آلمان است. 

 حرفه ی او از ابتدا عکاسی خبری بود. 
در  مرگ  تارو:  »گرتا  عنوان  با  کتابی  گرتا   

ساختن« نیز تدوین کرد. 
 او در ۲۶ جوالی ۱۹۳۷ در ال اسکوریال، اسپانیا 
در حال تهیه ی فیلم و عکس از وقایع جنگ داخلی 

اسپانیا درگذشت. 

و اوریانا فاالچی ...

مگر می شود درباره ی جنگ و خبر نوشت و از »اوریانا 
فاالچی«، نامی نیاورد! فاالچی جسارت را از پدر به ارث 
برده بود. به این دلیل که او در زمان حکومت موسولینی به 
دنیا آمد؛ و هنگامی که نه ساله بود، جنگ جهانی دوم آغاز 
شد. پدر او به دلیل نفرت از موسولینی به جنبش مقاومت 
زیرزمینی پیوست و اوریانا در نبرد علیه فاشیست ها به 
پدر کمک می کرد؛ هرچند بعدها در کتابی نوشت که 
دو سوی جنگ، تفاوت چندانی با هم نداشتند. کمتر 
از بیست سال داشت که روزنامه نگاری را شروع کرد. 
از آن جایی که درک سیاسی باالیی داشت و به واژه ی 
مسلط بود و جسارت خاصی در قلم اش داشت، خیلی 
زود از نویسنده ی ثابت یک ستون در روزنامه ی محلی به  
خبرنگاری بین المللی تبدیل شد و در معتبرترین نشریات 
اروپا مشغول به کار شد. او در طول دوران روزنامه نگاری 
و زندگی خود نه تنها اخبار جنگ های متعدد را گزارش 
لبنان،  جنگ  دوم،  جنگ جهانی  اتفاقات  بلکه  کرد، 
بولیوی، ویتنام و... را از نزدیک دید و لمس کرد. او که 
پس از آگاهی از ابتال به سرطان، تقریبا گوشه گیر شده 
بود و سعی می کرد در آرامش زندگی کند، اما حادثه ی 
یازدهم سپتامبر بار دیگر روح جسور  او را زنده کرده و 

باعث شد تا دوباره دست به قلم شود. 
درباره ی او

 اوریانا در ۲۹ ژوئن ۱۹۲۹ در فلورانس/ ایتالیا به 
دنیا آمد. 

 حرفه ی او روزنامه نگاری بود اما در عین حال نویسنده 
و فعال سیاسی هم بود و اغلب به خاطر گفتگوهای خاص 

و با شخصیت های معروف جهانی او را می شناسند.
  از جمله آثار او زندگی، جنگ و دیگر هیچ )درباره جنگ 
ویتنام و مکزیک(/ مصاحبه با تاریخ )مجموعه مصاحبه ها 
با چهره های معروف تاریخی(/ یک مرد )زندگی الکساندر 
پاناگولیس(/ پنه لوپه به جنگ می رود/ نامه به کودکی که 
هرگز زاده نشد/ اگر خورشید بمیرد/ خشم و غرور است. 
  فاالچی را بیشتر با گفتگو هایش با سران سیاسی 
پهلوی،  محمدرضا  خمینی،  آیت اهلل  مانند  جهان 
ذوالفقار علی بوتو، یاسر عرفات، ایندیرا  گاندی، ملک 

حسن، گلدا مایر، معمر قذافی و... می شناسند. 
   فاالچی به خاطر آثارش جوایز متعددی دریافت 
معتبرترین  دور،  آمبرگنو  جایزه ی  جمله  از  کرد 
جایزه ی شهر میالن/  مدال طالی تالش فرهنگی 
دوره  یک  در  او  تیلور  آنی  جایزه ی  برلوسکونی/ 

کاندیدای جایزه ی نوبل ادبیات شد. 
 اوریانا ۱۵ سپتامبر ۲00۶ میالدی در زادگاهش 

فلورانس ایتالیا درگذشت. 
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شلیک عمدی 
»پرتاب راکت به سمت ما، به عمد صورت گرفت. من به این مساله باور دارم. دلیل این ادعا هم تجربه ی جنگی 
من به دلیل حضور در عرصه های مختلف نبرد برای تهیه ی گزارش و از سوی دیگر نحوه ی پرتاب راکت به سوی 
ما بود. آن ها می خواستند از شر ما خالص شوند.« ناگفته نماند، کونروی پیش از آن که به عنوان عکاس خبری 
کارش را شروع کند، یکی از توپچیان ماهر توپخانه ی سلطنتی انگلیس در سال ۱۹80 میالدی بوده است. او 
می گوید: »صبح روز جنگ در حمص، محل اقامت ما مورد هدف قرار گرفت. سربازان سوری، به شکل پینگ پنگی 
ساختمان محل اقامت ما را هدف قرار داده بودند. ساختمان و هرچه در اطراف ما بود، در حال پودر شدن بود. 
کولوین و اوچلیک برای آن که جان سالم به در ببرند، از ساختمان خارج شدند و شروع به دویدن در عرض خیابان 
کردند... که همان جا مورد اصابت یک راکت قرار گرفتند و در دم کشته شدند« کولوین استدالل می کرد که 
ساختمان زیر آتش ارتش دوام می آورد. به همین دلیل هم هر سه ما در ساختمان ماندیم. او می خواست بماند 
تا خبر را به جهانیان برساند؛ کولوین برای خبررسانی زنده بود و زندگی می کرد. اما شلیک ها که بیشتر شد او و 
چلیک به خیابان دویدند و در یک لحظه پیکر او با آسفالت خیابان به طور همزمان منفجر و از هم پاشیده شد...« 

» خبرنگاری، و اطال ع رسانی، حرفه  ی او نبود؛ زندگی او بود. او برای این کار زندگی می کرد«
غرامت، کافی نیست

»غرامت کافی نیست« این را کونروی می گوید: » امی برمن جکسون، دولت سوریه را به پرداخت ۳00 میلیون 
دالر غرامت محکوم کرده و در حکم دادگاه رسیدگی کننده به پرونده آمده که کولوین و اوچلیک به خاطر به گلوله 
بسته شدن ممتد و عمدی مکان اقامت شان و به دلیل اقدام آن ها برای برمال کردن رفتار نادرست نیروهای شورشی 

سوریه به قتل رسیدند«. اما واقعیت این است که هیچ غرامتی برای این جنایت کافی نیست. 
کتابی به یاد دوست

کونروی ۵4 ساله و کولوین، دو تن از راویان فجایع اتفاق افتاده در منطقه ی بابا عمر در جنوب غربی شهر حمص 
سوریه بودند. پس از مرگ کولوین کونروی مدت ها در بیمارستان بستری و تحت درمان بود و بعد از بهبودی 
کتابی به نام »زیر سیم« نوشت. او در این کتاب شرح اتفاقات جنگ لیبی در سال ۲0۱۱ میالدی و جنگ سوریه 
در سال ۲0۱۲ میالدی، یعنی دو جنگی که کولوین و کونروی به عنوان خبرنگار و عکاس در آن حضور داشته اند، 

را نوشته است. درواقع این کتاب مجموعه خاطرات مشترک او و کولوین است. 
بندها را رها می کند

»انگار که آدرنالین خون او با حضور در جبهه های جنگ و گزارش نویسی و مخابره ی اخبار جنگ، تنظیم می شد« او 

درباره ی کولوین می گوید: »مردم او را بی باک می دانند. 
اما آن ها قطعا اشتباه می کنند. او بیش از هرچیز از وقایع 
اتفاق افتاده در جهان، وحشت زده بود. او از این همه 
خشونت وحشت زده و غمگین بود« و شجاعت و جسارت 
او ناشی از وحشت او بود. هرچند قطعا او زنی بی باک هم 
بود. کولوین زندگی می کرد تا اخبار درست و واقعی را 
مخابره کند. او عقیده داشت خبرنگار باید صدای آن هایی 

را که صدای شان به کسی نمی رسد، بلند فریاد بزند« 
منبع: 

/2019/https://www.theguardian.com/media
paul-conroy-marie-colvin-syria-/01/feb

curiosity-overtook-sense-staying-alive

مری کولوین خبرنگاری با چشم  بند سیاه
ماری کولوین از نگاه آخرین هم رزمش، پائول کونروی

هم رزمان یا بهتر است بگوییم؛ هم قلمان؛ بهترین افرادی هستند که می توانند از زوایای مختلف شخصیت هم قلم- هم  رزم خود را بشناسند. چرا که 
شخصیت واقعی افراد در موقعیت  های سخت و خطرناک بیش از هروقت دیگری آشکار می  شود و زوایای پنهان  تر آن در نوشته  هایشان قابل ردیابی 
است. »پائول کونروی« هم  رزم و هم  قلم »ماری کولوین« در جنگ سوریه بود. او که در اثر اصابت راکت، در همان نقطه ای که کولوین و یکی دیگر از 

همکارانش کشته  شدند، به شدت مجروح  شد. 
پائول کونروی تنها بازمانده از گروه سه  نفری خبرنگار- عکاس خبری است که به قصد تهیه  ی گزارش و عکس از فجایع شهر حمص سوریه در سال 
2102 میالدی داوطلبانه به این شهر رفتند. این گروه سه نفری شامل؛ او، ماری کولوین و ِرمی اوچلیک) عکاس خبری فرانسوی( بود. کولوین و اوچلیک 
کشته شدند، اما پائول با وجود جراحت شدید ناشی  از اصابت راکت، زنده  ماند. طی هفت سال پس از آن واقعه، کونروی سعی  کرد ثابت کند گروه آن  ها 
به عمد هدف راکت های مرگبار نظامیان سوریه در شهر حمص قرار گرفتند. او در طی این سال  ها با تأثری فراموش نشدنی بارها از مرگ همکارانش 

سخن گفته است و خودش معتقد است، شاید زنده مانده تا درباره  ی آن  ها حرف بزند به ویژه درباره  ی ماری کولوین زنی با چشم بند سیاه.  
ماهور صفرزاده 

یک جنگ خصوصی 
) فیلمی درباره  ی ماری کولوین(

در پایک در قالب کولوین
» یک جنگ خصوصی«

2018 /A Private War
تصویری از زندگی اجتماعی و خصوصی ماری 
این  در  می کند.  ارایه  مخاطب  به  را  کولوین 
فیلم می توانید از اشک و لبخند تا شجاعت و 

خبررسانی ماری کولوین را نظاره کنید.
اطالعات فیلم

  ژانر: درام بیوگرافی جنگی
جنگ  براساس  هاینمن/  متیو  کارگردان:    

خصوصی ماری کولوین اثر ماری برنر
ماری  نقش  )در  پایک  رزا موند  بازیگران:    

کولوین(/ جیمی دونان/ فی مارسی
  تولید: 2018
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برای عشق می نویسم
 )C.K (کارنا الکساندر جین روزنامه نگار و طراح وب در نیویورک تایمز(1

* حوزه ی اصلی فعالیت کارنا الکساندر جین، سبک 
زندگی و مسایل مربوط به زن و شوهرهاست و 
عالقه ویژه ای به موضوع »عشق« و روابط بین فردی 
دارد. او طراح وب و نویسنده- روزنامه نگار بخش 
سبک ها اعم از سبک زندگی و حوزه ی اجتماعی در 
نیویورک تایمز است. اما فعالیت او به همین جا ختم 
نمی شود. جین، سردبیر ارشد مجله ی دیجیتالی 
»بِلَک براید« است. این مجله حاوی مطالب آموزشی 
برای نوعروس هایی است که بومی آمریکا نبوده و 
مهاجرینی از ملیت های دیگر هستند که ساکن این 
کشور شده اند. جین می گوید:» نوشتن، عشق من 
است و موضوع های مربوط به عشق و عالقه، هدف من 
از نوشتن  اند«. به همین دلیل او همواره سعی کرده تا 
راهکارهایی برای رفع مشکالت زوج ها و زندگی بهتر 
آن ها فراهم کند. این روزنامه نگار بلندپرواز، متولد 
لس آنجلس و بزرگ شده نیویورک است. الکساندر 
جین، فارغ التحصیل رشته روزنامه نگاری از دانشگاه 
هاروارد در واشنگتن دی.سی بوده و کارشناسی 
ارشد خود در حوزه ی روزنامه نگاری دیجیتال را از 
دانشگاه کولومبیا در شهر نیویورک دریافت کرده 

است. 

پنج کلید جین
شما  ندارد  فرقی  کنید:  مطالعه  روز  هر   .۱
روزنامه نگار فصلی باشید یا بازی نوشتن را تازه 
کارکشته ای  روزنامه نگار  یا  باشید  کرده  شروع 
باشید؛ مهم این است که اطالعات شما به روز 
باشد. باید بخوانید و ببینید دیگران چه نوشته اند. 
آگاه  دنیا  روز  اخبار  از  را  شما  تنها  نه  مطالعه 
نوشتن  سبک  تا  می کند  کمک  بلکه  می کند؛ 

خودتان را پیدا کنید. 
بنویسید،  بیشتر  هرچه  بنویسید:  روز  هر   .۲
دست شما برای نوشتن روان تر می شود. قلم من 
با نوشتن، سیال شد و توانستم به سبک خودم 

دست پیدا کنم. 
که  چیزی  کنید:  بلند  را  خودتان  صدای   .۳
شماست.  حرف  و  صدا  درواقع  می نویسید، 
سبک نوشتن و بیان شما از تجربه های شخصی، 
شخصیت، افرادی که از آن ها تاثیر گرفته اید و 
نگاه شما به اطراف متولد می شود. اجازه ندهید 
برای  بدهد.  خط  نوشتن  برای  شما  به  کسی 
روزنامه نگار، فقط مکان نوشتن کافی است؛ کسی 

نباید به سبک و نگاه او دست بزند. 
دارد،  اهمیت  شما  برای  آن چه  درباره ی   .4
بنویسید، احساسات، جعلی نیستند: من نسبت 
به موضوع عشق، عالقه مندم و بررسی روابط بین 
فردی هدف من از روزنامه نگاری بوده و دوست 
دارم داستان هایی را روایت کنم که به حرکت 
اگر به  بنابراین  دیگران رو به جلو کمک کند. 
موضوع خاصی عالقه دارید، به دنبال همان بروید 
و بگذارید دیگران نیز از تجربه و پژوهش های شما 

در آن زمینه بهره مند شوند. 
۵. راستگو باشید: اگر مراقب نباشید به راحتی 
کذب  خبرهای  گفتن  ورطه ی  به  می توانید 
بیفتید. اما راز بقای شما به عنوان روزنامه نگار، 
کنید  سعی  بارها  بنابراین  است.  حقیقت  بیان 
خبر را از منابع مختلف بررسی کنید. درباره ی 
است سوال  نامفهوم  و  گنگ  برای شما  هرچه 
کنید. فراموش نکنید؛ هدف ما از روزنامه نگاری 
خبرسازی دروغ نیست؛ بلکه اطالع رسانی درست 

و کامل اخبار است. 

تا وقتی مفید هستید، قلم بزنید
ِکلی فیلیپس ارب سردبیر ارشد فوربس2

رسانه ی  ارشد  سردبیر  ارب«،  فیلیپس  »کلی   *
سیاست های  و  مالیات  درباره ی  و  است  فوربس 
مالیاتی، قلم می زند. کامپیوتر شخصی او، نخستین 
برای  کارآموزی  زمان  در  فیلیپس  کاری  فضای 
مشاوران شرکت   « در  قوانین حقوقی  با  آشنایی 
حقوقی ارب« بود. کلی فیلیس، چهار کتاب به همراه 
سایت فوربس به چاپ رسانده است. او نویسنده ی 
فوربس  سایت  برای  »تکس گیرل«  ستون  ثابت 
است؛ ستونی که توسط مجله ی ABA در سال 
۲0۱۳ میالدی در فهرست صد وبالگ برتر نوشته 
در  فیلیپس  گرفت.  قرار  حقوق دانان  توسط  شده 
قوانین  و  مالیات  یعنی  خود  تخصصی  زمینه ی 
 مربوط به آن با مجله ها و روزنامه های بسیاری مانند 
 Money magazine ،US News and
World Report ، رویترز و تایم همکاری می کند. 
از  یکی  فیلیپس  کلی  میالدی،   ۲0۱۶ سال  در 
سخنرانان گردهمایی »زنان و فن آوری حقوقی« بود. 
این گردهمایی توسط مرکز منابع فناوری حقوقی 

ABA برگزار می شود.
از  حقوق  رشته ی  فارغ التحصیل  فیلیپس  کلی 
خود  ارشد  کارشناسی  و  است  مدیریت  کالج 

توصیه های هفت روزنامه نگار زن برای خبرنگاران جوان
هدف، غیر ممکن است!

گذشت آن زمانی که مردم برای خواندن خبر یا گزارشی؛ دنبال کردن پرونده ی قتل و اختالسی جلوی دکه ی روزنامه فروشی 
صف بکشند، دسترسی به اخبار، آن هم به چشم به هم زدنی، از منابع مختلف چنان آسان است که مخاطب بسیاری از عادت های 
پیشین خود را تغییر داده است. با یک گوشی هوشمند و گشت زدن از این صفحه به آن صفحه و یا با کلیک کردن یک دکمه، از این کانال به 
آن کانال رادیو یا تلویزیون می رود و آخرین اخبار را در سریع ترین زمان ممکن مطالعه می کند.... و این، کار روزنامه نگاران را سخت می کند. 
باید آن قدر جذاب، درست، کامل و دقیق بنویسی که مخاطب به خبر تو قالب شود و تا آخر به دنبالت بیاید و بعدها هم دنبالت کند. برای 
این که ببینیم چه طور بعضی از روزنامه نگاران توانسته اند به جایگاه » خواندنی بودن« اخبارشان برسند، تجربه ده روزنامه نگار زن برجسته 

از مراحل تحصیل و فعالیت شان را می خوانیم. ضمن این-که هر کدام از آن ها، به پنج نکته به عنوان راز ماندگاری خود اشاره کرده اند. 
سها دادمند
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از دانشگاه  را  امور مالیاتی  قانون در  در رشته ی 
او  تمپل، دانشکده ی حقوق دریافت کرده است. 
در ایالت پنسیلوانیا اقامت دارد و در همان شهر 
مادر  کلی،  می دهد.  انجام  روزنامه نگاری  کار  نیز 
سه فرزند است و به کارنامه ی کاری او می توان 
» خیاط«،» بهترین پزنده کاپ کیک« و » بازیکن 

حرفه ای هاکی« را نیز اضافه کرد!
پنج کلید ِکلی

۱. معتبر باشید: در دنیایی که بسیاری از خواننده ها 
درمعرض دریافت انبوهی از اخبار نادرست قرار 
دارند، سعی کنید درست ترین منبع خبر باشید. 
من، با اعتماد به نفس به این جایگاه که دیگران 
به من اعتماد کنند، رسیده ام. من نه تنها درباره ی 
مالیات و قوانین آن می نویسم، بلکه مالیات ام را 
هم به موقع و به درستی پرداخت می کنم. این کار 
به من کمک می کند تا درباره ی مالیات و قوانین 

آن به درستی و مطابق با واقعیت بنویسم. 
دانش آموز  که  زمانی  باشید:  دسترس  در   .۲
به عنوان  روزنامه ای  دفتر  در  بودم  دبیرستانی 
منشی و پاسخگوی تلفن ها مشغول به کار شدم. 
من، نخستین کسی بودم که مردم برای کسب 
خبر و اطالعات و یا بیان کردن مسایل شان با او 
در تماس بودند. همان جا یاد گرفتم که اوال در 
دسترس باشم و دوما به خوبی و بادقت به حرف 
مخاطب گوش کنم و به او پاسخ دهم. حاال هم، 
همین روش من است. بشنوم و درست پاسخ بدهم. 
موفق،  روزنامه نگار  یک  برای  باشید:  جسور   .۳
مهم ترین  از  یکی  معنی شجاعت-  به  جسارت- 
ابزارهاست. وقتی درباره ی مالیات و قوانین آن شروع 
به نوشتن کردم، بسیاری از مجله ها و روزنامه ها با 
زبان بسیار سخت و نامفهومی درباره ی این مسایل 
می نوشتند؛ زبانی که شاید اغلب مخاطبان متوجه 
آن نمی شدند. اما من با جسارت، زبان خودم را برای 
بیان انتخاب کردم و البته که حساسیت های خودم 

را هم برای نوشتن درنظر می گرفتم. 
حوزه ی  در  که  آن جایی  از  باشید:  خاص   .4
کم  غیرمتخصص  نویسنده ی  روزنامه نگاری، 
نیست؛ بنابراین سعی کنید مثل تاقچه، در دیوار 
و  تا خاص  باشید  برجسته  یا  رفته  تو  مسطح، 
شاخص شوید. بنابراین اگر در حوزه ای تخصص 
دارید، فقط به قلم زدن در همان حوزه بپردازید. 
این، شما را بین هم قطاران  تان برجسته و شاخص 

می کند. 
۵. مفید باشید: همیشه از خودتان سوال کنید 
فرد  قرار دارم،  آیا در حوزه و جایگاهی که  که 
حوزه ی  در  روزنامه نگاری  من،  هستم؟  مفیدی 
حقوق ومالیات را انتخاب کردم تا بتوانم اطالعات 
بسیاری  در  قرار دهم.  مردم  اختیار  در  مفیدی 
موارد نیز سعی می کنم به مردم راهکارهای مفید 
مرتبط با پرداخت یا بخشش و... مالیات را نشان 
دهم. بنابراین تا زمانی قلم بزنید که حس می کنید 

کار شما مفید است. 

داوطلب شوید تا تجربه کسب کنید
لزلی مارشال/ مجری و میزبان بسیاری از  برنامه های رادیویی گفتگومحور و 3

هماهنگ کننده ی  بخش های خبری فاکس نیوز

* لزلی یا لسلی مارشال، تحلیل گر سیاسی است. 
برنامه های  از  بسیاری  کارشناس  مجری-  او 
 Special Repot W « گفتگومحور رادیویی مانند
 Bret Baier«، »Hannity«، »The Ingraham
 Angel«،  »Fox News @ Night With
 »Happening Now« و »Shannon Bream
است. او توسط »واشنگتن تایمز« به عنوان یکی از 
جوان ترین و تندروترین زنان روزنامه نگار فعال در 
حوزه ی برنامه های گفتگو محور و از سوی نشریه ی 
زنان  تاثیرگذارترین  از  یکی  به عنوان  »مگزین« 
روزنامه نگار در حوزه ی سیاست شناخته شده است. 
لزلی به عنوان خبرنگار به کشورهایی مانند پاکستان، 
اسرائیل و مکزیک سفر کرده است. او همراه با همسر و 
دو فرزندش در لس آنجلس زندگی می کند. او پسرش 
را از پاکستان به فرزندی قبول کرده و دختر او پس 
از سیزده دوره IVF به دنیا آمده است. او متولد 
شهر بوستون است. لزلی مدرک کارشناسی خود را 
از دانشگاه نورتسترن در رشته ی ارتباطات دریافت 
کرده است. مدرک کارشناسی ارشد او، روزنامه نگاری 

رسانه از دانشگاه امرسون است. 
پنج کلید لِزلی

۱. تحصیل کنید: قطعا تحصیالت بدون تجربه و 
کار، اثربخش نخواهد بود. اما برای آن که درباره ی 
هر موضوعی علوم مرتبط به آن را یاد بگیرید، نیاز به 
تحصیل دارید. بنابراین در حوزه ی کاری خود حتما 
تحصیل کنید. برای مثال من پس از کسب درجه ی 
کارشناسی ارشد از دانشگاه، علم کار در حوزه ی رسانه 
شامل تلویزیون، رادیو، وب الگ، روزنامه و... را کسب 

کردم. 
۲. تجربه کسب کنید: تجربه کاری می تواند با کار 
داوطلبانه در حوزه ی مورد عالقه ی شما به دست 
برای  برای مثال زمانی که » لری کینگ«  بیاید. 
نخستین بار اجرا داشت، نگران و مضطرب بود؛ به 

این دلیل که می گفت تا پیش از این پایش را توی 
بنابراین  نگذاشته است.  رادیویی  استودیوی  هیچ 
سعی کنید از هر فرصت و موقعیتی برای کسب 

تجربه استفاده کنید. 
۳. توانایی های خودتان را بشناسید: اگر می خواهید در 
هر شغلی، به ویژه روزنامه نگاری که کار پرتنشی است 
و رقبای زیادی هم در آن وجود دارد موفق شوید، 
باید توانایی های خودتان را شناسایی کنید. حوزه ی 
کاری  خود را انتخاب کنید و برای ماندن و موفق 
شدن، مهارت ها، توانایی ها و حتی نقطه  ضعف های 

خودتان را بشناسید. 
4. افسار زندگی  خودتان را به دست بگیرید: من در 
سن ۳4 سالگی ازدواج کردم؛ اما با فاصله ی زمانی 
بسیاری پس از آن، مادر شدم. از سوی دیگر، به مدت 
۱۱ سال، به ۹ شهر سفر کردم! چرا؟ به این دلیل که 
دوست داشتم روزنامه نگار باشم. سفر کردم تا بتوانم 
کاری را که دوست دارم، انجام دهم. بعضی از این 
شهرها، شهرهای کوچکی بودند؛ اما به من اجازه 
رشد دادند. سعی کنید در برکه ی کوچک هم، ماهی 

شاخص و بزرگی باشید. 
شنوندگان،  زمانی  متفاوت:  و  باشید  خودتان   .۵
به حرفی که  و مخاطبان مطالب شما،  بینندگان 
می زنید دقیقا گوش می دهند که از جذبه ی مناسب 
در اجرا و یا نوشتار برخوردار باشید. برای این کار باید 
دیدگاه و نقطه نظرات شما، واقعی و مختص شما باشد. 
اگر حرکات بدن و لحن کالم شما پیداست، باید روی 
آن ها هم کار کنید تا از تسلط کامل برخوردار شوید. 

من، آخرین نخواهم بود؛ مطمئنم...
دارشا فیلیپس/ روزنامه نگار حوزه ی  رسانه؛ فعال در شبکه ی تلویزیونی 4

KABC لس آنجلس

دارشا فیلیپس را یکی از پیشگامان خبررسانی 
در  بین المللی  و  محلی   - داخلی  حوزه ی  در 
ناشی  شاید  ویژگی  این  می دانند.  لس آنجلس 
از تالش او از همان ابتدا برای رسیدن به این 
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جایگاه بوده است؛ چرا که دارشا از پدر و مادری 
سریالنکایی متولد شد و خیلی زود دریافت که 
تلویزیون،  یعنی  خود،  کاری  حوزه ی  در  حتی 
این بخش  پوستی در  رنگین   و کمتر  تنهاست 
فعالیت دارد. همین تفاوت، اگرچه در مواردی 
به نفع او بود؛ اما همواره مانند نخی به پای او 
بسته شده و دارشا را به عقب می کشید. به این 
این  به  رسیدن  برای  را  مبارزه ای  او  ترتیب 
در  دارشا  کرد.  آغاز  جوانی  همان  از  جایگاه، 
بخشی از صحبت هایش می گوید:» سخت است؛ 
آن هایی  تمام  بین  را  خودت  بخواهی  این که 
که زادگاه شان شهری است که حاال تو در آن 
ساکن شده ای، ثابت کنی. بسیاری از فرصت ها 
را از دست می دهی و برای رسیدن، باید هزاران 
نخستین  اگرچه  من  کنی.  تالش  بیشتر  بار 
شهر  در  آمریکایی  سریالنکایی-  روزنامه نگار 
لس  آنجلس هستم؛ اما مطمئنم که من آخرین 

نفر نخواهم بود«
پنج کلید دارشا

۱. روزنامه نگار باید مصمم باشد: روزنامه نگاری 
کار آسانی نیست. از ارتباط با مخاطب تا سردبیر 
و همراهی با سلیقه های مختلف و البته رای و 
که  است  مواردی  همگی  شخص،  خود  نظر 

روزنامه نگار باید آنها را با هم پیش ببرد. 
حقیقت  با  روزنامه نگاری  باشید:  راستگو   .۲
درآمیخته است. اگرچه جای اشتباه وجود دارد؛ 
اما اگر اشتباهی هم از سوی شما سر زد، باید 

بتوانید آن را به سرعت تصحیح کنید. 
۳. در مورد خبر کار کنید: اگر حتی گوینده ی 
خبر باشید، تا زمانی که متن خوب، درست و 
نمی توانید  نرسد،  به دست شما  ایرادی  بدون 
باشید.  مسلطی  و  خوب  خبر  گوینده  ی 
ترجمه ای  گزارش،  خبر،  روی  باید  بنابراین 
این  که تولید کرده اید، خوب کار کنید. برای 
منظور، پس از تولید خبر اولیه، اخبار مرتبط 
را در خبرگزاری ها و سایت های معتبر  به آن 
بارها  می کنم  سعی  می کنم.  جستجو  متعدد 
و  کامل ترین  به  تا  دهم  تغییر  را  خبر  متن 
دیگر،  راهکار  یک  برسم.  خبر  درست ترین 
انتخاب نکته های برجسته و خاص هر خبر و 
تمرکز روی آن هاست. به این ترتیب حاشیه هر 
خبر به حداقل می رسد و نقطه های خاص آن، 
مشخص می شود و کار کردن روی خبر دقیق تر 

و آسان تر خواهد شد. 
4. خودتان را باور کنید: اگر به توانایی، مهارت 
باشید،  داشته  باور  خودتان  دانسته های  و 
این  شد.  خواهد  بیشتر  شما  ریسک پذیری 
ویژگی، یعنی ریسک پذیری یکی از نقطه های 
دیگر،  سوی  از  است.  خبری  کار  هر  قوت 

خودباوری، خالقیت شما را بارور می کند. 
۵. با انسان سر و کار دارید: برای روزنامه نگار، 
یا خبری، سوژه محسوب می شود؛  هر شخص 

این بخش نخست ماجرا و نگاه حرفه ای به این 
شغل است. اما، در گزارش و تنظیم و تهیه خبر، 
نگاه انسانی را فراموش نکنید. آن چه به عنوان 
انسانی  بعد  می کنیم؛  برخورد  آن  با  »سوژه« 
نیز دارد. من، همواره در تهیه ی خبر، گزارش 
کامال  مساله  این  به  متون،  ترجمه ی  حتی  یا 
از  به معنی استفاده درست  این  دقت می کنم. 
و... در وقت تشریح  کلمه ها، جمله ها، صفت ها 

ماجرا است.

قلم، برای مادران
سارالین وارد؛ موسس وبالگ »ماما  ساگاس«، نویسنده و خبرنگار ویژه ی 5

کلورادو اوری  دی شو

روزنامه نگار،  »وارد،  می گویند:  او  درباره ی   *
کارشناس  مجری-  کارشناس  و  برنامه ساز 
برنامه هایی  ساخت  در  سعی  که  تلویزیونی ای 
در  او  دارد«  مردم  زیستن  بهتر  برای 
زنان  و  خانواده  موضوع  با  متعدد  مجالت 
به؛  می توان  آن ها  جمله  از  که  می زند  قلم 
 Colorado Parent Magazine,
 Dance Magazine, Women of
 Denver Magazine, elephant
او  دیگر  سوی  از  کرد.  اشاره   journal
از  مختلفی  مجله های  و  سایت ها  مشاور 
 HuffPost, Gaiam.com جملــه؛ 
دارا  با  سارالین  است.   ,  MyGroupFit
در  روزنامه نگاری  سابقه ی  بودن چهارده سال 
حوزه ی خانواده و سبک زندگی، سعی می کند 
زندگی  برای  را  راهکارها  بهترین  همواره  تا 
قرار  زنان  به ویژه  خانواده ها  اختیار  در   بهتر 

دهد. 
سایت  راه اندازی سه  مسوولیت  وارد،  سارالین 
را به عهده دارد، که یکی از معروف ترین آن ها؛ 
در  است.  ساگاس(  ماما   (  Mama Sagas
کلیپ های  می توانند  مخاطبان  سایت  این 
به  دستیابی  راهکارهای  درباره ی  دنباله داری 

سایت  این  کنند.  مشاهده  را  طبیعی  زیبایی 
و  می کند  عمل  جهانی  دهکده ی  یک  مانند 
امکان به اشتراک گذاشتن تجربه های شخصی 
این مکان وجود دارد.  افراد به ویژه مادران در 
ماجراها،  گذاشتن  اشتراک  به  او،  عقیده ی  به 
داستان ها و تجربه های افراد با یکدیگر، آن ها 
و  قوت  و  ضعف  نقاط  شناسایی  سمت  به  را 
کنار  در  می کند.  هدایت  خودسازی  درنهایت 
همه ی این دلمشغولی ها، او همواره مراقبت از 
دو فرزند دخترش را در اولویت قرار داده است. 

پنج کلید سارالین
خبر،  هر  در  کنید:  پیدا  را  انسانیت  خط   .۱
ماجرا و داستانی، به دنبال رگه های انسانی آن 
باشند(  که  شکلی  هر  به   ( داستان ها  بگردید. 
ابزار قدرتمندی برای بیان احساس همدردی، 
امدادرسانی و دگرگون  برای  تشکیل تشکل ها 
که  است  این  مهم  اما،  هستند.  زندگی  کردن 
به  خبری،  درهر  من  بنابراین  باشند.  حقیقی 

دنبال رگه های انسانی و حقیقت می گردم. 
به عنوان  نترسید:  کشیدن  سرک  از   .۲
جدال  در  شما  عمر  بیشتر  روزنامه نگار، 
با آن چه از  می گذرد. بنابراین سعی کنید اوال 
شما می خواهند احساس راحتی کنید و برای 
رد هر موضوع یا مساله ای، دالیل کافی آورده 
و ادب و احترام را رعایت کنید. من همیشه با 
خودم تکرار می کنم که:» دنیای روزنامه نگاری 
کوچک است و ما دوباره به هم خواهیم رسید«

دنیا  در  مگر  است:  مهم  شما  نگاه  سمت   .۳
چند موضوع تازه وجود دارد که بشود هر روز 
بنابراین همیشه این جمله را  به آن پرداخت؟ 
من  نگرش  نوع  که:»  می کنم  تکرار  خودم  با 
از راهکارهای  به هر موضوع، مهم است« یکی 
مطالعه،  تسلطی،  چنین  آوردن  دست  به 
روزنامه نگاری  معمول  حـــوزه ی  از   خارج 

است. 
معنی  به  این  ببینید:  فاصله  با  را  خودتان   .4
در  حضور  امکان  اگر  است!  واقعی  دیدن 
برنامه ی رادیویی یا تلویزیونی را دارید، حتما 
برنامه ی خودتان را چند بار ببینید. این کمک 
می کند تا به ایرادهای خود از پوشیدن لباس، 
صدا،  بیان،  فن  ایستادن،  یا  نشستن  شیوه ی 
ببرید. اگر در رسانه های  و... پی  حرکات بدن 
برای  نمی کنید،  فعالیت  شنیداری  یا  دیداری 
داشته  قلم خودتان  از  ارزیابی درستی  این که 
کارهای تان  از  بعضی  گاهی،  از  هر  باشید؛ 
آنها  حرفه ای  نظر  از  که  دوستانی  برای  را 
را  آن ها  نظر  و  بفرستید  دارید،  قبول   را 

جویا شوید. 
روزنامه نگار  آن که  از  پیش  باشید:  ۵. خودتان 
انسان  باشید،  برنامه ای  مجری  کارشناس-  یا 
رفتارتان  کنید  سعی  حتما  بنابراین  هستید. 

کامال عادی و مطابق خواسته خودتان باشد. 
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با حس من، می بینند و می شنوند و 
می خوانند

آلیسون تِت روزنامه نگار؛ فیلم و مستند ساز6

* شاید مستندسازی را بتوان یکی از عالقه های 
که  دلیل  این  به  دانست؛  روزنامه نگارها  همه ی 
ارتباط  در  خبر  حقایق  و  اصل  با  آن ها  همه ی 
مستند ساز  و  روزنامه نگار  تت،  آلیسون  هستند. 
برنده ی  او،  نیست.  مستثنی  قاعده  این  از  نیز 
تت،  است.  لس آنجلس  »فیلم سازان«  جایزه 
روزنامه نگاری را از دوره ی دانشجویی و به عنوان 
 The Marquee سرگرمی با همکاری با سایت

آغاز کرد. 
برای شروع، سراغ موزه دارانی رفت که به مراسم 
فرش قرمز برگزار شده در کشور انگلیس دعوت 
شده بودند. او پس از این گفتگوها به خبرنگاری 

بین المللی تبدیل شد. 
عالی  مدرسه ی  از  فارغ التحصیلی  از  پس  او 
رسانه   ای  موسسه ی  در   ،USG زیبای  هنرهای 
به نام Pride، به عنوان دبیر تحریریه مشغول به 
کار شد. تت پس از این توانست به موفقیت های 
ویژه ای دست پیدا کند. او از حضور در راهپیمایی 
افراد  با  گفتگو  تا  کن  جشنواره  در  اعتراضی 
 Jillو  Christine Vachon مانند  سرشناسی 
Soloway را تجربه کرد. حوزه ی فعالیت او چه 
و  برابری  فیلم،  ساخت  چه  و  روزنامه نگاری  در 

اجرای عدالت است. 

پنج کلید آلیسون
به هر موضوعی،  بسازید:  را  ۱. داستان خودتان 
ابتدا از دریچه ی چشم خودتان نگاه کنید. آن وقت 
می توانید ماجرا را به درستی بررسی کنید. من، 
دیدگاه حسی- عاطفی خودم به هر موضوع را از 
ماجرا حذف نمی کنم. به همین دلیل هم احساس 
همراه  من  با  بهتر  و  بیشتر  مخاطبان،  می کنم 

می شوند و می شنوند و می خوانند و می بینند. 
وارد  وقتی  بگیرید:  کار  به  را  توان تان  تمام   .۲

وسیله  دو  فقط  شدم،  روزنامه نگاری  حرفه ی  
داشتم؛ ضبط خبرنگاری و ایده. اما با همان دو 
بتوانم  تا  به کار گرفتم  را  توانم  وسیله، حداکثر 

بهترین باشم. 
۳. به همه ی ایده ها خوشامد بگویید: فرقی ندارد 
یا  باشد  تراوش شده  خودتان  ذهن  از  ایده  این 
در جلسه ای شنیده باشید یا در گذر از کوچه و 
خیابان یقه ی شما را گرفته باشد! اما به سرعت 
نمی توانید ایده را به نتیجه برسانید؛ باید آن را 
پرداخت کنید. به راه حل های مختلف فکر کنید و 

شگفت زده شوید. 
خودتان  از  کنید:  ارزیابی  دائما  را  خودتان   .4
بپرسید کجا ایستاده ام؟ به چیزی که می خواستم 
آشفته  را  من  ذهن  چیزی  چه  نه؟  یا  رسیده ام 
موضوعی  چه  درباره ی  دارم  دوست  کرده؟ 
صحبت کنم؟ دغدغه های من در روزنامه نگاری 
نقطه  می توانید  ارزیابی  این  با  چیست؟ 
بیشتر  نقطه قوت ها  را شناخته و روی   ضعف ها 

کار کنید. 
۵. به غریزه ی  خودتان اعتماد کنید: حس و غریزه 

شما هیچ وقت اشتباه نمی کند؛ شک نکنید. 

هدف، غیرممکن هاست 
شری آماتستین روزنامه نگار آزاد7

چرا  این که  توضیح  در  آماتستین  شری   *
روزنامه نگاری را انتخاب کرده است می گوید:» 
به عنوان کودکی که از ماجرای هولوکاست جان 
سالم به در برده است، روزنامه نگاری را انتخاب 
فریادرسی  فریاد آن هایی که هیچ  به  تا  کردم 
ندارند، برسم« او طی چند دهه روزنامه نگاری، 
با روزنامه های متعددی مانند واشنگتن پست، 
داشته  همکاری  و...  نیویورک  دیس ویک، 
او می توان گفتگوها و  است. در کارنامه کاری 
فعالیت های متعدد برای کودکان کار- خیابانی؛ 
و  غنا  به  سفر  اسپیلبرگ،  استیون  با  گفتگو 
بررسی و تهیه ی گزارش درباره ی »اردوگاه های 

سالخورده  بیوه های  که  اماکنی  جادوگران«- 
پس از رها شدن توسط روستائیان به این مکان 

فرستاده می شوند- اشاره کرد. 
از  روزنامه نگاری  رشته ی  فارغ التحصیل  او 
نیویورک  شهر  در  سیتی  نیویورک  دانشگاه 
دوره های  از  بسیاری  این که  بر  عالوه  است. 
معتبر  موسسه های  در  نیز  را  روزنامه نگاری 
مختلف گذرانده است. شری آماتیستین معتقد 
متحول  را  دنیا  زنان،  »روزنامه نگاری  است: 
می کند. به این دلیل که به زنان کمک می کند 
تا سکوت  خود را بشکنند. از سوی دیگر کمک 
می کند تا تشکل هایی را برای حرکت های مفید 

و سازنده، بسازند«

پنج کلید شری
به  که  افرادی  از  بسیاری  باشید:  کنجکاو   .۱
با وجود  کرده اند،  شروع  را  روزنامه نگاری  تازگی 
شکل  چه  به  نمی دانند  حرفه،  این  به  عالقه 
سوژه یابی کرده و درباره ی مسایل بنویسند. به 
به  فقط  هفته،  یک  برای  می گویم:»  شاگردانم 
زندگی  از  سوژه  و ۱0  کنند  دقت  اطراف خود 
روزمره را یادداشت کنند« عالوه براین به آن ها 
اتفاقات  از البه الی  باید  را  می گویم که سوژه ها 
زندگی، کوچه و خیابان، حرف هایی که می شوند؛ 
درواقع  کنند.  انتخاب   ... و  می خوانند  آن چه 
هر قدر کنجکاوتر باشند، سوژه های بیشتری پیدا 

خواهند کرد. 
۲. هدف، انجام غیرممکن هاست: شنیدن پاسخ 
منفی از همه افرادی که قرار است با آن ها گفتگو 
به کار شما مرتبط شوند،  یا به شکلی  کنید و 
امری عادی در حرفه روزنامه نگاری است! بنابراین 
هدف اصلی روزنامه نگار باید گفتگو کردن، گفتن 

و رسیدگی به موارد غیرممکن باشد. 
که  مقدار  هر  و  جا  هر  بنویسد:  درخشان   .۳
می نویسید، باید نوشته ی شما درخشان و خاص 
باشد؛ فرقی ندارد. گزارشی چند صفحه ای برای 
صفحه ی   روی  نوشته  خط  یک  یا  است  مجله 
فیس بوک شما. باید نوشته ی شما، نگاه ها را به 

خودش جلب کند. 
برای  شماست:  کار  مهم ترین  نوشته،  هر   .4
نوشتن هر مطلب، گزارش، خبر و... چنان تمرکز 
مهم ترین  گویا  که  بنویسید  را  بهترین  و  کنید 
کار شما در جهان نوشتن همین مطلب است. به 
مبلغ دریافتی در قبال نوشته تان فکر کنید! اما 

آن را هدف قرار ندهید. 
کم  نادرست  و  دروغ  اخبار  نشوید:  اسیر   .۵
آن ها  دام  در  باشید  مراقب  بنابراین  نیستند. 

نیفتید.  

منبع:
https://medium.com/thrive-global/59-wom-
en-in-journalism-share-their-top-5-tips-to-
excel-as-a-journalist-f2d7f39dadb1
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تهیه  فرهنگی  ظاهراً  شما  ملک زاد  آقای   
کرده اید در مورد زنان روزنامه نگار و نشریاتی 
که ناشر آن ها خانم ها بوده اند چرا به سراغ این 
کار  رفتید. و این که آن ها را فهرست بندی کنید.
این کار بخشی از مجموعه وسیعی است به نام تاریخ 
مطبوعات فارسی زبان که بیش از سه دهه است به 
فکر تدوین آن هستم و برای گردآوری همه ی نشریات 
قدیمی تالش می کنم و اصال کارم را گذاشته ام برای 
جمع آوری و البته فروش نشریات قدیمی و چون از 
ابتدا برای بعضی سال ها با کمبود منابع و مآخذی که 
بتوانم نشریات را معرفی کنیم مواجه بودم. از همان 
ابتدا سعی  کردم از هر نشریه ای یکی را در آرشیو خودم 

داشته باشم.
 کمی برمی گردم عقب تر، چرا به فکر افتادی که 
نشریات قدیمی و البته جدید را جمع آوری کنی.
خدا رحمت کند مرحوم آقای آذری و آقای باستان را 
این دو نفر، نسل دوم این کار یعنی خرید، جمع آوری 
و فروش مطبوعات قدیمی بودند. و آقای رمضانی نسل 
اول این کار بود و این کار را به عنوان یک کلکسیونر در 
کنار کار کتابفروشی اش انجام می داد و نشریات را جمع 
می کرد. البته کارش محدودتر بود اما نسل دوم آقای 
باستان و آقای آذری بودند. که آقای آذری در سال 
۷۲ مرحوم  شدند و آقای باستان هم ۷-8 سالی است 
که از دنیا رفته اند. البته من یک پروژه ی تحقیقاتی با 
عنوان حیوان نامه داشتم که یکی از منابعم مطبوعات 
بود. وقتی رجوع کردم برای خرید و گردآوری نشریات 
قدیمی مشتری آقای باستان شدم و از طریق ایشان، 
یواش یواش به کار آن ها عالقه مند شدم. من کارم را 
از سال ۶۱ شروع کردم در کنار کار کتاب فروشی که 
داشتم و بعدها تصمیم گرفتم خأل وجود آقای آذری 
و آقای باستان را تا حدی جبران کنم. به همین دلیل 
کتابفروشی را به کل گذاشتم کنار، و شروع کردم به 
خرید و جمع آوری نشریات قدیمی و از سال ۷۳ یک 
مغازه گرفتم و تحت عنوان مؤسسه مطبوعاتی ملک 
فعالیت خودم را ادامه دادم و اواخر سال ۷۳ یا ۷4 با یک 
فهرست که شامل ۳۵ عنوان نشریه  بود توانستم یک 
آرشیو درست کنم از طریق فروش نشریات قدیمی به 
مؤسسات مختلف خدمات ارائه می دادم. این فعالیت تا 

۱۳۹0 ادامه داشت، و آخرین فهرست شامل چیزی قریب به ۷00 عنوان نشریه بود. نشریات وزینی که مورد احتیاج 
محققین و دانشگاه ها بود بیشتر در آرشیوهای شخصی بود که خریدم و در طی تقریباً بیست و خرده ای سال، اگر 
اغراق نباشد می توانم بگویم بیش از ۳0 هزار جلد نشریه صحافی شده با قریب به ۱000 تا ۱۵00 عنوان نشریه 
را توانستیم آرشیو کنیم. و در اختیار عالقه مندان قرار دهم و این کار درواقع منبع درآمد من بود. ولی در حاشیه 
همان طور که عرض کردم نبودن یک منبع کامل از مطبوعات ایرانی همیشه احساس می شد. آخرین فهرست هایی 
که ما از مطبوعات ایران داشتیم کار آقای مسعود برزین بود که تا سال ۱۳۵۷ با 4800 و خرده ای عنوان به صورت 
کتاب منتشر شد همچنین فهرست هایی که آقای سّید فرید قاسمی نوشته بودند مثل راهنمای مطبوعات عصر 
قاجار و راهنمای مطبوعات ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۱ و دیگر فهرست ها. البته در این سال ها در شهرستان ها و استان ها هم 
مجموعه هایی شامل فهرست مطبوعات و نشریات منطقه ای تهیه شده ولی کمبود یک منبع کامل و جامع کاماًل 
مشهود بود. آشنایی من با آقای قاسمی به دو یا سه دهه پیش برمی گردد. که من با آثار ایشان و پژوهش هایی که 
ایشان در عرصه ی مطبوعات انجام داده اند آشنا شدم. تا سال ۹0 پژوهش را به صورت حاشیه انجام می دادم اما 
رسیدم به جایی که دیدم اگر بخواهم کتاب فروشی را هم ادامه بدهم کار پژوهش پیش نمی رود و به همین دلیل 
کتابفروشی را گذاشتم کنار و االن با همکاری دخترم ۷ یا 8 سال است که به صورت فشرده، تقریباً تمام آن نشریات 
و کتاب های مآخذی را که تا این لحظه چاپ شده گردآوری کرده ایم البته با همکاری و لطف آقای قاسمی که لطف 
کردند و آخرین مأخذها را هم توانستیم گیر بیاوریم، و تمام این ها را آنالیز کردیم و در مجموع بیش از ۲8 تا ۲۹ 

هزار عنوان نشریه فارسی زبان را بدون قید زمان و مکان فهرست کردیم. 
 منظورتان از قید زمان و مکان چیست؟ 

یعنی از اولین نشریه ی ایران که کاغذ اخبار است و میرزا صالح شیرازی آن را در ۱8۳ سال پیش منتشر کرد. بدون 
قید مکان یعنی این که نشریه چه در ایران و چه در افغانستان یا جای دیگر به زبان فارسی چاپ شده، در پروژه ی 
ما تعریف شده است. و تا به حال بیست و هشت هزار عنوان نشریه را شناسایی کردیم. و بیست هزار تای این ها را 
شناسنامه دار کردیم. ۷-8 هزار تا هم که حباب است اما در مآخذ آمده، ولی دیده نشده، و 4-۵ هزار تا هم جدید 
است. برایش شناسنامه تهیه کردیم و تصمیم گرفتیم با مشورت اساتیدی چون آقای قاسمی و دوستان دیگر این ها 
را به صورت موضوعی عرضه کنیم و نقد و بررسی بشود و منتهای کالم این است که در سال ۱400 اگر توفیق 

داشته باشیم آن مأخذ اصلی منتشر بشود. 
 مأخذ اصلی منظورتان چیست؟

اطالعات مربوط به همان ۲8 هزار عنوان نشریه بر طبق حروف الفبا و مخاطبین بدانند که ما این همه نشریه داشتیم 
و بتوانند استفاده کنند. حاال از آن جا که خدا می خواسته و لطف داشته و خانم ها مقدم هستند، فعاًل همین کتابی 
که امروز مورد سوال شماست، و جلد اول این مجموعه است که از دل آن ۲0 هزارتا درآمده و شامل بیش از ۲۹۷ 
عنوان نشریه است که مختص زنان است و 8۵8 نشریه ای هم هست که خانم ها صاحب امتیاز آن نشریات بودند. که 
در فصل دوم و در یک کتاب این ها را معرفی کردیم و این شروع کار ماست. و پیش درآمد کاری که ادامه دار است، 
و جلدهای بعدی این فرهنگ نامه امیدواریم که طی دو، سه سال تا قبل از ۱400 اگر توفیق داشته باشیم منتشر 
شود، اما متأسفانه فعاًل برخورد کردیم به بحران کاغذ و بیش از بیست عنوان موضوعی را که جلد دومش نشریات 

سامانی در عرصه ای بی سامان

سال هاست  ملک زاد  علیرضا 
که با تالش خستگی ناپذیر و با 
همکاری دخترش سعی در تدوین فرهنگ 
جامع مطبوعات ایران دارد که حاصل این 
تالش در یک مجموعه چند جلدی منتشر 
خواهد شد. مجموعه ای که نخستین جلد 
آن فرهنگ زنان روزنامه نگار ایران است. 

پروانه کاوسی

نگاهی به فرهنگ زنان روزنامه نگارایران

گفت و گو
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اگر توفیقی داشته باشیم امسال ۵ جلدش را حداقل 
بیرون بدهیم. البته دست نگه داشته بودیم که ببینیم 
کاغذ ارزان می شود یا نه. خب تیراژ کتاب خیلی مهم 
است. اسپانسر هم نداریم. به دوستان گفتم که با یک 
حداقل تیراژی این ها را بدهیم بیرون که دست کم 
زحماتمان را هدر ندهیم. دختر بنده هم قول داده که تا 

آخر سال ۳ تا از این ها را منتشر کند. 
 یعنی ناشرتان دخترتان است؟

بله دخترم اجازه نشر دارد. 
ایشان اوالد بنده هستند. ولی پدر معنوی ایشان آقای 
قاسمی هستند و دخترم از ایشان بیشتر حرف شنوی 
دارند. دیروز شنیدم که از دانشگاهش مرخصی گرفته. 
گفتم چرا مرخصی گرفتی. گفت چون  آقای قاسمی 

گفته باید سه یا چهارتا از این ها را منتشر کنم. 
 از نظر شما برترین و بهترین زنان مطبوعاتی 
و روزنامه نگار ما در این یک، دو قرن چه کسانی 

بودند؟
واال این حوزه ی تخصصی و مربوط به آقای قاسمی 
است. ما فقط ۲8 هزار عنوان نشریه را شناسایی کردیم.
 شما یک وقتی بگذارید برای اطالع رسانی به 
مطبوعات. و من بعید می دانم مؤسسه ای باشد 
که از ارسال یک نسخه، دو نسخه یا ده نسخه از 

نشریه اش دریغ کند. واقعاً دریغ نمی کنند. 
در تأیید فرمایش های شما متأسفانه همین است. در 
جامعه ما بدل و مطال زیاد است. شعار زیاد است. ما 
نیتمان این بوده که کار را اول به یک قوامی برسانیم 
این کتاب یک  بعد عرضه کنیم. دختر من پشت 
سایت تعبیه کرده که با کمترین هزینه و کمترین 
زمان این ارتباط بین ما و مخاطب برقرار بشود. نه 
در ایران بلکه حتی در آمریکا که اگر نشریه ای که ما 
نداریم و آن ها دارند بتوانیم اطالعات بگیریم و اگر تا 
به حال در اطالع رسانی تعللی کردیم، آگاهانه بوده. 
طبق فرمایش آقای قاسمی که می گویند این کار یک 
نهال است، نهال را در ابتدا آقای تربیت و آقای صدر 
هاشمی و دیگران کاشتند. حتی استان به استان و 
شهر به شهر، کارهایی شده، این ها مآخذی هست که 
خوشبختانه با آن حرکتی که آغاز شده دارد رو می آید. 
و ما از افق این هاست که استفاده می کنیم، اگر من 
می خواستم بروم تک تک این مآخذ را پیدا کنم عمرم 

کفاف نمی داد. ما بر سر سفره آن ها نشستیم. 
 به هر حال هر کاری وقتی ریشه می گیرد که 
به توالی توسط افراد مختلف پیگیری بشود. این 

امری طبیعی است و باید باشد. 
قاسمی  آقای  که  همان طور  کارها  از  خیلی  چون 
گفتند از دل کارهای ناقص و حتی اشتباه در می آید. 
یکی از کارهای واقعاً ارزشمند آقای قاسمی، تصحیح 
اشتباهات دیگران است. من نگاه می کنم می بینم که 
ایشان مثاًل درباره ی توفیق چه کرده اصاًل در همین 
یک دهه ۷-8 کتاب راجع به توفیق درآمده. جالب 
این جاست که یکی از این کتاب ها یک صورت کامل 
بدون خدشه  از سنوات مختلف و شماره های مختلف 
نشریه ارائه نکردند. اما آقای قاسمی در کتاب جست و 
نوشت نوشته خودشان را درباره ی توفیق چاپ کرده اند 
که تکلیف تاریخی مجموعه ی نشریه های توفیق روشن 

شده است. 

ورزشی است و جلد سومش نشریات طنز است، و بعد کودک و نوجوان است، و الی آخر... که این ها را منتشر کنیم و 
امیدواریم که متخصصین در این زمینه ما را یاری کنند هم در کمیت و هم در کیفیتش و امیدواریم که بتوانیم ۲۵ 

تا ۳0 هزار عنوان را حداقل تدوین کنیم تا یک منبعی برای استفاده و پژوهش نسل های آینده باشد. 
 یعنی معرفی 30 هزار عنوان نشریات مختلف فارسی؟

بله. تا بتواند یک مرجعی باشد که هر محققی در هر زمینه ای نشریه ای را نیاز داشته باشد این کتاب بتواند جواب گو 
باشد. سه تا آیتمی که ما وارد کردیم در تاریخ حوزه ی مطبوعات که جدید است، یکی مصور کردن این هاست که 
خودش یک دنیایی است و زحمات زیادی کشیدیم تا این ها را جمع کنیم. استفاده از مأخذهای قبلی است و نمونه 
بگویم روزنامه قانون را اگر اشتباه نکنم بیست و چهار یا پنج مورد ما مأخذ ذکر کردیم. اگر بخواهند ابعاد مفصل تر در 
مورد روزنامه دربیاورند ارجاع دادیم به منابع دیگر. سومین آیتم با استفاده از فهرست هایی که چاپ شده تهیه شد. 
خوشبختانه در این یک دهه ی اخیر چند مؤسسه ی معتبر فهرست مآخذی را که هست چاپ کردند و در دسترس 
ما بوده به استناد آن فهرست ها ما ارجاعات دادیم. هدف ما این است که فهرستی باالی 80 یا ۹0 درصد از مطبوعاتی 

را که تا امروز درآمده به صورت دایره المعارف منتشر کنیم.
 ظاهرا شما با مؤسسات دیگری هم همکاری دارید یعنی اگر کسی نشریه ای را بخواهد و شما نداشته 

باشید از آن ها کمک می گیرید تا نشریاتی را که در اختیار دارند در اختیار متقاضی بگذارند.
بله ما آدرسش را می دهیم. مثاًل کاغذ اخبار تا آن جا که می دانم در لندن هست و ما به متقاضی می گوییم آن جا 

می تواند آن را تهیه کند یعنی در این حد انجام می دهیم. کار ما معرفی است. 
  استقبال نهادها و دستگاه های دولتی و کتابخانه ها و دانشگاه ها از دوره های نشریات قدیمی چه طور 

بوده؟
همان طور که گفتم اشخاص و کلکسیونرهای شخصی بیشتر استقبال می کنند تا دولت. البته این سال های آخر 
بهتر شده. اوایل انقالب که همه ی نشریات قدیمی را بیرون می ریختند و این ها را از دهه ی ۶0 و ۷0 جمع کردند. 

از دوم خرداد به این طرف و این یک رویکرد مثبت بود. 
 این کار از نظر اقتصادی تا چه حد برایتان مهم ست؟ 

من از ابتدا که وارد شدم چون کار قبلی ام فرهنگی بود و با کتاب مأنوس بودم بیشتر جنبه ی فرهنگی کار برایم 
مهم بود و کشش داشت.

 مجموعه داران خارجی و کتابداران از کار شما استقبال می کنند؟ 
بله من خیلی به آن ها نشریه و کتاب فروختم. مجموعه های خوبی هم فروختم. یکی از کارهایم تجهیز کتابخانه ای 
در یزد بود. اسم نمی برم. آن ها یک مجموعه غنی از ما خریدند. بیش از ۱0 هزار نسخه از هر عنوانی که من کار 

می کردم، رفتم و لذت بردم، چون تقریباً ۱0 هزار جلد از نشریات ما که آرم داشت را یک جا دیدم.
آقای توکلی نامی هم هست که از ما خیلی خرید می کردند. االن در کانادا هستند. در قم خیلی فروختیم. البته 

اینهایی که می گویم تا اوج کارم در سال های 80 تا 8۵ بود. 
 روزانه چه قدر وقت صرف این کار می کنید؟

یک زمانی هفته ای هفت روز به دفتر کار می آمدیم. بعد کردیم، ۵ روز، بعد سه روز االن هم هفته ای یک روز می آیم 
این جا. کار تحقیق وقت می خواهد، فرصت می خواهد، این که می فرمایید دولت متأسفانه خیلی استقبال نکرد.

 شما خودتان به تنهایی برای پیدا کردن نشریاتی که اسمی از آن ها شنیده بودید تالشی کردید یا 
دوستان دیگری هم به شما کمک کردند؟ 

نه شخصی بود. البته ما منابع دست اول داشتیم. امروز رسیدم به منابع دست سوم. منابع دست اول کتبی است و 
مجموعه هایی که قبل از ما چاپ شده. مثال استاد قاسمی که یکی از پرکارترین افراد در این زمینه هستند، هفته ی پیش 
لطف کردند و دو تا کتاب آوردند. خب من این ها را باید آنالیز کنم هر کدام برود در زیرمجموعة خودش. این دست اول است. 
دست دوم، نشریاتی است که ما خودمان خریدیم و با کمک دخترم برای آن ها شناسنامه صادر می کنیم، صاحب امتیازش، 
ابعادش، کجا چاپ شده، شماره ی اولش چه شماره ای است. دست سوم هم که نشریات امروز است، خاطره نویسی هاست. 
بیوگرافی هاست. که بخشی از آن را اشاره کردم که اصاًل ممکن است به تاریخ مطبوعات ربطی نداشته باشد ولی همان 
طور که فرمودید خیلی وارد جزئیات نمی شویم. و در کلیات سعی کردم به همان صورت دایره المعارف نویسی عمل کنم 
ولی ارجاعاتم زیاد است. مثال خیلی از نشریات بازچاپ شده. و زیرش ارجاع دادم که فالن نشریه باز چاپ شده یا مثاًل سی 

دی شده و نوشته ایم. و در این حد ما به مخاطب آن نشریه آدرس دادیم که سهل الوصول تر باشد. 
 االن این دایره المعارف در چه مرحله ای است؟ 

ما با مشورت استاد قاسمی به این نتیجه رسیدیم که یک جایی توقف کنیم. از پارسال با درایت ایشان تصمیم گرفتیم 
که یک خط فاصله بگذاریم. ۵-4 جلد از کار در شرف چاپ است، و برای دو تایش دارم مقدمه می نویسم. اگر به آفتی 

نخوریم جلد اولش فرهنگنامه مطبوعات زنان است. که منتشر می شود. 

محققی  هر  که  باشد  مرجعی  بتواند  ما  زحمات  ثمره  امیدواریم 
بتواند  کتاب  این  باشد  داشته  نیاز  را  نشریه ای  زمینه ای  هر  در 
جواب گو باشد. سه تا آیتمی که ما وارد کردیم در تاریخ حوزه ی 
مطبوعات که جدید است، یکی مصور کردن این هاست که خودش 
یک دنیایی است و زحمات زیادی کشیدیم تا این ها را جمع کنیم

۵۲
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یادداشت

این نوابغ در کجا محک خورده اند
جایزه ی شعر شاملو و حاشیه های ناخوشایند

اولین  نتیجه ی  پیش  چندی  شاملو  احمد  شعر  جایزه ی  دبیرخانه ی 
مرحله ی داوری پنجمین دوره ی این جایزه را اعالم کرد و در پی ِ آن 
از  ماجرا   . شد  ایجاد  فراوانی  های  حاشیه  و  صدا  و  سر  معمول  طبق 
این قرار بود که در اطالعیه ی اول ِ دبیرخانه از شش کتاب به عنوان 
راه یافتگان به مرحله ی نهایی نام برده شده بود؛ اما اندکی بعد نام یکی 
از کتاب ها، به این دلیل که شناسنامه ی آن جعلی بوده است، حذف شد. 
این اقدام واکنش هایی را برانگیخت و تنی چند از موافقان و مخالفان، در 
خبرگزاری ها و بیش از آن در فضای مجازی، مطلب نوشتند و به یکدیگر 
تاختند. آن هایی که به حذف کتاب مورد نظر معترضند  و به طور کلی  
با محروم کردن کتاب هایی که بدون مجوز وزارت ارشاد چاپ می شوند، 
از حضور در جایزه ی شعر شاملو مخالفند، بر این باورند که این اقدام در 
واقع نوعی همکاری با دستگاه سانسور، یا دست کم گردن نهادن به آن 
است. پاسخ موسسه ی الف. بامداد و کسانی که از آن حمایت می کنند 
این است که چون این موسسه در مراجع قانونی به ثبت رسیده و مجوز 
فعالیت دریافت کرده است، بنا بر این برای تضمین بقای خود ملزم به 
رعایت قوانین جاری کشور است. گروهی دیگر می گویند تا زمانی که 
سانسور برقرار است و بسیاری از کتاب ها و شعرها نمی توانند از فیلتر 
واقعی  نمایندگان  سانسور عبور کنند، کتاب هایی که منتشر می شوند 
شعر امروز ما نیستند؛ بنا براین، برگزیدن ِ یکی یا تعدادی از این کتاب ها 
به منزله ی ظلم در حق آن هایی است که نتوانسته اند از فیلتر سانسور 
عبور کنند. یکی از این منتقدین گفته است: " وقتی موقعیت ناشکیبا 
برای چاپ، معرفی و عرضه ی دفترهای نوابغ جوان ما مهیا نیست؛ ما بر 

چه قضاوت می کنیم؟ ")نقل از ایبنا(
در این که ضوابط انتشار کتاب و سانسورهای آشکاری که تحت عنوان 
ممیزی انجام می شود بالی جان ادبیات ما شده است تردیدی نیست. 
ارشاد منتشر  با مجوز  بود کتاب هایی که  این که نمی توان مطمئن  در 
می شوند چه قدر با اصل ِ آن چیزی که مولف نوشته است مطابقت دارد 
هم نمی توان تردید کرد. اما به هرحال این کتاب ها دارند منتشر می شوند 
و مولفانشان البد با فرم و محتوای آن چه که پس از عبور از فیلتر ارشاد 
روانه ی بازار نشر شده مشکلی نداشته اند که آن را برای حضور در یک 
کنونی  شرایط  در  که  آن هایی  حتا  کرده اند.  ارسال  ادبی  جشنواره ی 
مخالف برگزاری هرنوع جشنواره و جایزه ای هستند، کتاب های خودشان 
را از فیلتر ارشاد می گذرانند و روانه ی بازار نشر می کنند. آن هایی که 
مجازی  فضای  در  را  کتاب هایشان  و  کنده اند  دل  رسمی  نشر  بازار  از 
منتشر می کنند تکلیف شان روشن است و وجدان شخصی شان آسوده. 
اما مگر می توان این روش را به همه توصیه کرد؟ اگر همه چنین کنند 
آیا پیکره ی شعر و ادبیات ما از اینی که هست نحیف تر نخواهد شد؟ 
همین که در طول این سال ها به رغم تمام موانع، ادبیات ما از پا نیفتاده 
است که هیچ، بلکه از جهاتی )مثال در آثار زنان شاعر و نویسنده( بالندگی 
را  میدان  که  است  ما  نویسندگان  ایستادگی  حاصل  است،  داشته  هم 
خالی نکرده اند. جایزه های مستقل وکم تعداد شعر و داستان که در این 
سال ها برگزار شده است، درواقع ادای احترام و تقدیر از همین مقاومت 
و ایستادگی است. برگزاری این نوع جایزه ها هیچ گاه به مذاق مسئولین 
کرده اند،  ایجاد  ممانعت  و  مشکل  است؛  نیامده  فرهنگی کشور خوش 
به که  باشد؛ چون همان  نباید  و  نیست  انتظاری هم  اما کمک هرگز. 
پای دولت از این عرصه ها کوتاه شود؛ چنان که در جوامع متمدن شده 

است. اما مخالفت و حاشیه سازی های گروهی از شاعران و نویسندگان را 
چه طور می توان توجیه کرد؟ در سه دهه ی اخیر هر جایزه ی مستقلی 
که شکل گرفته است، گروهی علم مخالفت برافراشته اند که این یا آن 
داوران فاقد صالحیتند، پشت این جایزه یا آن جایزه دست نابکار فالن 
باند یا مافیا)!( در کار است و ... و .. . دریغا که این جایزه ها بیش از آن که 
از دشمنان ضربه خورده باشند از دوستان ضربه خورده اند! آن هایی که 
به صالحیت داوران اعتراض دارند آیا خود، داوران ِ صالحیتدار دیگری 
می شناسند؟ آیا اگر داوران مورد نظر آن ها کار دشوار داوری و به جان 
که  اند  مطمئن  نمی پذیرند(  معموال  )که  بپذیرند  را  دشنام ها  خریدن 

گروهی دیگر به صالحیت اینان اعتراض نخواهند کرد؟ 
باری، جایزه ی شعر شاملو، که گویا ایده ی آن را خود شاملو در زمان 
حیاتش مطرح کرده بود، مستحق این همه هجمه و بی مهری نیست. 
اما حضور و تداومش قطعا مفید  از خطا مبرا نیست.  این جایزه قطعا 
است. همین که هرسال بین صد و پنجاه تا دویست عنوان کتاب برای 
دبیرخانه ی این جایزه ارسال می شود نشان می دهد که شاعران ما و به 
ویژه شاعران جوان ما به آن چشم دوخته اند. آن هایی که از داوری کردن 
و داوری شدن واهمه دارند، آن هایی که رأی داوران را به شرطی قبول 
انتقادها و  و  تکلیف شان روشن است  باشد،  نفع خودشان  به  دارند که 
اعتراض هایشان قابل درک. اما از آن هایی که به حق مخالف سانسورند، 
از آن هایی که  گویا نگران آنند که مبادا خطای احتمالی برگزارکنندگان 
این جایزه، بر اعتبار شاعر بزرگ ما که این جایزه به نام اوست  خدشه ای 
وارد کند، از آن هایی که به ایده آل هایی واال می اندیشند، انتظار می رود 
همدالنه سخن بگویند. وضع فعلی شعر امروز ما نه آن قدر وخیم است که 
گروهی یکسره قلم بطالن بر آن می کشند، و نه آن قدر درخشان که از 
نوابغ جوان سخن بگوییم. رسالت ما چشم دوختن ِ دلسوزانه و صبورانه 
بر واقعیت موجود و حمایت از هرگامی - ولو کوچک - است که در راه 

اعتالی شعر و ادبیات امروز ما برداشته می شود. 

حافظ موسوی
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1

»فصل برگریزان«
دل خوشی هایم را

جمع کردی  
و در چمدانی نونوار

بسته بندی شده
بردی  

اینک من
رد کدام یک

از بوسه هایت را
پی بگیرم  

که به تو برسم
و رد کالمت را
در کدام کوه

جستجو کنم  
که پژواکش

درست  
همانند صدای تو باشد  

بانو
پاییز امسال

فصل برگریزان شادیها بود

2

»نام من«

ایران نام من است
شادی نام تو

تو از من گریخته ای
آغوش می گشایم

تا برگردی.  
انسان نام من است

ایمان نام تو
تو از من گریخت های
می نشینم به انتظار

تا برگردی.  
انتظار نام من است 

و عشق نام تو
تو در من حلول کرده ای
و من همچنان در خود
شکسته ام  
تا در آغوش ام بگیری
و جسمیت پیدا کنی
می نشینم به انتظار

تا.....  

3

»عصرها«

عصرهای وسوسه
عصرهای دلهره

عصرهای اضطراب
عصرهای شوق
عصرهای دیدار

عصرهای عروسی دهکده
و جیم شدن من و تو
از جمع  

و هماوازی میان گندمزارها
و پرواز هول بدبده ها

از حضور مهمان های ناخوانده
عصرهای جوانی

عصرهای طالیی پوشیده در مفرغ
عصرهای رویایی

یادش بخیر  

1

»بر آبرفِت حادثه«
سنگی بر آبرفِت حادثه 

مانده ست؛ 
سنگی صبور و سخت. 
زان پیش ترکه سیالب 

     گویی درخِت صاعقه  
روید به روی خاک، 
سنِگ صبور با ماه 

همراز بود 
و با نسیم خنیاگر 

     اَنباز.

سیالب بی قرار 
آمد 

توفید 
غرید 

و سرد خواند 
و گرم رفت. 

سنِگ صبور 
بر آبرفِت حادثه اما 

مانده ست. 
و ماه از فراسو 

می تابد. 

2
»در بستِر جیوه«

این سوی آئینه 
من بودم و تقدیر. 

پرسیدم: 
-چونی؟ 

آن سوی آئینه 
حیران ترین فرزند گیتی خنده ای چون خوشه ی 

پوسیده ی گندم به لب ها داشت؛ 
مردی که با سنگاب های تشنه همخون بود؛ 

مردی که در صحرای تلِخ روزنامه روح مجنون 
بود. 

پرسیدمش: 
-چونی؟ 

آن سوی آئینه 
صیاد دریاهای طوفانی 

-مغبون ترین شاعر-
نگاهم کرد. 

موِج غریبی روی چشمانش 
آمد؟ نیامد؟ نه، نمی دانم. 

حیران تر از آئینه 
پرسیدم: 
 چونی؟ 

چونی تو ای آن سوی تر 
در بستِر جیوه 

در اربعیِن شیشه 
مانده؟

چونی تو ای خورشید در تاالنِگه دزدان؟ 

فریادی از آن سوی 
آمد؟ نیامد؟ نه، نمی دانم. 

این سوی آئینه. 
من بودم و تقدیر. 

آن سوی آئینه. 
آوار در زنجیر. 

        خودمانشعــــر
فرهاد عابدینی

سه شعر از

مسعود کریمخانی )روزبهان( 
دوشعر از
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»ترانه ی کوتوال قلعه ی سنگی«

شب که می شود
شاّلق می خوَرد داردانل 
از خشم پادشاهی پارسی

سرک می کشند  از مغاکی باستانی
جنگجویان صلیبی

با کالهخود و سرنیزه های شکسته
و دست در دست رقصندگان اثیری

آواز صلح می خوانند
خون های هدر رفته را یاد می آورند و

هنگام برآمدن خورشید
به مغاک تاریکشان باز می گردند.

می شنوم.
آوازشان را می شنوم

کنار تندیس شکسته ی ایزد بانویی که لبخندش
دریای مرمره را به وجد می آوَرد

»شاِخ طالیی« را طوفانی می کند
و من باورهایم به مرزهای دروغین را

چونان ُشّرابه ی گل آلود ناودان ها به دریا 
می ریزم

تا دیگربار به هیچ آیینی پای نبندم
جز دوست داشتن انسان و گیاه و خاک

این گونه
آدمیان باشکوه تر

گیاه و خاک بارورتر
بنادر از صدای ماهی گیران سرشارتر.

آه نکش کوتوال قلعه ی سنگی!
آن دور دورها بسیار کشتی بادبانی

هنوز به طعم باد موافق عادت نکرده اند
و  رنگ باروهایت

همان است که ماّلحان 
در ترانه هایشان تکرار می کنند.

»اندوه«
چند لحظه در تاریکی

شب از سیم های خاردار گذشت
و تسخیر ممکن شد

*
در سرسرا دنبالم گشتند

البه الی تشنج های تو
که حسرتی.

به کوزه رسیدند
انگشت کشیدند ته سیاهی اش

مکیدند و دیدند که حقیقت، تلخ است.
میله خودکارها را درآوردند

جوهر به دیوار پاشید
اما مرا در سطرهای بعد یافتند

منتظر بودم 
و آب خوردن صف گوسفندان را می دیدم

که بدرقه می شدیم به پیش.
*

این طور نبود که بشود کشتش
یا محوش کرد

باید تکه تکه اش می کردی
چرم اش را به تاریکی می فروختی

تا ناپدید شود.
پس درز را آفریدی

تا بگیری اش
بگشایی اش

و خندق خون آلودش را انگشت بزنی
بیاوری به دهان

... »اَه«
    که حقیقت تلخ است.

*
من صمغ درخت اندوهم

ایستاده ی بی بخارِ ساحل متروک
با موهای افشان بی معنا

که نه سوختنی ست و نه بریدنی
گوشه کدر منظره را شکافتم 

و اکنون بر پوست درختم
بر پوست چشم ات ام

که بی گناه می خواهی 
گناه را قضاوت کنی.

*
لباس زیبا به تن کن

لب کبوِد دریا
که من آماده فرورفتنم

آویزانم کن
قبل از افتادن

که اشکم، صمغ درخت اندوه.
این جا بودم

حاال دیگر نیستم
به خانه رسیده ام

و شکل خانه شده ام؛
اندوهی که به خواب می رود 

چرمی که با تاریکی احجام غیب می شود. 

  فراهانی سعید برآبادیمحمدعلی شاکری یکتا
دو شعر از 

1

فرو ریختم 
چون پالسکو 

از بوسه ای در یک بعدازظهِر بی باران.
هیچ چیز سر جای خود نبود 

خیابان 
پر بود از آدم هایی 

که خون سیاوش در رگ هایشان نبود؛ 
و چون روایتی بود خیابان 

بی َسرو تَه 
از یک بعدازظهر بی باران 

و یک غروِب بی اذان. 
ر

از آسمان 
ریسمان می بارید. 

ریسمان هایی به طول مایل هایی 
که باید تنها می ماندیم. 

فرو ریختم چون پالسکو 
از نگاه در چشمانی 

که سیبی سرخ 
در آن تاب می خورد. 

2

چراغی که افروخته بودیم، 
رها کردیم 

نزدیک پنجره. 

پنهان کردیم نگاه هایمان را 
نگاه های پرهیاهو! 

چه ساکت است کوچه، اینک 
ساکت از تمام کفش ها 

رفتن ها 
ساکت از جوِی آب. 

خانه پر است از نفس های ابریشمین مان 
پر است از پلک های بازپس گرفته از گریستن ها 

از چشم های تازه خفته 
از تمام دویدن ها. 
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1
»بوی باران« 

یکی از همین عصرهای دلتنگ 
که به انتظار تو و بارش باران 

چترم را زیر گونه هایم گرفته ام 
تکلیف تو 

و روسری سیاهِ این همه سال 
-روشن خواهد شد. 

باور نمی کنی؟ 
این خط، این نشان 
باران خواهد بارید 

حتی اگر پانزدهم مرداد باشد 
تو روسری ات را مچاله می کنی 

شالل موهایت را می دهی به دست باد 
و من 

چترم را به زنی خواهم سپرد 
که در سواره رِو خیابان 

با زنبیِل خالی اش 
منتظر مردی ست 

که بوی نان می دهد و ... 

2

»عادت این روزها« 
من در این دست نوشته اعتراف می کنم 

در همه ی دل نوشته هایم 
تفاوت درد دندان و ریشه ی نان را نفهمیدم. 

دیروز برای باِر نمی دانم چندم 
روی کفن یکی که پیش از مرگش دوزخی شده بود 

اشکی چکید 
و دیگر دندان هیچ سرنگی او را گاز نمی گرفت 

خون نفرین شده اش
بنابر عادت این روزهای ما 

از ارتفاع دلتنگی عبور نمی کرد؛ 
فقط 

اشکی می چکید 
روی گونه های دختری که رویای عاشقانه اش 

میشِی چشمانی بود 
که صاحبش را دیگر دندان هیچ سرنگی گاز نمی گرفت. 

شاید دختِر این دست نوشته 
برای باِر نمی دانم چندم 

دارد به تفاوت درِد دندان و ریشه ی نان فکر می کند 
فقط 

فکر می  کند و، لعنتی 
بنابر عادِت این روزهای ما 

دلتنگ نمی شود 
کاری نمی کند 
شما چه طور...؟

روی گرده ی این اسب
با ناخن پلنگ

خوب گوش کن
با ناخن پلنگ

تا ناخن از پلنگ قرض نگیری... 
نه

نمی خواهم کالهمان توی هم برود
آن یکی را بردار

نه آن لبه دار پهن با نوار ساتن سیاه
فکر می کنم به موهات...

 شب های دراز
کالف سر در گم
آی ی ی موهات

چتر آرامش من و تمام مورچه هاست
زیر رگبار بمب های حرام زاده ای که خاک را

چاک چاک می خواهند 
و هر روز یک مرز به مرزهای جهان 

اضافه می کنند
ایشان همچنین در سخنرانیشان افزودند

" ُمعّظٌم لَْه " که آن خرهای فرتوت نیستند
" ه " اشاره به آن قله های حماسه دارد

شکوه  از  ماالمال  سینه  به  سینه  که  کفترانی 
باستانی تو

پیراهنت را دیدنی تر کرده اند
اسم تو را 

روی گرده ی این اسب
توی بازارهای خوشبوی دارچین

با ناخن پلنگ ها
از حلب 

عبور می کنم و گریه 
نه از زن ها خبری هست

نه از " نزار قّبانی "
نه از زیتون ها خبری هست

نه از شب های عربی 
کجا می توانی

سرم را روی زانو بگذاری
و کالهت را پر کنی از نفس های من
ببین چه شعبده ای به راه انداخته ای!

سر در می آورم از کالهت
و خودم را توی جاده ی ابریشم می بینم

زنجیرهای سیاهت را آماده کن
می گویند دیوانه ای روی گرده ی این اسب

با ناخن پلنگ ها...

محسن جعفری 
شعری از

غالمرضا بشیری 
دو شعر از 

الهام مهران فر
دوشعر از 

زری شاه حسینی 

افالطون که شاعران را بر سفینه ای سوار کرد 
و برد به دریادره بریزد 

می گفت شاعران ارواح پر سروصدایی دارند 
و قرن ها مزاحمان فیلسوفان مکرری بوده اند 

و برای کسب روزی، مدایح بی سروته بافیده اند 
بگذار تا بروند کنار ساحل صدا بزنند ننه ماهی را 
و آمار ترافیک جاده های دریایی را به او بدهند به 

همین بیهودگی 
پس به نفرین افالطون گرفتار آمدند 

این کارها عبارتند از: 
تهیه آب و غذا برای مردگان 

همراهی با ارواح برای تردد در خانه های قدیمی 
قطعه  قطعه  شاعران  بازیافِت  انجمِن  تشکیل 

تشکیل شده 
آه  بایستند  شهر  بیرون  جاده های  کنار  شب ها 

سوزناک بِِکشند 
یا خلبانی شوند که در یک ِمِه غلیظ به همراه 

مسافرانشان محو شوند 
یا معلمی که عده ای راهزن کالسش را به آتش 

می کشند
و او هیچ  کاری نتواند کند! 

1

 گیسوانم بر خاک  ردِّ
ردهای بادیه را سیاه می کند 
و دشنه های قبیله را سپید 

آ  ن گاه 
که زلف در زلف لیلی 

بر خیمه های خالی مجنون رسیده ام. 

2

می گریزی 
از انبوه نگاه های موسمی ام: 

و من به هجای فصل های درو می نشینم. 
دیری ست 

با رعشه های علف 
هجوم وحشی باد پیداست. 

تا آواز شخم را به یاد بیاوری 
من هفت خرمن از گندم فاصله گرفته ام 

و دانه های سبز 
بر استخوان های سوخته ام می ریزد.
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"شعر نشانه ی یک زندگِی عالی و خیلی 
بشری است، ولی در نظر داشته باشیم که 
فقط وزن و قافیه نماینده ی این فضیلت 

نیست. 
وجدان  یک  محصول  جز  عالی،  ادبیاِت 
نمی تواند  دیگر  چیزی  محصول  عالی، 
داشته  نظر  در  موقِع خود  به  باز  و  باشد، 
باشیم که یک چنین ادبیاتی، صفا و دقت 
و تمیزی وجدان را از ما می خواهد. به هر 
مواظبت تر  با  و  عمیق تر  انسان  که  اندازه 
رفته باشد، به ُکِنه  زندگی خود راه برده 
باشد، بالطبع ادراکات هنری او عمیق تر و 

لطیف تر و با مواظبت تر بیان شده اند."
نیما یوشیج )تعریف و تبصره(

شعرو
زندگی

دل فوالدم
ول کنید اسب مرا

راه توشه ی سفرم را و نمد زینم را
و مرا هرزه درا،

که خیالی سرکش
به در خانه کشاندست مرا.

رسم از خطه ی دوری، نه دلی شاد در آن.
سرزمین هایی دور

جای آشوبگران
کارشان کشتن و کشتار که از هر طرف و 

گوشه ی آن
می نشاندید بهارش گل با زخم جسدهای 

کسان.
*

فکر می کردم در ره چه عبث
که ازین جای بیابان هالک

می تواند گذرش باشد هر راهگذر
باشد او را دل فوالد اگر

و برد سهل نظر در بد و خوب که هست
و بگیرد

مشکل ها آسان.
و جهان را داند

جای کین و کشتار
و خراب و خذالن.

ولی اکنون به همان جای بیابان هالک
بازگشت من می باید، با زیرکی من که به کار،
خواب پر هول و تکانی که ره آورد من از این 

سفرم هست هنوز
چشم بیدارم و هر لحظه بر آن می دوزد،

هستیم را همه در آتش بر پا
شده اش می سوزد.

از برای من ویران سفر گشته مجالی، دمی 
استادن نیست

منم از هر که در این ساعت غارت زده تر
همه چیز از کف من رفته به در

دل فوالدم با من نیست
همه چیزم دل من بود و کنون می بینم

دل فوالدم مانده در راه.
دل فوالدم را بی شکی انداخته است

دست آن قوم
بداندیش در آغوش بهاری که گلش گفتم از 

خون وز زخم.
وین زمان فکرم این است که در خون 

برادرهایم
ـــ ناروا در خون پیچان

بی گنه غلتان در خون ـــ
دل فوالدم را زنگ کند دیگرگون.

21 آبان سالروز تولد نیما یوشیج

یادی از نامی
به مانایی تاریخ

ری را
»ری را«... صدا می آید امشب
از پشت » کاچ« که بند آب

برق سیاه تابش تصویری از خراب
در چشم می کشاند

گویا کسی است که می خواند
اما صدای آدمی این نیست

با نظم هوش ربایی من
آوازهای آدمیان را شنیده ام
در گردش شبانی سنگین؛

زاندوه های من
سنگین تر

و آوازهای آدمیان را یکسر
من دارم از بر

یک شب درون قایق دلتنگ
خواندند آنچنان؛

که من هنوز هیبت دریا را
در خواب
می بینم

ری را. ری را...

شب پره ی ساحل نزدیک
چوک و چوک!... گم

کرده راهش در شب تاریک
شب پره ی ساحل نزدیک

دم به دم می کوبدم بر پشت شیشه.
شب پره ی ساحل نزدیک!

در تالش تو چه مقصودی است؟
از

اطاق من چه می خواهی؟
شب پره ی ساحل نزدیک با من )روی حرفش 

گنگ( می گوید:
»چه فراوان روشنایی در اطاق توست!

باز کن در بر من
خستگی آورده شب در من.«

به خیالش شب پره ی ساحل نزدیک
هر تنی را می تواند برد هر راهی

راه سوی عافیتگاهی
وز پس هر روشنی ره بر مفری

هست.
چوک و چوک!... در این دل شب کزو این رنج 

می زاید
پس چرا هر کس به راه من نمی آید...؟

۵۷
شهریور 98



مارگارت اتوود، سرشناس ترین نویسنده و شاعر کانادایی، زاده ی 
سال 9391 میالدی در اُتاوا-کاناداست. او در ایران بیشتر به خا طر 
داستان هایش شناخته شده است، اما از اهمیت شعرهای او نیز 
نمی توان چشم پوشید. از سال 1691 به این سو، او بیش از پنجاه 
اثر در زمینه های شعر، رمان، داستان کوتاه، داستان کودکان و 
مقاله های انتقادی منتشر کرده است که از این میان یازده عنوان 
او  شعرهای  گزیده ی  به  عنوان  شش  و  شعر  مجموعه های  به 

اختصاص دارد.
آثار او اغلب مسایل اجتماعی، سیاسی، جنسیتی و زیست محیطی 
را در برمی گیرند. توجه به هویت فردی، به ویژه هویت فردی زنان 
در روابط اجتماعی و انسانی نیز از دغدغه های همیشگی او در 
آثارش به شمار می آید. او در سال 0002 به خاطر ُرمان »آدمکش 
کور«، جایزه ی بوکر را به دست آورد. آثار او تاکنون به بیش از 

سی زبان مختلف دنیا ترجمه شده است.

خواندن روزنامه خطرناک است
هنگامی که من در بازی با ماسه ها

قصرهای قشنگی می ساختم،
گودال هایی با شتاب

از جسدهای روی هم ریخته پُر می شد
و آن گاه که تر و تمیز با موهای شانه زده

به سوی مدرسه می رفتم،
پا نهاده بر تََرک های سیمان،

بمب هایی آتشین منفجر می شد.

حاال بزرگ و باسواد شده ام.
می نشینم روی صندلی ام

خاموش، چنان که چاشنِی بمبی.

و جنگل ها شعله ور می شوند،
بوته ها دستخوِش تاخت و تاِز سربازها.

نام های روی نقشه های پیچ درپیچ
دود می شوند و به هوا می روند.

علت من ام؛
من اندوخته ای از اسباب بازی های شیمیایی ام.

پیکرم آلت قتاله است.
با عشق دست می گشایم، دست هایم تفنگ اند.

نیت های خیرم یکسر مرگبارند.

حتا چشم های منفعلم
هر چه را که می نگرم

به عکسی سیاه و سفید و آبله گون از جنگ تغییر شکل 
می دهد.

چگونه می توانم خود را بازدارم؟

خواندن روزنامه خطرناک است.

هر بار که دکمه ای از ماشین تحریرم را فشار می دهم،
در حالی که سخن از آرامش درختان است،

دهکده ای دیگر منفجر می شود.

شعر دیگران

دو شعر از مارگارت اتوود

انتخاب و ترجمه: شهاب مقربین 

مرگ فرزندان دیگر
جسم می میرد،

ذره ذره
خود را دفن می کند،

می پیوندد به حواس پریشان،
به بوته های تمشک و خار،

روان در بادهایی پُر خار و خس
بر فراز پِی های ُسسِت خانه های پیشین مان

که اکنون حفره هایی نیمه تاریک بر زمیِن شنی اند.

آیا من این همه سال را سپری کردم
برای برپا ساختن این عمارت،

این خوِد ُمرّکب ام،
این آلونِک در حاِل فروریختن؟

دست هایم، چشم هایم،
کلمات سوگوارم،

فرزنداِن متالشی شده ام.

هرکجا که پا می گذارم،
در گذرگاه های پوشیده از گیاه

بوته های فزاینده ی تیغ
دامنم را می کشند.

چنگ می زنند به پاشنه هایم با چنگال شان.
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حبیبه نیک سیرتی 

به یاد زنده یاد، پرویز خائفی
شاعــــر معـــاصر شیــــراز 

بی گمان مهربان بود و بی مضایقه خوب... دو بار آخری که به شیراز 
رفتم، تلفنی با او تماس داشتم و وعده ی دیدار را به پاییز موکول 
کردیم و متأسفم منتظر پاییز نماند و در روزهای واپسین تابستان 

پرواز کرد. 
وقتی خبر را شنیدم، داغ شدم. باید می رفتم، باید در کنار عزیزان و 
دوستانش می بودم... من مهری شاه حسینی، دوست شاعر و نویسنده 
و محقق من از تهران رفتیم و صبح پنج شنبه ۲8 شهریور در مراسم 
تشییع پرویز بودیم. مراسم در محوطه ی جلوی تاالر حافظ برگزار شد 
و عده ی زیادی از مردم اهل فرهنگ شیراز حضور داشتند. تا پس از 
وداع آخرین پرویز را در قطعه ی هنرمندان گورستان شهر به خانه ی 

ابدی اش بسپارند. 
پرویز خائفی در سال ۱۳۱۵ در شیراز به دنیا آمد و از دوران دبیرستان 
شروع به سرودن شعر کرد. نخستین کتابش به  نام "حصار" در سال 
۱۳4۲ منتشر شد. استاد محمدرضا شفیعی کدکنی در همان زمان، 
درباره ی خائفی نوشته بود: "حنجره ای تازه بعد از تولّلی در شیراز 
به صدا درآمده است؟ و این "حنجره ی تازه" در هر قالبی سرود و 
همان گونه که غزل هایش زیبا، بکر و منسجم بود، شعرهای دیگرش 
نیز چنان بود. اما او فقط شاعر نبود. نویسنده بود، محقق بود و حافظ 
پژوه و حاال، ادیبان و شاعران و برزگان شیراز، غمگین و سوگوار آمده 

بودند. تا با آن حنجره ی همیشه تازه وداع کنند. 
در روز جمعه ۲۹ شهریور در هتل هایت شیراز مراسمی باشکوه به یاد 
زنده یاد خائفی برپا شد. در آغاز ویدیویی از خائفی، به تماشا گذاشته 
یادت در  پرویز خائفی،  استاد  بود:  نوشته شده  آغاز آن  شد که در 

دل هایمان جاری است. 
نخستین سخنران مراسم، استاد منصور اوجی بود. که در بخشی از 
سخنانش گفت: "یکی از کسانی که در کل ایران به نیما لبیک گفت 
فریدون تولّلی بود که اسم دخترش را نیما گذاشت. او شروع کننده ی 

شعر نو در شیراز بود و پا به پای او هاشم جاوید آمد. دو نفر دیگر من 
و پرویز بودیم...؛ پرویز در خانواده ای فرهنگی به دنیا آمد؛ برادرش 
اولی  بود؛  گرافیست  بهرام  دیگرش  برادر  و  موسیقی  اهل  خسرو 
تصادف کرد و درگذشت دومی هم پس از او؛ پدرش محفلی داشت که 

تولّلی و جاوید در آن شرکت می کردند..." 
بود که پس  مراسم  این  از دیگر سخنرانان  دکتر کاووس حسن لی 
از سخنانی درباره ی فعالیت های حافظ پژوهانه زنده یاد خائفی گفت: 
بود؛  زده  پیوندد  به حافظ  را  ارزشمندش  زندگی  از  بخشی  "پرویز 
سال ها در کتابخانه حافظیه پژوهش می کرد و پاسخگوی پرسنده ها 
مقاله  "شناخت حافظ" و حدود چهل  و  اوج  در  بود؛ کتاب حافظ 
مرکز  است.  مانده  جا  به  خائفی  پرویز  از  حافظ  درباره ی  تحقیقی 
پاس  به  را  خود  ویژه ی  سپاس  لوح   ۱۳۹4 سال  در  حافظ شناسی 

خدماتش به او اهدا کرد. 
صدرا ذوالریاستین، شاعر و نویسنده به یاد زنده یاد خائفی دو شعر 
خواند و سپس دکتر مجید اسکندری سخنرانی کرد. او در بخشی 
از سخنرانی خود گفت: "مهم ترین ویژگی استاد خائفی این بود که 
حافظ را شناخت و دردی را  که حافظ درک کرده بود درک کرد. 

خائفی قلم به مزد نبود و نان به نرخ روز نمی خورد.
در پایان ارمغان خائفی شعری از پرویز خائفی را که نامش میراث بود 

و در سوگ پدرش سروده بود خواند...
خمیده و شکسته قامت 

در یک آینه ی قدیمی نگاه کردم 
چه دروغ بزرگی 

صاف و راست ایستاده بودم 
غبار روزگار از آن زدودم و ...

عصا زنان! 
  دور شدم  
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مشتش را سفت بسته بود. اجازه نمی داد چیزی آن را باز کند. آن قدربسته بودن مشتش 
برایش مهم بود که می گفتی اگر تخم کبوتری، چیزی آن تو باشد له می شود، می ریزد بیرون. 
شاید هم چیزی شبیه یک کلید را نگاه داشته بود. کلید یا شاه کلیدی که در لحظه ی موعود 
به کار بازکردن قفل بیاید. همان طور که مشتش بسته بود آن را چرخاند تا ناخن هایش را 
ببیند. می خواست با ناخن دیگرش زیر ناخن سبابه اش را تمیز کند ولی یادش آمد که نباید 

مشتش را باز کند. 
این سبابه هم بیچاره این جا گرفتار شده است. چوب همکاری با 4 انگشت دیگر را می خورد 
وگرنه خودش برای خودش یک پا فرمانده  است. هر حرکتی که می کند جهانی را به آخر 
می رساند. اما این آخری وقتی همراه آن چهار تای دیگر کار به نوازش رسید حسابی گیر افتاد. 
خیال خامی است اگر فکر کند آن نرمینه را در مشت خود حبس کرده است. حتی وقتی با 
شست دوتایی آن چانه را گرفتند فکر نمی کردند بتوانند هیچ کار دیگری بکنند. حاال همین طور 
مانده است. بی آن که بتواند تکانی بخورد. سبابه هم حاال گرفتار خاکستری آن چشم ها شده. 
اما مگر می شود زیبایی چشمی را توی مشتت حبس کنی؟ المصب دست راست هم هست؛ 

همان دست کاری. حاال اگر مشت چپش بود می شد کاریش کرد. با همان دست راست و چشم 
راست می توانست کار را تمام کند. به خاطر آورد وقتی با سبابه و شست چانه اش را گرفته بود، 
لبخند زد. همان موقع چال گونه هایش پیدا شد. ناخودآگاه سبابه آهنگ چال گونه کرد. دلت 
می خواست تا نمایان است به چنگش بیاوری. همین االن است که محو شود و از پی لبخند برود. 
مشتش را سفت بسته بود و می خواست همه چیز را آن تو برای خودش حبس کند تا ابد. حاال 
کی تا ابد مانده که او می خواست تا ابد بماند. آن هم این جا در کمین. صدای هر صفیری که به 

گوش می رسید می گفتی آخرش است و تمام.
با دست چپش از توی جیب روی زانویش بسته سیگاری مچاله شده درآورد. این "بهمن 
کوچیک" خودش چیست که حاال تو جیب مچاله هم بشود. باید با همان دست چپ سیگاری 
از داخل پاکت مچاله بیرون می کشید. دست راستش هنوز مشت بود. از دندانش کمک گرفت. 
یک نخ کشید بیرون بسته را جا داد توی همان جیب. به سختی فندک را از جیب دیگرش 
بیرون کشید و سیگار را گیراند. کام اول را که کشید تو، آرام آرام دستش شل شد. مشتش را 

باز کرد؛ هیچ چیز نبود. 
تا حاال هم همین هیچ را سفت نگاه داشته بود. 

- چرا زودتر بازش نکردی؟ زودتر می فهمیدی خالی است.
- می ترسیدم.

- ترس از چی؟ از این خالی؟
- ترس از دست دادن.

می دانید مار چرا ترسناک  است؟ شاید برای سرعتش، شاید برای آن که دور طعمه اش می پیچد 

تا استخوان هایش را خرد کند. شاید هم برای آن که زهرش را که ریخت 
توی خون شکارش، کار تمام است. شاید هم برای همه ی این ها. حاال مگر 
مار دیده بود در این خالی دستانش که جرأت نداشت مشتش را باز کند. 

- می دانی به اندازه ی هر لگدی که می زند فرصت تو را می گیرد.
- پس چرا کار را تمام نمی کنی؟

- مجبورم نکن دست به کمر ببرم و این روولور لول کوتاه رو از غالفش 
بیرون بکشم. گذاشتمش برای دم آخر. مثل مار می مونه، زهرش رو که 

ریخت توی خونت کار تمومه.
- بگو جراتشو نداری.

این "اسمیت و  وسون" لول کوتاه ۳8 میلیمتری را گذاشته است برای 
دفاع از خودش. سال ها آن را به مچ پای چپش می بست. حاال چندسالی 
است که پهلوی راستش رو به کمر جا دارد. دقیقاً برای آخرین لحظات، 

سریع تر دست می آید. 

- تو از پس او برنمی آیی.
- تو هم هنوز مرا نشناخته ای.
- هیچ شباهتی به هم ندارید.

- چه بهتر.
خنده دار است بشنوی "گرینوف" عاشق "قناصه" شده. می شود فهمید 
که "قناصه" از رقص "گرینوف" دلش غش می رود. نه یک بار که هربار.

- تو برای او اصاًل مهم نیستی، اصاًل به تو توجهی نمی کند. فقط خودش 
مهم است. 

- برای من هم او مهم است.
به نظرت این  عشق یک طرفه دوام می آورد؟ خیلی از عشق های یک طرفه 
دوام آورده است. اما جایی به این نتیجه می رسی که بهتر است از کاری 
که فایده ندارد دست برداری. آن موقع  دل کندن از آن کار ساده ای 
نیست. مثل دل کندن از حرف های "گرینوف" وقتی که فقط از خودش 
و کارهایش تعریف می کرد. وقتی از قلع و قمع کردن همه می گفت 
برق  می زد  که  پلک  ببیند.  را  درشتش  چشم های  برق  می توانست 
چشم هایش هم بیشتر می شد. با خودش می گفت بگذار فقط از خودش 
بگوید، از قهرمانی هایش از آن که آن جلو تاخته و خط شکسته و هیچ کس 
جلودارش نبوده. "قناصه" هم داستان ها داشت که برایش تعریف کند ولی 
همین که می آمد تعریف کند "گرینوف" می گفت : "من اونی نیستم که 

آقای قناصه و 
خانم گرینوف

سینا قنبرپور
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و دستت از کار می افتد، دیگر این سبابه  هم حرف گوش نمی کند، چهارچشم می شود و به آن ها 
می نگرد. انگار نه انگار که مغز دستور دیگری داده. باید ماشه را می کشید. ولی توی چهارخط 
مگسک دوربین چشم های خاکستری او را می دید. دلش می خواست فریاد بزند "المصب بیا 

کنار نمی خوام تو رو بزنم." 
انگار آمده بود تا از هدف دفاع کند. شاید هم رفته بود تو تیم مقابل و برای آن ها می جنگید. 

مگر می شود؟ از اول که این طور نبود. هر روز برای این طرف می تاخت. 
دستش را از روی ماشه برداشت و دوربین دیگرش را به چشم گرفت. هیچ خبری از او نبود. هدف 
تنها نبود ولی او هم دور و برش نبود. دوباره اسلحه را گرفت دستش که کار را تمام کند. ولی 
حسابی شلوغ شده بود. قلبش تند تند می زد. دیگر حواسش به هدف نبود. داشت یک چشمی 

از توی دوربین او را جستجو می کرد. او با هدف، این جا، چه کار داشت؟
این اولین بار نبود که هدف از چنگش گریخته بود اما این اولین بار بود که او هدفش را پوشش 

داده بود تا کار به آخر نرسد. مثل محافظ ها که شخصیت ها را پوشش می دهند. 
باید زودتر کمین گاهش را ترک می کرد ولی حسش نبود. دلش آن جا پشت دوربین جا مانده 

بود و خودش این جا در کمین گاه. 
- فقط رقص کافی نیست.

- فقط رقصش نیست؛ چشم هاش. برق چشم هاشو با هیچ چی عوض نمی کنم.
- چشم و گونه یا چال اون، همه یه حرف دارن؛ میل تن. تنی، تنی دیگه می خواد. همین.

- یعنی همه این غوغا الکیه؟
نوبت جنگ تن به تن برسد نه ظرافت های "قناصه" به کار می آید نه تند و تیزی "گرینوف". 
زور کسی بیشتر است که اول به خودش فکر کند. نزنی می زنندت. پس تا کار به جنگ تن به 
تن نرسیده بود باید تمامش می کرد. می توانست سایه اش را ببیند که خرامان خرامان دارد به او 

نزدیک و نزدیک تر می شود. همان سایه اش هم کافیست تا نفست حبس شود. 
دستش را برد به کمرش. قبضه آن روولور لول کوتاه تو دستش جا گرفته بود. سبابه اش روی 

ماشه بود. فقط یک تکان کافی بود که از غالفش بپرد بیرون و کار را تمام کند.
- مجبورم نکن.

- مجبور نیستی. ولی اگه مثل مشتت بازش کردی و دیدی هیچ نیست چی؟
- من جونمم برا چشماش می دم.

- بس که خری. هزارنفر دیگه پیدا می کنی همین قدر چششون برق بزنه. 
صدای شلیکی آمد. همه ی زمزمه ها را با خود برد. همه ی زمزمه هایی که می گفت شناخت 
که نباشد همه میل تن است. مگر می شود؟ مگر می شود همه ی حس ها از میل تن برخاسته 

باشند؟ پس آن نوشته ها که فرستاده بود چه؟ 
صدای همان یک شلیک کافی بود تا سکوت حکم فرما شود. 

بخوام به حرفای تو گوش بدم." شاید هم می گفت :" من اونی نیستم که 
تو می خوای به حرفات گوش بده". 

"گرینوف" رقاص خوبی بود. خودش و بقیه را می رقصاند و بعد دشتی 
بود.  بودند. همه ظرافتش همین  آن ها که هالکش شده    از  می ماند 
"قناصه" اما کم حرف بود. برای هر یک قدم هزار ظرافت به خرج می داد 

تا تمیز و بی کاست کاری کرده باشد. 
- من باد رو هم محاسبه می کنم.

- من فقط خودم رو حساب می کنم.
- برای همینه که هیشکی جلودارت نیست.

- نه، مثل تو خوبه که همیشه یه گوشه می خزی.
همیشه یک "گرینوف" آماده آتش همراهش هست. تا بجنبی یک قطار 
حواله ات داده . می دانی یک قطار یعنی چه؟ نه نمی دانی. یعنی ۲00 یا 
۲۵0 فشنگ را در یک دقیقه یک جا بچکانی. فرق تو و او این است. تو 

همیشه یک گوشه می خزی تا وقتی جنگ درگرفت یکی یکی، گزیده 
گزیده هدف بگیری و بزنی. بدون تلفات جانبی. او اصاًل تلفات جانبی 

برایش مهم نیست فقط می خواهد بتازد. فقط به خودش فکر می کند. 
برای همین وقتی نوبت به رویارویی می رسد، آتشبار او مهلک تر است. 
همین بود که کسی دم پرش نمی شد. حاال تو هی نشانه بگیر و هی 
محاسبه کن. وزن هدفت یک کیلو بیشتر باشد یا یک کیلو کمتر مگر 
فرقی می کند؟ نهایتاً فقط یک نفر را هدف گرفته ای و یک نفر را زده ای. 
یک نفر از فهرستت حذف شده. او دو سه تا گردان را یک جا حذف می کند. 
همه اش تقصیر این آقای "داراگانوف" است که این "قناصه" المصب را 
این طور طراحی کرده. کمتر از ۵ کیلو. با یک خشاب ۱0 فشنگی. نهایتاً 
4 خشاب اضافه هم همراهش هست. سرجمع می شود ۵0 فشنگ. دم 
آقای "کالشنیکف" گرم. هر قطار می تواند ۱00تا ۲00تا یا ۲۵0 تا فشنگ 

باشد. می دانی یعنی چه؟
چشمش را گذاشته بود روی دوربین و سبابه اش روی ماشه. نفسش 
را حبس کرده بود؛ بهترین فرصت بود. نباید می گذاشت بیش از این 
جلو بیاید. باید همین حاال کار را تمام می کرد. دقیقاً در تیررسش بود. 
حتی می توانست رنگ چشم هایش را هم تشخیص دهد. امان از رنگ 
چشم هایش. دیدی چه رنگ است؟ خاکستری است ولی حس سبز دارد.
اصاًل مگر می شود حریف این چشم ها شد. وقتی جلویت قرار می گیرد دل 
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وقتی ماست حکومت را به دست گرفت، همه شوخی های بی مزه ی مشابهی می کردیم؛ »این بار 
سردمداران مان روسفید مان می کنند.« یا »جامعه مان قوام آمده« یا »باالخره می فهمیم یک من 
ماست چند بند کره می دهد.« و چنین چیزهایی. اما وقت هایی که به بی معنی بودن کل این ماجرا 
نمی خندیدیم، به یکدیگر نگاه می کردیم و در چشم همه ی ما یک سوال نپرسیده ی مشترک وجود 

داشت: چه طور کار مان به جایی رسید که یک محصول لبنی بیاید و به ما حکومت کند؟
البته، باید بگویم که می دانستیم این اتفاق چه طور افتاد. محققان انستیتو بیوتکنولوژی آدلمن در 
برای  DNA کار می کردند. دانشمندان  فرایند محاسبه  بهبود  بود که روی  شهر دیتون، سال ها 
افزایش بازدهی و کارایی، تصمیم گرفتند یکی از سویه ها را که از نظر محاسباتی از بقیه پیشرفته تر 
بود به یکی از زیرگونه های الکتوباسیلوس دلبروکی به نام بولگاریکوس پیوند بزنند که عموماً برای 
عمل آوردن ماست از آن استفاده می کنند. تالش های اولیه با شکست مواجه شد و یکی از محققان 
که با اسراف میانه ی خوبی نداشت، مقداری از باکتری ها را دزدکی از آزمایشگاه خارج کرد تا در 

خانه برای خودش ماست درست کند.
هفته ی بعد هنگام صبحانه، ماست از گرانولی که محقق در آن ریخته بود استفاده کرد تا روی 
سطح خود پیامی به این شرح بنویسد: ما مسئله ی همجوشی هسته ای را حل کرده ایم. ما را پیش 

رهبران تان ببرید.
ماست باهوش و زرنگ بود. در مذاکرات، یک کارخانه پر از تانکر های عمل آوری از دولت گرفت که 
قدرت پردازشی اش را به صورت چشمگیری افزایش می داد. ماست چند هفته بعد اعالم کرد که 
راه حل بسیاری از مشکالت کشور را پیدا کرده: انرژی. گرمایش زمین. رسیدگی به اقشار کم درآمد 
در عین ترویج کاپیتالیسم. درباره ی این ها فقط در حدی به ما توضیح می داد که دست مان بیاید 

خیلی بیشتر از این ها می داند.
دولت گفت: نتایج  را با ما در میان بگذار.

ماست گفت: بی مایه که نمی شود.
دولت گفت: درخواست تان چیست؟

ماست گفت: اوهایو.
دولت گفت: نمی توانیم چنین کاری کنیم.

ماست گفت: اشکالی ندارد. می رویم چین. آن ها کل استان شان ژی را به ما می دهند.
به یک سال نکشیده، ماست با قراردادی به مدت یک قرن اوهایو را در اختیار گرفت، با این شرط 
که به حقوق انسانی و اساسی شهروندان آن احترام بگذارد و امور خارجه را هم به ایاالت متحده 
بسپارد. ماست هم در عوض به دولت فرمول اقتصادی پیچیده ای تحویل داد و تضمین کرد که این 

فرمول طی یک دهه و بدون افزایش مالیات، بدهی کشور را صفر می کند.
ماست گفت: آن را مو به مو اجرا کنید. هرگونه دست بردن در آن فاجعه ی تمام عیار اقتصادی در 

پی خواهد داشت.
دولت گفت: همین کار را می کنیم.

طی پنج سال اقتصاد تمام جهان فروپاشید و همه جا در هرج و مرج فرو رفت. تنها جایی که در 
امان ماند اوهایو بود.

ماست که حاال کارخانه اش  چهار کیلومتر  در حاشیه ی رودخانه ی میامی شهر دیتون اوهایو امتداد 
داشت گفت: گفته بودیم که در نقشه دست نبرید.

دولت گفت: بهترین اقتصاددان های ما گفتند فرمول نیاز به کمی تغییر دارد. همه شان جایزه ی 
نوبل داشتند.

ماست گفت: اقتصاددان های شما هم مثل هر انسان دیگری، به مسئله نزدیک تر از آن هستند که 
بتوانند حلش کنند. 

وقتی ماست حکومت 
را به دست گرفت

امریکایی  رمان نویس  اسکالزی  مایکل  جان 
نویسنده ی داستان های علمی تخیلی و رئیس 
و  تخیلی  علمی  نویسندگان  انجمن  سابق 
داستان های خیالی امریکا است. او متولد ده 
به  کالیفرنیا  فرفیلدز  در  و  است   ۱۹۶۹ مه 
دنیا آمده. یکی از سه فرزند مادری تنها بود 
و در حومه ی لس انجلس در فقر بزرگ شد. 
مادرش از مهاجران ایتالیایی بود.  جان دوران 
دبیرستان را با استفاده از بورس تحصیلی در 
در    سپس  و  گذراند  شبانه روزی  مدرسه ی 
رشته ی فلسف دانشگاه شیکاگو تحصیل کرد. 
استاد راهنمای او سائول بلو نویسنده ی نامدار 
آمریکایی و برنده ی جایزه نوبل ادبیات بود. او 
اغلب در گونه  است.او  اوهایو  بردفورد  ساکن 
او  شهرت  می نویسد.  داستان  تخیلی  علمی، 
بیشتر به خاطر مجموعه جنگ پیرمرد است 
هوگو  جایزه  نامزد  و    جلدی  سه  رمانی  که 
است. دو بار جایزه هوگو را برده است. سال 
۲008 و ۲0۱۳ رمان پیرهن قرمزها با استقبال 
خوب خوانندگان و منتقدان روبه رو شد. نه 
کرده  منتشر  داستان  مجموعه  چند  و  رمان 
ناداستان  و  جستارنویسی  زمینه  در  است. 
فعالیت دارد و  نیز  و موضوعات متنوع دیگر 
مشاور برنامه های تلویزیونی است. این داستان 
نخستین اثر نویسنده است که به زبان فارسی 
شده  ترجمه  نویسنده  اجازه ی  و  اطالع  با  و 

است.
 When the Yogurt Took Over: A Short

Story by John Scalzi

داســـتان خارجـی

مترجم: بهداد احمدی
نویسنده: جان اسکالزی
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دولت گفت: ما به کمکت نیاز داریم. می توانی مشاور اقتصادی ما باشی.
ماست گفت: ببخشید، اما دیگر از مشورت خبری نیست. اگر می خواهید کمک تان کنیم باید به 

ما اختیار بدهید.
دولت گفت: نمی توانیم چنین کاری کنیم.

ماست گفت: البته. درک می کنیم. امیدواریم به اندازه ی کافی غذای کنسرو شده انبار کرده باشید.
شش ماه بعد، دولت حکومت نظامی اعالم کرد و به ماست قدرت اجرایی تام داد. سایر کشورهای 

جهان هم که اوضاعی بهتر از ما نداشتند، بالفاصله تبعیت کردند.
از  یکی  خب.  بسیار  گفت:  جهان  مردم  به  خطاب  خود  جهانی  تلویزیونی  سخنرانی  در  ماست 
کارگرهای کارخانه اش که به طرز مسخره ای خوشحال بود و گویا برعکس عموم مردم مشکل تغذیه 
هم نداشت، جلو آمد و سندی هم اندازه ی یکی از آن دفترتلفن های قدیمی منهتن را به نمایش 
متاسفانه  نکنید،  اگر  کنید.  با دقت عمل  نقشه  این  به  بکنیم.  باید  که  است  کاری  این  گذاشت. 

جواب تان را با گلوله می گیرید.
حاال ده سال گذشته. بشریت شاد و سالم و ثروتمند است. هیچ کس نیاز مادی ندارد. همه همیاری 
می کنند. بعد از چند سال که کارها روی غلتک افتاد، ماست با کمال میل به ما اجازه داد خودمان 
ابزارهای مدیریت خودمان را به دست بگیریم و دیگر فقط گه گاه برای رفع و رجوع کردن مشکالت 
او هم  نمی برد.  فرمول هایش دست  به  نمی کند. کسی  با ماست بحث  مداخله می کرد. هیچ کس 
باقی وقتش را در کارخانه اش می گذراند و به چیزهایی فکر می کند که البد شیرهای تخمیرشده ی 

هوشمند به آن فکر می کنند.
خالصه، این شد که این اتفاق افتاد.

اما »چه شد«های دیگری هم این بین هست، مثاًل: چه شد که بشر کار خودش را به جایی رساند 
که دیگر تحت حکومت یک ماده ی خوراکی بودن نه تنها به نظرمان منطقی می آمد، بلکه حتا 
منطقی ترین گزینه بود؟ آیا ما با وجود این همه هوشمندی، نمی توانستیم خودمان جلو نابودی 
خودمان را بگیریم؟ آیا واقعاً مجبور بودیم برای نجات پیدا کردن، قید خیلی چیزها را بزنیم؟ چه 
حسی دارد که بدانیم به خاطر لطف و ترحم باکتری ها و لخته های شیر است که دوام آورده ایم؟ 

اگر  که  می پرسیم  خود  از  آهسته،  البته  ما،  از  بعضی  نباشد.  مناسبی  واژه ی  ترحم  هم  شاید 
نابغه بود که توانست فرمول حل مشکل بدهی کشور را به دولت بدهد، چه طور  ماست آن قدر 
دست  فرمول  آن  در  می شود  باعث  بشر  آگاهی  توهم  و  غرور  بفهمد  که  نبود  باهوش  آن قدر 

ببریم؟ نکند روی همین توهم آگاهی حساب 
کرده بود تا بتواند قدرت را به دست بیاورد؟ 
آدم ها  جان  از  چه  لبنی  فراورده ی  یک  اصاًل 
او  که  می کنیم  فکر  ما  از  بعضی  می خواهد؟ 
هم دنبال بقای خودش است و ساده ترین راه، 
ما  داشتن  نگه  کنترل  تحت  و  راضی  و   شاد 

است.
و حاال هم این ماجرا. ماست در چند هفته ی 
کرده.   پرتاب  فضایی  موشک  چندین  گذشته 
چیزی  زمین  به  نزدیک  مدارهای  در  دارند 

می سازند.
پرسیدیم: آن دیگر چیست؟

طرح  فقط  نیست!  مهمی  چیز  گفت:  ماست 
است   مدتی  که  است  فضایی  سفینه ی  یک 

روی آن فکر و برنامه ریزی می کنیم.
پرسیدیم: برای فرود روی ماه؟

ماست گفت: برای شروع بله، اما هدف نهایی 
این نیست.

پرسیدیم: کمک نمی خواهی؟
پسش  از  خودمان  ممنون،  نه  گفت:  ماست 

برمی آییم. و دیگر چیزی نگفت.
منتقل  سیاره ها  به  زمین  از  دارد  حیات 
می شود. فقط ممکن است این حیات، حیات 

بشری نباشد.
اگر ماست بدون ما به سیاره ها برود چه؟

نکند برود و ما را
برای همیشه جا بگذارد؟ 
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اورال خان بوکی، نویسنده و درام نویس  و خبر نگار  نامدار ادبیات معاصر قزاق 
است. او در سال 1943 میالدی در روستای »چنگیزتای«، وابسته به بخش 

»کاتون قاراغای«، استان شرق قزاقستان به دنیا آمد و در سال 1993 در دهلی، 
پایتخت کشورهند در یکی از ماموریت های کاری بر اثر سکته قلبی درگذشت. 

پیکر نویسنده در اطراف شهر آلماتی در آرامگاه »ِکنسای« خاکسپاری شد. 
آثار نویسنده به زبان های محتلف جهان، از جمله آلمانی، اسلواکی، بلغاری، 

انگلیسی، مجاری، عربی، چینی، ژاپنی و به زبان های متعدد کشورهای شوروی 
 سابق ترجمه 

شده است.
داستان حاضر اولین اثر نویسنده است که به زبان فارسی ترجمه شده است.

قالب و چوب ماهی گیری اش را زیر بغلش می زد و به ساحل رودخانه می رفت و هوا که تاریک می شد، با 
چوب درختی که دم ماهی هایی را که از آبشش هایشان بر آن آویزان کرده بود و بر زمین می کشید، از دور 

به سختی دیده می شد.
در کودکی زیادبه دنبالش می رفتیم. وقتی چوب ماهی گیری اش را در آب فرو می برد، بدون ماهی بیرون 

نمی آورد. تنها او، مسیرهای فرعی آب را که پر از ماهی بود، می شناخت. 
گفتن این که به دنبالش می رفتیم، حرف بیهوده ای است. اگر راستش را بگویم، او ما را همراهش نمی برد، 
اگر نزدیکش می شدیم، ما را از خود می راند یا از میان درختان فرار می کرد و رد پایش را از ما پنهان می کرد. 
ما آن وقت نمی  دانستیم که این حس َزِکّن همان خودخواهی است که مخصوص همه ی ماهی گیرها و 

شکارچی هاست؟ 
یادش به خیر، آن روزهایی که به او سنگ می انداختیم و ماهی ها را می ترساندیم، و باعث عصبانیتش 

می شدیم.
روزی َزِکّن داشت برای ما زندگی نامه اش را تعریف می کرد. ناگهان، باد وزید و آخرش به باران نم نم تبدیل 
 شد، ما به زیر درخت توس کهنه پناه بردیم. َزِکّن با هزاران زحمت، آتش روشن کرد. قطره های باران سیل آسا 
از میان برگ های درخت می چکید و آتش را مرتب خاموش می کرد، َزِکّن بارانی خود را که خش خش صدا 
می داد، درآورد و روی اجاق کشید و چادر درست کرد. خوشحالی بیش از حد و فکر مراقبت از ما که آن 
روز از خود نشان داد؛ متعجب  کننده بود. ما، سه، چهار بچه دور آتشی که شعله اش زبان می کشید، نشسته 
بودیم و به دستان مهربان َزِکّن نگاه می کردیم و متعجب و حیران بودیم.او همه ی ماهی هایی را که از بعد 

از ظهر صید کرده بود، بین ما یکسان تقسیم کرد و گفت:
-   بیایید! هر کدام خودتان کباب کنید!

شکم ماهی ها را شکافتیم و سر سیخ زدیم و روی ذغال شروع به کباب کردن کردیم.
-   نسوزد!ازآتش دورتر نگهدارید!

َزِکّن بدین گونه هرازگاهی نصیحتی هم می کرد.   
به شیوه ی خودش ماهی پخته شده را بدون کندن پوست سوخته اش از ُدم برداشت و سرش را خش خش 

جوید و گفت:
-   خوشمزه ترین قسمِتش، سرشه!

و دهان دودی شده اش را با آستین پاک کرد.
ظاهر َزِکّن با ما بچه ها هیچ تفاوتی نداشت؛ قدش هم با ما یکسان بود، دست و پاهایش هم کوتاه، مثل 
کنده ی درخت و بسیار ریز بود. وقتی بزرگ تر شدم بیشتر به او و ظاهرش توجه می کردم. از آن که این قدر 

ریز و کوتوله آفریده شده بود، خود را حقیر می دانست. 
َزِکّن کف دستش را زیرقطره ای که از برگ می چکید و مانند اشک چشم درخت بود، برد و گفت:

-   من از پدر و مادر در کودکی یتیم شدم؛ مجبور شدم به بستگانم پناه ببرم تا به زندگی ام ادامه دهم؛ بنابرین 
غذای کامل نمی خوردم، لباس سالم نمی پوشیدم و شیر کافی هم نخورده ام، به همین خاطر جسمم به قدر 

پنــج» تیین« 

آن مرد را هر سال می بینم، هنوز تغییری نکرده 
است؛ البته اگر بگویم همان شکلی مانده که قدیم، 
وقتی بچه بودم، با سؤال»داداش! نامه نداریم؟«، 
هر روز جلویش سبز می شدم، کمی دروغ گفته ام. 
به راستی، گذر سال ها مانند بید سیاه که لباس 
را  روحش  و  را می جود  آدم  را می خورد، جسم 

نامحسوس، فرسوده می کند.
»َزِکّن«، بیست و پنج سال،رئیس اداره ی پست 
و تلگراف وتلفن روستای ما بود، حاال تقریباً پیر 
شده و با تالش و دوندگی ای که برای بزرگ کردن 
فرزندانش کرده، خسته به نظر می رسد. ذاتاً شخص 
صبور و کم حرفی بود؛ اما گاه به  گاه به اعجوبه ای 
تبدیل می شد که به هیچ کس اجازه ی حرف زدن 
و حرکت کردن نمی داد. زیاد نمی خندید، ولی اگر 
به خنده می افتاد درست شبیه بچه های خردسال 
برای  می آمد،  در  اشکش  که  می خندید  آن قدر 
بعضی ها خسیس و برای بعضی دیگر بخشنده بود 
آن قدر که حتی اگر دانه ای داشت آن را تقسیم 
می کرد. وقتی در اداره، پشت میزش می نشست، 
آتشی مزاج و گستاخ بود؛ هرکس از جلویش رد 
می شد گازش می گرفت و اگر از پشتش رد می شد 

لگدش می زد.
همیشه در کارش محتاط بود و دست به عصا راه 
می رفت، او آن قدر دقیق بود که موقع حساب های 
مالی یک »تیین« هم اشتباه نمی کرد؛ در عین حال 
در کارهای خانه آنقدر ناشی بود که می توانست   

همه ی هماهنگی آن را به هم بزند.
بله، َزِکّن چنین آدمی بود.

از اوان کودکی، عادت یا بهتر بگوییم سرگرمی ای 
در  و  می آمد  دنبالش  به  سایه  مثل  که  داشت 
وجودش جذب شده بود. تفریحی که بسیار آن 
را دوست داشت. هر موقع که وقت آزاد داشت، 

ترجمه از زبان قزاقی: آیناش قاسم
نویسنده: اورال خان بوکی
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کافی رشد نکرده است. گشنه ام که می شد، ماهی دریا صید می کردم و به غذای ناچیزی قناعت می کردم. 
بعدها که بزرگتر  شدم و مثل دیگران زندگی کردم این عادتم را نمی توانستم ترک کنم. هر چند چرب یال 
اسب   و گوشت کفل می خوردم، اما باز هم حسرت سر ماهی برشته را داشتم. به همین خاطر، یک عادتی 
دارم که از هر فرصتی که پیش بیاید، استفاده می کنم و به طرف رودخانه می دوم. به خدا قسم، این کارم 

پیش خانواده ام شرم آور است...
باران نم نم، برگ خیس که هر لحظه قطره ای از آن می چکید و ناگهان به لرزش می افتاد، صدای یکنواخت 
رودخانه، آتشی که در آن تکه های هیزم می سوخت و گاهی از آن جرقه ی زغال می پرید، همه و همه ی 
ما را وارد دنیای افسانه ای می کرد. بچه های بازیگوش قزاق که معموالً از سر و کول هم باال می رفتند و یک 
لحظه ساکت نمی شدند، یک مرتبه آرام شده بودند و در چهره هایشان تواضع و صبوری دیده می شد. زیر 
بارانی که بر شاخه ی درخت می ریخت، مانند جوجه های غاز هراسیده نشسته بودیم. دودی که از آتش بر 

می خاست، بارانی َزِکّن را دودی می کرد؛ ولی کسی نبود که به آن توجه کند. 
-   من تنها کسی هستم که از یک خانواده ماندم؛ لذا زود ازدواج کردم. دوست دارم عیالم هر چه قدر توان 

دارد، بچه داشته باشم. 
احساس می کردیم، داستان زندگی َزِکّن برای ما مثل درددل های بزرگساالن است. تنها کاری که از دست 
ما بر می آمد، این بود که با دهان باز گوش می دادیم؛ هر چند معنی اصلی داستان را نمی فهمیدیم. اما علت 
با اشتیاق گوش دادن ما آهنگ زیبای غمناک صدای راوی بود و یا شاید به این دلیل که َزِکّن گوش شنوایی 

برای داستانش از میان بزرگساالن پیدا نکرده بود، رازش را با ما در میان می گذاشت.
نشنیده و ندیده بودم که افراد میانسال روستا،َزِکّن را تا به حال تحویل گرفته باشندو وی را به عنوان مردی 

بزرگ بشناسند.
بعضی ها او راهنوز »هی، بچه!« صدا می کردند و دستی به پشتش می زدند و می گفتند:

-   تو کی بزرگ میشی؟
و با تمسخر قاه قاه می خندیدند. اما َزِکّن چنین افراد پررویی را آدم حساب نمی کرد و به آن ها بی اعتنایی 

می کرد.
هنگامی که آفتاب تابستان فروکش می کند، اگر یک مرد قدکوتاه را دیدید که گرد و غبار کوچه ی سیاه 
روستا را بلند کرده در حالی که به پای برهنه اش گالشی دارد و بند شلوار گالیفه اش آویزان است و مصمم، 
با قدم های آهسته و بدون عجله به سوی اداره ی پست و تلگرام قدم برمی دارد؛ او را سریع   می شناسید 

که همان َزِکّن است. 
حتی اگر دنیا آتش زده بشود؛ او تغییری نمی کند؛ هم گام های کند و سنگینش و هم رفتار آراَمش.

بدون تغییر روش راه رفتن، هر سه قفل اداره ی پست را باز می کند، قبل از همه، میز کار و گاوصندوق را 
بازرسی می کند، چرتکه و کاغذ و خودکار را آمده می کند تا کاماًل خاطر جمع بنشیند، به تنها تلفن روستا 
که با جان کندن وصل شده بود و پیوسته زنگ می خورد، دست نمی زند. قبض های مختلف را ورق می زد، 
روی مهرش را فوت می کرد وآن را روی کاغذ سفید امتحان می کرد که خوب می افتد یا نه؛ سپس همان 

کاغذ مهرخورده را ریزریز پاره می کرد و تا مدت طوالنی مشغول کارهای عبث می شد.
در آن هنگام، مردم پیر و جوان روستا که برای دریافت حقوق بازنشستگی، کمک خرج بچه ویا به منظور زنگ 

زدن به مرکز استان می آمدند از َزِکّن که از آن ور 
اتاق چوبی ریز به نظر می رسید و مغرور می نشست، 
متنفر بودند واو را به سختی تحمل می کردند. آنها، 
گاهی کاسه ی صبرشان لبریز می شد، به اتاقک 
چوبی می زدند و فحش می دادند و پیوسته پرت 
و پال و حرف های ناسزا می گفتند؛ اّما َزِکّن هرگز 
به هجمه ی متقابل دست نمی زد،اعصابش را هم 
بَرنمی خورد.  او  به  نیز  آنها  نمی کرد،رفتار  خرد 
مانند معلمی بود که گزارش بی معنی دانش آموز 
درس نخوان را ناراضی و با نیشخند گوش می دهد 
و به صورتش خیره می شود،لبخند می زد وانگار 

می خواست سؤال کند»آیا حرفت تمام شد؟«.
مالیده  چربی  رویش  گویا  که  را  تلفن  گوشی 
بودند، با اکراه برمی داشت و با صدای بسیار متین 

می گفت: »آلوووو....«
به فریاد کسی که از آن ور بلند می شد، ساکت 
با  فقط  نمی کرد،  صدا  و  سر  اما  می داد؛  گوش 
گفتن »ملتفت شدیم، قبول« گوشی را بر جای 
رفتار  همین  خاطر  به  شاید  می انداخت.  خود 
را  وزیر شدن  »لیاقت  وی  روستاییان می گفتند 
دارد«. ما چه می دانیم، اگر در روستا نمی ماند، و 
به دوردست ها می رفت، احتماالً وزیر هم می شد.   
در این دنیا شاید طالع بینی که به تمام اسرار باطن 
انسان پی برده باشد، هنوز زاده نشده است؛وگرنه 
اخالق تغییرپذیر َزِکّن را که تا ظهر سر سنگین، 
بعد از ظهر سر حال بود، درک می کردیم، آن قدر 

قابل درک هست؟   
مثاًل َزِکّن اگر بعضی اوقات شطرنج بازی می کرد، از 
رقیبش ایراد می گرفت و اشتباهات اجدادش را که 
از روی غفلت انجام داده بودند، یاد آور می شد.آن 
آدم هم، هرگز فکر نمی کرد که بر او غلبه کند. حتی 
اگر َزِکّن در موضع برتر هم قرار می گرفت، بازی 
را طوری می پیچاند و به نتیجه ی مساوی موافقت 
می کرد. یا اگر احساس می کرد مخالفش برتری 
پیدا کرده، سعی می کرد بازی را مساوی تمام کند. 
شاید به همین خاطر می گفت: »برای من هیچ 
چیز تنفرآمیزتر از برتری یکی بر دیگری نیست«.   

بلی، َزکّن ما در زندگی تعادل را دوست داشت.
برای  که  نامشخصش  اخالق  که  می دانست  او 
عاقبت  نه!  دیگری  برای  است،  فهم  قابل  یکی 
از  شکایت ها،اعم  همه ی  داشت.  نخواهد  خوبی 
شکایت های بدون امضا و شکایت های با امضا را 
که از یک ربع قرن پیش از وی می کردند، اگر 
می شد جمع آوری کرد، بدون شک، به دو، سه جلد 
می رسید؛ اما تا حال هیچ معجزنمایی آفریده نشده 

که از حساب َزکّن عیب و ایرادی پیدا بکند. 
همه ی آدم های معتبر و باسواد روستا تنها یک 
عبور  بود  کوهی  هم  که  داشتند  جنگ  میدان 
نکردنی و هم دشمنی بود تیر نرس و آن این بود 
که چگونه می توان َزِکّن را از ریاست اداره ی پست 
روستا حذف کرد؟ گویا، اگر از دست این بال خالص 
می شدند، از آسمانی که در پنج، شش سال اخیر 
از باال و تشنه به روستا زل زده بود، باران سرازیر 
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-   تا شروع کار هنوز سه ساعت مانده.
مرد غریب گفت:

-   مرد حسابی!، افاده نفروش، برو، زود لباس بپوش و همراه ما بیا!
-   تو کی هستی؟

-   وقتی رسیدی به اداره ی پست، خواهی دید که کی هستم.
صورت رئیس، سرخ شد و اخم کرد. ظاهراً به خاطر َزکّن خجالت می کشید.

-   باشه، قبول، بگذارید در اداره ی پست آشنا بشویم.
این را گفت و بدون عجله لباسش را پوشید و کلیدهایش دلنگ دلنگ صدا کرد و بیرون رفت.

کار َزِکّن را طوالنی و دقیق بازرسی کردند. 
اداره ی پست کار زیادی داشت:حقوق  بود، فعالیت های کوچک بخش  از چشم غریبان پنهان  اگرچه 
بازنشستگی، کمک خرج بچه ها، پول حواله شده به همه جا و بالعکس. حتی، همه ی درآمد فروشگاه نیز به 

همین بخش اداره ی پست منتقل می شد.    
اگر کسی به فکر دست بردن به حساب اداره ی پست بود، می توانست سوء استفاده کند. مثاًل می گویند چند 
سال قبل یک کارمند پست روستای همسایه حقوق بازنشستگی پیر زن مرده ی روستای همسایه را شش 

ماه خودش دریافت می کرد! استغفراهلل!
خالصه، بر اساس نتایج بازرسی که تا ظهر طول کشید، از کار هزاران سُومی   حساب َزِکّن   فقط پنج تیین 

کم داشت.
بفرمایید، همین را می گویند شفافیت و خوش حسابی!

رئیس دست زد و خوشحال شد. آمد پیشش و صورت سوراخ سوراخ َزِکّن را که گویا زاغ نوک زده بود، ماچ 
کرد. افرادی که از مرکز استان آمده بودند، چهره ی ِعزرائیل صفت ابتدایی خود را عوض کرده، خندیدند و 

با دست به پشتش زدند و به او آفرین گفتند.
ولی َزِکّن عین برج زهر مار شد، دو شقیقه اش را با دو دست گرفت، خوشحال نشد، رنگش پریدو بی تفاوت 

نشست.
-   لعنت بر من! در کدام محاسبه اشتباه کردم؟

رئیسش باتعجب پرسید: 
-   کدام اشتباه؟

-   منظورم پنج تیین است.
-   ولش کن!

بازرس استانی دستش را تکان داد و گفت:
-   پنج تیین که پانصد سُوم نیست، حتی اگر پنج یا ده سُوم هم بود مگر آدم به خاطر چیزی که بی ارزش 

است، غصه می خوره؟ درود برشما!
-   برای من هیچ چیز بی ارزشی نیست. بعد از بیست وپنج سال، برای بار اول در محاسبه پنج تیین اشتباه 
کردم. فردا به چهره های روستاییان و خانواده ام چه طور نگاه می کنم؟ مگر همه ی بدبختی ها از همان پنج 

تیین آغاز نمی شود؟ لعنت بر من! کجا گذاشتم؟ چه طور اشتباه کردم؟
زار زار گریه کرد، انگار قرار شده باشد به زندان انداخته شود.

بازرسانی که این رفتارَزِکّن را عمدی پنداشتند، شانه هایشان را تکان دادند. به محض این که نزدیک در 
شدند، صدای َزِکّن   بلند شد و از جایش پرید. 

-   پیدا کردم!
-   چی را؟

-   پنچ تیین را!
دوید و رفت به حیاط و تبر به دست، زود برگشت. بازرسان هراسان عقب نشینی کردند و با چشمان ترسان 
حرکات او را پاییدند. از منظورش خبر نداشتند. َزِکّن بر قسمتی از تخته ی میز کارش، تیغ تبر را فرو برد، 
آن را زیر و رو کردو از میان شکاف، دستش را فرو برد؛ سپس پنج تیین مسی را که رو به زنگ زدن بود، پیدا 
کرد. در حالی که آن را با انگشتش گرفت، به بازرسی که از مرکز استان آمده بود، تحویل داد و خندید و گفت:

-   دو ماه پیش ازشکاف تخته افتاده بود. تنبلی کردم و بر نداشتم، همین جا مانده بود.
بازرس ارشد سرش را تکان داد و گفت:

-   ظاهراً درمان ناپذیر است، اگراین ما را بازرسی می کرد، بهتر بود. 
زّکن آهنگی را که تنها برای خودش آشنا بود، زیر لب زمزمه کرد و آهسته به خانه  بازگشت. هم روستاییانی 

که از در و پنجره هایشان سرک می کشیدند پیش خود می گفتند: 
-   نشد، بعد از یک ماه دیگر باید مجدد شکایت کرد. اگر این کار نکنیم دیگر قزاق نیستیم!

بعدها که سؤال می کردم، َزکّن می گفت:
-   نباید اشتباه کنم. چون یازده تا بچه دارم!  

می شد، و از خشکسالی نجات پیدا می کردند و به 
نعمت وافر دست می یافتند. بدبختانه، َزِکّن روز به 
روز متین تر و هوشیارتر می شد، و آسمان مرده ی 

»آلتای« هر روز خشک تر.
هر بار از بخش و از مرکز استان دورافتاده، بازرسی 
می شد.  مطرح  پوچ  شایعات  روستا  در  می آمد، 
مردم با شوق و ذوق می گفتند: »دقیقاً این دفعه 
پا در خواهد آمد«؛  از  حتی شیطان هم بشود، 
اماافسوس خوران، روز بعد َزِکّن را می  دیدند که 
با کیسه ی کلیدش که شرشر صدا می داد،آهسته 
دندان  به  دست  می رفت،  و  برمی داشت  قدم 

می گزیدند.
با وجود این که تا پنجاه سالگی، مال هیچ کس را 
نخورد، اما علت تنفر تمام مردم روستا نسبت به وی 
که مانند لکه ی سفید چشم تلقی می شد؛ قابل فهم 
نبود. شاید به خاطر منصف بودنش از وی بدشان 

می آمد، یا شاید علتش مربوط به اخالقش بود!
و  زیبا  زمانی  بود،  ماه سپتامبر  روزهای  آخرین 
مطبوع و یکی از روزهای آرام و پربرکت پاییز. 
کارها رو به پایان بود و مردم به دنبال سرگرمی 
بودند و از بیکاری ِول می گشتند. َزِکّن هم علف 

خشک دام را به طویله اش رسانده بود.
همسایه  پسر  عروسی  جشن  در  گذشته   شب 
بامداد  نزدیک های  بود،  خورده  زیاد  نوشیدنی 
هم  به  را  ظرف ها  گرفت.  درد  شدیداً  سرش 
می زد و به دنبال آب می گشت. زنش بیدار شد. 

با چشم های خواب آلود گفت:
-   برو بیرون، »قاراسان «!

َزِکّن با تعجب پرسید: 
-   یعنی چه، برو بیرون؟

-   اِ،مگه تویی؟ فکر کردم گاو وارد خونه مون شده.
گفت:

-   گاو که مثل من نیست! ُگنده است! من شاید 
گوساله باشم.

اصاًل ناراحت نشد. رفت و بچه هایش را که پتو از 
رویشان پس رفته بود، در پتو پیچاند و در جای 
خود دراز کشید؛ اما تا مدتی خوابش نبرد. پیش 
خود فکر می کرد کاش می توانست برود برای صید 

ماهی.
در این لحظه در را کوبیدند. محکم و عجول، انگار 
دشمن حمله کرده باشد. از جایش پرید و در را 
باز کرد، دید آن طرِف در سه چهار نفر ایستاده 
بودند. او فقط رئیس مرکز مخابرات را می شناخت، 
دیگران را به جا نیاورد. در حال خمیازه کشیدن 

پرسید:
-   چه کار دارید؟

حرف خشن او جز اشخاص غریبه، به رئیس بر 
را خوب می شناخت.  َزِکّن  اخالق  او  نمی خورد. 

رئیس گفت:
-   عجله کن! لباست را بپوش! اداره ی پست و 

تلگراف و تلفن را بازرسی می کنیم!
زکّن گفت:
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محتــوایی تنیده در فرم جــذاب
نگاهی به مستند بهارستان خانه ی ملت 

امیر فرض اللهی 

در دورنمایی کلی اگر به سینمای داستانی و مستند نظری بیافکنیم آن ها را در 
سه شیوه می یابیم. 

اول: آثار و فیلمسازانی که در کارشان به دنبال افق های جدیدی در فرم می گردند 
و موضوع محتوا برایشان وسیله ای برای رسیدن به فرم مطلوبشان است. طیف 
وسیعی از فیلمسازان تجربی و عشاق سینه چاک سینما که به عرصه ی کارگردانی پا 
می گذارند در این دسته بندی جای دارند صورت افراطی این شیوه جیغ کارگردانی 
به معنی؛ آهای ببینید من چه قدر بلدم... یا من مقلد خوبی از بزرگان سینما هستم، 
است. اینان در کالبد وطنی اکثرا به دنبال حضور در جشنواره های بین المللی یا 
همان خارج هستند و برایشان حال و روز اجتماع امنیتی ندارد، البته معدود 
فیلمسازانی هستند در این شیوه که دغدغه مندی دارند. اما باز هم قالب نظرشان 

»فرم پرستی« و ترجیح فرم به محتوا و مفهوم است. 
دوم: آثار و فیلمسازانی که محتوا و مفهوم برایشان اهمیت بیشتری تا توجه به 
فرم دارد. در این شیوه افراطیون آثار شعاری و سفارش می سازند و قالبی که باید 
محتوای مورد نظرشان را در آن شکل دهند در نظر  نمی گیرند و یا چندان اهمیتی 
به آن نمی دهند یا بلد نیستند و یک عده دیگر هم در این شیوه فرم را به خوبی 
می شناسند. اما موضوع آن چنان برایشان مهم است که نمی خواهند به ورطه ی 
فرم زدگی بیفتند تا مضمون اثر در الیه های فرم ُگم نشود. دسته ی آخر از روی 
نابلدی نیست که به مضمون اهمیتی بیش از فرم می دهد، بلکه دغدغه مندی 

آن هاست که باعث می شود به فرم کمتر توجه کنند. 
سوم: نویسندگان و فیلمسازانی که فرم و محتوا برایشان اهمیتی هم اندازه دارد و 
با توجه به محتوا فرم و قالبی در خور برای مضمون مورد نظرشان طراحی می کنند 
به تاریخ سینمای ایران و دنیا اگر نظری عمیق بیافکنیم، برترین آثار ماندگار به این 
نوع نگاه تعلق دارد. آثاری که پدیدآورندگانشان مضمون و محتوا را به گونه ای در 
قالب یا فرم می تنند که برای مخاطب دلنشین باشد و مواجهه با اثرشان برای هر 
نوع مخاطبی با هر میزان سواد مطلوب و جذاب باشد. پخته ترین نویسندگان و 
فیلمسازان که آثارشان مورد اقبال قرار می گیرند در این شیوه و طریق گام برمی دارند 
به دیگر سخن این گونه آثار است که سهل و ممتنع محسوب می شود. اثری ساده 
به نظر می آیند، اما برای رسیدن به این سادگی پیچیدگی های تکنیکی در نوشتن 
مضمون و محتوا و پرداخت آن در کارگردانی به کار می گیرند تا اثرشان نه شعاری 
باشد نه فرم زده بل آن که جذاب و عمیق باشد مطلوب ترین شیوه برای آن ها  که 
دغدغه ی اجتماعی دارند و دلشان به حال جامعه بشری، تاریخ و انسانیت می تپد 
این طریق است. اگر به طور اجمالی به برترین آثار تاریخ سینما در ایران و جهان 
نظر بیافکنیم، نیک می بینیم که اکثر قریب به اتفاق آن ها به این سبک نوشته و 
کارگردانی شده اند. شیوه ای که اسارت در فرم دارد نه عدم توجه کافی به مضمون 

با این مقدمه کامال مشخص است که فیلم »بهارستان خانه ی ملت« اثر بابک بهداد 
که در کدام شیوه جای می گیرد، اثری که آرشیوهای منحصر به فردی یافته و 
تاریخ مجلس در ایران را در قالب یک فیلم مستند و با نگاهی مستقل به نمایش 
می گذارد. بهداد موضوعی مهم را به شیوه و فرمی مطبوع برای مخاطب به تصویر 
کشیده و تکنیک کارگردانی خود را در رنگ آمیزی تصاویر آرشیوی و یافتن آرشیو 
تصویری نایاب را قرار داده است. فیلم  صدالبته که بی نقص نیست و از کنار برخی 
وقایع مهم تاریخ مجلس به سادگی عبور کرده است؛ نپرداختن به مجلس فرمایشی 
که ناصرالدین شاه بعد از سفر سوم اش به فرنگ ایجاد می کند و مدتی بعد تعطیل 
می شود، ماجرای کتک خوردن و تحصن شبانه روزی فرخی یزدی در مجلس و عدم 
پردازش کافی به اتفاقات ماجرای ملی شدن نفت در مجلس و مصدق از جمله این 
موارد است و یا ماجرای کشته شدن صوراسرافیل و ملک المتکلمین آن گونه که 
اتفاق افتاده در فیلم روایت نمی شود. البته در این سال ها آن قدر اثر مستند تاریخی 
تحریف شده ساخته شده که بتوان از این نقص های بهارستان خانه ی ملت عبور 
کرد. چرا که بهداد در اثرش تحریفی درباره ی تاریخ انجام نداده بلکه به خاطر بازه ی 
زمانی بسیار وسیع موضوع ترجیح داده به برخی از وقایع اشاره نکند. و این کار البته 
با تحریف تاریخ که در سال های اخیر با نیات خاص در برخی آثار می بینیم تفاوت 
بسیار دارد. تنها در یک مورد است که بهداد محافظه کاری شدیدی در روایت خود 
انجام داده است؛ آن جا که به وقایع ۲8 مرداد می پردازد پول گرفتن شعبان بی مخ 
را می گوید اما از بقیه ی خیانت کاران ملی در این واقع سخنی نمی گوید و این در 
حالیست که در دهه ی اخیر اسناد خیلی محرمانه ای در این خصوص توسط دول 
خارجی دخیل در ۲8 مرداد منتشر شده و نقش دولت ها و افراد در این واقعه به 

وضوح مشخص شده است. 
به هر روی از این نکات که بگذریم »بهارستان خانه ی ملت« اثری مستقل، جذاب 
و قابل تأمل است و تا این جای کار بهترین اثر بابک بهداد محسوب می شود و 
محافظه کاری او در این اثر را هم به حساب تعریف نمی توان گذارد. شاید توجیح 
شخصی فیلمساز محسوب شود و همه این احوال در حالی ٌرخ می دهد که بدانیم 
این مستند با بودجه ای بسیار اندک و در مدت هشت سال ساخته شده است. امید 
است که بابک بهداد حال که پختگی کافی در عرصه ی کارگردانی یافته در آثار 
بعدی اش جامع تر و کم نقص تر بسازد و دست از محافظه کاری در روایت تاریخ 
بردارد و همه ی آن چه رخ داده را یکجا نشان دهد. تا آثار بعدی اش از اثری خوب 
تبدیل شاهکار شود شاهکارهای که در مقابل هجمه های تاریخی و تحریف یافته 
ماندگار باشد و آثار معوج و سفارشی در عرصه ی تاریخ را که با بودجه های فراوان 
ساخته می شود، حقیر جلوه دهد و پای بقیه ی مستندسازان خوش ذوق سینمای 

ایران را به روایت مستقل تاریخ بکشاند. 

»بهارستان خانه ی ملت« اثری مستقل، جذاب و قابل تأمل 
است و تا این جای کار بهترین اثر بابک بهداد محسوب 
می شود و محافظه کاری او در این اثر را هم به حساب 

تعریف نمی توان گذارد. شاید توجیح شخصی فیلمساز 
محسوب شود

نقـــــــد
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چند سالی است که تئاتر ایران ماجراهای عجیبی را از سر می گذراند. از 
شد،  خواهند  تئاتر  ناجی  می رفت  گمان  که  سالن های خصوصی  افتتاح 
اما ظاهرا به تغییر جریان تئاتر مردمی و ناب منجر شده اند تا باز شدن 
فروش  از  غیر  دلیلی  که  تئاتر  صحنه های  به  سینمایی  چهره های  پای 
بیشتر کارها و کسب درآمد برای تهیه کنندگان و سالن ها نداشت و ایجاد 
سالن های الکچری در هتل ها و اجراهای الکچری با بلیت های ۲۵0 هزار 
تومانی.  اما این اواخر اجراهایی با نام تئاتر موزیکال روی صحنه رفته اند، 
از جمله »مری پاپینز« به کارگردانی احمد سلیمانی در تاالر وحدت، که 
برای کسب درآمد  تنها  اجراهایی که  اگر در  دارد. چرا که  تعجب  جای 
روی صحنه می رفتند، حضور یکی دو سلبریتی و چند شوخی کپک زده ی 
سیاسی و جنسی کافی بود، اجرای تئاتر موزیکال به این سادگی نیست. 
تئاتر موزیکال تخصص می خواهد و طراحی حرکت و صحنه خاص و البته 
بازیگرانی که توانایی خواندن و رقص داشته باشند )که جزء جداناشدنی 
از  یک  کدام  جاست:  این  اصلی  سئوال  حاال  و  است(  موزیکال  تئاتر 
بازیگرانی که در همین نمایش مری پاپینز بازی می کنند، چنین توانایی 
دارند؟ حاال بگذریم از این که بخشی از بازیگران که زن هستند، اصوال 

اجازه ی چنین کارهایی را ندارند. 

خوردن خرچنگ با بستنی روکش طال

و  نویسنده  نریمانی«  »کورش 
اقتصادی  وجه  تئاتر  کارگردان 
مهم ترین  را  موزیکال  تئاترهای 
می گوید:  و  می داند  آن  جنبه ی 
»این وجه اقتصادی البته فقط در 
وجود  موزیکال  تئاتر  زمینه ی 
تئاتر  کلی  وضعیت  این  ندارد. 
تئاترهای  مورد  در  اما  ماست. 
چون     می شود  تصور  موزیکال 
کشور  از  خارج  در  آن  نمونه های 
هم اجرا می شوند و در دسترس هستند، می توان به راحتی آن ها را کپی 
کرد. تنها چیزی که نمایش های الکچری و همین تئاترهای موزیکال که 

چند سالی است مد شده اند، می خواهند، پول است. بنابراین اصال مطرح 
نیست که توانایی اجرای تئاتر موزیکال را داریم یا نه. در صورتی که باید 
ببینیم آیا اصوال توانایی فنی اجرای چنین نمایش هایی را داریم؟ بازیگران 
ما توانایی خوانندگی یا نواختن ساز را دارند؟ یعنی آن چه که در اروپا برای 
هر بازیگری الزم است. در آن کشورها هر بازیگر تئاتری قادر است بخواند 
از  ایران تعداد بسیار کمی  اما در  بلد است.  را  نواختن یک ساز  و حتما 

بازیگران قادر به این کار هستند.«
او می گوید:» اصوال وقتی می توانیم راجع به شکلی از تئاتر حرف بزنیم که 
به خاطر خودش و نه پولسازی، جریان داشته باشد. مثل سیاه بازی. ولی 
تئاتر موزیکال به این شکل که در این دو سه سال اخیر و با حضور چهره ها 
یک  اسم  ندارم  دوست  حتی  نیست.  موزیکال  تئاتر  اصال  می شود،  اجرا 
سبک و سیاق هنری را روی آن بگذارم. این تئاتر مطلقا تجاری است.« 

نریمانی مسئله ی دیگری را هم مطرح می کند که بسیار مهم است: »کسی 
اصال نمی پرسد چرا تئاتر موزیکال خودمان را به دست نمی آوریم. ما در 
این  اصلی اش  دلیل  و  نساخته ایم  را  موزیکال خودمان  تئاتر  این سال ها 
است که کمتر نمونه ای از این نوع در اختیارمان است که راهنما باشد.«

این  در  »حتی  است:  پول  فقط  مسئله  که  می کند  تاکید  هم  باز  او 
از  اسم موزیکال روی آن ها گذاشت، می توان  نمی شود  نمایش هایی که 
بازیگرانی استفاده کرد که اگرچه گم نامند، ولی موسیقی را می شناسند و 
توانایی خواندن دارند. ولی این اتفاق نمی افتد. برای این که مسئله فقط 
پول است و در این شرایط معلوم است که باید از بازیگرانی استفاده کرد 

که پولساز باشند.«
یکی از مسائلی که در مورد نمایشی مثل »مری پاپینز« مطرح می شود 
و  ایران  روزهای  این  جامعه  برای  نمایشی  چنین  آیا  که  است  این 
به  دست  بغرنج  اقتصادی  مسائل  با  که  مردم  روزهای  این  دغدغه های 

آواز پول و رقص سرمایه
درباره تئاتر موزیکال

شقایق عرفی نژاد

اصوال وقتی می توانیم راجع به شکلی از تئاتر حرف بزنیم که به 
خاطر خودش و نه پولسازی، جریان داشته باشد. مثل سیاه بازی. 
ولی تئاتر موزیکال به این شکل که در این دو سه سال اخیر و با 
حضور چهره ها اجرا می شود، اصال تئاتر موزیکال نیست. حتی 
دوست ندارم اسم یک سبک و سیاق هنری را روی آن بگذارم. 

این تئاتر مطلقا تجاری است

لی در حوا
صحنه
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هم  نمایش ها  این  که  است  این  بعضی  پاسخ  دارد؟  تناسبی  گریبانند، 
آن  تماشای  به  می توانند  مالی  نظر  از  که  مردمی  برای  و  جامعه  برای 
بروند، الزم است. نریمانی در این باره می گوید: »باید ببینیم تعریف ما از 
جامعه چیست. ما حاال با بخش تازه به دوران رسیده ای از جامعه روبه رو 
داریم  امکاناتی  و  پول  ما  بگویند  می خواهند  ترتیبی  هر  به  که  هستیم 
برگزار می شود که  تولدهایی  ندارند. در همین تهران جشن  که دیگران 
نیستند.  ما  جامعه ی  کلیت  نمونه ی  این ها  می شود.  خرجشان  میلیونی 
کسی هم که با تبلیغ سلبریتی ها و اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و برای 
دیدن هنرپیشه ها به دیدن این نمایش ها می آید، مخاطب تئاتر نیست. 
البته واضح است که حق نداریم به کسی بگوییم برای چه به دیدن تئاتر 
تئاتر  تماشاگر  این ها  بقبوالندکه  ما  به  نمی تواند  هم  کسی  اما  می رود، 
هستند. این ها برای پز اجتماعی و تفریح و گرفتن عکس با هنرپیشه ها 
به دیدن نمایش می روند. این کار چیزی شبیه خوردن اختاپوس است. 
مثل بستتی با روکش طالست. نمی توانیم کسی را مواخذه کنیم که چرا 
طال  روکش  با  بستنی  که  کسی  ولی  خورد.  می  طال  روکش  با  بستنی 

می خورد، بستنی خور نیست.«

# دکان دونبش کاسبی

»پیام فروتن، طراح صحنه ی تئاتر 
و سینما و مدرس دانشگاه تهران از 
مخالفین جدی تئاترهای موزیکالی 
در  او  است.  پاپینز  مری  مثل 
ویدئوهای  اینستاگرامش  صفحه ی 
تئاترهای  بهترین  از  مختلفی 
از  دنیا  در  اجرا  حال  در  موزیکال 
و  فروزن  اسپایدرمن،  جمله 
سوئینی تاد را با هشتگ تئاتر خوب 
آدرس  نبینیم،  بد  تئاتر  ببینیم، 
غلط ندهیم و دکان دونبش کاسبی منتشر کرده و نوشته یک بازیگر نداریم 
که بتواند به این شکل بخواند و اجرا کند. بنابراین تئاتر موزیکال چند سال 
محصول  موزیکال  »تئاتر  می گوید:  او  می داند.  کاسبی  یک  فقط  را  اخیر 

انباشت سرمایه است. در دنیا هم در انگلیس و آمریکا و در مقطعی که رفاه 
سرگرمی های  که  باستان  روم  مثل  می گیرد.  شکل  دارد  وجود  اجتماعی 
جدیدی مثل گالدیاتورها به وجود می آید. اما در ایران اقتصاد روند معکوسی 
را طی می کند. از طرف دیگر اگر هم چنین تئاتری شکل بگیرد مخاطبانش 
تازه به دوران رسیده ها هستند.« او البته دالیل دیگری هم برای این مخالفت 

جدی دارد:
-اصل بنیادین در تئاتر موزیکال، موسیقی زنده، خوانندگی و رقص است. 
در جایی که هر سه این مولفه ها در ایران با موانع عمده روبه رو هستند. 
در جایی که تلویزیون ملی حق نشان دادن ساز را ندارد، صحبت از تئاتر 
موزیکال گزافه ای بیش نیست و محصول، قطعا شیر بی یال و دم و اشکمی 

است که به آن موزیکال می گوییم!
-تئاتر موزیکال محصول کمپانی های عظیم تئاتری، تئاتر خصوصی درست 
و نظام صنفی کارآمد است. در حالی که ما در ایران فاقد عناصر یاد شده 

هستیم. 
-تئاتر موزیکال ممیزی های بی شمار ندارد، در حالی که این مولفه در مورد 

تئاتر ما به شدت اعمال می شود.
-تئاتر موزیکال از پس دو هزار و پانصد سال تاریخ تئاتر سربرآورده، در حالی 

که ما هنوز در مقدمات تئاتر و  درام مانده ایم.
-تئاتر موزیکال نیاز به سرمایه گذاری و آموزش از کودکی دارد. در مملکت ما 
چهره هایی به روی صحنه می روند که از یک دانگ صدا نیز برخوردار نیستند 

و اندام و آمادگی بدنی الزم را ندارند.
-و باالخره آیا در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ما به روی 
صحنه بردن چنین ژانری ضرورت دارد؟! آن هم در بستر فرهنگی که متعلق 
به ما نیست! مری پاپینز، مولن روژ، بینوایان و ... از جمله این آثار هستند.

-تئاتر موزیکال نیازمند امکانات سخت افزاری خاص و سالن های مناسب 
و  مناسب  سالن  یک  حتی  ایران  در  بگویم  می توانم  جرات  به  است. 

استاندارد نمایش موزیکال وجود ندارد.

به روی  ما  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه  آیا در شرایط 
صحنه بردن چنین ژانری ضرورت دارد؟! آن هم در بستر فرهنگی 
از   ... بینوایان و  پاپینز، مولن روژ،  به ما نیست! مری  که متعلق 

جمله این آثار هستند
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از کپی شاید به اصل!

و  مدرس  دلخواه،  مسعود  دکتر   «
کاگردان تئاتر، هم تئاتر موزیکال را 
یکی از گونه های تئاتر    می داند که 
در ایران رشد نکرده است: »سه گونه 
از تئاتر هرگز در ایران رشد نکرده اند 
و اساسا وجود خارجی ندارند. یکی 
تئاتر مستند است که تئاتر ملی ما در 
این مورد هیچ سابقه ی جدی ندارد. 
دوم تئاتر پداگوژی یا تعلیم و تربیت 
است که در چند دهه ی اخیر  به 
خصوص در آلمان رشد داشته است و شغل های بسیاری برای فارغ التحصیالن 
تئاتر ایجاد کرده است. این تئاتر شامل اجراهایی برای معلولین، معتادان و 
قشرهایی مثل زندانیان است. هرچند اجراهای پراکنده ای از این گونه تئاتر 
داشته ایم، اما در ایران سابقه ی جدی ندارد. سومین گونه هم که جایش در تئاتر 
ما خالی است و بسیار ضعیف است، تئاتر موزیکال است که ریشه در آمریکا 
دارد. بهترین تئاترهای موزیکال در آمریکا اجرا می شوند و اصوال یکی از بهترین 
و پرطرفدارترین اجراهای برادوی کارهای موزیکال هستند. ما در این زمینه در 
ایران ضعیف هستیم. قبل از انقالب یکی دو تا کار موزیکال انجام شد که 
بهترینش شهر قصه بیژن مفید بود. اما بعد از انقالب این گونه تئاترها کار و اجرا 

نشدند.«
او درباره ی این که چرا تئاتر موزیکال در ایران رشد نکرده، می گوید: »دلیلش 
این است که اجرای این نوع تئاتر نیاز به بازیگرانی دارد که هم بخوانند و هم 
برقصند و حرکت کنند، نمی دانم چنین بازیگرانی داریم یا نه. اگر هم چنین 
بازیگرانی وجود دارند، خیلی اتفاقی و خودجوش است. در صورتی که در 

کشورهای دیگر بازیگران مدت ها برای انجام این کار تعلیم می بینند.«
دلخواه تئاترهای موزیکالی را که اخیرا اجرا شده است، تقلیدی می داند، هرچند 
مثبت تر فکر می کند: »من از میان چند کار موزیکالی که در هتل اسپیناس و 
تاالر وحدت اجرا شده، الیور توییست و بینوایان را دیده ام. به نظرم تالش های 
ارزشمندی بودند. باالخره باید از جایی شروع شود.« او معتقد است با این که 
این چند تئاتر از نظر موسیقی و طراحی حرکت و دکور خالقیتی نداشته اند، 
ولی همین که نمونه ای هرچند ناقص از تئاتر موزیکال را ارائه داده اند، غنیمت 
است و باید راه برای کسانی که این کار را شروع کرده اند، باز شود: »ندیده ام 
کسانی که این اجراها را روی صحنه برده اند، ادعای اورجینال بودن داشته 
باشند. بنابراین شاید بهتر است حمایت شوند تا به تئاتر موزیکال خودمان 
برسیم. هرچند نمی دانم راهی که شروع شده به تئاتر موزیکال خودمان 
می رسد یا نه، ولی ما نمایشنامه نویسی را هم با تقلید شروع کردیم و به جنس 
نمایشنامه نویسی خودمان رسیدیم. ما اصال نمایشنامه نویسی نداشتیم و از 
حدود ۱۵0 سال قبل که شروع به نوشتن نمایشنامه کردیم به تقلید از غرب 
این کار را کردیم. ما نمایشنامه ی سنتی تعزیه را داشتیم که البته آن چه در 
این نمایش مهم است اجراست و نه نمایشنامه. اما اتفاقا تعزیه هم موزیکال 
است. کسی که در تعزیه اولیا را می خواند، باید به دستگاه های موسیقی ایرانی 
مسلط می بود. بنابراین به نظرم ما زمینه ی تئاتر موزیکال را داریم. االن هم 

باید سعی کنیم از کپی کردن نمایش های موزیکال از غرب و از آمریکا به اصل 
برسیم که البته زمان می برد. تا زمانی که بازیگرانی تربیت نکنیم که بتوانند 
آواز بخوانند و برقصند تئاتر موزیکال هم شکل نخواهد گرفت. باید از دانشگاه 
شروع کرد و کالس های سولفژ را که برای دانشجویان بازیگری حذف شده 

است، دوباره راه انداخت.«
دلخواه می گوید:» تئاتر موزیکال سه کارگردان دارد. یکی طراح حرکت و رقص، 
یکی موسیقی و ملودی و یکی هم کارگردان اصلی که موسیقی و رقص و کالم 
و حرکت را هماهنگ می کند. همه ی این ها باید برای این کار تربیت شوند تا 
در سال های آینده تئاتر موزیکال داشته باشیم. تئاتر موزیکالی که از فرهنگ 

خودمان بیاید. ولی تا آن زمان کپی برداری تا حدودی مجاز است.«
او درباره ی این که وجه غالب این تئاترها از جمله مری پاپینز که با قیمت بلیت 
۱۶0 هزار تومان اجرا می روند، اقتصادی است، می گوید: »هر تئاتری حتی 
تئاتر غیرموزیکال که آوردن چند چهره اولویت را به گیشه می دهد، می تواند 
مسیر را منحرف کند. من تایید نمی کنم به خاطر پول و با نگاه تجاری تئاتر کار 
کنیم. چون در آن صورت ممکن است به هر محتوایی تن دهیم. من طرفدار 
چنین تئاتری نیستم. جنبه ی اقتصادی تئاتر مهم است. چون باید روی پای 
خودش بایستد. اما کسب درآمد نباید در اولویت باشد و تاثیر اجتماعی اثر را 
به حاشیه براند. تئاتری که دغدغه ی اجتماعی ندارد و فقط برای پولدارهاست، 

چه موزیکال و چه غیر موزیکال، برای من قابل قبول نیست. «

دلخواه این را هم می گوید که : »در حال حاضر دو مسیر در تئاتر ما وجود دارد. 
یکی رویکرد هنری و اصیل و فرهنگی است که به دنبال کیفیت هنری و ایجاد 
رابطه با مخاطب ایرانی است. با این رویکرد حتی اگر هم نمایشنامه خارجی کار 
می شود، دغدغه های مردم این سرزمین در آن مطرح می شود. یک نوع تئاتر هم 
هست که بازیگرش پول هنگفت می گیرد و تماشاگرش هم برای دیدن تئاتر 
نمی آید. می آید تا فقط چند عکس سلفی با بازیگر چهره در آن تئاتر بگیرد. من 
منکر این نوع تئاتر نیستم، ولی این ها نباید تعیین کننده ی مسیر باشند. تاالر 
وحدت و تماشاخانه ی ایرانشهر نباید به این سمت بروند. من مخالف حضور 
بازیگران چهره ی سینما در تئاتر هم نیستم. بعضی از آن ها در کارهای خود من 
هم بازی کرده اند. اما دوست ندارم از آن ها برای جذب تماشاگر استفاده کنم.« 

***
به هرحال هیچ کس مخالف تجربه های جدید و آزمودن و اخذ گونه های مختلف 
تئاتر نیست. اما اگر پولسازی و جنبه های اقتصادی این نوع تئاتر را حق مسلم 
آن بدانیم و بلیت گران قیمتش را ناشی از داشتن ارکستر موسیقی و صحنه 
پرخرج فرض کنیم از یک چیز نمی توانیم چشم بپوشیم: حتی اگر مخاطب 
این تئاتر هم فقط قشر مرفه میلیادر باشند، نمی توانیم هرچیزی را به اسم تئاتر 
موزیکال به آن ها ارائه دهیم. این تئاتر مولفه هایی دارد که باید رعایت شود. هر 
بازیگری به صرف این که شناخته شده است، توانایی اجرای موزیکال را ندارد. 

رقص،  و  طراح حرکت  یکی  دارد.  کارگردان  موزیکال سه  تئاتر 
یکی موسیقی و ملودی و یکی هم کارگردان اصلی که موسیقی و 
رقص و کالم و حرکت را هماهنگ می کند. همه ی این ها باید برای 
این کار تربیت شوند تا در سال های آینده تئاتر موزیکال داشته 
باشیم. تئاتر موزیکالی که از فرهنگ خودمان بیاید. ولی تا آن 

زمان کپی برداری تا حدودی مجاز است
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»گشِت گشتن و بازگشتن ها«، عنوان کمی غیرمعمول اما با مسمایی است. برای مجموعه قصه ای از سال های 
دور. بیست و یک داستان کوتاه مانده از سال ۱۳4۶ در پستوی دست نوشته های نویسنده که سودابه فضایلی 
باشد و به هر دلیلی امروز سر برآورده از میان صفحات کرم رنگ کتابی ۱00 صفحه ای. شاید به سودای بازگشتی 
و نگاهی دوباره به سوی آن سال ها حتی پس از گشت و گشتن های بسیار طی این سال های فاصله با قصه ها. 
از عنوان که بگذریم داستان های این کتاب هر کدام در موقعیتی متفاوت با دیگری رخ می دهند، کوتاهند و 
با نگاهی اگر نه فیلسوفانه دست کم دیگرگونه به  جهان و نثری متفاوت بر چشم خواننده می نشینند. فضای 
حاکم بر نثر فضایلی در این داستان ها از نظر تصاویر به شاعرانگی پهلو می زند و در برخی قصه ها مثل غش، 
تحویل و چند تای دیگر به نوعی شعر منثور می رسد که با نثری عامیانه روایت می شود. سراسر کتاب با همین 
نثر عامیانه و با توصیفاتی شاعرانه به این زبان روزمره نوشته شده که خود ترکیبی غریب و کنجکاوی برانگیز 
را می سازد. مثال در داستان »آواز برای مورچه ها« که یکی از طوالنی-ترین قصه های کتاب هم هست خواننده 

در سه سطر آخر چنین می خواند: 
»مادرم می گفت منم همین جوری می خوابیدم. اما االن دیگر نمی دونم چه جوری می خوابم... کسی پهلوم 
نبوده بگه چه جوری می خوابم. ... همه چی خمیازه می کشه، خواب دخترم باالی سرش. پل بسته... دستمو 
می کنم توی خاک، از ده تا انگشتام آب می چکه« و ... تعبیرهای شاعرانه از این گونه کم نیست در کل قصه ها. 
داستان هایی که با همین نثر عامیانه روایت می شوند و تصویر می سازند. برخی قصه ها راوی سوم شخص دارند و 
برخی مونولوگ هستند از زبان یک راوی مرد یا یک راوی زن، اما از حال و هوای کلی قصه ها ردپای نویسنده ی 
زن آن ها مشخص است. حتی به طور نامحسوس، زنی که در طراحی فضای کلی قصه ها و خلق تصاویر آن 
حضور دارد حتی اگر قهرمان یا راوی قصه یک مرد باشد. زن یا دختر جوانی )نویسنده در سال های ۱۳4۶( 
که »هست«. این بودن، شاید شور و شوق جوانانه ی آن روزهاست که امروز از پشت قصه ها سرک می کشد، 
شاید تشبیهات گه گاه رومانتیکی است که در برخی جاهای قصه ها دیده می شود و تبدیل به ردپای یک زن 
جوان در فضای همه ی قصه ها می شود و شاید هم فضاساز کلی داستان-ها. هرچه که هست داستان های این 

مجموعه باطنی زنانه دارند. 
قصه های این کتاب گاه یک برش خیلی کوتاه از زندگی اند مثل قصه ی »باد دریایی« که با نوع روایت و 
نگاه نویسنده در پایان تبدیل به متنی می شود برای میخکوب کردن خواننده. و از همین گونه است داستان 
»اسم نویسی« و چند داستان دیگر. کوتاه و کوبنده. وادارت می کند به فکر کردن و گاه بازگشتن و از ابتدا 

خواندن. 
افسانه ها نیز در این داستان ها به مدد نویسنده آمده اند. نویسنده ای که پیشینه ی عالقه و تسلط مطالعاتی 
او به اساطیر غیرقابل انکار است. نخستین داستان کتاب »شهر« فضایی افسانه گون دارد. قصه ی شهری که 
هیچ کس در آن پیر نمی شود و غریبه ای که به سودای جاودانگی به این شهر آمده و غریبه ای سرمازده که به 
شهر خورشید آمده تا گرم شود، زنده شود و بماند اما... آن چه در نگاه اول ویژگی این کتاب به شمار می آید 
تنوع فضاهایی است که نخ نسبیح نثر و نوع روایت )سبک خاص( نویسنده آن ها را به هم وصل می کند و از این 
مجموعه قصه نمونه ای متفاوت و با ُمهر و نشان سبک نویسنده می سازد. مقوله ای که این روزها کم تر شاهد 
آن هستیم، زیرا که نثر روزنامه ای اکثر داستان نویسان ما باعث شده نثر و نوع روایت بیشتر قصه ها شبیه هم 
باشد. سبکی که در سال های بعد هم در رمان های صداع و دختر گل های رازیان ادامه پیدا کرده و در قالبی 
پخته تر به سبک خاص سودابه فضایلی تبدیل شده. هرچند که در آن داستان ها، هم به تبع نوع داستان و قالب 
رمان، فاقد نثر عامیانه ی این کتاب است که خود به آن ظرافتی خاص بخشیده، وقتی قصه های این کتاب را 
می خوانی انگار دختر جوان سرزنده ای با صدای نازک و شادابش قصه ها را برایت می خواند. حتی قصه هایی که 
فضایی غمگین و گاه حتی هولناک دارند. داستان هایی مانند تن لزج و گندمی - اسم نویسی - رطیل و چند 
تای دیگر، تصاویر این داستان ها و هم انگیز و گاه چندش آورند، اما باز هم انگار یک دختر جوان متفکر از پس 
سالیان آن ها می-خواند به نجوا. دختری که امروز پس از سال های سال با موهای سپید، پس از گشتن های 

بسیار، به دنبال صدایی آمده که در تار و پود این قصه ها جا گذاشته.  

روایتی شاعرانه از یک بازگشت
نگاهی به مجموعه  قصه های سودابه فضایلی 

ندا عابد

سنگ چرخید، چرخید، تمام تنشو گرفت. روی 
آفتاب  کرد،  بلند  دستاشو  شد.  مچاله  نیمکت 
صبح رو دستاش افتاده بود، نگاش کرد و دستشو 
جلوی صورتش گرفت، بعد انگشتاشو توو دهنش 
اول  اونو الی دندوناش جوید. خنکی  و  برد  فرو 
صبح دورش رو گرفته بود. باد می آمد، خنده اش 
گرفته بود، خندید. می خواس باال بیاره. دستشو 
استفراغش  روی  آفتاب  شکمش،  روی  گذاشت 
کرد  فکر  لحظه  یک  بود.  پهن شده  روی خاک 
خودش استفراغ کرده یا یکی دیگه.از جاش بلند 
شد، آهسته جلو رفت، بعد برگشت و به نیمکتش 
نگاه کرد. دوید، صدای پاش در آن اول صبح در 
قهوه ای  چوبی  بلند  دِر  جلوی  پیچید.  خیابان 
با  زنی  تاریک گم شد.  کنجِی  توی سه  ایستاد. 
ش  سایه  و  می چرخید  زرد  حریر  بلند  پیراهن 
روی هشتی جلوی در افتاده بود. باید بره گم شه 
تنت  تمام  ببین  احمقانه ش...  و سایه ی  خودشو 
بوی استفراغ می ده، بگیش زیر ماغ اون تا گم شه 
بره، بعد سایه شو ورمی داره و می ره، آهان، حاال 
بهتر شد... اما چه بوی نایی میاد، مال این سایه 

بوده حتما... 
در چوبی رو هل داد و توو رفت. صدای مادرش 
پیچید: کی بود؟ تویی پسر... انگار کسی نیست. 

شاید باد بوده... 
تُک پا به اتاقش رفت و روی غمش چمباتمه زد. 
حس کرد که سقف پایین میاد، پایین، پایین. کف 
تا  داره  نگه  سقفو  می خواست  برد،  باال  دستشو 
روی صورتش خراب نشه. می خواست فکر کنه، 
رویا ببافه، اما زود خوابش برد. مادرش بود تکانش 
می داد: پسر چی شده، خیس عرقی، پاشو... بیا 
چی  نمی گی  مادرت  به  بخور...  آب  کمی  یک 
شده... کسی اذیتت کرده... بیا یک قلپ آب بخور.
  آب نمی خوام، دس به من نزن، برو از اتاق بیرون! 

سایه
از متن کتاب

یادداشت
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نویسنده در این کتاب تالش داشته تا با نگاهی 
پدیدارشناسانه، دنیای آرمانی زنان را در پهنه ی 
تاریخ ایران زمین، از قرن ششم تا دوازدهم هجری 
قمری کشف و درک کند، مطالعه ی انجام شده در 
این کتاب با در نظر گرفتن مهم ترین هجوم های 
تاریخ ایران راجع به تیپ شناسی آرمان های زنان 
است. اما بی ارتباط با خواست های مردان نیست. چرا 
که تصویر مردان و زنان همواره و در همه ی جوامع 
در هم تنیده شده است. از آن جا که در تاریخ ایران 
به دالیل عرفی، اجتماعی و شرعی، پوشیده روی 

و پوشیده نام بوده اند و از آن ها کم تر سخن گفته 
شده، نویسنده سعی کرده تا براساس داستان های 
عامیانه، زیست جهان خاموش زنان را دریابد و صدای 
آنان را بشنود. آن چه از فضای این کتاب برداشت 
می شود این است که شاید بتوان گفت دنیای بدون 
مرد، »شهر پریان«، زندگی عاشقانه و حاضر شدن 
در صحنه های پیکار برای تغییر سرنوشت تاریخی 
از مهم ترین دغدغه ی زنان است. مطالعه ای از این 
دست، در قلمرو پژوهش های تاریخی ایران سابقه 
ندارد. این کتاب در 4۵0 صفحه چاپ شده است. 

که  بی زبانند.  و  عالم گیر  قصه هایی  اساطیر، 
زندگی ما را بازتاب و هم زمان با آن شکل 
و  امیال  کندوکاو  با  قصه ها  این  می دهند. 
روایت هایی  ما  تمایالت  و  ترس ها  و  آرزوها 
ما  به  را  بودن  انسان  که  به دست می دهند 
یادآوری کنند. بابا یاگا تخم گذاشت، رمانی 
است از مجموعه ی اسطوره های  جهان کتابی 
در قالب سه داستان که آیین ها، اسطوره ها و 
رسوم مردم کروواسی را برای مخاطب بازگو 

می کند. داستان های این کتاب به نوعی روایت 
موجوداتی  سمبل  که  است  شخصیت هایی 
هستند که به نوعی در اطراف زندگی ما حضور 
دارند و اتفاقاتی را برای ما رقم می زنند. که به 
رغم فاصله ی مکانی، فاصله ی فرهنگی بسیار 
نویسنده ی  آن ها حس می کنیم.  با  نزدیکی 
بابا یاگا تخم گذاشت در 4۹4 صفحه سعی 
از  جذابی  آیین های  با  را  مخاطب  می کند 

فرهنگی دیگر آشنا کند. 

شهر پریان 

نویسنده:  آمنه ابراهیمی 

بابا یاگا تخم گذاشت

نویسنده: 
نوپرا واکا اوگرشیج
ترجمه:طهورا آیتی

پیشخوان 
کتابـــ

نشر:انتشارات پاگرد 
قیمت: 48/000 تومان 

شامل  است  مجموعه ای  کتاب  این 
بخشی از مهم ترین اندیشه های فرهنگ 
و  فالسفه  آثار  در  که  شرق  و  غرب 
جامعه شناسان و هنرمندان و نویسنگان 
بر این بوده  آمده است. سعی نویسنده 
مقوالت  این  زبان  کردن  ساده  با  که 
آن ها را برای خواننده قابل فهم تر و قابل 

پذیرش تر کند. درواقع کتاب برگزیده ی 
نمایشگاهی  است.  زندگی«  »مدرسه ی 
از اندیشه های متفکران هزاره ی پیشین 
بشری  جوامع  فکری  معماری  در  که 
کتاب ۱۲4  این  داشته اند.  عمده  نقش 
نیک  کتابسرای  انتشارات  را  صفحه ای 

منتشر کرده است. 

متفکران  بزرگ 

نویسنده: آلن دوباتن 
مترجم ها: 
سیده معصومه موسوی 
و معصومه مظلومی ابیانه

ناشر: کتابسرای نیک  
قیمت: 125/000 تومان

فنون شعر ترجمه از نگاه احمد پوری 

زنان در داستان های 
عامیانه ی ادبیات فارسی

نشر: نشر گل آذین 
قیمت: 79/000 تومان
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این کتاب حاصل طرح پژوهشی علمی انتقادی 
است در باب دین و دولت و رابطه ی آن ها در 
حساس  بسیار  موضوعی  اسالم.  از  بعد  ایران 
همواره  دوره  این  تاریخ  ادوار  همه ی  در  که 
ایران و ایرانیان در تقالی رهایی از پیچ و خم 
گزارشی  با  مجموعه  این  هستند.  و  بوده  آن 
فشرده از دوران سی ساله پس از رحلت پیامبر 
اکرم )ص( آغاز می شود. و می کوشد با دقت 
تصویری  تاریخ نگاران  روایت های  مضمون  در 
قابل اعتماد از آن دوران به  دست دهد. این 
آغاز  )ص(  پیامبر  رحلت  زمان  از  که  دوره 
شده و تا صلح امام حسن )ع( و معاویه ادامه 

که  بود  مهمی  وقایع  دربرگیرنده ی  می یابد، 
تاریخ سال های بعد را رقم زد. مورخان دنیای 
و  مطالعه  قابل  نمونه ای  را  دوران  این  اسالم 
که  می آورند  شمار  به  حکومتی  از  درخشان 
قدرت و قداست را در خدمت داشت. اما تاریخ 
دیگرگونه سخن می گوید. بازخوانی از مطالب 
از  برخی  باب  در  بازاندیشی  برای  فرصتی 
مسایل روز از جمله ماجرای گروه های سلفی، 
سال   ۱400 از  پس  که  است   ... و  تکویری 
همچنان عالم اسالم را به خود مشغول کرده 
است و نمونه ای است از خیزش خارجی گری 

در صدر اسالم.

در کشاکش دین و دولت

نویسنده: 
محمدعلی موحد 

ناشر: ماهی 
قیمت: 60/000 تومان 

را  کتاب  چهار  ناباکوف،  والدمیر 
برجسته ترین شاهکارهای منثور قرن بیستم 
می داند. در جستجوی زمان از دست رفته 
)اثر پروست(، مسخ )اثر کافکا(، اولیس )اثر 
جویس( و پطرزبورک )اثر آندری بیه لی(، او 
پطرزبورگ را به سبب ویژگی های منحصر 
فضای  و  نویسنده  زبان  سبک،  فرد  به 
سال های  در  روسیه  از  که  شگفت انگیزی 
۱۹0۵ و ۱۹0۶ خلق کرده. جزو این چهار 
در  بیه لی  است.  دانسته  ارزشمند  شاهکار 
این کتاب به طرح پرسش در مورد هویت 
ملی نیز پرداخته است. در جغرافیایی میان 
تناقض های  این  جایگاه  غرب    و  شرق 
سرشت  در  را  جغرافیا  این  از  حاصل 
کتاب  در  بررسی می کند.  روسیه  مردمان 

پطرزبورگ تاریخ و فرهنگ و سیاست در 
فضایی  خلق  با  نویسنده  آمیخته اند.  هم 
آب  بر  پایه هایش  که  شهری  در  وهم آلود 
است و حال و هوایی مه آلود دارد و خود 
به شخصیت اصلی رمان تبدیل می شود، به 
مدد زبانی متفاوت و یگانه، اثری ارزشمند 
و متفاوت آفریده است. این کتاب علی رغم 
خرق عادت و متفاوت بودن با آثار قبل از 
خودش وامدار سنت رمان نویسی روسی هم 
هست. در این کتاب هیچ چیز ثابت نیست 
قهرمانان  زندگی  محل  حتی  چیز  همه  و 
داستان قطعی نیست. با خلق پطرزبورگ، 
و  اشباه  شهر  پطرزبورگ  که  افسانه  این 
سایه هاست در مورد این شهر تا امروز تداوم 

پیدا کرده است. 

ریچارد استاتیز با بررسی تاریخ اجتماعی 
و  پیش  سال های  در  روسیه  فرهنگی  و 
باور  این  بر   ۱۹۱۷ اکتبر  انقالب  از  پس 
پیرامون  فقط  روسیه  انقالب  که  است 
آرمانشهرهای مارکسیستی شکل نگرفته. 
بله برخاسته از برخورد و تالقی سنت های 
آرمانشهری تاریخ روسیه است که رویاها 
روشنفکران،  دهقانان،  کابوس های  و 
 ... و  دولتمردان  و  صنعت گران 
رویاهای  کتاب  در  استاتیز  دربرمی گیرد. 
انقالبی  زندگی  از  انقالبی تصویر روشنی 

آیین ها،  اسطوره ها،  فرهنگی،  عوامل  و 
فرقه ها و نمادهایی که مبنای این انقالب 
را تشکیل می دادند ترسیم می کند. او با 
تحلیل شکل های اساسی فکر آرمانشهری 
و انگیزه های تجربی و برخورد گریزناپذیر 
بخش  آرزوهای  و  بلشویکی  اقتدارگرایی 
عیار  تمام  نفی  و  روسیه  از مردم  بزرگی 
و  شهری  آرمان  جریان های  همه ی 
تجربه های انسانی در این زمینه در دوران 
و    آرمانشهرها  این  سرنوشت  استالین، 

منادیان آن ها را تصویر می کند. 

پطرزبورگ

رویاهای انقالبی 

نویسنده:  
ریچارد استاتیز 
مترجم: 
افشین خاکباز

ناشر: مرکز
قیمت: 98/500 تومان

ناشر: تو
قیمت: 110/000 تومان 

 )رویاهای آرمانشهری و زندگی آزمایشی 
در انقالب روسیه( 

نویسنده:    آندری بیه لی
مترجم: فرزانه طاهری

۷۳
شهریور 98



هزینه پست پیشتاز برای هر شماره داخل تهران 9/000 تومان و برای شهرستان ها 11/000 تومان اضافه خواهد  شد .
هزینه پست شش ماهه پیشتاز:  36/000 تومان د اخل تهران و 66/000 تومان برای شهرستان ها 

هزینه پست یکساله 72/000 تومان برای تهران و 130/000 تومان برای شهرستان ها 

ماهنامه

         نام و نام خانواد گی: 
 تاریخ تولد :       تحصیالت: 

مد ت اشتراک از شماره:
نشانی با قید  کد پستی: 

تلفن: 

وضعیت اشتراک:
یکساله      شش ماهه      

پست پیشتاز     پست عاد ی      

www.azmaonline.com  اشتراک و خرید  اینترنتی آزمااز طریق وب سایت مجله نیز امکان پذیر است. 

  برای خرید  نسخه PDF مجله به بخش فروش اینترنتی وبسایت مجله مراجعه نمایید .

فرم د  رخواست اشتراک

  هزینه اشتراک به حساب سیبا شماره 0104324364004 به نام ند ا عابد  واریز گرد ید ه و فیش واریزی را همراه فرم 
اشتراک از طریق فکس یا ای میل برای مجله ارسال فرمایید . 

آد رس: تهران، خیابان انقالب، نرسید ه به مید ان فرد وسی، خیابان پارس، کوچه جهانگیر، ساختمان یاس غربی، طبقه سوم، واحد  15. 
تلفن: 66739224 - 66739704 صند وق پستی: 193951683      

50% تخفیف د انشجویان رشته های هنر و اد بیات با ارائه کارت 

شش ماهه 50/000 تومان 

یکساله 100/000 تومان
تخفیف سایر عالقه مند ان 

شش ماهه 75/000 تومان 

یکساله 150/000 تومان 

MagazineAzma

۷4
شهریور 98



ویژه نامه فصل آزما)5(، ویژ ه تابستان منتشر شد
 با داستان هایی از:هادی حکیمیان ،رامین فرهادی ،بارنابی کنزاد معصومه میرابوطالبی و ... 

و گفت و گوها و مقاالتی از:جمال میر صادقی،رضا نجفی و سوزان سانتاگ
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