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زمانه و زمينه عبيد زاكاني
عبيد زاكاني يكي از گويندگان تواناي ايران در قرن هش��تم و بزرگترين طنزنويس و منتقد
اجتماعي ـ سياسي در تاريخ ادب فارسي است.
از تاريخ تولد او اطالع دقيقي در دس��ت نيس��ت .عبيد مقدمات علوم را در قزوين فراگرفت و
بعد به ش��يراز و بغداد رفت و در س��ال  ۷۷۲قمري درگذش��ت .آثاري به نظم و نثر نوشت كه
شامل قصايد ،غزليات ،تركيببند ،ترجيعبند ،مثنوي ،مقطعات و رباعيات است و آثار طنز او
اخالقاالشراف ،رساله دلگشا ،ريشنامه ،رساله صد پند ،رساله تعريفات ،مكتوبات قلندران و ...
است كه تاثير فراواني بر طنز فارسي گذاشته است .مركز فرهنگي شهر كتاب پس از برگزاري
سانس ويژه
احمدطالبينژاد

حوالي درگذشت آندري تاركوفسكي

جهان شعرگونه تاركوفسكي

مهمتري��ن ويژگ��ي «آندره
تاركوفس��كي» ب��ه عنوان
سينماگر ،شاعر و نويسنده
اين اس��ت ك��ه در يك نظام
سياسي كامال ماديگرايانه
(نظام شوروي سابق) بنمايه
تفكر و انديش��هاش همچنان مذهبي بود .مذهبي
به اين معنا كه در تمام فيلمهاي او ردپا و تاثيري از
مسيحيت را ميبينيم؛ از «كودكي ايوان» (به عنوان
اولين فيلمهايش) گرفته تا «ايثار» كه آخرين فيلم
اين سينماگر است .اين ويژگي از آن جهت اهميت
دارد كه حكومت شوروي سابق كوشيد ريشههاي
مذهب را در انديش��ه مردم و آثار هنري بخشكاند و
انسانها را فارغ از وابستگي معنوي به آسمانها تنها
به عنوان شهروند زميني بپذيرد اما پس از فروپاشي،
كشورهاي اقماري شوروي كه سابقه حضور مذهب
را داش��تند بالفاصله مساجد و كليساها را بازسازي
كردند.
ف��ارغ از ارزشگ��ذاري اي��ن سيس��تم حكومتي،
تاركوفسكي در مقابل انبوهي از فيلمهاي رسمي و
سفارشي كه هر سال با ديدگاههاي ايدئولوژيكي و در
ستايشجنگميهنيوحكومتكمونيستيساخته
ميشدند ،تعداد اندكي فيلم ساخت كه رويكردشان
ضد سينماي رسمي و مرسوم بود.
فيلمس��ازان حكومتي قبل از فروپاشي شوروي با
گذشتزماناندكيپسازمرگشانفراموششدند
و امروز كسي حتي بهترين فيلمساز آثار سفارشي
آن دوره يعني «س��رگئي باندراچف» يا «نيكالي
كاالتازاف» را به ياد نميآورد ،اين در حالي است كه
آثارتاركوفسكيهمچنانبهحياتخودادامهدادهاند.
اينفيلمسازحتيوقتيفيلميعلمي-تخيليمانند
«سوالريس» نوشته «استانيسالو لم» را هم ساخت
ردپايي از گرايش مذهبي خود را در آن به جا گذاشت
(البته اين يك ويژگي آثار تاركوفسكي است و عامل
برتري فيلمهاي او نسبت به سايرين نيست).
در زمانه تاركوفسكي چند فيلمساز ديگر نيز چنين
مولفههايي را در كارهايش��ان لحاظ كردند كه از
جملهآنهاميتوانبه«الريساشپيتسكو»يا«سرگئي
پاراجانف» اش��اره كرد ،آنها فيلمهاي خودشان را
س��اختند و به همين دليل م��ورد توجه و حمايت
حاكميت قرار نگرفتند ،اما آثارشان ماندگار شد.
اين شيوه از برخورد با فيلمسازان مستقل را ميتوان
بهتمامنظامهايتوتاليترحكومتيكهفكرميكنند
هنر و به ويژه س��ينما بايد در خدم��ت ايدئولوژي
باشد ،تعميم داد .چنين آثاري رو به مرگ و نيستي
هس��تند و تجربه تاريخي آن در همه جا ديدهايم؛
در دوره فاشيس��م در ايتاليا يا در شوروي و كوبا .اما
زماني كه فيلمساز انديشه خود را به تصوير كشيده،
آثار ماندگاي نظير «آينه»« ،اس��تاكر»« ،ايثار» و...
خلق شدهاند.
نكت��ه دوم در م��ورد آثار تاركوفس��كي س��اختار
غيرمتعارف آنها اس��ت .غي��ر از دو فيلم «كودكي
ايوان» و «آندره روبلف» كه جزو سينماي متعارف
محسوب ميشوند ،ساير فيلمهايش ،از نظر شيوه
بياني ،زبان و س��اختار دراماتيك هيچ ش��باهتي با
فيلمهاي مرس��وم ندارند .سكانسهاي طوالني در
فيلم «آينه» گاه س��رگيجه آورند يا سكانس نهايي
«ايث��ار» كه  5الي  6دقيقه طول ميكش��د .چنين
شيوهاي از فيلمسازي به نگاه شاعرانه تاركوفسكي
به زندگي و پيشينه خانوادگياش بازميگردد ،مادر
و پدر اين فيلمساز شاعر بودند و او از كودكي با شعر
بزرگ شده بود .در نتيجه اين نگاه ،در ساختار يعني
شكلگيري و اسكلتبندي فيلمهايش نگاه شاعرانه
به جه��ان را ميبينيم كه به عنوان مث��ال در فيلم
«آينه» متاثر از ش��عرهاي مادرش است .فيلمهاي
تاركوفسكي بيش از آنكه به داستان نزديك باشند به
شعر تصويري همانند هستند؛ از اين رو كساني كه
با سينماي متعارف و داستانگو سرو كار دارند مطلقا
از فيلمهاي او لذت نميبرند چون درك آنها اندكي
سختمينمايد.
نكته جالب اينكه در بسياري از كشورهاي اروپايي
و امريكا فيلمهاي او گرچه در جش��نوارهها حضور
داشتند اما اكران عمومي نشدند و مردم براي ديدن
آثار تاركوفس��كي صف نميبس��تند،جز در ايران.
تبيين چنين پديدهاي داليل بسيار دارد ،در دهه60
آثار اين فيلمساز در جشنواره فجر و سپس به شكل
عمومي اكران شدند .رويكرد مديران سينمايي وقت
اين بود كه با نمايش آثار تاركوفس��كي نشان دهند
ميتوانيم سينماي ديني داش��ته باشيم (آن زمان
مرزبنديهاي مذاهب را نداشتيم و مساله مديران
فرهنگيفقطبينبيدينيودينداريبود)درنتيجه
آثار تاركوفسكي ميتوانست الگويي براي سينماي
پس از انقالب باشد .فيلمهايي مانند «آن سوي مه»
منوچهرعسگرينسبكهمحمدبهشتي(مديرعامل
وقت فارابي) فيلمنامه آن را نوشته بود يا فيلم «نار و
ني»سعيدابراهيميفرمتاثرازشيوهنگاهتاركوفسكي
به زندگي بودند .اما پس از دورهاي نمايش فيلمهاي
تاركوفس��كي در تلويزيون و اك��ران فيلمهاي او در
س��ينماها به محاق رفت .مثل هر هنرمند مستقل
ديگري تاركوفسكي نيز ناچار به ترك وطن شد و به
اروپا پناه برد ،واپسين فيلم او «ايثار» در جهان آزاد
ساخته شد اما با همان رويكردي كه در نظام بسته
شوروي داشت.

امروز در تاريخ

صاحب امتياز و مديرمسوول :الياس حضرتي
جانشين مدير مسوول و رييس شوراي سياستگذاري :بهروز بهزادي
سردبير  :سيدعلي ميرفتاح
معاون اجرايي :حجت طهماسبي
مشاور مدير مسوول :محمد حضرتي
رئيس سازمان آگهي ها :علي حضرتي
نشاني:خيابان ستارخان ،خيابان كوثر دوم ،بن بست مينو
تلفنخانه 66124024 - 66124025:نمابر66124021:
توزيع :نشر گستر امروز تلفن61933000 :
چاپ:نشر روزتاب تلفن 44545076:

درسگفتارهايي درباره مولوي ،فردوسي ،سعدي ،حافظ ،نظامي ،خاقاني ،عطار ،ناصرخسرو،
بيهقي ،خواجويكرماني و س��نايي از روز چهارش��نبه  ۱۲دي ماه درسگفتارهايي را درباره
عبيد زاكاني برگزار ميكند.
نخستين نشست از مجموعه درسگفتارهايي درباره عبيد زاكاني در روز چهارشنبه  ۱۲دي،
س��اعت  16:30با عنوان «زمانه و زمينه عبيد زاكاني» با حضور ج��واد مجابي ،ناصر تكميل
همايون ،محمدعلي حضرتي و علياصغر محمدخاني در مركز فرهنگي ش��هر كتاب واقع در
خيابان شهيد بهشتي ،خيابان شهيد احمد قصير (بخارست) ،نبش كوچه سوم برگزار ميشود.
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روزي براي توطئههاي درباري

پايان كار خسروپرويز :به سال
 628مي�لادي در اي��ن روز،
دوره فرمانروايي خسروپرويز
ساس��اني در توطئه شماري
از درباريانش به پايان رس��يد.
او پيش از آن مردانش��اه پسر
خردسالشيرينرابهعنوانجانشينخودمعرفيكرده
بود .خسرو با اين تصميم ،پسر بزرگش قباد شيرويه را
از آنچه او حق مشروع خود ميدانست محروم ساخت
و دشمني بزرگ به انبوه دش��منان خود اضافه كرد.
«مسالهانتخابوليعهددرايناوقاتكهپادشاهضعيف
وبيماربودالبتهنميتوانستبامداخلهبزرگانبرخورد
نكند» و بيدردسر به پايان برسد« .ناخرسندي نجبا
از انتخاب مردانشاه با سعي شيرويه جهت نيل به حق
خويش،خسرورامواجهبايكتوطئهخونينخانوادگي
ساخت».همهدشمنانومخالفانخسروپرويزوحتي
«تعدادزياديزندانيانمتنفذهمكهبهسببسوءظن
بيجا يا به اتهام سياسي به امر خسرو محبوس شده
بودن��د» دور وليعهد مخل��وع جمع ش��دند و او را در
سرنگونيشاهنشاههمراهيكردند.آنهاشبانهبهقصر
سلطنتي ريختند و مردان هوادار خسروپرويز را پيش
از هر واكنشي توقيف كردند و خود او را هم از مقامش
كنار زدند .خس��روپرويز به زندان افتاد و چند روز بعد
«ناچار شد طي نوعي بازپرسي كتبي جواب قسمتي
از خودس��ريها و هوس��رانيهاي بيلجام خويش را
بدهد» .ميگويند « طي اين بازپرس��ي ،خس��رو در
مورد بازخواستهايي كه از او در باب تعدي به رعيت،
مالياتهاي گزاف و جنگهاي بيهودهاش كرده بودند
جوابهاي مغرورانهو تنددادكهدرعينحال ازخود او
استادانه دفاع ميكرد» .اما فراتر از درستي يا نادرستي
آنچه او در دفاع از خود گفت ،واقعيت ديگري ،هم براي
او و هم براي كل دولت چهارصد ساله ساساني وجود
داشت؛«واقعيتانحطاطوسقوطبارزي»كه«مقارن
اين اح��وال تمام دودمان خس��رو را بطور غمانگيزي
تهديدميكرد».چنانكهبعدهامعلومشد،كناررفتن
خسروپرويزازسلطنتوآغازفرمانرواييپسرشقباد،
ماجرايي فرعي در س��ير وقايع آن سالها بود و تأثير
چنداني در فرجام نهايي حوادث زمانه نداشت.
قت��ل كمودوس ،امپرات��ور روم :در آخري��ن روز ماه
دس��امبر س��ال  192ميالدي ،كمودوس ،امپراتور
روم كشته ش��د .او بعد از پدرش ماركوس اورليوس
به امپراتوري رس��يد و دوازده س��ال در قدرت باقي
ماند .حتي در س��الهاي آخر عمر پدرش ،بسياري
از امور به او ارجاع داده ميشد ،اما بيشتر از آنكه مرد
فرماندهيوسياستورزيباشد،بهمسابقاتورزشي
و مبارزات نمايشي عالقه داشت .مثال «يك روز براي
تهييجمردم،صدخرسراباتيروكمانكشت»وبعد
در زمان استراحت «جام بزرگي از شراب مخلوط به
عسلراتاانتهاسركشيد».ياروزديگرقبلازظهر«در
ميدان مسابقه يك ببر و يك اسب آبي و يك فيل را
به خاك انداخت» و بعد براي نهار رفت .سپس دوباره
به ميدان برگشت ،لباس گالدياتورها را به تن كرد و با
چند گالدياتور ديگر جنگيد .كسي هماورد او نبود و
درمصافتنبهتنحريفاونميشد.ديونكاسيوس،
مورخ يوناني كه خود شاهد اين نمايشها و مبارزات
بود مينويسد كه ما «طبق عادت مرسوم در چنين
ضيافتهايي ،همه باهم فرياد ميكشيديم :زنده باد
امپراتور! تو فاتح هستي و هميشه فاتح خواهي بود!»
اما تكبر بيحد و خلقوخوي عجيب كمودوس بالي
جانش شد و به دشمني برخي بلندپايگان انجاميد.
آنها توطئهاي ب��راي قتل او ترتيب دادن��د .ابتدا در
غذاي امپراتور سم ريختند و منتظر مرگ او شدند.
اما كمودوس آنچه را كه خورده بود باال آورد و نجات
يافت .سرانجام ،او را در حمام خفه كردند و كشتند.
ناگفته نماند كه ريدلي اسكات در فيلم مشهور خود
«گالدياتور»()2000اينشخصيترابازآفرينيكرد
و نقش منفي داستان را به او سپرد.
هشتگ روز

آنها دانشجو بودند نه مشتري

يكي از دانشجويان پس��ر به راننده اعتراض كرد چرا راننده
ايستگاهكتابخانهتوقفنكرده،پاسخرحمانعقلمنداماخبر
از فاجعه ميداد؛ اتوبوس ترمز بريده بود .دانشجويان از هراس
انتهاي اتوبوس جمع شده بود و عقلمند در فكر اين نبود كه
با بيرون پريدن جان خودش را نجات دهد .او نتوانست جان
خود و  9نفر ديگر را نجات دهد و ايران سوگوار حادثهاي شد
كه به راحتي قابل پيش��گيري بود .در واكنش به اين فاجعه
شنبه  8دي دانشجويان علوم تحقيقات در ميدان دانش اين
دانشگاه تجمع كرده و خواستار استعفاي مسووالن شدند و
كاربرانتوئيترتاعصريكشنبهدرهشتگ«علومتحقيقات»به
اينماجراتوجهكردند.آنچهميخوانيدبخشيازپيامكاربران
توييتر فارسي است كه در اين زمينه به اشتراك گذاشتهاند:
«يك��ي از بزرگترين تجمعات صنفي دانش��جويان در دو
دهه اخير امروز در دانش��گاهي برگزار ش��د كه مسووالنش
در سالهاي اخير اجازه فعاليت هيچ تشكل صنفي را در آن
صادر نكرده اند»« ،طيفهاي سياسي حاكميت سالها سر
تصاحب منابع مالي و مديريت سياسي دانشگاه آزاد بر سر و
كله هم زدند .واحد علوم تحقيقات را با كوهخواري رسما نوك
قله ساختند و در همه اين مدت از شكلگيري تشكلهاي
مستقل دانشجويي كه پيگير امور صنفي باشند جلوگيري
كردند»« ،نماينده دانشجويان صريحا اعالم ميكند كه اين
تجمعتجمعسياسينيستوفقطبرايمطالباتدانشجويان

غروب آفتاب17/01 :

اذان مغرب17/21 :

اين قصه را الم بايد...

اف��راد و خانوادههاي مهاجر ك��ه در تهران
بهسر ميبرند هر كدام به شيوه خاص خود
تيرهبختي و رنج را تجربه ميكنند .در اين
ش��هر اگر ارثيه پدري يا رانت قدرت (مثال
امكان اخذ وام كمبهره ،فرصت برخورداري
از مزيتها و مناسبات سودآور و )...نداشته
باشي،درمقامكارمندوكارگر،حتياگرازسپيدهدمانتاشامگاهان
دل و جان به كار فكري و يدي بسپاري كار جهانت همچنان فرو
بسته خواهد بود .اگر بخت يارت باشد تنها ميتواني از گرسنگي و
بيماري و دربهدري نجات يابي و جان به در ببري .چند روز پيش
دوست نويسندهاي در صفحه مجازياش ،كتابخانهاش را حراج
كرده بود؛ كتابهايي هر كدام از شام شب ،واجبتر .نخست به اين
خيال افتادم كه او هم قصد جالي وطن كرده ،اما بهزودي دريافتم
كه نه! افزايش  40تا 70درصدي و بلكه بيشتر ،رهن و اجاره خانه
طي يك سال گذشته چنان عرصه را بر او تنگ كرده كه جنونآسا
با خودش تكرار ميكرد؛ چارهاي نمانده جز گريز به ناگزيري...
در روزگاري كه هم ه چيز به «اقتصاد» فرو كاس��ته شده ،جنون
مصرف فراگير است و شمارگان كتاب به زير هزار نسخه رسيده،
با اين زخمهاي گران و روانهاي ملول ،ديگر اميد به رس��تگاري
ديدن ققنوس در كوه قاف .نويسندگان
همانقدر بعيد است كه ِ
كوچنده به تهران اغلب چنان پلهاي پشت سرشان ويران شده
كه نه راه پيش دارند نه راه پس .نزد ايشان زندگي در شهرستان
به داليل واقعي و روانشناختي ناممكن شده و زيستن در تهران
بهدنبال تورم كاال و مسخ معنويت ،امكانپذير نيست .اين همان
مغاكياستكهاغلبنويسندگانشريفونگونبختدرآنافتادهو
مجالوفرصتزندگيونوشتنراازدستدادهاند.طيساليانيكه
خود به ناگزير در تهران زيستهام چه بسيار شاهد تباهي ذهنهاي
خالق و روحهاي بزرگ بودهام .برخي در جواني خودكشي كردند
يا بر اثر بيماريهاي مهلك -كه برآيند همين زيس��ت و زندگي
سختودشواربوده-چشمبرجهانفروبستند.شماريديگركوچ
كردند و از كشور رفتند و گريختند .در ميان آنها نيز كه ماندهاند
جز خاطر پردرد نميبينم .البته هستند كساني كه سعادتمندانه
غم نان ندارند ،اما دچار ماخوليا و دردهاي ديگرند.
القصه ،به چش��م خود ديدم كه كتابخانه آن دوست چوب حراج
خورد .تنها قفسههاي خالي ماند و چند كتاب قديمي .تبآلود و
رنجور ،يكي از آن چند كتاب مانده را گشود و خواند؛
اين قصه را الم بايد كه از قلم هيچ نايد.
نگاه آخر

شغل :شاعر

با ترانهاي ك��ه ميگفت «آنچه در
پايان يك عشق ميماند» ،عاشق
موس��يقي پاپ ايتاليايي ش��دم.
ترانهاي ك��ه از ماندهه��اي پايان
عش��ق ميگويد .چه ميماند؟ جز
آلبرتكوچويي اندوه ،حسرت ،درد ،رنج و...
تران��هاي ك��ه مرا ب��ه ادبي��ات و
سينماي ايتاليا كش��اند و با آن آموختن زبان ايتاليايي
و برتر از آن ،زبان التين .س��الها بعد بود كه نخس��ت
ويتوريودسيكا و بعدتر پيرپائولو پازوليني و با آنها فلليني
آنتونيوني و همه دگرانديشان سينماي آن روزگار ،مرا
مجذوب و مبهوت نمادهاي روشنگرانه خود ساختند.
در انباني از رنگها و بازيهاي تصوير .بيداد سطل سطل
رنگ پاشيده بر پرده نقرهاي بود.
من و همنسالنم شديم واله و شيداي سينماي متفاوت
آن روزگار ايتاليا .در دنياي موسيقي پاپ دهه  30و 40
خورش��يدي ،قلمرو تكتازي ايتالياييها بود كه واژه به
واژه سرودهها را زمزمه ميكرديم :روبرتا ،آلديال و ...كه
همه دلتنگيهاي عشق را ،فرياد ميكردند.
صفح��ات زغال��ي چهل و پن��ج دور و كوچ��ك گرام و
گرامافون ده��ه  ،40گنجينه ات��اق جوانان عصر زرين
موس��يقي آن دههها ش��دند و با آنها و با قد كش��يدن
«عقلمان» ،صفحات سيوس��ه دور زغالي با موسيقي
كالس��يك و اپراه��اي ايتاليايي ،همدم س��اعتهاي
#دانشگاه_علوم_تحقيقات

واحدعلومتحقيقاتاست»«،خونهمكالسيهايمنارزش
يك عذرخواهي را نداشت؟!»«،تا اين لحظه هيچ مسوولي
در رابطه با حادثه اتوبوس مرگ دانش��گاه آزاد استعفا نداد و
حتي عذرخواهي هم نكرد!»« ،سارا نتوانست از پاياننامهاش
دفاعكنهوپدرشهمبعدميليونهاتومانريختندرحساب
دانشگاه آزاد نتوانست اين لذت دفاع فرزندش را بچشد ،هر دو
در اتوبوس علوم تحقيقات جان باختند ،واقعا چرا بايد جشن
آنها عزا ميشد»« ،دانشجويان خواستار محاكمه مسووالن
دانشگاه آزاد ش��دند»« ،ديروز تو محل حادثه براي اتوبوس
دانشگاهآزادازرييسواحدعلومتحقيقاتپرسيدمآيااتوبوس
فرس��وده بوده؟ گفت «نه اصلن .اولين ش��رط بهكارگيري
اتوبوسهاي اين خط داش��تن معاينه فني اس��ت ».امروز
پليس راهور خبرداد كه معاينه فني اتوبوس منقضي شده و
از سال  ۹۱تو سن فرسودگي بوده»«،تسليت كافي نيست
اما به عنوان يك دانشجو اين نهايت توانمان در هم دردي با
خانوادههايي است كه جوانشان را از دست دادند»« ،چه يه
مدرسه توي زاهدان ،چه يه دانشگاه توي تهران ،همه مون
زخمي از يه درديم»« ،تو دل پدر و مادرشون چي ميگذره
شايدميگنكاشآنقدرآرزونميكرديمبچهمونبرهدانشگاه»
و «چرا فرار مغزها نه؟ وقتي تو دانشگاه هم امنيت جاني وجود
نداره.باوربفرماييدهرجايدنياايناتفاقرخميدادوزيرعلوم
و رييس دانشگاه استعفا ميكردند».

دلتنگي و شادمانههايمان شدند.
گرام قابل حمل –پرتابل– و تپاز شد كوله اين سو و آن
س��و رفتنمان با انبوه صفحات زغالي و بعد پالستيكي
كه صداي نغمههايشان ما را به عرشمان ميكشاند و
اينها بود كه ما را تافته جدا بافته نس��لي ميساخت كه
داشت فرهنگ آوانگارد را غرغره ميكرد .چنين بود كه
موسيقي و س��ينماي ايتاليا ،پيشگام نگاه روشنفكرانه
آن زمان غرب شد.
و البت��ه ك��ه غ��ذاي دلخ��واه ما هم ميش��ود پاس��تا
و ماكارون��ي ،در آب��ادان ك��ه وقت��ي پي��ش بچههاي
«ته��رون» از اك��ران همزمان س��ينما تاج آب��ادان يا
س��ينماي اروپ��ا ميگفتي��م و از پا ك��ردن كفشهاي
ايتالياي��ي ،زير پيراهنه��اي «كاپيت��ال» ،جينهاي
س��فيد اص��ل امريكاي��ي و البت��ه عينكه��اي اصل
«ري ب��ن» ميگفتند آبادانيه��اي الف! كه الف نبود.
حقيقت بود.
قصد من از نگاه به ايتاليا ،رس��يدن به اين مقصود بود:
جش��نواره فيلم كودكان و نوجوانان بود كه ناگهان يك
فيلم انيميشين با نام «سويني» آمد و تمام جايزهها را
درو كرد.
كارگردان ،م��ردي بود كه س��الها ،با نوش��تن كتاب
كودك ،داس خ��ود را براي اي��ن درو ،تيز ك��رده بود.
لئوليوني« .سويني» حكايت ماهي كوچك سرخي بود
كه براي هجومهاي ماهيهاي بزرگ و يك لقمه كردن.

ماهيهاي ريز ،تدبيري انديشيد.
به ماهيهاي ريز س��ياه گفت ،بياييد در كنار هم ،يك
ماهي بزرگ را نقش بزنيم و بهدنبال ماهيهاي درشت
واقعي بيفتيم و فرارش��ان بدهيم .ماهي بزرگ شدند و
سويني سرخ ،چشم آن نقش ماهي شد .ماهي هيواليي
كه ماهيهاي درش��ت ديگر را فراري ميداد و ش��دند
سلطان درياها.
در ش��ب درو كردن جايزهها ،در البي سينما ،لئوليوني
را ديدم .پاي گپوگوي هم بوديم ،كه شاعرهاي جوان.
ش��هين قوامي كه روزنامهنگار هم بود ،به ما پيوست .او
را به ليوني معرفي كردم و گفتم :خانم قوامي شاعر...
ناگهان سگرمههاي ليوني در هم رفت و آشفته شد ،گفت
چه؟ گفتم شاعر ،شعر ،ادبيات ،به ايتاليايي و انگليسي،
گفت ميدانم ولي حيرت زدهام .حيرتزدهتر از او گفتم،
مگر من چه گفتم؟ گفت :لرزاندي مرا ...ميدانس��تم به
ايران ،به سرزمين شعر ميآيم ،اما نميدانستم در اينجا،
شاعري ،يك حرفه است ،شاعري شغل است!
خداي من ،هيچ جاي دنيا ،از شاعري به عنوان يك شغل
نميگويند .در اينجا ،شاعري شغل است .گفتيد ،خانم
قوامي ،شاعر .نگفتيد روزنامهنگار ،كارمند ،مدير و جز
اينها ...براي شما ،شاعري برتر از همه اين مشاغل است.
خوشا به حالتان كه در سرزميني زندگي ميكنيد كه
شاعري ،شغل است.
آري شغل :شاعري!

عكسنوشت

خبرگزاري ايرنا با انتشار مجموعه تصويري به نام «وضعيت بناي بازار وكيل شمالي»
گزارش داده اس��ت« :بخشهايي از سقف و ديوار بازار وكيل شمالي بر اثر فرسايش و
نفوذ آب نياز به مرمت و بازسازي دارد .در روزهاي گذشته اخبار احتمال فرو ريختن
بازار وكيل ش��مالي در رس��انهها منعكس ش��د كه واكنشهاي مختلفي را به همراه داشت» .عكسي كه
ميبينيد از اين مجموعه انتخاب شده است.
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خانههايتاريخيوزندگيامروز

همه ميدانيم سرمايه اصلي
شهرراميراثطبيعيوميراث
فرهنگي آن ش��هر تشكيل
ميدهد.اگربرنامهريزيبراي
توسعه شهري مدنظر باشد،
بايد مبتني بر اين سرمايهها
و ميراثها استوار شود .حال اين بخش تاريخي مورد
بيتوجهي ي��ا كمتوجهي و بيمه��ري در دهههاي
گذشته واقع شده اس��ت و به سرعت شاهد تخريب
فضاهاوبناهايقديميوايجادساختمانهايجديد
و حتي تغيير خطوط تاريخي ش��هر شد كه قطعا به
هويت و خاطره شهر آس��يب وارد كرد .در سالهاي
گذشته بحث اقتصادي و اينكه حفظ و نگهداري اين
بناهاهيچتوجيهاقتصاديندارد،نگاهمردمومديريت
ش��هري هم به سمت فراموش��ي اين بناها رفته بود.
اما در دو دهه گذش��ته و به تدريج شاهد تغيير بافت
اجتماعي و تغيير نگاه در مردم شديم .در اين تغيير
نس��لي را ميتوان مخاطب قرار داد كه جوان است و
به دنبال هويت .اين نس��ل ميخواهد شهروند بودن
و تهراني بودنش را تعريف مجدد كند .حاال اين نسل
باال آمده است و شهر مخاطب او است .اينچنين است
كه خانههاي تاريخي و خانههاي قديمي در شهرها
درجهتفرآينداحيا،بهكاربريهايمانندرستوران،
كافهيااقامتگاهتغييرميكنند.حاالمايكدگرگوني
كليرادرشهرهاميبينيم.دردودههگذشتهسرمايه
اجتماعي در حوزه ميراث فرهنگي ش��كل گرفت و
تجربههاي مختلفي كه در ش��هرهاي مانند كاشان،
يزدوتبريزاتفاقافتاددرتهراننيزگسترشپيداكرد.
اتفاقاجوامعيكهدرايرانبهلحاظفرهنگيمشهورند
ب��ه افرادي كه نگاه و نگرش اقتص��ادي دارند ،بهتر با
ميراث فرهنگي مواجه شدند .مثال معروف است كه
يزديها و تبريزيها انسانهاي مقتصد و دورنگري
هس��تند .بنابراين ميبينيم كه اين دو گروه به دليل
تفكراقتصادي،متوجهشدندكهبهرهگيريازميراث
فرهنگي براي خود و به شهرشان امر مهمي است .به
اينترتيباماكنيهمچونبازارتبريزموردتوجهدوباره
قرارگرفتهواحياشدواينتغييربهتدريجبهتهرانهم
رسيد.امااگربخواهيمنگاهعميقترودقيقتريداشته
باشيم يك شهر در بخش تاريخي و حفظ آن بخش،
شكلهايمختلفيازبهرهبرداريرابهدنبالدارد.اين
خانهها ميتوانند خانه باشند؛ به شكلي كه مردم در
آن زندگي كنند .اين فضاه��ا ميتوانند بهرهبرداري
متناسبباوضعيتمعماري،پايداريوشأنتاريخي
و فرهنگياش را شامل شود .در واقع نه اينكه شهر را
فقطبهيكويترينتبديلكنيمبرايتماشاوگردش
عدهاي ديگر .اين مس��اله باعث ميش��ود زندگي در
مناط��ق تاريخي ش��هر از ارزش و منزل��ت باالتري
برخوردارشودمانندفلورانس.نبايدفراموشكنيمكه
هدف اصلي منزلت بخشي دوباره به بخش تاريخي
شهرهاست .اين منزلت و توجه نكتههاي مختلفي
دارد ،براي مثال اگر دفتر كار ،مغازه يا منزل ما در اين
بخش شهر باش��د از ارزش باالتري برخوردار است و
اين منزلت قطعا ارزش اقتصادي هم براي ما ش��امل
ميشود.اينخانههادرطبقهبنديهايگوناگونيقرار
ميگيرند.يكبناممكناستدارايارزشهايهنري
ومعماريباشدكهقطعااحيايآنبايدبهنوعيمعرفي
و حفاظت از آن براي عموم باشد .بعضي ساختمانها
همممكناستدارايارزشتاريخيورويداديباشند.
اما فضاهايي هم هستند كه دو حالت قبل را ندارند و
همچنان به صورت زندگي خانگي يا در شكل كليتر
بهرهبرداريهايي صورت پذيرد كه با فضاي معماري
و ويژگيهاي تاريخي و فرهنگي آن متناسب باشد.
مثال در مورد مدرسه دارالفنون به عنوان يك فضاي
تاريخي ،شاهديم كه در نهايت به دنبال موزه كردن
آنهستنداماواقعيتايناستكه مدرسهدارالفنون
بايدهمچنانمدرسهباقيبماندتانسلهايجديدهم
بتوانندديپلمدارالفنونبگيرند؛مانندسوربنوبسياري
مدارسمهموتاريخيدردنياكهدرطولتاريختغيير
رفتاروتغييركاربريندادهاند.يكمسجدقديميبايد
همچنان يك مس��جد قديمي باقي بماند .از طرف
ديگرنيازهايجديديدرشهربهوجودميآيد.مردم
به عرصه عمومي و همگاني احتياج دارند .فضاهاي
عمومي كه بتوانند در آن تعامل و گفتوگو داش��ته
باشند .حاال فضاهاي تاريخي ميتوانند اين بخش از
نيازهايشهريرابرايماپاسخگوباشند.اينفضاهاي
تاريخيوقديميمثالبراييككافهكهميتوانديك
پاتوق فرهنگي ،اجتماعي و محلي براي تعامل شود،
موثر است .اما منزل يك شخصيت تاريخي كه بايد
خانهموزهباشديامكانيماننددارالفنون،نبايدتبديل
بهكافهومركزخدماتياينچنينشود.بنابرايناستفاده
از فضاهاي تاريخي براي اتفاقاتي از اين دس��ت هم
درست است،هم غلط وبستهبهنوع آن فضا وكاربري
در نظر گرفته شده .بايد به اين نكته توجه داشت كه
دركجايشهر،دركدامفضا،باكداممنزلتاجتماعي
وفرهنگيوباكدامرويكردماچنينتعريفيميكنيم.
با اين تعريف اگر كسي قرار است براي مثالها ستلي
بسازدميتواندبهسراغهتلهايقديميشهركهامروز
متروكهشدهاندبرود.مانندهتلاللهدرخياباناللهزار
باآنشاهكارمعماري.جريانزندگيدرقالبسكونت،
تعامل ،رفع نيازهاي بهداشتي آموزشي فرهنگي تا
ايجادعرصههايعموميبرايمامدنظراست.بالتبع
همه اينها ميتوانن��د در كاربري جديد جهت حفظ
هويتتاريخيواستمرارحياتمدنيشهرموثرباشند.
مهمداشتننگاهفرهنگيبهاينمسالهاست.

