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احترام سادات حبیبیان ،بازیگر فیلمهای علیرضا داوودنژاد ،درگذشت

خداحافظی «مامان اتی»

نــــگاره

مهدی عزیزی

تالشگران نمیگذارند تحریمهای تحمیلی امریکا
چرخ صنعت را از حرکت بازدارد

میگفــت «وقتــی جــوان بــودم ســینما را دوســت
داشــتم .ولــی آن زمــان بــرای خانوادههــا ننــگ بود
فقدان
اگر میگذاشــتند دخترشان وارد سینما شــود .اما در
ســالهای بعد که از جوانی فاصله گرفتم ،ســرانجام توانستم با فیلمهای
پســرم به سینما بیایم ».احترام سادات حبیبیان معروف به «مامان اتی»
پس از گذشت نزدیک به دو هفته بستری بودن در بخش مراقبتهای ویژه
بیمارســتان ،دیروز درگذشــت .حبیبیان مادر علیرضا داوودنژاد کارگردان
سینمای ایران بود که برای بازی در فیلم«مصائب شیرین» سیمرغ بلورین
بازیگر زن را گرفت .او در فیلمهایی چون «بهشت از آن توست»« ،بچههای
بد»« ،مرهم»« ،کالس هنرپیشگی» و «دختری در قفس» به ایفای نقش
توگوییبا
پرداخت.چندسالپیشکهدرفیلم«مرهم»بازیکرد،ایسناگف 
خانواد ه علیرضا داوودنژاد انجام داد که در آن احترام سادات حبیبیان هم

حضور داشت« .مامان اتی» در پرسش به این پاسخ که پیشنهاد دیگری از
کارگردانهای دیگر هم دارد یا نه میگوید« :خیلیها با من صحبت کردند
و پیشــنهاد کار در فیلمهایشان را به من دادند ولی من به همه آنها گفتم؛
فقط در فیلمهای پسرم بازی میکنم .چون فقط علیرضا است که به من
انــرژی میدهــد و میتوانم حرکت بکنم چون تا عشــق نباشــد ،هیچ چیز
حرکت نمیکند .هر وقت پسرم تشخیص دهد ،بازی میکنم ».در بخش
دیگری از این گفتوگو ،حبیبیان گفته بود«:اگر بازی مثل زندگی نباشد که
اصالً جذاب نیســت .اگر کارگردان به بازیگری نقشی و دیالوگی را میدهد،
اگر بازیگر با دیالوگ زندگی نکند و عشــق نورزد هر چقدر هم که حرفهای
باشد ،اثر خوب از آب درنمیآید ،باید با نقش زندگی کرد ».به گفته خانواده
داوودنژادمراسمتشییعپیکراحترا مساداتحبیبیانامروزساعت 10صبح
انجام و در قطعه هنرمندان به خاک سپرده خواهد شد.

آیا عکاسی از بازیهای فوتبال جذابیت دارد؟

ورودی بانوان

همان کادرهای همیشگی

صدای ایران
رسالـــــه

محسن بوالحسنی

خبرنگار

ایــن گــزاره که امضای فرمان مشــروطیت ایران زمیــن را وارد
دوران جدیــدی از تاریخ خود کرد ،گزارهای اســت که از فردید
فیلســوف تا کســروی مــورخ و از شــاملوی شــاعر تا شــجریان
خواننده به آن اذعان داشته و دارند .اما آنچه بیش از امضای
فرمان مشروطیت به دست شاه فرتوت قاجار اهمیت دارد ،به
راه افتادن مقدمات نهضت مشروطیت از دو دهه پیش از آن
اســت .نهضتی که با فرمان میرزای شیرازی در تحریم تنباکو
جوانه زد و با ترور ناصرالدین شاه قاجار ناگزیر شد .در فراهم
آمــدن مقدمات آغــاز دوره جدید تاریخ ایــران ،مطبوعات از
آنجا که حامل زبان ســرخ روشــنفکران و سر
سبز شــاعران بودند ،نقشــی محوری و مهم
داشتند .انتشار کتاب «جریده نگاران» به قلم
مریــم کامیاب عالوه بر اینکه تأکید دوبارهای
بــر این نقش محــوری اســت ،حاوی نشــانه
گذاریهایــی بــرای نشــان دادن کارکردهــای
ادبیــات مطبوعــات در مشــروطه ایرانی نیز
هست .این کتاب که نشــر فالت آن را منتشر
کرده اســت در پی یافتن پاســخ این پرســش
اســت کــه آیــا جنبههــای ادبــی مطبوعــات

مشــروطه یعنی آن بخش از مطالــب که در قالب نظم یا نثر
طنزی عرضه شده است ،توانسته در بسط مفهوم مشروطیت
در بین عوام ،پیشبرد انقالب مشروطه و نزدیک ساختن توده
مردم به اهداف این انقالب نقش تعیینکنندهای داشته باشد
و اگر پاســخ این سؤال مثبت اســت ،اجرای این نقش چگونه
و بــا اســتفاده از چه ابزارهایی بوده اســت؟ خواندن این کتاب
بیش از آنکه در فهم این پرسشها به ما کمک کند ،رویکردی
مبتنی بر توافق اذهان را در ذهنیت مخاطب شکل میدهد که
طی آن خواننده با تشریک مفاهیم دوره مشروطه که مبتنی بر
کلیدواژه آزادی و ملیگرایی است ،تکرار این ایدهها را در دوره
معاصر یادآوری میکند« .جریدهنگاران» بیش از آنکه حاوی
یک پژوهش ادبی – مطبوعاتی باشــد ،حامل یک ایده است.
ایــدهای کــه در آن بــا تهییــج اندیشــه آزادی
خواهانــه و میهــن دوســتانه ،ایــران را دوباره
در کانون خواســتههای ما قــرار میدهد .این
روزهــا که صدای بیگانگان در جشــن تحریم
بلند اســت ،باید صــدای ایران دوســتی را به
هر مناســبتی باالنگ ه داشــت .خواندن کتاب
جریدهنگاران به خاطر اینکه کاوشگر بخشی
از خاطره تاریخی و خاطره فرهنگی ماســت،
یکی از این مناســبت هاست .مناسبتی برای
ایران.

«هارمونیهای ورکمایستر» فیلمی که میتوان بارها دید و لذت برد

مالیخولیایمقاومت
سینمــــــا

زهرا نیچین

نویسنده و مترجم

«هارمونیهای ورکمایستر» بر اساس رمانی با نام «مقاومت
مالیخولیایی» نوشته السلو کراسناهورکایی «( )1989با شیوه
منحصربه فردی بهکارگردانی «بال تار» مجاری ســاخته شد.
«مقاومــت مالیخولیایی» کــه میتوان آن را بــه مالیخولیای
مقاومت نیز تعبیر کــرد در یکی از نقطههای اوج فیلم کامالً
درهــم میشــکند .یکــی از انحصــارات فیلم این اســت که با
وجــود  39نمــای آهســتهگام و چنــد نمــای طوالنــی بیننده
را دچــار مــال نمیکند و حتــی در نماهای طوالنــی ،بیننده
بــا تعداد باالی اشــخاص همــگام میگردد .نقطههــای اوج
داستان بسیار آهسته و بدون تنش هستند .در واقع به گونهای
درخشــان الرس ُردولف در
ناباورانه تنشزدا هســتند .بــازی
ِ
مــدح فیلم ســاخته «میالی
نقــش یانوش و موســیقی ِ
قابل ِ
روشــن
ویــگ» در همراهی بیننــده با فیلم قطعاً نقطههای
ِ
دیگری در فیلم هستند که نمیتوان به آنها بیتوجه بود.
ایــن فیلــم هارمونیک ماجــرای غریبی در یکی از شــهرهای
کوچــک متروک و ویرانه مجارســتان را در دوران کمونیســتی
به تصویر میکشــد .شــهری که خود غریب و ناشناخته است
و بــا آدمهــای عجیبی پر شــده .آدمهــای ســودازدهای که در
کشــاکش مقاومت خود از عقالنیت فاصله گرفتهاند و گویی
دیگر هیچ چیز برایشــان اهمیت ندارد .یانوش شاهدیست
کــه بیانگیزگــی ،تسلیمشــدن و ناامیــدی مردم شــهرش را
میبیند .او اما سرسپرده نیست و با وجود آنکه مبهوت تمام
رخدادهاســت بیآنکه در صدد تغییــر چیزی یا حتی تغییر

نمایی از فیلم «هارمونیهای ورکمایستر»

خــود باشــد ،در جســت و جــوی چیزیســت و میخواهــد با
واقعیتها روبهرو شود.
رنگهــا ،نورهــا ،بیاتفاقیها ،بیهیجانیها ،شــخصیتها،
اشیا و هر آنچه در فیلم میبینیم همگی نمادهایی پرمحتوا
هستند.نمادهاییکهپیوستگیمیانشانوجودشاندرفیلمرا
ارزشمندتر میکند .رو به رویی یانوش با ذات انسانیت که در
شرایطی اینچنینی خود را هویداتر میکند.
هارمونیهای ورکمایستر داستان به ظاهر پرماجرایی نیست،
اما فیلم فراتر از ماجراپردازیســت .روایت ترسناکیســت از
هویــت پرماجرای ذهن آدمی ،روایتــی غمگین از آنچه جبر
میخوانندش و تســلیمش میشــوند .بالتار چون همیشه با
ُفرم خاص فیلمبرداری و روایتش و با آمیختن معنادارش با
خو ِد داستان ،درگیر «مفهوم زمان» میشود و به قول سوزان
ســانتاگ ،که همیشــه تار را تحســین میکند ،کار او «جدال با
زمان» است.

فیفا

انتشار یک کتاب درباره مطبوعات دوره مشروطه

ســال  72یــا 73
بــود که بــرای اولین
حاشیـــــه
بــار بــرای عکاســی
ورزشــی قــدم بــه
ورزشــگاه گذاشــتم.
ماجرا هــم تا جایی
کــه یــادم میآیــد از
اینجا کلید خورد که
رضا معطریان
عکاس
مــن و یــک عکاس
خانــم با هم همــکار بودیــم و طبیعتاً چون
همــکار خانــم نمیتوانســت وارد ورزشــگاه
شــود و از مسابقه عکاســی کند ،قرعه ب ه نام
من افتاد و رفتم برای عکاسی .ناگفته نماند
که خیلی هم مشتاق و عالقهمند به عکاسی
ورزشــی نبودم ولی خب طبیعت کار ما این
است که گاهی کاری را انجام دهیم که شاید
چنــدان عالقهمنــدش نیســتیم .بــرای من
هیچوقتعکاسیورزشیکارهیجانانگیزی
نبــوده! در تمــام دنیا هــم اینطوری اســت
کــه رشــتههایی مثــل فوتبــال در قیــاس بــا
ورزشهایــی مثــل بوکــس ،ســوارکاری،
ژیمناســتیک و ....بــرای عکاسهــا آنچنــان
جذابیتی به لحاظ تصویــری ندارد؛ دلیلش
هم شــاید این باشــد که فوتبال دچــار تکرار
میشــود و صحنههایی را که شکار میکنید،
آنچنــان ،نســبت بــه قابهــای دیگــری که
شــما دید ه یا قبالً خودتــان گرفتهاید تفاوتی
نمیکنــد .از طــرف دیگــر محدودیتهایــی
کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد مزید برعلت
شــده کــه عکاسها کمتــر به آن عکســی که
خودشــان دلشــان میخواهــد برســند .مثالً
قبــاً اینطــور نبــود کــه شــما در یــک جای

خــاص -ویــژه عکاسهــا -ثابــت بنشــینید
و قــدرت مانــور و حرکــت در اطــراف زمیــن
نداشــته باشــید .همین ،لنز و چشــم شما را
به زاویههایی مشــخص محــدود میکند .ما
ســالهای گذشــته خودمان جا را براســاس
حساســیتهای بــازی تعریــف میکردیم و
مــدام در تکاپــو بودیم .حتــی از عکسهایی
کــه از ســالیان گذشــته عکاســی در رشــته
فوتبال میشــود پیدا کرد مشخص است که
عکاسها در آن دوران ،حتی هنگام پنالتی،
روی خــط هجده قدم میآمدند و عکاســی
میکردنــد .امــروز دیگــر اینطــور نیســت و
محدودهها اجــازه نمیدهد که یک عکاس
تمام خالقیتش را به کار بگیرد و صحنههای
خاص را شــکار کند .همین هم هست که ما
از جامجهانی گذشته به این سو عکسهای
خــاص نمیبینیــم و همه عکسهــا تقریباً
شبیه همانهایی هستند که پیشترها گرفته
شــده اســت .عکسهای مفهومی از فوتبال

خانواده داوودنژاد در پشت صحنه مصائب شیرین

هم به همیــن اندازه محدود اســت .مثالً ما
از جــام جهانــی  98یک عکــس را به خاطر
داریــم که فابیــن بارتــز در جدال بــا رونالدو
است و جدال این دو کشمکشهای تاریخی
فرانسه و پرتغال را به خاطر آدم میآورد .از
این نمون ه عکسها کم است .من تا حدودی
اهل فوتبال هســتم اما تا امروز نشــده بدون
دوربیــن و در جایــگاه آدمهــای معمولــی
فوتبال تماشــا کنــم و هر وقت کــه برای یک
بازی رفتهام ،دوربین روی دستم بوده است.
بازی دیروز پرسپولیس و کاشیما هم فارغ از
نتیجه و تمام مســائل فنی و حاشیهایاش،
یــک نکتــه را در ذهــن مــن پررنــگ کــرده و
آنهــم مســأله ورود خانمهــا بــه ورزشــگاه
اســت و علیالخصوص شــادمانی از ورود و
حضور عکاسها و خبرنگاران ورزشی زن در
ورزشــگاه؛ طبعاً باید از این رخداد ،بهعنوان
یک دســتاورد یــاد کــرد و آن را بــه فال نیک
گرفت.

حضــور زنــان در ورزشــگاه آزادی برای
شهروند
تماشــای بــازی پرســپولیس و کاشــیما
مجــازی
حاشــیهای بــود کــه اهمیــت و ســر و
صدایــش کمتــر از متــن یعنــی بــازی
یگانهخدامی
نبــود .وقتــی خبــر  850صندلــی برای
زنــان قطعــی و رســمی منتشــر شــد
عکس روز
عکسهــا و اظهارنظرهــا تایــم الیــن
را گرفــت .از صبــح دیــروز عکسهــای
دختران و زنانی که برای تماشای بازی
پشــت درهای ورزشگاه آزادی جمع شده و منتظر بودند به
اشــتراک گذاشــته میشــد .آنهایی که بلیت دستشان بود
با بلیتهایشــان عکس میگرفتند و آنهایی که اشــکهای
دختــران پشــت در مانــده را میدیدند فیلم و عکسشــان
را منتشــر میکردنــد .این عکســی کــه میبینیــد هم صبح
دیروز بارها به اشــتراک گذاشته شــد .بعضی کاربرها با این
عکــس و عکسهــای دیگــر از خوشحالیشــان بابــت ایــن
اتفاق مینوشــتند و بعضیها هم به این تصمیم گزینشی
اعتراض میکردند .این توئیتها را بخوانید«:این قرمز منه
ولی تو گزینشــی برو تشویقش کن« ،».ســهم زنان از آزادی
کمتــر از یــک درصد« ،».تبعیــض در تبعیــض؛ صف زنان
«خــودی» و مجــوزدار و دعوتنامــهای در اســتادیوم آزادی
برای تماشــای بازی پرســپولیس .اگــر اجبــار  FIFAو AFC
نبود ،همین «کمتر از هزار زن» هم اجازه ورود به ورزشــگاه
نمییافتند».
البتــه فکر نکنید جو شــبکههای مجازی کامالً بــه نفع زنان
بــود و همــه از حــق زنان بــرای تماشــای بازی در ورزشــگاه
میگفتند .کســانی هــم بودند که با همین حضور گزینشــی
در استادیوم آزادی مخالف بودند .مثل کاربری که نوشت:
«حضــور گســترده بانوان در صــف ورود به ورزشــگاه آزادی
برای بازی پرسپولیس_کاشیما .یاد حرفهای دادستان کل
کشور افتادم که حدود یک ماه پیش در بازی دوستانه ایران
و بولیــوی که زنــان حضور داشــتند گفت :اگر یــک بار دیگر
تکرار شود برخورد میکنیم!»

امروز علی باباچاهی پای به  77سالگی میگذارد

شاعر رؤیاهای دلبرانه

شاعرانههای علی باباچاهی بیگمان
زینــت بخــش شــعر معاصــر اســت.
زاد روز
او شــاعری اســت که به جوانان نســل
خــود نزدیــک اســت ،شــعرش قلبی
تپنــده و روحی بلنــد پــرواز را بر میانه
گرفتــه و در نگاه جنوبیاش شــیفتگی
دلبرانــهای بــه عشــق دیده میشــود،
وقتــی پیکــره کلمــات را نــوازش کرده
داریوش معمار
شاعر /منتقد
و میتراشــد .همشــهری بوشــهری
مــا در طــول نزدیک بــه چهار دهه شــاعر بودن ،همــواره اهل
توجوکردن ناشناختهها و عبور از مســیرهای دوردست
جســ 
زبان فارســی بوده اســت ،خواندن شــعرهای باباچاهی مانند
شــنا کــردن در رودخانــهای بــا آبی ســرد و ماهیانــی غلتان در
تابســتان گرم جنوب است ،انسان را ســر حال میآورد ،درون
ذهن خواننده شعرها ،جان دلچسب میسازد.
ت زیرا کسی
اینها که در مورد باباچاهی نوشــتم ،تمجید نیس 
که از جنس شاعر باشد ،سختیها و مرارت کلمات را می توان
بر خطوط چهرهاش پیدا کرد و آفتاب و مهتاب کلمه و رؤیا به
او در نتیجه تالشهای ســالیان ،اعتماد کرده باشــند؛ از حدود
تمجیدها گذشــته است .چقدر خوب است که علی باباچاهی
از حدود کلمات و معناها هم گذشته است ،چقدر خوب است
که او با وجود همه مشکالت و سختیها چراغش در این خانه
سوخته و کنار جوانان همین خانه شعرهایش را نوشته است و
بیآنکه تکبر کند ،آنها را دوست داشته است.
میدانــم پــس از نوشــتن ایــن مطلــب ممکن اســت بعضی
بــه نگارنــده خــرده بگیرنــد که چــرا تعریــف کــردهای آن هم
ایــن انــدازه ،امــا میخواهــم همین جا از ایشــان بپرســم چرا
نبایــد از علــی باباچاهی تعریف کرد؟ از مــردی که با نبوغش
میتوانســت هرچیزی بجز شــاعر باشــد و هرگــز متحمل این

چقدر ظریف گفته ظریف!

اندازه رنج نشــود ،اما شــاعر مانده آن هم شاعری که به جای
مقلد کلمه بودن آفریننده کلمه و احساس است.
این را هم اضافه کنم که پرنده ارزشــی اگــر دارد به باال پریدن و
زیبا پریدن است ،ارزش گیاه به گلدادن و شاخه و برگ نو دادن
اســت ،شاعر هم ارزشش به تازه بودن و تازه گفتن است ،شاید
باشند شــاعران تازهپرداز دیگری که دلی بزرگ و رؤیایی پرنده
دارنــد ،امــا این علی باباچاهی اســت که در این خانه نشســته و
تمام لحظههایش را بدون وقفه طی چهل ســال شــعر را برای
شعر نوشته است و این ارزش زیباترین رازها را برابر ما میگذارد
و از برابر ما عبور میدهد .در پایان عالقه دارم به نکتهای دیگر
هــم اشــاره کنــم ،طی ســالهایی کــه باباچاهی را میشناســم
اوقاتــی بوده که بعضــی نظرها و نگاههــای او را در خلوت خود
نپســندیده باشــم ،یا رندانه رفتــاری از او دیده باشــم ،اما هرگز
ندیدهام در محبت کردن و مهربانی چیزی از او کم شده باشد،
شــده از او چیزی خواسته باشم؛ مثالً انجام کاری یا موضوعی و
نه گفته باشد ،اما ندیدهام اگر پای جوانی میان باشد و نشستن
کنار جوانها کســی از او پیشتر باشد .علی باباچاهی جان ،زنده
باشی شاعر و قلب شعرهایت تند بتپد و همیشه باال پرواز کنی.

پیدا و پنهان هشتمین ساالنه هنر دیجیتال تهران

هشــتمین دور ه تاداکس با درونمای ه «پیــدا و پنهان» و با حضور بیش
از  ۴۰شــرکتکنند ه ایرانــی و بینالمللــی از  10کشــور برگــزار میشــود.
دیجیتـــــال
در ایــن دوره تاداکــس دو فضــای نمایشــگاهی گالری محســن و مرکز
نبشــی میزبــان بیــش از  ۳۰چیدمان اســت و طبقات هنری آواســنتر محل برگــزاری  ۱۵اجرای
توگــوی هنرمندان درباره آثارشــان و یک
دیداری،شــنیداری و نمایــش ویدئو به همــراه  12گف 
نشست درباب هنر ،دانش و تکنولوژی خواهد بود .در هشتمین دوره تاداکس آثاری به نمایش
گذاشــته شــده که از طریق جشــنواره و بهصورت فراخوان انتخاب شــدهاند .ســاالن ه هنر دیجیتال تهران (تاداکس) در ســال  ۱۳۹۰با هدف
گشودن دریچههایی نو به هنر بینارشتهای و ایجاد فضایی کارآمد و مستقل برای عالقهمندان این حوزه در تهران بنیانگذاری شد.

توگــوی پــر تیتــر محمدجــواد
گف 
ظریــف وزیــر امــور خارجــه بــا
جمل ه روز
برنامــه پــارک شــهر رادیــو تهــران
باعــث نشــد در هیاهــوی بازی پرســپولیس و کاشــیما
توگــو از چشــم کاربــران شــبکههای مجــازی
ایــن گف 
دور بمانــد .جملههایــی مثــل «عراقچــی و روانچــی
پرسپولیســیاند« ،».همچــون مــردم احســاس خوبی
از قیمتهــا نــدارم« ،».در موضــوع  FATFنبایــد از
تــرس مرگ خودکشــی کــرد ».و «برخــی میگویند ما
عضــو  FATFمیشــویم در حالــی که ما عضــو FATF
نمیشویم .بلکه از لیست کشورهای غیر همکار خارج
میشویم و به لیست کشــورهای همکار  FATFاضافه
میشــویم ».توســط بســیاری از کاربران بازنشر میشد
و البته جمله آخر توســط بعضــی خبرگزاریها با تیتر
«عضو  FATFنمیشــویم» منتشــر شــد که باعث شد
کاربران زیادی اشــتباه کنند و بنویســند کــه وزارت امور
خارجه موضع و تصمیمش را درباره این مسأله تغییر
داده است.
این توئیتهــا را بخوانید« :چقــدر ظریف گفته ظریف!
در واکنش به رد الیحه «سیافتی» در شورای نگهبان:
«از تــرس مرگ نباید خودکشــی کــرد!» یعنی مرگ که
حتمیــه ،بیایید ایســتاده بمیریــم « ،».ظریف:عراقچی
و روانچی پرسپولیســیاند .مــن قرمز بودم همین امروز
طرفــدار صبــای قــم میشــدم« ،».چــی شــده دوبــاره
میکروفــن دادن ظریــف؟» و «ظریــف :تصــور کنیــد
برجــام رانداشــتیم و ترامــپ درشــرایطی مســئولیت
سیاســت خارجــی امریــکا را برعهده داشــت که تمامی
قطعنامههــای شــورای امنیــت و اجمــاع جهانی علیه
ایــران بود.چــه وضعیتی را برای کشــور متصــور بودید؟
پ.ن :تصور کنید کســی جز ظریف ،وزیر خارجه ما بود.
تصور کردنش هم سخته!»

