5

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

دوم خرداد آخرین
فرصت ثبتنام ایثارگران
مشمول سهمیه حج
فرهنگی و هنری

اداره کل ورزشــی و اردویی بنیاد شــهید و امور ایثارگران با صدور اطالعیهای روز سهشنبه  2خرداد  96را آخرین فرصت ثبتنام ایثارگران
مشمول سهمیه حج ذکر کرد.
در این اطالعیه آمده اســت :تمام ایثارگران مشــمول سهمیه حج برابر قانون جامع خدماترســانی به ایثارگران (والدین شهدا ،جانبازان و
آزادگان و همسران آنان و همسران شهدا و فرزندان شهدا) که متقاضی سفر حج تمتع در سال جاری هستند ،حداکثر تا پایان وقت اداری روز
سهشنبه دوم خرداد  96فرصت دارند جهت ثبتنام در کاروانهای حج به دفاتر اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان خود مراجعه کنند.

سه شنبه  2خرداد شماره 152

شناسایی حدود  1000اثر باستانی عصر پارینهسنگی در پاسارگاد

سرپرست هیئت بررسی شهرســتان پاسارگاد و بخش
مشــهد مرغاب از شناســایی نزدیک به هزار اثر باستانی
متعلــق به عصر پارینهســنگی تا عصر حاضــر در ادامه
بررسیهای باستانشناختی شهرستان پاسارگاد خبر داد.
بهگــزارش روابطعمومی پژوهشــگاه میراثفرهنگی
و گردشــگری ،فرهاد زارعیکردشــولی سرپرست هیئت
بررســی شهرســتان پاســارگاد ،اعالم کرد« :در ادامه
بررســیهای باستانشــناختی شهرستان پاســارگاد ،در
دشتهای پاسارگاد ،دشــت سعادتشهر (دشت کمین)،
تنــگ بالغی ،دهســتان ســرپنیران ،منطقــه گودبنه و
رشــتهکوههای موسوم به کوه ســیاه و چاه پهن ،منطقه
چاه بید و ارتفاعات موســوم به گردنه خرسی ،تنگ قدرت
و رشتهکوههای موســوم به کوچکک و ارتفاعات موسوم
به فالت اکبرآباد نزدیک به هزار اثر باســتانی شناســایی

و بررسی شدند ».او افزود« :در این بررسیها ،بهتفکیک،
در دشت پاســارگاد حدود  300اثر ،دشــت سعادتشهر
حدود  230اثر ،دهســتان سرپنیران حدود  180اثر ،تنگ
بالغی حدود  150اثر و در ارتفاعات موسوم به کوچکک،
گردنه خرسی ،کوه موسیخانی و کوه سیاه حدود  110اثر
بهدست آمد که براساس آخرین مطالعات باستانشناختی،
مربوط به دوره میانی پارینهســنگی جدید تا عصر حاضر
هستند».
ایــن باستانشــناس از قدیمیترین آثار ایــن دوره به
شناسایی تعدادی محوطه باز ( )open siteاشاره کرد
که دارای قدمتی بین 28هزار تا 12هزار سال قبل بودند.
شناسایی غارهای 8هزار تا 12هزارساله
او با اشــاره به اینکه اولین بار مایکل روزنبرگ موفق به
شناسایی این دوره در دشتهای فارس شده و در اشکفت
گاوی در دشت مرودشت که همجوار دشتهای پاسارگاد
اســت اقدام به کاوش کرده ،گفت« :از دوره پارینهسنگی
جدید و فراپارینهســنگی با قدمت 12هزار تا 8هزار سال
قبل نیز تعداد زیادی غار و پناهگاه صخرهای شناســایی
شد».
او افزود« :معیشــت در ایــن دوره بر پایــه گردآوری
دانههای گیاهان و شکار بوده است».
بهگفته این باستانشــناس ،بعد از این دوره انســانها
آرامآرام غارهــا و پناهگاهها را ترک کرده و در دشــتها
اولین روستاها را ساختهاند.
او از این دوره به فرهنگهای جری و ُمشکی (مربوط به
هزاره هشتم و هفتم قبلازمیالد) ،فرهنگ باکون (مربوط
به هزاره ششم تا چهارم میالدی) و تعدادی دیگر تا دوره

لپویی (هزاره سوم قبلازمیالد) اشاره کرد و گفت« :از این
دوره نیز تعداد زیادی تپه و محوطه اســتقراری شناسایی
شدند که در باستانشناســی پیشازتاریخ ایران و بهویژه
فارس بسیار مهماند».
این باستانشناس در ادامه از شناسایی تعدادی محوطه
ارزشــمند همانند تل بزرگ قصردشــت (تپه وکیلآباد)
متعلق به عصر آهن  1و  2و  3خبر داد.
او بــا بیان اینکــه دورههــای تاریخی بهویــژه دوره
هخامنشی در شهرستان پاسارگاد بسیار قوی است گفت:
«از این دوره ،عالوهبر مجموعه بســیار ارزشــمند میراث
جهانی پاســارگاد ،آثار بســیار فاخر و ارزشمندی ازجمله
تعدادی ســد (بند خاکی) ،معدن ،کانالهای دســتکند در
دل صخرهها موســوم به دختربُر ،کانالهای تعبیهشده در
دامنه تپه ماهوریهای خاکی (موسوم به جوی دختر) ،پل،
دیوارهای ســنگچین ،کارگاههای استحصال مواد غذایی
و محوطههای اســتقراری و اقماری بسیار ارزشمند نظیر
محوطه میانجادهای شناسایی شد».
او خاطرنشان کرد« :با شناسایی این تعداد آثار ارزشمند
مشخص شد که پاسارگاد دوره هخامنشی بهعنوان یکی
از پایتختهای هخامنشــیان تنهــا معطوف به مجموعه
میراث جهانی پاسارگاد نبوده بلکه بخش نسبت ًا وسیعی از
شهرستان پاسارگاد و شهرستان خرمبید را دربر میگرفته
اســت؛ چراکه بخشی از زیرســاختهای مهم حکومتی
هخامنشیان را در پاسارگاد در گسترهای بهطول حدود 80
کیلومتر از چمیان یا شــهیدآباد در شمال تا تنگ خشک
سیوند در جنوب شامل میشد».
محوطههای دورههای فراهخامنشی

حمیدرضا کرمی ،کارشــناس ارشــد باستانشناســی
پایــگاه میراث جهانی پاســارگاد ،در ادامه از شناســایی
تعداد زیادی گورســتان (تودهسنگی ،خرسنگی) و تعدادی
محوطه اســتقراری متعلق به دورههای فراهخامنشــی تا
پایان دوره اشــکانی خبر داد و گفــت« :تعداد زیادی تپه
و محوطه گســترده ،کارگاههای استحصال مواد غذایی،
کارگاههای ذوب فلز ،استودانهای کتیبهدار و ساده ،دخمه
و دخمکهــای افقی و عمودی مربوط به دوره ساســانی
شناسایی شد».
کرمی افزود« :از دوره اســامی کــه بخش زیادی از
محوطهها و آثار را دربر میگیرد نیز میتوان به شناسایی
بقاع متبرکه ،قلعههای روســتاها ،قبرستانهایی با سنگ
قبرهــای نفیس ،کاروانســرا ،تعداد نســبت ًا زیادی قنات،
آســیاب ،عمارت ،درختان کهنســال و تعدادی محوطه
استقراری اشــاره کرد که بیشــتر مربوط به قرون میانه
اسالمی تا عصر حاضر هستند».بهگفته این باستانشناس،
در ادامــه تمام اطالعات محوطهها در فرمهای موردتأیید
پژوهشکده باستانشناسی (فرمهای عمومی و تخصصی)
ثبت خواهد شد و اطالعات مواد فرهنگی (که غالب ًا قطعه
ســفال هستند) پس از طراحی ،مقایسه ،تحلیل و عکاسی
در فرمهــای مخصوص در ضمیمــه گزارش هر محوطه
آورده و سپس گزارش نهایی به پژوهشکده باستانشناسی
ارسال خواهد شد.او خاطرنشــان کرد« :پس از اتمام کار
تمام اطالعات برای تهیه نقشه باستانشناختی شهرستان
در نرمافزار  GISگنجانده خواهد شد».بررسی شناسایی
شهرســتان پاســارگاد و مشــهد مرغاب با مجوز رئیس
پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری انجام شد.

روان شناســی از دانشگاه ســوربن فرانســه بود و با بنیان
گذاری مجموعه آموزشــی فرهاد ،آنطور که گفته میشود،
نوعی دیگر از نظام آموزش و پرورش را به سیستم آموزشی
ایران معرفی کرد.او در مدت  ٢٥سال فعالیت مجموعه فرهاد
توانست مدلی مدرن را که بر اساس مشارکت جمعی دانش
آموزان اداره میشد ،ارائه کند.
همچنین وی به همراه جمعی از روشــنفکران معاصرش
در ســال  ١٣٤١بنیادی را تحت عنوان شورای کتاب کودک
بنیــان نهادند که به این طریق توانســتند به ادبیات کودک
رسمیت بخشیده و به عنوان نهادی قدرتمند به تولید آثاری با
مخاطبان کودک و نوجوان بپردازند.
در ســال  ١٣٥٨و در پی تعطیلی مجموعه آموزشی فرهاد
نیز ،بنیاد دانشنامه کودک و نوجوان به همت توران میرهادی
بنیان گذاشته شد که تاکنون توانســته  ١٦جلد از دانشنامه
مصور را به نشر برساند.
گروه حرکت آلترناتیو در ســال  ١٣٨٧رسما فعالیت خود را
شروع کرده و تاکنون اجراهای مختلفی داشته است.
مجموعه سابق این گروه با عنوان «ایران بانو»  ١٢اجرای

مختلف را تجربه کرد و در هر اجرا قطعاتی از موســیقیهای
آیینی و سنتی و همچنین قطعات کالسیک و مدرن ایرانی را
با حرکات اعضای گروه به نمایش درآورد.
در مجموعــه «ایران بانو» هدف گــروه ،ارائه تصویری از
فرهنگ و ســنن عمومی زنان ایران در گســتره تاریخی و
جغرافیایی ایران بوده اســت و در مجموعه جدید این گروه
 ادای دین -بنایشــان بر این اســت که به صورت موردیبه افراد بپردازند و ادای دینی به مفاخر ایران داشته باشند.
حرفهای بومی و مخاطبانی جهانی
پردیس خسروی ،سرپرست و طراح حرکت گروه آلترناتیو،
میگوید :نام گروه را «آلترناتیو» برگزیدیم ،چراکه تالشمان
این است که حرکات کالسیک یا مدرن جهانی را با موتیفها
و نشان های ایرانی درآمیزیم و خوانشی دیگر از حرکت را به
مخاطب ارائه کنیم؛ خوانشی که ایرانی است ،طعم آب و رنگ
خاک این دیار را دارد ،اما بیگانه با زبان جهانی نیســت و به
این سبب میتواند حرفی بومی را به مخاطبانی جهانی منتقل
کند .او می افزاید :به عنوان مثال زمانی که نمایش -حرکت
آرش کمانگیر را در سال گذشته بر صحنه تاالر وحدت بردیم،

ســعی کردیم تا یک اسطوره ایرانی را به مخاطبان از خالل
حرکت و موســیقی بشناسانیم .در آن اجرا بودند مدعوینی از
کشــورهای دیگر که زبان فارسی را نمیدانستند ،اما پس از
اجرا ،آرش و روح وطن دوســتی و ازجان گذشــتگی او را به
خوبی درک کرده بودند و این برای ما بسیار افتخارآمیز بود.
مدیر اجرایی این برنامه رضا جعفری بهنام ،کارگردان و طراح
حرکت پردیس خسروی و مدیر صحنه مونا عزیزی است.

ادای دینی متفاوت به «توران خانم» در تاالر وحدت

قســمت اول مجموعه ادای دین با نــام «توران خانم» 5
خرداد ماه ویژه بانوان در تاالر وحدت به روی صحنه میرود.
طبق اعــام روابط عمومی و امور بینالملل بنیاد رودکی،
این برنامه به دنبال این اســت که ادای دینی باشد به بانویی
که بر گردن فرهنگ ایران زمین ،دینی بزرگ دارد.
پروژه جدید گروه حرکت آلترناتیو ،به سرپرستی و طراحی
حرکت پردیس خسروی ،با عنوان «ادای دین» در حال تولید
است.
هر قســمت از این مجموعه به یکــی از مفاخر فرهنگی،
هنــری و اجتماعی ایران میپردازد و اولین آن با نام «توران
خانم» به معرفی و بررسی آثار و فعالیتهای مادر آموزش و
پرورش نوین ایران اختصاص دارد.
ایــن اثر که در قالب  ١٢قطعه موســیقی -حرکت تنظیم
شــده است ،از سوی بیش از  ٧٠نفر از گروه حرکت آلترناتیو
بــه نمایش درخواهد آمد و در خــال آن ،متنی به قلم نیما
خسروی را اجرا میکند.
توران میرهادی که ســال گذشــته جامعه فرهنگی ایران
را تــرک کرد و از دنیا رفت ،تحصیــل کرده علوم تربیتی و

رضا صادقی :در آلبوم «یعنی درد» با
آقای روحانی حرف زدهام

رضا صادقی در آستانه انتشــار جدیدترین آلبومش گفت :در آلبوم
«یعنی درد» با آقای روحانی حرف زدهام و به شــکلی واضح و بدون
سانسور دردهای اجتماعی این روزهای جامعهام را عنوان کردهام .این
خواننده ادامه داد :من به شــخصه به این دلیل به آقای روحانی رای
دادم چــون میدانم میتوانم از دردها برایش حرف بزنم و این اتفاق
در آلبوم «یعنــی درد» افتاده و حاال که خیزش بزرگ مردم ایران به
بار نشســته ،زمان مطالبات فرهنگی و اجتماعی درست و منطقی از
ایشان است .من به آقای روحانی رای دادم چون میدانستم میتوانم
از دردهایی که خیلی معانی در جامعه من دارد ،با ایشان حرف بزنم و
نتیجه این گفتمان هنری ،بدون شک سرافرازی ایران ماست و دوم
خردادی دیگر در راه است.
صادقی گفت« :یعنی درد» از درون ما آغاز میشــود .قرار است از
این به بعد با هشتگ #یعنی_درد اتفاقات تلخ اجتماعی و هنری را
با هم بازتاب دهیم .در آلبوم جدیدم همه را غافلگیر میکنم و اتفاقاتی
در این آلبوم هست که تلگنری پردرد و عمیق برای همه ماست.
«حــال بارون»« ،منــو یادت» و «مــن دوسِ ــت دارم» و قطعه
بندرعباســی «دل بی غم» که چندی پیــش در قالب موزیک ویدیو
منتشر شد از جمله قطعات تازهترین آلبوم رضا صادقی هستند .این در
حالی اســت که از پنج قطعه این آلبوم موزیک ویدیوهایی تولید شده
که به زودی در اختیار مخاطبان قرار میگیرد.

یادمان چهلمین روز درگذشــت عارف لرستانی»  -بازیگر
تلویزیون و سینما  -دوشنبه ساعت  ۱۸با حضور اصغر همت
رییس خانه تئاتر ،پیشکسوتان و هنرمندان عرصه تئاتر ،سینما
و تلویزیون در فرهنگ سرای ارسباران برگزارشد.
به نقل از روابط عمومی فرهنگ سرای ارسباران ،سخنرانی
اصغر همت ،سپند امیرســلیمانی و دیگر هنرمندان به همراه
حافظخوانی سپهر محمدی و اجرای زنده موسیقی بخشهایی

از گوشه و کنار «کتاب»

در فروردین  ۱۳۹۶تعداد  ۲۹۹۳عنوان کتاب منتشــر شده است که
در مقایســه با دوره زمانی مشابه در ســال گذشته  ۱۲ ،درصد افزایش
داشته است.
بر اساس آمار و اطالعات کتابهای ثبت شده در سایت موسسه خانه
کتاب در فروردین  1396تعداد  2هزار و  993عنوان کتاب منتشر شده
اســت که در مقایسه با فروردین ماه ســال گذشته ( 2هزار و 12 )684
درصد رشد را تجربه کرده است.
در اولین ماه سال  ،1396بیشترین شمارگان کل با  1.883.690نسخه
به موضوع کودک و پس از آن ،کتابهای کمک درســی با 717.050
نسخه اختصاص دارد و موضوع دین با  502.000نسخه ،موضوع ادبیات
با  495.500نسخه ،موضوع علوم اجتماعی با  316.610نسخه و موضوع
علوم عملی با  230.740نسخه در رتبههای بعدی قرار دارند.بر اساس
این آمار ،قیمت متوســط کتاب در فروردین ماه سال گذشته  14هزار و
 783تومان بوده که در مقایسه با فروردین ماه سال جاری با کاهش 14
درصدی به  12هزار و  719تومان رسیده است.در فروردین ماه امسال،
 2هزار و  327عنوان کتاب در تهران منتشر شده است .شهرستانیها در
همین بازه زمانی  666عنوان کتاب منتشــر کردهاند که نسبت به سال
گذشــته با افزایش  81درصدی رو به رو شدهاند.کتابهای منتشر شده
در بازه زمانی یک ماهه فروردین  96از سوی  2هزار و  202پدید آورنده
انتشار یافته که از این تعداد  1649نفر مرد و مابقی زن بودند .همچنین
در همین دوره زمانی در سال  95تعداد  2هزار و  826پدیدآورنده فعالیت

یادمان «عارف لرستانی»

از این برنامه بود.
عــارف لرســتانی زاده  ۱۵بهمــن ســال  ۱۳۵۰در
شــهر کرمانشــاه متولدشــد .وی بــا مجموعــه ُجنگ ۷۷
بــه کارگردانــی مهران مدیــری پابــه عرصــه بازیگری
گذاشت.
کوچه مروارید ،درحاشــیه ،ویالی مــن ،قهوه تلخ ،مرد دو
هزار چهره ،شــام عروســی ،انتخاب ،مانی و ندا و معادله را

میتــوان از جمله فعالیتهــای تلویزیونی و ســینمایی این
هنرمند فقید نام برد.
عارف لرستانی  ۲۶فروردین سال  ۱۳۹۶بر اثر ایست قلبی
در یکی از بیمارستان های تهران درگذشت.
محمدرضا هدایتی ،جواد رضویان ،سیامک انصاری ،هادی
کاظمی ،اصغرهمت ،مهران غفوریان ،رضا داود نژاد ،علیرضا
عصار ،فرهاد مدیری ،پژمان جمشیدی ،امیرحاجیلی ،محسن

هفت جلسه سه ساعته با اسکایپ

اصغــر فرهــادی از راه دور کارگاه فیلمنام ه نویســی برگزار
میکند.
اصغر فرهــادی کارگردان سرشــناس ســینمای ایران که
این روزها درگیر ســاخت فیلــم جدیدش در اسپانیاســت ،با

همکاری موسســه «بامــداد» به مدیریت پریســا بختآور از
 21خردادمــاه کارگاه فیلمنامه نویســی برگــزار خواهد کرد.
این دومین دوره برگزاری این کارگاه اســت که از ســال پیش
آغاز شــده و قرار اســت اینبار از راه دور و از طریق اسکایپ
انجام شــود .حد نصاب هنرجویــان ایــن دوره 40تا  50نفر
اســت و کالسها در هفت جلســه سه ســاعته برپا خواهند
شد.
دومین دوره کارگاه فیلمنامهنویسی اصغر فرهادی در موسسه
«بامداد» از  21خرداد امســال آغاز خواهد شــد .این کالسها
شامل هفت جلسه سه ساعته میشود و اصغر فرهادی کارگردان
شناختهشده ســینمای ایران که این روزها درگیر ساخت فیلم
جدیدش است از طریق اسکایپ با هنرجویان این دوره در ارتباط
خواهد بود .حــد نصاب این کارگاه  40تا  50نفر اســت و هر
هنرجو شهریهای  2میلیون تومانی برای حضور در این کالسها
پرداخت میکند.

داشتهاند که از این تعداد  2123نفر مرد و  703نفر آن زن بودند.
انتشــارات موسســه مهرپویا مهراس ،بیان جــوان ،کمک آزمون،
شرکت نشــر قطره ،آوای عدالت ،شاسوسا ،مایا ،جنگل ،نشر چشمه و
نشــر مرکزجزو  10ناشر عمومی پرکار در فروردین ماه سال جاری قرار
گرفته اند.بر اساس این آمار ،انتشارات هوپا ،پرتقال ،قدیانی ،برف ،افق،
آذین گستر ،بین المللی گاج ،نیک پی ،سالیان و سایه گستر در فهرست
 10ناشر پرکار حوزه کودک در فروردین ماه سال جاری قرار گرفتهاند.
از جمله ناشران آموزشی پرکار در فروردین ماه سال جاری میتوان به
انتشارات تخته سیاه ،شرکت انتشارات کانون فرهنگی آموزش ،موسسه
خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسالم ،کاگو ،خوشه علم ،الگو ،مهرگان
دانش ،آخر ،مهر و ماه نو و بین المللی گاج اشاره کرد.از جمله کتابهایی
که در فهرســت پرتکرارترین کتابهای فروردین ماه سال  1396قرار
گرفتهاند ،میتوان به کتابهای  5نقطه قوت برتر خود را بشناسید ،دختر
شــینا ،میوه خارجی ،قرار دادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها :ویژه
آزمونهای نظام مهندسی ،مدیریت ساخت و نظام برنامه ریزی و کنترل
پروژه :ویژه آزمونهای نظام مهندسی ،مقررات ،قوانین و ضوابط حقوقی
و انتظامی مرتبط با ســاخت و سازها :ویزه آزمونهای نظام مهندسی،
فرهنگ پوشش ،حس پروانه شدن ،پس از تو ،و گزینههای سخت اشاره
کرد.کتابهای نوروز ششــم دبستان و ماه من ...ماه ما به ترتیب با 70
هزار و  20هزار نسخه در فهرست پرشمارگانترین کتابهای فروردین
 1396قرار گرفتهاند.

تنابنــده ،امیرمهدی ژوله ،سیدجوادهاشــمی ،مجید صالحی،
نیمــا فالح ،امیــن زندگانی ،جــواد عزتــی ،مجیدمظفری،
نفیسه روشــن ،کمند امیرســلیمانی ،نرگس محمدی ،شبنم
فرشــادجو ،الهام پاوه نــژاد ،الیــکا عبدالرزاقی ،ســحرولد
بیگی ،مهراب قاســم خانی ،ســحر زکریا ،آناهیتا همتی و ...
از جملــه بازیگران مهمانی بودند کــه در این یادمان حضور
یافتند.

آلبوم «فروغ» با صدای
«علیرضا قربانی» و موسیقی
«سامان صمیمی»
مراحل تولید و تکثیر این آلبوم با همت شرکت «آهنگ اشتیاق» به پایان رسیده و اکنون در مرحله توزیع
قرار دارد.
هنوز زمان دقیقی از سوی دستاندرکاران آلبوم «فروغ» برای انتشار این اثر عنوان نشده اما انتظار میرود
این مجموعه تا دهه اول خرداد به بازار عرضه شود .نام جدیدترین آلبوم علیرضا قربانی برگرفته از قطعهای
به همین نام با شعری از «فروغ فرخزاد» است که بهمنماه سال گذشته منتشر شد.
همچنین یک قطعه دیگر از آلبوم جدید علیرضا قربانی هم به صورت موزیک ویدیو و طی هفتههای آینده
منتشر میشود.
آخرین آلبوم علیرضا قربانی به نام «دخت پریوار» به آهنگسازی «مهیار علیزاده» ،اسفند  94به بازار عرضه
ت پریوار برگزار کرد.
شد و قربانی بیش از بیست شب کنسرت در تهران با قطعات دخ 
همچنین علیرضا قربانی سال گذشته تجربه برگزاری ده شب کنسرت در ماه مبارک رمضان با ساختههای
مهیار علیزاده را داشت و ممکن است تجربه سال گذشته را این بار با آلبوم فروغ تکرار کند.

ستون یاد

رهنما سینماگری متفاوت
الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار
ســیاوش در تخت جمشــید را که دیدم حدس زدم در پس
این فیلم آدمی هست با تفکری نو و نگاهی متفاوت به سینما،
کســی که از اولین نســل فيلمســازان متفكر و تحصيلكرده
ايران ایــران بود .فریدون رهنما زاده  ۲خرداد  ۱۳۰۹شــاعر،
روزنامهنگار و سینماگر اهل ایران است .رهنما در دوران کوتاه
عمر خود به ســاختن  ۳فیلم کوتاه و انتشــار پنج دفتر شعر به
زبان فرانســه و یک دفتر شعر به فارسی و نگارش دهها مقاله
در نقد ســینما و ادبیــات مبادرت ورزید .وی همــواره مدافع
حرکتهــای مدرن و آوانگارد در حوزه ادبیات ،ســینما و تئاتر
بود و تأثیر غیرقابل انکاری در معرفی شعر و اندیشههای مدرن
در ایران دهه ســی و چهل داشت .وی در فاصله سالهای  ۱۳۴۵–۴۹رئیس بخش پژوهش
تلویزیون ملی ایران بود.
مادرش ،زکیه حائری ،نوه شــیخ عبداهلل مازندرانی (رحمت علیشــاه( بود و پدرش نیز زین
العابدین رهنما ،سیاســتمدار ،نماینده مجلس ،نویسنده ،مفســر و مترجم قرآن بود .فریدون
رهنما در  ۴سالگی به دنبال تبعید پدرش به لبنان (بعد از اختالف با رضاشاه در سال ،)۱۳۱۳
به همراه خانواده به بیروت رفت و بعد از هفت ســال به تهران بازگشت و در دبیرستان فیروز
بهرام درس خواند .در ســال  ۱۳۲۳به فرانسه رفت و به تحصیل در رشته ادبیات در دانشگاه
ســوربن پرداخت .در سال  ۱۳۲۶نخستین دفتر شــعرش را به زبان فارسی با عنوان «هیچ»
با نام مســتعار «کوچه» منتشــر کرد« .منظومه برای ایران» نام نخستین دفتر شعر رهنما به
زبان فرانســه بود که با نام کاوه طبرستانی توسط انتشارات پی یرسگرس در پاریس در سال
 ۱۹۵۰منتشــر شد .رهنما در سال  ۱۹۵۹مجموعه اشــعار «سرودهای کهنه» (Poems
 )Anciensرا با مقدمهای از پل الوار شــاعر سورئالیست فرانسوی در پاریس منتشر کرد.
«آوازهای رهایی» نیز نام آخرین دفتر شــعر او به زبان فرانسه بود که در سال  ۱۹۶۸منتشر
شد.
تحصیلکرده سوربن بود و نگاهی نو به سینما داشت گرچه در زمان خودش بخاطر دو فیلم
تخت جمشید و ساوش در تخت جمشید آماج نقدهای فراوانی شد و متهم به فضل فروشی.
كربن در معرفي فيلم «ســياوش در تخت جمشيد» سخنانش را اين گونه آغاز كرد« :در ماه
ژوئن گذشته كه در نخستين نمايش او حضور يافتم يكه خوردم و در عين حال به وجد آمدم.
ســال هاست كه به عنوان فيلسوف شرق شناس بيشتر به كارهاي مربوط به ايران پرداختهام
و در اين راه گاه به جســت وجوي نشــانه هاي آدمي خاص بودم و گاه آن آدم و نوع درك
آن را در برابــر خود مي يافتم؛ عالمي كه آنچنان در اعماق وجود اين ســينماگر جوان رخنه
كرده كه او توانســته يك نفره و به طور ذاتي آن را به ياري فرهنگ ايراني خود به واقعيت
تصوير در آورد ».هانري النگلوا موســس و مدير سينماتك پاريس در گفت وگويي «سياوش
در تخت جمشــيد» را يكي از بزرگ ترين فيلم هاي تاريخ ســينما مي داند و مي گويد اين
فيلم به عقيده من يك اثر فوق العاده اســت« .سياوش در تخت جمشيد» در سال  1344در
ســينما تك فرانسه با معرفي هانري النگلوا به نمايش درآمد .خوشبختانه فيلمنامه «سياوش
در تخت جمشيد» زير نظر فريده رهنما توسط نشر قطره در سال  1383به چاپ رسيده است.
فریدون رهنما در شکل گیری بخش پژوهش و مستند تلویزیون ملی ایران ،جریان سینمای
آزاد و تأسیس مدرسه عالی تلویزیون و سینما نقش مهمی داشت .او به همراه فرخ غفاری از
مدرســان مدرسه عالی تلویزیون و سینما بود .با تأسیس تلویزیون ملی ایران در سال ،۱۳۴۶
فریدون رهنما نیز جذب تلویزیون شــد و بخش مستندسازی و پژوهش در مورد ایران زمین
را راه انداخت .به کوشــش او در همین بخش بود که ســینماگرانی چون محمدرضا اصالنی،
ناصر تقوایی ،منوچهر طیاب ،هژیر داریوش و پرویز کیمیاوی توانســتند نخســتین فیلمهای
مســتند خود را بسازند .فیلمهایی چون «جام حسنلو»« ،بادجن»« ،یا ضامن آهو»« ،تپههای
قیطریه» و «چه هراســی دارد ظلمت روح» محصول همین دوره اســت و زیر نظر فریدون
رهنما ســاخته شــدهاند .نوآوریهای زبانی رهنما حتی در ترجمه واژگان سینمایی نیز دیده
میشــود .او نخستین کسی بود که واژههای سینمایی فارسی را به جای واژههای انگلیسی و
فرانســوی پیشنهاد کرد .نما به جای پالن یا شات ،نمای درشت به جای کلوزآپ ،نمای دور
به جای النگ شــات و راه دوربین به جای تراولینگ شــات ،از ابداعات رهنما در این زمینه
است .رهنما در  ۱۷مرداد  ۱۳۵۴در سن  ۴۵سالگی بر اثر بیماری مغزی در پاریس درگذشت.

کتابخانهای برای زندگی بهتر

هنگامی که نیچه گریست

نویسنده :اروین د .یالوم
ترجمه :کیومرث پارسای
انتشارات :جامی
کتاب هنگامی که نیچه گریســت یک رمان
تاریخی با پیش زمینه ای فلســفی اســت که
اروین د .یالوم آن را نوشته است.
این کتاب ماجــرای درمــان ناامیدی نیچه
توسط دکتر یوزف بروئر است.
دکتــر یــوزف بروئر پزشــک معــروف و
مشــهور وینی اســت که نامــه ای از طرف
لــو ســالومه دریافــت مــی کند کــه در آن
نوشــته شــده :آینده فلســفه آلمان در خطر
است.
لو ســالومه ،معشوقه فیلسوف بزرگ ،نیچه اســت که فکر می کند نیچه در پی
خودکشــی اســت و به کمک بروئر برای درمان او نیاز دارد .اما این تازه شــروع
داستان است…
درباره کتاب
اولین سوالی که ممکن است در مواجهه با این کتاب پیش بیاد در مورد اسم خود
کتاب اســت .اینکه آیا واقعا قرار است در این کتاب نیچه گریه کند؟ ( جواب این
سوال را نمی دهم تا خودتان با خواندن کتاب به آن پی ببرید).
داســتان کتاب با نامه لوســالومه و سپس مالقات او با بروئر شروع می شود که
بســیار جذاب و خواندنی است .توصیف های نویسنده و توجه به جزئیات بی نظیر
است.
وقتی کتاب را می خواندم از شــروع فوق العاده کتاب بی نهایت لذت بردم ولی
با خودم فکر کردم شاید ادامه کتاب این چنین عالی نباشد .کمتر کتابی هست که
عالی شروع شود و در تمام طول کتاب عالی باقی بماند.
اما هنگامی که نیچه گریســت دقیقا این چنین کتابی اســت .در سراسر کتاب
داســتان اوج می گیــرد و ماجراها زیباتر ،هیجانی تر و فلســفی تر می شــوند.
پایــان کتاب هم به اعتقــاد من اوج کتاب اســت و از این بهتر نمی توانســت
باشد.
عالوه بر گفت و گوهای نیچه و بروئر که خیلی خوب هســتند گفت و گوهای
فروید و بروئر نیز بسیار خواندنی هستند.
هرچند که این کتاب داســتانی فلسفی ،هیجان انگیز ،معمایی و سرشار از گفت
و گوهای بی نظیر اســت اما در حقیقت اتفاق نیفتــاده و این به نظرم بخش غم
انگیز کتاب است.
نکاتی در مورد ترجمه کتاب
از نظر ترجمه ،این کتاب بســیار خوب و روان بود و به نظر من هیچ مشــکلی
نداشت .اما از نظر نگارشــی ،در قسمت های مختلف کتاب غلط های امالیی به
چشم میخورد.
البته که چیز مهمی نیســت این غلط ها ،اما از کتابی به این خوبی که به چاپ
چهارم هم رسیده انتظار می رود که بی نقص باشد.
در آخر کتاب هم یادداشت های نویسنده و پرسش و پاسخ با او وجود دارد.
قسمتهایی از کتاب
ارســال این همه اطالعات به مغز ،آن هم از روزنه سه میلیمتری وسط عنبیه،
چه رنج بی پایانی!
آنگاه اشاره به شقیقه کرد و افزود :اینجا باردار است .باردار کتاب ،کتاب هایی که
شکل گرفته اند .کتاب هایی که می توانم به زودی بزایم .گاهی تصور می کنم که
سردردهایم ،ناشی از زاییدن مغزی است.
انتخابی را تحسین می کنم که انسان را به بیشتر از آنچه باید باشد ،تبدیل کند.
بدترین مصیبت ،امید است ،چون عذاب را طوالنی می کند.

