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اردوان
کامکار در
«وحدت»
مینوازد

فرهنگی و هنری

ماهنامه «آزما»؛ نشــریهای آشنا برای اهالی
فرهنگ و کتاب اســت که  19سال در شرایط
و دورههای مختلف توانســت ه اســت به رویکرد
فرهنگی خود را در انتشــار مطالب و شمارههای
مختلف ،حفظ کند و حاال بــا راهاندازی کمپین
«کتابخانه خوب» اهداف تازهای را دنبال میکند.
گردانندگان این نشریه ،در ادامه انتشار مطالب
انتقادی ،گزارشها ،مصاحبهها و میزگردها درباره
وضعیت نشــر ،کتاب و کتابخوانی ،اخیرا دست
به اقدام جالبی زدهاند؛ اقدامی که نشــاندهنده
دغدغهمنــدی آنان در این حوزه بــوده و از این
حیث مورد توجه بیشتر است که یک نشریه ،چرا
و چطور تصمیم گرفته خود آستینها را باال بزند و
وارد حوزه اجرائیات شود؛ بلکه گرهای از کار کتاب
در جامعه باز کند.
با این رویکرد؛ آنها سراغ یکی از اصلیترین
حلقــه در زنجیــره کتابوکتابخوانــی؛ یعنی
کتابخانههــا رفتهاند .بــه دلیل آنکه توســعه
کتابخانههای غنی ،یکی از اصلیترین راهحلها
برای تسهیل مردم در اقصینقاط کشور به کتاب
و مطالعــه تقریبا رایگان اســت؛ بهگونهای که
عالقهمندان میتوانند بدون پرداخت مبلغ کتاب،
تنها با پرداخت حق عضویت ناچیز کتابخانه ،از
منابع آن استفاده کنند.
در کشــور ما ،مدیریــت و اداره کتابخانههای

اردوان کامکار ،آهنگساز و نوازنده سنتور  15تیرماه در تاالر وحدت تهران به اجرای کنسرت خواهد پرداخت.کامکار
در بخشی از این برنامه به تکنوازی سنتور خواهد پرداخت .در بخشی دیگر ،سیاوش کامکار ،مهیار طریحی و مصطفی
مومنیان با شیوه سنتورنوازی معاصر که از ابداعات اردوان کامکار است ،سهنوازی خواهند کرد .تریوی سنتور ابتدا قطعه
روان ساخته مصطفی مومنیان ،رها ساخته سیاوش کامکار ،رویا از ساختههای مهیار طریحی و دماوند ساخته اردوان
کامکار را اجرا میکند و پس از آن ،اردوان کامکار قطعاتی را مانند شکسته ،حریفان و تهران به اجرا درمیآورد.

همهچیز درباره کمپین کتاب خوب

عمومــی بر عهده نهــاد کتابخانههای عمومی
کشور ،و جز کتابخانههای این نهاد ،کتابخانههای
دیگری نیز زیر نظر شــهرداریها ،شــوراها و
دهیاریها و ...موسسات و سازمانهای مختلف
و بعضا به شــکل داوطلبانه در برخی مدارس و
کالسهای درس هستند .ماهنامه آزما با تشکیل
یک کمپین مردمی ،قصد دارد عالوه بر مباحث
ترویجی ،با جذب چهرههای مشهور و غیرمشهور
به کمپین «کتابخانه خوب» ،بســتر الزم برای
ارتقاء سطح کتابخانهها را در کشور فراهم آورد.
فراخوان کمپین «کتابخانه خوب»
«شما چه قدر کتاب می خوانید ؟
اصال اهل کتاب خواندن هستید؟
آیا به کتابخانه می روید ؟
به نظر شــما یک کتابخانه عمومی خوب چه
ویژگی هایی باید داشته باشد.
آیا شــرایط محیطی یــک کتابخانه در جلب
عالقه مردم به مطالعه مهم است ؟
اگر جزو هریک از این گروهها هستید ،میتوانید
با ارســال یک عکس یا ویدیوی کوتاه و باذکر
آدرس و مشخصات ،از کتابخانهای که میتواند
کتابخانه مدرســه ،دانشــگاه ،محل کارتان و یا
هر کتابخانه ی عمومی دیگری باشــد ،یا حتی
تصویری از محلی که باید کتابخانه داشته باشد و
ندارد (از سراسر کشور) تهیه کنید و برای کمپین

“کتاب خوب” به آدرسهای زیر بفرستید :
پست الکترونیکی@2002_Azma_m :
Yahoo.com
اینستاگرامAzmamagazine :
تلگرام»azmamagazine@ :
هنرمندانــی که تا کنــون به کمپین
«کتابخانه خوب» پیوستهاند
گیتا گرکانی (نویسنده و مترجم) ،اسد امرایی
(نویســنده و مترجم) ،رضا کیانیــان (بازیگر)،
مهناز افشار (بازیگر) ،خسرو سینایی (سینماگر)،
کمال تبریزی (سینماگر) ،سیروس ابراهیم زاده
(بازیگر) ،شهرام اقبال زاده (نویسنده و مترجم)،
بهنــاز توکلی (بازیگــر) ،رضا بابــک (بازیگر)،
پرویز پورحســینی (بازیگــر) ،تهمینه میالنی
(ســینماگر) ،محمدرضــا هنرمند (ســینماگر)،
محمددعلی سجادی(سینماگر) ،علیرضا خمسه
(بازیگر) ،مســعود جعفریجوزانی (ســینماگر)،
ابراهیم وحیدزاده (ســینماگر) ،عبداهلل اسکندری
(چهرهپرداز) ،شمسی فضلاللهی (بازیگر) ،نگار
اسکندرفر (روزنامهنگار) ،فرهاد قائمیان (بازیگر)،
اتابک نادری (بازیگر) ،لیلی رشــیدی (بازیگر)،
محمد ســریر (موســیقیدان) ،مرضیــه برومند
(سینماگر) ،داریوش اسدزاده (نویسنده و بازیگر)،
محمدحسین فرحبخش (سینماگر) ،مریم معترف
(کارگردان تئاتر) ،محمدعلی شاکرییکتا (شاعر و

من غالم خانههای روشنم
پریا فردوس  -روزنامهنگار

کمیت آمــاری و تعداد کتابهــای موجود در
یک کتابخانه میتواند دلیلی بر مناســب بودن
یک کتابخانه باشــد؟ به نظر شما یک کتابخانه
خــوب چه ویژگیهایــی دارد؟ وجــود تنوع در
عناوین کتابها تا چه حد موجب جذب جوانان
به کتابخانهها میشــود؟ شــما میتوانید برای
پاسخ به این پرسشها و اینکه کتابخانه خوب
کدام است به کمپین کتابخانه خوب که از سوی
ماهنامه فرهنگی آزما راهاندازی شده بپیوندید و
با اعالم نظرات خود در مورد کتابخانه مدرســه،
دانشگاه یا محل کار خود و تهیه فیلمهای کوتاه
از کتابخانههایی که به نظر شما شرایط مناسبی
ندارند .به رشــد کتابخانهها و گسترش فرهنگ
مطالعه کمک کنید و با نویســندگان ،شاعران،
هنرمنــدان و همه اهل اندیشــه در این حرکت
بزرگ فرهنگی همراه شوید».

 4مهارت هنری قزوین در فهرست میراث ناملموس کشور بهثبت رسید

مهارت سنتی «ساخت تنور» بهشماره « ،1376نقاشی
سنتی روی چوب» بهشماره « ،1377مهارت پولکدوزی
ســنتی» بهشــماره  1378و «مهارت نمدمالی سنتی»
بهشماره  13799در حوزه صنایعدستی قزوین در فهرست
ملی میراثفرهنگی ناملموس کشور بهثبت رسید.
محمدعلــی حضرتیها مدیــرکل میراثفرهنگی این
اســتان ،با اشاره به پیشینیه غنی صنایعدستی و هنرهای
ســنتی در قزوین ،گفت« :تولید آثار هنری و محصوالت
اصیل و بومی صنایعدستی از تنوع و تعدد چشمگیری در
استان قزوین برخوردار اســت و هنرمندان و صنعتگران
توانمندی از دیرباز در این عرصه مشغول فعالیتاند».
وی ادامه داد« :ثبت رشــتههای مختلف صنایعدستی
در فهرست میراث معنوی کشــور میتواند تأثیر بسزایی
در حفــظ و احیای ایــن مهارتها و رشــتههای بومی
فراموششــده و درحالفراموشــی داشــته باشد و زمینه

مناســبی برای حمایت از هنرمندان و فعاالن این عرصه
و ایجاد فرصتهای شغلی در سطح استان فراهم کند».
حضرتیهــا در مــورد ثبــت چهــار مهارت ســنتی
صنایعدســتی قزوین در فهرســت ملی میراثفرهنگی
ناملموس کشــور اظهار کرد« :در جلسه کمیته تخصصی
ثبــت میراثفرهنگــی ناملموس کشــور کــه با حضور

برندگان جوایز انیمیشن
«انسی» معرفی شدند

جشنواره فیلم انیمیشنی «انســی»  ۲۰۱۷برندگان این
دورهاش را معرفی کرد.
«ورایتی» نوشــت« :لو باالی دیوار» و «دوست داشتن
ونســان» دو جایزه بخش رقابتی و تماشــاگران جشنواره
بینالمللی انیمیشن «انسی»  ۲۰۱۷را به دست آوردند.
در بخش فیلمهای بلند ،کریســتال بهترین فیلم به «لو
باالی دیوار» ساخته «ماساکی یوآسا» از ژاپن اعطا شد.
جایزه تماشــاگران را هم «دوســت داشتن ونسان» که
کاری مشترک از لهستان و انگلستان بود ،به خانه برد .این
انیمیشن که درباره «ونســان ونگوگ» نقاش سرشناس
هلندی ساخته شده ،پس از اکران به مدت  ۱۰دقیقه مورد
تشویق حضار قرار گرفت« .دوست داشتن ونسان» تاکنون
مجوز نمایش در بیش از  ۹۰کشــور دنیا را به دست آورده
اســت .جایزه هیأت داوران در بخش انیمیشنهای بلند،
نصیب «در این گوشه جهان» ساخته «سونائو کاتابوچی»
از ژاپن شــد .در بخش انیمیشــن کوتاه جایــزه انتخاب
مخاطبان به «شیرماهی بابابزرگ» به کارگردانی «لوکره
آندره» از فرانســه اعطا شد .جایزه ممتاز هیأت داوران این
بخش به کشور فرانسه تعلق گرفت« .غول» ساخته «الرن
برایبان» موفق شد این جایزه را به خانه ببرد.
در بخش فیلم اولیها« ،مرگ خوش تصادفی» ساخته

«سرجیو میگولیچی» از رومانی برنده شد و هیأت داوران
جایــزه خود را به «دختر شــرور» بــه کارگردانی «آیس
کارتال» از ترکیه تقدیم کرد .کریستال بهترین فیلم کوتاه
اول به «بار» از کشور سوئد تعلق گرفت و کریستال بهترین
فیلم سفارشــی نصیب «دنیای مادی» به کارگردانی «آنا
گینزبرگ» از انگلستان شد .برندگان بخشهای سریالهای
تلویزیونی و دانشجویی نیز از کشورهای فرانسه ،انگلستان،
آمریــکا و ژاپن بودند و جایزه افتخاری این جشــنواره نیز
به «جورج شویزگبل» شد.جشــنواره فیلمهای انیمیشنی
«انسی» یکی از معتبرترین رویدادها در عرصه پویانمایی
در سطح بینالمللی است که هر ساله در ماه ژوئن در شهر
انسی فرانســه برگزار میشود.شروع این جشنواره به سال
 ۱۹۶۰برمیگردد که در ابتدا ب ه صورت دوســاالنه برگزار
میشد ،اما از ســال  ۱۹۹۸به رخدادی ساالنه تبدیل شده
اســت .جشــنواره بینالمللی پویانمایی «انسی»  ۲۰۱۷از
تاریخ  ۱۲تا  ۱۷ژوئن در فرانسه برگزار شد.

همایون شجریان :هیجانزدهام ببینم چه اتفاقی خواهد افتاد

همایون شجریان درباره پروژهای که قرار است مردادماه
به اجرا درآورد ،گفت :این کار با کنســرتهای همیشگی
تفاوت دارد.
حداقل برای من کار نویی اســت و بســیار هیجانزده
هستم ببینم چه اتفاقی خواهد افتاد.
همایون شجریان و ســهراب پورناظری که قصد دارند
مردادماه امسال پروژ ه شــاهنامهخوانی «سی» را در کاخ

اســت؛ برای مثال ،خاســتگاه برخی از این رشتهها مانند
پولکدوزی سنتی در شهر قزوین است و مهارت نمدمالی
سنتی قزوین تأثیرگذاری زیادی در تولید محصوالت این
رشته در اســتانهای گیالن و مازندران داشته و با وجود
پیشــرفتهای صنعتی دنیای امروز همچنان کارگاههای
فعالی در این رشته وجود دارد».
مدیرکل میراثفرهنگی ،صنایعدســتی و گردشــگری
قزوین تصریــح کرد« :رشــته نقاشــی روی چوب نیز
بهدلیــل کاربــرد در هنر معماری ،بهخصــوص تزیینات
خوانچهپوشهــا در معماری دوره قاجار ،از اهمیت زیادی
برای ثبت در آثار ملی کشور برخوردار است».
وی یادآورشــد« :امیدواریم با ثبــت مهارتهای حوزه
صنایعدســتی بتوانیم گام مؤثری در مسیر حفظ و احیای
هنرهــای اصیل و بومی منطقــه و حمایت از صنعتگران
برداریم».

م کودک
هنرمندان بینالملل جشنواره فیل 
حمالت تروریستی تهران را محکوم کردند

ســعدآباد به روی صحنه ببرند ،در نشستی با حضور دیگر
عوامل این پروژه توضیحاتی را در اینباره ارائه کردند.
در ابتدای این نشســت  ،امیرحسین ماحوزی به عنوان
دراماتــورژ (نمایش پــرداز) این پروژه چند رســانهای در
سخنانی گفت :در جمع دوستانهای که با سهراب پورناظری
داشتیم به این موضوع پرداختیم که به شاهنامه کمتوجهی
شده است و اینجا بود که پروژه ما کلید خورد.

برگزیدگان
موسیقی نواحی
به جشنواره فجر
میآیند

دبیر سیوسومین جشنواره موسیقی فجر گفت :برگزیدگان موسیقی نواحی در جشنواره فجر حضور
خواهند داشت .به نقل از روابط عمومی دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران ،محمدرضا نوربخش
اظهار کرد :موســیقی نواحی دارای ظرفیتها و پتانســیلهای باالیی برای موسیقی ایران است و
حمایت از هنرمندان آن یقینا به ارتقای ســطح کیفی موسیقی کمک خواهد کرد .دبیر سیوسومین
جشنواره موســیقی فجر ادامه داد :با توجه به ریلگذاری جدید جشــنواره موسیقی فجر ،در تالش
هســتیم امسال ساختار اجرایی جدیدی را بهگونهای طراحی کنیم که تا مهرماه ضمن اعالم اسامی
گروههای شــرکتکننده جدول اجرایی این جشنواره را نیز منتشــر کنیم .امسال عالوه برگزیدگان
موســیقی نواحی ،منتخبان سایر جشنوارهها مانند کالسیک ایرانی و موسیقی معاصر نیز در جشنواره
سیوسوم حضور خواهند داشت.

بخشــی از مهمانان ،هنرمندان و شرکتکنندگان بین االمللی
ســیامین جشــنواره فیلمهای کــودکان و نوجوانــان حمالت
تروریستی هفته گذشته در تهران را محکوم کردند.
به گزارش گروه فرهنگی آنا از روابطعمومی سیامین جشنواره
بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان ،بخشــی از هنرمندان،
فیلمســازان و شرکتکنندگان از کشــورهاى اروپایى ،آسیایى و
آمریکایى طی ارســال پیامهایی جداگانه به دبیرخانه ســیامین
جشــنواره بینالمللی فیلمهــای کودکان و نوجوانــان ،اقدامات
تروریســتی کور و خصمانه هفته گذشــته در ساختمان مجلس
شورای اسالمی و حرم مطهر امام خمینی (ره) در تهران را محکوم
کــرده و مراتب همدردی خود را با افراد داغدیده در این دو حادثه
تروریستی اعالم کردند.
نمایندگان فیلمهای کشــورهای آلمان ،ایاالت متحده آمریکا،
چین ،فرانســه ،نروژ و هلنــد در پیامهایى جداگانــه به حوادث
تروریســتی تهران واکنش نشان دادند و با مردم و کودکان ایران
ابراز همــدردی کردند که در ادامه پیامهاى این هنرمندان را مى
خوانید؛

رامونا سِ ر ،پخشکننده فیلم (معجزه کوهستان) از کشور آلمان:
آن چیز که در اخبار درباره حوادث تروریســتی تهران شــنیدیم،
فاجعه آمیز و دردناک است .آرزوی امنیت برای شما و دوستانتان
و مردم ایران دارم .کوین اریکســون کارگردان فیلم (گام بعد) از
کشور آیاالت متحده آمریکا :اخبار تهران بسیار من را ناراحت کرد
و امیدوارم دیگر از این اخبار نشنوم.
ســانتور جیال تهیه کننده فیلم (رودخانه) از کشور چین :اخبار
بدی شنیدم .دوباره ترور...با شــما و مردمتان ابراز همدردی می
کنم .لوئیک برویر کارگردان فیلم (در قفس) از کشــور فرانسه:
در تهران چه خبره؟ این خیلی اتفاق اذیت کنندهایســت .امیدوارم
در امنیت بمانید .پِدِر همدل کاگردان فیلم (خاکستری کوچیکه پر
سر و صدا) از کشــور نروژ :حمالت تهران دلخراش کننده است.
برای قربانیان متأسف شدم .نیکول ون کیلِسدونک کارگردان فیلم
(روزی که پدرم شــاخ و برگ در آورد) از کشور هلند :در تروریسم
هیچ افتخاری نیست .برای این حوادث وحشتناک متاسفم.
سیامین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان از 9
تا  15تیر در اصفهان برگزار میشود.

نمایش قرآن  ۱۱۰۰ساله در موزه عباسی

قرآن به
قرآن کوفی از نوع «مشــرقی» قدیمیترین ِ
نمایش درآمده در موزه رضا عباسی را در روزهای پایانی
ماه مبارک رمضان ببینید.فرامرز رنجبر ،مدیر موزه رضا
عباســی گفت :قدیمیترین قرآن به نمایش درآمده در
این موزه را متعلق به بیش از هزار و  ۱۰۰ســال پیش
و از نوع «کوفی مشرقی» دانست که روی پوست آهو
و با اعراب ،اعجام و رنگنویســی بدون تذهیب نوشته
شــده و مربوط به سده سوم قبل از میالد است که در
حــال حاضر در کنار دیگر نســخههای قرآنی در تاالر
خوشنویسی موزه رضا عباسی در معرض نمایش است.
او با بیان اینکه این موزه در حال حاضر نمایشــگاه
خاصی ندارد ،افزود :تاالر خوشنویســی به عنوان تاالر
ن و نسخههای
دائم موزه ،از مدتی پیش حدود  ۸۰قرآ 
خطــی را در کار برخی دیگر از آثار مکتوب تاریخی در
معرض نمایش قرار داده است.

ستون یاد

چقدر کلید در قفل بچرخانم و قدم بگذارم به خانهای تاریک ...

منتقد) ،ایوب شهبازی (دوبلور) ،داریوش فرهنگ
(سینماگر) ،الهام پاوهنژاد (بازیگر) ،آزیتا موگویی
(سینماگر) ،بابک محمدی (سینماگر) ،فرخ نعمتی
(بازیگر) ،اصغر همت (بازیگر) ،ســهیال رضوی
(بازیگر) ،احترام برومند (مجری و بازیگر) و فریبرز
عربنیا (بازیگر) ،هرمز هدایت (سینماگر) و پوران
درخشنده (سینماگر) از چهرههای فرهنگی هنری
مشهوریاند که تا کنون به این کمپین پیوستهاند.
یک کتابخانه خوب چه ویژگیهایی دارد؟
گردانندگان کمپین «کتابخانه خوب» با طرح
توضیحها و ســوالهای زیــر ،در صدد هدایت
اعضای خود برآمدهاند:
«آیــا تعداد کتابها و تنــوع آنها به تنهایی
میتواند معیاری برای تعیین جایگاه یک کتابخانه
باشــد؟ شــرایط محیطی مثل محل کتابخانه،
دکوراســیون داخلی و امکانات موجود در آن تا
چه اندازه در ارتقاء کیفیت کتابخانهها نقش دارد.
در حال حاضر در بسیاری از مدارس به ویژه در
شهرهای بزرگ و کوچک و دانشگاهها و مراکز
آموزشــی مکانی به عنوان کتابخانه وجود دارد
اما پرسش این اســت که آیا این کتابخانهها از
نظر تنوع عناوین کتابها و شــرایط محیطی و
امکان مطالعه از شرایط اســتاندارد برخوردارند؟
و آیا ویژگیهای الزم برای عالقهمند ســاختن
مردم و به ویــژه جوانان به مطالعــه دارند؟ آیا

مدیرکل دفتر ثبت آثار ،حفــظ و احیای میراث معنوی و
طبیعی ســازمان میراثفرهنگی کشور و جمعی از داوران
و اســتادان متخصص در حوزه صنایعدستی برگزار شد،
پرونده ثبتــی چهار اثر میراث معنوی ناملموس اســتان
در حوزه صنایعدستی بررسی شــد و پس از تأیید نهایی
کارشناسان ،این چهار اثر ارزشمند معنوی استان بهمنظور
حفظ و احیا در فهرســت ملــی میراثفرهنگی ناملموس
کشور بهثبت رســید ».او استفاده از نقوش منحصربهفرد
در ســاخت این محصوالت ،قدمت بیش از  150ســال،
بهکارگیــری مــواد اولیه بومی ،معدنــی و گیاهی و قرار
داشــتن در معرض خطر فراموشی را ازجمله ویژگیهای
این آثار برای ثبت در فهرســت میراث معنوی ناملموس
کشور عنوان کرد و افزود« :عالوهبر ویژگیهای یادشده،
برخی از این رشــتهها دارای شــاخصههایی هستند که
اهمیــت بســزایی در فراینــد ثبتملی این آثار داشــته
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وی دیگر آثار به نمایش درآمده در این موزه را شامل
تکبرگهــا و کتابهایی مانند نســخه قرآن از علی
عسگر ارسنجانی یا یاقوت مستعص ،مناجاتنامه ،دعا،
چهل ســخن ،دعای جوشن کبیر و علم هیات النجوم
دانست .مدیر موزه رضا عباسی تاکید کرد :در این موزه،
برخی قرآنهای نفیس دیگر نیز در اختیار است که به
گ از گذشــته باقی ماندهاند و نمیدانیم
صورت تک بر 
متعلق به چه کسی هستند.
به گزارش ایســنا ،موزهی رضا عباســی در خیابان
شریعتی ،نرسیده به پل ســیدخندان شماره  ۹۷۲قرار
دارد .ورودی این مــوزه که بنای آن نیز از نظر قدمت
ارزشمند است .گردشگران داخلی باید  ۲۵۰۰تومان و
گردشگران خارجی باید  ۱۵هزار تومان پرداخت کنند.
این موزه هر روز از ساعت  ۹صبح تا هفت بعدازظهر
برای بازدید گردشگران فعال است.

نمایش «مانکنهای قلعهحسنخان» در پاریس
فیلم مستند «مانکنهای قلعهحسنخان» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
به کارگردانی ســام کالنتری ،در جشنواره فیلمهای ایرانی پاریس به نمایش درآمد .به گزارش
روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مســتند و تجربی ،در پنجمین دوره جشنواره فیلمهای
ایرانی در پاریس که از روز  24خردادماه  96در کشــور فرانســه آغار بکار کرده ،فیلم مســتند
«مانکنهای قلعهحسنخان» ساخته سام کالنتری در کنار حدود چهل فیلم سینمایی و مستند
دیگر ایرانی روی پرده رفته است .این برنامه تا روز  30خردادماه در پاریس ادامه خواهد داشت.
موضوع مستند «مانکنهای قلعه حسنخان» دربارهی ساخت چند مانکن پالستیکی در یک
کارگاه دورافتاده اســت که زندگی این مانکنها و سرانجامشان بیشباهت به زندگی انسانها
نیست! عوامل تولید این فیلم مستند عبارتند از :پژوهشگر ،تهیهکننده و کارگردان :سام کالنتری،
تصویربردار :رضا تیموری ،صدابردار :احمدرضا طائی ،تدوینگر :روزبه فرازمند ،طراحی و ترکیب
صدا :انسیه ملکی ،مدیر تولید :محســن مرادی ،دستیار کارگردان :رضا شجی ،عکاس :ارمغان
بوستان ،تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی« .مانکنهای قلعهحسنخان» منتخب جشنوارههای «ویزیون دورئل» سوئیس« ،مد
فیلم» ایتالیا« ،آف سینما» لهستان و همینطور جشنواره آسیایی آمریکایی «فیالدلفیا» آمریکا و جشنواره جهانی فیلم «پارسی» استرالیا بوده .این
انیمیشن همچنین به فینال جوایز مستند شبکه  TRTترکیه راه یافته است.

غزاله علیزاده بهمن ماه ۱۳۲۷
در مشــهد به دنیا آمد .مادرش
منیرالسادات ســیدی نیز خود
شــاعر و نویســنده بود .وی با
اینکه در کنکور رشــته ادبیات
فارسی در مشهد و کنکور حقوق
و فلسفه در تهران قبول شد ،به
خواست مادرش در رشته حقوق
وارد شــد .مدرک لیسانس علوم
سیاسی خود را از دانشگاه تهران
گرفت ،و سپس برای تحصیل در رشته فلسفه و سینما در دانشگاه سوربن راهی
فرانســه شــد .در حقیقت ابتدا برای اخذ دکترای حقوق به پاریس رفت اما با
زحمت زیاد رشتهاش را به فلسفه اشراق تغییر داد .همچنین قصد کرده بود که
پایاننامه خود را دربارهی موالنا بنویســد اما مرگ ناگهانی پدر باعث شد آنرا
نیمهکاره رها کند و به ایران بازگردد.
ازدواج اول او بــا بیژن االهی؛ یکی از شــعرای ایرانی ،بــود .ثمره این ازدواج
دختری به نام ســلما اســت .علیزاده همچنین سرپرستی دو دختر دیگر را نیز
به عهده داشــت .او پس از جدایی از االهی ،در ســال  1354با محمدرضا نظام
شــهیدی ،ازدواج کرد .ســلما االهی دختر غزاله و بیژن ،از شاگردان موسیقی
خوانند ه ایرانی ،پری زنگنه بود.
علیــزاده از دهه  40بهطور جــدی وارد دنیای ادبیات شــد و کار خود را با
نوشتن و چاپ داستانهای کوتاه در مشهد آغاز کرد .اولین مجموعه داستان از
او «سفر ناگذشــتنی» ،در سال  1356به چاپ رسید .از شناختهشدهترین آثار
ش میتوان به رمان دوجلدی «خانه ادریسیها» ،مجموعه داستان «چهارراه»
و رمان «شــبهای تهران» اشــاره کرد ،از دیگر کتابهــای او «دو منظره» و
«تاالرها» را میشــود نام بــرد .همچنین از او ،مجموعه 4جلــدی «با غزاله تا
ناکجا» را نشر توس منتشر کرده و اخیرا نیز نشر رشدیه ،کتاب «ملک آسیاب»
او را به بازار عرضه کرده است.
او در ســالهای پایانی عمرش با بیماری سرطان دسته و پنجه ،نرم میکرد
و به نوعی از این بیماری رنج میبرد .ســرانجام پس از دوبار خودکشی ناموفق،
در  21اردیبهشــت ماه سال  ،1375در روســتای جواهرده ،خود را از درختی
حلق آویز کرد و به زندگیاش پایان داد .جســد غزاله را در امامزاده طاهر کرج
به خاک سپردند.
در روزهای واپسین زندگی ،طی نامهای -شاید وصیتنامه -پر از خطخوردگی
که شــاید نشــان از آشــوب ،نگرانی و اضطراب درونیاش داشــت ،در مورد
دستنوشتههای چاپ نشــدهاش اینطور نوشت« : .آقای دکتر براهنی و آقای
گلشیری و کوشان عزیز :رسیدگی به نوشتههای ناتمام خودم را به شما عزیزان
واگذار میکنم .ساعت یک و نیم است .خسته ام .باید بروم .لطف کنید و نگذارید
گم و گور شــوند .در صورت امکان چاپشان کنید .نمی-گویم بسوزانیدشان .از
هیچکس متنفر نیستم .برای دوست داشتن نوشته ام .نمیخواهم ،تنها و خسته
ام بــرای همین می روم .دیگر حوصله ندارم .چقــدر کلید در قفل بچرخانم و
قدم بگذارم به خانهای تاریک .من غالم خانه های روشنم .از خانم دانشور عزیز
خداحافظــی می کنم .چقدر به همه و به من محبت کرده اســت .چقدر به او
احترام میگذارم .بانوی رمان ،بانوی عطوفت و یک هنرمند راســت و درست .با
شفقت بسیار .خداحافظ دوستان عزیزم».
پس از مرگش چهرههای سرشــناس بســیاری در مورد او ،کارها و فقدان تا
ابدش ســخن گفتند که از جمله آنها میتوان به محمد مختاری ،شاعر ایرانی،
اشاره کرد که بعد از مرگ علیزاده ،در رثایش اینطور نوشت« :همیشه میگفتند
تاوان عمر دراز این اســت که آدم به سوگ عزیزانش مینشیند .اما اکنون انگار
این قرار هم برهم خورده اســت .پس بیآنکه عمر به درازا کشــد باید شاهد
ضایعات شــتابناک این پیکر فرهنگی بود کــه میخواهد با اندامهایی بیقرار و
پراکنده برقرار بماند».
علیزاده چند ماهــی پیش از وداع دردناکش با این دنیا در گفتگویی با مجله
ادبــی گردون ( 21مهرماه  )1374در مــورد خودش چنین میگوید« :دوازده،
ســیزده ساله بودم ،دنیا را نمیشناختم .چه کسی دنیا را میشناسد؟ این توده
بیشکل مدام در حال تغییر را که دور خودش میپیچد و از یک تاریکی میرود
به طرف دیگر .در این فاصله ،ما بیش و کم رویا میبافیم ،فکر میکنیم میشود
سرشت انسان را عوض کرد ،آن مایه حیرتانگیز از حیوانیت در خود و دیگران
را .ما نســلی بودیم آرمانخواه .به رستگاری اعتقاد داشتیم .هیچ تاسفی ندارم.
از نــگاه خالی نوجوانان فــارغ از کابوس و رویا ،حیــرت میکنم .تا این درجه
وابســتگی به مادیت ،اگر هم نشانه عقل معیشب باشد ،باز حاکی از زوال است.
ما واژههای مقدس داشتیم:
آزادی ،وطــن ،عدالــت،
فرهنگ ،زیبایــی و تجلی.
تــکان هر برگ بر شــاخه،
معنای نهفتهای داشت » ...
ردپای تک تک این کلمات
را میتوان در نوشتهها وآثار
علیزاده دید ،نوشته های او
حالتی از انســان را در مرز
بین سرکشی و سرخوردگی،
آرمانگرایــی و شکســت... ،
را در قالــب اندیشــههای
فمینیستی او نشان میدهد.
زنهای داســتان او پررنگ
هســتند ،دلیــل ایــن امر
میتواند اهمیت کمتر زنان
در مراودات واقعــی روزانه
بیرون از داستان باشد .برای
مثال ،در «شبهای تهران» ،زنان ،در حال مواجهه با جدیترین مسائل روزانه
هســتند یا شخصیتهای زن «خانه ادریســیها» نیز دارای این روح سرکش،
عصیانگر ،تنها و ناکام هستند .گویی علیزاده به روش خود با آن زبان پرپیچش
میخواسته ،درونیات خود را از طریق این کاراکترها برای مخاطب روایت کند.
در مورد زوجهای داستانهایش نیز میتوان گفت ،انگار او به این جمله معروف
که« ،ازدواج ،رنج مقدس است ».باور داشته و اغلب زن و مردهای داستانهایش
دردی را متحمل میشوند که آنها را رو به میل به تنهایی و انزوا سوق میدهد.
در پایان ،فکر میکنم خودکشی علیزاده به نوعی متاثر از روش زندگی او بود
و شاید حتی بتوان گفت ،او خود واقعیاش را میخواست از خالل این نوع مرگ
نشان بدهد .زیرا همانطور که در نوشتههایش پیداست ،به قول آیدین آغداشلو:
« با همان شــوق و شــیدایی مرگ را طلبید که زندگی را  .»...و جنگلی سبز،
زیبا و آرام را برای خداحافظی از این دنیا انتخاب کرد؛ مکانی پر از فعل بودن و
زنده-گی .سرآخر هم ،او خود را بهمانند حضوری معلق و جاودانه برای همیشه
از درختی – که وظیفهاش تولید زندگی و باروریست -آویخت.

