فرهنگ و هنر
محمد غیوری
یک کیلو ش��لیل ،نیم
کیلو گیالس ،یک عدد
همبرگ��ر و ی��ک عدد
مینی پیتزا بدون نوشابه .قیمت هرکدام از
موارد یادشده معادل یک بلیت تئاتر است.
پس س��بب چیست که در این شهر بزرگ،
ما ش��اهد تشکیل صف در فس��تفودها و
رستورانها هس��تیم اما شروع اجرای تئاتر
روی صحنه به دلیل نبود تماشاگر با تأخیر
بس��یار زیاد مواجه میش��ود؟ دلیل اینکه
رس��تورانها و فس��تفودها همچون قارچ
س��ر برمیآورند اما تنها سالن نمایش شهر
اینچنین مهجور و قریب میماند چیست؟
امروز اولویت اصلی بسیاری از مردم غذای
جسم است و کمتر کس��ی به نیاز و غذای
روح توجه میکند چراکه وقتی جسم نیاز
به غذا و خوراک دارد هش��دار میدهد ،دل
ضعف میرود .چشمها نیز اگر ببینند طلب
میکنند.
کافی اس��ت درحالیکه گرسنه هستید در
خیابان باش��ید تا ناگهان خ��ود را در صف
و یا در حال خری��د غذاببینید .این حالت
اما در م��ورد روح وجود ن��دارد .اصوالً نیاز
روحی هیچگاه بروز نمیکند .البته ش��اید
برای صاحب روح بروز نمیدهد و اال وجود
نیازهای روحی و گرس��نگی روح و روان در

گفتاری در باب اولویتبندی نیازهای جسمی و روحی

پیتزا بخوریم یا تئاتر ببینیم!؟

قالب بس��یاری از ناهنجاریه��ا در جامعه
کام ً
ال عیان است .درواقع ما ایرانیها در گام
اول به دیدن یک تئاتر ،کنسرت ،نمایشگاه
آثار هنری و مواردی ازایندس��ت نمیرویم
چ��ون نیازی به رفتن ب��دان محل در خود
نمیبینی��م و در گام دوم یقی��ن داریم و یا
در حال��ت خوشبینانه فکر میکنیم که با
رفتن به مکانهای یادشده منفعت و بهرهای

نصیب مان نمیشود.
در چرای��ی این موضوع که چرا احس��اس
نی��از به دیدن یک تئاتر نداریم نیز میتوان
مثنوی هفتاد من نوشت ولی یکی از دالیل
آن میتواند این باش��د ک��ه ذائقه روحی ما
بامزه و طعم تئاتر و یا هر فعالیت فرهنگی
ازایندس��ت ناآشناس��ت .مثال��ی س��اده و
ملموس اینکه یک شهروند هندی غذاهایی

را میخورد که انسانهای دیگر از سایر ملل
ناتوان از خوردن آن هستند زیرا از کودکی
ذائقه او با طعم تند و آتشین آن آشنا شده
است .تردیدی نیست بخشی از بیعالقگی و
بیمیلی به دیدن تئاتر نیز برای شهروندان
م��ا به ای��ن دلیل اس��ت ک��ه از کودکی و
طفولیت همراه با والدین مان به سالنهای
نمایش نرفتیم و با این هنر بیگانه هستیم.
تئاتر س��یرجان به لط��ف و همت بچههای
آن از کیفیت قابل قبولی برخوردار است و
شاید تنها نقطه کمرنگ و چالش آن همین
موضوع کمیت و یا کیفیت مخاطب باش��د
البته اگرچند اجرا را مس��تثنی بدانیم .حل
این چالش نیز در دس��تان همین بچههای
تئات��ر اس��ت .همانهای��ی ک��ه انبوهی از
خس��تگی ،رنج و تلخی را برای اجرای یک
نمایش به جان میخرند و الیق هستند که
اندکی از این مرارتها بهصورت مالی جبران
شود؛ اما این واقعیت تلخ را بایست بپذیریم
که اگرچه در شهری زندگی میکنیم که به
نسبت سایر ش��هرها پول و پولدار فراوانتر
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اس��ت ،اما عمده مخاطبان تئاتر پولدارها
نیس��تند .اگر قبول ندارید در یکشب اجرا
نگاه��ی به خودروهای پارک ش��ده اطراف
سالن نمایش بیاندازید و آن را مقایسه کنید
با خیابانهای ش��هر و خودروهایش .بنیان
مالی خانوادهها در این بلبش��وی اقتصادی
تحتفشار اس��ت و این احتمال وجود دارد
که در این تنگنا آنچه امروز کور شود ذائقه
و می��ل هنری کودکان باش��د و آنچه فردا
از دست برود س��رمایه انسانی جامعه هنر
و تئاتراست .صدس��ال پیش و در مقطعی
که اش��راف برای خرید دائمی صندلیها و
بالکنهای بالش��وی تئاتر مسکو در رقابت
بودهاند کمیسیونهایی جهت اختصاص و
فروش بلیت به کارگران و اقش��ار کمدرآمد
در تشکیالت این سالن وجود داشته است.
با این دانسته س��خت نیست بین شکوه و
عظمت امروز تئاتر در روسیه و تصمیمهای
یکصد سال پیش آنها ارتباط پیدا کنیم.
جرقه این نوش��تار و این پیشنهاد مبنی بر
مهیاک��ردن زمینه حض��ور رایگان کودکان
و کمدرآمده��ا در س��الن نمای��ش از دل
گفتوگوهای توصیهای من به دیگران مبنی
بر تئاتر دیدن بیرون آمد .آنجا که دانس��تم
دلی��ل اینک��ه بعضیها به تئات��ر نمیروند
و ی��ا اینکه ک��ودکان را همراه خود به تئاتر
نمیبرن��د میتواند به لحاظ مس��ائل مالی
باشد ،بماند که به تکرار پیتزا هم میخورند.
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نوشتههایی از سر دلتنگی

محمدعلی آزادیخواه

■ خوشبختی پرنده ،در همسفر شدن با پرواز است
■ خوش به حال آنهایی که ارباب خشم خویشند.
■ در دل ابر عقیم ،خشکسالی زبانه می کشد.
■ خ��وش ب��ه ح��ال کس��انی ک��ه س��ختی ها و
بدبختیهایشان مربی استعدادهایشان می شود.
■ قدت را بگردم جوان! مثل خورش��ید باش که همانقدر به گلستان
و ب��اغ و راغ می تابد ،همان اندازه به «مزبله» و «خاکروبه دان» نور و
روش��نایی و شناختن می بخشد( .راغ :مرغزار ،کشتزار ،پایین باغهای
روستا)
■ مثل آب ،زالل و مهربان باش برای دوست و مانند سنگ خارا برای
دشمن.
■ آب وقتی که نامهربان می شود سیل می گردد و در مسیلش بروز
و نمود خصمانه از خودش نشان می دهد.
■ همسر ناجور راه هموار زندگی را از آدم می گیرد.
■ باور بفرمایید که خوشبخت نبودن ،بزرگترین گناه آدمیزاد است.
■ نابهکاری و بیشرفی و خیانت به هم نوع را ،تاریخ اجتماعی آدم ها
هرگز فراموش نمی کند.
■ خشمگین و متعصب ،اول دیوانه است و دوم پشیمان.
■ لعنت بر « رو در بایستی» که ساختمان وجود افراد خراب را ویرانه
تر می کند.
■ لعنت بر « رودربایستی» که رو دارها را پر رو تر میکند.
■ خدا خیری بدهد به ش��یطان که برای بیکاره ها خیلی کارها پیدا
می کند.

نقد و بررسی آخرین کتاب بلقیس سلیمانی

آن مادران ،این دختران

گروه فرهنگ و هن�ر« :آن مادران ،این دختران» عنوان
آخرین کتاب رمان بلقیس س��لیمانی ،نویسنده پرطرفدار
کرمانی است که هفته گذشته با حضور برخی نویسندگان
همش��هری چون بهناز صالحی ،اکب��ر کرمانی نژاد ،مهدی
بهرام��ی ،رضا زنگی آبادی و تع��داد دیگری از عالقهمندان
مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
او ک��ه پی��ش از ای��ن ،کتابهایی مثل «مارون»« ،س��گ
سالی»« ،روز خرگوش»« ،به هادس خوش آمدید» و «من
از گورانیها میترسم» را در کارنامه خود دارد ،در این رمان
بیش��تر به مس��ائل اجتماعی پرداخته و فضاهای سیاسی و
تاریخی را که عمدتاً در رمانهای پیشیناش وجود داشت
در این کتاب وارد نکرده است .مشخصه اصلی رمان جدید
بلقیس سلیمانی همانند باقی آثار او پرداختن به مشکالت

زن��ان و موان��ع آنها در مس��یر رس��یدن به کمال اس��ت.
مش��کالتی که بیشتر ش��امل مضامینی چون رنج و ستم و
زندگی پر اندوه زن ،بارداری ،زایمان ،مادری و مسائل خاص
زنان و انتقاد به فرهنگ مردس��االر است« .ثریا» شخصیت
اصلی این رمان است ،زنی که شوهر خود را از دست داده و
خواننده در طول رمان با رنجهایی که برای ادامه زندگیاش
میکشد مواجه میشود .سختیهایی که اکثر کاراکترهای
اصلی رمانهای بلقیس س��لیمانی متحمل میشوند و اگر
خوانن��ده کتابهای قبلی او را خوانده باش��د زیاد متعجب
نخواهد ش��د .چرا که او همواره دغدغههای زنان را داشته و
این امر برای او شاید اولین اصل در خلق قصههایش باشد.
او ک��ه نوجوان��یاش را در روس��تا س��پری ک��رده ،در
داس��تانهایش توج��ه خاصی ب��ه آداب و رس��وم بومی و

منطق��های دارد و در بس��یاری از تصویرس��ازیهایش از
روس��تا و از مدل واقعی محل زندگی خود اس��تفاده کرده
اس��ت .آداب و رس��ومی که او به تصویر میکشد نه از نوع

س��تایش س ّنتهاست که در ادبیات س��لیمانی جغرافیای
مشترک و ساختگی تمام داس��تانهایش یعنی «گوران»
چندان س��تودنی نیس��ت و در تقابل با پیشرفت و تعالی

همکار گرامی
جناب آقای سیدمحمد فروزنده
مصیبت درگذشت ابوی بزرگوارتان را حضور شما ،اخوان محترم و
خانواده گرانقدرتان تسلیت عرض مینماییم.

هفتهنامه نگارستان

جناب آقای

سید مجتبی فروزنده

شخصیتهاس��ت .جایی که شخصیتهای اکثر رمانهای
بلقیس س��لیمانی آن را ترک میکنند تا به هدفشان که
استقالل و کمال است دست یابند.

جناب آقای محمدرضا سجادیان

درگذشت نابهنگام برادرزاده عزیزتان را حضور شما و پدر
و مادر گرامی اش تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند
متعال صبر و سالمت بازماندگان معزز را مسئلت می نماییم.

خانواده های بلوردی ،صدوقی ،رسولی
جناب آقای

حاج سید مجتبی فروزنده

مصیبت درگذشت پدر بزرگوارتان را حضور شما و خانواده
محترمتان تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال
شادی روح آن مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان معزز را
ناصر رئیسیزاده
مسئلت مینماییم.

مصیبت وارده را حضور شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض
نموده ،از درگاه خداوند متعال شادی روح آن مرحوم و صبر و
سالمت بازماندگان معزز را مسئلت مینماییم.

جناب آقای مهندس

جناب آقای

اتحادیه صنف لوازم یدکی

سیدمحمد و مهدی حسینی
درگذشت حاج سیدعلی حسینی را حضور شما بزرگواران تسلیت
عرض نموده ،از خدای متعال برای شما صبر و اجر مسئلت مینمایم.

افتخاری

سالگرد

غروب پدر  /طلوع غمها بود
شانزدهمین سالگرد درگذشت پدر بزرگوارمان

حاج علی عسکری

را گرامی میداریم .روحش شاد و یادش گرامی

خانواده

جناب آقای

سید مهدی افتخاری

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم
تسلیت عرض نموده ،از خداوند متعال برای آن
مرحومه علو درجات معنوی و برای شما و سایر
بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

محمد بلوردی و خانواده

مجید عربقهستانی -مرتضی زرندی

حاج سید مجتبی فروزنده

با نهایت تأسف ضایعه درگذشت ابوی بزرگوارتان را تسلیت عرض
مینماییم .ما را در غم خود شریک بدانید.

کارکنان و باشگاه
امدادگران جمعیت هاللاحمر سیرجان

جناب آقای افتخاری
با نهایت تاسف درگذشت والده مکرمه تان را تسلیت عرض نموده ،
بقای عمر بازماندگان را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم

اتحادیه صنف فروشندگان آجیل و خشکبار
شهرستان سیرجان

جناب آقای

سید محمد افتخاری

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم
تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند منان
برای روح آن مرحومه غفران واسعه الهی و
برای شما و سایر بازماندگان صبر و سالمتی
خواستاریم.

حاج حمید هنری و خانواده

