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گفتوگو با مصطفی اقلیما

نبود زیرساخت اقتصادی و اجتماعی ،شادی را از جوانها گرفت ه است
همدلی| به باور بسیاری از صاحبنظران،
شرایط سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی روز
کشــور عامل عمده نبــود انگیزه ،امید و
حس شادی در میان اقشار مختلف جامعه
خصوصا جوانان اســت .اما آیا نبود حس
شــادی و طراوت در جوانان کشور که در
آینده ،میراثبر کاشتههای امروز ما خواهند
بود ،زنگ خطر را در خصوص معضالت آتی
برای ما به صدا در نمیآورد؟ دکتر مصطفی
اقلیمــا در گفتوگو با همدلــی از علل و
عوامل فقدان شادی در میان جوانان سخن
میگوید که در ادامه میخوانید.
به باور شــما امروزه چرا شادی جوانان
به خیابانگردی و تفریحاتی از این دست
تنزل پیدا کرده است؟
شــما اصال میتوانید محلــی را پیدا کنید که
جوانهــا در آن شــاد و آزاد باشــند؟ در خانه
خودشــان که باشند با پدر و مادر مشکل دارند،
خانــه دوستانشــان بروند خانــواده آنها اجازه
نمیدهــد ،پــارک بروند گرفتار میشــوند ،در
خیابان هم بخواهند آزاد باشند با برخورد نیروی
انتظامی مواجه میشــوند ،چه کار باید بکنند؟
فقط باید در ماشین بنشینند و در خیابانها دور
بزنند .ما هیچ راهی برای شادی جوانان نداریم،
نــه کار داریم که به او امیــد و انگیزه بدهیم و
نه آیندهای برای او باقی گذاشتهایم ،در دانشگاه
هم که مدام به جوان ایراد میگیریم ،حراســت
اذیت میکند ،در خوابگاه دانشجو را با مشکالت
زیادی مواجه میکنیــم و نظایر آن که همه به
خوبی در جامعه شــاهد آن هستیم .ما جوان را
از همه نظر تحت فشــار قرار دادهایم ،این جوان
دیگر کجا حس شادی پیدا میکند؟ پدر خانواده
بیکار میشود هزینه زندگی جوان را ندارد بدهد،
جوان میخواهد با دوستانش بیرون برود و یک
خوراکی ســاده بخــورد ،پولــش را از کجا باید
بیاورد؟ پدر یک جوان مگــر چقدر درآمد دارد
که خرج تفریح جوانــش بکند؟ یک کارمند به
طور متوسط  3میلیون تومان در ماه درآمد دارد
که حداقل نیمی از آن خرج کرایه خانه میشود
و مابقی آن به هزینه مواد غذایی میرســد که
قیمتش به صورت سرســامآور باال رفته ،چیزی
باقی نمیماند که بخواهد در جایی دیگر هزینه
کند ،حتی پول لبــاس هم ندارد که به جوانش
بدهد.
شــما زمانی میتوانید شاد باشید که حداقل
نیازهای زندگیتان برطرف شــود .حداقل یک
مســکن متوســط با درآمدی معقول داشــته
باشــید تا هزینه زندگیتان تامین شود .امسال
را که با پارســال مقایســه میکنیم میبینیم،
مردم کشــور ما حداقل باالی 30درصد فقیرتر
شــدهاند 14 ،تا 15درصد حقوقها را افزایش
دادهاند ،از آن طرف  60تــا 70درصد افزایش
قیمت داشــتهایم .همه چیز را چند برابر گران
کردهایــم ،از مواد غذایی گرفتــه تا پول آب و

برق .مگر ما چقدر بــه یک کارمند دادهایم که
این میزان از او انتظار داشــته باشیم .آن وقت
شما در این شــرایط چرا فکر میکنید که من
یا جوانم باید شاد باشــد؟ کسی که از صبح تا
شب دو شیفت کار میکند ،چه پدر ،چه فرزند،
دیگر چیزی برایش نمیماند ،بدتر اینکه کاری
کــه میکند مورد عالقهاش نیســت ،هر کاری
که بگویند میکند و این به او فشــار میآورد.
جوان دوســت دارد استخر برود یا فوتبال بازی
کند ،ولی پول اســتخر یا زمین بــازی ندارد،
چطور باید شــاد باشد؟ مگر پدر خانواده چقدر
میتواند به جوانش پول تو جیبی بدهد؟ جوان
تفریح میخواهــد ،آزادی میخواهد ،امکانات
میخواهــد ،ولــی نمیتواند تهیه کنــد ،تنها
شادیاش این است که در خیابان تفریح کند،
تازه آن هم در صورتی که یکی از دوســتانش
ماشین داشــته باشــد تا با همدیگر قدری در
خیابان تفریح کنند .پس وقتی از شادی جوان
حــرف میزنیم نمیتوانیم این روحیه را تنها از
او انتظار داشــته باشیم ،در واقع ،پایه و اساس
شادی در خانواده اســت .ناراحتی و عصبانیت
خانواده به فرزند هم منتقل میشــود ،نگرانی
معلم مدرســه یا استاد دانشــگاه به جوان هم
تســری مییابد ،حــس ناامنی مــردم هم در
خیابان ،جوان ر اذیــت میکند .جوان در این
صورت چطور و کجا میخواهد شاد باشد؟
پس مسائل اقتصادی ،عامل اصلی نبود
احساس شادی در جوانان است.
وجــود زیرســاختهای اصلی اقتصــادی از
جمله این عوامل اســت که متاســفانه امروز در

قالب عدم امنیت شــغلی ،گرانی مسکن و نظایر
آن نمود پیدا کرده اســت ،اما عامل مهم دیگر،
عدم امنیت اجتماعی است .جوان کجا برود که
اذیتش نکنند؟ یک زمان کشــیدن قلیان رواج
پیدا کــرده بود و آزادانــه در قهوهخانهها انجام
میگرفت ،که جوان را معتــاد هم کرده بودند،
در آنجا را هم بســتهاند ،شما جایی را نشان من
بدهیــد که جوان بتواند برود آنجا و با هزینه کم
تفریح کند ،جایی نیست ،جایی هم بخواهد برود
هزینه حمل و نقل دارد ،این را از کجا میخواهد
بدهد؟ میدانید پدران چند خانواده از کار بیکار
شــدهاند؟ میدانید بودجه پدر خانوادهها دیگر
کفاف هزینههای جاری زندگی را نمیدهد؟ در
این میان دیگر چه انگیــزهای برای جوان باقی
میماند؟ بنابراین وقتی زیرســخت اقتصادی و
اجتماعی الزم در جامعه وجود نداشته باشد فرد
قادر به شادی نیست.
جوان برای تفریح بیرون هم که بیاید با
برخوردهای مختلف قهری مواجه است.
اگر چهار پنج نفــر جوان با هم بیرون بیایند
و بخندند ،ببینید نیروی انتظامی چه برخوردی
بــا آنها میکند .امروزه هیچ جایی برای آرامش
باقی نمانده ،فقط میگویند فرد باید احســاس
شادی کند ،شــادی حسی است که با بیپولی
امــروز در جامعــه بهدســت نمیآیــد .عادت
کردهایــم بگوییم امنیت در کشــورمان زیاد و
خیابانها پر از ماموران نیروی انتظامی اســت،
ولی شما احساس امنیت نمیکنید و این بسیار
منفی اســت .من وقتی ماشــین دارم و آن را
بــا وجود بیمه و چندین قفــل جلوی خانه در

خیابان پــارک میکنم ،از شــب تا صبح چند
بار به آن ســر میزنم تا خیالم راحت شود که
کسی آن را ندزدیده ،چون میدانم اگر ماشین
من سرقت شــود ،دیگر پیدایش نمیکنم ،این
مفهوم یعنی احســاس امنیت وجود ندارد .من
اگر بخواهم شــاد باشــم باید احساس شادی
کنم ،احساس شادی به آرامش من در مدرسه،
دانشــگاه ،محــل کار ،جامعه ،نحــوه برخورد
مردم ،و وضعیت پدر و مادر بر میگردد .وقتی
پدر و مادر یک خانواده بر ســر مشکالتشــان
صبح تا شــب دعوا میکند ،شــما بــه عنوان
جوان میتوانید خوشــحال باشید؟ تا زمانی که
زیرساختها را درست نکنیم و آرامش و امنیت
را بــه مردم ندهیم ،هیچ چیز درســت نخواهد
شــد .فرد باید بداند درس که میخواند به کجا
میرسد ،االن هر کس لیســانس میگیرد ،در
ادامه ســریع دنبــال فوق لیســانس و دکتری
میرود ،اما باز میبیند جایی ندارد برود .دولت
میگوید ما استخدام میکنیم ،کدام استخدام؟
در ســال  50هزار نفر اســتخدام نمیکند ،آن
وقت ســاالنه یک میلیون نفــر فارغالتحصیل
لیســانس وارد بازار کار میشــوند ،اینها کجا
میخواهند جذب شــوند؟ کارخانهها که بسته
شــده ،بخش خصوصی هم که کار نمیکند و
روزبهروز کوچکتر میشود ،کارگران و کارکنان
را هم روزبهروز بیشتر اخراج میکنند .تا زمانی
که کار تولید نکنیم هیچ دســتاورد اجتماعی و
اقتصادی نخواهیم داشت.
با وجود این همه بحران ،باز راههای شادی
بر مردم بست ه شده است تا فرد حتی نتواند

احساسات منفی خود را بیرون بریزد.
امروزه فقط شادی کاذب میان جوانها وجود
دارد ،با این تصور که حاال امروزمان را به شکلی
بگذرانیــم تا بعد ببینیم چه میشــود .آن وقت
هم که میخواهیم شادی کاذب کنیم اذیتمان
میکنند و جامعه و نیــروی انتظامی و  ،...هزار
مشــکل برایمان به وجود میآورند .ما جوانی را
از جوانهــا گرفتهایم .وقتــی بچههای کوچک
از ســطلهای زباله ،کارتن و پالســتیک جمع
میکنند تا بفروشــند ،دیگر چه امیدی میتوان
به روحیه این کودک در آینده داشت؟ به مراکز
تفکیک زباله دقت کنیــد ،همه بچههای  10تا
12ســاله هســتند که آنجا کار میکنند .امروز
(12ژوئــن برابر با 22خرداد)روز کودک اســت،
جالب اســت که شــهرداری میگوید ما معضل
کودکان کار در جامعــه نداریم .این فضا ،طالق
و آســیبهای اجتماعی را افزایش میدهد ،در
نتیجه افراد ممکن است دســت به بزهکاری و
روســپیگری و هزار جرم و جنایت دیگر بزنند،
آن وقت ما دنبال شادی میگردیم ،اول بگذارید
ببینیم اینها اصال نــان دارند بخورند ،بعد برویم
دنبال شادیشان.
و این نبود حس شــادی ،ناراحتی روحی
یک نسل را به دنبال خواهد داشت.
اینها مســئله اجتماعی اســت و نه ناراحتی
روحی ،بــا مســئولین که صحبــت میکنیم
میگویند جوانها افسردگی دارند ،در حالی که
نه ،جوانان افسرده نیستند ،اینها مسئله دارند،
اگــر به جوان کار بدهید حالت دلمردگیاش از
بین میرود .اگر جایی برای تفریح آزاد داشــته
باشد ،خوشحال و دلشــاد خواهد شد .مسئله
عواملی است که در جامعه به وجود میآید ،اگر
مسئله حل شود دیگر مشکلی در جامعه وجود
نخواهد داشت .این معضالت با قرص آرامبخش
هم درمان نمیشــود ،چون مشــکل به صورت
واقعی حل نشده اســت .زمانی مردم میتوانند
شاد باشند و شادی کنند که بدانند عاقبت بعد
از کار یا تحصیل به کجا میرسند ،چون بدون
تامین امید برای آینده نمیتوان شــادی کرد.
فکر میکنیــد چرا 25درصد از دانشآموزان ما
بعــد از دیپلم تحصیل را رهــا میکنند؟ چون
میدانند تحصیل نتیجهای برایشــان به دنبال
نخواهد داشــت .اگر میخواهیم جوانان شــاد
باشــند ،باید اول شــادی را در ســطح جامعه
ایجاد و ترویج کنیم .در این مســیر ،نخســت
باید سیاســتهای اجتماعیمان درست شود.
امنیت شــغلی یکی از چیزهایی اســت که مرا
شــاد میکند ،ولی ما بــرای هیچکس خصوصا
در دســتگاههای دولتــی امنیت شــغلی باقی
نگذاشتهایم .فرد با عدم احساس امنیت شغلی
چگونه میتواند شاد باشد؟ ما امنیت را از همه
گرفتهایم ،تا خود دستگاه و سیستم ،امنیت را
به افراد ندهد به هیچجا نخواهیم رسید .مهمتر
از همه یادتان باشــد تا وقتی پدر خانواده شاد
نباشد جوان هم شاد نخواهد بود.

یادداشت
چرا شاد نیستیم؟

همدلی|رضــا دســتجردی:جفری ســاچز در تعریف
کشورهای شاد میگوید«:کشورهای شاد آنهایی هستند که
از توازنی سالم بین رفاه و سرمایه اجتماعی برخوردارند که
به معنای درجه باالی اعتماد در جامعه ،نابرابریهای کم و
اعتماد به دولت است ».حال باید قیاس بگیریم که کشور ما
چقدر به این شاخصها نزدیک است .بدون شک زمانی که
شادی جای خود را با غم و افسردگی عوض کند ،باید منتظر
نتایج و عواقب آسیبزای آن نیز باشیم.
شــاد بودن و شاد زیستن مفاهیم کلیدی در هر فرهنگی
اســت و شــاخصی اســت که میتوان به کمک آن ،نظام
زندگی ،فرهنگ و ارزشهای حاکم بر جامعه را مورد بررسی
و ارزیابی قرار داد .نیم نگاهی به تاریخ ایران باستان و ارزیابی
شیوه زندگی آنان ما را به این نتیجه میرساند که برخالف
مردمان امروز کشورمان ،پیشینیان ما نه تنها افراد اخمویی
نبودند ،بلکه با شادی قرابت و نزدیکی زیادی داشتند .وجود
و برگزاری جشــنهای مختلف در هر مناســبت و هفته یا
فصلی از سال دلیل روشنی بر این مدعاست .بنابراین وجود
جشــنهای مختلف و متعدد مانند جشن مهرگان ،جشن
سده ،جشن زایش ،جشن نوروز ،جشن چهارشنبه آخر سال
و دهها جشن دیگر این فرضیه را که سنت و فرهنگ ایرانی
فرهنگ ضد شادی است ،رد میکند.
شادی و شادمانی کردن عالوه بر دارا بودن فرهنگ شادی
نیازمند بســتر و زیرساختهای مناســب شهری نیز است.
الزم نیست متخصص و دانشآموخته شهرسازی باشید که
بتوانید نبود این اماکن شادی را در کشورمان دریابید .کافی
اســت اندک نگاهی به فضاها و زیرساختهای شهری اغلب
شــهرهای ایران بیندازیم تا به روشنی دریابیم مکانی وجود
ندارد که بتواند پذیرای جشنهای ملی و شادیهای شهری
باشد .نمونه آن را میتوان در شادیهای پس از پیروزیهای
فوتبــال یا انتخابات دید .این مدل از ابراز شــادمانی بیانگر
آن اســت که نظام فرهنگ رسمی و سیاستهای فرهنگی
ما و همچنین زیرســاختهای شهری ما ظرفیتی برای این
موضوع نداشتهاند و نخواستهاند داشته باشند.

طفلی به نام شادی دیریست گم شده

در بسیاری از شهرهای دنیا مراکز تفریحی آنقدر گسترده
و متنوع هســتند که برای هر شــهروند با هر نوع سلیقه،
خصوصیت رفتاری و از هر گروه ســنی گزینههای تفریحی
بسیار زیادی وجود دارد .شهربازیهای بزرگ ،پارکهای آبی،
آکواریوم ،جنگلهای مصنوعی ،باغ وحش و ...از ابتداییترین
مراکز تفریحی شهرهای مختلف دنیا محسوب میشود ،اما
مردم ایران (حتی پایتخت) نیز از چنین امکاناتی محروماند.
تردیدی نیست وقتی جامعه ب ه ویژه جوانان یک کشور از
شادی فاصله بگیرند ،جامعه به سمت خشونت پیشمیرود
که این امر باعث بروز آســیبهای اجتماعی همچون اعتیاد
میشــود که البته گزارشها از افزایش بیماریهای روانی و
افسردگی در بین ایرانیان حکایت میکند.
درباره عوامل ایجادکننده شــادابی اجتماعی ،سیدحسن
موسوی چلک جامعهشناس معتقد است :عوامل نبود شادی
و نشاط متعدد اســت .یک بخش مربوط به فضای فیزیکی
است که میبینیم در اطراف ما به عینه وجود دارد .آلودگی

صوتی ،عدم شــادی و نشــاط اجتماعی ،آلودگی هوا که بر
روی اخــاق مردم تاثیر میگــذارد .بخش دیگر ،علتهای
فرهنگی اســت که بر سالمت اجتماعی اثر میگذارد ،مانند
تصمیمهای سیاســی ،اقتصادی ،فرهنگی که بر شــادی و
نشاط مردم اثرگذار است.
این مددکار اجتماعی معتقد است :زمانی میتوانیم شهر
شادی داشته باشــیم که مردم شادی داشته باشیم و همه
تصمیمها در روندی بگنجد که انسان سالم و شاد در جامعه
پویا به وجود بیاید .بدانیم باید تصمیمات ،انســان محور و
شادی محور باشد .آیا تکنولوژی توانسته است انسان را شاد
کند؟ خودروهای مدرن توانستهاند شادی به همراه بیاورند؟
باید برای بحران شــادی اســتراتژی تعریف کرد تا شادی
تبدیل به یک حق فردی و درخواســت جمعی شود .توسعه
باید انسان را شاد کند.
سیدحسن موسویچلک تاکید میکند :افسردگی در ایران
آمار باالیی دارد .آمار باالی مصرف مواد مخدر شادیآفرین

و مشروبات الکلی زنگ خطری برای این مسئله است .نباید
دنبال شادی آنی باشــیم در حالی که شادی فقط خنده و
طنز نیست ،بلکه یک حس درونی است.
جبار رحمانی مردمشــناس اعتقاد دارد شادی هرچند در
ســطح روانی و فردی تجربه میشود ،اما عم ً
ال یک محصول
جمعی است .شادی محصول زندگی شادمانه است ،محصول
جمعهای شاد و باهمبودنها و شیوه زندگی شادمانه است.
نبود آیینها و مراسم شــاد غیرمذهبی و محدود و کنترل
کردن تجمعات شادمانه غیرمذهبی ،سبب اختالل در دانش
و مهارتهای فرهنگی شادمانگی در جامعه میشود.
رحمانی در رابطه با مفاهیم شادمانی بر این باور است که:
در فرهنگ ایران امروز ،این مفاهیم نه تنها همیشــه مبهم
بودهاند ،بلکه محل نزاع گفتمانی گروههای مختلف رسمی
و غیررسمی هم بودهاند .آنچه طی دهههای اخیر در جامعه
ایرانی در خصوص شادی در سیاستهای فرهنگ رسمی رخ
داده است ،نوعی ابهام و گاه تناقض را شامل میشده است.
رحمانی مســاله اصلی شــادی در فرهنگ ایران را در دو
ســطح فرهنگ غیررســمی و فضاهای اندرونی مردم و در
سطح فضاهای رسمی و فرهنگ رسمی جامعه بررسی کرده
و معتقد اســت :این تفکیک البته لزوماً قطعی نیست ،زیرا
همیشه فرهنگ رســمی تالش داشته حوزه اندرونی مردم
و احساســات خصوصی مردم را نیز به کنترل و انتظام خود
درآورد ،لذا سرنوشت نهایی شادی در هرکدام از این سطوح
تا حدی متاثر از مداخله و پویاییهای سطح مقابل هم بوده
است.
در شــرایط فعلی اگر بیتوجهی فرهنگ رسمی به شادی
و مناســبتهای شــاد غیرمذهبی و ایجــاد نکردن امکان
شــادمانی جمعی مردمی آزاد ادامه پیدا کند ،شاهد نوعی
بیسامانی در فرهنگ شادی خواهیم بود؛ بیسامانیای که
در نهایــت بیش از همه موجب اختالل فرهنگ رســمی و
تناقضهای بیشتر در آن خواهند شد .همچنین بار سامان
بخشــیدن به این بیسامانی را مردم در طی زمان به دوش
خواهند کشید.
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آیا لیبرالیسم امتیاز خاصی
به مسیحیان میدهد؟

دین آنالین -راس دوثات ســتون نویــس روزنامه
نیویرک تایمز نوشت :سنت فکری لیبرالیسم با دیدگاه
تردید و اکراه به نظریه برخورد تمدنهای هانتینگتون
نگاه میکند و نمیخواهد دنیای غرب را در مقابل دنیای
اســام و به عنوان آلترناتیو آن قرار دهد ،تا حدی که
استفاده از مفاهیمی چون «تمدن غرب» یا «یهودی-
مســیحی» که زمانی به عنوان مفاهیم کلی و جهانی
در تاریــخ اروپایی -امریکاییها به کار میرفت ،امروزه
خطرناک ،افراطی و راستگرایی رادیکال به نظر میآید.
با این حال ،گفتمان لیبرالیســم بــه صورت تلویحی
مســیحیت را به عنوان مالکیت فرهنگی لیبرالیسم
معاصر میداند .نخبگان لیبرال از مسیحیت از یک طرف
به عنوان بازوی لیبرالیسم استفاده میکنند تا جلوی
بروز هویتهای جداگانه مسیحی را بگیرند و از طرف
دیگر با مســیحیت به عنوان عقیدهای رفتار میکند
که فقط در رابطه با لیبرالیســم وجود دارد ،حتی اگر
گاهی باعث شرم باشد و احتیاج به اصالح داشته باشد.
ایــن نکته که آیا مســیحیان گروهــی دارای امتیاز
خاص در جامعه امریکایی هســتند از جهاتی درست
و از جهتی نادرســت است؛ درست است از این جهت
که دیدگاه «مســیحیان محافظــهکار اقلیت قربانی
هســتند» را رد میکند ،چنانکه ریاســت جمهوری
دونالــد ترامپ گواهی قدرت کنونی آنهاســت .با این
حال از این نظر نادرســت اســت که بــه طوری کلی
مسیحیت سنتی در اروپا و همچنین امریکا در اقلیت
هستند و کســب قدرت سیاســی در امریکا موجب
قــدرت اقتصادی و اجتماعی آنها نشــده اســت ،به
طوری که بتوان این گروه را دارای امتیاز خاص نامید.
همچنین مســیحیان به اســتثنای دنیای اروپایی-
امریکایی ،در دیگر مناطق جهان اقلیت مذهبی هستند
و در برخی کشورها مانند برخی کشورهای مسلمان،
چین ،کره شمالی یا هند توسط گروههای دینی بنیادگرا
یا حکومتها تحت فشار قرار دارند یا مورد حمله قرار
میگیرند .با این حال این فشار هرگز به عنوان یک مفهوم
و موضوع قابل توجه در رسانههای غربی مورد توجه قرار
نمیگیرد و مفهومی تحت عنوان مسیحیتهراســی
مانند اسالمهراسی یا یهودهراسی شکل نگرفته است.
چنین برخوردی ،برخورد دوگانه لیبرالیســم نسبت
به مســیحیت را نشان میدهد .لیبرالها از یک طرف
نگرانند که با بهای زیاد دادن به مســیحیت ،موجب
تقویت دیدگاههای افراطی مربوط به بازخورد تمدنها
شــوند .همچنین این هراس وجود دارد که با تمرکز
بیش از حد بر مشکالت مسیحیان در کشورهای غیر
غربی ،قدرت و عرصه مسیحیت بنیادگرا گسترش یابد.
مقابل لیبرالیسم
در حقیقت ،دیدگاههای محافظهکار
ِ
نیز پاســخ کمک کنندهای به مسیحیان اقلیت نکرده
مسیحی جرج
است ،چنانکه دیدگاه و روش بنیادگرایانه
ِ
بوش موجب تشدید محکومیت و آزار مسیحیان عراقی
شد .ملیگرایی محافظهکارانه که موجب پیروزی جرج
بوش شد با مسیحیت به صورت ابزاری برخورد می کند
و نوعی اتحاد جعلی بین خود و مسیحیان اقلیت تحت
فشار در نظر می گیرد .همچنین حمایت امریکاییهای
محافظهکار از اسرائیل باعث ایجاد گره کوری در حل
مشکالت عربهای مسیحی شده است.

انتشارکتابهایمجموعه
«شاهکارهایپنجمیلیمتری»

مهر -ترجمه دو کتاب «جانشــین» نوشته استیون
کینگ و «درس خوشنویسی» اثر میخاییل شیشکین
در قالــب عناویــن چهاردهــم و پانزدهم مجموعه
«شاهکارهای  ۵میلیمتری» بهتازگی توسط نشر افق
منتشر و راهی بازار نشر شدهاند .موسسه انتشارات افق
در فعالیتی که در ســال  ۹۳آن را آغاز کرد ،دست به
چاپ  ۲عنوان اولیه مجموعه کتابهای  ۵میلی متری
کرد که عنوانشــان به ترتیب «مردی که به شیکاگو
رفت» از ریچارد وایت و «سامســای عاشق» نوشته
هاروکــی موراکامی بودند .کتابهای  ۵میلی متری،
مجموعهای از آثار مدرن و بر جســته ادبیات معاصر
جهاناند؛ کتابهایی کوچک برای آنکه در یک نشست
خوانده شــوند .این کتابها بــه عالقهمندان کمک
میکنند که در کمترین زمــان و با هزینهای اندک
بهترین آثار ادبی جهان را بخوانند .این مجموعه شامل
داستانهایی نیمه بلند و بلند از نویسندگان بزرگ و
معاصر جهان اســت که همسو با سلیقه خوانندگان
جدی ادبیات هستند.

سازها برای جمشید مشایخی
به صدا درمیآیند

ایسنا -ارکستر ملی ایران در آیین نکوداشت زندهیاد
جمشید مشایخی و با رهبری نادر مشایخی به روی
صحنه میرود .در این رویداد اثر نادر مشایخی (فرزند
جمشید مشایخی ،آهنگســاز و رهبر ارکستر) با نام
«افســوس همه عمر دیر رسیدیم» توسط نوازندگان
ارکســتر ملی ایران و به رهبری نادر مشــایخی به
همراهی شــاهنامهخوانی و موســیقی زورخانه اجرا
میشــود .نادر مشــایخی پیشتر درباره این اجرا به
ایسنا گفته بود :قرار است این اجرای موسیقی توسط
یک آنسامبل که از برخی اعضای ارکستر ملی ایران
تشکیل شــده ،برگزار شود .همچنین یک خواننده و
یک شاهنامهخوان در این اجرا حضور خواهند داشت.
پدرم از هرچه با ایرانی بودن سر و کار داشت خوشش
میآمد و فکر میکنم این شاهنامهخوانی برای پدرم
جالب است .پدرم دستگاه اصفهان را دوست داشت و
همیشه میگفت برای من قطعهای در دستگاه اصفهان
بنویس .من هم در حال نوشــتن این قطعه بودم که
آن اتفاق رخ داد و این قطعه دیر رســید؛ قرار بود به
بزرگداشت برسد اما به یادبود رسید.

