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شکایت مارادونا از کارگردان
«دست خدا»

همدلی| ماتیاس مــورال وکیل دیهگــو مارادونا
فوتبالیســت مشــهور آرژانتینی گفته اســت این
بازیگر احتماالً عملیاتی قانونی را در برابر فیلمساز
ایتالیایــی پائولو ســورنتینو در پیــش میگیرد.
ســورنتینو چنــد روز پیش گفته بــود قصد دارد
فیلمی با عنوان «دســت خدا» را برای نتفلیکس
بسازد .به نقل از ددالین ،نماینده حقوقی مارادونا
در تعطیــات آخر هفته در توییتــر اعالم کرد از
آنجــا که از مارادونا برای ســاخت این فیلم اجازه
گرفته نشده ،وی برای استفاده از تصویر و هویتش
در فیلم آنها را به دادگاه میکشــاند .عنوان فیلم
یادآور صحنهای اســت که مارادونا در مســابقات
جام جهانی ســال  ۱۹۸۶با ضربه دســت به تیم
انگلســتان گل زد و بعد از عبارت «دســت خدا»
برای این کار اســتفاده کرد .هفته پیش نتفلیکس
اعالم کرده بود این عنوان یک فیلم ورزشی نیست
و ارتباطی هم با مارادونا ندارد و در واقع داستانی
شخصی است که زندگی سورنتینو در دوره جوانی
وی در دهــه  ۱۹۸۰ناپل را تصویــر خواهد کرد.
این سرویس ارائه آنالین ،تا این لحظه پاسخی به
اظهارات وکیل مارادونا نداده اســت .با همه اینها
مواردی هست که نمیتوان نادیده گرفت از جمله
اینکــه در دهه  ۸۰مارادونا در تیــم فوتبال ناپل
بازی میکرد و ســورنتینو نیــز گفته بود بازمانده
یــک حادثه تراژیک بوده که در آن وقتی تنها ۱۶
سال داشت ،والدینش از بین رفتند و او همراه آنها
به ســفر نرفت زیرا میخواســت در خانه بماند و
بازی مارادونا را در تیم ناپل در برابر یکی دیگر از
تیمهای مطرح ایتالیایی تماشا کند .سورنتینو در
کارنامهاش فیلمهای ورزشــی دیگری هم دارد که
فیلم «جوانی» محصول  ۲۰۱۵که نامزدی اسکار
را کســب کرد از جمله آنهاســت .او در آن فیلم
از بازیگری که شــباهت بســیار به مارادونا داشت
اســتفاده کرد که در هتلی لوکس زندگی میکند.
نقش این شــخصیت را رالی سرانو بازی کرد و او
آنقدر شــبیه مارادونا بود کــه صحنه تنیس بازی
کــردن وی در آن فیلم بارها به اشــتباه به عنوان
بازی تنیس مارادونا دیده شــد .روشــن نیســت
شکایت قانونی مارادونا چه تاثیری بر روند ساخت
این فیلم داشته باشد.

شخصیتهای انیمیشنهای کانون،
عروسک شدند

همدلــی| شــخصیتهای فیلمهــای پویانمایی
خاطرهانگیــز کانــون پرورش فکری کــودکان و
نوجوانــان در قالب  ٧٠عروســک کِچــه (الیاف
پشــمی) تولید شــده اســت .این عروسکها از
سوی چیســتا تاجور و رادین ابراهیم دو هنرمند
کشورمان ساخته شــده است .به نقل از اداره کل
روابط عمومــی و امور بینالملــل کانون پرورش
فکــری کودکان و نوجوانان« ،یکی کم اســت» و
«بهادر» به کارگردانــی عبداله علیمراد« ،توکا در
قفس» به کارگردانی مهرداد شــیخان« ،مجموعه
عروسی عروسی» به کارگردانی مهین جواهریان،
«شــب ترســناک لومو» بــه کارگردانی ســاره
شــفیعیپور« ،قصه پنیرک» اثــر پروین تجوید و
«ماهی رنگینکمان» اثــر فرخنده ترابی از جمله
انیمیشنهای کانون اســت که شخصیتهای آن
به عروسک تبدیل شــدهاند .همچنین شخصیت
انیمیشنهای «زال و ســیمرغ»« ،من آنم که» و
«رخ» از مجموعه آثار علیاکبر صادقی در دســت
تولید قرار دارد و در حال حاضر هشــت شخصیت
آن به عروسک تبدیل شده است .تعداد دیگری از
شخصیتهای آثار پویانمایی کانون پرورش فکری
کــودکان و نوجوانان در آینــده نزدیک و با هدف
کمک به توســعه محصوالت جانبی و پیوستهای
فرهنگی به عروســکهای کچه تبدیل میشوند و
سپس این آثار در قالب نمایشگاهی در معرض دید
عالقهمندان قرار خواهد گرفت.
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همدلی|علی نامجو :برای نســل ما شاید
روشــنترین و قدیمیتریــن تصویری که
از میان ســریالهایی با بازی او در ذهنها
مانده« ،عطر گل یاس» باشد؛ شاید فضای
تازه آن اثر تلویزیونی در مقایســه با بقیه
آثــار آن دوران که بخشهــای امروزش
را رنگــی تحویلمان مــیداد و برای پرت
کردن مخاطب به گذشته به سراغ تصاویر
سیاهوسفید میرفت.
داستانش ،داستان دو برادر بود؛ برادرانی
که هر دویشان در ایام جوانی رسم پهلوانی
و ورزش زورخانهای را پاس میداشتند ،اما
رفتوآمد برادر بزرگتر بــا خان منطقه،
رابطهشــان را شــکراب کرد و ازدواج او با
دختر خان قهری سیســاله را بین این دو
برادر رقم زد.
او پیــش از انقــاب هــم در فیلمهای
ســینمایی مهمی حضور داشت ،اما شاید
ساختهشــدن آن آثــار قبل از ســال ۵۷
سبب شــد ارزشهای سینماییشان ،در
حدی که بایــد ،موردتوجه قــرار نگیرد؛
«فرار از تله» و «کندو» از آن جملهاند .در
دوران حضورش در عرصه بازیگری حدود
 ۴۰فیلــم ســینمایی ۵۲،کار تلویزیونی
(ســریال تلهفیلم ،تلهتئاتر ،راوی) ۳تئاتر،
 ۳تهیهکنندگی ،یک کتاب و یک مستند
باقــی مانــد؛ داود رشــیدی عالیجناب
سینمای ایران.
یعنی درســت یک روز پیش از زادروزش
رفتــه بودیم تــا در دفتــرش در خیابان
ســهروردی با او دیداری داشــته باشیم.
۲۴تیر بــود؛ همان دفتری که ســال ۹۵
تخلیه شــد .آخر صاحب ســاختمان که
پیشتــر همــه واحدهــا را بــه ادارات و
شــرکتها اجاره داده بود ،تصمیم داشت
تغییراتی در بنا ایجاد کند .از همان دوران
هم بود که زندهیاد رشیدی خودش به این
نتیجه رســید که بهتر است دیگر دفتری
نداشته باشد و روزها و شبهای باقیمانده
را در خانه بگذراند .درودیوار آنجا پر بود از
تصاویر آثاری که زندهیاد رشــیدی در آن
نقشآفرینی کرده بود.
حافظهای که خاطرات گذشته را با
دقت ثبت کرده بود
آنجا بــوی ســنت مــیداد .آدم را یاد
«هزاردســتان» و «کمالالملــک» و
«دلشــدگان» میانداخت .گذشته را حتی
میشد در استکانهایی که چای را در آن
ریختنــد و برایمان آوردنــد هم دید .این
گفتوگــو در آن دوران بــرای من جوان
نکتههای بسیاری درون خود داشت .آنجا
فهمیدم که آدمی به بزرگی داود رشیدی
هم میتواند به فراموشی دچار شود.
نکتــه عجیــب آن بــود کــه جنتلمن
بازیگــری ایران همه وقایــع دوران پیش
را بــا دقت و ظرافت در خاطر داشــت اما
به ماجراهای متأخر که میرســید ،چیزی
در ذهــن نداشــت .مثــ ً
ا حتــی یادش
نمیآمــد که در مختارنامــه نقشآفرینی
کرده .در این مواقع البته همســر مهربان
و باوقــارش احترام برومند یاریگر ما بود و
در جایگاه اسنادی درزمینه تاریخ شفاهی
راهنماییمان میکرد.
آقای رشــیدی را میشــد هنوز همانی
دید کــه در دوران جوانی بــود؛ بیغش
و رک و راســت و البتــه احساســاتی .در
بخشهایی از گفتوگو گاهی کار بهجایی
میرســید که یادآوری گذشــته اشک را
میهمان چشــمانش میکــرد و گاهی هم
از فرط شــادی یادآوری خاطرات شیرین،
چنــان صدا و البته تصویــری از قهقهه را
روی لبهــا و در صدایش میانداخت ،که
دل آدم غنج میرفت .آدابورسوم زیبای
ایرانیان را بسیار دوست میداشت.
کسی چه میداند .شاید این عالقهمندی
در دوران غربــت بیــش از گذشــته در
دلوجانــش رخنه کرده بــود .وقتی به او
دربــاره «فرار از تله» و ســنتهایی که با
تماشــای آن فیلم ،از عربهای کشورمان
پیــش روی مردم قرار گرفت ،ســخن به
میــان آمــد ،گفت«:البته متأســفانه آن
سنتها دیگر از میان رفته است .گفتنش
ســخت است اما باید قبول کنیم که امروز
میراث فرهنگی و معنوی عشــایر در کل
کشور رو به نابودی میرود و به این خاطر
من واقعاً احساس نگرانی میکنم».
عالقهاش به میــراث معنوی ایرانیان در
مناطق و نواحی مختلف کشــورمان برای
نشــان دادن عقل کل بودن و روشنفکری
نبــود .او عاشــق میــراث معنــوی ایران
بود .مســتند «دســت بافتههای مادریم»
مستندی بود که در آن در کنار همسرش
نقشآفرینی کــرد؛ اثری با موضوع میراث
فرهنگی و صنایعدستی.
کار پدر فرزند را راهی غربت کرد
یکــی از ویژگیهــای جالب و شــاید
کمنظیر رشــیدی تحصیالتــش درزمینه

پشت صحنه داود رشیدی

علوم سیاسی و تســلطش به زبان فرانسه
بود .خــودش دراینبــاره میگفت« :من
ســالهای زیــادی را در خارج از کشــور
زندگی کردم .پیشازاین هم بارها گفتهام
که پدرم جــزو کادر وزارت خارجه بود و
ما هم در دوران مأموریتش در بروکســل
زندگی میکردیم .بعدها هم راهی فرانسه
شــدیم و چند ســالی در پاریس ماندیم.
آن زمــان فرزندان اعضای ســفارتخانهها
میتوانســتند در مــدارس خــوب درس
بخوانند .این فرصت بــرای من هم وجود
داشــت و به خاطر دارم که مرا در یکی از
بهترین مدارس بروکسل ثبتنام کردند».
این بازیگر کهنهکار روزهایی را در خوابگاه
مدرسه شــبانهروزیاش به خاطر میآورد
که تازهوارد بود و شــب تا صبح در دوری
خانواده با غصه وقت میگذراند .رشــیدی
البته برایمــان از پیدا کــردن رفقایی در
میــان همخوابگاهیهایــش هــم گفت و
دراینباره که مدتی بعد آنها تبدیل به یک
باند شروشــور از نوجوان شده بودند .او تا
کالس یازدهم را در بروکســل گذراند اما
دیپلمــش را در پاریس گرفت .قرار بر این
شد که تئاتر را ادامه بدهد اما در دانشگاه
علوم سیاســی بخواند .این قرار بر اساس
توافقــی بود کــه با پدرش کــرد .او البته
همزمان با تحصیل در دانشگاه ،در کالس
بازیگری تئاتر هم درس خواندن را شروع
کرد و مادام الشــنال آنجا معلمش شد .او
زنی بود اما بسیار شاد ،سرزنده و مهربان.
رشیدی با «آنتیگونه» وارد عرصه حرفهای
تئاتر شد .پیش از آن البته در شهر ژنو هم
در تئاتر «کاروژ» کار میکرد.
تاسیس گروه تئاتر «امروز»
درسش که تمام شد به ایران برگشت ،اما
یک راست راهش را گرفت و رفت به اداره
هنرهای دراماتیک و همانجا استخدامش
کردنــد .در طول ســالهای حضورش در
اداره هنرهای دراماتیک روی صحنه تئاتر
میرفــت ،بازیگری درس مــیداد و البته
کارگردانی هم میکرد تــا اینکه «فرار از
تله» شــد اولین فیلم سینمایی با بازی او.
رشیدی در آن فیلم در کنار بهروز وثوقی
نقشآفرینــی کرد .بعــدازآن هم نوبت به
«کندو» رســید« .فدایــی» فیلم دیگری
بود که رشــیدی بازیگرش شد« .میعادگاه
خشم» هم فیلمی ســینمایی بود با بازی
او و البته محمدعلــی فردین .خودش را
برآمده از تئاتر میدانســت به همین دلیل
گروه «امــروز» را راه انداخت تا بازیگرانی
ازجمله پرویــز فنیزاده ،داریوش فرهنگ،
مهدی هاشــمی ،فهیمه راستکار ،سیاوش
طهمورث و مرضیه برومند را دورهم جمع
کنــد و با این گروه آثار نمایشــی را روی
صحنه ببرد.
«میخواهــم از  ۵نفــر شــما یک قاب
بســازم»؛ ایــن جمله را علــی حاتمی به
پنجتایشــان گفته بود و درنهایت جمشید
مشــایخی در نقش «رضا خوشــنویس»،
«عــزتاهلل انتظامــی» در نقــش «خان
مظفر» ،علی نصیریان در نقش «ابوالفتح»،
محمدعلــی کشــاورز در نقش «شــعبان
اســتخوانی» و داود رشــیدی در نقــش
«مفتــش ششانگشــتی» در تاریخ هنر
بازیگری در کشــورمان بــا همین قابها
ماندگار شــدند .این ماجرا مربوط به چند
سال بعد از انقالب و البته پس از پاکسازی
رشیدی از صداوسیما بود .رشیدی قبلتر
در «کمالالملــک»« ،گلهــای داودی»،
«تاتوره»« ،راه افتخــار»« ،تکیهبر باد» و
کارهای دیگری هم نقشآفرینی کرده بود،
اما بعد از کنار گذاشــتنش از صداوسیما
و شــاید دلگیریاش بعــدازآن همه ظلم،

هزاردســتان توانســت نقش او را در بوم
هنــر ایران ثبت کند .او البته در ســریال
«کوچک جنگلــی»« ،گرگهــا»« ،امام
علــی»« ،گل پامچــال» » ،آوای فاخته»،
«والیت عشــق» و «تنهاترین سردار» هم
جلوی دوربین رفت.
آقای رشیدی ،دلخوشی شما به چه
چیزهایی است؟
این اواخر جایی از او پرســیده بودند چه
چیزی برایش مایه دلخوشی است؟ او هم
گفته بود« :اتفاقــات خصوصی زیادی در
زندگیام رخ نداده کــه بتوانم بگویم مایه
دلخوشیام بوده است ،اما سالهای سال
است که با شــادی مردم ،شاد میشوم و
با سختیهایشــان ،غمگیــن .آخرین بار
شــاید تولد نــوهام در زندگــی خصوصی
باعث دلخوشیام شــد ».در زادروز داود
رشــیدی باز هم ســری به احترام برومند
زدیــم تا با مــا گفتوگو کنــد .او درباره
خصوصیات اخالقی داود رشــیدی گفت:
«شــما فکر نکنید که در طول این سالها
برای او اتفاقات بد نیفتاد ،اما داود همیشه
آدم محکــم و تــوداری بــود و هیچوقت
ناراحتیهایش را بروز نمیداد .به یاد دارم
که قرار شد دریکی از ادوار جشنواره فجر
از او تجلیل کنند و یکی از اهالی سینما که
از این ماجرا باخبر شده بود پیشش آمد و
گفت ما واقعاً از این اتفاق خوشحالیم ،اما
چرا اینقدر دیر؟ داود هم پاســخ داد :دیر
بهتر از هیچوقت اســت .بــه نظر من این
جملــه برآمده از نــگاه مثبتش به زندگی
بود درحالیکه میتوانست بگوید آری! به
من جفا شــد و حق مــن را ضایع کردند
اما هیچیک از ایــن تعابیر را بهکار نبرد».
برومند که آدمهای چهلوچند ساله امروز
او را بــا اجرای برنامه کودک و نوجوان در
ذهن دارند ،درباره پاکسازی داود رشیدی
از تلویزیون بعــد از انقالب گفت« :بعد از
انقالب نامهای به او دادند که در آن گفته
شــده بود ،خودت را به امور اداری معرفی
کن ،بعدازآن گفتند تقاضای بازنشســتگی
کن و او هم این کار را انجام داد .در ادامه
هم گفتند که از صداوســیما پاکســازی
شــدهای .چند سال قبل از انقالب از اداره
هنرهای دراماتیک آمــده بود بیرون و در
دوران ریاست رضا قطبی بر تلویزیون شد
مسئول گروه نمایش (فیلم و سریال) .علی
حاتمی ،علــی نصیریان ،جالل ســتاری،
اسماعیل شــنگله ،زهري و پزشكزاده از
اعضای شورای گروه نمایش آن سالهای
تلویزیــون بودند« .ســلطان صاحبقران»،
«خانه قمرخانــم»« ،داییجان ناپلئون»،
«مراد برقی»« ،داستانهای موالنا»« ،مرد
اول»« ،پهلوانان» و آثار بســیار دیگری در
دوران مدیریت او در تلویزیون ساخته شد
و قرارداد آثاری همچون «هزاردستان» هم
در همان سالها به امضا رسید .حضورش
به عنوان مدیر در تلویزیون پیش از انقالب
باعث شــد کنارش بگذارند و تا امروز که
حدود چهار سال از رفتش میگذرد ،حتی
یک ماه حقوق بازنشســتگی هم دریافت
نکند».
یک جنتلمن واقعی
برومنــد از حجــب و حیــای زندهیاد
رشــیدی هم حــرف زد و توضیــح داد:
«همین خصوصیت اخالقی باعث میشــد
که دوســت نداشته باشــد برای پیگیری
کارهای خودش به دفتر همکارانش برود.
دوست داشت بتواند جایی را داشته باشد
که بتواند در آن برنامههایش را دنبال کند.
فکــر میکنم یکــی از ویژگیهایی که از
همان روز اول در وجود آقای رشیدی مرا
بهســوی خودش جذب کرد و تا زمانی که
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از دنیا رفت ،آن را همراه داشــت ،منش و
رفتار نیکوی او بود».
چند سالی است که جایزهای با نام داود
رشیدی برگزار میشود .از احترام برومند
درباره برگزاری این جایزه پرســیدیم و او
پاســخ داد« :ســال قبل آقای امیر نادری
پیامــی برای ســومین دوره جایــزه داود
رشیدی فرســتاد که در آن میشود دلیل
من بــرای برپا کردن این جایزه را دید .به
قول آقای نادری قدر داود شناخته نشد و
دســت به هر کاری زد ،سد راهش شدند.
وقتی تئاتر کار میکرد ،به شکلی جلویش
را گرفتند ،زمانی که میخواست در سینما
حضور داشــته باشــد و به شــکلی دیگر
مانعش شــدند .او هیچوقت نمیخواست
بیکار و ناامید باشــد و روحیهاش اینطور
نبــود که برود و به کســی بگوید از لحاظ
مالی تحتفشــار اســت .به همین خاطر
مدام در حال سعی و تالش بود .مینوشت،
ترجمــه میکرد و ســرگرم تهیهکنندگی
میشــد ».او افزود« :آخرین نمایشــش را
هم سال  ۹۰روی صحنه برد .همان زمانی
که درگیر شیمیدرمانی بود ،اما کاری که
روی صحنه برد با موفقیت قابلتوجهی هم
روبهرو شد و هیچکس هم متوجه بیماری او
نشد .من با برگزاری این جایزه میخواستم
ابعاد کمتر شناختهشــده او را به جوانان و
عالقهمندان به هنــر نمایش و بهطورکلی
بازیگری معرفی کنم .باالخره جوان امروز
نمایشی مثل «پیروزی در شیکاگو» را در
یاد ندارد ،چون این اثر  ۳۰ســال قبل به
روی صحنــه رفت .بههرحال جوانان امروز
باید بدانند چه کسانی چهکارهایی کردند
برای هموار کردن این راه!»
استمرار و مردمداری؛ رمز ماندگاری
پنج تن
بانو برومنــد ،گفت« :داود در شــرایط
خاصــی بــزرگ شــده بــود و از منظر
شــخصیتی هم ویژگیهای خاص خودش
را داشــت ،اما ما ســالها با دغدغه مالی
مواجه بودیــم .خودش هم بارها گفته بود
که من بههرحال بازیگر بودم و زندگیام را
باید از این راه میگذراندم .او خودش را در
مقابل خانواده مسئول میدانست و معتقد
بود که باید کشتی زندگی را جلو ببرد اما
مدام مانعش میشدند .وقتی «پیروزی در
شــیکاگو» را به روی صحنه برد ،انفجاری
در جامعه ایجاد شد ،اما جلویش را گرفتند.
از چند کشور خارج دعوتش کردند که آن
نمایش را بــه روی صحنه ببرد ،اما بازهم
جلویش را گرفتند .البته قرار بود آن تئاتر
را بــا هزینه خودش به روی صحنه ببرد و
در چند کشور هم ســالن و محل تمرین
و بقیه امکانــات را فراهم کــرده بود ،اما
نگذاشتند کاری را که باید انجام بدهد».
همسر داود رشــیدی در پایان به نقطه
عطفی که باعث شــد نام داود رشــیدی،
عــزتاهلل انتظامی ،جمشــید مشــایخی،
محمدعلی کشاورز و علی نصیریان در کنار
هم در تاریخ هنــر بازیگری در ایران ثبت
شود ،گفت« :بههرحال آنها از سالها قبل
در تئاتر باهم همکار و همبازی بودند ،اما
از نگاه من هزاردستان علی حاتمی را باید
نقطه عطفی برای این اتفاق دانســت .آنان
در آن دوره بــه پختگی کامل در بازیگری
رســیده بودند و نقشهایشان هم بهقدری
مانــدگار و ویژه بود که نامشــان را برای
همیشــه در کنار هم قــرار داد .مهمترین
دلیل ماندگاری آنها را اما استمرارشان در
کار و شیوه برخوردشان با مردم میدانم».
امروز هشــتاد و هفتمیــن زادروز زندهیاد
داود رشــیدی اســت؛ مردی که به گردن
هنر ایران خیلی حق داشت.

همدلی| آلبوم «خطوط بیمکان» عنوان تازهترین
پروژه موســیقایی گروه «گاه» است که بهتازگی
پیش روی مخاطبان قــرار گرفت .در توضیح این
آلبوم آمده است:
«بعــد از آلبومهای «باغ معلق انگور» و «خلوت
بی زمان»« ،خطوط بی مکان» ســومین تالش در
ادامه مســیر و تفکر گــروه «گاه» برای آفرینش
موسیقی چند بعدی اســت .این مجموعه تالشی
است برای کنار هم نشاندن سه فرهنگ موسیقایی
«آرامــی»« ،ســلتی» و «دســتگاهی ایــران»».
محمدرضا درویشــی از پژوهشــگران و استادان
شناخته شده موسیقی کشورمان نیز در بخشی از
یادداشــت خود به بهانه عرضه آلبوم «خطوط بی
مکان» نوشته است« :خطوط بی مکان؛ این نامی
اســت که نخبگان و پدیدآورندگان این مجموعه
بر این موســیقی نهادهاند .من اگر جای آنها بودن
میگفتم :خطوط بیمکان و بیزمان .حال فرصت
آن نیســت که وارد مقوالت فیزیک شــویم .ولی
وقتی خودشان از مکان ســخن میگویند الجرم
بعد زمان به میان میآید .خطوط بیمکان درست
اســت از آن جهت که ســه نوازنده در ســه بعد
مختلف یعنی در ســه هستی و سه مکان مختلف
مرتبط باهم دســت به بداههسرایی میزنند .یکی
در موسیقی دســتگاهی ،یکی در موسیقی آرامی
و یکی در موســیقی پتناتونیک؛ و جملگی همنوا؛
اگرچه «بیمــکان» با هم ،همآوایــی میکنند و
فرازوفرودهای دلنشــین دارند .اما زمان را از کدام
دید بایــد دید و مکان را؟ زمان در بعد متناهی از
دیدگاه انسان دچار تغییرات میشود و مکان نیز.
از نظر برخی فیزیکدانان بدون بعد مکان ،زمان
معنا نــدارد .در واقع زمان بدون مکان از نظر آنها
صرف نظر اســت و تئوری .حــال به این مجموعه
بازگردیم؛ «خطوط بیمکان» ،مکان به چه معنایی
است؟ به معنای اقلیم یا به معنای دستان در ساز؟
از هر دو نظر درســت اســت .از نظر اقلیم هر سه
نوازنده اقلیمهــای جغرافیای مختلفی را نشــان
میدهند و از نظر دســتان ،هر سه نوازنده از نظر
مکان ،دســتانهای مختلفــی را در بداههپردازی
خود اختیار میکنند .این است جوهر و هم رنگی
روح آنها در این بداهه بینظیر».

فصلنامه «زیباشناخت» به شماره
سوم رسید

همدلی| شــماره ســوم از دوره جدیــد فصلنامه
«زیباشــناخت» به همت بنیــاد فرهنگی هنری
رودکی منتشر شــد« .زیباشناخت» یک فصلنامه
مطالعات نظری و تاریخی هنر اســت .در سومین
شــماره از دور جدید انتشار این فصلنامه ،مطالبی
در چهار بخش با عناوین هنرآزمایی ،هنر شناخت،
تبارشــناخت و کتاب شناخت ،منتشر شده است.
در بخش نخست ،دان کارل ُهلم ،دانشیار دانشگاه
سودرتورن استکهلم ،در مقالهای با عنوان «در باب
بازنمایی تاریخ هنر معاصر» به بررســی نمونهها و
پیامدهای تاریخی هنر پرداخته است .در ادامه در
مطلبی به عنوان «پرســش از یک مفهوم معاصر:
معاصر چیســت؟» مجید اخگر به بررســی مقاله
دان کارل هلم پرداخته است« .تلقی هرمنوتیکی
از هنــر معاصر» به قلم امیــر نصری یکی دیگری
از مطالب بخش «هنرآزمایی» اســت .بخش «هنر
شناخت» با مقالهای از گوتفرید بوهم ،استاد تاریخ
هنر مدرن در دانشگاه بال سوئیس ،باعنوان «فراتر
از زبان؟ نکاتی در مورد منطق تصاویر» آغاز شده
است .مقاله «کانت پس از دوشان» به قلم تیهری
دو دوو ،مقاله «کیِرکگور ،ایبسن و زیباییشناسی
ارتباط غیرمستقیم» نوشــته لئوناردو اف .لیسی،
دیگر مطالب این بخش هستند .بخش تبارشناخت
بــه مقاله «الئوکــون ،گفتاری در بــاب مرزهای
نقاشی و شــعر» نوشــته گوتهولد افرایم لسینگ
اختصــاص دارد .در بخش «کتاب شــناخت» نیز
کتابهای «ایدئولوژی زیباییشناســی» نوشــته
تری ایگلتون« ،نگره فیگوراتیو در نقاشــی معاصر
ایران» با گردآوری مســلم خضری« ،فریدریش و
عصر رومانتیسم آلمانی» اثر لیندا سیگل و دیگران
«شش کارگردان اروپایی» نوشته پیتر هارکورت،
«فتیشیســم در موسیقی و واپسروی شنیدن» اثر
تئــودور آدورنو و «به صحنه بردن فلســفه :فصل
مشترکهای تئاتر ،اجرا و فلسفه» معرفی شدهاند.
سومین شماره فصلنامه مطالعات نظری و تاریخی
هنر «زیبا شــناخت» به صاحب امتیــازی بنیاد
فرهنگی هنری رودکی ،با مدیرمســئولی مهدی
افضلی و ســردبیری کامران سپهران منتشر شده
است و در کتابفروشیها در دسترس عالقهمندان
قرار دارد.

