
گزارش

رونمایی از کتاب جدید عماد افروغ
مراسم معرفی این کتاب، روز دوشنبه ۲۳ خردادماه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مرکز همایش های بین المللی 
سازمان اسناد و کتاخانه ملی سالن فرهنگ برگزار 

خواهد شد.
در خبر برگزاری این نشســت آمده اســت: کتاب 
در  تنهایی«  روزنگاشــت  »فریادهــای خامــوش 
برگیرنده مجموعه یادداشــت های روزانه افروغ در 
بین سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ است. مولف در این 
کتاب روزنگاشت، خاطرات، شرح وقایع،  دغدغه های 
فکری، معرفتــی، اخالقی، فرهنگــی و غیره را به 
رشته تحریر در آورده است. عماد افروغ از نخبگان 
سیاســی، اجتماعی و عضو شورای فرهنگ عمومی 
کشــور و دانش آموخته رشــته جامعه شناسی از 
دانشگاه شیراز است. یادداشت های افروغ از جهت 
حضور او در حوزه اندیشــه ای و تولید علوم انسانی 
و کنشــگری در عرصه های سیاسی و اجتماعی از 
منابــع مهم در حوزه یادداشت نویســی شــخصی 
محســوب می شــود. جلد اول کتــاب »فریادهای 
خاموش روزنگاشــت تنهایی« در ســال ۱۳۹۶ از 
سوی انتشارات ســوره مهر در ۶۹۸ صفحه منتشر 
شــده و آخرین مجلد این مجموعه نیز در ســال 

۱۴۰۱ روانه بازار نشر شده است.

 ابعادی تازه از ترور 
یک دانشمند هسته ای

فیلم سینمایی »هناس« از زاویه دید شهره پیرانی، 
به روایت های تشــویش های او بــرای حفظ جان 
همسرش شهید داریوش رضایی نژاد از دانشمندان 

هسته ای پرداخته است.
به گزارش مهر، در واپســین روزهای مرداد ســال 
۱۳۹۰ بــود که خبــری هولناک تیتــر روزنامه ها 
و اخبــار مختلف تلویزیون شــد؛ »ترور دانشــمند 
هســته ای در مقابل منزلش« حادثه ای دردناک که 
در ادامه سلســله ترورهای شخصیت های هسته ای 
ایران از جمله مجید شــهریاری، مصطفی احمدی 
روشن و مســعود علیمحمدی که از سال ۱۳۸۸ تا 
۱۳۹۰ اتفاق و افکار و احساســات عمومی را درگیر 
و بــه موضوعی پر بحث در میان مردم و رســانه ها 
تبدیل شــده بود. مدت ها اخبار مختلفی درباره این 
موضوع در جریان بــود و مصاحبه های مختلفی از 
افراد مهم سیاسی و خانواده این شهید درباره ابعاد 
و زوایای این حادثه در جریــان بود تا به مرور تب 
و تــاب این اتفاق و جریان های پیرامون آن کمرنگ 
شــد. حوالی پاییز ســال ۱۴۰۰ خبرهایی مبنی بر 
ســاخت فیلم ســینمایی با محوریت ترور یکی از 
دانشمندان هسته ای و حضور در چهلمین جشنواره 
فجر تیتر رســانه های مختلف سینمایی و سیاسی 
شــد که حســین دارابی کارگردان فیلم سیاســی 
»مصلحت« این بار به سراغ چه ژانری رفته و زندگی 
کدام یک از شــهدای هسته ای و تشویش های زنانه 
همســر او در این فیلم سینمایی به تصویر کشیده 
اســت؟ »هناس« نام کنجکاوی برانگیزی بود که با 
حضور در چهلمین جشنواره فیلم فجر مخاطبان و 
منتقدان زیادی را برای دیدن و فهمیدن شخصیت 
اصلی داستان که این فیلم سینمایی بر مبنای زندگی 
آن شــکل گرفته است، به سالن های سینما کشاند؛ 
فیلمی که از زاویه دید شهره پیرانی، به روایت های 
تشویش های او برای حفظ جان همسرش داریوش 
رضایی نژاد دانشمند هسته ای پرداخته که در سال 
۱۳۹۰ در مقابل چشــم همسر و فرزند کودکش به 
طرز ناجوانمردانــه ای مورد ضربه گلوله های متعدد 
گروه های معاند قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت 
رسید. این فیلم ســینمایی با بازی مریال زارعی در 
نقش همســر و بهروز شــعیبی در نقش داریوش 
رضایی نژاد در زمان چهلمین جشنواره فجر به یکی 
از پربحث ترین فیلم های حاضر در این دوره تبدیل 
شد که در اکران های مردمی توانست به رتبه ۶ در 

جدول آرای مردمی برسد. 

 تذکر پرویز پرستویی 
به طراحان گریم سریال ها

پرویــز پرســتویی از طراحــان گریم ســریال ها 
درخواســت کرد که در طراحی گریم شخیت های 
خالفکار، از گوشه شکسته که نشانه کشتی گیران و 

قهرمانان است استفاده نکنند.
در متن منتشر شده توسط پرویز پرستویی خطاب 

به طراحان گریم سریال ها آمده است: 
نقدی بر عزیزان و همکاران و طراحان گریم

یادمان باشد تنها ورزشــی که سال هاست بیش از 
هر ورزشــی پرچم ســه رنگ میهنمان را با افتخار 
و با مدال هــای خوش رنگ طال به اهتزاز درآورده، 
کشــتی است. آن هم با پهلوانان و نام آوزانی چون 
زنده یاد جهان پهلوان تختی تا پهلوانان و قهرمانان 
عصــر حاضر ...  برای صحت عرایضم کافی اســت 
به آمار مدال های مســابقات المپیــک و جهانی و 

آسیاسی و کشوری مراجعه کنید.
چند ســالی اســت که در تولیــدات تلویزیونی و 
نمایش خانگی برای نشــان دادن آدم های خالفکار 
و زورگیر و خفت گیر تیپ هایی را که برای بازسازی 
اســتفاده می کننــد، در طراحی گریــم آنان اکثرا 
گوششان شکسته اســت. البته در مواقعی قهرمان 
قصه کشــتی گیر اســت و طبیعی است که گوش 
شکسته یکی از نشانه های کشتی گیر بودن است، 

ولی در بیشتر مواقع به غلط استفاده می شود.
جســارتا توصیه می کنــم به عزیــزان  بزرگواران 
خوش ذوق طراحی گریم، در زمانه ای که متأسفانه 
هستند کسانی که بی مورد و در خصوص همه چیز 
قضاوت می کنند و به باورهای کاذب می رسند، در 
این خصوص بیشــتر دقت شود که موجب آزردگی 

قهرمانان و پهلوانان سرزمینمان نشود.«

اخبــــار

بی شک ســرود »ســالم فرمانده« به واســطه دربرگیری 
جهانی اش از قالب یک ســرود فراتر رفته و تبدیل به یک 
»پدیده فرهنگی« در ســطح جهانی شــده است. باید این 
پدیده با دقت بررســی شــود تا عناصری را بازشناخت که 
اثــری را با نگاه محلی به جهان عرضه کرده اســت. اینکه 
برای جهانی بودن باید بومی بود نه یک جمله قصار اســت 
و نه یک شــعار تهی، بلکه واقعیتی است که نمود آن را در 

»سالم فرمانده« می توان مشاهده کرد.
سال ها بود که همیشه آرزوی یک اثر خوِب ارزشِی گیرای 
همه پسند که بتوان آن را به جای آهنگ های پاپ و جوان 
پســند امروزی بر زبان و زمزمه نوجوانان دید و شنید، بر 
دلها مانده بود. »ســالم فرمانده« بــه یکباره آمد و نه تنها 
تمام کشورمان را در نوردید بلکه به فاصله کوتاهی مرزها را 
نیز پشت سر گذاشت و هر روز با اجرایی جدید و با زبانی نو 
از خیل عظیم دوستداران این آهنگ و بخصوص مضامین 
ارزشی اش می بینیم و می شــنویم. این »پدیده فرهنگی« 
شــور و شــوق و هیجانــی در میان کــودکان و نوجوانان 
کشــورمان ایجاد کرده است که کمتر طی ده های گذشته 

شاهد این سطح از تاثیرگذاری بوده ایم.

»سالم فرمانده« برآمده از دل فرهنگ
از اســفندماه سال ۱۴۰۰ که »ســالم فرمانده« داشت در 
فضای مجازی دست به دست می شد و به اشتراک گذاشته 
می شــد، مثل تمام کارهایی که در حال رشد و دیده شدن 
هســتند، هم منتقد داشــت هم موافق و در حال سپری 
کــردن روند معمولی خود بود. این روند کامال طبیعی بود. 
اما هرچه جلوتر می رفت، میزان گســترش و فراگیری این 
اثر به شــکلی غیرمعمول در حــال افزایش بود و به همان 
میزانی که به دنبال خود موفقیت داشــت، با انتقاداتی نیز 

مواجه می شد.
به زعم منتقدین آمیختگی لحن حماسی سرود با حرکات 
فیزیکی و مشارکت فعاالنه در اجرا، متن هویت بخش شعر 
به شــخصیت دهه نودی ها و محتوای آرمانی و اعتالطلب 
برآمده از فرهنــگ مهدویت، از زیرمتن هــای جذاب این 
سرود است که به گمانم در جلب نظر کودکان و نوجوانان 
که ذاتا قرابت بیشــتری با فطرت سالم و پاک خود دارند، 

موثر افتاده است.  
مهمترین اشــکال برخی منتقدان بر محتوا و نحوه اجرای 
سرود است که به زعم آنان ماهیت ایدئولوژیک دارد. دامنه 
بحث در خصوص این اشــکال و حواشی آن گسترده است، 
اما باید دقت کرد که ایدئولوژی با فرهنگ متفاوت است. 

به نظر می رســد آنچه در محتوای این ســرود نمود یافته 
بیشتر از جنس فرهنگ است تا ایدئولوژی!

 توضیح اینکه اصل مهدویــت و انتظار هرچند یک اعتقاد 
شــیعی اســت، اما در طول قرن ها به عمیق ترین الیه های 

فرهنگی جامعه ایران نفوذ کرده و به راحتی نمی توان آن را 
به یک امر سیاسی و ایدئولوژیک تقلیل داد. متاثر از مفهوم 
تاریخی و فرهنگی »انتظار« اســت که امیدواری به آینده 
و باور به پایان همــه مصائب و رنج ها در ادبیات و فرهنگ 

عمومی ما به شکل جدی انعکاس یافته است.
 مفهوم »امام زمان« نیــز در فرهنگ ایرانی به عنوان یک 
پناهگاه مقدس شــناخته شــده اســت و ربط چندانی به 

سیاست ندارد.
 اما چیزی که برای تمام کارشناسان اهمیت داشت و همه 
هم در موردش متفق القول بودند این بود که قطعا عنصر یا 
عناصری در این »اثر«/ »پدیده فرهنگی« هست که منجر 
به اقبال جهانی »ســالم فرمانده« شــده است و به شدت 

تشنه فهمیدنش بودند.

 الیت موتیف اصلی یا ملودی
 مهمترین دلیل اقبال »سالم فرمانده«

پس از بررسی ها و بحث و نتیجه گیری هایی که کارشناسان 
مختلف  در این خصوص انجام دادند، عموم نتیجه گیری ها 
بــه مهم ترین عنصر این اثر به ملــودی یا »الیت موتیف« 
اصلی آهنگ »سالم فرمانده« معطوف شد. یعنی مهم ترین 
ویژگی که باعث اقبال و فراگیر شــدن سرود مذکور شده، 
دارا بودن یک تم و آهنگ بســیار جذاب است. کارشناسان 
با ریز شدن در همین ویژگی باز هم به این نتیجه رسیدند 
که از الیــت موتیف یا همان ملــودی، بخش اول ملودی 
»ســالم فرمانده« زیباترین و جذاب ترین قســمت این اثر 
محســوب می شــود و همین ابتدای میــزان که می گوید: 
»ســالم فرمانده...« »ســالم فرمانده ســالم از این نسل 
غیور جامانده... ســالم فرمانده سیدعلی دهه ی نودی هاشو 

فراخوانده...«
قطعا ایراد فنی گرفتــن از این اثر بخصوص برای اهل فن 
کاری بسیار سهل و آسان است زیرا دارای ایراداتی هم در 
شــعر و هم در ساختار موسیقی است، اما پیدا کردن نقاط 

قوت و موفقیت این اثر کار هرکســی نیست و بسیاری که 
مدام ایرادات متریک و عروضی شعر را برمی شمارند، هنوز 
نتوانسته اند در ســطح همین استدالالت، نقاط قوت آن را 

نیز بیان کنند.

شعر محاوره ای، قدرت »سالم فرمانده«
ازاینرو و با توجه به تمام آنچه که منتقدین و کارشناســان 
در مورد این اثر نظر داده اند و به انتقاد یا تحســین »سالم 
فرمانــده« پرداخته اند، می توان به این نتیجه رســید که 
مهم ترین عامــل موفقیت اثر مذکور، قطعا دو عنصر اصلی 
اســت. اول الیت موتیف یا همان آهنگ اصلی کالم که به 
شکلی بسیار شــیرین و جذاب بر دل هر کسی می نشیند. 
حتی در تقســیم بندی زیبایی این ملودی، باید ۹۰ درصد 
موفقیــت و جذابیــت ملودی را به همــان اولین میزان یا 

ملودی مصراع اول سالم فرمانده.... نسبت داد.
و دومیــن عنصری که موفقیت این اثــر را به همراه آورد 
محاوره ای و خودمانی بودن کالم اســت. اتفاقا اینجا همین 
محاوره ای بودن و همین قالبی که مردم در گفتار معمول و 
همیشگی و برای ارتباط برقرار کردن با یکدیگر از آن بهره 
می گیرند، همین باعث ایجاد حس خودمانی این اثر شده و 
شنونده آن را به شدت به خود و احساس و کالمش نزدیک 
می داند و بالفاصله با آن ارتباط برقرار می کند. ازاینرو شعر 
محــاوره ای هم ضعف و هم قدرت برای »ســالم فرمانده« 

محسوب می شود.
یــک نکته بســیار مهم را می توان در ایــن جا مطرح کرد 
که اتفاقا با وجود که از ســاختار شــعری این اثر ایراد فنی 
و عروضی گرفته می شــود، همین نوع نوشتار کِف جامعه 
باعث اقبال اثر شــده اســت و اگر با نگاهی زبانشناسانه به 
زبــان محاوره حاکم بــر جامعه امــروزی بنگریم، و اینکه 
قالب »ســالم فرمانــده« همان قالب کِف جامعه اســت و 
ما نمیتوانیم قالب محاوره را با قالب های گفتار و نوشــتار 
رسمی مقایســه کنیم که حتما در این صورت ایراداتی در 

زبان محاوره برشــمرده خواهد شــد، لیکن اینجا محاوره، 
زباِن بی واســطه »ســالم فرمانده« شده تا مخاطب هم آن 
را بی واســطه دریافت کند و بپذیرد و دوست داشته باشد، 
چه این محاوره در قالب زبان رسمی گفتارو نوشتار مشکل 

داشته باشد چه نداشته باشد.

»سالم فرمانده« برآمده از حسی مشترک
ازاینرو مقایســه فن محاوره ای که قطعا از سوی سازندگان 
این اثر هم ناخواســته صــورت گرفته اســت، چون بیان 
طبیعی و جریان ســیال ذهن خالق و آفریننده اثر بوده، را 
نمی توان از آن به عنوان یک ایراد نام برد، چراکه »ســالم 
فرمانده« به درستی و برحسب چینشی طبیعی و برآمده از 
حســی مشترک به وجود آمده است و چون از دل برآمده، 

پس الجرم بردل نیز می نشیند.
و اما فراگیــری این اثر چــون دارای المان هایی مرتبط با 
احساسات مشترک و برانگیزاننده الیه های فطری و عاطفی 
آدم هاست، ازاینرو همچون بسیاری از آثاری که ورای مرز 
و نژاد و کشور و جغرافیا با اقبال همگانی مواجه می شوند، 
»سالم فرمانده« نیز در حال گسترش در ورای مرزها بوده 
و به زبان  های مختلفی خوانده و اجرا شــده است. که این 
خواندن ها و اجراها منهای بخش قابل توجهی از مخاطبین 
خارجی است که این اثر را شنیده و تنها به عنوان شنونده 

آن را دنبال کرده اند. 

از اردبیل تا روسیه همنوا با »سالم فرمانده«
ســرود »ســالم فرمانده« با حضور جمعــی از کودکان و 
نوجوانان ســاکن مسکو، پایتخت روسیه در پارک پیروزی، 
محل موزه جنگ روسیه اجرا شد. همین صحنه را می توان 
نقطه امیدوار کننده ای دانســت که ما نه تنها می توانیم راه 
تهاجم فرهنگــی را ببندیم بلکه می توانیم فرهنگ خوب و 
انسان ســاز خود را به خارج از مرزها و در سرتاســر جهان 
اشاعه دهیم و سرود »سالم فرمانده« با رکرود بیشسترین 
تعداد همخوانی و بیشــترین تعداد کشورهای اجرا کننده 
این اثر و ســرعت انتشار و گستره دربرگیری اش، این امید 
را دوباره در ما ایجاد کرد که واقعا می شــود! و هر کاری با 

همت، پشتکار و ایمان شدنی است.
در آخــر اینکــه بســیاری از منتقدان دربــاره این پدیده 
فرهنگی نوشــتند: تولید و پخش این سرود را در مجموع 
می توان اتفاقی مثبت در فضای فرهنگی کشور دانست که 
به شرط عدم دخالت نهادهای غیرفرهنگی می تواند امتداد 
پیدا کند. هر چه باشد، طعم رضایت بخشی دارد اینکه بچه 
هامــان به احترام امام زمان قیام کنند و هیجان و خنده و 
فریادشــان را به اسامی زیبای حاج قاسم و میرزا کوچک و 
بهجت مزین کنند، تا اینکه خدای ناکرده ادبیات مبتذل و 

سخیف ساسی مانکن و تتلو را تکرار کنند!
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چطور »جهانی« به »فرمانده« سالم داد؟

اگرچه ســلبریتی ها و بازیگران به دنبال مشــهوریت مضاعف هستند اما ورود به 
عرصه هایی چون شــیطان پرســتی، از موضوعاتی اســت که باید موضع خود را 

نسبت به آن مشخص کنند.
به گزارش فارس زمانی در دهه ۷۰ شمســی، نیکی کریمی دست به کار ترجمهٔ 
شــرح حال مارلون براندو، بازیگر درگذشتهٔ مشــهور آمریکایی از زبان خود او و 
به قلم رابرت لیندزی شــد که در در ســال ۸۰ با عنوان »آوازهایی که مادرم به 
من آموخت« انتشــار یافت.کریمی خیلی زود، در ۱۸ سالگی با فیلم »وسوسه« 
)۱۳۶۸( ســاخته جمشــید حیدری به سینما راه یافت و در ســال ۶۹ با فیلم 

»عروس« به نخستین سوپراستار زن سینمای بعد از انقالب تبدیل شد.
احتماالً وسوسهٔ داشتن وجههٔ روشــنفکری، بخشی از انگیزهٔ نیکی کریمی برای 
ترجمــهٔ کتــاب بود. به هر حال ســاحت قلم و کتاب، با همهٔ عســرت مالی که 

گریبانگیر آن است، هنوز وجهه و اعتباری دارد که سینما ندارد.
اما هنوز هم این وسوســه، همچنان هم ادامه دارد و بعضاً بازیگرانی هســتند که 
دســت به قلم تألیف یا ترجمه می برند تا وزن فرهیختگی بیشــتری به ســوابق 
اجتماعی خود ببخشند. سحر دولتشاهی از آن جمله است. البته ناگفته نماند که 
ظاهراً تحصیالت دانشــگاهی در رشته مترجمی زبان فرانسه هم در این انتخاب 

دولتشاهی نقش داشته است.
دولتشــاهی البته هیچ گاه بازیگر تراز اول و شــاخصی نبوده و نقش ماندگاری را 
هم تاکنون در کارنامه بازیگری خود رقم نزده است، فارغ از این که حتی سیمرغ 
بلورین نقش مکمل را هم برای بازی در »عرق ســرد« و »چهارراه اســتانبول« 
دریافت کرده، لیکن الزاماً گرفتن ســیمرغ به مفهوم ماندگاری یا ارزش های فنی 
یک نقش نیســت... البته وی در حوزه های فرامتنی سینما، به ویژه بروز و ظهور 
رســانه ای و نمایش یک برند آرتیستیک از خود نیز به شدت فعال است و بخش 

قابل مالحظه ای از شهرت او به همین فعالیت بازمی گردد.
تاکنون چندین کتاب به قلم دولتشاهی به طبع رسیده است که آن طور که قابل 
انتظار اســت، عمدتاً مربوط به حوزه هنر است. عمدهٔ آثاری که این بازیگر برای 
ترجمه انتخاب کرده، کتاب های مصور در حوزه هنرهای تجسمی است که شامل 
گزیدهٔ آثار نقاشانی چون فرامز پیالرام و ناصر بخشی و گزیدهٔ نقاشی های عباس 
کیارستمی، گزیده آثار عکاس خبری آمریکایی، لینزی آداریو و چند عنوان دیگر 
می شود؛ اما آخرین کار ترجمه ای که از دولتشاهی به بازار آمده، بسیار قابل توجه 
است، چرا که یک نام به شدت جنجالی و چالش برانگیز در غرب )البته نه چندان 

شناخته شده در داخل کشور( روی آن خودنمایی می کند: مارینا آبراموویچ
پیش از این کتابی با عنوان »عبور از دیوارها« از مارینا آبراموویچ توسط دولتشاهی 
ترجمه شــده بود که توســط نشــر اورکا به چاپ رسید و در ســال ۱۴۰۰ برای 

چندمین بار تجدید چاپ شد )البته تیراژ پایین کتاب ها را باید در نظر داشت(.

اما تازه ترین ترجمهٔ دولتشاهی مربوط به امسال است که »شیوه مارینا آبرامویچ: 
دســتور کارهای الزم برای شــروع دوباره زندگی« نام دارد و توسط چاپ و نشر 

نظر به چاپ رسیده است.

اما مارینا آبراموویچ کیست؟
چهرهٔ پیشــروی ســبک هنری موســوم بــه »پرفورمنس«، مارینــا آبراموویچ، 
متولد ۱۹۴۶ از تباری یهودی در شــهر بلگراد یوگســالوی ســابق به دنیا آمد. 
زن یهودی تبار ۷۶ ســاله، متولد شــهر بلگراد )پایتخت یوگوســالوی سابق(، به 
عنوان »ملکهٔ پرفورمنس« یا به تعبیر خودش، »مادربزرگ پرفورمنس« شناخته 

می شود.
او که به مدد وجوه عجیب و اصطالحاً گروتســک]۱[ اجراهای خود و همچنین 
مداومت حضور در صحنه و البته پشــتیبانی و حمایت بی وقفهٔ رسانه های جریان 
اصلی، شهرت یگانه ای در بین آرتیست های کانسپچوآل و پرفورمنس دارد، وجوه 
و ابعاد جدیدی را وارد این حوزه کرد که وجوهی تاریک، خوفناک و سیاه هستند.
مشــخصهٔ بارز او، ابداع شــاخه ای در پرفورمنس به نام »هنر تحمل« است. این 
ســبک، مبتنی بر ایجاد انواع درد و اعمال انواع خشونت بر بدن است. به عالوه، 
او در واقع مبدع اصلی حرکات پیچیده و عجیب بدنی پرفورمر در اجراســت که 
همراه با زجر و درد در اجراکننده و ایجاد احساســات آنی و شــدید چون خشم، 

نفرت و هراس است.
یکــی از دالیل شــهرت آبراموویچ، بــه کارگیری خون، جســد و اجزاء بدن در 
بــه اصطالح آثار هنری خود اســت. منتقدانش می گوینــد، او از خون واقعی و 
اجزاء واقعی بدن انســان اســتفاده می کند و »جادوی سیاه« را به صراحت وارد 
پرفورمنس کرده و بیشتر آثاری که مستقیماً ساخته یا در پشت پرده در ساخت 

آن ها نقش ایفاء کرده، در واقع »مناسک« )ریچوآل( جادوی سیاه بوده است.
 spirit( »آبراموییچ نام این اقدامــات تهوع آور خود روی صحنه را »پختن روح
cooking( گذاشته است و نخستین بار، در سال ۱۹۹۷ بود که پرفورمنس او با 

این نام منتشر شد که بسیار حیرت آور بود.
او در آن ویدئــو، بــا خونــی که ادعا می شــد خــون خوک اســت، روی دیوار 
دستورالعمل های کثیف مناسک جادوی سیاه را می نوشت و در طول ویدئو، بارها 
ظرفی حاوی خون و امحاء و احشــاء یک موجود زنده را روی چیزی که شــبیه 

کودکی مومیایی شده در کنج دیوار بود، می پاشید.
 شــواهد و مدارک دربارهٔ مشــغولیت درازمدت و ریشــه دار او با جادوی سیاه و 
مناســک شــیطانی، آن اندازه زیاد بود که او مجبور شد در سال ۲۰۲۰، تلویحاً 
اعتراف کند که از این ابزارهای ســیاه در کار و زندگی خود اســتفاده می کند اما 

»شیطان پرست« نیست.
آبراموویچ »اســتاد« )mentor( بسیاری از ابرستارگان موسیقی همچون لیدی 
گاگا، بیانســه و ِجی زی بوده اســت؛ به عبارت دیگر، طبق گزارش های منتشر 
شده، بسیاری از ستارگان زن امروز دنیای موسیقی، چند سال قبل تر، یک دورهٔ 
کارآمــوزی را نزد آبراموویچ گذرانده اند که طبــق گفته های او در یک مصاحبه 
جنجالی، شــامل تمرین ها و ریاضت های عجیب همچون حضور چند شــب به 

صورت برهنه در جنگل و عذاب های بدنی برای افزایش تحمل درد می شود!
او اسم این روش ها را، »متد آبراموویچ« گذاشته و مبنای آن دریافت »انرژی« از 
منبعی نامعلوم اســت. البته اهل فن می دانند که این چیزی جز نام دیگری برای 
ارتباط گرفتن با ارواح شریر و اجنه یا به اصطالح فارسی »موکل« گرفتن نیست. 
او ورکشــاپ هایی خاص با تعداد اندکی شــاگرد از آرتیست های جوان )که خود 
شخصاً گزینش می کند( برگزار می کند و در واقع روح و جسم آن ها را در اختیار 

می گیرد و جهت می دهد.
بــرای این که معلوم شــود آبراموویچ در خود ایالت متحــده چه اندازه جنجالی 
و البته منفور اســت، فقط به این نکته اشــاره می کنیم که افشای ارتباطات این 
زن با مســوول کمپین انتخاباتی کلینتون در ســال ۲۰۱۶، یعنی جان پودستا و 
برادرش تونی )در پرونده لو رفتن صدها هزار ایمیل مرتبط با پودستا( و دعوت از 
این دو برادر برای حضور در یکی از همان مهمانی های کذایی آبراموویچ موســوم 
به »اســپیریت کوکینگ«، مثل یک زلزله فضای انتخاباتی آمریکا را تکان داد و 
کارشناســان سیاسی یکی از دالیل شکســت غیرمنتظره هیالری کلینتون را در 

انتخابات ریاست جمهوری آن سال افشای همین مساله می دانند.
به راســتی دولتشاهی بر اساس کدام شاخص و معیاری آثار چنین فردی را برای 
عرضه به بازار نشــر ایران انتخاب کرده است؟ آیا »شیوه های« کذایی آبراموویچ 
که در عنوان کتاب ترجمه شــده توسط دولتشــاهی هم آمده، مرتبط با همان 
متدهای ســیاه و شوم از نوع »اســپیریت کوکینگ« نیست؟ خروجی رواج این 
»شــیوه ها« در فضای هنری ایران )که همین حاال هم حرف و حدیث کم ندارد( 

قرار است چه باشد؟
]1[ - گروتسک سبکی از هنر اســت که با تحریف و تخریب اشکال معمول حیوانات 
و شــخصیت ها پدید می آید. اگر بخواهیم بهتر بگوییم، گروتســک ترکیبی است 
از اشکال، تصاویر و چهره های زشتی که آراســته شده باشند و این زشتی همراه با 

آراستگی، چیزی عجیب و غریب، ترسناک، خنده دار و غیرواقعی را خلق کند.

 ترجمه آثار زن شیطان پرست 
توسط برخی از سلبریتی ها

مریال زارعی: 

 شهدا مظلومانه رفتند تا ما 
در امنیت و آرامش باشیم

مریال زارعی بازیگر نقش شــهره پیرانی همســر شــهید 
هســته ای داریوش رضایی نژاد گفت: »ِهناس« بخشــی از 
تاریخ معاصر ســرزمین ما است؛ سرزمینی که اگر تاکنون 
ایســتادگی کرده و مانده، به دلیل خون شهدایی است که 

مظلومانه رفتند تا ما در امنیت و آرامش باشیم.
افتتاحیه اکران مردمی فیلم ســینمایی »هناس« با حضور 
مریال زارعی و عوامل فیلم سینمایی »هناس« در پردیس 

سینمایی آزادی برگزار شد. 
اولیــن اکران مردمی فیلم ســینمایی »ِهنــاس« )جمعه 
۲۰ خردادمــاه( با حضــور مریال زارعــی و کوثر حیدری 
بازیگــر فیلم، شــهره پیرانی و آرمیتا رضایی نژاد همســر 
و فرزنــد شــهید داریوش رضایی نــژاد، حســین دارابی 
 کارگردان و محمدرضا شــفاه تهیه کننده در سینما آزادی 

برگزار شد.

پیش از نمایش فیلم محمدرضا شــفاه در ســخنانی کوتاه 
عنوان کرد: فیلم »ِهناس« داســتان زندگی واقعی شــهره 

پیرانی همسر شهید داریوش رضایی نژاد است. 
پس از آن، شهره پیرانی همسر شهید داریوش رضایی نژاد 
نیز بیان کرد: »ِهناس« شــاید جزو معدود فیلم هایی ست 
که در این ژانر ســاخته شده است. از مریال زارعی که جزو 
بازیگــران منحصربه فرد در ســینمای ایران اســت، برای 
پذیرش این نقش تشکر می کنم و باید بگویم همکاری با او 

باعث افتخار من است.
وی یادآور شــد: همچنین از حســین دارابی و محمدرضا 

شفاه که دغدغه مندانه این فیلم را ساختند، تشکر می کنم. 
در ادامه مریال زارعی بازیگر »ِهناس« با بیان اینکه امیدوار 
است مردم بیشــتر از قصه این فیلم سینمایی و اکران آن 
آگاه شــوند، مطرح کرد: »ِهناس« بخشی از تاریخ معاصر 
سرزمین ماست؛ سرزمینی که اگر تاکنون ایستادگی کرده 
و مانده است، به دلیل خون شــهدایی است که مظلومانه 
رفتند تا ما در امنیت و آرامش باشیم. امیدوارم این امنیت 
و آرامــش با تعهد و مســئولیت ادامه پیدا کند و شــما با 
حال خوب این مسیر را ادامه دهید، چراکه شهدا به دنبال 

همین مساله بودند.


