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مدال نقره برای خواجهامیری در ینگه دنیا

فرح و ابتهاج در نوروز با «سهنقطه»

مهرزاد خواجهامیری ،آهنگس ـ ـ ــاز و نوازنده س ـ ـ ــبك نیوایج در ایران ،مدال نقره مسابقات جهانی
«گلوبال موزی ـ ـ ــك آوارد» را دریافت كرد .او ب ـ ـ ــه جامجم میگوید عالوه بر این ،برای كس ـ ـ ــب عنوان
بهترین آهنگساز سبك نیوایج نیز از رسانه هالیوودموزیك برای ساخت قطعه «كومیتیس» نامزد
شده است.

ویژهنامه نوروزی ماهنامه طنز «سهنقطه» منتشـــــــر شد .آنطور كه بچههای ســـــــهنقطه به جامجم خبر دادهاند ،این
ویژهنامه از دیروز روی پیشخوانهاست .در این شـــــــماره از مكتوب طنز سهنقطه یادداشتهایی از اسماعیل امینی،
سعید باباوند ،لیال باقری ،مریم حسننژاد ،احسان حسینینسب ،مرتضی درخشان ،احسان عبدیپور ،كورش علیانی
و دیگر نویسندگان خواهید خواند و دچار فرح و ابتهاج خواهید شد.

صحنه

یادداشت گالیهآمیز الهام كردا
الهام كردا بعد از ب ه پایانرسیدن جشنواره تئاتر
فجر دست به قلم ش ـ ـ ــده و متنی نوشته .او در
این متن كه به خبرگزاری ایس ـ ـ ــنا داده ،آرزو كرده
مهمترین رویداد تئاتری كشور باز هم مهمترین
باشد نه فقط در كالم بلكه در عمل.
این بازیگر تئاتر و س ـ ـ ــینما نوشته« :من هنوز و
تا هر زمانی جش ـ ـ ــنواره تئاتر فجری در كار باشد،
بابت ش ـ ـ ــركتكردن در آن ذوق دارم و استرس.
س ـ ـ ــعی میكنم كه بهتری ـ ـ ــن خ ـ ـ ــودم را در این
مهمترین رویداد تئاتری ارائه كنم.
جش ـ ـ ــنواره امس ـ ـ ــال در حالی برگزار ش ـ ـ ــد كه
مهمتری ـ ـ ــن كارگردان تئاتر كش ـ ـ ــور در حال اجرا
بود و هنوز برای من سؤال اس ـ ـ ــت چرا به جای
این همه كار بیخاصی ـ ـ ــت ،آن كارگردان را راضی
به اجرا در جش ـ ـ ــنواره نكردند و اساس ـ ـ ــا چرا آن
كارگردان دیگر حاضر به اجرا در جش ـ ـ ــنواره تئاتر
فجر نمیش ـ ـ ــود .آرزوی من این است كه باز هم
همه ما آرزوی شركت در این جشنواره را داشته
باشیم».

معترضان الجزایری
باالخره توانستند
رئیسجمهور
82سالهشان را از نامزدی
پنجباره برای انتخابات
آینده منصرف کنند؛
پیش از این اما اتفاقات
جالب توجهی در روزهای
اعتراضهای خیابانی
افتاد از جمله پالکاردی
که در این گزارش به آن
پرداختهایم

عکس:
AP

عطف

كتاب تازهای از مجموعه «رمان
ژانر» نشر هیال منتشر شد

فانتزی ایرانی لیال باقری
در یك شهر زیرزمینی
پنجشنبه هفته گذشــته در همین صفحه ،خبر
انتشــار رمــان یكــی از همــكاران رســانهایمان
را منتشــر كردیــم و حــاال هــم مفتخر یــم بگوییم
رما نــی دیگــر از همــكاری دیگــر منتشــر شــده
اســت؛ نخســتین رمــان لیــا باقــری بــا عنــوان
«پیراهنی بر آب».
هم از ایــن بابت كــه همكارمان كتابــش را روانه
بــازار كــرده خوشــحالیم و هــم از ایــن بابــت كــه
این رمــان در یك مجموعــه امتحانپ ـسداده و
زیر نظــر نویســنده كاربلدی چون محمدحســن
شهســواری منتشــر شــده اســت؛ قصهنویسی
كه چند سالی اســت بر رمان ژانر تمركز دارد و در
نشر هیال ذیل انتشــارات ققنوس مجموعهای
دنبالهدار را در همین رابطه منتشر میكند.
تازهترین كتاب از این ســری هم كــه از لیال باقری
اســت ،تالشــی اســت بــرای خلــق فانتــری ایرانی
كــه بــه گفتــه محمدحســن شهســواری دبیــر
مجموعــه رمان ژانر انتشــارات ققنــوس ،با نگاه
ویــژه نویســنده بــه افســانهها و باورهــای بومی
میسر شده است.
در ایــن رمــان بــا شــهری زیرزمینــی ،آیینهــای
فتــوت مشــاغل ،عروســی قنــات و موجوداتــی
خیا لــی و با ســتانی در بــاور ایرانیــان همچــون
شــهباز ،موســیقار ،هوبــره آتشــین بــال ،درخت
تیغــال و ...روبهروییــم كــه مــا را بــه درون تخیــل
ناب ایرانی میبرد.
در بخشــی از فصــل ابتدا یــی ا یــن ر مــان
میخوانیــم :زیاد روی بام میآید ،حتــی اگر از بوی
تعفــن ســرگیجه بگیــرد ،از بــوی فاضالبهــای
خشــك كه دم به دم آروغشــان را از هر ســوراخی
ر هــا میكننــد در شــهر ،شــهر پــر از چیز هــای
خشــك .داغی مثــل هیوالیی تشــنه تمــام ذرات
رطوبــت را بلعیــده و همــه چیــز را خشــك و ترك
ً
تــرك كــرده ،مخصوصــا درختــان را .تنهــا درخــت
دو ر و بــرش كــه شــاخهای تــر دارد ،درخــت
خانــه بــاغ قــوزی اســت .پــری همیشــه
تما شــایش میكنــد .مثــل حــاال كــه
آمــده بــرای خرگوشهــا آب بگــذارد كه
یكبــاره گردبــاد َپــر هــم بلنــد میشــود
و مجبــورش میكنــد در ا یــن
داغی شــال را دور ســر و صورت
بپیچد تــا پرهای ریــز در دهان
و بینیاش نــرود .عادت كرده
بــه ایــن گردبادهــای گاه بــه
گاه .باد كــه میوزد ،بیشــتر
از همــه پــر پرند هها یــی را
بلنــد میكنــد كــه خــورده
شــد هاند .شكار شــد هها
یــا آنها یــی كــه از تشــنگی
تلــف شــد هاند و هنــوز
بدنشــان كــرم نگذاشــته،
خورده میشــوند و ازشان
میماند مشتی پر .پری از
تصویــر خوردن گوشــت
پرنده و چرنــده هم دلش
به هم میخورد ،چه برسد به...
اگ ــر میخواهی ــد یك ــی از خوانن ــدگان
رمـ ــان لیـ ــا باقـ ــری باشـ ــید ،بدانیـ ــد
كـــه نشـــر هیـــا آن را در  ۲۷۹صفحـــه
بـ ــا قیمـ ــت  25000تومـ ــان منتشـ ــر
كـــرده اســـت.

روی پالکارد
کوچکی که در
این گزارش به آن
پرداختهایم یک زن
خطاب به مخاطبی
خاص و البته
خطاب به بوتفلیقه
که در 82سالگی
و از روی ویلچر
هم ولکن قدرت
نبود ،نوشته:
«میخواهم مثل
بوتفلیقه باشد
هر زمان ازش
خواستم كه برود
بیشتر وابسته
شود»

درباره پیام سیاسی یك معترض الجزایری كه طعنه عاشقانه شعارش مورد توجه قرار گرفته است

یك عاشقانه آویزان در پایتخت الجزایر
پس از هشــت ســال جنــگ چریكــی داخلی و آنارشــی

اعالم مقامات با پیروزی قاطع 74درصدی بر كرسی ریاستجمهوری بنشیند .آن

هولناك و بــه عبارت دقیقتر پس از 132ســال قرارگرفتن

روز خیابانهــای پایتخت ،موج شــادی و غریــو مردمی را بــا خود میبرد كه آســیب

زیر اســتعمار فرانسه ،واپســین سال قرن بیســتم برای
الجزایریهــا نویــد اســتقرار اســتقالل و دموكراســی بود؛
11ســپتامبر  1999یعنــی دقیقــا دو ســال پیــش از آنكــه

صابر محمدی

هواپیماهــای تحــت امر اســامه بــنالدن قلــب بر جهای
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دوقلــوی مركز تجــارت جهانــی نیویــورك را ســوراخ كنند،
كیلومترهــا آنســوتر ،دیكتاتــور الجزایــر اســتعفا كــرد تــا

انتخابــات جدیــد ســازماندهی شــود و چنــدی بعــد ،مبارز اســتقاللطلب ســابق
عبدالعزیز بوتفلیقه كه از حمایــت جبهه آزادیبخش میهنی برخــوردار بود ،بنا به

هشــت ســال جنگ داخلی و داغ كشتهشــدن  200هزار نفر از هموطنانشــان را بر
دل داشــتند .بوتفلیقــه پــس از آن ســه بــار دیگــر و بــا قاطعیــت بیشــتری
رئیسجمهور شــد و هنوز هم هســت .حــاال اما ماجرا با آن ســالها فــرق كرده؛ او
بــرای پنجمینبــار بــرای رســیدن بــه ریاســتجمهوری نامــزد شــده ،ولی اینبــار از
حمایت قاطع خبری نیست.
چند روزی اســت شــهرهای مختلــف الجزایــر صحنه اعتــراض چندصدهــزار نفری
مردم به نامــزدی پنجبــاره بوتفلیقه اســت .آنها خیابــان را رها نمیكنند تــا بگویند
نرخ باالی بیكاری و فساد اداری و یكهتازی بیحد و حصر خانواده و اطرافیان آقای

ماجرااز چهقرار اســت؟

عاشقانه الجزایری در تظاهرات سیاسی

گرافیك ،اعتراض و دیكتاتور ویلچرنشین

موعد مقرر آغاز میشــود .البته حاال دو روز اســت مردم به هدفشــان رســیدهاند،
چون آقای رئیسجمهور از نامزدی استعفا كرده است.
ایــن مقدمــه را نیاوردیــم تــا بگوییــم هــر دموكراســی نیمبنــدی میتوانــد بــه
دیكتا تــوری بینجامــد و امیدهــا را از درون متالشــی كنــد؛ غیــب كــه نمیگوییــم
اینها را خودتان بهتــر از ما میدانید .همــه اینها را گفتیم تا به یك پــاكارد اعتراضی
عجیب دســت یكی از معترضان الجزایری برسیم؛ شــعاری كه حاال در شبكههای
اجتماعــی دستبهدســت میشــود و هشــتگهای مختلفــی هم در جهــان عرب
برای آن داغ شده است.

این پیغام سیاســی  -عاشــقانه چه میگوید؟

مذأحببتك...
َ
أجمل ّ
ُ
مما كان!
العالم
صار
ُ
الورد ینام علی كتفی!
ّ
ّ
والشمس تدور علی كفی!
ُ
و اللیل ،جداول من ألحان!
[از آن دم كــه دو ســتت دا شــتم /...جهــان ،از آنچــه
بــود ،زیبا تــر شــد! /گلهــا روی شــانههایم بــه خــواب
میروند! /خورشــید بر كف دســتانم میچرخد! /و شــب،
جویبارها یــی از نواها ســت!] وقتــی عبدالقــادر مكار یــا
شــاعر الجزا یــری ســا لها پیــش نشســته بــود پشــت
میــز تحر یــرش و ایــن ســطرها را مینوشــت احتمــاال نــه
میدانســت در حال ســاختن یكــی از معروفتریــن عاشــقانههای الجزایری در چند ســطر ســاده اســت و نه
میتوانســت حدس بزند عشــق ،به عنوان یكی از موتیفهای مهم ادبیــات الجزایر ،روزی بر برگه شــعارهای
سیاسی معترضان علیه رئیسجمهور دیكتاتور كشورش نقش خواهد بســت .حاال ماجرا از این قرار است
كه زنی الجزایــری در خــال اعتراضهای خیابانی بــه پنجمین كاندیداتــوری رئیسجمهوری كنونی كشــورش
پالكاردی را به دســت داشــته كــه عالوه بــر پیغامــی سیاســی ،حاوی طعنــه و كنای ـهای عاشــقانه بــه مخاطبی
خاص است؛ تصویر چندان باكیفیت نیست و صورت زن نیز پشــت برگه كوچك نوشتهاش قرار گرفته و جز
بخشی از آن پیدا نیســت .از همین بخش كوچك اما میشــود پی برد كه زنی جوان ،مخابرهكننده این پیغام
عجیب اســت .روی برگه نوشــته شــده« :میخواهم مثل بوتفلیقه باشــد ،هر زمــان ازش خواســتم كه برود،
بیشتر وابسته شود».
این شــعار با مهارتی زبانی ،هم به حكومت 20ســاله عبدالعزیز بوتفلیقه اعتراض میكند و هم از معشــوقاش
میخواهد مثل بوتفلیقــه ولكن ماجرا نباشــد! او میگوید ما بــه بوتفلیقه میگوییــم برود و او در 82ســالگی و
حتی از روی ویلچر ولكن سیاست و قدرت حاكم نیست و پیام عاشقانه نهفته در این پیغام هم این است كه
او از معشوقاش میخواهد در عشــق ،مثل آقای رئیسجمهور ثابت قدم باشــد؛ پیغامی كه توانسته دوگانه
ساده عشق سیاست را در دو خط بسازد و بر دست بگیرد .او در واقع برای معشوقاش ،برابرنهادی سیاسی را
مثال زده و گفته اگر همانطور كه او در رهانكردن قدرت ثابتقدم است اگر آقای مخاطب خاص هم در عشق
ثابتقدم باشد ،رویاهای این زن را به واقعیت بدل كرده است.

جالب اســت بدانیــد وقتی هنــوز صدها هزار معتــرض الجزایــری خیابان
را تــرك نكــرده بودنــد و هــر روز هم بــر تعدادشــان افــزوده میشــد ،آقای
رئیسجمهــور  82ســاله كــه بــرای مــداوا در ســوئیس بــه ســر میبــرد بــا
ویلچر به كشــور برگشــته بود و بر كاندیداتــوری خود در انتخابــات آینده
ریاستجمهوری هم مصر بود .پیش از اینكه او باالخره انصراف بدهد،
بازار شــوخیها و اعتراضهــا داغ بــود .ســماجت او ،دســتمایه بازیهای
گرافیكی متعددی شــده بود؛ هم با عــدد  5و هم بــا كارافتادگی مردی كه
میخواســت در عین ناتوانی برای پنجمینبار پیاپی بر كشــور آقایی كند
آن هــم در مهمترین مصــدر اجرایی كــه طبعا نیاز بــه نیروی جوانــی دارد.
عدد پنج در حصــار عالمت ورود ممنــوع و نیز پیكتوگرامهــا و وكتورهای
ویلچر حاال تبدیل بــه نماد اعتــراض الجزایریها به او شــده اســت .چند
تصویر از چنین واكنشهایی را برایتان انتخاب كردهایم.

بوتفلیقه ،جانشــان را به لب رســانده اســت .ماجرا آنقدر بیخ پیدا كرده كه وزارت
آموزش عالی این كشــور اعالم كرده امســال تعطیالت بهاری دانشــگاهها زودتر از

از سیكسو تا زنی در خیابان

پیغــام سیاســی  -عاشــقانه زن الجزایــری در برگــه شــعارش ،مــا را یــاد
فالسفه ،شــاعران و داستاننویسان بســیاری از الجزایر میاندازد
كه تــاش همگیشــان ســالها یــا تئوریزهكــردن مقوله عشــق
در آثارشــان بــوده یــا پرداختــن بــه دراماتیكتریــن مصادیــق
عاشــقانه .در این میــان اما بیــش از همه نام هلن سیكســو
كه ســال  1937در الجزایر به دنیا آمد توی سرمان میچرخد؛
فیلســوف ،منتقد ادبی ،نمایشــنامهنویس و فعــال حقوق
زنان كه مثل اغلب دگراندیشــان الجزایری به زبان فرانسوی
مینوشــت .كتاب مشــهورش «خنده مدوسا»ســت كه ســال
 ۱۹۷۶منتشــر شــده و مطالعات فلســفه زنــان را تكانی تــازه داده
اســت .ژاك دریدا ،دیگــر فیلســوف الجزایــری كه مثل سیكســو
بــه فرانســوی مینوشــت ،معتقــد بــود كــه سیكســو بزرگتریــن
نویسنده معاصر فرانسوی است.
زندگی و كار سیكسو مبتنی بر جس ـتوجوی آزادی بود؛ او كمكم به
سمت مبارزات جمعی زنان و پیشرفت جهان گرایش پیدا میكرد و به مطالعه اردوگاههای مرگ جنگ جهانی دوم
از طریق تجارب و نوشــتههای دیگران میپرداخت .همیشــه به موضوع ســركوب از جانب نیروهای ســازمانیافته
در هر ســطحی در طــول تاریخ عالقهمنــد بــود و روش ساختارشــكنی متنهــای كنونی زبانی را برای شكســتن ســد
نظم نمادین حاكم و تولید زبان جدیدی را با عنوان «زبان زنانه در قالب نوشــتار زنانه» تجویز میكرد .او معتقد بود
ادبیات مردانه بهطــور غیرضروری ،واقعیــت را از طریق مفاهیــم و واژهها پارهپاره كــرده و آن را به صــورت تقابلهای
دوتایــی درآورده اســت :فاعلیت در مقابــل مفعولیت ،خورشــید در مقابل مــاه ،فرهنگ در مقابل طبیعــت ،روز در
مقابل شــب ،بلندی در مقابل پســتی ،گفتــار در مقابل نوشــتار و مــرد در مقابــل زن .در ایــن تقابلها همــواره یك
قطب بــر دیگــری امتیــاز دارد .از منظر سیكســو ،منبع الهــام تمامی ایــن تقابلهــا در دوگونگــی بنیادیــن زن و مرد
ریشــه دارد كه در آن ،مرد با هر چه فعال ،فرهنگی ،روشــنایی ،بلندی كه عموما مثبت اســت ،ســر و كار دارد و زن با
هر چه منفعل ،طبیعی ،تاریكی ،پســتی كه عموما منفی اســت ،پیوند دارد .به این ترتیــب ،زن در جهان مردانه تنها
بر حسب واژگان و مفاهیم مردانه موجودیت پیدا میكند و در یك كالم ،زن از مرد جدا یا از آن مشتق میشود.
سیكســو حاال بخشــی از خروجی تفكرش را بر برگهای میبیند كه زنی آن را در خیابانهای پایتخت الجزایر بر دست
دارد و روی آن طعنهای عاشقانه به مردی كه مخاطب خاص است ابالغ شده است ،در خالل گزارهای سیاسی.

الجزایریها با « »5و ویلچر چه كار میكنند؟

