«بهروز ثروتيان» در 75سالگي درگذشت
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تولدي ديگر

آمريكا در نگاه «كوبريك»

گزارشي از شصت و پنجمين جشنواره بينالمللي فيلم «لوكارنو»

يك ماجراي پرهيجان

رويداد

نمايش كشتي «نوح»
براي گردشگران المپيك در لندن

ايسنا :با آغاز المپيك لندن ،كشتي نوح به مقصد
جديد گردش��گري اين شهر تبديل ش��ده است .در
ش��رايطي كه مس��ابقات المپيك در شهر لندن آغاز
ش��ده است ،نمونهاي از كش��تي نوح كه توسط يك
نجار و طراح هلندي و براس��اس اطالعات موجود در
انجيل س��اخته شده ،گردشگران زيادي را جذب اين
ش��هر كرده اس��ت .به گزارش ديليتلگراف« ،يوهان
هويبرس» هلندي ظرف مدت س��ه سال اين كشتي
عظيم چوب��ي را ك��ه 130متر ط��ول21 ،متر پهنا
و 12مت��ر ارتفاع دارد س��اخته اس��ت .از ماهها قبل
از آغاز مس��ابقات المپي��ك وزارت فرهنگ انگليس
برنامههاي تبليغاتي در ١٤ش��هر ب��زرگ دنيا براي
معرفي جاذبههاي گردشگري انگليس و بهويژه شهر
لن��دن را آغاز كرد تا از اين طريق تعداد گردش��گران
اين كش��ور در سالجاري ميالدي به 30ميليون نفر
برسد .پيشبيني ميشود انگليس ،بهويژه شهر لندن
در طول برگزاري مسابقات المپيك از تاريخ  27ژوئيه
تا  12آگوس��ت ،ميزبان ٣٢٠تا٤٠٠هزار گردش��گر
باشد .انگليس طي س��الهاي اخير همواره در جمع
پنج مقصد برتر گردشگري جهان بوده و حاال دولت
اين كشور كه با مشكل كسري شديد بودجه دست به
گريبان اس��ت ،قصد دارد در قالب برنامهاي١٠ساله،
درآمدهاي انگليس از محل صنعت گردشگري را به
188ميليارد پوند در سال ٢٠٢٠برساند و اين كشور
را به قطب نخست گردشگري قاره اروپا تبديل كند.

مينو مشيري
شصت و پنجمين جشنواره بينالمللي فيلم «لوكارنو» تا
چند روز ديگر ،از اول تا يازدهم اوت ( 11تا  21مرداد) برگزار
ميش��ود .من به عنوان يكي از  5داور فيپرش��ي [فدراسيون
بينالمللي منتقدان سينمايي] به اين جشنواره دعوت شدهام
و در آن ش��ركت ميجويم و اميد دارم بتوانم برايتان گزارش
بفرستم.مدير هنري اين جشنواره براي سومين سال متوالي
يك فرانس��وي به نام «اوليويه پر» است.
س��ابق بر اين او از مديران جشنواره فيلم
كن بود و با سينماي ايران خوب آشناست.
امس��ال اما ايران فيلمي در اين جشنواره
ندارد.
اوليوي��ه پ��ر در مصاحب��هاي كه در
هفته گذشته با خبرنگاران داشت درباره
برنام��هاي ك��ه براي جش��نواره امس��ال
ت��دارك ديده توضيحاتي داد و س��واالت
خبرنگاران را ج��واب گفت .مدير هنري
جشنواره لوكارنو گفت برنامه امسال يك
«ماجراي پرهيجان» اس��ت و دوستداران
سينما نهتنها سينماگران مولف جديدي
را كشف خواهند كرد بلكه راه و رسمهاي
نوين داستانگويي روي پرده نقرهاي را نيز
شاهد خواهند بود .او همچنين خاطرنشان
كرد برنامه س��ال جاري شامل فيلمهايي
از كارگردانان جوان و جديد و ناش��ناخته
است و نيز از بزرگان نامدار مانند «ژانكلود بريسوكه» با فيلم
«دختري از ناكجاآباد» در جشنواره حضور پيدا ميكند .و يا
پيتر مستلر ،مستندساز صاحبنام كانادايي – سوئيسي كه با
آخرين س��اختهاش «پايان زمان» از مدعوين امس��ال است.
فيلمهاي مستند چندي است كه جدا از بخش اختصاصياي
ك��ه در جش��نوارهها دارند ،در بخش مس��ابقه بينالملل هم
ميتوانند ش��ركت كنند .ديگر اينكه برخالف سالهاي اخير
كه فيلمهاي آمريكايي به ندرت در جشنوارههاي مهم اروپايي
روي پرده ميرفتند ،امس��ال شش فيلم از سينماي مستقل
آمريكا در مس��ابقه بينالملل شركت دارند .كشور ميزبان نيز
در مس��ابقه بينالملل حضور پررنگ��ي دارد و عالوه بر فيلم
«پايان زمان» كه به آن اشاره شد ،چند فيلم ديگر هم در اين
بخش دارد.اما از بخشهاي بسيار جاذب و جالب همه ساله اين
جشنواره «مروري بر آثار  »...است كه به كارگردانان برجسته و

حسن كريم زاده

مواظب خودت باش
شده و دارد پول پارو ميكند و ...اما نميدانند كه مدتهاست
از فارغالتحصيل��يات ميگ��ذرد و در به در دنبال كار يا جور
كردن ماش��يني براي مسافربري هس��تي .زيرا اجاره مطب
پول ميخواهد و پ��ول ،مطب ميخواهد و اجاره مطب پول
ميخواه��د و پول ،مطب ميخواهد و( ...از تبصره پدر پولدار
هم نميتواني و در واقع نداري كه استفاده كني).
فارغ از همه اين مس��ايل در هفتهاي كه در آن هس��تيم
كار مهمي داري .آسوده و مطمئن به انجام كاري كه در نظر
داري بپرداز و مطمئن باش كه در آن موفق نميش��وي ولي
اي��ن چيزي از ارزشهاي كار تو كم نميكند .بهطور مثال به
بازيهاي المپيك نگاه كن و ببين كه چگونه ورزشكاران اكثر
كش��ورهاي دنيا دارند مدالآوري چينيها و يكي دو كشور
ديگر را نظاره ميكنند و از همه بهتر ورزشكاران ما كه هميشه
از مياديني مثل المپيك جهت تجربهاندوزي استفاده كرده تا
از اين تجربهها در بازيهاي غرب آسيا استفاده كنند .پس تا
اطالع ثانوي مراقب خودت باش كه شايد دري به تخته خورد
و تو نيز به جايي مهاجرت كردي و س�لامتي مردم آنجاها را
به ايشان بازگرداندي.
البت��ه مره��م در دس��ت تو و ش��فا از جانب خداس��ت.
همانگونه كه قلم در دست ما و صبر ما از جانب خداست.

پدرام ابراهيمي
تنت به ناز طبيبان نيازمند مباد

وجود نازكت آزرده گزند مباد
سالمت همه آفاق در سالمت توست
به هيچ عارضه شخص تو دردمند مباد

اي تويي كه نميشناسمت!
«لسانالغيب» در اين شعر با يك حركت «رونالدينيويي»،
به بيماران نگاه كرده اما به اطبا پاس ميدهد!
پزشكان عزيز و محترم؛ شمايي كه ناز داريد چه واي!
اگر در اين هفته قصد داريد در راس��تاي اين ناز داشتن
طبيبانه خود ،به محل تالقي س��ر و ب��دن ،از آن پارچههاي
گرهدار به اصطالح كراوات نصب كنيد ،از ياد مبريد كه كراوات
برخالف كت و شلوار و الگانس و كتاني چيني ،وسيلهاي غربي
است و شما بيخيالش شويد و مالمت كشيد و خوش باشيد،
كه در طريقت ما كافريست رنجيدن .شما گلهمند هستي از
اينكه همه جا ميگويند ويزيت تو گران است و طرف دكتر

دكه

«مديريت ارتباطات» مردادماه منتشر شد

توهفتمين ش��ماره ماهنامه مديريت
بيس 
ارتباط��ات -ويژه مردادماه  -91منتش��ر ش��د.
در بخش تحليل گفتمان رس��انههاي خارجي،
دكتر حسن بشير ،سياست گفتماني رسانههاي
بيگانه و رمزگشايي پيروزي اخوانالمسلمين را
مورد بررسي قرار داده است .گزارش يافتههاي
نظرسنجي با عنوان مقايسه جايگاه رسانههاي
نوش��تاري نزد فعاالن حوزه ارتباطات و رسانه
از ديگ��ر بخشهاي اين ماهنامه اس��ت« .از طعنههاي عالمانه
به شريعتي تا پيامكهاي كوچه و بازار» عنوان يادداشت نگين
حسيني ،پژوهش��گر ارتباطات است كه به بررسي شوخيهاي

س��خيف با دكتر علي شريعتي پرداخته است.
«ض��رورت توس��عه مطالع��ات در زمينههاي
حقوق��ي و اقتص��ادي مديري��ت ارتباط��ات»،
قس��مت پنجم و پاياني يادداش��ت پروفس��ور
كاظم معتمدنژاد پ��در علوم ارتباط��ات ايران
نيز در اين ش��ماره ماهنامه مديريت ارتباطات
توهفتمين شماره
منتشر ش��ده است .بيس�� 
ماهنام��ه مديري��ت ارتباط��ات در  84صفحه،
تمامرنگ��ي و ب��ا قيمت چه��ار هزارتومان به فروش ميرس��د.
عالقهمن��دان ب��ه خريد اينترنت��ي ميتوانند از طريق س��ايت
 www. cmmagazine. irاقدام به خريد اين ماهنامه كنند.
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آلن دولن

پيوست :اين مطلب با استفاده از كتاب «تاريخ جامع
س�ينماي جهان» به تاليف «ديويد ا .كوك» نوشته
شده است.

تثبيت شده قديمي اختصاص دارد .امسال هم مروري بر آثار
«اتو پرمينگر» اختصاص يافته است و تمام آثار اين كارگردان
اتريشي – مجارس��تانيتبار آمريكايي كه نمايشنامهنويس و
كارگ��ردان بود و جوايز مهم و متعددي را در كارنامهاش دارد،
روي پرده ميروند .او در  80سالگي در نيويورك درگذشت.
جشنواره لوكارنو بخشهاي متنوع زيادي دارد و بهمين
دليل مدير هنرياش آن را «جشنوارهاي بدون مرز» مينامد
كه ژانرهاي متفاوت را پذيراست و روي پرده نقرهاي ميبرد.
ميهمانان ويژه
در مي��ان ميهمان��ان ويژه اين جش��نواره «آل��ن دولن»
فرانسوي و «هري بالفونته» آمريكايي هستند
كه هر دو «جايزه يك عمر فعاليت هنري» را
دريافت خواهند كرد.
آلن دولن كه اكنون  77سال دارد خيلي
س��ريع به اوج شهرت رسيد و در  23سالگي
كارگردان��ان و منتق��دان او را به ژرار فيليپ،
ژان ماره و حتي جيمز دين تش��بيه كردند.
او با كارگرداناني مانند ويسكونتي ،ژان لوك
گ��دار ،ژان پير ملويل ،آنتونيوني و لويي مال
كار كرده اس��ت .آلن دولن در س��ال 1999
به تابعيت سوئيس درآمد و اكنون در نزديكي
ژنو زندگي ميكند.
هري بالفونته ،هنرپيش��ه سياهپوس��ت
آمريكايي كه خواننده معروفي نيز هس��ت و
 85س��ال دارد همچنان فعال و پركار است.
او از فع��االن سياس��ي اس��ت و از مخالفان
سرسخت سياستهاي «جرج بوش» بود.
به شارلوت رمپلينگ ،ستاره سرشناس و
استثنايي انگليسي نيز در شب اول گشايش جشنواره« ،لوح
افتخار» تقديم خواهد شد .پيش از اين خانم بازيگر ،ستارگاني
چون سوزان س��اراندون ،ميشل پيكولي ،توني سرويلو ،كيارا
ماستروياني و س��ال گذش��ته ايزابل هوپر اين لوح افتخار را
دريافت كردند .ش��ارلوت رمپلينگ با فيلم «نگهبان ش��ب»
( )1974به شهرت جهاني دست يافت .سپس با كارگرداناني
ي آلن گرفته تا فرانسوا
چون ويسكونتي ،الرس فن ترير و وود 
اوزن ،ليليانا كاواني و ناگيسا اوشيما هنرنمايي كرد .مدير هنري
جشنواره درباره او گفت« :خانم شارلوت رمپلينگ بسياري از
كارگردان��ان مهم جهان را مجذوب هنر خود كرده اس��ت و
همچنين ميليونها تماش��اگر سينما را شيفته».آخرين فيلم
ش��ارلوت رمپلينگ «من ،آنا» نام دارد كه يك فيلم پليس��ي
«س��ياه» اس��ت به كارگرداني بارنابي س��اثكمب و در طي
جشنواره نشان داده خواهد شد .همين.

كارتونخواب

هري بالفونته

«ديوي��د ا .كوك» در كتاب تاريخ جامع س��ينماي
جهان در م��ورد فيلمهاي «اس��تنلي كوبريك» چنين
مينويسد« :فيلم ديگري كه در دهه  1960تخيل نسلي
از سينماگران را به كار انداخت« ،سال  ،2001يك اديسه
فضايي» ( )1968اثر كوبريك بود .اين فيلم كه با هزينه
دهونيمميليون دالر و در بيش از دو س��الونيم س��اخته
ش��د ،بصيرتي اس��اطيري از رابطه انسانيت و تكنولوژي
به دس��ت ميدهد؛ رابطهاي ك��ه در آن زمان براي آينده
جامعه آمريكايي و همه جهان غرب معنايي حياتي داشت.
«اديس��ه فضايي» مانند همنام يوناني خود س��اختاري
حماس��ي دارد .فيل��م « ،2001يك اديس��ه فضايي» با
فضايي معماگونه ،اساطيري و عميقا زميني با زبان ساده
و برداشتي منطقي قابل تفسير نيست چراكه بر مصداق
دقيق (فلسفه مارشال مكلوهان مبتني بر) وسيله پيام
است ،ساخته شده است».
كوبريك خود اشاره دارد« :اين فيلم اساسا تجربهاي
غيركالمي اس��ت .بيش از نيمي از فيلم ديالوگ ندارد».
بهترين فيلمهاي اس��تنلي كوبري��ك از نظر تكنيك و
خردورزي همواره يك دهه جلوتر از زمان خود بودهاند.
اظهارنظر كالس��يك او در «راههاي افتخار» ( )1957در
پسزمينه يك واحد نظامي فرانسوي در جنگ جهاني
اول با شدت تمام به همان حماقت نظامي و بيعاطفگي
اش��اره دارد كه آمريكا را به جنگ ويتنام كشاند« .دكتر
اس��ترينچ الو» (« ،)1963پرتق��ال كوك��ي» (،)1971
كه اول��ي در باب اجتنابناپذير بودن جنگ هس��تهاي
و دوم��ي كه اقتباس��ي آزاد از رم��ان «آنتوني برجس»
اس��ت پيرامون آيندهاي آلوده حول محور موادمخدر و
خشونتگرايي اس��ت كه كوبريك را بيش از هر زماني
در انديشه انس��انيتي درخور فروپاشي معرفي ميكند.
همانطور كه فيلم «درخش��ش» ( )1980روايتي است
از تاريخ خش��ونت در آمريكا و سوءاس��تفاده از كودكان
و به دنبال آن «غالف تمامفل��زي» ( )1987كه مدعي
است اياالت متحده خود ،نوعي «ديزنيلند» بيمعناست
كه جنگ ويتنام يكي از بازيهاي پيش��رفته آن است.
مجددا برميگرديم به «اديسه فضايي» كه «فرد سيلوا»
منتقد فيل��م ،آن را همطراز «تولد يك ملت» س��اخته
«ديويد واركگريفيث» و «همش��هري كين» س��اخته
اورس��ن ولز قرار داده و آن را نقطه عطفي در س��ينماي
آمريكا ارزيابي كرده اس��ت .فيلمي كه بر نقاط حساس
و متزلزل زندگي آمريكايي انگش��ت گذاشته .به عبارت
ديگر اين فيلم تهيب��ودن تكنولوژي را در قالب فيلمي
كه خود ،از عجايب تكنولوژي است ،به نمايش ميگذارد.
«اديس��ه فضايي» از نادرترين دس��تاوردهاي سينمايي
محسوب ميش��ود؛ فيلمي اصيل در باب وضعيت بشر.
آخرين فيلم كوبريك «چش��مان باز بس��ته» ()1999
اس��ت .فراموش نكنيم فيلم تاريخي «اسپارتاكوس» در
ژانري غافلگيركننده نيز ساخته كوبريك است .با مرگ
زودهنگام كوبريك پيش از اكران «چش��مان باز بسته»
در همان سال  ،1999سينما يك كارگردان انديشمند با
دغدغههاي انساني را از دست داد؛ فيلمسازي كه جامعه
آمريكا و سياستمداران آن را از زواياي مختلف ،نقد مي
كند و به چالش ميكشاند.
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بي تعارف

امير حاجرضايي

بهروز ثروتيان در سن 75سالگي درگذشت .گلنار ثروتيان ـ دختر بهروز ثروتيان ـ با تاييد اين
خبر گفت ،اين نويسنده و پژوهشگر ادبي ظهر شنبه ،هفتم مردادماه بر اثر سكته قلبي در حياط
منزلش در كرج از دنيا رفته است .او همچنين در توضيحي درباره محل خاكسپاري اين استاد
ادبيات عنوان كرد :تصميم داشتيم پيكر پدرم را در قطعه هنرمندان كرج به خاك بسپاريم؛ ولي
طبق وصيت خودش ،فعال آخرين تصميم اين ش��د كه او را در زادگاهش ،مياندوآب ،به خاك
بسپاريم .دكتر بهروز ثروتيان زاده سال  ۱۳۱۶در مياندوآب ،نظاميشناس و پژوهشگر ادبي بود.

گفته ميشود «برنارد شاو» براي هر كلمهاي كه مينوشت
يك دالر حقالتحرير ميگرفت .نويسنده جواني در پاكتي يك
دالر گذاش��ت و براي او فرستاد و خطاب به او نوشت« :گفته
ميشود برنارد شاو براي هر كلمهاي كه مينويسد يك دالر
حقالتحرير ميگيرد .خب بفرم��ا .اين هم يك دالر .منتظر
دريافت اثر يككلمهاي شما هستم».
برنارد شاو كه خيلي كلك بود يك دالري را گذاشت توي
جيبش و نامهاي به نويسنده جوان فرستاد كه فقط توي آن
يك كلمه نوشته شده بود« :چشم!»
حكايتي را كه نقل كرديم راست و دروغ انتسابش به آقاي
شاو را نميدانيم–حتما خاطرهاي است گنگ كه گوشه و كنار
مجله يا كتابي در كودكي خوانده شده است-اما از چيزي كه
ميتوان مطمئن بود اين است كه اگر برنارد شاو نبود جور اين
حكايت را هم بايد جناب «كوروش»
يا جناب «شريعتي» ميكشيدند .گويا
مدتي اس��ت «نيچه» و «شكسپير»
براي ارايه اين نوع خدمات اجتماعي
ب��ه ايراني��ان ب��ه مرخص��ي رفتهاند.
«انيشتين» هم از وقتي پسر پروفسور
«حسابي» شروع به ذكر خاطراتي از
پدرش و انيش��تين كرد ،با دلخوري
يك ش��ب بيخب��ر از ادبي��ات عامه
فارسي رفت.
ميگويند ش��ريعتي هم پروفسور
«ش��اندل» را خل��ق ك��رده ب��ود تا
حكايتهاي مورد نظرش را به او منتسب كند .با اين اوصاف
اگر تا چند وقت ديگر باستانشناس��ان كتيبهاي بيابند كه
كوروش هم از كسي نقل ميكرده كه اسمش به گوش كسي
نخورده باشد نبايد تعجب كنيم.
هيچ اهميت��ي ن��دارد برنارد ش��او نمايشنامهنويس��ي
ايرلنديتبار بود كه بيست و ششم جوالياالول سنه 1856
در دوبلين ايرلند به دنيا آمد و بعد از عمري فعاليت ادبي كه
برايش توامان جايزه نوبل و اسكار به ارمغان آورد ،چه آثاري
خلق كرده ،يا اصوال چهكارهحسن ادبيات و نمايشنامهنويسي
بوده است؟ چيزي كه مهم است اين است كه كساني بايد بار
نقلقولهاي بامزه را در جامعه ما به دوش بكشند .برنارد شاو
به رندي و ظرافت طبع ش��هره بود و يكتنه در حكايتهاي
فراواني نقش اول را بازي ميكند كه براي هر پرسش و اتفاقي
پاس��خي طنز در چنته دارد ،پس طبيعي اس��ت كه در نقل
محافل ما ،انيشتين را از گود به در كند؛ انيشتيني كه حقش
را پيش از اينها شريعتي خورده بود .البته حاال فاميل دور – از

بس��تگان كالهقرمزي – از گرد راه نرسيده همه را از ميدان
به در كرده ،شريعتي و نيچه و برنارد شاو هم نميشناسد.
بياييد از موضوع تولد مباركي برنارد ش��او دور شويم و از
فرصت اس��تفاده و درد دل كنيم ...بله .نه تنها در ادبيات ،كه
در سياس��ت و ورزش و باقي امور هم همينطور است .يعني
هميش��ه خبر غيرمهم و بيارزش خبري رويداد اصلي را در
سايه نگه ميدارد .حاال توي سياستش را ما مثال نميزنيم اما
مثال در ورزش (كه مثالزدنش مسالهاي ندارد) فيروز كريمي
و عل��ي پروي��ن كه اولي طنز توليد ميك��رد و دومي از بس
جدي اس��ت حرفهايش طنز از كار درميآيد حرفهايشان
تيتر يك از كار درميآيد يا در عالم سينما خورجين خورجين
در گرانبهايي اس��ت كه از مسعود فراستي و فرج سلحشور،
رسانه به رسانه هر روز نقل ميشود.
خب ،طبيعي اس��ت كه ب��ا بولد كردن چني��ن اخبار و
نقلقوله��اي فاقد ارزش خب��ري ،ذهن مخاطب و خواننده
تربيت ميشود كه كمكم سادهگيرانه با موضوعات روبهرو شود
و با س��رگرم شدن به بخش خندهدار اخبار روزانه ،از اتفاقها
و رويدادهاي مهم غافل بماند .عادت
خوانن��ده به اينكه فقط ب��ه خواندن
سوتيترها اكتفا كند ،يا تماشاي يك
فيلم را ب��ه خواندن ي��ك ديالوگ از
آن ،در صفح��ه وب�لاگ ديالوگهاي
تاثيرگ��ذار كاهش دهد ،ي��ا خواندن
رماني عظيم را در حد خواندن سطري
رمانتيك از آن در گوش��ي موبايل يا
صندوقنامهه��اي اينترنتياش پايين
بياورد ،يا ...راهي است كه زحمت خط
كشيدن روي سطرها و ارسال پارازيت
را از بين خواهد برد .همچنين از سكه
افتادن محتواي اصلي كتابهاي جدي نويسندگان ،با رواج
دادن ش��وخيهاي دستي و دمدستي به آنان ،در رسانههاي
خرد نيز موضوعي اس��ت كه بايد ب��ه آن دقت كرد .حاال كه
تولد آقاي برنارد ش��او سبب ش��د ما حرفهايي را بزنيم كه
توي دلمان مانده بود و ربطي به او نداش��ت -مثل خيلي از
حكايتهايي كه در فرهنگ ما به او منتسب است كه روحش
هم خبر ندارد -ب��راي اينكه ديني از برنارد عزيز بر دوش ما
نماند ،در اين سطرهاي پاياني چيزي نقل ميكنيم كه البد
باورتان نميشود ،اما باور بفرماييد براي شخص شخيص آقاي
برنارد شاو است كه بگويي نگويي چنين چيزي مرقوم فرموده:
«هرگاه قصد شوخي دارم ،حقيقت را بيان ميكنم .اين
بزرگترين شوخي جهان است».
بعيد نيست از فردا وقتي كسي حقيقت را بيان كند به او
بخنديم و بگوييم برنارد شاو گفته هر كي حقيقت را ميگويد
شوخي ميكند پس بايد بهش خنديد .داريد به اين حقيقت
ميخنديد؟ شوخي ميكنم؟

آشنايي با سينماي «لوييس بونوئل» در دوران
دبيرس��تان بس��يار جذاب ب��ود و خواندن كتاب
«تا آخرين نفسهايم» (زندگينامه خودنوشت او)
جذابتر .اما آنچه حيرتآور بود ،حافظه قدرتمند
بونوئل در يادآوري خاطرات بود .سالها بعد كه به
واسطه رش��ته تحصيليام با ساختار حافظه آشنا
شدم ،فهميدم كه با باال رفتن سن به طور طبيعي
از تواناي��ي حافظ��ه فوري و كوتاهم��دت و قدرت
يادگي��ري چيزهاي جديد كاس��ته ميش��ود اما
حافظه طوالنيمدت و يادآوري خاطرات گذشته
باقي ميماند و حتي تقويت ميشود.
آش��ناييام با «گابريل گارسيا ماركز» در اول
دبيرستان و با «صد سال تنهايي» اتفاق افتاد و تا
«زندهام كه روايت كنم» ادامه پيدا كرد اما اين بار
ساختار حافظه انسان را ميشناختم و از خاطرات
نقلشده از گذشتههاي دور ،تعجب نكردم.مدتي
قبل خبري از قول برادر ماركز منتش��ر شد كه به
س��رعت به تيتر اول اخبار ادبي رسانههاي دنيا و
كش��ور ما تبديل ش��د« .گابريل گارسيا ماركز به
جنون مبتال شده اس��ت» مدتي بعد اين خبر از
سوي «بنياد روزنامهنگاري ماركز» تكذيب شد و
آن را صرفا افت طبيعي حافظه به علت باال رفتن
سن نويسنده دانستند.
به نظر ميرسد همانطور كه آقاي «اسداهلل
امراي��ي» ي��ادآوري كرد؛ كمي كجس��ليقگي و
حت��ي ش��يطنت در ترجمه خبر (و ش��ايد هم
اص��ل خبر) بوده اس��ت .ظاه��را در متن اصلي
خبر كلمه «دمانس» ( )Dementiaذكر شده
است كه س��ادهترين معناي آن زوال عقل است
و در فرهنگ لغات غيرتخصصي معناي جنون،
ديوانگ��ي و حتي خرفتي براي آن آورده ش��ده
اس��ت ولي هر كدام از اين كلمات بار معنايي و
هيجاني متفاوتي دارند و از نظر علمي نيز قطعا
فرق ميكنند.دمانس طبق تعريف روانپزشكي به
معناي تخريب پيشرونده و تدريجي كاركردهاي
ش��ناختي فرد است كه ش��امل حافظه ،توجه،
تفكر ،فهميدن و حتي صحبت كردن ميش��ود
ولي فرد همواره هوشياري خود را حفظ ميكند
و ش��ايعترين نوع آن «بيماري آلزايمر» اس��ت
كه با باال رفتن س��ن ش��يوع آن بيشتر ميشود
و ح��دود  20تا40درصد افراد باالي  85س��ال
(س��ن فعلي مارك��ز) به آن مبتال هس��تند .اما
آلزايمر س��يري كامال تدريج��ي دارد و از زمان
ش��روع و ابتداييترين عاليم ك��ه معموال فقط
كاهش حافظه فوري و كوتاهمدت و فراموش��ي
است تا پيش��رفتهترين مرحله كه ممكن است
عاليم روانپريش��ي (توهم و هذي��ان) هم ديده
ش��ود ،بين  5تا  10سال طول ميكشد.ممكن
است گابو فقط دچار اختالل حافظه متناسب با
س��ن شده باشد كه كامال طبيعي است يا مبتال
به دمانس (احتم��اال آلزايمر) ،ولي قطعا جنون
(به معن��اي علمي آن) ندارد و ب��رادر وي ( كه
ظاهرا خودش مبتال به آلزايمر است!) و  30سال
اس��ت كه دور از او زندگي ميكند و تنها با وي
تماس تلفني دارد ،نميتواند به اين راحتي اين
تش��خيص را از پشت تلفن بدهد .اين تشخيص
نيازمند مصاحبه و معاينه حضوري بيمار توسط
يك روانپزشك است .اما از حق نگذريم كه تيتر
جذاب و تاثيرگذار «جنون گابو؛ خالق ماكوندو»
كامال وسوس��هكننده است و باعث نوشته شدن
آثار بس��ياري در بزرگداشت او و مقايسه دنياي
خلقش��ده توس��ط او در كتابهايش با دنياي
واقعي و فعلي نويسنده شد.

خبر

درگذشت «ايرن زازيانس»

خبر آنالين :ايرن زازيانس بازيگر سينماي ايران
بر اثر سرطان ريه در 85سالگي در تهران درگذشت.
«دلهره»« ،خداحافظ رفيق»« ،سلطان صاحبقران»
و «هزاردس��تان» (علي حاتم��ي)« ،خط قرمز» و
«جايزه» از آثار مشهور سينمايي اي است كه اين
بازيگر در آنها نقش ايفا ك��رده بود .آخرين تصوير
ايرن در فيلم «شيرين» (عباس كيارستمي)1387 ،
بر پرده نشست.

