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فرهنگی و هنری

لغو کنسرت
محمد علیزاده
در گناوه

کنسرت محمد علیزاده خواننده موسیقی پاپ ،آهنگساز و ترانه سرای ایرانی که قرار بود  26فروردین ماه در بندرگناوه اجرا شود ،به دلیل مناسب نبودن سالن محل برگزاری ،لغو شد.
علیرضا سبحانی افزود :درحالی که استعالم های اخذ شده برای اخذ مجوز نهایی به استان ارسال شده بود و در انتظار صدور مجوز نهایی بودیم ،برگزارکنندگان این کنسرت اطالع رسانی
وسیعی را در سطح شهر انجام دادند و بلیتهای زیادی نیز فروخته شد.
وی ادامه داد :این درحالی است که در روزهای اخیر خبر لغو شدن این کنسرت در فضاهای مجازی و میان مردم گناوه پخش شد.
سبحانی اضافه کرد :در پیگیریهای صورت گرفته اعالم شد که مدیر برنامه اجرای این کنسرت در بازدید از سالن محل اجرای آن ،این مکان را برای اجرای کنسرت مناسب ندانسته
و برنامه را لغو کرده است.

سایههای ترس در جشنواره جهانی فیلم فجر

بخش نمایشهای نیمه شــب (سایههای ترس) سی و
پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش هفت فیلم
اختصاص دارد.
به گزارش مستقل ،شش فیلم خارجی و یک فیلم ایرانی
در بخش نمایشهای نیمه شب (ســایههای ترس) این
دوره جشنواره به نمایش درمیآید.
فیلم کرهای «قطاری به ســوی پوسان» به کارگردانی
یئون ســانگ-هو« ،تاریکی» ســاخته دانیل کاســترو
زیمبرون تولید مشــترک مکزیک و فرانســه ،فیلم ژاپنی
«مخوف» به کارگردانی کیوشــی کوروساوا« ،عروس»
ســاخته اسویاتوسالو پودگایوفســکی از روسیه ،دو فیلم
لهســتانی «ســرحد مرزی» بــه کارگردانــی وویچخ
کاسپرســکی و «عکاس» ســاخته والدمار کریشتِک از
لهســتان و فیلم ایرانی «زار» ســاخته نیما فراهی ،هفت
فیلمی هســتند که برای نمایش در ایــن بخش انتخاب
شدهاند.
بین این فیلمها« ،قطاری به ســوی پوسان» در بخش
مروری بر ســینمای کره این دوره جشنواره نیز روی پرده
میرود.
قطاری به سوی پوسان به کارگردانی یئون سانگ-هو
که در کره جنوبی بیشتر با انیمههایش شناخته میشود،
سال گذشته در بخش نمایشهای نیمهشب جشنواره کن
روی پــرده رفت و پس از اکران عمومی در کره به اولین
فیلم کرهای ســال  ۲۰۱۶بدل شد که بیش از  ۱۰میلیون
تماشــاگر را به ســالنهای سینما کشــاند .کمپانیهای
غربی مختلفی در پی تولید نســخه بازسازی این فیلم در
کشورهای اروپایی و آمریکایی هستند.
در خالصه داستان فیلم آمده است :سوکوو و دخترش
ســوآن سوار قطار سریعالسیری میشــوند تا از سئول به
پوســان بروند .اما در طــول سفرشــان آخرالزمانی رقم

میخــورد و اغلب آدمهــای کره زمین بــه زامبی بدل
میشــوند .قطار سریعالســیر هم از این گزنــد در امان
نمیماند و مبارزه برای بقا آغاز میشود.
تاریکی دومین فیلم بلند دانیل کاسترو زیمبرون است
که کارگردانی را از سال  ۲۰۰۶با فیلم کوتاه «بستیاریو»
آغاز کرد.
این فیلم در جشــنواره بینالمللــی مورلیا ،برنده جایزه
تماشاگران شد .در خالصه داستان فیلم «تاریکی» آماده
اســت :زمین از گردش بازایستاده اســت و روزها دیگر
سپری نمیشوند .مه ســمی و غلیظ جنگل را فرا گرفته

جمشید مشایخی در افتتاحیه "آدم آدم است"

جمشید مشــایخی نمایش «آدم ،آدم است» نوشته برتولت برشت و به کارگردانی حبیباهلل دانش را در تاالر
مولوی افتتاح کرد .در این مراسم مهدی شفیعی مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی ،عبدالرضا علی پناه رئیس اداره
فرهنگ و ارشاد شهرستان بهارستان هم حضور داشتند.
جمشــید مشــایخی در افتتاح این نمایش گفت« :خوشــحالم که در شــب افتتاح یک نمایشی که اثری از
هنرمندانی جوان است حضور دارم .کسانی که امروز خودشان استاد شدهاند .این اتفاق برای من لذتبخش است.
میخواهم خاطرهای تئاتری برای شما تعریف کنم که بیارتباط با تئاتر امروز نیست».
او گفت« :در دهه 40بود ،حدود سال 45یا  46بود که تجربه تئاتری در پاریس برگزار میشد و ما هم شرکت
کردیم .یک خانم بازیگر به اسم آینا مارین که ایتالیایی بود و ما هم فیلمهایی که از او به ایران میآمد را دیده
بودیم و بهطورکلی خانم زیبایی نبود ،را دیدیم .ما در حال تمرین روی صحنه بودیم که این خانم همراه جوانی
بسیار زیبا به سالن آمد و ابتدا به نظرم از نزدیک حتی از فیلمهایش هم زشتتر بود! من به مرحوم جمشید الیق
که همراهم بود گفتم ایتالیا اینهمه هنرمند زیبا دارد ،چرا در نمایشــی که قرار اســت دو نفر عاشق هم شوند،
چنین بازیگری را برای بازی انتخاب کردهاند که زیبایی ندارد؟! کمی از بازی آینا مارین گذشــت و من حرفم را
پس گرفتم و به جمشــید الیق گفتم فکر میکنم این خوشگلترین زن دنیاست! دلیلش هنر این زن بود .اجازه
دهید باهنرمان زیبا شویم نه اینکه یک فوتبالیست و بسکتبالیست را به خاطر پول روی صحنه تئاتر بیاوریم.
این ازنظر من خیانت به تئاتر اســت» .امیرحســین حریری ،رئیس مرکز تاالر مولوی پیش از اجرای نمایش
«آدم ،آدم است» گفت« :افتخار میکنم که ابتدای سال 96در مهمترین و بهترین مرکز تئاتر دانشگاهی کشور،
میزبان بزرگان عرصه تئاتر مثل جمشــید مشــایخی در این سالن هســتیم .حضور او برای تاالر مولوی و نسل
جوان و دوســتانی که در آغاز یادگیری هستند ،مغتنم است .حضور مشایخی برای ما یک پیام ویژه دارد؛ اینکه
در حقیقت نســل جوان هنرمندان با سختکوشی و ممارســت میتوانند مشایخیها ،نصیریان ها ،کشاورزهای
زیادی به هنر کشور ارائه دهند».
او گفت« :ما شــاید به دلیل آسیبهای جدی در وضعیت بومی تئاتر کشــور ،بیشازپیش امروز به همدلی و
یادگیری تئاتر در کشــور نیاز داریم تا آینده این هنر در کشــور را بهخوبی رقم بزنیم .به حبیباهلل دانش تبریک
میگویم که با سختکوشــی گروهی جوان را دورهم جمع کرده و نزدیک به یک سال برای روی صحنه آمدن
تمرین کردهاند».
در نمایش«آدم ،آدم اســت» حســن برجکی ،فرزانه جمالزاده ،فریبا رســولی ،علیاصغر زارعی ،محمدرضا
صالحی ،صادق طالعی ،عباس طباطبایی ،حســن فضلی ،نگار محمد زاده ،عباس نورمحمدی ،فریبرز واحدی در
نمایش «آدم ،آدم اســت» ایفای نقش میکنند .عالقهمندان به تماشــای این نمایش میتوانند ساعت ۳۰ :۲۰
هرروز غیر از شــنبهها ،به تاالر مولوی در میدان انقالب ،خیابان  ۱۶آذر و یا برای خرید بلیت به ســایت تیوال
مراجعه کنند.

است .آرخل و خواهر و برادرش زندگیشان را در زیرزمین
کلبهای قدیمی گذراندهاند چون باور دارند جانور وحشــی
در اعماق جنگل در کمین اســت ،اما روزی برادر بزرگتر
ناپدید و جستوجوی آرخل آغاز میشود.
مخوف به کارگردانی کیوشــی کوروساوا درباره مردی
به نام تاکاکورا اســت که سابق ًا کارآگاه پلیس بوده است.
همکار قدیمــی تاکاکورا از او میخواهد روی پرونده یک
خانواده گمشــده کار کند که شش سال از آن میگذرد .
تاکاکورا کارش را بر اساس خاطرات ساکی شروع میکند
که تنها بازمانده خانوادهی گمشده است.
کوروســاوا «مخوف» را بر اساس رمان معمایی یوتاکا
مائکاوا ساخته است .این فیلم سال گذشته اولین نمایش
جهانیاش را در جشــنواره برلین تجربه کرد و در نمایش
عمومی با اســتقبال گرم منتقدان سراسر دنیا مواجه شد.
کوروســاوا فیلمســازی را از ســال  ۱۹۷۵آغاز کرد و با
فیلمهایی چون «درمان» (« ،)۱۹۹۷ضربان» ( )۲۰۰۱و
«سوناتای توکیو» ( )۲۰۰۸شناخته میشود.
عروس ساخته اسویاتوسالو پودگایوفسکی درباره ناستیا
زنی جوان اســت که با نامزدش عازم سفر به زادگاه مرد
میشــود تا با خانواده او دیدار کند ،اما به محض رسیدن
به این نتیجه میرسد که مرتکب اشتباه وحشتناکی شده
است و...
ســومین فیلم بلند پودگایوسکی در جشنواره بینالمللی
فیلم فانتزی بروکســل  ۲۰۱۷روی پــرده رفت و نامزد
دریافت جایــزه «ملییس نقرهای» بهترین فیلم اروپایی
شــد .پودگایوسکی فیلمسازی را از سال  ۲۰۰۴با ساخت
فیلمهای کوتاه شــروع کرد« .والدنــی  )۲۰۱۴( »۱۸و
«ملکه پیک :تشریفات سیاه» ( )۲۰۱۵دو فیلم بلند دیگر
اوست.ســر حد مرزی به کارگردانی وویچخ کاسپرسکی
داستان پدری اســت که با دو پسر نوجوانش به کلبهای

کوچک در کوهستان ســفر میکند تا رابط ه مردانهشان
بهبود یابد ،اما با از راه رســیدن غریبهای مرموز ،گردش
آنها به پیکاری برای بقا بدل میشود.
اولین فیلم داســتانی وویچخ کاسپرسکی که تا امروز
چند فیلم کوتاه و مســتند ســاخته است ،سال گذشته به
جشنواره فیلم لهستان و کمریمج راه پیدا کرد و در نهایت
جایــزه بهترین صدا را از این دو رویداد ســینمایی برنده
شد.
عکاس عنوان قاتل زنجیرهای اســت که در مســکو
امــروزی جنایتهایش را انجام میدهد و کاشــیهای
شمارهداری را به ســبک گروههای تحقیقاتی قانونی سر
صحنه قتلهایش به جا میگذارد .ناتاشا تنها کسی است
که پس از مواجهه با «عکاس» زنده مانده است.
والدمار کریشتِک نویسنده و کارگردان لهستانی کارش
را از ســال  ۱۹۸۴آغاز کرد و با سومین فیلمش «آخرین
فری» ( )۱۹۸۹به بخش نوعی نگاه جشــنواره فیلم کن
 ۱۹۹۰راه یافت« .عکاس» ( )۲۰۱۴هشــتمین فیلم بلند
این کارگردان اســت که در ســال  ۲۰۱۵در جشــنواره
بینالمللی فیلم فانتاستیک بوچئون به نمایش درآمد.
فیلم زار ساخته نیما فراهی درباره یک زوج جوان است
که برای ماه عسل به شمال کشور میروند و در ویالیی
مستقر میشوند ،اما خیلی زود معلوم میشود که این ویال
گذشتهای مخوف دارد و این آغاز ماجراهایی هراسانگیز
است.
فراهــی پس از ســاختن چند فیلم کوتاه و بر اســاس
یک داســتان شخصی دســت به کارگردانی اولین فیلم
بلند کارنامهاش زده اســت .ســی و پنجمین جشــنواره
جهانــی فیلم فجــر ۱-۸ ،اردیبهشــت  ۲۱(۱۳۹۶تا ۲۸
آوریل  )۲۰۱۷به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار
میشود.

درخواست خانواده مرحوم افشین
یداللهی از مردم و کانالهای تلگرامی

آرش یداللهی (برادر افشین یداللهی) با انتشار متنی از همراهی و همدردی
مردم با ضایعه درگذشــت افشین یداللهی و همسرش تشکر کرد .به گزارش
مستقل ،آرش یداللهی همچنین از مردم و مدیران برخی کانال های تلگرامی
خواسته که از انتشار عکس و ویدئوهای خصوصی این ترانه سرا و همسرش
خودداری نمایند.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
سالم به همه یاران و دوست داران افشین عزیز طی این روزهای سخت و اندوهبار  ،شما با همدردی ،همراهی
و ابراز محبتهای خود نســبت به عزیزان ســفر کردهمان ،افشین عزیز و شبنم نازنین ،از غم و اندوه ما کاستید و
تسالیی شدید بر این فقدان بزرگ .بازگویی خاطرات شما ،انتشار عکسها و فیلمهایی از این عزیزان نشان دهنده
عشق ،محبت و عمق دوستیهای شما نسبت به آنان بود .اکنون که بیست روز از این حادثه سترگ و تلخ میگذرد،
درخواستم از شما دوستان و همراهان عزیز این است که از این پس از انتشار هرگونه عکس ،فیلم و کلیپ از زندگی
خصوصی افشین و شبنم جدأ خوداری فرمایید ،تا حریم شخصی و خانوادگی آنان حفظ شود.

سیدعلی صالحی وکتابهایش

سیدعلی صالحی از آخرین وضعیت انتشار کتابهایش گفت.
به گفته این شاعر پیشکسوت ،کتاب «منشور شعر حکمت» شامل دیدگاههای او درباره «شعر حکمت» که در
نشر چشمه منتشر شده توزیعش از  ۱۴فروردینماه  ۹۶آغاز شده است.
همچنین قرار بود مجموعه شــعر تازه صالحی با عنوان «دختر ویلونزن در کوچههای برفی آذرماه» همزمان
با نمایشگاه کتاب چاپ شود ،که میگوید شروط ممیزی را نپذیرفته و این کتاب فعال از انتشار بازمانده است.
ســیدعلی صالحی وضعیت انتشار دیگر مجموعههای شــعرش را نیز به این شرح اعالم کرد :مجموعه شعر -
دیوان اول  -هزار صفحه  -جلد پالتویی  -چاپ و توزیع  ۱۶فروردین  - ۹۶نشــر نگاه؛ «آخرین عاشــقانههای
ریرا»  -انتشارات تهران  -چاپ دوم؛ «گزینه شعر» (جلد اول) نشر مروارید  -چاپ سیزدهم؛ «گزینه شعر» (جلد
دوم) – نشــر مروارید – چاپ اول برای نمایشــگاه کتاب تهران اردیبهشت ۹۶؛ «ما نباید بمیریم ،رویاها بیمادر
میشوند»  -نشر نگاه  -چاپ دوم  -چند سال است که نایاب است و سال  ۹۶تجدید چاپ خواهد شد؛ «انیس آخر
همین هفته میآید»  -نشر نگاه  -چاپ دوم  -نایاب  -تجدید چاپ خواهد شد؛ جلد سوم مجموعه اشعار ( -هزار
صفحه سوم  -نشر نگاه  -چاپ چهارم  -نایاب  -تجدید چاپ خواهد شد.

همکاری ارکستر ملی در سال  ۹۶با محمد اصفهانی

ارکســتر ملی قصد دارد  ۳۱فروردین و اول اردیبهشــت و همچنین  ۱۴و  ۱۵اردیبهشــتماه با خوانندگی محمد
اصفهانی روی صحنه برود.
فریدون شهبازیان  -رهبر ارکستر ملی  -در گفتوگو با ایسنا ضمن اعالم این خبر ،اظهار کرد :قرار است در اجرایی
که  ۳۱فروردینماه و اول اردیبهشت برگزار میشود ،قطعاتی از آلبومهای «تنها ماندم» و «هفتسین» آقای اصفهانی
را اجرا کنیم که در میان آنها ،قطعاتی مانند «تو ای پری کجایی»« ،اوج آســمانها» و «حیلت رها کن عاشــقا»
نیز اجرا میشوند .همچنین آثار بیکالمی به آهنگسازی من و حسین دهلوی توسط این ارکستر نواخته خواهد شد.
او با بیان اینکه کنسرت ارکستر ملی در نیمه اردیبهشتماه ،رپرتواری متفاوت با این اجرا خواهد داشت ،ادامه داد:
قرار است آثاری از بابک زرین ،آریا عظیمینژاد ،علی کهندیری و خود من اجرا شود .برخی آثار که در کنسرت اول
توسط آقای اصفهانی خوانده میشود ،در این کنسرت نیز اجرا خواهد شد.
رهبر ارکستر ملی همچنین گفت که برنامه تور بعدی شهرستانهای این ارکستر هنوز مشخص نشده است.
ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان ،سال گذشته با خوانندگی علیرضا افتخاری در جشنواره موسیقی
فجر به صحنه رفت و در ادامه فعالیتهای خود ،همراه این خواننده در شهرستان خرمآباد نیز اجرا کرد.

برگزاری اولین جشنواره ملی خوشنویسی
محمد رسولاهلل(ص) در یزد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد گفت:اولین جشنواره ملی خوشنویسی محمدرسول اهلل(ص)در یزد برگزار میشود« .علی غیاثی ندوشن» با اعالم
این خبر افزود :مراسم تجلیل از برگزیدگان و افتتاح نمایشگاه ،دوشنبه  21فروردین ساعت  20در محل کتابخانه وزیری واقع درخیابان مسجد جامع یزد
برگزارخواهد شد .وی با بیان این که  500اثر به دبیرخانه جشنواره ملی خوشنویسی محمدرسول اهلل(ص) ارسال شده بود ،اظهار کرد :بعد از داوری ،نهایت ًا
100به عنوان آثار منتخب به نمایشگاه راه پیدا کرد.

توقف بلیت شناور؛گران شدن بلیت عادی
براساس مصوبه جدید شورای صنفی نمایش قرار بود طرح بلیت شناور سینماها از ابتدای سال  ۹۶اجرا شود اما اجرای این طرح از سوی
همین شورا فعال منتفی شده است.
ً
غالمرضا فرجی (ســخنگوی شورای صنفی نمایش) ،درباره سرنوشت این طرح گفت :شورای صنفی نمایش تصمیم گرفته فعال طرح
بلیت شناور سینماها را اجرا نکند .او درباره دالیل اجرا نشدن این طرح گفت :دلیل خاصی ندارد بلکه شورای صنفی به توجه به شرایط اکران
به این نتیجه رسید که این طرح فع ً
ال اجرا نشود فرجی درباره افزایش  ۲هزار تومانی بلیت سینماها در سال جاری بهرغم اجرا نشدن طرح
بلیت شناور گفت :افزایش بلیت براساس مصوبهای است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ابالغ کرده است.
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ستون یاد

سرو موسیقی ایران
الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

برخــی آن قدر بر آدمها و حیطه تخصصی شــان تأثیر میگذارند که بعد از گذر
چند ســال هم از مرگشــان ،آنها را نمی توانی فراموش کنی .زنده یاد استاد رضوی
سروســتانی ،یکی از این افراد بود .مرحوم رضوی سروســتانی یکی از بزرگترین
معلمان آواز موســیقی ایرانی در نیم قرن اخیر بود .از میان شاگردان او می توان به
صدیق تعریف ،علیرضا قربانی و حسین علیشاپور اشاره کرد.
سید نورالدین رضوی سروستانی ( ۲۱فروردین  ۱۳۱۴در سروستان  ۸ -اردیبهشت
 )۱۳۷۹از استادان آواز و موسیقی اصیل ایرانی بود.
رضوی سروســتانی از سن  ۲۰سالگی یادگیری موســیقی را در شیراز نزد مشیر
معظم افشــار آغاز کرد .صدای او برای نخســتین بار در سال  ۱۳۳۷از رادیو شیراز
پخش شد.
رضوی سروستانی در ســال  ۱۳۳۶برای تکمیل آموختههای خود به تهران رفت
و از محضر اســتادانی چون مرتضی محجوبی ،احمد عبادی ،رضا فروتن ،ســلیمان
امیرقاسمی ،علی اکبر شهنازی ،اصغر بهاری و نورعلی خان برومند بهرههای فراوان
برد .وی برای گســترش و شناساندن موســیقی اصیل ایرانی و شیوه صحیح آواز از
سال  ۱۳۵۲با همکاری گروههای موســیقی شیدا ،سماعی ،درویش ،مولوی ،پرویز
مشــکاتیان ،فرامرز پایور،حسین علیزاده کنسرتهای بســیاری در ایران و خارج از
ایران اجرا کردند.
زمانی که مرکز حفظ و اشــاعه اقدام به تشــکیل دو گروه از جوانان مستعد برای
اجرای موسیقی اصیل ایرانی کرد ،مرحوم رضوی سروستانی خواننده گروهی شد که
مرحوم جالل ذوالفنون سرپرست آن بود.
او در آن زمان یکی از بهترین شاگردان نورعلی خان برومند بود.
در آبان ماه  ۱۳۵۵دکترای افتخاری موســیقی توســط بودوئن پادشاه بلژیک به
وی اعطا گردید .پس از انقالب او به شــیراز رفت و در انزوا مشغول آموزش آواز به
جوانان شد.
ده ســال بعد از درگذشــت او ردیف آوازی به روایــت او و تار داریوش طالیی از
سوی موسسه فرهنگیو هنری مشکات در  13سیدی به بازار موسیقی عرضه شد.
محمدعلی چاووشی مدیر موسسه مشکات درباره ماجرای ضبط این اثر می گوید:
«اين ماجرا به سال  67باز ميگردد.
در آن زمان رضوي سروســتاني در شيراز اقامت داشت و در انزوا و ياس مطلق به
سر ميبرد .وقتي براي اين کار به سراغ او رفتم بسيار تعجب کرد و اين ماجرا آغازي
دوباره براي احياي زندگي هنرياش شد».
او در مدت بیش از چهل سال عمر هنری خود عالوه بر تربیت شاگردان زیاد ،دهها
تصنیف از خود به جای گذاشــت .از آثار منتشر شده ایشان میتوان به «رنگ فرح»
(مؤسسه ماهور) و «سروستان» (انتشارات سروش) اشاره کرد.
از دیگر شــاگردان وی میتوان به محمدعلی احدی ،علیرضا وکیلی منش  ،علی
کاظمی راد ،پوریا اخواص ،مهدی کالهدوز ،علی مرادی و ...اشاره کرد.
این هنرمند ســرانجام در  ۸اردیبهشت  ۱۳۷۹درگذشــت و در حافظیه شیراز در
قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد .در بزرگداشت او مراسمی در تاالر وحدت برگزار
شــد که محمد رضا شــجریان که همراه با او از محضر نورعلی خان برومند درس
میگرفت ،درباره اش سخن گفت و به یادش آواز خواند.
کتابخانهای برای زندگی بهتر

زنانی که با گرگها میدوند
در درون هر زنی یک «زن وحشی» زندگی
می کند .همان نیــروی قدرتمندی که آکنده
از بصیرت ،شــور ،خالقیت و دانش بی زمان
اســت .زن وحشــی طبیعت غریزی زنان را
نشــان میدهد که امــروزه در حال انقراض
اســت .دکتر کالریســا پینکوال استس ،در (
زنانــی که با گرگها میدوند) با اســتفاده از
گنجینه غنی داســتانهای اســاطیری ،کهن
الگوها ،افســانههای پریان،و قصه های ملل
راه اتصــال مجدد به این نیــروی قدرتمندو
سالم طبیعت غریزی زنان را نشان میدهد.
ایــن کتــاب یــک عنــوان فرعــی هم
دارد کــه از ایــن قرار اســت «افســانهها و
قصههایــی دربــارهی کهــن الگــوی زن
وحشــی» در واقع نویســنده با مرور افســانههای ملل و با بهرهگیری از روانشناسی
یونگ ســعی در تبییــن کهن الگــوی زن وحشــی دارد .ســعی در تبیین وضعیت
اینجــا و اکنونــی زن گرفتــار آمــده در مناســبات ســرمایه داری دارد که چطور
از غریــزهی طبیعی خالی شــده اســت و چطور وحشــی بودنــش را فراموش کرده
است.
ما با خواندن این قصه ها و تفســیر آنها از ســوی خانم استس در این کتاب بسیار
ارزشــمند ،باردیگر می آموزیم که به زن وحشی درونمان مهر بورزیم ،ارج بنهیم،و او
را همچــون موجود جادویی و درمانگر روح خویش بپذیریم .گرگها وزنها ذاتا اجتماعی
و کنجکاو هســتند واز ظرفیت تحمل و قدرت باالیی برخوردارهســتند.آنها قوه درک
و شــم قوی دارند و به شدت به همســر ،فرزند و خانواده شان عالقه مندند .تجربهی
فراوانی در تطبیق دادن خود با وضعیت دائما متغییر زندگی دارند و بســیار وفادار ،قابل
اعتماد و شجاع اند.
دکتر استس در این کتاب برای توصیف روح و روان زنان ادبیات جدیدی خلق کرده
اســت .این روان شناسی زنان به اصیل ترین شــکل خود است که بر پایه دانش روح
استوار است .این اثر به خواننده نشان می دهد:
جسور بودن ،پرمهر بودن ،و زن بودن چقدر شکوهمند است.
با خواندن این داســتان ها و تفاسیر روان شناسی آنها می آموزیم که چطور به خود
مهر بورزیم .زن وحشــی را به عنوان درمانگر درونی روحمان بپذیریم .دکتر استس در
این کتاب برای توصیف روح و روان زنان ادبیات جدیدی خلق کرده اســت .این روان
شناسی زنان به اصیل ترین شکل خود است که بر پایه دانش روح استوار است.
اما آن بخشهایی که از این کتاب:
کار ما این اســت ،کــه به جای نابود کردن زیبایی طبیعــی زنان ،برای همهی این
موجودات ،محیط وحشــی بسازیم که در آن هنرمندان خلق کنند ،عشاق عشق بورزند
و شفاگر التیام ببخشند.
در آغاز زندگی ،نقطه نظرهای زنانه ی ما بسیار ساده لوحانه است.یعنی فهم عاطفی
و حســی ما از چیزهای نا آشکار و نهان بسیار ضعیف است و اینجایی است که همه
زنان از آن آغاز میکنیم .ما خام هســتیم و از اینرو خود را در وضعیتهای بسیار گیج
کنندهای گرفتار میکنیم.
زنان خام بهطور ضمنی موافقت میکنند که «نادان»بمانند .زنانی که ســاده لوحاند،
یا آن هایی که غرایزشــان به شــدت آسیب دیده اســت ،مثل گلها در جهت آفتاب
میچرخند.
زن شــجاع ،زن خردمند بایرترین زمینهای روحاش را آبــاد میکند ،زیرا اگر فقط
روی بهترین زمینهای روحشان کار کند ،منظرهای که در برابر خویش خواهد داشت.
کمترین بخش از وجود اوست.
کتاب « زنانی که با گرگ ها میدوند» نوشــتهی کالریسا پینکوالا ِستس که آن را
سیمین موحد از متن کتاب انگلیسی به فارسی برگردانده است.

