گوانتانامو را تعطیل کنید!

درخشش «جورج کلونی» در مقام کارگردان

«آنگ لی» در کنار «هیچکاک» و «چاپلین»

مهر :بازیگر بریتانیایی پس از بازی در فیلــم «موریتانیایی» گفت :زندان گوانتانامو باید
تعطیل شود .بندیکت کامبربچ بازیگر بریتانیایی که در فیلم «موریتانیایی» بازی کرده از جو
بایدن رئیسجمهوری آمریکا خواست زندان گوانتانامو را ببندد .این بازیگر در مصاحبهای
با «ایندیپندنت» این درخواست را مطرح کرد و گفت :بازی در «موریتانیایی» موجب شد تا
اطالعاتی درباره خلیج گوانتانامو به دست بیاورد .وی بازیگر و تهیهکننده این فیلم است که
بر مبنای خاطرات محمد ولد الصالحی زندانی سابق گوانتانامو که سال  ۲۰۱۵منتشر شد،
ساخته شده است .کوین مکدونالد کارگردانی فیلم را انجام داده است .فیلم «موریتانیایی»
نامزدی پنج جایزه بفتا را به دست آورده است.

ایسنا :جایزه بهترین فیلم جوایز ساالنه انجمن جلوههای بصری آمریکا به فیلم «آسمان
نیمه شب» جدیدترین ســاخته «جورج کلونی» رسید .فیلم «آســمان نیمه شب» بر
اساس رمان «صبح بخیر ،نیمهشب» نوشــته «لیلی بروکس-دالتون» ساخته شده و در
آن «فلیسیتی جونز»« ،کایل چندلر»« ،دیوید اویلوو» و «دمیان بیچیر» در کنار «جورج
کلونی» مقابل دوربین رفتهاند که در نقش دانشــمندی به نام «آگوستین لوفت هاوس»
بازی کرده که در تالش است تا به گروهی از فضانوردان اخطار دهد و مانع از بازگشت آنها
به زمین شود زیرا این بازگشت آینده حیات گونههای جانوری و گیاهی زمین را در معرض
خطر جدی قرار میدهد.

ایرنا« :آنگ لی» کارگردان پرافتخار تایوانی تبار ،باالترین نشان آکادمی فیلم بریتانیا (بفتا)
را دریافت خواهد کرد .این سینماگر مؤلف که ساخت فیلمهایی چون «ضیافت عروسی»،
«عقل و احساس»« ،ببر خیزان ،اژدهای پنهان»« ،کوهستان بروکبک» و «زندگی پی» را در
کارنامه دارد ،جایزه آکادمی فیلم بریتانیا را در مراسم ساالنه اعطای جوایز بفتا در تاریخ ۱۱
آوریل ( ۲۲فروردین) دریافت خواهد کرد« .چارلی چاپلین»« ،آلفرد هیچکاک»« ،استیون
اسپیلبرگ»« ،شین کانری»« ،الیزابت تیلور»« ،استنلی کوبریک»« ،آنتونی هاپکینز»،
«الورنس اولیویه»« ،جودی دنچ» و ...از جمله چهرههای مطرح سینمای جهان هستند که
تا کنون موفق به کسب جایزه « »Fellowshipآکادمی فیلم بریتانیا شدهاند.
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گفتوگوی «نسلفردا» با سهیل معظمی گودرزی ،روانشناس ،نویسنده ،پژوهشگر و مدرس دانشگاه
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همهبایددرمورداختالالتشخصیتشناختداشتهباشند
مریم داوری  /گروه فرهنگ و هنر
M.Davari@gmail.com

کتابی بــا عنوان «طبقهبنــدی نظریههای
شخصیت و اختالالت آن به همراه تشخیص و
درمان» نوشته «سهیل معظمی گودرزی» به
تازگی از سوی انتشارات میعاد اندیشه چاپ
و روانه بازار کتاب شده است .سهیل معظمی
گودرزی روانشناس ،نویسنده ،پژوهشگر و
مدرس دانشگاه است .مجموعه سه جلدی
ســیمای حضرت علی(ع) در ادبیات شعر
فارسی ،کاهش وزن و درمان چاقی به روش
مایندفولنس و ترک اعتیاد به روش تحریک
الکتریکی فرا جمجمهای از جمله کتابهایی
اســت که معظمی گودرزی به رشته تحریر
درآورده اســت .به منظور آشنایی بیشتر با
کتاب «طبقهبندی نظریههای شخصیت و
اختالالت آن به همراه تشخیص و درمان»
گفتوگویی با نویســنده آن ترتیب دادیم.
متن گفتوگو بدین شرح است:
کتاب «طبقهبندی نظریههای
شــخصیت و اختالالت آن به
همراه تشخیص و درمان» دارای چند
فصل یا بخش است؟
این کتاب شــامل پنج فصل است .تعاریف
و مفاهیم کلــی شــخصیت و عوامل مهم
در شــکلگیری شــخصیت ،طبقهبندی و
معرفی نظریهپردازان شخصیت و نظریههای
آنها ( 40نفــر از مهمترین نظریهپردازان)،
طبقهبندی و تشخیص اختالالت شخصیت،

توصیف بالینــی ،سببشناســی و درمان
آنها ،طبقهبندی و معرفــی انواع تیپهای
شخصیتی برای انتخاب همســر ،شغل و،...
اشاره به پرسشنامهها و تستهای مورد نیاز
برای تشخیص و ارزیابی اختالالت شخصیت.
مخاطبان اصلی این کتاب چه
گروههایی هستند؟
مخاطبــان اصلی این کتــاب متخصصان و
دانشجویان حوزه روانپزشکی و روانشناسی
هســتند .البته الزم به ذکر است که کتاب با
ادبیات روان به گونهای نوشــته شده است
که تمام افــراد جامعه نیز کــه عالقهمند به
کتابهای حوزه روانشناسی هستند ،بتوانند
از آن استفاده کنند.
نوشــتن کتاب «طبقهبندی
نظریههای شخصیت و اختالالت
آن به همراه تشخیص و درمان» چقدر
طول کشید؟
نگارش کتاب دو سال به طول انجامید.
کتابهــای زیــادی در مورد
شخصیت و اختالالت آن نوشته
شده اســت .وجه تمایز کتاب شما با
اینگونه کتابها چیست؟
کتابهایی که در این زمینه در بازار هستند،
حجم بســیار زیادی دارند .بــه عنوان مثال
نظریههای شخصیت دوآن شولتس و سیدنی
آلن شولتس حدود  750صفحه است .کتاب
پرســشنامهها و آزمونها نیز حدود 500
صفحه است .کتاب در حوزه انتخاب همسر

و شــغل تقریباً با حجم  500صفحه است.
بدین ترتیب اگر کســی بخواهد در این سه
حوزه کتاب بخواند هم باید برای تهیه ســه
کتاب مجــزا هزینه کند و هــم اینکه زمان
زیادی را صرف مطالعه سه کتاب کند .کتاب
«طبقهبندی نظریههای شخصیت و اختالالت
آن به همراه تشخیص و درمان» کتابی جامع
و کامل است و دستهبندیها خالصه ،مختصر
و مفید اســت؛ ضمن اینکه بــا ادبیات روان
نوشته شده است و تمام منابع در انتها آمده
است .در کتابهای شخصیت و اختالت آن
مشــاهده میکنیم مدام متن و منبع پشت
هم آمدهاند و خواندن برای مخاطب سخت
میشود .این پشــت هم آمدن متن و منبع
یکی از نقاط ضعف کتابهاست اما بنده در
کتابم به گونهای دســتهبندی کردم تا این
طور نباشد .سعی کردم کتاب جامع ،کامل و
کاربردی باشد و الزم نباشد که متخصص یا
دانشجو چندین کتاب را بخرد .انتهای کتاب
هم پرسشنامهها را آوردم که کاربردی است.
آیا الزم است که همه افراد یعنی
آنهایی که در حوزه روانشناسی
کار نمیکنند نیــز در مورد اختالالت
شخصیت مطالعه داشته باشند؟
بله .شناخت اختالالت شخصیت باعث کاهش
اصطکاک در ارتباطات به خصوص ارتباطات
خانوادگی میشــود .یکی از مسایلی که در
مشاوره با آن در ارتباط هستیم ،مشاوره قبل،
حین و بعد از ازدواج است .موضوع شخصیت

مهم اســت .زوجین باید شــخصیت هم را
بشناسند .شــخصیت در  18سالگی تثبیت
میشود ،پایه اصلی شــخصیت فرد در این
سن شکل میگیرد؛ به عنوان مثال کسی که
پارانویید است با افزایش سن بهتر نمیشود
بلکه بیماری او تشدید میشود .تجربه نشان
داده اســت که اختالالت شخصیت خیلی
درمان نمیشود اما میتوان آنها را کنترل
کرد .بر این اســاس الزم اســت که مردم با
اختالالت شخصیت آشنا شوند .عدهای هم
که ازدواج کردند وقتی با این اختالالت آشنا
شوند ،میتوانند شــخصیت طرف مقابل را
بشناسند و متوجه شــوند که چه رفتاری با
او داشته باشــند .بدین ترتیب اختالفات و
اصطکاکها کاهش مییابــد .مجموعه این
عوامل به کاهش طالق که آخرین راه است،
منجر میشود.
اگر نکتهای در مورد کتاب باقی
مانده است ،بفرمایید.
در این کتاب تالش کردم که استفاده همزمان

از نظریــات ،اختالالت وپرســشنامههای
کاربردی داشته باشــم تا یک متخصص یا
دانشجو هر سه مبحث را در یک کتاب داشته
باشند .همچنین سعی کردم مطالب را روان و
با مثال بیان کنم تا برای عموم افراد هم قابل
درک و استفاده باشد .نگارش کتاب دو سال
طول کشید و من از دوستانی که به بنده در
این راه کمک کردند ،تشکر میکنم.

***
گفتنــی اســت؛ کتــاب «طبقهبنــدی
نظریههای شــخصیت و اختــاالت آن به
همراه تشــخیص و درمان» نوشته «سهیل
معظمی گودرزی» مشتمل بر  300صفحه در
شمارگان 500نسخه با قیمت  90هزار تومان
از سوی انتشــارات میعاد اندیشه چاپ شده
است.

خبر ویژه
از مجموعه پوستر «بشنو و باور نکن»
تجلیل شد

اتحاد علیه اعتیاد

مریم محسنی  /گروه ایران

Naslefarda@gmail.com

مجموعه پوســتر «بشــنو و باور نکن» در حوزه
پیشــگیری از اعتیاد و موادمخــدر در اختتامیه
جشــنواره ملی «یاریگران زندگی» به عنوان اثر
برگزیده معرفی و از سازمان فرهنگی اجتماعی
ورزشی شهرداری اصفهان به عنوان تهیه کننده
این مجموعه تجلیل شــد .فراخوان جشــنواره
«یاریگران زندگی» از ســوی ســتاد مبــارزه با
موادمخدرکشور اعالم شــد که در این جشنواره
نهادها ،طرحهای خود را برای مقابله با این آسیب
ارائه دادند .ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
شهرداری اصفهان نیز با ارسال مجموعه طرحهای
«بشنو و باور نکن» در بخش پوستر این جشنواره
شرکت کرد که به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.
سردار اسکندر مؤمنی در رابطه با این جشنواره
اظهار داشــت :جشــنواره «یاریگران زندگی»
محصول تالش یکسال گذشته تمام سازمانهای
فرهنگساز در کشور بوده که امروز به نمایش در
آمده است.
دبیرکل ســتاد مبــارزه بــا موادمخــدر افزود:
مجموعهها و دســتگاهها باید تالش کنند که با
کم کردن عرضــه ،اعتیاد را کاهــش دهند زیرا
این وظیفه ما و حاکمیت اســت؛ کاهش عرضه
موادمخدر باعث مصرف کمتر توسط افراد میشود
و لذا اولویت ما کاهش ایــن موضوع بوده اما این
اقدام برای ما کافی نیست.
اکثــر آســیبهای اجتماعی زیر
جموعه اعتیاد است
رئیــس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی
شهرداری اصفهان نیز در آیین مجازی اختتامیه
این جشنواره گفت :اســتان اصفهان در مواجه
شدن با آســیبهای اجتماعی دارای مشکالتی
اســت که در این زمینه نهادها باید اولویت خود
را انتخاب کرده و همه دســت در دست یکدیگر
برای بهتر شدن این شرایط تالش کنند .محمد
عیدی اظهار داشت :ســازمان اجتماعی کشور
اولویتبندی را انجام داده که در آن اولین آسیب
اجتماعی اعتیاد شناخته شده است و ستاد مبارزه
با موادمخدر در ابتدای این راه قرار دارد ،ما نیز با
در دست داشتن طرح اطلس از ریزترین مسائل
آسیبهای اجتماعی شهر با خبر هستیم که در
آن همــه موضوعات زیرمجموعه اعتیاد اســت.
گفتنی است؛ عالقهمندان برای مشاهده مجموعه
طرحهای «بشنو و باورنکن» میتوانند به سایت
 esfahanfarhang.irمراجعه کنند.

