
هوشنگ گلش��یری را اّولین بار یكی از 
شبهایی دیدم كه در كاخ جوانان اصفهان، 
در خیاب��ان می��ر، فیلم نمای��ش می دادند 
– و آن ه��م چ��ه فیلمهای��ی: آنتونیون��ی، 
فلینی، ویس��كونتی... همه ب��ه زبان اصلی 
و بدون زیرنویس. یك خالصه ی داس��تان 
چندسطری هم به آدم می دادند و جزئیات 
ماج��را را در حین تماش��ا فقط باید حدس 
می زدی. قبل از نمایش فیلم، ایستاده بودیم 
توی حیاط. ی��ك نفر گفت »این آقایی كه 
می بین��ی كیف دستش��ه و داره دم در قدم 
می زنه هوشنگ گلشیری یه.« موهای بلندی 
داشت. یك كیف مشكی زیپدار هم دستش 
ب��ود كه از بس كه توش چی��ز چپانده بود 
ب��اد كرده بود. تندتن��د قدم می زد و از دم 
در ورودی می رفت تا وسط حیاط و دوباره 
همین مس��یر را برمی گشت و اصلن به دور 
و ب��رش نگاه نمی ك��رد. اخمهاش توی هم 
ب��ود، توی فكر بود، مثل این كه چش��م به 
راه كس��ی باش��د و طرف دیر كرده باش��د. 

دیدم چه قدر به او می آمد كه نویس��نده باش��د. 
س��ال 1349 بود. چاپ دوم »ش��ازده احتجاب« 
تازه منتش��ر شده بود. من سال پنجم دبیرستان 
بودم و هوشنگ گلشیری معلم انشا بود، اما نه در 
دبیرستان ما. احمد گلشیری – برادر هوشنگ – 
معلم زبان انگلیسی بود و در دبیرستان ما بود، اما 
معلم كالس ما نبود. با او سالم و علیك می كردم و 
زنگ تفریح كه می شد، احمد به جای این كه برود 
توی دفتر چای و ش��یرینی بخورد، می ماند توی 
حی��اط و بچه ها دور او حلقه می زدند و با بچه ها 
بحث می كرد و بحثها به همه چی ربط داش��ت به 
ج��ز زب��ان و به جز درس و ب��ه همین دلیل من 
خودم را توی حلقه ی بچه ها جا می كردم و هیچ 
حرف��ی نمی زدم و توی هیچ بحثی هم نبودم، اما 
فقط گ��وش می دادم و خیلی خوش��م می آمد و 
كی��ف می كردم از این آقامعلمی كه به جای این 
كه برود توی دفتر پیش معلم های دیگر خستگی 
دركند و چای و ش��یرینی بخ��ورد، می ماند توی 
حیاط و آن قدر سر پا می ایستاد و با بچه هایی كه 
دوره اش ك��رده بودند حرف می زد تا زنگ تفریح 
تمام می شد و بچه ها دوباره باید برمی گشتند سر 
كالس و آقای معلم هم باید برمی گشت سر كالس 
و ب��ا هم��ان بچه هایی كه دوره اش ك��رده بودند 
راه می افت��اد می رفت به س��مت كالس و بحث و 
گفت و گو تا دم در كالس ادامه داش��ت و دم در 
كالس بچه ها متفّرق می شدند و بچه هایی كه مال 

كالس های دیگر بودند می رفتند پی كارش��ان و 
معل��م ه��م می رفت پی كار خ��ودش... و یك بار 
رفتم دبیرس��تان هاتف كه هوش��نگ گلش��یری 
آنجا معلم انش��ا بود و زن��گ تفریح بود كه رفتم 
و دیدم درس��ت مثل همان منظره ی توی حیاط 
مدرسه ی خودمان و حاال به جای احمد هوشنگ 
بود كه ایس��تاده بود آن وسط و بچه ها دوره اش 
كرده بودند و داش��ت درباره ی داس��تان هایی كه 
به او داده بودند حرف می زد و نكته هایی را تذكر 
می داد و جمعّیت بیشتری بود و زنگ تفریح هم 
ك��ه تمام ش��د، ول  كن معامل��ه نبودند و نه خود 
هوش��نگ تكانی به خودش می داد كه برود س��ر 
كالس و ن��ه بچه هایی ك��ه دوره اش كرده بودند 
متفّرق می ش��دند. تا این كه نیم س��اعتی بعد از 
زنگ، س��ر و كل��ه ی ناظم پیدا ش��د و به بچه ها 
نهیب زد كه »آقایون خیال ندارند تشریف ببرند 
س��ر كالس؟« و شنیدم یكی از بچه ها گفت »آقا 
اجازه؟ كالس همین جاس��ت!«... و یك روز رفته 
بودم دانشكده ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران. 
دیدم توی محّوطه ی جلوی دانشكده، دانشجوها 
جمع ش��ده بودند دور یك نف��ر. وقتی كه رفتم 
توی حلقه ای كه دور آن یك نفر بس��ته بودند و 
دیدم آن یك نفر هوشنگ گلشیری است، اصلن 
تعّج��ب نكردم. این حلقه عی��ن آن حلقه ای بود 
كه در دبیرس��تان هاتف اصفه��ان دیده بودم. با 
ای��ن تفاوت كه آنجا بچه ها نوجوان بودند و اینجا 

جوان، آنجا فقط پس��ر بودن��د و اینجا هم 
پس��ر بودند و هم دختر. داستان می دادند 
و داس��تان می گرفتن��د. ت��وی حاش��یه ها 
یادداش��ت نوش��ته بود و ت��ازه توضیح هم 
می داد ب��ه طرف. به یك نفر عتاب می كرد 
و به یك نفر می گفت »تو بهتر شدی نسبت 
به داس��تان قبلی، اما هنوز باید خیلی كار 
كنی.« داس��تان هایی را كه گرفته بود قول 
م��ی داد كه تا آخر همی��ن هفته و حداكثر 
تا ش��نبه یكش��نبه ی بعد بخواند... یكی از 
گله های او همیش��ه ای��ن بود كه چرا نباید 
مجل��ه ای باش��د كه دس��ت او باش��د تا او 
داس��تان های »بچه ها« را توش چاپ كند. 
چند سال بعد، یك مجموعه از داستان های 
ش��اگردهای خودش منتش��ر كرد به اسم 
»هش��ت داستان«، با مقّدمه ای از استاد. او 
حاال فقط معلم نبود، اس��تاد هم بود و یك 
عالمه شاگرد و نوچه و دست پرورده و مقلد 
داش��ت. مجله ی »مفید« بخ��ش ادبیاتش 
را س��پرد دس��ت او. و برای ای��ن كه ثابت 
كن��د ك��ه فقط داس��تان  ش��اگردها و نوچه های 
خ��ودش را چ��اپ نمی كند، یك داس��تان هم از 
غریبه ای چاپ كرد كه فقط یك س��الم و علیكی 
از س��الهای معلمی اش با او داشت... با این همه، 
با دلخوری چاپ كرد و ش��اكی بود شدید. گفت 
»تو كی می خواه��ی تكنیك یاد بگیری؟« گفتم 
»هیچ وقت.« گفت »آخه اینجا همه چی معلومه: 
معلومه كه هر كسی با هر كسی چه نسبتی داره، 
معلومه كه فالن جا كجاس��ت، معلومه كه ماجرا 
در چه زمانی اتفاق می افته...« گفتم »خب، چاپ 
نكنی��د.« حرفی نزد. گفتم »یادتون هس��ت یك 
زمانی می گفتید هیچ مجله ای داس��تان های ما را 
چاپ نمی كنه؟ حاال هم توی این مجله هس��تید 
و ه��م توی مجله های دیگ��ه...« واقعن می گفت 
»داستان های ما«. خودش را پرچمدار یك گروه 
داس��تان نویس می دانس��ت كه آمده اند تا همه ی 
س��نگرها – یعنی همه ی مجله ها – را فتح كنند. 
و »تكنی��ك« برای او یعنی پیچیده كردن ماجرا. 
خود نوشتن برای او و برای مقلدهای فراوانی كه 
داش��ت )و هنوز هم دارد( كار پیچیده ای نبود )و 
نیس��ت( و اما اصل ماجرا همانا »تكنیك« است 
و آن بالی��ی ك��ه با »تكنیك« س��ر یك ماجرای 
دودوتا چهارتا می آوری. عش��ق استادی هرگز او 
را رها نكرد. حتا وقتی كه می نوشت. و وقتی كه 
می نوشت، همان معلم و استاد بود كه می نوشت، 

نه نویسنده. نویسنده وقت نداشت.
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ظاهراً مرغ یك پا دارد و قرار نیس��ت تجربیات 
گذش��ته، چ��راغ راه آینده م��ان ش��ود. در دوره و 
زمانه اي كه ش��انس یافتن گنج براي نابرده رنج ها 
به مراتب بیش��تر ش��ده اگر عالم و آدم هم با هزار 
دلیل و برهان اب��راز مخالفت كنند اهمیتي ندارد 
چ��را كه همدان باید در لیگ برتر حضور داش��ته 
باش��د. اصاًل چه دلیلي دارد كه نگران تیمي – یا 
بهتر بگویم ش��هري – باش��یم كه با تالش و خون 
دل بس��یار پس از چند س��ال حضور در لیگ هاي 
سه و دو و یك توانسته است خود را با شایستگي 

به لیگ برتر برساند؟!
رفس��نجان ش��هري اس��ت كه حتي نیمي از 
امكان��ات همدان را هم ن��دارد ولي به لطف تدبیر 
و تالش و ثبات قدم توانس��ته به حق خود برسد؛ 
حقي كه متاسفانه – الاقل در فوتبال ما – دادني 

است نه گرفتني!

جالب ترین نكته این موضوع )هبه امتیاز سهمیه 
لیگ برتري مس رفسنجان به همدان و نفت تهران 
ب��ه اراك( تناقض آن با »اصل عدالت« آن هم در 
دوره شعار »عدالت محوري« است. اینكه مسووالن 
س��ازمان تربیت  بدني یا فدراسیون فوتبال به چه 
حقي مي خواهند نتیج��ه تالش ها و خون دل هاي 
چندس��اله جوانان و مدیران رفس��نجاني و تهراني 
را ضایع كرده و دودس��تي به دوس��تان همداني و 
اراكي ش��ان هدیه دهند و چه كس��ي پاس��خگوي 
رفس��نجاني ها و تهراني ه��ا خواهد بود نخس��تین 
پرسش��ي اس��ت كه به ذهن هر ش��نونده منصفي 

متبادر مي شود.
دیگر آنكه استان هاي خراسان رضوي، شمالي 
و جنوبي، اردبیل، مازندران، لرس��تان، سمنان و... 
نی��ز نماینده اي در لیگ برتر ندارند. بنابراین همه 
این استان ها هم قابلیت دریافت امتیاز مورد بحث 

را دارند هر چند تنها راه درست آن است كه همه 
این اس��تان ها نیز در كنار همدان و اراك از طریق 
قانوني و به شكل جوانمردانه یعني مبارزه در لیگ 

یك به لیگ برتر برسند.
تردی��دي نیس��ت ك��ه انتقال ه��اي بي ضابطه 
تیم هاي لیگ برتري كه بر اس��اس دستور ریاست 
قبلي س��ازمان تربی��ت بدني و سرپرس��ت فعلي 
وزارت نفت آغاز شده و با فشار معاون اول محترم 
رئیس جمهور ادامه دارد تجربه اي شكس��ت خورده 
اس��ت كه عالوه بر تباین آشكار با »اصل عدالت«، 
با روحیه و منش پهلواني و »رقابت سالم در شرایط 
برابر« نیز در تضاد است. شاید هنوز هم براي اصالح 
ای��ن روی��ه غلط و احقاق حق مردم رفس��نجان و 
نفتي هاي تهران دیر نباش��د؛ ضمن آنكه تردیدي 
ندارم كه مردم شریف اراك و همدان هم این گونه 

»تیم سازي« و »تیم داري« را نمي پسندند.
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هر شب، شب قدر
 ای��ن غائل��ه جری��ان انحراف��ي، دیگ��ر دارد 
حوصله سربر مي شود. یكي از مصادیق ابتذال همین 
اس��ت كه یك امري از فرط فراواني زیر دس��ت و پا 
بریزد. امروز هم بد و بیراه گفتن به جریان انحرافي 
در حكم وظیفه نانوشته هر كسي است كه بخواهد 

فعالیت سیاسي داشته باشد.
 خبرهایي كه ما درباره جریان انحرافي مي شنویم

- جمل��ه ام را اصالح كنم- اتهام هایي كه به بعضي 
اشخاص اسم و رسم دار منتسب به جریان انحرافي 
نسبت داده مي شود، اتهام هاي كم و كوچكي نیستند. 
اتفاقاً آدم هایي هم كه از این دست اتهامات را بر زبان 
مي رانند آدم هاي كوچك و معمولي نیستند. انتقاد 
جدي یكي از مداحان معروف هم همین بود كه چرا 
باید مردان بزرگ و اسم و رسم دار خود را خرج فالن 

آدم- فالن آدم معروف به جریان انحرافي- كنند؟
اگر فرمایش مداح معروف را ش��نیده باش��ید، 
مي دانید كه او مي گوید این آدم و این جریان اصاًل 
اینقدر ارزش ندارد كه ائمه جمعه و بعضي آقایان علما 
وارد بحث شوند بلكه باید به طنز و مطایبه چیزي 
بگوین��د و بگذرند. البته ورود علما به بحث جریان 

انحرافي نشان از اهمیت ماجرا هم دارد...
بحث واقعاً هم مهم است. هم اتهامي كه مي زنند 
مهم است، هم متهمان پست هاي مهم و حساسي 
دارند و هم معترضان مردان نامي و بزرگي به شمار 
مي رون��د براي همین ح��ق دارند مردمي كه وقتي 
خبرها را مي خوانند و اظهارنظرها را مي شنوند دچار 
دلهره ش��وند و نگران شوند كه چه اتفاقي دارد در 
شهرشان مي افتد. فقط مردم عادي نگران نیستند. 
ما روزنامه نگاران هم هر وقت مي خواهیم خبري را 
از روي سایت ها رونویسي كنیم كلي دست و دل مان 
مي لرزد كه »چه اتفاقي دارد مي افتد؟« واقعاً جاي 
نگراني ندارد؟ ما به كم آدم هایي نسبت بابي  گري و 
پی��روي از ابلیس و دزدي  و فس��اد مالي و رمالي و 

كف بیني و... نمي دهیم.
یك ك��دام از این اتهام ها اگر متوجه حتي یك 
مدی��ركل دور از مركز باش��د، جا دارد كه نیروهاي 
امنیتي دست به كار شوند و ضربتي ریشه فساد را 
بخش��كانند. با این همه خبر دلهره آور اما هنوز غیر 
از چند فالگیر ناشناس، كسي از پشت میزش كنار 
نرفته و اتفاقي براي كسي نیفتاده. همچنان خیلي از 
متهمان قرص و محكم سر كارشان حاضرند و به رتق 
و فتق امور مشغول اند. همچنان متهمان به رمالي و 
تبعیت از ابلیس و فراماس��ونري دسترسي به منابع 
مالي كشور دارند و حرف شان برو است و مي توانند 
چك بكشند و پول بدهند و كار كنند و طرف قرارداد 
باشند. پس آیا اتهام ها وجه حقوقي و قانوني ندارند؟ 
آی��ا اتهام ها از مقوله تهمت اند؟ نس��بت تكذیب به 
بعضي بزرگان خطاست. چند روز پیش از قول یكي 
از علما خواندیم كه حرف فقیه را نمي شود تكذیب 

كرد. تكذیب بار حقوقي و شرعي دارد.
از این طرف هم به هر دلیلي فعالً راي نظام و راي 
نیروهاي امنیتي بر این قرار نگرفته كه بگیر و ببند راه 
بیندازند و دست جریان انحرافي را از امور مهم كشور 
كوتاه كنند. در این میان سوال مهم این است كه آیا 
تا این حد الزم است توي دل مردم را خالي كنیم و 
هر روز صبح با یك نگراني جدید مواجه شان سازیم؟

من در مقام سوال نیستم. ترس دیگر دارم و آن 
اینكه مبادا از فرط تكرار، این اتهامات بي اثر شود یا 
قبح شان بریزد. اگر یك ماه پشت سر هم یك جریاني 
را منكوب كنیم، اما آن جریان همچنان بر مصدر امور 

باقي بماند، آیا قبح انحراف نمي ریزد؟
همین امروز كه داشتیم با گروه سیاسي روزنامه، 
خبرهاي سیاسي را مرور مي كردیم، متوجه شدم كه 
خبرهاي جریان انحرافي را همه با یك نوع بي تفاوتي 
بازگو مي كنند. انگار كه دارند یك خبر روتین و هر 
روزي را تیك مي زنند. وقتي پرس��یدم چرا اینقدر 
بي تفاوت؟ گفتند گر هر شب شب قدر بودي/ دیگر 

شب قدر بي قدر بودي

حلقه محاصره زاينده رود
صدور مجوز اجراي پروژه هاي انتقال آب تنها باید 
محدود به مواردي ش��ود كه هدف تامین آب شرب 
و بیم مهاجرت انس��اني باشد. حدود هفت درصد از 
13۰ میلیارد آب قابل استحصال كشور )یعني حدود 
1۰ میلیارد مترمكعب( نیاز ش��رب جمعیت ایران را 
برطرف مي كند. در صورتي كه مدیریت خردمندانه اي 
بر منابع آبي كش��ور حاكم باش��د، در بحراني ترین 
ش��رایط خشكسالي كشور هم این میزان آب شرب 
مورد نیاز قابل تامین اس��ت. شهرس��تان كاشان به 
دنبال اس��تان شدن اس��ت. به نظر مي رسد از همه 
مولفه ها و پتانسیل هاي مورد نیاز براي استان شدن 
هم برخوردار باشند به جز جمعیت، كه براي دستیابي 
به این پتانسیل هم نیاز به ازدیاد جمعیت دارند كه 
خارج از ظرفیت و تحمل اكولوژیكي سرزمین ش��ان 
است و مي خواهند با انتقال آب زاینده رود- به صورت 
موقت هم كه شده- این ظرفیت سازي را انجام دهند 
و مهم نیست كه به ناپایداري زیست بوم هاي اطراف 
زاینده رود در اس��تان هاي چهارمحال و بختیاري و 
اصفهان و به هم خوردن نظام طبیعي این رودخانه 
ه��م بینجام��د! البته چنین توس��عه اي كه منطبق 
ب��ر خواهش هاي اكولوژیكي س��رزمین نیس��ت، در 
درازمدت به ضرر خود مردم شریف كاشان نیز بوده 
و در درازمدت این چیدمان توسعه متزلزل خواهد بود. 
بار دیگر آن اصل كلیدي در محیط زیست- موسوم به 
پروانه- را مرور مي كنیم تا در یابیم كه اجزاي طبیعت 
از چنان حساسیت و شكنندگي و ارتباطي با یكدیگر 
برخوردار هستند كه نمي توان واقعیت قوانین حاكم بر 
آنها و توانمندي هاي بوم شناختي شان را نادیده گرفت. 
هم��ان طور كه مردم دیار بختیاري در سرچش��مه 
زاین��ده رود و كارون بزرگ باید ب��ه حقوق مردمان 
پایین دست احترام بگذارند، مردمان دیار زاینده رود 
و كارون در اس��تان هاي اصفه��ان و خوزس��تان نیز 
نمي توانند حقابه طبیعي مردمان باالدست در استان 
چهارمحال و بختیاري را نادیده گرفته و باعث تنش 
و بحران در این اس��تان ش��وند. ما حق نداریم هیچ 
بخشي از رودخانه را از حیز انتفاع خارج كرده، آن را 
نابود كنیم و حیات زیستمندان آن را به خطر  اندازیم. 
رودخانه ها به صورت طبیعي داراي حرمت هستند و 
باید همواره جریان داشته باشند. جریان رودخانه ها 
نشانه شادابي و نشاط یك سرزمین است و كسي حق 
ندارد به بهانه هاي اقتصادي، سیاسي و اجتماعي مانع 
از جریان آنها شود. با این اوصاف، چنین طرح كالني 
قطعاً باید داراي مطالعات ارزیابي زیست محیطي باشد. 
حال پرسش این است كه چگونه این ارزیابي منجر 
به صدور مجوز مي ش��ود و چرا این ارزیابي توس��ط 
سازمان محیط زیست منتشر نمي شود و در اختیار 

عموم قرار نمي گیرد!؟
*كارشناس منابع طبيعي 

جواد طوسي
منتقد سينما

جعفر مدرس صادقی
داستان نويس

»س��ینماي سیاس��ي« این دوران م��ا وضعیت 
عجیبي پیدا كرده است. اگر فیلم »پایان نامه« )حامد 
كالهداري( متر و معیار و بضاعت واقعي »س��ینماي 
سیاس��ي« ما باشد، كالهمان حس��ابي پس معركه 
است. استارت اولیه در جهت واكنش به رویدادهاي 
سیاسي/ اجتماعي سال 88 در محیطي دانشجویي و 
بعد یكسري تعقیب و گریزهاي بي منطق و مبهم و 
تالش ناموفق براي ایجاد تعلیق و شوك در تماشاچي.

آیا این است تعریف عیني و درست از »سینماي 
سیاسي«؟ تا آنجا كه مي دانیم »فیلم سیاسي« اصیل 
و قاعده مند باید از دل شرایط بیرون بیاید )حتي اگر 
بخواهد با گذشته و تاریخ و آدم ها برخورد تاویل پذیر 
داشته باشد( تا بتواند به خوبي با مخاطب  زمانه ي خود 
ارتباط برقرار كند. با آنكه مسعود كیمیایي خودش 
را فیلمسازي »اجتماعي«  مي داند )نه سیاسي(، ولي 
خیلي ها از »گوزنها« و »سفر سنگ « و »خط قرمز« 
و »اعتراض« به عنوان نمونه هاي ش��اخص و واقعي 
»سینماي سیاسي« یاد مي كنند. در سینماي جهان 
با نمونه هاي متفاوتي از این نوع سینما مواجه هستیم. 
اگر »فیلم تبلیغاتي« را هم جزیي از سینماي سیاسي 
بدانیم، »پیروزي اراده« خانم »لني ریفنش��تال« به 
لحاظ اس��تحكام زبان بص��ري، یك نمونه ي موفق و 
ماندگار در حوزه ي س��ینماي مستند سیاسي است. 
همچنین تعداد قابل توجهي از فیلم هاي »فرانچسكو 
ُرزي« مانند »سالوا توره جولیانو«، »جسدهاي عالي«، 
»الك��ي لوچیانو« و »ماجراي ماته ئي« را مي توان به 
عنوان آثار خوش ساخت و قابل تعمق سیاسي نام برد 
یا در همین س��ینماي ایتالیا )به لحاظ بافت ملتهب 
اجتماعي/ سیاس��ي اش در بعض��ي از مقاطع تاریخ 
معاص��ر و فعالیت هاي جنبش چپ( با فیلمس��ازان 
شناخته شده و معتبري چون »ماركو بلوكیو«، »الیو 
پتري« و »برتولوچي« )دوره ي اول فیلمس��ازي اش( 
در عرصه سینماي سیاسي روبه رو بوده ایم. اما یكي از 
جنجالي ترین و تاثیرگذارترین فیلمسازان سیاسي ساز 
»كوستا گاوراس« با فیلم هاي معروف »Z«، »حكومت 
نظامي« و »اعتراف« بوده است. زماني فیلم »Z« او 
در همین ش��هر تهران در محیط هاي دانشجویي و 
نمایش هاي فوق العاده ي بعضي از سینماها هواخواه 
زیادي داشت و عده اي با سوت، موسیقي شنیدني و 
پرضرباهنگ »میكیس تئودوراكیس« را مي نواختند. 

با آنكه برخي از منتقدان و فیلمسازان »گاوراس« را 
متهم به مامور سیا بودن كردند و عقیده داشتند این 
قبیل فیلم ها س��وپاپ اطمینان خوبي براي جوامع 
ملتهب و برخوردار از گرایش هاي رادیكال هستند ولي 
به هر حال او كارش را بلد بود و زبان سینما را خوب 
مي شناخت. البته اگر بخواهیم با تعاریف دوستاني مثل 
»فرزاد موتمن« براي این جنس س��ینما محدودیت 
بیش از حد قائل شویم و تفسیر مضیقي براي آن قائل 
شویم، فقط باید به فیلمساز مورد عالقه ي ایشان یعني 
ژان لوك گدار )در بعضي از مقاطع فیلمسازي اش( اقتدا 
كنیم  یا نگاه فرمالیستي »آیزنشتاین« در تعدادي از 
فیلم هایش مثل »اعتصاب«، »اكتبر« و »كهنه  و نو« 
را سیاسي بدانیم. فیلمساز سیاسي حتي اگر بخواهد 
موج س��واري كند و در باغ سبز نشان دهد و یكي به 
نعل و یكي به میخ بزند یا در برابر یك جنبش اصیل 
یا انحرافي موضع گیري صریح و تند داشته باشد، در 
وهله ي اول باید دنیاي مستقل خودش را خوب تصویر 
كند و فضایي باورپذیر ارائه دهد. اتفاقاً فیلم سیاسي 
باید بیش از گونه هاي دیگر از جنس و زبان س��ینما 
باش��د تا از این طریق، حرف��ش را به مخاطب خود 
بقبوالند یا هنرمندانه او را مرعوب كند. »س��ینماي 
سیاسي« در ذات خود مي باید تاثیرگذار باشد، حتي 
با كالم و ش��عارهاي دهان پرك��ن و تحریك آمیز و 
تهییج كننده... فیلم سیاسي/ اجتماعي اگر خوب و 
عاشقانه ساخته شود، مي تواند حرف زمانه ي خودش 
را مثل »گوزنها« در كانون »رفاقت« بزند و بغض ما 
را بتركاند یا در همراه شدن با یك سنگ آسیاب، از 
عزت و آزادگي و روي گرده ي زمین سنگیني  كردن 
بگوید. اما اگر بخواهیم با جایزه دادن و نمایش یك 
اتومبیل پراید مش��كي در جلوي »سینما آزادي« و 
توزیع انبوه پاكت هاي حامل برگه هاي تخفیف بلیت 
در خانه ه��ا و مغازه ها خلق اهلل را به دیدن فیلمي با 
برچسب سیاسي ترغیب كنیم، بدجوري سوراخ دعا 
را گم كرده ایم. فیلمساز »سیاسي ساز« یا باید به خود 
و مخاطبش دروغ نگوید و به حرفي كه مي زند اعتقاد 
داشته باشد، یا از ابزار سینما در جهت بیان دیدگاه 
)ولو افراطي و یكجانبه و فرمایشي( خود، هوشمندانه 
استفاده كند. خالصه ي كالم، فیلم سیاسي ساختن 
كار هر كس��ي نیس��ت و َجَنم و ش��ناخت و درك 

جامعه شناسانه و توانایي مضاعف مي خواهد.

این روزها كتاب »دگرگوني« میشل بوتور را كه 
مرضی��ه بحریني ترجمه كرده بازخواني كرده ام. این 
كتاب یكي از رمان هاي بزرگ و تعیین كننده ادبیات 
فرانس��ه اس��ت كه خانم بحریني آن را بسیار شیوا و 
روان ترجمه كرده است. كتاب دیگري كه خواندنش 
شوق و ذوق مطالعه را در درونم بیشتر كرد »ویس و 
رامین« فریده گلبو است. خانم گلبو ماجراي عشقي 
»ویس و رامین« را بسیار جالب بازنویسي كرده است. 
صناعت ادبي مدرن را در بازآفریني قصه  اسطوره ها به 
كار برده است. گلبو قصه فخر الدین اسعد گرگاني را 
كه در روزگار اشكانیان مي گذرد، به روزگار ما آورده 
است. زن گرایي در »ویس و رامین« فریده گلبو بسیار 
برجسته است. البته من زن گرایي را معادل فمینیسم 
به كار مي برم و معتقدم داس��تان هاي دیگر گلبو هم 
در راستاي برجسته كردن زن گرایي نوشته شده اند 
ولي این كتاب بهترین فرصت نویسنده براي برجسته 
كردن این موضوع بوده است. داستان »نفس تنگي« 

فرهاد حیدري گ��وران هم خیلي مرا متاثر كرد. این 
كتاب داستان بمباران ش��یمیایي روستاي »زرده« 
اس��ت. این روستاي باستاني كه معبد اهل حق آنجا 
واقع ش��ده است جزء روستاهاي مقدس است كه به 
شیوه اي ناجوانمردانه در سال هاي آخر جنگ بمباران 
شیمیایي شده و عارضه هاي آن بعد از گذشت دو دهه 
هنوز به جا مانده است. اما در مورد موسیقي باید بگویم 
به تازگي یك گروه موس��یقي به نام »آلبا« را كشف 
كردم. این گروه از تركی��ب نوازندگان و خوانندگان 
كرد و فرانسوي به وجود آمده است. كار تلفیقي این 
گروه شگفت انگیز است. ملودي هاي كردي با آوازهاي 
مذهبي قرون وسطاي فرانسه و پرتغال تركیب شده 
و هم خواني فوق العاده اي ایجاد كرده اس��ت. كارهاي 
گروه »آلبا« در عین مدرن بودن بسیار اصیل هستند 
و به ش��دت تاثیرگذار. راستش را بخواهید این روزها 
گ��وش دادن به موس��یقي این گ��روه را به خیلي ها 

توصیه كرده ام.

اكران جهاني »جدایي نادر از سیمین« جدیدترین 
ساخته اصغر فرهادي از امروز- 18 خردادماه )8 ژوئن( 
در س��ینماهاي فرانسه آغاز مي شود. كمپاني »ممنتو 
فیلمز« كه پخش جهاني »جدایي نادر از سیمین« را 
پیش از جشنواره فیلم »برلین« برعهده گرفته است با 
همكاري شركت »دریم لب« )dreamlab( و نسرین 
میرشب »جدایي نادر از سیمین« را پخش بین المللي 
مي كند. نس��رین میرشب به ایس��نا گفت: »جدایي 
نادر از س��یمین« در هفت��ه اول با 1۰6 كپي در تمام 
فرانس��ه اكران مي شود و در هفته دوم 4۰ كپي اضافه 
مي شود كه در مجموع 146 سینما در كل فرانسه كه 
4۰ سینماي آن در پاریس و حومه آن قرار دارد، فیلم 
را به نمایش مي گذارن��د.« به گفته این پخش كننده 
جهاني؛ به لحاظ تبلیغات و تعداد سینماهایي كه فیلم 
را به نمایش مي گذارند، اكران عمومي »جدایي نادر از 
سیمین« بزرگ ترین اكران یك فیلم ایراني در فرانسه 
است. میرشب از استقبال بي سابقه مطبوعات و منتقدان 

 فرانسه از اكران عمومي این فیلم خبر داد.  روز گذشته 
� 17 خردادماه � یك روز پیش از آغاز اكران عمومي فیلم 
»جدایي نادر از سیمین« در فرانسه، نمایش ویژه اي براي 
فیلم برگزار شد. اصغر فرهادي و لیال حاتمي مهمانان 
ویژه این نمایش بودند كه در یكي از سینماهاي پاریس 
برپا خواهد شد. »جدایي نادر از سیمین« گرچه هنگام 
ساخت با مش��كالت فراواني روبه رو شد و سرانجام با 
ح��ذف نام فرهادي به عنوان تهیه كنن��ده اجازه ادامه 
فیلمبرداري صادر شد اما بعد از اكران نه تنها از سوي 
منتقدان بلكه از جانب مدیران دولتي هم مورد ستایش 
قرار گرفت. فرهادي با این فیلم تمام جایزه  هاي ارزشمند 
جشنواره برلین را درو كرد. این فیلم پس از فرانسه از 4 
تیرماه )14 جوالي(  در آلمان اكران عمومي مي شود. 
همچنین ناني مورتي، كارگردان نام دار سینماي جهان، 
حق توزیع و پخش جدیدترین ساخته  »اصغر فرهادي« 
را در ایتالیا خریداري كرده است و تصمیم دارد آن را 
به طور گسترده در سینماهاي ایتالیا به نمایش بگذارد.

معاون س��یما در نامه اي به مدیران ش��بكه هاي 
تلویزیوني خواستار رعایت ادب، اخالق و حریم ها شد. 
به گزارش مهر علي دارابي در این نامه كه خطاب 
به مدیران شبكه ها نوشته شده خواستار پایبندي به 
مروت و جوانمردي در برنامه هاي تلویزیوني شده است. 
معاون سیما همچنین از مدیران شبكه ها خواسته است 
تذكر خیرخواهانه دادستان كل كشور را سرلوحه همه 
برنامه ه��اي تلویزیون قرار دهند. این نامه در حالي به 
مدیران ش��بكه ها ابالغ ش��ده است كه چندي پیش 
دادس��تان كل كشور در تلویزیون از یك برنامه انتقاد 
كرد. دادستان كل كشور در یك برنامه زنده تلویزیوني 
پ��س از پخش وله اي كه فردي نس��بت به چگونگي 
وضعیت پرونده فائزه هاشمي رفسنجاني سوال كرد، 
گفت: »خواهش��م این است وقتي مي خواهید از افراد 
ن��ام ببرید، افرادي كه هن��وز حكمي علیه آنها صادر 
نشده، خودتان را جاي آنها قرار بدهید.« او خطاب به 
مجري برنامه گفت: »در رسانه به خصوص ملي با این 

تعابیر كه شما االن عنوان كردید، نسبت به هركسي، 
باید دقت بیشتري داشت. زماني كه اسامي افراد مطرح 
مي شود، آن فرد اگر نتواند در این شبكه و همین رسانه 
از خودش دفاع كند و توضیحي بدهد ممكن اس��ت 
حقش ضایع ش��ود. كاري نداریم چه كسي باشد، هر 
كسي مي خواهد باشد.« او در پاسخ مجري كه عنوان 
كرد »این یك سوال مردمي بود«، ادامه داد: تا حكمي 
در این مورد صادر نشده، نباید حرفي زد. تعابیر شما 
در طرح سوال یك مقدار بیشتر از آن سوالي بود كه 
من شنیدم. در مورد این مسائلي كه طرح شد، پرونده 
گش��وده شده و جاري و ساري اس��ت. دادستان كل 
كشور در پایان برنامه از مجري برنامه یك دقیقه وقت 
خواست كه مجري پاسخ داد: شما تنها 1۰ ثانیه زمان 
دارید. او در این 1۰ ثانیه نسبت به موضوعات مطروحه 
در این برنامه گفت: واقعاً ببینیم مسائل اصلي مملكت 
چه چیزي است، شاید برخي از آنها اولویت بیشتري 
نسبت به موضوعاتي كه امروز به آنها پرداختیم، داشتند.
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شناسنامه

كاسه نمد
حافظ: »از خطا گفتم ش��بي موي تو را مشك 

ختن/ مي زند هر لحظه تیغي مو براندامم هنوز«
آمده »از خطا گفتم« و من هم در تفس��یر این 
شعر مي خواهم بر خطا بگویم احتماالً دلیل نرفتن 
رئیس دولت به ارمنستان كه یك سفر رسمي و از 
پیش اعالم شده بوده، این موارد است: الف- خیر، به 
ممنوع الخروج بودن جریان انحرافي ربطي نداشته، 
هواپیما كاس��ه نمدش مش��كل پیدا ك��رده بوده. 
ب- آگاهان معتقدن��د ارتباطي با ممنوع الخروجي 
كسي نداش��ته و هیات دولت یادش آمده، اوا خدا 
مرگ��م بده، ظهر جایي دعوت داریم، كلي هم تهیه 
دی��دن، به همین دلیل نرفته اند. ج- یك بار عرض 
ك��ردم مباحثي همچون ممنوع الخروجي دخلي به 
ماج��را ندارد. اطالعات دقیق در دس��ت اس��ت كه 
خلبان گفته وضعیت جاده مس��اعد نیست من هم 
راه رو وارد نیس��تم، نرفته ان��د. د- گیر ندین ربطي 
به اون قضیه نداره! نخواس��ته بره اصاًل، خوب شد؟ 
لس��ان الغیب آورده »مي زن��د هر لحظه تیغي« این 
شعر دو معنا دارد؛ یكي اینكه من را یاد این كاسه 
بشقابي هایي مي اندازد كه هر لحظه از توي كوچه، 
مقابل پنجره خانه آدم رد مي ش��وند و اصرار دارند 
به زور همه چیز آدم  را بخرند! تفسیر دوم هم من 
را یاد حرف هاي معاون تربیت بدني، خانم اكبرآبادي 
مي اندازد كه پس از آنكه ناظر فیفا نگذاشته مسابقه 
فوتب��ال بان��وان ایران ب��ا اردن برگزار ش��ود گفته 
»حیثیت فیفا بازیچه یك بحریني ش��د«. مش��كل 
ماجرا را دقیق متوجه نشدم پس از خانم اكبرآبادي 
مي پرسم: الف- مشكل از بحریني بودن طرف است؟ 
یعني اگر حیثیت فیفا بازیچه یك سوریه اي مي شد 
مش��كلي نبود؟! ب- دقیقاً كدام قسمت از حیثیت 
فیفا بازیچه بحریني ش��ده، قس��مت م��ورد نظر را 
معلوم كنید. ج- اگر حیثیت  جاي دیگري جز فیفا 
بود ایرادي نداشت؟ د- از این به بعد به جاي آنكه 
نگران حیثیت فیفا باشید لباس تیم را با مسووالن 

مربوطه چك كنید، مرسي! 
خواجه ش��یراز گفته »موي تو را مشك ختن« 
منظورش بي تردید به محمد علي آبادي بوده كه پس 
از زمامداري وزارت نفت گفته »به دنبال ریاست بر 
نفت نیس��تم« یعني احتماالً سرپرست وزارت نفت 
شده تا ریاست آب و فاضالب را برعهده بگیرد! كاًل 

حال همه خوب است، قبول ندارید؟

مغازله

سجادپور: خبر بركناري معاون 
سينمايي تخيلي است

مدی��ر اداره كل نظ��ارت 
و ارزش��یابي وزارت ارشاد با 
تكذی��ب خبر بركناري جواد 
ش��مقدري تاكید ك��رد این 

موضوع تخیلي بیش نیست. سیدعلیرضا سجادپور 
مدیر اداره كل نظارت و ارزشیابي در پاسخ به شایعه 
بركناري جواد شمقدري معاون سینمایي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي گفته: »این خبر حقیقت 
ندارد. این اخبار تخیالت برخي از افراد است و به 

عقیده من حتي ارزش پاسخ دادن نیز ندارد.«

برنامه »نود« و انتقال تيم هاي تهراني به شهرستان ها

تصميمگيريدرتاريكيمطلق
زمان��ي كه برنامه این هفته »نود« را تماش��ا 
مي كردم به یاد ش��هر اشتوتگارت آلمان افتادم. 
یك س��الي بود كه در آن شهر هر روز تظاهرات 
دائمي از س��وي مردم انجام مي گرفت. دلیل آن 
ه��م اعتراض به اختصاص بودج��ه هنگفتي بود 
كه دولت براي تغییر س��اختار ایس��تگاه مركزي 
راه آه��ن این ش��هر تصوی��ب كرده ب��ود. بعد از 
ماه ه��ا اعتراض، دولت آلمان تصمیم گرفت یك 
سیاس��تمدار بازنشسته قدیمي را انتخاب كند تا 
با مردم گفت وگو كند. مذاكرات هفته ها به طول 
انجامید و در نهایت نتیجه آن تصویب قانوني بود 
مبني بر اینكه از آن پس پروژه هاي بزرگ پیش 
از تصویب دولت، به همه پرس��ي مردم گذاش��ته 
ش��ود. این قانون جلوي بسیاري از تضادها میان 
دولت و مردم را گرفت. این قانون سبب مي شود 
اقدام��ات و پروژه ه��اي بزرگ كه توس��ط دولت 
انج��ام مي گیرد، پیش از آنك��ه با مخالفت مردم 
مواجه ش��ود، به همه پرسي گذاشته شود تا نظر 
مردم اعمال ش��ود. باید قبول كرد در بسیاري از 
زمینه ه��ا غربي ها از ما جلوترند، پیش��رفته ترند. 
در فوتب��ال نی��ز ما س��عي كرده ای��م از غربي ها 
كپي برداري كنیم. اما به جاي اینكه از پیشرفت و 
نقاط مثبت فوتبال در مغرب زمین كپي  برداریم، 
از دستكاري ها، فساد و ... كپي كرده و مي كنیم. 
همین باعث ش��ده فاصله فوتبال ما با آنها حفظ 
ش��ود. معتقدم سیاس��ت جهان��ي فوتبال نیز در 
همین راستاست؛ اینكه آنها مي خواهند فاصله ها 
باقي بماند. آنها مشكالت خودشان را كه به آنها 
دچار هس��تند به فوتبال ما ص��ادر مي كنند. در 
این س��و هم ما به جاي اینكه راه حل هاي آنها را 

كپي كنیم مش��كالت را كپي مي كنیم. آنها براي 
اینكه پروژه هاي بزرگ شان به مشكل نخورد، چه 
مي كنند؟ یك همه پرسي مي گذارند. با تماشاي 
برنامه »نود« در دوشنبه شب متوجه شدم كه این 
اقدامات در این مكان و فضا امكان پذیر نیس��ت. 
پروژه اي كه در گذشته شكست خورده و جواب 
منفي گرفته دوباره تكرار مي شود. در اینجا باید 
اعتراف��ي بكنم. من زماني كه تیم »پاس تهران« 
به ش��هر همدان منتقل ش��د، جزء موافقان این 
انتق��ال بودم. چون مي دیدم نی��روي انتظامي و 
ته��ران دیگر پ��اس را نمي خواهد. ای��ن تیم به 
مرحله خاصي رس��یده بود. و اینكه سرانجام این 
تیم یك منزلي پیدا كرده اس��ت. اما با وضعیتي 
ك��ه براي این تیم و دیگر تیم هاي انتقالي پیش 
آمده، متوجه ش��دم این اقدام اشتباه است. شما 
اگ��ر یك گیاه��ي را از زمین بكنی��د و به زمین 
دیگ��ر منتق��ل كنید، زمین ب��ه زمین كنید، آن 
گیاه خش��ك مي شود. همان گونه كه تیم »پاس 
تهران« خش��ك شد. اكنون دوباره این اتفاق در 
حال رخ دادن اس��ت. و این نشانه این است كه 
ما با آدم هاي منطقي روبه رو نیس��تیم. لیگ هاي 
اروپای��ي را ببینی��د. بوندس لی��گاي آلم��ان را 
ببینی��د. چقدر قانونمند و منظم هس��تند. تیمي 
ك��ه مي خواهد ب��ه لیگ باالتر صع��ود كند باید 
تمام ش��رایط را داشته باشد. این شرایط از قبل 
مشخص شده است. جاي چانه زني وجود ندارد. 
»مس سرچشمه« صعود كرده، یكباره مي گویند 
صاح��ب این تیم با دیگر تی��م لیگ برتري یكي 
اس��ت. این عدم قانونمن��دي یكي از دالیل عدم 
نتیجه گیري ه��اي فوتب��ال ماس��ت. زمان��ي كه 

اروپایي ه��ا نتیج��ه مي گیرن��د به خاط��ر همان 
همه پرسي هاست. همه پرسي كه در اینجا اهمیت 
ندارد. باید بگویم قانونمندي در فوتبال ما كمتر 
از فروش��ندگان دوره گرد است. فروشنده اي كه 
یك چرخ دستي دارد باالخره مي داند شهرداري 
كجا براي فروش جنسش جا تعیین كرده است، 
كجا بایس��تد، از نظر بهداشتي باید چگونه باشد 
و... ام��ا فوتب��ال ما هنوز كه هنوز اس��ت از نظر 
قانونمندي هم س��طح افغانستان، پاكستان، نپال 
و ... اس��ت. یكس��ري قوانین، قوانین كه نه رسم 
و رس��وم »من در آوردي« بگویم بهتر است، اجرا 
مي ش��ود. كس��اني از راه مي رس��ند، آنهایي كه 
تاثیرگذارترن��د تصمی��م مي گیرن��د. در برنام��ه 
»نود« آن چیزي كه باعث تعجبم ش��د این بود 
كه همه افرادي كه صحبت كردند، كه بیشترشان 
هم مس��وول بودند، س��خنان منطق��ي گفتند و 
مي گفتند این انتقال ها اقدامي اش��تباه است اما 
ب��از هم این اتفاق در حال رخ دادن اس��ت. من 
همیش��ه گمان مي كردم عدم موفقیت فوتبال ما 
در سطح بین المللي، به خاطر نبود افراد منطقي 
و معقول اس��ت. اما دوشنبه شب دریافتم ما این 
دس��ته آدم ها را داریم. كارش��ناس و انسان هاي 
معقول و منطقي داریم اما این دس��ته از آدم ها 
در كار اجرای��ي هی��چ نقش��ي ندارن��د. از عادل 
فردوسي پور گرفته تا یوسف نژاد و ... ایراد ما این 
اس��ت كه كار اجرایي دست افرادي است كه نه 
كارشناسند و نه معقول و نه منطقي. در تاریكي 
محض، در جایي كه ما آن را نمي بینیم تصمیمي 
گرفته مي شود كه این تصمیم خراب كننده است، 

همچنان كه فوتبال ما خراب شده است.
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مهرنامه منتشر شد
ش��ماره  دوازدهمی��ن 
منتشر  »مهرنامه«  ماهنامه 
ش��د. در ای��ن ش��ماره كه 
تصویري از عزت اهلل سحابي 
ب��ر روي آن نق��ش بس��ته 

جش��ن نامه اي براي او نیز منتشر شده است. در 
این جشن نامه روایت هایي از سیدمحمود دعایي، 
عبدالمجید معادیخواه، سعید مدني، سیدكاظم 
اكرمي، سوس��ن ش��ریعتي به هم��راه خاطرات 
منتشرنش��ده مهن��دس س��حابي را مي خوانیم. 
به غیر از جش��ن نامه، پرونده هایي درباره تاریخ 
معاصر، ماكیاول خواني، آرون ریمون، نقد سارتر 
و ابن رشد را از نظر مي گذرانیم. در بخش كتاب 
این نش��ریه نیز مي توانید نقدهایي بر كتاب هاي 
اقلیم خاطرات، سیستم انتخاباتي امریكا و وضع 
بشر نوشته آرنت را بخوانید. دوازدهمین شماره 
»مهرنام��ه« در 264 صفح��ه و با قیمت 6۰۰۰ 

تومان در دسترس عالقه مندان قرار دارد.


