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نشست روز

بيست ويكمين نشس��ت از مجموعه درس گفتارهايي 
درباره سنايي به »حديقه س��نايي و مقاالت شمس« 

اختصاص دارد. 
 روابط عمومي مركز فرهنگي ش��هركتاب درباره اين 
نشس��ت توضيح داده اس��ت: »نفوذ ابيات و مضامين 
حديقه در مقاالت ش��مس بررس��ي خواهد شد تا هم 
جل��وه اي ديگر از جاي��گاه و تاثيراِت س��نايي در ادب 
فارسي و عرفان اس��امي واكاوي شود و هم گامي در 
شناخت ش��مس پيش برويم. حديقه الحقيقه سنايي 
اولي��ن مثنوي بلن��ِد عرفاني در زبان فارس��ي اس��ت 
و تاثيري گس��ترده و منحصر به ف��رد بر منظومه هاي 
عرفاني پس از خود داش��ته. از اين بين، تاثير سنايي 
و حديقه اش بر مقاالت ش��مس كه مرشِد موالناست 
بس��يار و آش��كار اس��ت. ش��مس با اينكه ناِم بيشتر 
گذش��تگان را با نوعي انتقاد ياد مي كند، و س��نايي را 
هم در اين مي��ان بي نصيب نمي گذارد، ام��ا از آثار او، 
به ويژه حديقه، بس��يار تاثير مي پذيرد«. اين نشست 
امروز و ساعت چهارونيم بعدازظهر در مركز فرهنگي 
شهركتاب با سخنراني دكترمهدي ساالري نسب آغاز 

مي شود«. 

درسگفتارهايي درباره سنايي

تيتر مصور|كوري 
سيلوانو  ملو

متن در حاشيه سيمرغ زير ذره بيندر همين حوالي

هشتگ روز

چ��هره ه�اي  ي��ادآوري 
پيشكسوت ش��ايد از اين 
جهت مناس��ب باشد كه 
م��ا ب��ه آن بهان��ه نگاهي 
رون��د  و  تاريخچ��ه  ب��ه 
بخش ه��اي هنري جامعه 
بيندازيم و زندگي كس��اني را ك��ه در مقاطعي 
توانس��ته اند خاقيت ماندگاري از خودشان به 
جاي بگذارند، مرور كنيم. مي توان گفت نسلي 
از هنرمنداني كه در دهه هاي بيس��ت، س��ي و 
حتي چهل فعالي��ت مي كردن��د، تقريبا ديگر 
در مي��ان ما نيس��تند ولي آثارش��ان همچنان 
جاري و برقرار اس��ت، در اذهان عمومي وجود 
دارد و بعد از گذش��ت مدت ها هن��وز ورد زبان 
مردم است. اين نشان  مي دهد كه عيار آن آثار 
در حدي بوده و هس��ت كه بتواند در س��نوات 
طوالني مان��دگار بماند. اين يك اتفاق بس��يار 
ارزشمند است. چرا كه در شرايط موجود و در 
اين زمانه آثار كمتري را مي بينيم كه به اندازه 
آن آث��ار قديمي و ب��ه ياد ماندن��ي، ماندگاري 

داشته باشد. 
اما آنچه مهم اس��ت در واقع بخش هاي مربوط 
به آموزه هايي اس��ت كه اين آثار براي آيندگان 
از خودش به ج��اي مي گذارد. آث��ار هنري در 
حقيق��ت ي��ك ن��وع مان��دگاري و بخش هاي 
آموزش��ي دارد كه اينها در نس��ل هاي بعد به 
ش��كلي ادامه پيدا مي كند و خ��ود اين بخش 
ت��داوم خاقيت هاي هن��ري در ي��ك جامعه 
را ش��كل مي دهد. اگر نقاشي، ش��عر يا بعضي 
از آث��ار موس��يقي در كش��ور ما ام��روز هم در 
بخش هاي��ي حض��ور پررنگي داش��ته باش��د، 
ناش��ي از تداوم اين كار در س��ال هاي مختلف 
اس��ت؛ اينكه ه��ر ك��دام از اي��ن بخش ها به 
نوعي در آث��ار آيندگان متجلي ش��ده و حتي 
ممكن اس��ت از تجربه  آنها هم اس��تفاده كنند 
و از قضا آن تجربه ها ارزش��مند هم باشند. در 
عين حال ما جامعه ش��اكر و متوجهي نسبت 
به اين موضوع��ات داريم و به نظ��ر من يكي از 
بخش هاي تاثيرگ��ذار در كار هنرمندان براي 
ادامه خاقه ش��ان هم اتفاقا همين است؛ اينكه 
آثار هنرمندان ديده مي شود، شنيده مي شود 
و عم��وم جامعه به اي��ن آثار و مان��دگاري آنها 
توج��ه دارد، بخش ه��اي خاقه اي ك��ه يگانه 
هست را مي اس��تايند، مي شناسند و در نهايت 

آن بخش ها مي مانند و ماندگار مي شوند. 
در مورد بيژن ترقي بايد بگويم كه ايش��ان در 
يك ب��ازه زماني طوالني، يكي از ترانه س��رايان 
برجس��ته كش��ور م��ا بوده ان��د و آثار بس��يار 
ارزش��مند و مان��دگاري از خودش��ان به جاي 
گذاش��ته اند. واقعيت اين اس��ت ك��ه در طول 
چندين س��ال اخير بخ��ش س��اخت ترانه كه 
روي موسيقي ساخته مي ش��د، كم و بيش به 
فراموشي سپرده شده و ما افراد كمي را داريم 
كه بتوانند روي موس��يقي ها ش��عر ماندگاري 

خلق كنند. 
ب��ه اعتق��اد م��ن، انديش��ه بس��يار گرانقدر و 
پرمعنايي كه در مورد ترانه س��رايي در گذشته 
وج��ود داش��ته، رفته رفته در حال فراموش��ي 
است و شايد ترانه هايي ساخته شود اما مربوط 
به اش��عار موجود اس��ت و كمتر ترانه س��رايي 
مي تواند آثاري را به وج��ود بياورد كه خود آن 
آثار يك ش��عر بلنِد پرمفهوِم بسيار غني باشد. 
بنابراي��ن با در نظ��ر گرفتن ش��رايط موجود و 
وضعيتي كه براي ترانه سرايي در دنياي امروز 
موس��يقي پيش آمده، قطعا بايد ترانه سرايان 
ارجمند گذش��ته را س��تايش كنيم كه چنين 
آث��اري را خل��ق كردن��د و قطع��ا صحبت ها و 
خاقيت هاي آنها هن��وز هم در جامعه ماندگار 

است. 

عكس نوشت 

روز دوش��نبه، روز ش��يخ بهايي و معمار بود. در اين روز، مانند اكثر مناس��بت هاي 
تقويمي ديگر، مراسم هايي گرفته ش��د و معمارها هم به يكديگر تبريك گفتند تا 
صبح سه شنبه از راه برسد و همه چيز تمام ش��ود. صبح سه شنبه، خبرگزاري ايرنا 
بدون اش��اره به روزي كه پشت سر گذاش��تيم نام معمار بزرگ سي وس��ه پل، مجموعه عكسي از بارش 
باران در اصفهان و آب گرفتگي در اطراف پل را گذاشت. اما در حوالي اين دو روز، كسي درباره سرنوشت 
سي وسه پل، ميراث مهم شيخ بهايي حرفي نزد. روز معمار گذش��ت، شيخ بهايي به شعار و كليشه مورد 
قدرداني قرار گرفت و در نهايت سي وسه پل در دل خالي و خشكيده زاينده رود، با چاله هاي آب بهانه اي 

براي عكاسي يك خبرگزاري شد. 

شنبه اول ارديبهشت، روز س��عدي بود. اما اهالي توييتر 
فقط به همان يك روز و يك مناس��بت اكتف��ا نكردند و 
هشتگ »سعدي« از روز شنبه تا امروز يكي از هشتگ هاي 
داغ توييتر است. اتفاقي كه نش��ان مي دهد فارغ از جهان 
خبرها، سياست، اقتصاد، اجتماع و... اهالي توييتر فارسي 
دل بستگي عميقي به »س��عدي« دارند و زبان اين شاعر 
بزرگ همچنان بعد از اين همه سال، نسل به نسل، به دل 
مي نشيند و حرف دل ايراني ها در هر زمانه اي مي شود. از 
شنبه تا امروز، توييت ها درباره »س��عدي« بسيار است و 
اكثر هم جمله اي منتخب از ش��عرهاي او است كه شبيه 
يك توييت ساده نوشته شده و پايين آن هشتگ زده شده: 
»سعدي«. هشتگ امروز را به دوستداران سعدي تقديم 
مي كنيم و همه آنهايي كه در اين حال و هواي ارديبهشتي 
س��ري به ديوان غزلياتش مي زنند و اش��عارش را زيرلب 
زمزمه مي كنند: »سخن ها دارم از دست تو در دل، وليكن 
در حضورت بي زبانم«، »ياري كه تحمل نكند يار نباشد«، 
»كارم چو زلف يار اس��ت؛ پريش��ان و درهم«، »مي گفت 
دگرباره به خوابم بيني... پنداشت كه بعد از آن مرا خوابي 
هست«، »دل برتو نهم كه راحت جان مني... «، »باشد كه 
به دست خويش خونم ريزي، تا جان بدهم دامن مقصود 

به دس��ت«، »زروزگار من، آش��فته تر چه مي خواهي«، 
»بيا و ببين كه در اين غم چه ناخوش��م بي تو«، »او سخن 
مي گويد و... دل مي برد«، »روشن روان عاشق از تيره شب 
ننالد، داند كه روز گردد روزي شب شبانان«، »دل موضع 
صبر بود... بردي«، »گفتا چو جورش مي ب��ري، دنبال او 
ديگر مرو...«، »به كسي ندارم الفت زجهانيان... مگر تو«، 
»گنهكار انديشناك از خداي به از پارساي عبادت نماي«، 
»برو اي خواجه كه اين درد به درمان نرود«، »هشيار كسي 
بايد كز عشق بپرهيزد«، »من دس��ت نخواهم برد، اال به 
سرزلفت... البته؛  گر دسترسي باشد يك روز به يغمايي«، 
»پيام دادم و گفتم بيا خوشم مي دار، جواب داد و گفت كه 
من خوشم بي تو... «، »هريك از دايره جمع به راهي رفتند، 
ما بمانديم و خيال تو به يك جاي مقيم«، »جان شيرين 
فداي صحبت يار«، »همه عالم نگران تا نظر بخت بلند بر 
كه افتد كه تو يك دم نگرانش باشي«، »هزار صبح برآيد، 
همان نخستيني...«،  »نازنينا مكن آن جور كه كافر كند...«، 
»اي عقل نگفتم كه تو در عشق نگنجي؟«،  «ما را غم تو برد 
به س��ودا... تو را كه برد؟!«، »بودم برآن كه عشق تو پنهان 
كنم وليك، شهري تمام غلغله و ماجراي تست« و »شب 

عاشقان بي دل چه شبي دراز باشد...«. 

توي س��الني ك��ه فيلم هاي 
حدودا چهل و هش��ت ساله 
اربعين يا ضامن آهو را نمايش 
مي دهن��د صندل��ي خالي 
كم اس��ت، با آنكه هميش��ه 
دلم پي س��انس هايي است 
كه تماش��اگران جا براي نشستن پيدا نكنند، اين بار 
ترجيح مي دهم دو صندلي تا انتهاي اين سانس خالي 
بماند. خيال مي كنم اينطوري نب��وِد ناصر تقوايي و 
پرويز كيمياوي بيشتر احساس مي شود. كاش بودند 
و فيلم هاي ترميم شده شان را روي پرده سينما و كنار 
ما مي ديدند. دليل غيبت شان را نمي دانم. اما هرچه 
هس��ت، وقتي پيروز كانتري، س��يف اهلل صمديان 
و منتق��دي از آن دو و ترميم فيلم هاش��ان س��خن 
مي گويند براي يك لحظه آرزويي نش��دني حواسم 
را از جلس��ه به بيرون پرت مي كند. كاش مي ش��د 
آدم ها را هم مرمت كرد؛ منظورم همه كساني است 
كه وجودش��ان نعمتي براي دنياي هن��ر، فرهنگ، 
سياست، علم و... است. نمي شود! شايد قشنگي دنيا 
در همين باشد. اما اينكه قدر آدم ها را در زمانه اي كه 
هستند و مي توانند فيلم بسازند، رمان بنويسند و... را 
ندانيم هيچ قشنگ نيست. بهتر است تا عمري به دنيا 
و دس��ت و دلي براي كار دارند به آنها فرصت بدهيم 
تا كنار دوربين بايس��تند و جاي همه ما كه سينما را 
دوست داريم رويا بس��ازند و تصوير بگيرند. آرزويي 
بزرگ است اما دست نيافتني نيس��ت. زمينه اش را 
از همه بيشتر مردان و زنان عالم سياست مي توانند 
فراهم كنند. همان ها كه خوشبختانه بعضي هاشان 
در روزهاي جش��نواره با تيم همراه در چارسو حاضر 
مي شوند. در بازار فيلم چرخ مي زنند و فيلم مي بينند. 
فيلم هاي كساني همچون مجيد مجيدي، ابراهيم 
حاتمي كيا، كمال تبريزي و... كاش يكي ش��ان در 
جلسه بازس��ازي كاس��يك ها حضور پيدا مي كرد 
چرا كه خواسته يا ناخواس��ته حضورشان مبدل به 
نشانه اي شده است. بهتر است قدر اين نشانه شدن 
را بدانند؛ نشانه اي كه مي تواند بيشتر از فردا به امروز 
سينماي ايران كمك كند. تكليف فردا را فيلمسازان با 

فيلم هاشان مشخص خواهندكرد.

»كتابفروشي محله خود را زنده نگه داريم. 
نشر قطره در س��ال 1397 براي حمايت از 
كتابفروشي ها در نمايش��گاه بين المللي و 
نمايشگاه هاي استاني شركت نخواهد كرد. 
براي خريد كتاب به كتابفروشي محله خود 
مراجعه كني��د. « اين متن تنه��ا 34 كلمه 
است، اما قامت كشيده اي دارد؛ سرفراز و بلندباال. بيراه نيست اگر 
بگويم مهم ترين خبر مربوط به سي ويكمين نمايشگاه كتاب تهران 
تا اين لحظه همي��ن خبر بوده؛ خبري كه نش��ان از دغدغه مندي 
فرهنگي مديران يك بنگاه اقتصادي خصوص��ي دارد، و يادآوري 
مي كند كه سيل سرمايه ساالري هنوز همه را با خود نبرده، و مانده 
خاكستر گرمي جايي... در ايام نمايشگاه بين المللي كتاب تهران 
بساط كتاب فروشي ها كساد مي شود و تا چند ماهي هم اوضاع شان 
به همان منوال مي ماند؛ معموال تا ش��هريورماه. و نمايشگاه كتابي 
كه قرار اس��ت خدمتي فرهنگي بكند، تبديل مي شود به چاقويي 
كه دسته خودش را مي برد و چيزي حدود چهار ماه بخش مهمي 
از بدنه فرهنگي كشور را دچار ركود مي كند. اينكه نمايشگاه كتاب 
ته��ران بزرگ ترين رويداد فرهنگ��ي ايران اس��ت و اينكه زندگي 
بسياري از بنگاه هاي انتش��اراتي به نقدينگي اي وابسته است كه 
در روزهاي نمايشگاه وارد سازمان اقتصادي شان مي شود، و خيلي 
چيز هاي ديگر -همه- در جاي خود محترم و قابل بحث و فحصند. 
مش��كل بزرگ تر اما اين اس��ت كه براي حل يا تس��كين يك درد 
)اقتصاد بيمار نشر( راه حل هايي مثل همين فروشگاه بين المللي 
كتاب تهران پيش��نهاد مي ش��وند، كه عوارض جنبي شان بيشتر 
است و تيشه به ريشه كتابفروشي ها، و به خصوص كتابفروشي هاي 
كوچك مي زند. كتابفروش��ي هاي بزرگ كمتر ضربه مي خورند، 
چون تقريبًا همه ش��ان بيش و پيش از آنكه كتابفروش��ي باشند، 
بازار مكاره يا همه چيزفروشي هايي هستند كه از قفسه هاي كتاب 
براي دست وپا كردن اعتباري براي خودش��ان استفاده مي كنند. 
در مقابل، كتابفروش��ي هاي كوچك، بيش��تر از آنكه دكان هايي 
باش��ند كه چرخ زندگ��ي يك يا چن��د خان��واده را مي چرخانند، 
دانه هايي هس��تند پراكنده در س��طح ش��هر، كه ب��ه آن هويت 
مي بخشند و چهره اش را زيباتر و فرهنگي تر مي كنند. خبر تعطيلي 
كتابفروشي ها و تبديل شدن شان به ساندويچي و غيره، اين روزها 
ديگر آنقدر تكراري شده، كه كم كمك دارد ارزش خبري اش را از 
دست مي دهد. واي بر ما. خوب اس��ت حواس مان باشد كه حيات 
كتاب فروشي هاي شهرهاي مان به حمايت تك تك مايي وابسته 

است كه دغدغه مان فرهنگ، هنر و ادبيات است. 

البد اين ش��عر فروغ را همه 
ش��نيده اند: اين ك��ه خاك 
سيهش بالين اس��ت/ گوهر 

چرخ ادب »پروين« است!
و يا آن شعر معروف سهراب 
سپهري را: حافظا در كنج فقر 
و خلوت ش��ب هاي تار/ چون بود وردت دعا و درس 
قرآن غم مخور!! يا آن فرمايش متين و گهربار مرحوم 
دكتر شريعتي را: اگر امريكا به عراق حمله نمي كرد 
امروز رهبر طالبان نام��زد دريافت جايزه صلح نوبل 
بود!!! و يا هزاران از اين دست كه بامداد و شامگاه همه 

ما را خجسته! كرده است. 
اوايل – يعني در آغاز نهضت فض��اي مجازي – هم 
اظهارنظره��ا دقيق ت��ر ب��ود و ه��م اظهاركننده ها 
محافظه كارتر بودن��د. اين هم ب��ه  آن دليل بود كه 
جامع��ه ما از آغ��از، مخاط��ب »برگزيده ه��ا« بوده 
اس��ت. در روزنامه هاي محدودي كه پيش از انقاب 
منتشر مي شد، اس��امي بزرگان و اساتيد دانشگاه و 
علما و انديشمندان مشهور بر س��ر زبان و چشم  نواز 
تيترها و س��وتيترها و ليدهاي روزنامه ها و مجات 
بودند. مس��ووالن و مديران باس��واد و تاثيرگذار هم 
گاهي مطالبي قلمي مي كردند و انتش��ار مي دادند. 
پس از انقاب هم اين س��نت »اليت – نويس��نده و 

روزنامه نگار«، به شكلي حفظ شد و ادامه پيدا كرد.
وقتي »فضاي مجازي« راه افتاد، كمتر كسي جرات 
نوشتن و اظهارنظر داشت. بلكه اغلب، نويسندگان 
و روزنامه نگاران��ي بودن��د كه پيش تر ي��ا هم زمان 
در رس��انه ها هم مي نوش��تند. هم خصلت جامعه 
افاطوني و ه��م مرجعي��ت روزنامه ها مان��ع از آن 
مي شد كه هر كس��ي در فضاي مجازي بنويسد و بر 

آن تاثير بگذارد.
زماني بايد مي گذشت تا دو اتفاق بزرگ بيفتد. اول 
فرار نخبگان از فضاي كم و بيش عوام زده مجازي و 
دوم استقبال و جايگزيني گروهي »همه چيزدان و 

كم فهم« به جاي آن نخبگان كه گفتم.
دوس��تي، در گروهي، ش��عري به حس��اب خودش 
انرژي بخش و صبحگاني از فروغ منتش��ر مي كرد. 
مي نوشتم: ش��عر از فروغ نيس��ت، بافاصله پاسخ 
مي داد: »تو اينترنته!« و اتفاقا كه »تو اينترنت« هم 
بود! ولي شعر از فروغ نبود؛ به همين سادگي! يعني 
به جاي آنكه موتورهاي جس��تجو اول سراغ متون 
اصلي و پاي��ه و دايره المعارف ها برود مي رود س��راغ 
وب س��ايت هاي پرمراجعه! كه اغلب توس��ط همان 
»همه چيزدان هاي كم فهم« اداره مي ش��ود! تاكيد 
كنم »كم فهمي« توهين نيس��ت، بلكه توصيفي از 
قضا خيلي هم دقيق است. يا خبري منتشر مي شد. 
مي پرس��يدم منبع خبر؟ بافاصله: اينترنت. وهكذا 
در س��اير حوزه ها و بخش هاي ديگر. به اين ترتيب 
ما در دوره جدي��د »تمدني« كه ب��ا همت »فضاي 
مجازي« خلق ش��ده اس��ت داريم رس��ما به قهقرا 
مي رويم. يعني همه ب��ا هم تصمي��م گرفته ايم به 
»قهقرا« برويم. »قهقرا« همان  جايي است كه همه 
تصميم گرفته اند اسمش »بهش��ت برين« باشد و 
وقتي همه يك تصميم را بگيرند )به فرض محال( در 
فضاي مجازي، آن وقت واقعا نتيجه جس��ت وجوها 
و موتورهاي وبگردي هم همان نتيجه را به شما باز 
تحويل مي ده��د و كاري به درس��ت و غلط بودنش 
مطلقا ندارد. اينكه گفتيم البته يك س��ر ماجرا بود. 
يك سر خطرناك آن! البته »سرهاي« ديگر هم دارد 
اين فضاي مجازي. منافع بسيار هم دارد. چه بسيار 
آگاهي افزا و افشاكننده هم مي شود. اينها جاي ترديد 
ندارد. اما كار ما روزنامه ن��گاران از قديم پيش بيني 
و توجه و تنبه بوده اس��ت. قرار نيست همه با هم در 
چاله بيفتيم و استخوان هاي مان بشكند و تجربه هاي 
پرهزينه كنيم تا بفهميم راه، چاله هم دارد. هنر ما- 
اگر چيزكي هست- آسيب شناس��ي و پيش آگهي 

بايد باشد.
همه حرف ما اين است كه »فضاي مجازي« دغدغه 
حقيقت ندارد، دغدغه اكثري��ت دارد. اگر با يك نوع 
فكر و نگاه در اين فضا حضور جدي و فراوان داش��ته 
باش��يم نتيجه مي ش��ود همان كه ما- كه اكثريت 
هس��تيم و حضور حداكث��ري داري��م در اين فضا- 
گفتيم.  سي مرغ تصميم مي گيرند به قله كوه قاف 
برس��ند و س��يمرغ را زيارت كنند نماد عقانيت و 
حيات طيب��ه را. در فرآيند طوالني س��لوك و طي 
مراتب دش��وار معرفت خودش��ان تبديل مي شوند 
به س��يمرغ! به دنبال حقيق��ت راه مي افتند و چون 
چشم مي گشايند، مي بينند خودشان شده اند عين 
حقيقت. حكايت فضاي مجازي هم همين است. با 
اين تفاوت كه س��ي  مرغ قصه عطار سال ها در مسير 
س��لوك، خالي مي ش��وند از هر تعل��ق و رذيله اي و 
پر مي ش��وند از طلب معرفت و حقيق��ت و تبديل 
مي ش��وند به آينه غماز حقيقت نما. ام��ا در فضاي 
مجازي، اول و آخر قصه به قصه سيمرغ شبيه است 
اما ميانه راهي و طي مراتب س��لوكي در كار نيست. 
چنان كه خالي ش��دن از ه��ر تعل��ق و رذيله اي هم 
هكذا! اينها كه عرض كردم تازه مربوط به نسل اول 
فعاالن فضاي مجازي بود؛ نسلي كه به هر حال ظاهرا 
در جس��ت وجوي حقيقت بودن��د و منافع ديگري 
نداش��تند. اما اين نس��ل جديد دغدغه اصلي شان 
كسب درآمد است كه البته از طريق جذب مخاطب 
زياد حاصل مي شود.  محض خدا س��رمان را از روي 
موبايل و لپ تاپ برداريم شايد اگر پرده را كنار بزنيم و 

پنجره را بگشاييم هم چيزهايي دستگيرمان شود.

ياري كه تحمل نكند يار نباشد 

سيمرغ مجازي،  سي مرغ حقيقيخردك شرري هست هنوز آرزوهاي بزرگترانه سرايان گذشته را  ستايش كنيم
محمد مرزبان رادكاوه   فوالدي نسبحسن لطفيمحمد   سرير 

# سعدي 

حتما ب��ه خاط��ر مي آوريد حجم 
عظيم و هميش��گي گله از »جهت 
دار«ي جوايز جش��نواره فيلم فجر 
را. يك جواب س��اده اي��ن گايه ها 
كه البته به ندرت خ��ود مديران با 
روراس��تي آن را مط��رح مي كنند، 
مي تواند اين باش��د ك��ه خب بله؛ 
البته كه يك جش��نواره دولتي اين همه هزينه مي كند تا 
خواس��ته ها و ديدگاه هاي خود را اعمال كن��د. اين جواب 
مي تواند ه��ر جايزه عجيب و غريب و خ��ارج از معيارهاي 

هنري را اگر نه پذيرفتني، دست كم توجيه كند. 
ام��ا انجام اي��ن عمل »مص��ادره ب��ه مطل��وب« در مورد 
انسان ها، طبعا چندان انس��اني نيست. اينكه در جشنواره 
بين المللي فجر كسي و كساني را به عنوان ميهمان دعوت 
كنيم و به جاي تاش براي ش��ناخت و شناساندن دنياي 
اين س��ينماگران جهاني، يكس��ره در پي نس��بت دادن 
گرايش هاي مطل��وب خودمان به آنها باش��يم. اتفاقي كه 
تقريبا هميشه در جشنواره فجر روي داده و امسال هم بوي 
ناخوشايندي از آن، به مشام مي رسد؛ هرچند هنوز همه جا 
را فرانگرفته است.  اي. آر. رحمان موزيسين ستايش شده 
بين الملل��ي را به جاي آنك��ه با دو فيلم اس��كاري كارنامه 
آهنگسازي اش »ميليونر زاغه نش��ين« و »127 ساعت« 
بشناسانيم، پيوس��ته با عبارت »س��ازنده موسيقي متن 
فيلم محمد رسول ا...)ص(« معرفي مي كنيم؛ غافل از آنكه 
براي مردم ما تا هميشه اسم »محمد رسول ا...« يادآور فيلم 
خاطره انگيز مصطفي عقاد با موسيقي جاودانه موريس ژار 

خواهد بود؛ نه فيلم مجيد مجيدي. 
در مثالي ديگر، اليور استون را در تنها حضور تلويزيوني اش 
طي روزهاي سي و ششمين جش��نواره جهاني فجر، رو به 
روي نادر طالب زاده مي نشانيم كه انگيزه و رويكردش صرفا 
سياسي است و بعيد است لحظه اي از »سينما«ي استون، 
او را به وجد بياورد. وقتي به خود سينما و كيفيات ساختاري 
و تكنيكي آن نظر بيندازيم، آن گاه بسياري از گرايش هاي 
طبيعي ديگر را ه��م در كارنامه كارگرداني چون اس��تون 
تشخيص مي دهيم كه با تبليغات و شعارهاي ما همخوان 
نيست. از جمله اينكه شماري از خشونت بارترين فيلم هاي 
تاريخ س��ينما را او س��اخته )در راس آنها به لحاظ ش��دت 
خشونت، »قاتلين بالفطره«( و حتي »خشن ساز« قهاري 
چون كوئنتين تارانتينو هم بابت اينكه داستان اصلي نوشته 
او در همين فيلم استون به خش��ونتي بي حد و مرز رسيده، 
از او گله مند بوده است. يا فيلم »جوخه نظامي« او در زمان 
خودش، ركورد ميزان ناسزاهاي به كار رفته در باند ديالوگ 
فيلم هاي امريكايي را كه پيش از آن متعلق به »خيابان هاي 
پايين شهر« اسكورسيزي بود، شكس��ت. پيش از دو اسكار 
كارگرداني براي همين »جوخه« و »متولد چهارم جوالي«، 
او اولين اس��كارش را بابت نگارش فيلمنامه فيلم نفس گير 
»قطار سريع السير نيمه شب« س��اخته آلن پاركر گرفت 
كه از مش��رق زمين و به طور مشخص، از تركيه تصويري به 
غايت كابوس وار و جهنمي خلق مي كند. حتي اگر به جاي 
ذوق زدگي نس��بت به ديدگاه هاي ظاهرا ضد كاخ س��فيد 
او، به رگ و ريش��ه اش در تمايل به ح��زب دموكرات توجه 
كنيم، خواهيم دانست كه فيلم درخش��ان »جي. اف. كي« 

را در ستايش جان فيتزجرالد كندي و عملكرد او ساخت و 
مانند بسياري از هم نسان خود، از وودي آلن تا رابرت زمه 
كيس، هنوز سوگوار ترور او بود و هست. يا در فيلم »دبليو/ 
W«، تمام مس��ير انتقادي عليه جورج بوش پس��ر را بابت 
گرايش هاي افراطي جمهوريخواهانه او طي كرد و همچنان 

به پرچم و تماميت كشورش احترام گذاشت. 
 به اين تعبير، استون اساس��ا صاحب تفكر اصاح طلبانه و 
گرايش چپ است و با نگرش اصولگراي تلويزيون و ديدگاه 
رسمي ما و نماينده شعارپرداز اين نگرش كه نادر طالب زاده 
باشد، تقابل و تضاد دارد. اما سوال هاي طالب زاده به دليل 
تصور قالبي از مخالفت استون با دولت كنوني دانلد ترامپ، 

حول محور نظرگاه ضدامريكايي او مي گردد. درحالي كه 
روش��نگري و يادآوري پيوند استون با س��ينماي جريان 
اصلي هاليوود، بسيار ضروري تر از اين بهره برداري سياسي/

ژورناليستي اس��ت. اگر اين پيوند به درستي تشريح شده 
بود، اهالي س��ينما در اي��ران اين همه از تعجب اس��تون 
نس��بت به جوايز جهاني س��ينماي ايران در جشنواره ها، 
تعجب نمي كردند: هر فيلمس��ازي با ضرباهنگ و روايت 
پرتعليق جري��ان اصلي س��ينماي امريكا، بديهي اس��ت 
كه نمي تواند مخاطب عاقه مند فيلم��ي از – مثا- آقاي 
عباس كيارستمي باشد. سينماشناسي همه جانبه مارتين 

اسكورسيزي را از همه توقع نداشته باشيم. 

ميزباني يا بهره برداري؟

امير پوريا

ميكروسكوپ خصوصي من

تخته   سياه حركات موزون

»تنها يك درصد از لباس هايي كه مي پوشيم بازيافت مي ش��وند. ما دقيقا چه كار مي كنيم؟« اين جمله  را يكي از 
طراحان معروف انگليسي در صحبت با گاردين مي گويد. او با اشاره به ميزان آسيبي كه هر ساله از سوي كارخانجات 
توليد پوشاك به محيط زيست وارد مي شود، توضيح مي دهد: »من نمي خواهم به مردم عذاب وجدان بدهم اما اين 
خسارت ها جدا جبران ناپذير است. نتيجه نظرسنجي اي كه سال گذش��ته از 2000 زن بريتانيايي انجام شد نشان 
مي دهد كه به طور ميانگين هر لباس را تنها هفت بار پوش��يده اند و س��پس آن را دور انداخته اند. امروز بسياري از 
طراحان معروف لباس در دنيا تاش مي كنند شيوه كار خود را بر اساس پايداري منابع زيست محيطي يا به اصطاح 

ُمد سازگار با محيط زيست پيش ببرند تا زمين قرباني ُمد نشود.«

قرباني دنياي خوش رنگ لباس ها
چند روزي بود بازار دالر/ داغ و بي افسار، اما شد مهار

نرخ را اسحاق چون اعام كرد/ ناگهان بازار را آرام كرد
 شد دالر ارزان و مفت و كيش و مات/ ريخت در بازار چون نقل و نبات

جان بنده توي اين بازار نيست/ جز دالِر نرِخ چاهار و ديويست
چون كه حل شد كاما اين مساله/ مشكلي ديگر نمايان شد، بله

اسكناس صد دالري يكه خورد/ آري آخر هم دالر از سكه خورد

اسكناس صد دالري يكه خورد

مهدي استاد احمد 
شعر طنز


