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اگر نكرده بودم كپي از اون مقاله /  الزم نبود توجيه، الزم نبود ماله

اگه نگفته بودي آبرومو نمي برد /  دماغ من نمي سوخت، مقاله چين نمي خورد

مقاله هاي علمي، شكايتاي خاموش
عصر روز پنجشنبه در نشر پيدايش، كتاب تازه سيدعلي ميرفتاح 
رونمايي مي شود. نام اين كتاب »شمسيه لندنيه« است و داستانش 
روايتي طنزآميز است از مواجهه حاج سياح محالتي از سفرنامه نويسان بنام عصر 
قاجار با شرلوك هولمز كارآگاه افسانه اي انگليسي. اين رمان پيش از انتشار در قالب 
يك پاورقي ممتد در هفته نامه »كرگدن« منتشر شده است. قرار است در اين مراسم 
رونمايي، فريدون مجلسي ، اسداله امرايي و سيدعبدالجواد موسوي درباره اين كتاب 
صحبت كنند. اين مراسم ساعت 18 بعدازظهر در آدرس خيابان پاسداران، خيابان 

شهيد پايدارفرد، خيابان شهيد فالح زاده، پالك 109 آغاز مي شود.

رونمايي از كتاب »شمسيه لندنيه«

تيتر مصور| جشن و جنگ
دميركي

روشنايي هاي شب متن در حاشيه  به اضافه سياستنگاه آخر

هشتگ روز

ش��ب پاي��ان پايي��ز را 
ش��ب يل��دا يعن��ي ميالد 
مي نامي��م. درب��اره دليل 
آن اس��طوره هايي وج��ود 
دارد، از والدت مه��ر ك��ه 
از بامداد آن ش��ب بر رشد 
و درازاي حضور روزانه اش افزوده مي ش��ود، تا 
والدت س��ياوش و تا ميالد مس��يح ك��ه از قضا 
پيروانش ش��بي را در همين مح��دوده زماني 
به مي��الد او تخصيص داده اند. درباره كس��اني 
كه مي آيند و مي رون��د و در جهان ردي از خود 
برجاي نمي گذارند، از تاريخ دقيق والدت و روز 
مرگ شان نيز ردي برجاي نمي ماند اما آنهايي 
كه گمنام مي آيند و نامدار مي روند و ردش��ان 
برج��اي مي ماند و به قول امروزي ها در ش��مار 
سلبريتي هاي تاريخ جاي مي گيرند، ميالدشان 
هم ماركدار و ماندگار مي ش��ود. اگر به گمنامي 
هنگام والدت ش��ان بينديشيم ممكن است در 
صحت تاري��خ والدت اين گونه ب��زرگان ترديد 
كنيم. درباره ميالد مسيح نيز مي توان به اختالف 
10 روزه مي��ان 25 دس��امبر كه كريس��مس 
اكثريت مسيحيان جهان اس��ت با 6 ژانويه كه 
كريس��مس ارمني هاي خودمان است، 10 روز 

اختالف وجود دارد.
 در تاريخ والدت پيامبر اسالم نيز ميان روايات 
ش��يعه و اهل س��نت يك هفته اختالف اس��ت 
كه آن را هفت��ه وحدت ناميده ان��د. اما با توجه 
به اينك��ه گس��تردگي آيين مس��يح در غياب 
 او رخ داد، س��رانجام او نيز در  هال��ه اي از ابهام

 قرار دارد.
در مقدم��ه ترجم��ه »عيس��اي پادش��اه« اثر 
رابرت گريوز نوش��تم: »اي��ن حقيقت كه يك 
چهارم جمعيت جهان را مس��يحيان تش��كيل 
مي دهن��د به خ��ودي خ��ود كافي اس��ت اين 
كنج��كاوي را برانگي��زد كه مبان��ي اعتقادي 
آنان، س��ر ب��رآورده از آيين يه��ود و مبتني بر 
تعليمات عيس��ي مس��يح چيس��ت؟ و چگونه 
انتش��ار آن در دنياي روم��ي و يوناني و آرامي و 
مصري و ايراني و حبش��ي موج��ب آميختگي 
آن با اس��اطير و مناس��ك رايج در هر يك از آن 
 فرهنگ ها در آن اعص��ار و تفاوت هاي مذاهب

 مسيحي شد.«
 جالب اس��ت كه نخس��تين پادش��اه مسيحي 
جهان تيرداد اش��كاني، پادش��اه ارمنستان در 
آغ��از قرن چه��ارم ميالدي بود و كنس��تانتين 
امپراتور روم ش��رقي 13 س��ال پس از او يعني 
در 313 ميالدي مس��يحي شد كه قدم مهمي 
در قدرت يابي و گسترش مس��يحيت به شمار 
مي رود. كاهنان آيين چندخدايي هلني تبديل 
به كشيشان مسيحي شدند و بسياري از مناسك 
 و تعصب��ات رفت��اري آيين هلني را به كليس��ا

 منتقل كردند. 
كنستانتين براي نخستين بار محدوديت هايي 
براي آكادم��ي يعني باغ افالطون پديد آورد كه 
هنوز مركز بحث هاي فلس��في بود. فلسفه علم 
نيست، پرسش است؛ پرسش هايي كه پاسخ به 
آنها در قالب هاي منطقي و استداللي علم آفرين 
اس��ت. به همين دليل ايج��اد محدوديت براي 
فلسفه را كه در قرن چهارم ميالدي جاني تازه 
گرفته بود، ضربه اي در توس��عه علوم در دنياي 
يوناني مي دانند كه ط��ي چند قرن پيش از آن 
توانس��ته بود با پروراندن دانش��منداني مانند 
فيثاغورث و ارش��ميدس راه��ي دراز در تاريخ 

علوم بپيمايد.
 جالب اينكه سه قرن بعد يوستينيان، امپراتور 
ديگر بيزانس كه هم دوره انوش��يروان ساساني 
بود طبق فرماني در 529 ميالدي اعالم كرد: »از 
امروز آكادمي تعطيل است!« آن فرمان موجب 
گريز و پناهندگي استادان اصلي آكادمي از آتن 
به تيسفون شد و انوش��يروان آنان را به گندي 
شاپور گسيل داشت تا به تعالي آن كمك كنند. 
تعطيل آكادم��ي را اروپاييان عص��ر تاريكي و 
انجماد فكري مي نامند؛ عصري كه از نيمه قرن 
شش��م آغاز شد و در س��ال 1453 ميالدي كه 
قسطنطنيه توسط سلطان محمد دوم عثماني 
گشوده شد در همان شهري كه از آنجا آغاز شده 

بود، پايان يافت.
 بدين ترتي��ب آيين��ي ك��ه مبن��اي آن ب��ر 
صلح و س��ازگاري و آش��تي ب��ود، اب��زاري در 
دس��ت بدانديش��ان ش��د كه به جاي توس��عه 
عل��م و حرم��ت خرد ك��ه بزرگ تري��ن وديعه 
الهي اس��ت با كشتار و س��وزاندن و خشونت و 
انگيزيسيون و خرد ستيزي تا هزارسال مانعي 
 ب��زرگ در راه توس��عه علمي و دانش بش��ري 

پديد آوردند.
داوري بهتر درباره عيسي برگرفته از »عيساي 
پادشاه« در باب منش و كردار و گفتار عيسي در 
اين روايت چنين ثبت ش��ده است كه »چگونه 
عيس��ي با ترفندي س��اده زندگي زني را نجات 
مي دهد كه فريسي ها به خاطر زنا آماده سنگسار 
او هستند و مي گويد »بگذاريد نخستين سنگ 
را كسي از ميان ش��ما پرتاب كند كه خود گناه 

نكرده باشد!«
ميالد چنين عيسايي مبارك باد. 

عكس نوشت 

بحران محيط زيست و آلوده كردن درياها به ماهيگيرها رسيده؛ بحراني كه خبرگزاري ايرنا 
سوژه مجموعه تصويري كرده و درباره آن نوشته: » بدشانسي ماهيگيران در داستان ها و 
كارتون هاي كودكي مان زماني بود كه قالبشان درون آب تكاني مي خورد و صيد به ظاهر يك 
لنگه كفش بود. حاال اين داستان به شكلي ديگر عينيت پيدا كرده و در ساحل دريا، به جاي گوش ماهي و الشه 
ماهي هاي به جا مانده از مد دريا، انواع كفش، كيف و وسايل ديگر به چشم مي خورد؛ بخشي از آنها را مسافران در 
ساحل به جا گذاشته اند و بخشي ديگر نيز از فاصله هاي دورتر، با جريان رودخانه ها به دريا رسيده اند و در ساحل 

به گل نشسته اند.« عكسي كه مي بينيد از اين مجموعه انتخاب شده است.

افزايش قيمت مرغ در دو روز گذش��ته دستمايه شوخي 
كاربران دنياي مجازي ش��ده. كاربران ايراني در تلگرام و 
توييتر درباره اين افزايش قيمت جوك مي سازند و تالش 
مي كنند تا از پس اين بحران اقتصادي، شبيه به هميشه، با 
شوخي و طنز بگذرند. اين طور است كه هشتگ »مرغ« در 
توييتر فارسي داغ شده و كاربران توييتر فارسي درباره اين 
گراني تازه توييت هاي مختلفي كردند. آنچه مي خوانيد 

منتخبي از اين نوشته ها در هشتگ »مرغ« است: 
»بعد از ماشين، پسته و كله پاچه، مرغ هم از سبد حذف شد...«، 
»به  نظرم با اين قيمت ها ديگه واسه مرغ ها هم بايد باديگارد 
بگيريم«، »از وقتي دالر گرون شده ما به جاي ليست خريد، 
يه ليست نخريد درست كرديم و زديم به در يخچال. امروز مرغ 
مضر و هورموني رو هم اضافه كرديم«، »آقا ما يه مرغي داريم كه 
از وقتي فهميده گرون شده ديگه تو خونه تخم نمي كنه. مي گه 
من رو ببريد بيمارستان، سزارين كنم. هيكلم خراب مي شه«، 
»واال از بس گفتن جاي نگراني نيست من موندم كي نشسته 
كه نگراني سرجاش نيست«، »اي مرغ همه بهانه از توست، آن 
قدقد عشقوالنه از توست«، »وقتي مرغ گرون تر از دالر شده، 
بايد هم قيافه بگيره«، »سلطان مرغ هنوز پيدا نشده؟«، »مرغ 
به گوسفند رسيد«، »برود هر كه دلش خواست شكايت بكند، 
شهر بايد به من و قيمتم عادت بكند«، »اظهارات عجيب دبير 
انجمن مرغداران: بايد آس��تانه تحمل م��ردم را در برابر مرغ 
گران باال برد... بزرگوار منظورش اينه كه دلخوش به 14 هزار 

تومان نباشيد، باز هم قيمتش مي ره باال«، »هنوز قيمت مرغ 
جهانگيري و مرغ نيمايي اعالم نشده؟«، »مرغ آهنگ جدايي 
ساز كرد، ناگهان از س��فره ها پرواز كرد«، »ديگه كم كم بايد 
گياهخوار شيم«، »نه قيمت پسته ش��وخي كردن داره و نه 
مرغ... مي دونين اينها از س��فره خانوار حذف شه يعني چي؟ 
يعني يه نسل سوءتغذيه اي تو آينده با هزارويك مريضي دست 
و پنجه نرم مي كنن«، »مرغ يه جوري گرون شده كه اين دفعه 
ما بايد ناله سركنيم تا سحر«، »ديگه همچين رونق اقتصادي 
مدنظرمون نبودها«، »بريم ياكريم شكار كنيم بخوريم«، »تو 
اين روزگار كه همه به فكر خودش��ون هستن، اين فقط مرغ 
بود كه هواي دالر رو داشت و سينه سپر كرد و رفت جلو حاال 
هي بگين س��گ وفاداره«، »مرغ ما را خواهد خورد«،  »مرغم 
حباب دار شد«، »دالر از خر ش��يطون اومد پايين، حاال مرغ 
كوتاه نمياد«، »هنوز كسي نگفته مردم خودشون هم موافقن 
كه مرغ گرون شه؟«،  »بزرگوار مي دونست داره گرون مي شه 
آن  قدر قيافه مي گرفت واسه ما«، »خدايي خود مرغ هم فكر 
نمي كرد يه روزي به چنين ارج و قرب و رونقي برسه«، »ديگه 
مرغ پخته خندش مي گيره ضرب المثل نيست، يه  جور اهانت 
به مرغ محسوب مي شه«، » ديشب يه جوري خونه بابام خوراكي 
مي خوردم كه اومد كنارم آروم گفت اوضاع كار و بارت رديفه؟«، 
»نوشته بهتر از گردن يار داريم مگه؟ بله گردن مرغ كيلويي 14 
هزارتومان« و »با اين قيمت ها فقط بايد براي مرغ و تخم مرغ 

بخونيم: شانه هاي خاليت را براي گريه كردن، دوست دارم«. 

ي��ك نفر 12 س��ال درس 
مي خواند، در گرما و سرما 
تالش مي كند، صبح هاي 
زود از خواب ش��يرين دل 
مي كن��د، قي��د خيلي از 
خوش��گذراني ها و لذت ها 
را مي زن��د، كلي قانون و آيين نام��ه و امر و نهي 
مفي��د و غيرمفي��د را تحمل مي كند، بعد س��ر 
بزنگاه، درس��ت وقتي قرار اس��ت دسترنج اين 
سلوك را برداشت و مس��اله تالش را فهم كند، 
عده اي كاسب مسلك مي آيند، مي نشينند زير 
پايش كه: »مهم نيس��ت؛ اينك��ه راه حل علمي 
اين مس��اله رو بدون��ي يا ندوني، مهم نيس��ت. 
بعدشم اگه بخواي از راهش حلش كني، وقتت 
خيلي تلف مي ش��ه. بيا من ي��ه كليد بهت بدم، 
صاف برس��وندت به ج��واب.« اس��مش را هم 
مي گذارند »نكته تس��تي.« س��ال ها و -واي بر 
ما- دهه هاست كه شهروندان اين طوري تربيت 
ش��ده اند؛ نتيجه گرا  و بي توجه ب��ه مفهوم فهم. 
جز آنها گيس و ريش��ي سفيد كرده اند، بقيه  ما 
محصول چنين نظام و ساختار آموزشي قناسي 
هستيم؛ ساختاري كه وقتي پاي محتوا مي آيد 
وسط، پر است از نصيحت ها و پندهاي اخالقي 
كه »رهرو آن نيس��ت كه گه تند و گهي خسته 
رود، رهرو آنست كه آهسته و پيوسته رود«، اما 
خودش عي��ن نتيجه گرايي و تهي كردن تالش 
مستمر و دامنه دار از معناست. وقتي نوجوانان 
جامع��ه اي را اين طوري تربيت ك��ردي، وقتي 
آنها را مش��تي آدم نتيجه گرا بار آوردي، وقتي 
عمال چشمت را روي مس��يري كه طي شده تا 
فالن نتيجه به دس��ت بيايد بستي، ديگر نبايد 
از اين همه فس��اد و بي اخالقي مادي و معنوي 
تعجب كني. صف هاي درازي كه تابستان امسال 
براي خريد و همين دو هفته پيش براي فروش 
ارزهاي خارجي و س��كه هاي طال درست شده 
بود، نتيجه همين ديدگاه و روش تربيتي است؛ 
ديدگاهي كه البته خوب بلد است كارهايش را 
توجيه كند، اما در منتهااليه خودش، ديدگاهي 
عميقا ماكياوليستي است؛ فقط دنبال كليدي 
است براي رس��يدن -صاف رسيدن- به جواب 
و ت��الش عميق و عرق ريخت��ن برايش چندان 

معنايي ندارد. 
تناظ��ر يك به يكي در اي��ن ميان برقرار اس��ت: 
همان چيزي را كه در 12 س��ال آموزش عمومي 
ابتدايي و متوس��طه به خورد خلق اهلل مي دهي، 
بعده��ا در جامعه بايد تحويل بگيري. س��اختار 
آموزش��ي كش��ور ما، ايرادهاي زي��ادي دارد؛ از 
ضع��ف زيرس��اخت هاي اوليه بگير )اي��ن را كه 
مي گويم، قلم در دس��تم مش��تعل مي شود، دلم 
آتش مي گيرد و به ي��اد دانش آموزان معصومي 
مي افتم كه سوختند و مدرسه هاي شان گورشان 
شد( تا فشار مالي اي كه شانه معلم ها را خم كرده، 
از كتاب هاي درس��ي ناكارآمد بگير تا سيس��تم 
ارزشيابي نادرست. اما باالتر از همه اينها، كنكور 
 ق��رار دارد؛ كنك��وري كه مي گويد مهم نيس��ت 
12 سال از زندگي ات را چطور گذرانده اي -خوب 
يا بد- تكليف سرنوشتت در همين سه چهار ساعت 
معلوم مي شود؛ چندتايي هم كليد هست  كه اگر 
پولش را داري، بس��لف تا تقدي��م كنم. از همين 
رهگذر است كه جامعه اي تستي و ملتي نتيجه گرا 
پديد مي آيد. من با هر ش��عاري كه با »مرگ بر« 
شروع شود، مشكل دارم و مخالفم؛ فرهنگ ملي 
و ديني ما ايرانيان هميش��ه براي ديگران زندگي 
خواسته بوده، نه مرگ. اما از آنجا كه هر قاعده اي 
استثنايي دارد، اين مخالفت من هم يك استثنا 
دارد: با اين يك شعار موافقم كه »مرگ بر كنكور.«

چند سالي مي شود كه داوري جشنواره ها 
برايم كار دشواري شده است. جوان تر كه 
بودم به راحتي حضور در هيات داوران چند 
جشنواره فيلم كوتاه و داستان را پذيرفتم. 
اما در س��ال هاي اخير دلم براي راي دادن 
به هي��چ اثر هنري راضي نمي ش��ود .انگار 
نگران قضاوتي هستم كه با آن جلوي بروز خالقيتي بسته شود 
يا باعث رفتن يكي مثل امير نادري بش��ود. با تمام اينها هر وقت 
جشنواره فيلم يا مسابقه داستاني برگزار مي شود، راي داورانش را 
با كنجكاوي تمام دنبال مي كنم. شايد هم به همين دليل از مدت ها 
پيش منتظر برگزاري دوازدهمين جشن منتقدان و نويسندگان 
سينماي ايران بودم؛ جشني كه به چند دليل برايم اهميت بسياري 
دارد. اول از هم��ه به خاطر تعداد داوراني اس��ت كه دارد. زيادي 
داوران از يك نظر ُحسن بزرگي است. امكان دوري از سليقه ها و 
رفاقت بازي ها را فراهم مي كند. البته ضعف هايي هم دارد. ممكن 
است به دليل نبود گفت وگو و بحث نتيجه آرا سطحي تر يا درست 
بنويسم شتابزده تر باشد. دومين دليلش استقاللي است كه داوران 
جشن منتقدين دارند )دارند يا من چنين خيال مي كنم؟( نه گير 
و گورهاي دولتي دست شان را مي بندد نه من بميرم تو بميرم هاي 
پشت پرده نظرشان را تغيير مي دهد. سومين دليل دلبسته سينما 
و متخصص بودن داوران در تحليل فيلم هاست. )هستند يا من 
چنين تصور مي كنم؟(. آخرين دليلش عضويتم در اين انجمن 
است؛ عضويتي كه البد با خودش دلبستگي هم ايجاد مي كند. 
)بگذريم از آنكه آنقدر در جلسات و برنامه هاي انجمن غايبم كه 
حتي منش��ي انجمن و هيات مديره اش هم مرا نمي شناسند(. با 
تمام اينها بايد بگويم آرايي كه در شب اين جشن اعالم شد برايم 
جالب بود. هر چند طبق باور اين سال ها رايي به فيلمي ندادم اما 
نظرات ساير اعضا برايم راضي كننده بود. دليلش شايد در بزرگي 
انكار ناپذير بزرگاني همچون بهرام بيضايي، عباس كيارستمي و 
كيومرث پوراحمد باشد. شايد فيلمي همچون مغزهاي كوچك  
زنگ زده آنقدر خوب اس��ت كه راي ديگري نمي شود داد. شايد 
هم باي��د منتظر داوران اصلي مان��د؛ داوراني كه به تعبير زيباي 
بهرام بيضاي��ي در مرگ يزدگرد در آين��ده خواهند آمد. البته از 
حق نگذريم با امكانات و هزينه كم جشن )هزينه كم بوده يا من 
چنين تصور مي كنم( برنامه جذابي بود. بخشي از اين جذابيت هم 
اگرچه ناخواسته و در كل كل بزرگان بود اما در دل بقيه برنامه هاي 

فكر شده خوب نشست.

مجلس شوراي اسالمي در 
ن��گاه بنيانگ��ذار جمهوري 
اس��المي و در فحواي قانون 
اساس��ي »خان��ه مل��ت«، 
»عص��اره فضاي��ل ملت« و 
»در راس امور اس��ت.« امام 
خمين��ي )ره( مجلس را بدانجا رفعت مي بخش��د 
ك��ه آن را برآم��ده از  اهلل اكبر هاي مل��ت و حاصل 
خون هاي ريخته شده در پاي نهال انقالب مي داند 
و حتي در باب نظريه فقهي ش��ان در رابطه با راي 
 نماين��دگان مجل��س مي فرمايند: »با تش��خيص 
دو سوم مجلس شوراي اس��المي كه مجتمعي از 
علماي اعالم و مجتهدان و متفكران و متعهدان به 
اسالم هس��تند، در موضوعات عرفيه كه تشخيص 
آن با عرف است، با مشورت از كارشناسان، حجت 
شرعي است كه مخالفت با آن بدون حجت قوي تر 
خالف طريقه عقالس��ت و چنان چه تغيير احكام 
اوليه، با ش��ك در موضوع و عدم احراز آن با طريقه 
عقال مخالف است.« موضوع رفتار اهانت آميز و دون 
شأن يكي از نمايندگان مجلس در هفته گذشته و 
انتشار فيلم آن و... فضاي افكار عمومي را به شدت 
تحت تاثير قرار داد، به طور قهري در فضاي مجازي 
كه آزادي بيان بيش��تري وجود دارد انواع و اقسام 
واكنش ها از نقد تا اهانت و تمسخر و استهزا ديده 
شد و به طور عمومي هيچ كس پيدا نشد كه از رفتار 
زشت و زننده نماينده سراوان كوچك ترين دفاع يا 
توجيهي ارايه دهد.دامنه تحت فش��ار قرار گرفتن 
نماين��دگان مجلس تا جايي پي��ش رفت كه دبير 
شوراي نگهبان در واكنش��ي طعنه آميز خواستار 
برگزاري كالس آموزش اخالق و شؤون نمايندگي 
براي نامزدهاي انتخابات شد و سخنگوي اين شورا 
نيز با گاليه از نظارت حداقلي استصوابي خواستار 
افزايش اختيارات نظارتي ش��وراي نگهبان تا حد 
نظارت استصوابي حداكثري شد.اين بهره برداري ها 
و تحت فش��ار قرار دادن مجلس  بيش از گذش��ته 
بود و صدا و س��يما و مطبوعات وابس��ته به جناح 
اصولگرا نيز در اين زمينه سنگ تمام گذاشتند. در 
حالي كه پيش از اي��ن، از اين نوع رفتارها خصوصا 
در ميان نمايندگان وابس��ته به جناح اصول گرا يا 
پايداري چي هاي مجلس فراوان ديده ش��ده بود. 
رفتار ها و گفتار هاي آقاي »قاف« و جناب »كاف« 
پر از »گاف «هايي از اين دس��ت اس��ت.اما چرا آن 
مجلس مدنظر امام به چنين روزگاري افتاده است 
كه داخل آن اين چنين است و در بيرون و در ميان 
س��اير نهادهاي حاكميتي، چنين شده است. چرا 
اختيار »انحصار قانون گذاري« از مجلس س��تانده 
ش��ده و انواع و اقس��ام ش��وراهاي عالي و داني در 
كش��ور قانونگذاري مي كنند؟  آن نظارت حداقلي 
اس��تصوابي كه آقاي كدخدايي به آن اشاره كرده 
است كه معناي س��اده اش اين است كه مردم قيم 
الزم دارن��د و تنها آزادند به آنها ك��ه ما مي گوييم 
راي دهند، مجلس را ب��ه چنين روزي دچار كرده 
است.آن مجلس��ي كه مدنظر حضرت امام و مورد 
خواس��ت عموم ملت و ملجا و پناه موكالن اس��ت 
چنين ويژگي هايي دارد كه امام برمي شمارد: »قهرا 
وقتي مردم آزاد هس��تند يك نفر صالح را انتخاب 
 مي كنن��د. آراي عمومي نمي ش��ود خطا كند و در 
30 ميليون جمعيت اشتباه نخواهد شد. بنابراين 
مردم احتياج به قي��م ندارند و در انتخابات آزادند. 
كس��ي نبايد نظر خودش را بر مردم تحميل كند و 
مردم هم نبايد از كساني كه در راس هستند، تقليد 
كنند . هيچ مقامي در ايران نيست كه قدرت اين را 
داشته باش��د كه يك وكيل تحميل كند . بنابراين 
انتخابات دست مردم است  و به همين دليل، تمام 
مسووليت به  عهده ملت است و همان طور كه يك 
مجتهد در سرنوشت خودش بايد دخالت كند يك 
دانش��جوي جوان هم بايد در سرنوش��ت خودش 
دخالت كن��د. انتخابات نه در انحص��ار روحانيون 
است و نه در انحصار احزاب. اكثريت هر چه گفتند 
آراي شان معتبر و متبع است ولو به ضرر خودشان 
باشد. انتخابات در انحصار هيچ كس نيست؛ نه در 
انحصار روحانيون است، نه در انحصار احزاب است 
و نه در انحصار گروه هاست. انتخابات مال همه مردم 
است. مردم سرنوش��ت خودشان دست خودشان 
است و انتخابات براي تحصيل سرنوشت شما ملت 
است. از قراري كه من شنيده ام در دانشگاه بعضي 
از اشخاص رفته اند گفته اند كه دخالت در انتخابات 
دخالت در سياس��ت اس��ت و اين حق مجتهدين 
اس��ت... همان طوري كه يك مجتهد در سرنوشت 
خودش بايد دخالت كند يك دانشجوي جوان هم 
بايد در سرنوش��ت خودش دخالت كند. اين از آن 
توطئه سابق بدتر است براي ايران، براي اينكه آن، 
يك عده از علما را كنار مي گذاشت... اين تمام ملت 

را مي خواهد كنار بگذارد.« 
كسي حق ندارد به خاطر رفتار زننده يك نماينده 
يا يك مس��وول دولتي يا يك قاضي يا يك پليس 
نهادهاي عالي كش��ور را زير س��وال ببرد و موجب 
تخفيف و تحقير آنها ش��ود. در عي��ن حال بايد به 
اين ضرب المثل كه حرمت امامزاده را متولي نگاه 
مي دارد اش��اره و تاكيد كرد براي داشتن مجلسي 
ت��راز ملت بزرگ ايران و س��اختن خانه اي در خور 
ملت بايد ب��ه گزاره هايي كه از بنيانگذار جمهوري 
اسالمي نقل ش��د، با دقت نظر بيشتري نگاه  كرد و 

انحراف از اين نظريات را اصالح كرد.

ليست »نخريد« روي در يخچال 

مجلس  در راس امور استداوران واقعي مرگ بر كنكور ميالد مسيح
سعيد شريعتيحسن لطفيكاوه فوالدي نسبفريدون مجلسي

#مرغ 

پيم��ان معادي قب��ل از بازيگري و 
كارگرداني، با فيلمنامه  نويسي كار 
خود را در سينماي ايران آغاز كرد. 
از فيلمنامه هاي شاخص او مي توان 
به »آواز قو« ساخته سعيد اسدي و 
»كافه س��تاره« سامان مقدم اشاره 
كرد. »بمب يك عاش��قانه« نيز به 
عنوان دومين فيلم بلند سينمايي او بيش از همه وامدار 
فيلمنامه خوب نوشته شده و پر از جزئياتش است. آيدين 
آغداشلو در مصاحبه اي راجع به سينماي علي حاتمي در 
مجله »دنياي تصوير«، به درستي گفت: »نوستالژي زماني 
ارزش پيدا مي كند كه به يك اثر هنرمندانه تبديل شود.« 
بدون شك، علي حاتمي يكي از شاخص ترين فيلمسازان 
ما در پوش��ش هنري دادن به ذات »نوستالژي« به شمار 
مي آيد. در حوزه نقد سينمايي و داستان نويسي نيز پرويز 
دوايي گرامي كه اخيرا سالگرد تولدش بود، اين ويژگي را 
داشته است. پيمان معادي از نسل هنرمندان اين زمانه، 
نوس��تالژي را با حال و هواي خاص و منحصر به فرد دهه 
شصت مي بيند و عاشقانه اي را در دل آن دوران ملتهب و 
پر اضطراب برگزار مي كند تا به جوهره اثرش رنگ و بوي 
هنري بدهد. او در خلق اين دنيا نسبت به فيلم اولش، چند 
گام به جلو برداشته است. اگر »نوستالژي« را حديث نفس 
شخصي و دروني يك انس��ان سرشار از احساس بدانيم، 

خود به خود مخاطب م��ان را انتخاب و وجوه كمي اش را 
محدود كرده ايم. اما پيمان معادي در »بمب يك عاشقانه« 
اين هوشمندي را داشته كه به نگاه و حس نوستالژيكش 
ابعاد اجتماعي بدهد و با اين تمهيد، مخاطب شناس��ي 
وسيع تري را تجربه كند. »پالن سكانس« خوب طراحي 
شده اول فيلم، نمايشي نوستالژيك در همان دهه شصت 
با يك موس��يقي همخوان با اين لحن است. بالفاصله در 
سكانس بعدي در داخل حياط يك مدرسه پسرانه روي 
اشيايي همچون شير آب، ميكروفن عمودي سخنراني، 
پوستر فيلم »خانه دوست كجاست« عباس كيارستمي 
كه گوشه پاره ش��ده اش در باد تكان مي خورد و... مكث 
مي شود تا از اين طريق به يك فضاسازي و نشانه شناسي 
در دل رئاليس��م جاري آن دوران برس��يم. معادي براي 
پرداختن به ابعاد همه جانبه رئاليسم آن مقطع تاريخي، 
به اين مكث ها و خيره ش��دن ها و حس ش��اعرانه بسنده 
نمي كند و پيامد هولناكش را با انفجار و تخريب و هراس 

آدم ها به نمايش مي گذارد.
مهم تري��ن ويژگي مضموني »بمب يك عاش��قانه« كه 
س��اختار بياني مناس��بش را پيدا كرده اين اس��ت كه 
»عش��ق« را در دو نسل جست وجو مي كند و از نسلي به 
نسل ديگر پيش��نهاد مي دهد. آن پسر نوجوان )سعيد( 
در زيرزمين س��اختمان مسكوني  شان در ميان جمعي 
نگران و پريشان، عشق را به غريزي ترين شكل تجربه و با 

آن حركت سايه وار دست هايش روي ديوار پناهگاه اجرا 
مي كند. او در اين حس پرشور وصف نشدني، تك گويي 
خ��ودش را دارد: »من جنگ و موش��ك و صداي آژير و 
زيرزمين را دوس��ت دارم...« متقابال ميت��را و ايرج )ليال 
حاتمي و پيمان معادي( در اوج س��ردي حاكم بر كانون 
زندگي زناشويي ش��ان، از اين ش��ور و ش��يدايي و حس 
كودكانه تاثير مي گيرند و به هم كالمي مي رسند و دوباره 

به عشق خوشامد مي گويند.
اما پيمان مع��ادي ترجيح مي دهد از ي��ك »هپي اِند« 
باسمه اي فاصله بگيرد و پايان بندي فيلمش را در اجرايي 
خاكستري برگزار كند: فرياد ميترا كه در دل ويراني ها، 
تكيه گاهش ايرج را صدا مي زند، پرده برداري از شعارهاي 
ديواري مدرسه و... توپ پالستيكي پاره و له شده اي كه 

زير ميله دروازه  كوچك مدرسه گير كرده... 
زندگي همچن��ان اين اليه هاي چندوجهي را به نمايش 
مي گ��ذارد و گويي جاي��ي دلخواه و امن ب��راي نمايش 

عاشقانه ها نيست.

تن زخم خورده عشق
در همين حوالي
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