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مجله روز 

گفتند ببين وزير سرما خورده
از بس كه خبر خوانده و هي جا خورده

از بس كه به دوش بار خدمت دارد
فرسوده شده، خسته شده، تا خورده

در خانه سي متري خود پژمرده
از بس كه به او تهمت ويال خورده

بيمار شده، دلش گرفته، افسوس
از بس كه گرفتيم شگفتا! خرده

ما باعث آشفتگي دنياشيم 
شرمنده اين وزير بايد باشيم

عطسه وزير
هفتادمين شماره ماهنامه »سينما و ادبيات« ويژه آبان و آذر 97 به تازگي منتشر شده و 
روي پيشخوان مطبوعات آمده است. سينماي جهان، سينماي ايران، شعر و داستان، نقد و 
بررسي و نقد كتاب فصل هاي تشكيل دهنده اين مجله هستند كه به بخش هاي كوچك تر 
تقسيم مي ش��وند. يكي از پرونده هاي اصلي اين شماره، روبر برسون و سينماي او است. 
مساله چالشي »مديريت سينمايي« هم موضوعي است كه در بخش »سينماي ايران« اين 
شماره از مجله، مورد بررسي قرار گرفته است. در بخش ادبي اين شماره از مجله »سينما و 
ادبيات« موضوع »نانوشتن و نانوشته ها« مورد بررسي قرار گرفته است. »سينما و ادبيات« 

با 240 صفحه و قيمت 12 هزارتومان روي كيوسك است.

سينما و ادبيات 

تيتر مصور|  آغاز سال 2019
ريفاعي

نيل گنگ  در همين حوالي كرگدن نامهيك اتفاق ساده 

هشتگ روز

سينماي ايران مدت هاست از 
حيث تنوع ژانر در فقر مطلق به 
سر مي برد. سال هاست مدل 
سينماي ما در توليد و اكران، 
سوار ش��دن روي موج عالقه 
مخاطبان به تشخيص گروهي 
اندك از تهيه كنندگان و سينماداران و پخش كنندگان 
است. جالب آنكه بعد از مدت كوتاهي توليد به سبك 
موج س��واري، اص��ل ماجرا ماهيت خود را از دس��ت 
مي دهد و تنها پوسته اي از آن باقي مي ماند. مثال وقتي 
بازار كمدي ساختن رواج دارد، كم كم فيلم هايي با نام 
كمدي عرضه مي شوند كه ديگر واقعا كمدي نيستند. 
دوتا خنده هم نمي توانند از تماشاگر بگيرند ولي نام 
فيلم و تبليغ شان رنگ و بوي يك كمدي دل غشه آور 
دارد، چ��را؟ چون زمان نداريم و قرار اس��ت س��وار بر 
موج، ما هم كمدي بس��ازيم و فقط سودش را ببريم. 
نتيجه آن مي شود كه يك سري فيلم بي شخصيت و 
بي هويت و بي كيفيت با نام كمدي ريخته مي شوند 
توي بازار و اكران مي شوند. با اين وضعيت هم مخاطب 
را سرخورده مي كنند، هم خوب نمي فروشند، هم جا 
را براي اكران فيلم هاي بهتر غير كمدي تنگ مي كنند 
و هم يك سري فيلم بي كيفيت به سبد توليد سينماي 
ايران اضافه مي شود.باورهاي عجيبي در سينماي ما 
وجود دارد. مثال س��ينمادار يا حتي متصدي آپارات 
معتقد اس��ت؛ مخاطبان در حال حاض��ر، فالن جور 
فيلم را مي پسندند، پس راه توليد و اكران در سينما به 
همان ور كج مي شود. حتي اجازه نمي دهند آن فيلم، 
خوب عرضه ش��ود تا عالقه مندانش به آن دسترسي 
مناسب داشته باشند، بعد موفقيتش را ارزيابي كنيم. 
به يك فيلم خوب غيركمدي، چهارتا و نصفي سالن 
مي دهند با سانس هاي درهم  ريخته و به طول مثال دو 
هفته و بعدش مي گويند؛ ديدي گفتيم؟ نفروخت! و به 
فيلم هاي شبه كمدي بي كيفيت خودشان سه ماه و بلكه 
بيشتر باالي صد سالن اختصاص مي دهند و تبليغات 
وسيع هم مي كنند و بعدش مي گويند؛ ببينيد، مردم 
استقبال كردند، فروخت!اجازه ديده شدن به بسياري 
از فيلم هاي جدي و مهم داده نمي شود تا مردم اساسا 
متوجه حضور آنها روي پرده بشوند و بيايند و ببينند. 
يعني با نگاه خوشبينانه، غلبه و حكمراني شلختگي، 
بي ساماني، كج س��ليقگي و بي عدالتي در اكران.حاال 
فكر كنيد كه فيلمي خارج از پيش بيني اين دوستان 
اگر توليد شود، با همين پيش فرض، اكران مختصر و  
وضعيت اكران در سينماي ايران تاثير مستقيم بر اين 
يكنواختي و تكراري بودن نوع فيلم هاي توليد شده 
دارد.رعايت تنوع ژانر چه در توليد و چه در اكران، عامل 
مهمي در جلب مخاطب است. واقعا تكليف آنها كه فيلم 
اكشن دوست دارند در سينماي ايران چيست؟ آنها كه 
به فيلم ترسناك عالقه دارند، يا ملودرام مي پسندند چه؟ 
آنها كجاي سينماي ايران ديده شده اند؟ عالقه مندان 
فيلم پليسي و جنايي يا دادگاهي كجا بايد فيلم مورد 
عالقه شان را در سينماي ايران پيدا كنند؟ سينماي 
ايران هيچ پيش بيني براي سليقه آنها نكرده است. آنها 
كه معتقدند فعال فقط كمدي مي فروشد و هم و غم شان 
را بر توليد و اكران فيلم كمدي گذاشته اند، بعيد است 
تحمل اين را داشته باشند كه هفت روز هفته نهار و شام، 
قرمه سبزي بخورند. بالطبع مديريت غذايي يك خانه 
بايد بر دو نكته استوار باشد؛ اول؛ همه آدم ها قرمه سبزي 
دوست ندارند و دوم؛ كسي كه قرمه سبزي دوست دارد، 
به غذاهاي ديگر هم نيازمند است و تازه نبايد كاري كنيم 
كه خود او هم بعد از چند روز از قرمه سبزي دلزده شود. 
البته همه اينها به شرط كيفيت باالي همان قرمه سبزي 
است وگرنه اگر قرمه سبزي بي كيفيت سر سفره باشد 
كه روز دوم، يك مشتري هم نخواهيد داشت. اگر هر 
روز فقط و فقط قرمه سبزي روي سفره باشد، اول آنها 
كه اين غذا را دوست ندارند سر سفره حاضر نمي شوند 
و دوم آنها كه دوست دارند از روز دوم و سوم همين كار را 
مي كنند. البته اگر غذاهاي دوم و سومي سر سفره باشد، 
طبعا حضور برخي از همان ها كامال امكان پذير است. 

وضعيت توليد و اكران ما حاال بي شباهت به همين مثال 
نيست. بسياري از عالقه مندان، ديگر سينما نمي روند 
و بسياري ديگر از يكنواختي فيلم هاي اكران دلزده اند. 
رعايت و مديريت چگالي مضامين و ژانرها در توليد و 
اكران، مي تواند خيلي از مشكالت سينما را حل كند. 

كسي كه فيلم كودك يا درام اجتماعي مي سازد )يا هر 
نوع ديگري غير از كمدي( و براي اكرانش مش��كالت 
بسيار بزرگي پيش رو دارد، به طور اتوماتيك ناچار به 
ساخت همين كمدي هاي درجه ششم مي شود كه 
هم راحت پروانه ساخت مي گيرند، هم مميزي ناچيزي 
دارند و هم به س��ادگي آب خوردن اكران مي گيرند با 
س��ينماهاي زياد و مدت طوالني. آقاي شجاع نوري 
مثال خوبي براي وضعيت اكران دارند. اكران سينما را 
اگر شبيه مسابقات المپيك فرض كنيم، در سينماي 
ايران انگار تعدادي مدال را وس��ط ميدان ريخته اند و 
گفته اند هر كس مي تواند، خودش برود و هر سهمي كه 
زورش مي رسد از مدال ها بردارد. بالطبع وزنه بردارها و 
كشتي گيران و بوكسورها نصيب بيشتري از مدال ها 
مي برند چون زور بازوشان بيشتر است و شطرنج بازان و 
تنيسورها و شناگرها كنار مي مانند و سهمي ندارند. در 
اكران سينماي ما شطرنج بازها بايد با بوكسورها رقابت 
كنند كه خب، نتيجه معلوم است. طبيعتا اگر بوكسورها 
با بوكسورها و شطرنج بازها با هم رقابت كنند، مدال ها 
به عدالت تقسيم مي شوند. متاسفانه فعال اين حكايت 

وضعيت شلم شورباي اكران در سينماي ماست.

عكس نوشت 

اتفاق زيبايي در تهران رخ  داده؛ خانواده شهدا و جانبازان اديان توحيدي ديگر، براي سال نو 
ميالدي به منطقه گردشگري عباس آباد دعوت شده اند تا به آنها يادآوري شود كه در اين 
سرزمين همه يكي و همدل هستيم و به اندازه فداكاري آنها براي اين سرزمين، قدرشناسيم. 
روز دوشنبه خبرگزاري ايرنا گزارش تصويري از اين اتفاق منتشر كرده و توضيح داده: »همزمان با سال نو ميالدي 
خانواده هاي معظم شهدا و جانبازان ارامنه و اديان توحيدي از منطقه فرهنگي و گردشگري عباس آباد بازديد 

كردند«. عكسي كه مي بينيد از اين مجموعه انتخاب شده است.

اگر نگاهي به فعاليت كاربران جهاني در توييتر بيندازيد، 
متوجه مي ش��ويد ك��ه آنها چن��د هفته اي اس��ت كه 
هش��تگ هاي مربوط به سال نو ميالدي را داغ كرده اند و 
براي جشن كريسمس و سال نويي كه در راه بوده، حسابي 
برنامه ريزي كرده اند. اما كاربران توييتر فارسي تازه به اين 
جمع پيوسته اند و به شكل ويژه يك روز قبل از پايان سال 
ميالدي و شروع سال نو ميالدي تازه، هشتگ هاي مربوط 
به اين اتفاق را داغ كردند. صبح روز دوشنبه هشتگ هاي 
»سال 2019«، »سال نو« و »سال نو ميالدي« در توييتر 
فارسي داغ شد. آنچه مي خوانيد منتخبي از نوشته هاي 
كاربران ايراني توييتر ب��راي اين تغيير و تحول خارجي 
است:  »كريس��مس و س��ال نو ميالدي و بابانوئل براي 
نسل ما اس��كروچ بود و كارمند نگون بختش باب! كادو و 
هپي كريسمس و كاج تزيين شده ديگه چيه؟! بدرود  اي 
خسيسسسس��س!«، »جهان وارد سال 2019 ميالدي 
شد سال 2019 ميالدي شرقي ترين نقطه كره زمين در 
منطقه »تونگا« واقع در اقيانوس آرام جنوبي آغاز ش��د. 
س��ال نوي ميالدي بر همه زمينيان مبارك«، »به خدا 
جشن كريسمس گرفتن و تبريك سال نو ميالدي  گفتن  
كالس  نداره. با اينكارا اروپايي نميشي. جاي اين اداهاتون 
بيايد يه ذره فرهنگمون رو درست كنيم .«، »چيزي كه 

واسه شما آرزوس��ت، واسه ما خاطره است... توييت يك 
استراليايي به يك امريكايي/ كانادايي«، »يه ايراني اصيل 
حتي شب سال نو ميالدي هم به جاي بوقلمون سبزي پلو 
ماهي درست ميكنه«، »خوبه سال نو ميالدي رو جشن 
نميگيريم اگه نه غصه هديه هاش رو هم بايد مي خورديم«، 
»س��ال نو ميالدي رو به همه تبريك ميگم مخصوصا به 
اونايي كه سال ميالدي براشون ش��روع دوباره س و اين 
شروع رو جشن ميگيرن«، »با فرا رسيدن روزهاي والدت 
حضرت عيس��ي بن مريم )ع( و س��ال نو ميالدي، محله 
ارامنه و جلفاي اصفهان و كليس��اي وانك حال و هواي 
ويژه اي به خود مي گيرد«،   »چرا س��ال نو ميالدي داريم 
ولي س��ال نو مينايي نداريم!؟«، »دقت كنيد كل دنيا از 
رسيدن سال نو ميالدي خوش��حالن حتي اين موضوع 
ترند شده بود بعد عيد خودمون كه ميشه بعضيا تو قيافن 
كه چرا خوشحالي؟«، »كاش هر كدام از ما بعد از تبريك 
سال نو ميالدي و انتش��ار ويديوهاي تكراري آتشبازي، 
چشم هاي مان را ببنديم و يك آرزوي خود را براي جهان 
امروز اينجا بنويس��يم..«، »نميخوايد به ما غربزده هاي 
روشنفكرنماي غربتي بدبخت بيچاره عقده اي كه سال 
نو ميالدي رو جش��ن ميگيريم فحش بدي��د؟ داره دير 

ميشه ها«.

گلچين گيالني ب��ا وجود 
آنكه س��ه مجموعه ش��عر 
داش��ت اما بيش از همه با 
»باران« ش��ناخته ش��ده 
اس��ت. »باز باران با ترانه« 
يكي از ش��اهكارهاي شعر 
نيمايي اس��ت، در نقطه  تاريخي اين شعر گفته 
ش��د كه قالب نيمايي در ح��ال تحميل خود به 
جامعه م��درن ايران بود؛ به اي��ن معنا كه در آن 
برهه شعر نيمايي حرف هايي را بيان مي كرد كه 
در قالب سنتي به س��ختي مي شد گنجاند. اين 
ش��عر از جمله آثاري قلمداد مي شود كه فضاي 
ش��عر نيمايي را در ايران توسعه داد. به ويژه آنكه 
در مج��الت ادبي آن زمان منتش��ر و در ادامه به 

كتاب هاي درسي راه پيدا كرد. 
»باز باران با ترانه« كاري حسي و ماندگار از لحاظ 
موس��يقي اس��ت، فكر نمي كنم كارهاي ديگر 
گلچين گيالني كه در مجموعه شعرهايش منتشر 
شده، به اين اندازه توانسته باشند اقبال عمومي را 
با خود داشته باشند يا اگر اين اتفاق افتاده به گوش 
من نرسيده اس��ت. چند كار اين شاعر را جسته 
گريخته خوانده ام كه هيچ كدام در حد نوآوري به 
كار رفته در اين ش��عر نيست و عموما دنباله رو و 
تقليدي از آثار كالسيك نيما محسوب مي شوند.

گلچين گيالني در هم��ان جواني براي تحصيل 
در رشته طب به انگلستان رفت و تا پايان عمر در 
لندن ماندگار شد. او موقعيت تثبيت شده اي در 
شعر معاصر ايران تنها با يك شعر پيدا كرد. نهايت 
خوش اقبالي براي يك شاعر است كه بتواند با يك 
تك شعر سروده به چنين جايگاهي برسد. شعر 
»آرش« س��ياوش كسرايي يا »زمستان« اخوان 
آثاري هستند كه مشابه »باز باران« بسيار مورد 
اقبال قرار و سبك شاگردان نيما لقب گرفتند. آنها 
فضاي اين شعر را توسعه دادند، گلچين گيالني 
شاعري جريان س��از بود هر چند كه نزد عموم با 
يك شعر ش��ناخته شده و بقيه كارهايش در اين 

حد نبودند.

عبداهلل خان نسبت به هم سن و سال هاي 
خودش چند برتري داشت: تهراني اصل 
بود، دو سه كالس سواد داشت و رانندگي 

بلد بود.
 با همين 3 مزيت ب��ود كه راننده وزارت 
كشاورزي اول دهه 1340 شد كه داشت 

قانون اصالحات ارضي را پيش مي برد.
 مي گف��ت رانن��ده مقام هاي باالس��ت و به دليل آش��نايي با 
مقام هاي باال حرفش در محل خوانده مي ش��د. عبداهلل خان 
اما يك عادت داش��ت كه برخي اوق��ات او را از عرش به فرش 

مي كشاند.
 او »كفترب��از« ب��ود و كفترهايش را از پس��رهايش بيش��تر 
دوس��ت داش��ت. بعض��ي آدم ه��اي مح��ل دي��ده بودن��د 
 ك��ه ب��راي پ��س گرفت��ن كفتر جل��دش ب��ه جوان��ان هم

 التماس مي كند. 
عبداهلل خان حاال اما در نيمه دوم دهه 50 ميانس��الي را پشت 
س��ر گذاش��ته بود و همان نوجواناني كه از او هراس داشتند، 

جوان شده و رويشان به عبداهلل خان باز شده بود.
 اين مرد آنقدر به هم سن و س��االنش تكبر مي فروخت كه از 

كنار او دور شده بودند. 
مرد مقتدر محله يك عيب بزرگ داش��ت و آن نديدن بزرگ 
شدن نوجوانان محل بود كه حاال برخي از آنها سوادشان بيشتر 
از عبداهلل خان شده و در اداره هاي دولتي كار پيدا كرده بودند. 
عبداهلل خان اي��ن را نمي ديد يا مي دي��د و قبول نمي كرد كه 

دوران قدرت نمايي اش سر آمده است. 
او يك روز كه داشت كفتري مي نشاند با سوت يكي از جوانان 
روب��ه رو ش��د و كفتر پريد و رف��ت. عبداهلل خان از پش��ت بام 
پايين آمد و داد زد»چه كس��ي بود سوت زد؟« يكي از جوانان 

گفت»من بودم«. 
عبداهلل خان رنگ به چهره نداشت و نمي دانست چه كند. اما 
از تك و تا نيفتاد و فرياد زد »اگر مردي يك دفعه ديگر سوت 

بزن« و آن جوان گستاخ چند بار و چند دقيقه سوت زد.
 هر سوتي كه اين جوان مي زد، ابهت بيشتري از عبداهلل خان 

را كم مي كرد. 
يكي از جوانان گفت: عبداهلل خان يادت هست، گفتم به شما 
كه اولين اش��تباه بزرگت، آخرين اش��تباهت هس��ت و نابود 

مي شوي.

پنجاه، شصت س��ال پيش تر مارش��ال مك لوهان 
گفت »رس��انه همان پيام اس��ت« و ما حرف به اين 
مهمي او را نگرفتيم. نه آن موقع كه در تلويزيون هاي 
وس��تينگ هاوس س��ياه و س��فيد مرادبرقي و خانه 
قمرخانم مي ديديم فهميديم مك لوهان چه مي گويد و 
نه حاال كه هركس توي جيبش يك گيرنده و فرستنده 
هزاركاره دارد و بي واسطه با جهان حرف مي زند و حرف 
جهانيان را مي ش��نود. قبل از اينكه درباره اقتضائات 
رسانه چند كلمه اي سرتان را درد بياورم اجازه بدهيد 
اين نكته بديهي را خدمت تان يادآور شوم كه ما ايراني ها 
بيش از ديگران شيفته تكنولوژي هستيم. در قرآن 
مجيد تعبير عجيبي درباره شيفتگي بني اسراييل به 
گوساله سامري به كار رفته. و اشربوا في قلوبهم العجل. 
يعني دل شان از عشق گوساله سيراب شد. من از اين 
تعبير اقتباس لفظي مي كنم و مي گويم كه نسبت ما 
هم- اكثرا- با تكنولوژي از اين سنخ است. يعني عشق 
به گوشي موبايل و چشم الكترونيك و نرم افزارهاي 
كامپيوتري و تلويزيون هاي فوق پيشرفته را با تمام 
وجود نوشيده ايم و بدون آنها زندگي براي مان سخت 
شده اس��ت. كافي است از همه آنها كه به اروپا رفت و 
آمد مي كنند بپرسيد تا دست تان بيايد كه اروپايي  بدان 
گردن فرازي حاالحاالها از حيث لپ تاپ و گوشي و 
كولر و بخاري و در اتوماتيك و دزدگير چندكاره از ما 
عقب است. در اين زمينه نخبه ها و مسووالن از مردم 
جلوترند و چشم ش��ان برق مي زن��د وقتي با مظاهر 
پيشرفته تكنولوژي مواجه مي شوند. باور كنيد نصف 
بيشتر درهايي كه در ايران به چشم الكترونيكي مجهز 
شده اند، مي توانستند كماكان بر همان لوالهاي قديمي 
بچرخند به جايي هم برنخورد، اما امان از ذوق زدگي در 
برابر تكنولوژي. منظورم اين نيست كه بايد تكنولوژي 
را پس بزنيم. ن��ه. اما مي گويم اين همه ش��يفتگي 
و دلدادگي هم خوب نيس��ت. آيا واقع��ا برنامه هاي 
تلويزيون اي��ران را، حتي برنامه ه��اي ماهواره هاي 
فارسي را حتما بايد در تلويزيون هاي تخت با صداي 
پارالوژيك ببينيم؟ آيا واقعا حضور اين همه آي پد و 
آي پاد و آي ه��وم و آي درد و اي كوفت،  در اين اوضاع 
تحريم، در بازار ايران، آن هم با اين قيمت سرسام آور 
ضروري است؟ در بين مسووالن اگر دقت كنيد يك 
مسابقه »آپ توديت« بودن افراطي هم مي بينيد كه 
سريع السير گجت ها و اپليكيشن ها و نرم افزارها را داغ 
داغ روي سيستم هاي خود مي ريزند و تن به بازي هاي 
پيچيده دنياي جديد مي دهند. در ايران توييتر فيلتر 
است. به تعبير بهتر ممنوع و غيرقانوني است اما همه 
مسووالن از دم، اعم از اين طرفي و آن طرفي، در توييتر 
حس��اب كاربري دارند و راه به راه توييت مي كنند و 
تمناي تجلي دارند. آيا در فرانس��ه و آلمان و لهستان 
كه توييتر از هفت دولت آزاد است، وزرا و وكالي شان 
از دم در توييتر حساب كاربري دارند و اين قدر حرف 
و پيام مخابره مي كنند؟ در ايران اكثر آقايان مسوول 
روي تمام شبكه هاي مجازي خيمه زده اند و نه تنها 
توييتر دارند بلكه كانال تلگرامي و پيج اينستاگرامي 
و صفحه واتس آپي هم دارند. اگر مي بينيد مسووالن 
در فيس بوك حضورش��ان كمرنگ تر شده دليلش 
اين است كه دوس��تان از بس به روزند، فيسبوك در 
نظرشان دمده شده و از چشم شان افتاده. همين فردا 
اگر پيام رسان ديگري بيايد، سريع اين كهنه هاي دالزار 
را دور مي ريزند به دنياي حيرت انگيز نو، پا مي گذارند. 
اما آيا آقايان بر ظرفيت ه��ا و اقتضائات و مقدورات و 
مقدرات اين دنياي حيرت انگيز نو واقفند؟ يكي مثل 
ترامپ را مي ش��ود فهميد كه چرا در توييتر بس��ت 
نشسته و با چهارتا كلمه به مسخره كردن دنيا مشغول 
شده. ترامپ از رسانه ها مي ترسد و از اهل رسانه بدش 
مي آيد. او از زمان انتخابات خبرنگار كه مي ديد كهير 
مي زد و حضور آنها را مزاحم برنامه هاي بلندمدت و 
كوتاه مدتش مي دانس��ت. براي همين حضور توام با 
بي مباالتي او در توييتر معني دارد و تا حدودي موجه 
است. اما آيا حضور پررنگ مس��ووالن ايراني هم در 
توييتر و اينستاگرام معني دار و موجه است؟ مسووالن 
بلندپايه هرج��ا بروند و هرچه بگويند رس��انه هاي 
ريز و درشت دنبال ش��ان مي روند و فرمايش شان را 
مي نويسند و با ش��رح و تفصيالت منتشر مي كنند. 
منتها به نظر مي رسد كه مسووالن چيزي بيش از اين 
همراهي رسانه اي مي خواهند. براي همين است كه 
هركدام از آنها يك رسانه مستقل، اما اينترنتي براي 
خود راه انداخته اند و بي حضور خبرنگاران هرچه را دل 
تنگ شان بخواهد مي گويند. هم شير شتر مي خواهند 
هم ديدار عرب. روزنامه دوست ندارند، تحمل ديدن 
خبرنگاران را هم ندارند، مع ذلك متوقعند كه رسانه ها 
سرريز فرمايش مجازي آنها را روي كاغذ واقعي منتشر 
كنند. اتفاقي كه جريان دارد همين است و رفته رفته 
رسانه ها ريزه خوار دنياي مجازي شده اند. اما مسووالن 
از يك حقيقت عموما غافلند و آن اينكه اين رس��انه 
الكردار خودش پيام است و بي آنكه كسي حواس شان 
باشد، كار خودش را مي كند و پيامش را نشر مي دهد. 
از سر تصادف و به دليل غفلت عمرو و زيد نيست كه 

ما با اين همه دردسر توييتري و تلگرامي مواجهيم. 
روزنامه ها طي ساليان موفق به اختراع ادبياتي شده اند 
كه مي تواند بسياري از نقايص و ضعف ها را الپوشاني 
كند. روزنامه ها خيلي نرم اش��تباهات و بدبختي ها 
را پشت و پس��ل مي برند و در مجموع دكور خوب و 
معقولي از اشخاص و جريان ها مي سازند. اما توييتر 
عكس اين كار را مي كند و بيشتر براي آبروبري ساخته 

شده تا اطالع رساني.

سال نو ميالدي با طعم سبزي پلو با ماهي

دنياي شگفت انگيز نوعبداهلل خان اشتباه بزرگي كرد گيالني، شاعر خوش اقبالربط اكران در سينما با قرمه سبزي
سيد علي ميرفتاحمحمدصادق جنان صفتعبدالجبار كاكاييكيوان كثيريان

#سال_نو_ميالدي

من س��اكن كيش نيستم. شبكه  
استاني كيش را هم تماشا نمي كنم. 
از شما چه پنهان هشت ، نه سالي 
اس��ت اصال تلويزي��ون نمي بينم؛ 
گاهي آدم ترجيح مي دهد عطاي 
يك چيزهاي��ي را به لقاي ش��ان 
ببخش��د. اما اخبار به  هر حال، به 
گوش آدم مي رس��ند؛ هر چه باش��د زمانه، زمانه  گردش 
اطالعات و عصر، عصر تبادل ارتباطات است. خبرش را دارم 
كه فيلم نامناسبي، بر اثر اهمال سهوي عده اي از كاركنان، 
رفته روي آنتن و باعث اعتراض هايي شده و مسووالن امر 
هم بالفاصله خاطيان را -گرچه سهوا باعث رخداد اين واقعه 
شده بوده اند- توبيخ و مجازات كرده اند؛ سرعت عملي در 
حد ژاپن كه در اين جور كارها پيشروست و الگوي جهانيان. 
واكنش سريع مسووالن در اين زمينه واقعا واقعا واقعا جاي 
تقدي��ر دارد. هر جامعه اي براي خ��ودش حريم ها و خط 
 قرمزهايي دارد كه البته درباره چند و چون شان مي شود 
بحث و گفت وگو كرد، اما هر چه باشند، محترمند و »بايد« 
هم محترم شمرده شوند؛ آن هم از طرف رسانه اي فراگير 
مثل تلويزيون. هيچ جاي دنيا را نمي توانيد، پيدا كنيد كه 
»هر« ش��بكه و كانالي »هر« چيزي را در »هر« ساعتي از 
شبانه روز پخش كند. همه  جا قاعده و قانوني وجود دارد و 
نمي شود هر شهروندي را در هر سن  و سالي كه باشد، در 
معرض مواجهه با هر پدي��ده اي قرار داد. از همين رهگذر 
اس��ت كه نمايش بعضي فيلم ها يا فروش بعضي چيزها 
)مثل سيگار و نوشيدني الكلي( به  تناسب در كشورهاي 

مختلف، براي زير سيزده  ساله ها، زير پانزده  ساله ها يا زير 
هجده  ساله ها ممنوع است. شبكه هاي تلويزيوني هم در 
نمايش بعضي فيلم ها و حتي اخبار محدوديت هايي دارند 
كه ممكن است به اروتيك بودن موضوعات شان يا خشن 
بودن محتواي شان يا هر چيز ديگرشان ربط داشته باشد. 
اين، امري است طبيعي و در جهت مراقبت از اخالق عمومي 
جامعه. جهت و سطح س��خت گيري در جوامع مختلف 
متفاوت است كه همان طور كه باالتر هم عرض كردم، اين 
يكي امري قابل گفت وگو و كنكاش است، اما اصل مساله را 
كه تعريف حريم ها و خط  قرمزها و برخورد با بي قانوني ها و 
بي دقتي هاست، لغو نمي كند. فقط مي ماند اينكه در بيشتر 
جوامع، معموال در همه حوزه ها و زمينه ها با بي قانوني ها و 
بي دقتي )حتي اگر سهوي باشند( برخورد مشابه مي شود و 
خبري از استانداردهاي دوگانه نيست؛ يعني مثال همان طور 
كه بي دقتي مسوولي كه براي چند ثانيه امنيت اخالقي 
جامعه را به خطر مي اندازد، درجا توبيخ مي شود )و بايد هم 
بشود(، بي دقتي آن يكي مسوولي كه جان شهروندان را به 
خطر مي اندازد و س��هوا باعث مرگ -مثال- عده اي جوان 
دانشجو مي شود هم بي توبيخ نمي ماند،  يا بي دقتي آن يكي 
مسوولي كه با يك جمله نسنجيده اش قيمت يورو و دالر 
چند صد تومان گران تر و سرنوشت شهروندان مثل يويو 
باال و پايين مي شود هم بي توبيخ نمي ماند. اگر يك روزي 
ما بتوانيم در همه زمينه ها و شوون رفتار يكدستي داشته 
باش��يم، حتما اتحاد ملي و اعتماد عمومي در كشورمان 
حال  و روز بهتري خواهد داشت. يكي از عوامل بي اعتمادي 

عمومي، همين استانداردهاي دوگانه است.

بعضي ها برابرترند
متن در حاشيه

در روزگاري كه س��ايه س��نگين 
ناتوراليس��ت  ها كم كم داشت از 
سر ادبيات فرانسه محو مي شد، 
چهره اي ظهور كرد كه از سويي 
آموزه ه��اي ناتوراليس��تي را در 
آثارش مد نظر داش��ت و از ديگر 
سو ضمن ارادت به آثار كالسيك 
ادبيات روسيه و آراي فلسفه طبيعت گراي اسپينوزا، به 
روانكاوي شخصيت ها و تفسيرهاي فرويدي نيز عالقه 
داشت و اين همه را در آثارش به هنرمندانه ترين شكل 
ممكن بروز مي داد. اين چهره كس��ي نب��ود جز رومن 
روالن؛ نويسنده اي خالق، پركار و همه فن حريف كه در 
نقد، زندگي نامه نويسي، رمان، مقاله  و نمايشنامه نويسي 
چيره دس��ت بود. در ايران او را معموال با دو اثر حجيم و 
ش��اهكارش، يعني »ژان كريستف« و »جان شيفته«، 
به خاطر مي آوريم. ش��يوه روالن در رمان نويس��ي اين 
بود كه بازه زماني وس��يعي از زندگي يك كاراكتر را به 
تصوير مي كش��يد و او را در تمامي فراز و نش��يب هاي 
زندگي اش دنبال مي كرد. يعني به نوعي همان فرمول 
زندگي نامه نويسي را در رمان هايش نيز به كار مي گرفت؛ 
با اين تفاوت كه اينجا شخصيت هايش خيالي هستند. 
جالب اينك��ه روالن در نوش��تن زندگي نام��ه فرمول 
معكوسي داش��ت، يعني ويژگي هاي زيبايي شناختي 
رم��ان، از قبيل نثر فاخ��ر و هنرمندان��ه، خرده  روايت، 
ش��خصيت پردازي با جزيي��ات ف��راوان و اندكي هم 
پس زمينه خيالي را به زندگي نامه ها منتقل مي كرد و به 

اين ترتيب از آنها يك اثر هنري قابل اعتنا پديد مي آورد. 
اي��ن ويژگي را خاص��ه در اثر تراز اول��ي چون »زندگي 
بتهوون« به خوبي مي توان مشاهده كرد. اما تا اين نوشتار 
به آخر خطش نرسيده برويم سراغ دو رمان بسيار مهم و 
دلنشين رومن روالن كه جايزه نوبل ادبيات را هم نصيب 
او كردند؛ »ژان كريس��تف« كه داستان يك آهنگساز 
خيالي اس��ت از تولد تا مرگ. ژان برآمده از خانواده اي 
خشن و سطح پايين اس��ت اما نبوغي حيرت انگيز در 
نوازندگي و آهنگسازي دارد و به اين ترتيب هنرش پاي 
او را به محافل اعياني و دربار باز مي كند. نگهباني از غرور 
و استعداد و ارزش هنري، در كنار بدسگالي دشمنان و 
نامردمي دوستان و البته تحول در عرصه هاي سياسي و 
اجتماعي شخصيت ژان را در توفان هاي عظيم زندگي باال 
و پايين مي كند. »جان شيفته« هم كمابيش در همين 
حال و هوا رخ مي دهد. داس��تاني در باب روح بي قرار و 
خلق و خوي سانتي مانتال زني به نام »آنت« كه هميشه 
با معيار عواطفش دنيا را مي سنجد و تكيه اش در هر برهه 
از زندگي به كسي است و در پايان آن برهه تكيه گاهش 
را از كف مي دهد. روالن به شكلي روان كاوانه آنت را در 
ادوار مختلف زندگي اش مورد مطالعه قرار مي دهد و به 
دستاوردي هنرمندانه از تحليل روحيات آدمي مي رسد. 
روالن استاد ساخت و پرداخت زندگي  و زندگي نامه است. 
نويس��نده اي ريزبين و متمايل به بازتاب مستند وقايع 
حيات انسان ها. همين اس��ت كه هنوز هم اگر از حجم 
آثارش نترسيم مي توانيم ش��روع كنيم به خواندنش و 

مدتي مديد غرق در لذت شويم.

تحليلگر روحيات آدمي
پياده رو
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كاوه فوالدي نسبعلي مسعودي نيا

مهدي استاد احمد


