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»شب جبار باغچه بان« عصر امروز و در خانه انديشمندان علوم انساني برگزار 
مي شود. احمد محيط طباطبايي، اردشير صالح پور، داود كيانيان سخنرانان 
اين مراس��م هس��تند و فيلم مس��تند »مروري بر زندگي جبار باغچه بان« به كارگرداني 
كيومرث پوراحمد هم اكران مي شود. ميرزا جبار عسكر زاده معروف به جبار باغچه بان در 
سال ۱۲۶۴ خورشيدي در شهر ايروان متولد شد. جبار آموزگاري دانا، خالق و متعهد بود.

او در دوران جنگ و بحران هاي منطقه به شهر مرند آمد و نخستين تالش هاي خود را در 
تعليم و تربيت و آموزش هاي نوين با كودكان آغاز كرد و سپس به تبريز فرا خوانده شد تا 
كار خود را به ش��كل كامل تري ادامه دهد. اما موفقيت هاي روزافزون او سعي حاسدان را 

برانگيخت و او دل زده پس از چند سال خدمت در تبريز به شيراز رفت و سرانجام به تهران 
آمد. زندگي او سراس��ر رنج و كوشش و تعهد اس��ت. جبار باغچه بان را مي توان بنيانگذار 
كودكس��تان »باغچه« اولين نمايشنامه نويس كودك و نوجوان، مخترع و مبتكر مدارس 

كودكان استثنايي و كر و الل ها قلمداد كرد.
او در س��ال ۱۳۴۵ در تهران چشم از جهان فرو بس��ت و در شهر ري به خاك سپرده شد. 
عالقه مندان به ش��ركت در اين نشست مي توانند س��اعت پنج بعدازظهر در آدرس خانه 
انديشمندان علوم انساني واقع در محل خيابان نجات اللهي، چهارراه ورشو، تاالر فردوسي 

حاضر باشند. 

شب جبار باغچه بان 

تيتر مصور|تراژدی در برزيل با غفلت و حرص سرمايه داری تکرار می شود
ملو

در همين حوالي نيل گنگ تنها صدا مي ماند متن در حاشيه

هشتگ روز

حاال كه دارم اين يادداشت 
را مي نويس��م، هنوز بازي 
ايران و ژاپن برگزار نشده 
و نمي دانم ما فيناليس��ت 
ش��ده ايم يا ن��ه؛ مهم هم 

نيست.
 اصال اهميت اين يادداش��ت در همين اس��ت؛ 
همين كه دارد پيش از بازي نوش��ته مي ش��ود 
و محتواي��ش منطقا و مطلقا ربط��ي به نتيجه 
ن��دارد، همين كه گرفتار هيجان نيس��ت؛ نه از 

نوع شادي، نه از جنس غم.
 اين يادداش��ت در آرامش پيش از توفان نوشته 
مي ش��ود براي خوانده ش��دن پس از توفان، تا 
يادآوري و تاكيد كند ك��ه نتيجه آن قدرها هم 

اهميت ندارد.
نه اينكه اصال مهم نباش��د؛ اما اين قدري كه ما 
برايش سينه چاك مي دهيم و اين طوري كه ما 
همه  چيز را در آن خالص��ه مي كنيم، نه؛ واقعا 

نمي ارزد.
 نتيجه، جزي��ي از روند و فرآيند كار اس��ت، نه 
همه آن. كي روش تي��م ملي ما را قهرمان بكند 
يا نكند، در اين واقعيت كه او نظم، دقت، وقار و 
ش��خصيت حرفه اي را به تيم ملي ايران آورده، 
تغييري ايجاد نمي ش��ود و البت��ه در اين يكي 
واقعيت هم تغييري ايجاد نمي شود كه او صرفا 
مربي تيم ملي فوتبال ماس��ت - ب��ا قراردادي 
معين و دس��تمزدي مش��خص- و حق و حتي 
اج��ازه ندارد كه درباره مس��ائلي حرف بزند كه 
خارج از حوزه تخصص، مسووليت و اختيارات 
اس��ت و ما، شهروندان ايراني، اين وظيفه و حق 
توام��ان را داريم كه بابت خدمات كي روش از او 
ممنون باشيم و بابت خروج هاي هرازگاهي اش 
از معيارهاي حرفه اي و حتي اخالقي، او را مورد 
مواخ��ذه قرار دهي��م. اما اين روزه��ا دوقطبي 
عجيبي و گاه حتي خنده داري شكل گرفته كه 
يك س��ويش منتقدهاي كي روش ايستاده اند 
)با چش��ماني تمام بسته به ش��خصيت بزرگي 
كه سرمربي پرتغالي به تيم ملي ما داده( و يك 
سوي ديگر هواداران دوآتشه كي روش )باز هم 
با چشماني تمام بسته به رفتارها و اظهارنظرهاي 

هيجاني آقاي سرمربي(.
دوقطبي ها معموال جذابن��د؛ آدم ها در برابر هم 
صف مي كشند، براي هم لشكركشي مي كنند، 
ش��عار مي دهن��د، ل��ه و علي��ه ه��م چيزهايي 
مي گويند، »ديگري« را در جايگاه شر مي نشانند 

و »خود« را بر مسند خير...
 اما با همه  جذابيت ش��ان، حقيقت امر اين است 
كه دوقطبي ها بيش��تر به بازي مي مانند و روش 
خوبي براي مواجهه با پديده ها نيس��تند؛ چشم 
آدم را كور مي كنند و واقع بين��ي و منطق را در 
گور. ما -افسوس- ديگر به اين عادت كرده ايم و 
جامعه اي س��اخته ايم كه در آن همه  چيز فوري 
به سمت دوقطبي ش��دن مي رود؛ از سياست و 
اقتصاد گرفته تا هنر و ورزش و حواس مان نيست 
كه چيزي كه در اين ميانه ها مدفون مي ش��ود، 

عمر تك تك  ما و منافع ملي كشورمان است.
باي��د از جاي��ي تمري��ن عب��ور از فرهن��گ 
دوقطبي سازي را شروع كنيم و چه جايي بهتر از 
فوتبال، با اين تاثير شگفت انگيز اجتماعي اش. 

كاش ك��ي روش را، اگر ما را راهي فينال و حتي 
قهرمان آسيا كرد، به برج عاج نقدناپذيري نبريم. 
و كاش، اگر هم شكست خورد، حواس مان باشد 
كه هيچ  وقت به اندازه اين سال هاي كي روش، 
با آرامش و اطمينان بازي هاي تيم ملي فوتبال 

كشورمان را تماشا نكرده ايم. 

عكس نوشت 

يك موسسه خيريه در اهواز چند سالي است كه اقدام به جمع آوري سگ هاي ولگرد مي كند و انواع خدمات درماني را در فضايي امن براي آنها انجام مي دهد. 
اين مركز عالوه بر درمان حتي امكان جراحي پالستيك و عمل عضو را براي سگ ها فراهم آورده است.

س��گ هاي اين مجموعه از گزند حيوان آزاري بعضي از افراد بيمار در امان مي مانند. خبرگزاري ايلنا مجموعه عكس��ي را از اين مركز منتش��ر كرده و عكسي كه 
مي بينيد از اين مجموعه انتخاب شده است. 

اتفاقاتي كه اي��ن روزه��ا در ونزوئال مي گ��ذرد، در صدر 
خبرهاي جهان است. رويكرد دولت امريكا و دونالد ترامپ 
با توجه به سابقه اي كه در مداخله در كشورهاي ديگر نظير 
كودتاي ۲8 مرداد و كودتا عليه دولت آلنده در شيلي دارند، 
اميدواركننده نيست. بسياري از كاربران توييتر فارسي هم با 
توجه به شناختي كه از پيشينه رفتارها و سياست خارجي 
اين كشور دارند، رويه امريكا را محكوم كرده اند و هشتگ 
»ونزوئال« را داغ. آنچه مي خوانيد بخشي از پيام هايي است 

كه در همين رابطه منتشر شده است: 
»در هر دعوايي در جهان، طرِف باطل آن سويي است كه 
امريكا ايستاده«، »مادارو ونزوئال را بسيار بد اداره مي كند اما 
دخالت كاخ سفيد، براي مردم آن كشور بالقوه ثروتمند اما 
بالفعل فقير، نه رفاه به ارمغان مي آورد و نه دموكراسي. اگر 
حزب حاكم با اپوزيسيون به توافق نرسند و دولت وحدت 
ملي تشكيل ندهند، ونزوئال به احتمال زياد دچار هرج و 
مرج خواهد شد«، »سياست هاي استعماري امريكا تموم 
نميشه، فقط از دولتي به دولت ديگه تغيير پيدا ميكنه!«، 
»ناف امريكا رو با كودتا بريدن...«، »در يمن كه به خيابان 
بياييد، از نظر ترامپ شورشي هستيد، چون بن سلمان را 
كه شريك تجاري امريكا است ناراحت كرده ايد. در ونزوئال 
كه به خيابان بياييد از نظر ترامپ حركتي آزادي خواهانه 
كرده ايد، چون مادورو ش��ريك تجاري روس��يه است، نه 
امريكا«، »نه شناختي دارم از ونزوئال و نه حتي تحوالتش 
را دنب��ال كردم. در اين ش��رايط ناآگاهي تنها نكته اينكه 
ترامپ فاس��د طرف هركس��ي رو بگيره برام مشكوكه«، 

»اگر يك كشور پيدا كرديد كه بعد دخالت امريكا، با دولت 
دست نشانده، رنگ پيش��رفت و توسعه به خودش ديده، 
جايزه داريد!«، »لطفا عزيزاني كه از كودتاي امريكايي در 
ونزوئال حمايت مي كنند ديگه در مورد مصدق واس��ه ما 
مثنوي نسرايند«، »در ونزوئال انتخابات برگزار مي شود! 
رييس جمهور انتخاب مي شود! اعتراضات شدت مي گيرد، 
رييس شوراي ملي بيانيه مي دهد مي گويد من از اين پس 
رييس جمهورم! ترامپ بيانيه مي دهد و او را به رس��ميت 
مي شناس��د اين دنياي عجيبي اس��ت كه در آن زندگي 
مي كنيم!«، »امريكاي التين ۱8 كشور دارد كه فقط از سال 
۱900 تا ۲00۶ شاهد ۱۶۲ كودتا بوده است. بوليوي با ۱8 
كودتا ركورددار است. بازيگر خارجي بيشتر اين كودتاها 
هم همس��ايه شمالي ش��ان؛ امريكا«، »چهره بزك كرده 
سياست خارجه امريكا آنجايي روي واقعي خود را نشان 

مي دهد كه با ژست ديپلماسي فجيع ترين اقدام تروريستي 
دولتي را در قالب كودتا انجام مي دهد«، »اين آمار از ذخاير 
نفتي كشورهاي جهان نشان مي دهد چرا امريكا اينقدر 
نگران حقوق بشر، آزادي و دموكراسي در كشورهايي مثل 
ونزوئالس��ت!«، »بوي نفت ونزوئال در دوران تحريم نفت 
ايران، براي امريكايي ه��ا دلنوازي مي كند؛ بهترين بهانه 
براي تصاحب اين لقمه چرب، همان بهانه هميشگي يعني 
دموكراسي است؛ پس در ونزوئال كودتا مي كند چون هم 
نفت دارد هم ضد امپرياليسم است، همراهي اروپا با امريكا 
طبيعي ترين اتفاق ممكن بود«، »ت��رور، كودتا، تحريم، 
براندازي، كشتار و غارت، دخالت در امور داخلي كشورها 
و... از مشخصه هاي دولت امريكاست«، »به نظر من كودتا 
هميشه محكوم است، نميشه بگيم، چون در اينجا موافق 

نظِر من بوده، خوبه ولي در بقيه جاها نه«.

م��وج دوم مهاجرت ۱۳۳0 
ش��مار قاب��ل اعتناي��ي از 
روستانش��ينان را به تهران 
رسانده بود. غالم، مسيب و 
حسن فرزندان بي نام و نشان 
از جمله افرادي بودند كه در 
مسير جاده تهران- ساوه يك دكه يخ فروشي زده 
بودند. اين سه پسر در همان دكه و باغي كه در كنار 
آن بود، زندگي مي كردند و بزرگ مي شدند. طبيعت 
كارش��ان، نوع تربيتي كه مادرشان بر اين سه پسر 
تحميل كرده بودند، آنها را كله ش��ق، كتك خور، 

كتك بزن و دعوايي بار آورده بود. 
بعدها كه آنها بزرگ شدند، اهالي محل هاي نزديك 
به دكه از دس��ت اين س��ه برادر عاصي شده بودند. 
به هر دليل��ي دعوا راه مي انداختند و از زندان رفتن 
هم باكي نداش��تند. غالم ب��رادر كوچك تر، همه 
رذايل و خش��ونت هاي مادر و دو ب��رادر بزرگ تر را 
در خود ذخيره كرده و اهالي محل را خش��مگين 
 مي كرد. روزي اما در حالي كه غالم مي خواست مرد

۵0 س��اله اي را كتك بزند، چشمش به چشم هاي 
مرضيه دختر آن مرد افتاد ك��ه خواهش و تمنا از 
ژرفاي آن چشم هاي سياهش بيرون زده و به غالم 
نگاه مي كرد كه پ��درش را نزند. مرد بي رحم و بزن 
بهادر و بددهن براي نخس��تين بار به تمناي كسي 
جواب داد و او نيز به آن چشم هاي سياه خيره شد. 
آن نگاه و آن چشم ها كار خود را كرده بود و پس از آن 
بارها و بارها اهالي محل ديده بودند كه غالم نزديكي 
خانه مرضيه ايستاده است. مسخره كردن برادرانش 
و همپالكي هايش اثري نداشت و غالم يخي عاشق 
مرضيه به مرور مرد ديگري مي شد. معجزه عشق كار 
خودش را كرد و غالم از مرضيه خواستگاري كرد و 
مرد زندگي شد. زن ها و مردهاي محله از معجزه و 
اينكه نيروي دوس��ت داشتن چگونه مي تواند مرد 
خش��ن، بي چاك و دهن، كله شق و مردم آزار را رام 
كند، مي گفتند و اين داستان را براي ديگران تعريف 
مي كردند. مسيب و حسن اما به راه نيامدند و كارشان 

به زندان و اعدام كشيد.

شايد هيچ جايزه اي مانند جايزه ابوالحسن 
نجفي كه به بهترين آثار ترجمه  داستاني 
تعلق مي گيرد، به راه و هدف ابوالحس��ن 
نجفي در سراس��ر زندگ��ي اش نزديك و 
مرتبط نباشد، يعني به اعتالي زبان فارسي 
و پيشبرِد فرهنگ و انديشه ايرانيان. استاد 
نجفي در مصاحبه اي تعريف كرده است كه چگونه در سال هاي 
كودكي اش با گذار ناگهاني از جهاِن كهِن قصه هاي امير ارسالن 
نامدار و شيرويه و اسكندرنامه و حسين كرد شبستري، به جهان 
مدرِن رمان نويساني مانند الكساندر دوما و گي دوموپاسان و سر 
ريدر هاگارد و ژول ورن، دچار اعجاب شده بود )رك. جشن نامه 
ابوالحسن نجفي ۱۳90، تهران، نيلوفر، ص ۶۳-۶۴( . اين اعجاب 
كه تجربه  مش��ابه آن براي بسياري ديگر از ايرانيان نيز رخ داده 
و هنوز نيز رخ مي دهد، به حدي بود كه وي را واداش��ت تا براي 
بهره جويي مستقيم و هرچه بيش��تر از جهان مدرن، بعدها در 
دانشگاه، رشته زبان و ادبيات فرانسه را به عنوان رشته تحصيلي 
خود برگزيند )همان، ص ۶۷( گذار از سنت به مدرنيته در اروپا به 
صورت طبيعي و تدريجي و به علت تغيير مناسبات اجتماعي و 
فرهنگي رخ داده است، اما مدرنيته در ايران بيش از آنكه حاصل 
تغييرات طبيعي و تدريجي مناسبات اجتماعي و فرهنگي بوده 
باشد، ناشي از آشنايي ناگهاني متفكران و نويسندگان ايراني با 
فرهنگ غرب و تأثيرپذيري آنان از آن، در دوره اي بسيار كوتاه 
و فش��رده بوده است. به جرات مي توان گفت كه بنيان شعر نو و 
رمان فارسي نيز جز از طريق آشنايي افرادي چون نيما و هدايت 
با زبان و ادبيات و فرهنگ غرب ميسر نمي بود؛ به عبارت ديگر 
فاصله ميان س��نت و مدرنيته در ايران از حيث زماني بس��يار 
اندك، اما از حيث كيفيت بس��يار عظيم و فش��رده بوده است 
و از همين روس��ت كه گذار از اولي به دومي براي بس��ياري از 
روشنفكران ايراني دشوار و با اعجاب همراه بوده است. بي گمان 
يكي از مهم تري��ن و قطعي ترين راه هاي كمك به جامعه، براي 
گذار از اين فاصله فش��رده ميان جهان بيني قديم و جهان بيني 
جديد در ايران، ترجمه و مخصوصا ترجمه رمان اس��ت. نجفي 
در همان مصاحبه تصريح كرده اس��ت كه رمان براي وي نوعي 
گسترش بخشيدن به زندگي اس��ت؛ به گونه اي كه هر رمان را 
زندگي ديگري مي داند كه آدمي مي تواند عوالم جديدي را در آن 
تجربه كند. اين بدان معناست كه انسان مي تواند از طريق قرار 
گرفتن در فضاي رمان، خود در قالب انس��ان هاي ديگر فرو رود 
و از اين طريق، حاالت و ش��رايط و عواطف متفاوتي را كه هرگز 
تجربه نكرده عميقا دريابد و نهايتا به اين درك روادارانه برس��د 
كه به تعداد انسان هاي روي زمين حقيقت يا معنا براي زندگي 
وجود دارد. به تعبير ديگر هركس بايد معنايي براي زندگي اش 
بيابد و در عين حال بايد بداند كه هيچ معنايي ماهيتا بر معناي 
ديگر رجحان ندارد. عالوه بر اين، ترجمه رمان، سبب مي شود تا 
نويسندگان ايراني با تكنيك ها و سبك هاي جديد و متنوع ادبي 
آشنا شوند و راه هاي تازه اي را براي بيان هرچه موثرتر و شفاف تر 
انديشه خود بيابند و اين عمل به طريق اولي باعث رشد و اعتالي 
هرچه بيشتر زبان و ادبيات فارسي مي شود. نجفي تصريح كرده 
كه همواره آثاري را براي ترجمه برگزي��ده كه خود از خواندن 
آنها لذت مي برده اما همچنين متذكر ش��ده اس��ت كه همواره 
مي كوش��يده تا آثاري را براي ترجمه انتخاب كند كه مورد نياز 
جامعه فرهنگي ايران باشد )همان، ص 8۶-89( . در واقع علت 
موفقيت نجفي در كار ترجمه را تنها نمي توان به تس��لطش بر 
زبان خارجي، يا اشرافش بر دقايق زبان فارسي، يا مهارتش در 
برگرداندن صحيح و دقيق زبان خارجي به زبان فارسي نسبت 
داد، بلكه موفقيت وي به اين امر نيز مربوط مي شود كه وي آثاري 
را براي ترجمه برمي گزيد كه با توجه به وضعيت فرهنگي جامعه، 
بيشترين تاثير را در اعتالي فرهنگ و زبان فارسي داشت. باري 
شايد هيچ جايزه اي مانند اين جايزه كه به بهترين آثار ترجمه 
داستاني تعلق مي گيرد، به راه و هدف ابوالحسن نجفي در سراسر 
زندگي اش نزديك و مرتبط نباشد، يعني به اعتالي زبان فارسي 
و پيشبرِد فرهنگ و انديشه ايرانيان. بنده از صميم دل اميدوارم 
كه اين مراسم هر سال با شكوه بيشتر و مفصل تر از سال پيش 

برگزار شود و راه و ياد نجفي را زنده نگاه دارد.
استاد زبان شناسي پژوهشگاه علوم انساني

در دهه پنجاه، تلويزيون ملي، 
به تقريب بر سراسر ايران بال 
گسترده بود. از برنامه هايي كه 
خيابان هاي شهرها را خلوت 
مي كردند پخش مس��تقيم 
ليگ فوتبال بود. عطا بهمنش 
فوتب��ال را در راديو گ��زارش مي كرد و روش��ن زاده 
در تلويزي��ون. بهمنش پير ميدان ب��ود، گاه به طنز 
مي گفتيم سريع تر از حركت توپ زيرپاي بازيكنان 
گزارش مي كن��د. صداي تلويزيون را مي بس��تيم و 
راديو را به گزارش بهمنش مي شنيديم و تصوير را از 
تلويزيون مي ديديم. آن روزها مي گفتند روشن زاده 
كه تاجي بود به لطف همس��رش پوران خواننده آن 
هنگام باالبي هايي كه داشت به تلويزيون راه يافته و 
عطا بهمنش، با كمي طعم پرسپوليسي بودن به لطف 

توان و قدرتش گزارشگر راديو شده بود.
گزارش فوتبال و برتر از آن كشتي، كار بهمنش، درس 
بود. تسلط، آگاهي، قدرت و شناخت از ورزش ها سبب 
شده بود كه بهمنش در قد و قواره هاي جهاني ظاهر 
ش��ود. با تكيه كالم هايي كه داشت با تلفظ واژه هاي 
خاص خود و بسياري شاخصه هاي ديگر. البته كه در 
آن روز و روزگار پرسپوليس به سبب مردمي بودنش 
در برابر تاج، در رس��انه هاي آن هن��گام مظلوم بود. 
تنها نش��ريه اي كه كمي طعم پرسپوليسي بودن را 
داشت كيهان ورزشي بود. در راديو و تلويزيون دشوار 
مي توانستيد از پرسپوليس پشتيباني كنيد. در امجديه 
آن روزگار دو، س��ه هزار تاجي مي آمدند تماش��اي 
ليگ، بيشتر بازيگر و س��تارگان سينما و جز اينها و 
بيست بيست و پنج هزار پرسپوليسي هم. با اين همه 
صداي آن دو، سه هزار تا در هياهوي پرسپوليسي ها 

به گوش مي آمد.
آن موقع پرسپوليس��ي ها مي گفتن��د، بس كه اينها 
»رو« دارند. عطا بهمنش در آن هنگام يك ستاره بود 
و با همه جماعت ورزشي ها حشر و نشر داشت و رفيق 
جان جاني آنها. تنها كسي كه صداي غالمرضا تختي 
را روي نوار ريل داشت همين بهمنش بود، روي نوار 
»ريل« هنگام بازگشت از بازي هاي جهاني كه پهلوان 
در آنها شكس��ت خورده بود پاي حرف هاي بهمنش 

نشسته بود.
پاي پل��كان هواپيما مردم با تختي مثل يك قهرمان 
برخورد كردند. فرياد قهرمان قهرمان، پهلوان پهلوان، 
پيروز قلب مايي، س��الن فرودگاه مهرآباد را پر كرده 
بود. انگار  شكس��ت پهلوان تختي، ب��راي ملت ايران 
معنايي نداش��ت.بهمنش به پهلوان مي گويد: مردم 
براي دلجويي از شما آمده اند كه بگويند چه پيروز چه 
بازنده قهرمان ماييد. پهلوان ماييد. چه پيامي براي اين 
مردم داريد؟غالمرضا تختي مي گويد: من به اين مردم 
تعظيم مي كنم...اين تنها صداي تختي است كه روي 
نوار آمده و تنها عطا بهمنش آن را داشت. در روزهاي 
پر تب و تاب انقالب، روزي بهمنش از من خواست تا 
متني را همراه با شعر سياوش  كسرايي درباره پهلوان 
با تنها صداي تختي »كاست« كنيم. در استوديوي 
»پاپ« با صدابرداري فرهودي و كلهر، اين مجموعه را 
روي نوار آورديم. پرسيدم آقاي بهمنش چه موقع آن را 
تكثير مي كنيد؟ گفت: در يك زمان مناسب. فعال فقط 
ضبط و بايگاني مي كنم و آن »كاست« ماند تا روزي 
كه عطا بهمنش را با گروه فيلمبرداري صدا و سيما در 
ساختمان ارك راديو ديدم. مستندي درباره او تهيه 
مي كردند. با من هم گفت وگو كردند. هرگز آن مستند 
را نديدم. به گروه گفتم آقاي بهمنش تنها كسي است 
كه صداي تخت��ي را دارد. يك مجموعه براي آن كار 
كرده ايم. بهمنش گفت: متاسفانه آن را پيدا نمي كنم! 
تازه بيماري لعنتي »آلزايمر« مغز و يادها و خاطره هاي 
بهمنش را هدف گرفته بود. و نوار گم شد... دريغ. ديگر 

صدايي از پهلوان نيست.

بريدن ناف امريكا با كودتا

دريغ براي يك صدابراي اعتالي زبان فارسي  غالم يخي و معجزه عشقآرامش پس از توفان
آلبرت كوچويياميد طبيب زادهمحمدصادق جنان صفتكاوه فوالدي نسب

# ونزوئال

مي گويند در آستانه چهلمين 
س��الگرد انقالب، آي��ه يأس 
نخواني��م و حرف نامربوط كه 
به تريج قباي كسي بربخورد 
نزني��م. ب��ه همي��ن خاطر، 
نوستالژي بازي و حسرت يك 
گذشته پرخاطره را خوردن، 
ممنوع... ديگ��ر نمي تواني ترانه محمد نوري را زير 
لب زمزمه كني و بگوي��ي »ياد اون روزها بخير...« 
با اين محدوديت ها و ش��رايط الزام آور، قرار نيست 
فضاي عمومي جش��نواره فيلم فجر را با دوره هاي 
قبلي اش و يا فالن رويداد سينمايي قبل از انقالب 
مقايسه كنيم و گذش��ته را به حال ترجيح دهيم و 

گرفتار عذاب اليم شويم! 
واقعا اگر بخواهي��م داوري منصفان��ه اي در مورد 
جش��نواره اي با اين قدمت ۳۷ ساله داشته باشيم، 
بايد ظرفيت ها و چارچوب تعيين ش��ده برايش را 
بس��نجيم و در همان حد از آن توقع داشته باشيم. 
مثال براس��اس ن��گاه مصلحت انديش��انه  مديران 
اقتضا مي كرده كه امس��ال ويترين متنوع تري در 
اين رويداد فرهنگي داش��ته باشيم و در عين حال 
محترمانه عذر فيلم هاي تند و تيز كه تصوير دفرمه 

و خشونت باري از جامعه معاصر و مناسبات آدم ها 
ارائه مي دهند را بخواهيم تا زياد حساسيت ايجاد 

نشود و يك جورايي از اين پيچ عبور كنيم. 
ب��ه عنوان نمون��ه مي توان ب��ه رد ش��دن دو فيلم 
»روسي« اميرحس��ين ثقفي و »س��ركوب« رضا 
گوران از سوي هيات انتخاب اشاره كرد و احتماال 
فيلم ه��اي ديگري نيز در اين رده قرار داش��ته اند. 
بنابراي��ن نبايد از اين جش��نواره قديم��ي انتظار 
مستقل بودن همه جانبه داش��ته باشيم و متقابال 
نگاه مصلحت انديشانه  جاري در آن كه جزو قواعد 

بازي است را ناديده بگيريم. 
آنچه در جشنواره امسال بيشتر به چشم مي خورد، 
حضور گس��ترده فيلمسازان نس��ل جوان در كنار 
فيلمسازان نس��ل اول و مياني بعد از انقالب مانند 
رس��ول صدرعاملي، كيوم��رث پوراحمد، عليرضا 
رئيس��يان، محمدرضا هنرمند و فريدون جيراني 
و پرويز ش��هبازي، رضا ميركريمي و بهرام توكلي 

است.
 اين رقابت در كنار تداوم حضور فيلمسازان نسبتا 
جديدتري چون نرگس آبيار، س��ياوش اس��عدي، 
نيما جاويدي، صفي يزدانيان، مونا زندي حقيقي، 
محمدحسين مهدويان، محس��ن تنابنده، سعيد 

روس��تايي و آزيتا موگويي مي تواند سنگ محك 
خوبي براي نس��ل هاي مختلف فيلمس��از باشد تا 
ميزان توانايي ه��اي خود را با بقي��ه ارزيابي كنند 
و ببينن��د در اي��ن چرخه توليد انبوه و مناس��بات 

بي رحمانه، چندمرده حالجند.
 به هر ح��ال، بايد بپذيريم كه اي��ن حضور انبوه و 
متكثر، زاويه ديد و شيوه هاي بياني متفاوت تري را 
وارد حوزه سينما مي كند و چه بسا به تدريج باعث 
از دور خارج ش��دن فرم هاي تجربه شده كالسيك 

شود.
اما نكته قابل تعمق، غيبت چش��مگير فيلمسازان 
شناخته شده و صاحب سبك نسل قديم، همچون 
مس��عود كيميايي، داري��وش مهرجوي��ي، ناصر 
تقوايي، بهرام بيضايي، محمدرضا اصالني و بهمن 

فرمان آراست. 
اين انزواي ناخواسته و فراهم نبودن شرايط مطلوب 
فيلمسازي در مورد اين جمع ريشه دار به جا مانده 
و عدم حمايت جدي مديران فرهنگي سينمايي از 
آنها مي تواند يكي از ستون هاي اصلي سينماي ما 
را در كانون آس��يب پذيري و فروپاشي قرار دهد و 
تصوير مخدوش شونده اي از ويترين فرهنگي مورد 

نظر سياستگذاران سينمايي ارائه دهد.

در غياب قديمي ها
نگاه آخر
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جايزه ابوالحسن نجفي امروز برگزار مي شود

جواد طوسي 


