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محمدحسین مهدویان:

همه به من سوءظن دارند

نــــگاره

فیروزه مظفری

محمدحســین مهدویــان میگویــد بهدلیــل
سوءظنی که نســبت به او و آثارش در سالهای
چهـــــره
اخیــر وجود داشــته اســت ،ترجیــح میدهد تا
زمان تغییر شــرایط ،دیگر فیلم مرتبط با مضامین سیاســی نســازد.
مهدویــان کــه پیشتر  ۲فیلــم بلند ســینمایی «ماجرای نیمــروز» و
«ماجرای نیمــروز؛ ردخون» را با تمرکز بر جنایات گروهک منافقین
ســاخته بــود ،در مســتند ســینمایی «ترور سرچشــمه» هم عــاوه بر
پرداختن به ترور شــهید بهشــتی به واکاوی انگیزههای این ســازمان
در ترور این سیاســتمدار متفکر پرداخته اســت .مهدویان هرچند در
این چند ساله تالش کرده تا خود را یکی از استعدادهای فیلمسازی
نشــان دهــد ،اما دســت گذاشــتن او روی برخی از ســوژههای خاص،
باعــث شــده با برخــی از انتقادها هم رو به رو شــود ،بــه نحوی که به
گفتــه خــودش «نه ایــن وریها پشــتش میایســتند نــه آن وریها».

برگزیت  6ماه دیگر تمدید شد

توگو نشسته ،با گالیه
مهدویان که با خبرنگار خبرگزاری مهر پای گف 
میگویــد دیگــر «قصد ندارد فیلم سیاســی بســازد تا زمانــی که این
تــب و تابها بخوابد ».وقتی پای فیلم بعدی مهدویان البهالی این
توگو وسط کشیده میشود این کارگردان سینما از نگاهی که
گف 
دربــارهاش وجود دارد ،حرف میزند .کارگردان «ایســتاده در
غبار» میگوید« :یک فضای سوءظن درباره من وجود دارد
که برایم خوشــایند نیست ،جالب است که این موضوع از
هــردو طرف درباره من وجود دارد ،یعنی اپوزیســیون فکر
میکند من به جایی وصل هســتم ،کار عجیبی
میکنــم و طبــق ســناریوی مشــخصی دربــاره
موضوعاتی فیلم میســازم و این موضوع را در
جاهای مختلف عنوان میکنند .از طرفی دیگر ،افرادی
هســتند که فکــر میکنند من خــارج از عرف مرســوم

«احمد اقتداری» ،این روزها در بستر بیماری است

پی ِر دی ِر خلیج فارسشناسی
فرهنگ

حمیدرضا محمدی
خبرنگار

صورتحسابسیل

ایرنا

در صورتحســاب ســیل ،آنچه باید
بیشــتر از پلها ،جادههــا ،خانهها و
یادداشت
خیابانها به حساب بدهکاریمان
گذاشــته شــود ،تخریــب ســازه و
ســازمان کودکانی اســت کــه نه در
هجــوم ســیل کــه حتی به شــنیدن
خبــر ســیل ،از هــم میپاشــد و بــر
ارمغان بهداروند
زمیــن مینشــیند .دردآور اســت
فعال فرهنگی
تماشــای دفترهــای مشــقی کــه
ســیل ،شــکلهای نوشــتاری دیگــری از «آب» را در آنهــا
نوشــته اســت .دردآور اســت تماشــای عروســکهایی که
بیهیچ دست نوازشگری بر ســیل معلّقند .دردآور است
شــنیدن «اینجــا خانه مــا بود» و دردآور اســت شــبهای
بی«تکلیفی» که صبح امیدواری در ادامه ندارند.
ســیل مصیبت اســت اما حتماً داغ این مصیبت ،قد خم
خواهد کرد و روز از نو و روزی از نو خواهد شــد .ابرها کوتاه
خواهنــد آمد ،پلهــا دوباره روی رودخانههــا دراز خواهند
کشــید ،خیابانهــا از گِل و ُشــل ،خلوت خواهند شــد ،آجر
بــه آجر دیوارها ،قد علــم خواهند کرد و زندگــی روی پای
خــودش خواهد ایســتاد اما رنج کودکی که معنای خشــم
طبیعــت را نمیدانــد ،رنــج کودکی که آرزوهایــش در گِل
مدفون شــدند ،رنج کودکی که این خانه ،شبیه هیچ کدام
از نقاشــیهایش نبوده اســت ،رنج کودکی که هفتســین
ســفره نوروزش مغلوب ســین ســیل شــد ،رنج کودکی که
شــمع تولــدش را نه او که دهان ســیل فوت کرده اســت را
چگونه باید محاسبه کرد و پرداخت.
نوشــداروی ایــن رنج نباید بــه تأخیر بیفتد .بایــد در میانه
میدان هماوردی با سیل ،حریف ششدانگی برای هیوالی
نومیــدی و پژمردگــی و غمناکــی کودکانی باشــیم که فردا
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روزی قصــه همــدردی بــا خــود را برای عروسکهایشــان
تعریف میکنند.
تعریــف ایســتگاههای بــازی ،چادرهای مراقبتــی ،تأمین
و تــدارک فضاهــای کوچــک فرهنگــی و برخــورداری از
مشــاوران روانشناســی کــودک و هنرمنــدان محبــوب
برنامههای کودک و شخصیتهای کارتونی از فوریتهای
ترمیمبخش این روزهاست.
ایــن مواجهــه مســتقیم بــا بالیــای طبیعــی باید بــه مدد
ط آفرینی متناســب،
بازتوانیهــای فرهنگی هنری و محی 
بازتعریــف دیگرگونــهای بــرای کــودکان داشــته باشــد.
نگذاریم سیلی که از سر شمال و جنوب نقشه ایران گذشته
اســت ،در نقش و نقوش دفترهای نقاشی و دفترچههای
خاطرات کودکان جا خوش کند .به آنها پیش از آنکه سوژه
خبرها و عکسها بشــوند ،مداد و دفتر و دوربین بدهیم تا
از آنچــه رفته اســت و از آنچه پیش چشــم دارند ،گزارش
کنند .حتماً جایی میان صفحات روزنامهها برایشــان پیدا
خواهد شــد .به «ایران» که ایران اســت پیشنهاد میدهم
ضمیمهای به کودکان سیل تقدیم کند که ساعات نشاط و
آنات داناییشان بشود.

فرشته طائرپور :مهم «ما» شدن همه ماست

«ایــران» :پــس از مشــارکت روز جمعــه
اهالی ســینما در مراسم «سیل مهربانی»
نمـــــا بــرای جمــعآوری کمکهــای مردمــی به
ســیل زدگان ،خانه ســینما با ایــن فراخوان طرح مشــارکت در
ارســال اسباببازی ،برای بچههای سیل زده را مطرح کرد« :ما
ســینماگریم ،کســب و کارمان رؤیاســازی اســت و نمیگذاریم
ســیل ویرانگر ،رؤیاهای کودکان ســرزمینمان را با خود ببرد .با
ارســال اســباب بازیهای کوچک ،به جنــگ دلهرههای بزرگ
بچههــای ســیل زده میرویــم تــا این ایــام ،دمی هم که شــده،
برایشــان به بازی و شادی بگذرد .وعده ما ،شنبه و یکشنبه٢٤ ،
و ٢٥فروردین ،خانه سینما ،خ بهار ».آنچه در ادامه میخوانید
یادداشــت فرشــته طائرپور تهیه کننده و کارگردان سینماســت
درباره مشارکت سینماگران در کمک به سیلزدگان:
مصیبت که میرسد ،همه با هرآنچه دارند به میدان میآیند.
برخی با توانمندیهای فردیشان و دستانی که به تنهایی هم
صدا میسازد ...و برخی با دانایی جمعیشان در سپردن کار به
آنانی که راه را بهتر میشناسند ،مجهزتر پیش میروند و زودتر
به مقصد میرسند.
همانقدر که گروه اول عزم و تالششان دیدنی و ستودنی است،
ایمان و اطمینان گروه دوم به یاوران کاردانی که فرصت گمنام

ماندن را به تک تک ما میدهند نیز آرامش بخش است.
مهم «ما» شدن همه ماست در بزنگاههای سخت و تقویت این
باور که دست از یاری یکدیگر بر نمیداریم و به همه بهانههایی
که ما را در این سالها از یکدیگر دور کرده اعتنا نمیکنیم.
مهم «ایران زمین» است و «ایرانی» و عشق به وطن و هموطن.
ما آموختهایم که چگونه باهم ،در دریا بسوزیم و در آتش غرق
شویم و دست از مهر و همدلی بر نداریم.
امروز همه استانهای ایران در یک قلب میتپند.
و چه سربلندست سینمای ایران که ملت ،اهالی آن را امانتدار
خــود میداند برای ســپردن کمکهــای بــزرگ و کوچکش به
عزیزانی که در هجوم و هراس سیل گرفتار شدهاند.

ایبنا

مروری بر قصه ابنیه تاریخی و چشمهای غمگین کودکان پس از سیل

زمین بازی زیر آب

در  60ســال اخیـــــــــر
نمیتوانخلیجفارس
راخواندوازآثار«احمد
اقتــداری» گذشــت.
ز با ن شنـــــــا سها ،
باستانشنـــــاسها و
مورخیــن مهمتریــن
ارجاعــات را بــه آثــار
اقتداریمیدهند.
محمدباقروثوقی

بــه ایــران عشــق مــیورزد ،به ماننــد دیگر
پژوهشــگرانی کــه عمــر خود را مصــروف و
مشــغول ایــن ســرزمین کردهانــد و باید بر
آنهــا ،عنــوان «ایرانشــناس» اطــاق کرد،
ایرانشناســانی برخاســته از همیــن آب و
خاک؛ چون ایرج افشــار ،منوچهر ســتوده،
محمدابراهیــم باســتانی پاریــزی و حمید
ایزدپناه که پای پیاده ،سرزمینهای بسیاری
را درنوردیدنــد و گوشهگوشــه آن را ثبــت و
ضبط کردند .افســوس که آنــان در کمتر از
یک دهــه اخیر با این جهــان وداع گفتهاند
خیل آن گنجینهطرازان معانی،
اما از میان ِ
هنــوز یکــی هســت که نفــس حقــش هنوز
هوای این ســرزمین را استشــمام میکند و
قلمــش و قدمش ،راهی را روشــن میکند.
اما دردا و دریغا که حاال چند روزی میشود
حال و روز خوشــی ندارد« .احمد اقتداری»
که روزگار  94سالگی را میگذراند ،به سبب
زمین خوردن و شکســتگی ناشی از کهولت
سن در نخستین روزهای سال نو ،در بخش
مراقبتهــای ویژه یکی از بیمارســتانهای
پایتخت بستری است.
او کســی اســت که درســت نیم قرن پیش،
بهدنبال طرح ایرج افشــار مبنــی بر تدوین
کتابهایــی دربــاره آثار تاریخی و باســتانی
نواحی مختلــف ایران در انجمن آثار ملی،
در پــی تألیفاتی چــون فرهنگ الرســتانی،
الرســتان کهــن و خلیج فــارس ،پیشــنهاد

شــد و قبول کرد تا ضمن مشــارکت در این
مجموعه ،پژوهشــی میدانی درباره نواحی
جنوبی ایران ســامان دهد .ســه مــاه و نیم،
پای پیاده از دیلم تا چابهار رفت و هر آنچه
از نقــوش و قبــور میدید ،از آن مینوشــت
و عکس میگرفــت .چنانکه در خاطراتش
نوشته اســت« :ابتدا جزیره خارگ را دیدم
و ســپس با اتومبیل شهرداری بوشهر که در
اختیارم گذاردند ،از بندر گناوه ،بندر دیلم،
شــبانکاره و ســعدآباد بازدید کردم .سپس
عازم دشتســتان و سپس تنگســتان ،اهرم،
خورموج ،کنگان ،طاهری ،نابند ،عســلویه،
شــبیکوه ،گاوبندی ،بندر لنگه ،بندر خمیر،
بندرعباس ،میناب و جاســک به راه افتادم
تــا به مقصد غایــیام یعنی چابهــار و بندر
تیس برســم ».و باید به انجام رساندن این
ایــران  1348تصــور کــرد و البته
مهــم را در ِ
شــوقی که اگــر نبــود ،شــاید هیــچگاه «آثار
شــهرهای باستانی ســواحل و جزایر خلیج
فارس و دریای عمان» انتشار نمییافت.
اقتــداری امــا جــز آنکــه در زادگاهــش ،الر،
ریاســت اداره فرهنــگ را نیــز تجربــه کــرده،
بواســطه تحصیلــش در رشــته حقــوق در
دانشــگاه تهران ،چهل ســال وکیــل پایه یک
دادگســتری نیــز بود و این را باید در کنار ســی
سال تدریس در دبیرستان و دانشگاه دانست.

در همه این سالهای تحقیق ،آثار گرانسنگی
درباره خلیــج فارس و مطالعات آن انتشــار
داد کــه ازجملــه آن ،بایــد از «خلیــج فارس
از دیربــاز تــا کنــون»« ،بندرعبــاس و خلیــج
فــارس»« ،صید مرواریــد در خلیج فارس»،
«تاریــخ مســقط و عمــان و بحریــن و روابــط
آن با ایران»« ،سرگذشــت کشتیرانی ایران»،
«خوزســتان و کهگیلویه و ممسنی» و «تاریخ
مســقط و عمان ،بحرین و قطــر و روابط آنها
با ایران» یاد کرد و البته آخرین منشور او نیز،
ســفرنامه محمدعلیخــان سدیدالســلطنه
کبابی مینابی بندرعباسی که با پیشگفتار ایرج
افشار ،در سال  1393عرضه شد.
او که برگزیده بیست و یکمین جایزه علمی-
ادبی و تاریخی بنیاد موقوفات دکتر محمود
افشــار یــزدی در ســال  1392اســت ،یــازده
ســال پیش ،کتابخانهاش مشتمل بر  5هزار
جلد کتاب را به مرکــز دایرةالمعارف بزرگ
اسالمی هدیه کرد و در این سالها ،عضویت
در شــورای عالــی علمــی و مدیریــت دفتــر
مطالعــات خلیــج فــارس این نهــاد علمی
فرهنگی را عهدهدار بود و هنوز هم هست.
دیر ایرانشناسی و خلیج
پیر ِ
امید آنکه این ِ
فارسشناسی ،سالمتی خود را بازیابد و این
خاک مــادری ،از گوهر وجود او ،همچنان و
همچنان ،بهرهیاب شود.

حاشیههای حضور یک بازیگر حرفهای تئاتر در برنامه «عصر جدید»

وقتی استعداد شرط کافی نیست
حاشیه

ابوذر خواجویینسب
فعال فرهنگی

در حاشــیه موجــی از تحســینها بابــت اجــرای فوقالعــاده
فاطمهرادمنش در شوی استعدادیابی «عصرجدید» عدهای در
فضای اجتماعی و حتی رســانههای رســمی او را متهم کردهاند
«در برنامهای که مختص اســتعدادیابی است ،هویت حرفهای
خود را پنهان کرده اســت ».پرسشی که پس از برنامه شنبهشب
«عصــر جدید» در شــبکههای اجتماعی ایجاد شــد ،این بود که
آیا هیأت داوران و ســازندگان برنامه از ســابقه هنری این بازیگر
جیرفتی در تئاتر آگاه بودهاند یا خیر؟ و اگر آگاهی وجود داشته؛
چــرا باید فردی که ســابقه فعالیت حرفــهای دارد ،در رقابت با
شرکتکنندگان آماتور به فینال راه پیدا کند؟ حاال برنامه احسان
علیخانــی بــا ایــن چالش جــدی روبهرو شــده که چــرا برخالف
سایر برنامههای اســتعدادیابی از یک آییننامه شفاف تبعیت
نمیکند و اگر «عصرجدید» صحنهای برای دیدهشــدن اســت،
برگزاری مسابقه برای کشف استعدادها ،چه ضرورتی دارد؟
ن و در میانه این هیاهوهای رسانهای ،کسی این پرسش
با وجود ای 
را مطرح نکرد که چرا فاطمه رادمنش با این همه استعداد یا به
زعم منتقدان با آن همه ســابقه درخشــان و حرفــهای در تئاتر،
تــا به امروز یــک چهره کامالً گمنــام بوده که به قدر اســتعداد و
لیاقتش ،دیده نشــده اســت؟ او با اجرای درخشــانش در نقش
مادر نوجوان شــهید اکبردانشــی ســعی کرد تا بــه گفته خودش
صدای مادران شــهیدی باشــد که تا واپسین لحظات عمرشان،
چشــمانتظار بازگشــت پیکر جگرگوشــههای خود بودند .اما آن
شــب صدای دیگری نیز شــنیده شــد .این بازیگــر جیرفتی روی
صحنــه برنامــه عصرجدید ،خــودش را نیــز فریــاد زد .او فریاد
فروخورده همه اســتعدادهایی شــد که حتی با وجود طی کردن
تحصیالت آکادمیک و درخشش روی صحنه تئاتر ،باز هم راهی
بــرای ورود آنها به روی پرده نقرهای ســینما گشــوده نمیشــود.
چه کســی اســت که نداند رانت ،انحصار و خویشاوندساالری در

کار میکنــم تا جایــی که حتــی در تلویزیون هم میگوینــد مهدویان
ســمپات[منافقین] اســت .همین شــد که بعد از جشــنواره تصمیم
گرفتــم دیگر فیلمهایــی با موضوعات سیاســی -اجتماعی نســازم.
قصــد دارم تــا حدی از ایــن فضا فاصله بگیرم و قطعــاً فیلم بعدی
من تم سیاسی نخواهد داشت .اصالً شاید تا سالها فیلمی که
درونمایه سیاسی داشته باشد ،نسازم چراکه دیگر از این فضا
دلزده شــدهام ».او در این مصاحبه گریزی به سیاســتزدگی
و چالشهای سیاســیون هم میزند و میگوید« :افرادی با
یکدیگر دعوا میکنند و کشــور را به جایی رســاندهاند
که دیگر مردم چشــم دیدن هــم را ندارند و همه از
یکدیگر بدشان میآید به همین دلیل فکر میکنم
بایــد از این افراد فاصله بگیرم چراکه این مســائل
خودم را نیز آزار میدهد».

فاطمهرادمنش بازیگر تئاتر در برنامه کشف استعدادها

ســینمای وطنی بیــداد میکند .به قــول امیرجعفــری در زمانه
فعلــی ســینمای مــا احتیاج بــه بازیگر نــدارد؛ کافی اســت تنها
چهرهات قشــنگ باشــد ،یا پول و پارتی داشــته باشــی؛ آنوقت
اســت که یکشــبه ره صدســاله را طی میکنی و میشوی اکتور
ســینما! در این میان گناه فاطمهرادمنشها چیست که قربانی
یک رقابت نابرابر شدهاند؟ چون فرزند فالن کارگردان و بازیگر
ســینما نیســتند یا چون اینجا استعداد شــرط کافی برای بازیگر
شدن نیســت .فارغ از این موارد ،اگر برخی تهیهکنندگان سینما
بهدنبال منفعتطلبی بیاندازه نبودند ،آیا ضرورتی داشت که
برخی بازیگران حرفهای تئاتر ،تنها بهدلیل دیده شدن ،حقارت
رقابت با آماتورها را به جان بخرند و در یک شوی استعدادیابی
شــرکت کننــد؟ فیلمنامههای ســینمای امــروز ایران بر اســاس
ژانرهــای پرفــروش و توانایی چنــد بازیگر به اصطالح پولســاز
نوشــته میشود تا سود سرمایهگذاران فیلمها تضمین شود .در
چنین شــرایطی ســخت میتوان امید داشــت که استعدادهای
جدید ،شانســی برای حضور در فیلمهای ســینمایی پیدا کنند.
چنــد روز پیش یکــی از روزنامهها تیتــر زده بــود« :اجرای موفق
بازیگر کرمانی یکی از باگهای عصر جدید را آشکار کرد» غافل
از آنکه؛ نه برنامه عصر جدید ،بلکه این سینمای وطنی بود که
پــس از ایــن اجرا ،بیش از پیش باگهایش هویدا شــد و آبرویی
برایش نماند.

در ایــن روزهــای ســیل و عکــس و
شهروند
فیلمهــای تلــخ ،بچههــا چهرههــای
مجــازی
خاص هستند و هر روز عکس و فیلمی
از آنهــا همــه را غمگیــن میکنــد .البته
یگانهخدامی
گاهی هم شهامت و همت شان باعث
میشــود بــه احتــرام شــان کاله از ســر
چهره روز
بردارند .از کودکانی که سعی میکنند با
پر کردن کیسههای شن به ساختن سیل
بند کمک کنند تا کودکی که به وســایل بازی یک پارک که در
آب فرو رفته نگاه میکند.
این عکس بارها باز نشر شده آن هم با جملههایی غمگین و
احساسی .پرویز پرستویی در اینستاگرامش نوشت« :عکسی
که نیاز به هیچ گونه تفسیری نداره»...
کاربران دیگر هم با انتشــار عکس نوشــتند :دکتر ســیب« :تو
ترس از دســت دادن» ،افضل:
از دســت ندادی بدونی چیه ِ
«دنیــاش رفته زیــر آب» ،بابک گودرزی« :بــازی کودکانمون
نگاه پر حسرت به پارک زیر آب رفته است چیزی برای گفتن
و دلجویی ندارم و فقط می دانم روزهای خوب میاد که من و
تو ما بشویم ،».جنیدی« :آخه کدوم ابر نامردی پارک بچهها
رو خراب میکنه؟»

پرونده پتروشیمی

پتروشــیمی گیــت از آن پروندههــا و
سوژه ماجراهــای عجیبــی بــود که هنــوز هم
روز هرچند وقت یک بار بحثش بر سر زبان
میافتد .دیروز جلسه دادگاه این پرونده
برگــزار شــد و حرفهــای حمزه لــو متهــم ردیف اول
خبرساز شد .او درباره یکی دیگر از متهمان که حسابی
دربارهاش حرف زده میشد گفت« :شیخ االسالم آل
آقا از فیلتر شــورای نگهبان رد شده بود .شیخاالسالم
به عنوان کارشــناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی
شرکت میکرد .وی فرد محجبهای بود».
از طــرف دیگر وکیل مرجان شــیخ االســام آل آقا در
دادگاه گفــت« :مــوکل بنــده نــه تنهــا هیــچ جرمی را
مرتکب نشــده اســت بلکه با ســپربال قــرار دادن خود
و خانــواده کــه ممکن بــود تحت تأثیــر تحریمها قرار
گیرند خدمات شایســتهای را به نظام داشــته است».
این حرفها دوباره نام مرجان شیخ االسالم آل آقا را
مطرح کرد .متهمی که وقتی نقشش در پرونده اعالم
شــد در شبکههای اجتماعی حساســیت زیادی ایجاد
کرد و چند روز دربارهاش حرف میزدند و مینوشتند.
دیــروز هم دربــاره این حرفهــا و اظهارات نوشــتند:
علــی قلی زاده« :حمز ه لو امروز گفت شــیخ االســام
آل آقــا بــه او مراجعه کــرده و چون محجبه بــوده و از
فیلتر شــورای نگهبان گذشــته با او شــراکت کرده! آیا
حمزهلــو با هر خانــم محجبهای شــراکت میکند؟»،
صبــا« :اگر طبق آمــار و احتمال و تکــرار پترن رفتاری
باشــه از تــوی ایــن دادگاه احتمــاالً بایــد یــه ســلطان
پتروشــیمی و یــک اعدام دربیــاد ،».وهــاب« :وااااقعاً
چیزی برای گفتن ندارم من ....همه چیز پیداست،».
میتــرا ناصر تــرکان« :چقدر موجه!» ،شــکوفه حبیب
ی گیت تنها یک پرونده است
زاده« :پرونده پتروشیم 
و مراجع قضایی بهتر اســت که گــره نقاط تاریک این
پرونــده را بــا ادغــام بــا دو پرونــده دیگــر باز کننــد-1 .
دستکاری در مدارک شرکت بازرگانی پتروشیمی-2 .
برخی شــرکتهای صوری دیگر در چیــن وجود دارد
که در دادگاه هنوز نامی از آنها به میان نیامده» ،جان
ســخت« :جلسه دادگاه شــرکت پتروشیمی همچنان
داره برگــزار میشــه درحالــی کــه متهــم ردیــف اول
غایب تشــریف دارن» ،داوود حشــمتی« :اینها یعنی
شیخاالســام فــرد صاحب صالحیتی بــرای دورزدن
تحریم ها بود؟»

