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بافت سنتي!
آسوده بخواب
يزدان سلحشور

امام صادق(ع) :امیرالمؤمنین(ع) میفرمودند که بدترین ش��ما کسی است
که سخن چینی کند و میان دوستان تفرقه و جدایی افکند و به پاکدامنان
و انسانهای پاک ،نسبت ناروا دهد.
(اصول کافی ،جلد اول ،صفحه )75

نگرانیهای آقای دلواپیش
اميد کجا بود؟

آيين ديدار با عوامل «جزيره رنگين» در موزه سينما

مراسم آيين ديدار با عوامل فيلم «جزيره رنگين» ساخته خسرو سينايي
دوشنبه  ۷ديماه ساعت  20:30در موزه سينما با حضور كارگردان و ديگر
عوامل فيلم و جمعي از سينماگران و اهالي رسانه برگزار ميشود.
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صاحب امتیاز :خبرگزاري جمهوري اسالمي

افزاي��ش دو برابري ثبت نام ب��راي انتخابات مجلس
نس��بت به دوره گذشته با غافلگيري بعضي از مسئوالن
همراه بود و موجب بروز نگراني هايي شد ،البته حق هم
داشتند .تعداد ثبت ناميها داشت آنقدر زياد ميشد که
اگر جلويش را نميگرفتند و ادامه پيدا ميکرد کانديداها
آيدين سيارسريع
باي��د از ميان مردم چند نفر را به عنوان نماينده انتخاب
ميکردند و اص ً
ال آبروريزي ميشد .پس براحتي ميتوان
فهميد که در پس اين تعدد ثبت نامها توطئهاي در کار است ،همان طور که اگر
تعداد ثبت نامها نسبت به دوره گذشته کاهش مييافت توطئهاي در کار بود .حاال
در اين ش��رايط که مسئوالن برگزاري انتخابات بايد ناراحت و نگران باشند آقاي
رحماني فضلي گفته :آمار باالي ثبت نامها نش��ان دهنده اميد مردم اس��ت .چه
اميدي برادر من؟ چه تدبيري؟ مردم اميدشان را از دست دادهاند .شما دست به
طال ميزنيد آهن ميشود .باز اگر دست به طال ميزديد چماق ميشد ما حرفي
نداش��تيم .اين همه طال و ارز را دس��ت زديد ،شد سکه ده توماني .رفتيد مذاکره
کردي��د و به اين دل خوش کرديد که مذاکره فايده دارد آقاي کدخدا يک دکمه
را فش��ار داد و قيمت نفت آمد پايين .هواي تهران را هم که تا قبل از آمدن شما
آدم تشخيص نميداد اينجا تهران است يا کالردشت آلوده کرديد .کار را به جايي
رسانديد که مردم شخصاً ميخواهند وارد مجلس شوند تا اقدامهاي شما را مهار
کنند .حاال بماند که در خيابان اوباما اينا خانه خريده ايد و هر روز از پنجره به او
دست تکان ميدهيد و بوس ميفرستيد .از آن طرف به صدا و سيما فشار آورديد
و با ارعاب و تهديد عادل فردوس��يپور را مجبور کرديد با وزيرتان مصاحبه کند
که خدا رو شکر مردم نگذاشتند و توطئه شما خنثي شد .با اين موج نااميدي و
سياهي و تاريکي ميگويند مردم اميدوارند .شتر در خواب بيند پنبه دانه  /گهي
لپ لپ خورد گه دانه دانه ...بشکند آن دستي که دوباره به شما رأي دهد .يقين
بدانيد اگر انتخابات و دموکراسي و اين سوسول بازيها نبود مردم هيچ گاه شما را
انتخاب نميکردند( .جمله سنگين بود ،يازده روز سکوت و خانهنشيني!)
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روزی خواهم آمد  /در رگها نور خواهم ریخت  /و صد در خواهم داد ای سبدهاتان پرخواب؛
سیب آوردم ،سیب سرخ خورشید  /خواهم آمد ،گل یاسی به گدا خواهم داد
سهراب سپهری

چهره خبر
بزرگداشت «رضا کيانيان»
در جشنواره فيلم فجر

بزرگداش��ت رضا کيانيان در سي و چهارمين جشنواره فيلم فجر
برگزار ميش��ود .ب��ا توجه به اينکه رضا کيانيان تنها بازيگري اس��ت
ک��ه در تمامي ژانرها و با تمام��ي کاراکترها به نقش آفريني پرداخته
است و بسياري از شخصيتهايي که او به نقش آفريني آنها پرداخته
شخصيتهايي شناخته شده در فرهنگ ايراني است ،بزرگداشت اين بازيگر سينما در سي و چهارمين
جشنواره فيلم فجر برگزار خواهد شد .وي در شانزدهمين دوره جشنواره فيلم فجر براي بازي در فيلم
«آژانس شيشهاي» جايزه بهترين بازيگر نقش دوم را گرفت و در سيزدهمين دوره جشنواره فيلم فجر
براي بازي در فيلم «کيميا» کانديداي دريافت جايزه بهترين بازيگر مرد نقش دوم بود.
ع�لاوه بر آن کيانيان ب��راي بازي ماندگارش در فيلم «خانهاي روي آب» س��يمرغ بلورين بهترين
بازيگر نقش اول مرد را از بيستمين دوره جشنواره فيلم فجر بهدست آورد.

ف��رض كني��د بنده
خياب��ان باش��م!
ق��رار اس��ت مرمت
و نوس��ازي ش��وم!
طبيعتاً نخس��تين
كاري كه ميكنم ميروم آزمايشگاه
ببينم مش��كالتم در چه حدود است
تا بعد بروم سرا ِغ دندانپزشك براي
گذاشتن ايمپلنت و جراح براي بلند
كردن قد و جراح زيبايي براي عوض
كردن دماغ و باشگاه بدنسازي براي
آرنولد شوارتزنگر شدن و بازار پوشاك
و كفش براي ِس��ت كردن پوششم با
ِ
اتومبيل شاسي بلندي كه قرار
رنگ
ِ
اس��ت به جاي ژيانم بخ��رم! ممكن
است همه اين كارها را بكنم اما فكر
نكنم براي مرمت و زيباس��ازي ،مث ً
ال
مغ��زم را در بياورم يك رايانه جايش
بگ��ذارم! من كه «نابودگر» نيس��تم!
جوري خ��ودم را مرمت ميكنم كه
مردم بفهمند خودم هستم كه حاال
جوانتر ش��دهام نه اينكه اساساً يك
باباي ديگرياس��ت كه از كهكشاني
ديگر آم��ده! اين مرمت و نوس��ازي
خيابانهاي تهران توسط شهرداري،
دارد ب��ه چنين قصههاي��ي منتهي
ميشود .مهدي معمارزاده،كارشناس
مي��راث فرهنگ��ي اس��تان ته��ران
دراينباره گفته« :بدنه ارزشمند شهر
بخش��ي از زيباييهاي شهر است كه
ن توجه ميش��د البته
بايد زودتر به آ 
در ط��رح خياب��ان انق�لاب در قالب
رنگزدن روي سردر دانشگاه تهران
مشكالتي پيش آمد ،پيمانكار روش
مناسب براي مرمت سردر را تشخيص
نداد و يك كار باس��مهاي انجام شد.
در خيابان ناصرخسرو نيز كم و بيش
كارها در حد 50در  50است ،اما در
خيابان سعدي عم ً
ال آنچه از گذشته
باقيمانده را نابود ميكنند ».مرمت
و نوسازي يعني اين؟! خيابان سعدي،
تقاطع خيابان تقوي :آجرهاي قديمي
و منحصربهفرد ،شكسته و خرد شده
زير پاي رهگذران!

عکس نوشت
نمایش  ٣٠سال
عکاسي عباس کيارستمي

گالري بوم ميزبان ش��ش دوره عکسهاي
عباس کيارستمي ميشود؛ آثاري که  ٣٠سال
عکاسي اين سينماگر بينالمللي ايران را در بر
ميگيرد« .چهار فصل» عنوان اين نمايش��گاه
است؛ منتخبی از شش سری عکسهای عباس
کیارستمی که در کنار یکدیگر تصویري جامع
از زاويه نگاه او ارائه میدهند .این ش��ش سری
عبارتند از :س��فید برفی ،راهها ،مهتاب ،درها و
یادها ،دیوار و پنجره رو به حیات ،که برخی از آنها
برای نخستین بار در ایران به نمایش درمیآیند.
آثاري که در گالری بوم ارائه ميشوند متعلق به
گنجينه اين گالري است و جنبه فروش ندارند؛
گالري بوم در خیابان ولیعصر ،باالتر از نیایش،
ارمغان غربی ،شماره  11واقع است.

یادداشـــت
حسین مسلم

سندرم عوامزدگي منتقدان شیک

هفته پيش در همين ستون ،نسلي از بازيگرها و به اصطالح هنرمندان را با عنوان «نسل  »OFFياد کردم.
نسلي که شاخکهايشان در دريافت و تحليل مسائل پيراموني غيرفعال است .کاري به دنياي اطراف ندارند
و خب ،طبيعي است که نسبت به مسائل و مشکالت آن نيز حساسيتي نشان ندهند .اما مشکل به همين جا
ختم نميشود .دسته ديگري هم هستند که اتفاقا پيشاپيش اين جماعت راه افتادهاند و در نقش«الگوهاي
همه چيز فهم» اين نسل ظاهر ميشوند .همين هم هست که دوست و همکار محترمي با همين جنس نگاه،
جمعه شب ،به عنوان يک منتقد فيلم به برنامه «سينما هفت»ميآيد و «تعهد اجتماعي» براي يک فيلمساز
و يک هنرمند را چيزي زائد ،غير ضروري و به تعبيري ا ُملي معرفي ميکند .ميبينيد که مشکل عميقتر و
جديتر از آن است که فکرش را ميکنيم .نسل آف؛ کاري به جهان ندارد و خودش هم اصوالً خيلي در باغ
نيست که خبري از جهان پيرامونياش ندارد! اما گرفتاري بيشتر از جانب دسته دوم(يعني امثال اين دوست
منتقد) است که نه تنها بيخبرانند ،بلکه با سماجت در بيتوجهيشان به پيرامون ،اين بيخبري و «کاري به
کار جامعه نداشتن» را مايه مباهات هم ميدانند! با کمال تأسف بايد بگويم که اين نگاه ناشي از نوعي سندرم
است« :سندرم عوامزدگي»؛ آن هم عوامزدگي از نوع لوکس و امروزياش! اشتباه نکنيد .عوامزدگي ربطي به
ت بگيري
عامي بودن ندارد(تازه بدترين عوامزدهها ،عالمان عوامزدهاند) .عوامزدگي يعني اينکه يک قالب دست 
و بعد هم بخواهي تمام پديدارهاي دنيا را درون اين قالب بريزي و همه را با آن بس��نجي و اندازه کني .هر
چيزي که در اين قالب جاي گرفت ،خوب است و هرچه در آن جاي نگرفت ،دور ريز است و سزاوار خاکروبه.
اين نسل از منتقدان نيز وقتي نام تعهد و احساس مسئوليت در هنر پيش ميآيد ،اين قالب را دست ميگيرند
و بالفاصله ياد آثار ايدئولوژيک فرمايشي با محتواهاي شعارگونه ميافتند! براي اينها «تعهد و حس مسئوليت
اجتماعي» ملغمه درهم جوشي است که همه رقم چيزي در آن پيدا ميشود؛ از رئاليست -سوسياليستها
در ادبيات بگير تا طيف وسيعي از فيلمهاي شعاري ،تبليغاتي بلوک شرق و از فيلمهاي شعاري جنگي دهه
 60تا ...همين هم هس��ت که هر جا اس��مي از تعهد ميآيد ،دچار س��وءتفاهم ميشوند و بالفاصله سندرم
عوامزدگيشان بهشدت عود ميکند .شوربختانه اين که ،مروجان اين نگاه (که معموالً وقتي اسم سياست به
ميان ميآيد ،دچار تهوع ميشوند) در اين سالها با تجهيز به انواع تريبونهاي رسانهاي ،آن را تبديل به يک
رويه و روحيه کردهاند و ميتوانيم نتايج نگاه شان را نيز در تسري «سياست زدايي» هرچه بيشتر از جامعه
ببينيم .آخر اين چه استداللي است که داشتن تعهد اجتماعي يک فيلم را مفلوک ميکند و آن را از اعتبار
مياندازد! واقعاً با چه استداللي ،داشتن تعهد (حاال اسمش را هر چه ميخواهيد بگذاريد :مث ً
ال حس مسئوليت
يا هموندي يا )...حکم ناسزا را پيدا کرده است! آن هم وقتي همه ما با انواع مشکالت بغرنج فرهنگي و اجتماعي
و زيست محيطي و ...دست به گريبان هستيم.

