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ــی هفتــه گذشــته ســی و چندمیــن  جشــنواره فجــر در حال
دوره خــود را بــه پایــان رســاند کــه مجموعــه تصمیمــات 
ــال  ــر س ــش از ه ــنواره بی ــال جش ــدگان امس برگزارکنن
ــز  ــه چی ــت. هم ــر را برانگیخ ــی هن ــب اهال ــری تعج دیگ
ــران  ــینمای ای ــابقه س ــش مس ــای بخ ــم ه ــاب فیل از انتخ
ــم  ــن فیل ــده گرفت ــد. نادی ــروع ش ــیمرغ( ش ــودای س )س
ــری و  ــهرام مک ــوم« ش ــاری، »هج ــوش عی ــه« کیان »کاناپ
ــینمای  ــناخته شــده س ــای ش ــری از کارگردان ه ــار دیگ آث
ــای  ــگاه ه ــوی ن ــگ و ب ــدن رن ــدا نش ــر از ج ــران خب ای
جالــب  داشــت.  فجــر  جشــنواره  از  غیرســینمایی)!( 
اینجاســت کــه بخــش عمــده ای از منتقدیــن و ســینماگرانی 
ــده  ــه« ش ــه »کاناپ ــخه اولی ــای نس ــه تماش ــق ب ــه موف ک
ــنواره  ــی جش ــای اصل ــانس ه ــم را از ش ــن فیل ــد، ای بودن
ــا  ــت ه ــی صحب ــتند. تمام ــا می دانس ــته ه ــی رش در تمام
ــاف  ــه برخ ــذف کاناپ ــه ح ــت ک ــن داش ــت از ای حکای
آثــار دیگــر نادیــده گرفتــه شــده نمی توانــد دالیــل 
ســینمایی داشــته باشــد! بگذریــم از اینکــه کیانــوش 
ــف  ــاط ضع ــردن نق ــدا ک ــژه در پی ــص وی ــاری تخص عی
ــدری«  ــه پ ــم »خان ــن را در فیل ــرده و ای ــدا ک ــاد پی ارش
توقیــف شــده اش هــم بــه خوبــی نمایــش مــی داده اســت! 
تصمیمــات معنــاداری مثــل حــذف شــدن مراســم فــرش 
قرمــز فیلم هــا در کاخ اصلــی جشــنواره کــه هیــچ گاه 
ــه  ــدیم و ن ــه ش ــر را متوج ــش در فج ــی بودن ــه چرای ن
چرایــی نبودنــش را. البتــه فهــم دومــی اندکــی ســاده تــر 
ــرای  ــای »ماج ــای اول فیلم ه ــان روزه ــد! از هم ــی نمای م
نیمــروز« )ســاخته محمــد حســین مهدویــان کــه ایســتاده 
ــره  ــا« )از منی ــی ه ــه دارد(، »ویای ــار را در کارنام در غب
قیــدی کــه فیلــم اولــی اســت!(، »رگ خــواب« )از حمیــد 
ــش!(،  ــش غلیظ ــک و آرای ــی، بوتی ــی پول ــا ب ــت اهلل ب نعم
»ســد معبــر« اثــر محســن قرایــی، »بــدون تاریــخ، بــدون 
ــم  ــته ه ــال گذش ــه س ــد ک ــد جلیلون ــاخته وحی ــا« س امض
بــود  اردیبهشــت« مهمــان فجــر   ۱۹ بــا »چهارشــنبه 
ــای  ــم ه ــان فیل ــان او، در می ــم آذری زب ــون فیل و  اکن

ــرد. ــی می ک ــال خودنمای ــنواره امس جش
نقدهــای روزانــه منتقدیــن ســینمایی)حتی سرسخت هایشــان( 
را کــه می خوانیــم، می بینیــم همگــی از  فیلــم بــرداری 
در  محمــدی  فرشــاد  و  ســامی  مســعود  درخشــان 
ــم  ــه ک ــد، از فیلمنام ــه ان ــواب« گفت ــی« و »رگ خ »خفگ
ــی  ــروز«، از کارگردان ــرای نیم ــان در»ماج ــر مهدوی نظی
ــد نعمــت اهلل در »رگ  ــات حمی ــر از جزئی ــی نقــص و پ ب
خــواب«، از بــازی متفــاوت احمــد مهرانفــر در »ماجــرای 
در  شاکردوســت  النــاز  دشــوار  بــازی  از  نیمــروز«، 
ــداد در  ــد به ــازی حام ــی، از ب ــدون جیران ــی« فری »خفگ
»ســد معبــر« و از موســیقی کــم نظیــر ســهراب پورناظــری 
و صــدای بــی نظیــر همایــون شــجریان در »رگ خــواب«. 
ــد؟ اگــر فجــر  ــد و ندی ــن همــه را دی مگــر مــی شــود ای
تــا ســال های گذشــته یــک اثــر از زیــر دســتش در 
ــه  ــه خان ــنواره ب ــت از جش ــده ای ناراح ــا بینن ــت ت می رف
ــان  ــدم رضایتش ــم از ع ــا ه ــر نامزده ــاال دیگ ــرود، ح ب
نداشــتن  از  ارشــاد2«  می گوینــد. کارگــردان »گشــت 
ــد  ــه کاندی ــش ک ــژه در فیلم ــوه وی ــان جل ــک پ ــی ی حت
ــکار  ــی بدل ــا اقدس ــد! آرش ــی گوی ــت م ــش اس ــن بخ ای
ــه  ــد ک ــی می گوی ــرای فیلم ــدنش ب ــد ش ــینما از کاندی س
بــه عنــوان بدلــکار بــا آن همــکاری نداشــته اســت.  
ــدون امضــا« کــه مطلقــا موســیقی  ــدون تاریــخ، ب فیلــم »ب
متــن نــدارد و در بخــش بهتریــن موســیقی فیلــم کاندیــد 

ــت و ... ــده اس ش
کــه  اســت  تامل برانگیــز  قــدر  آن  هــا  نظــر  اظهــار 
ــا داوران  ــه آی ــد ک ــرو می رون ــک ف ــه ش ــینما ب ــی س اهال
جشــنواره زحمــت یــک بــار دیــدن ایــن فیلــم هــا را بــه 
ــی  ــان یک ــم در جری ــی معل ــه؟ عل ــا ن ــد ی ــود داده ان خ
از برنامــه هــای هفــت در طــول جشــنواره می گویــد 
ــف در  ــن مختل ــه عناوی ــه ب ــا ک ــال ه ــن س ــول ای در ط
جشــنواره بــوده ام، بارهــا دیــده ام کــه آنچــه در اعــام 
می شــود،  دیــده  جشــنواره  هــای  ســیمرغ  برنــدگان 
هیــچ نســبتی بــا آرای داوران جشــنواره نداشــته و در 
لحظــه آخــر نتایــج داوری بــه صــورت خودجــوش تغییــر 
ــه  ــد ب ــت و نبای ــادی نیس ــر ع ــر غی ــن ام ــرده و ای می ک

ــت! ــرده گرف داوران خ
ــروز  ــه به ــود ک ــی ش ــدی م ــی ج ــرا از آنجای ــا ماج ام
افخمــی بــا نپذیرفتــن ایــن نظریــه  می گویــد اعــام 
کاندیــدا هــا بــا اعــام برنــدگان دو بحــث متفــاوت انــد و 
ــد ســلیقه ای باشــد و مبنــای  ــدا هــا نمی توان اعــام کاندی
علمــی و ســینمایی مشــخص دارد، حــال آنکــه اعــام 
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مدیــر مســئول روزنامــه جمهــوری اســامی گفــت: صــدا و ســیما ۱0 ســال بصــورت کامل یــار دیریــن امــام )ره(، انقــاب و نظام را سانســور 
خبــری کــرد و مطالبــی از ایشــان پخش نشــد.

بــه گــزارش »انتخــاب«، حجت االســام والمســلمین مســیح مهاجری چهارشــنبه شــب در مراســم اربعیــن آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی در 
یــزد افــزود: در ایــن مــدت طوالنــی حتــی اجــازه نمــی دادنــد کــه هاشــمی مطالــب خــود را از طریــق رســانه ملــی به گــوش مردم برســاند. 
وی ادامــه داد: علیرغــم ایــن وضعیــت در ایــن ســال هــا، وقتــی آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی به ملکــوت اعا مــی پیوندنــد از همــان ابتدای 
اولیــه ایــن ارتحــال توســط همــان رســانه ملــی بصــورت گســترده پخش مــی شــود و از کلمــات و جماتی اســتفاده می کند کــه در ۱0 ســال 

سانســور هیــچ کلمــه ای را بیان نمــی کرد. 
مدیرمســئول روزنامــه جمهــوری اســامی تصریــح کــرد: قبــل از ایــن حادثــه و فوت ایشــان بارهــا مطالب زیادی علیه هاشــمی رفســنجانی 

پخــش شــد در حالــی کــه بایــد تــا افــراد برجســته نظــام در قیــد حیات هســتند مــورد اســتفاده قــرار گیرند. 
مســیح مهاجــری گفــت: در ایــن ســال هــا بایــد گفــت که هاشــمی رفســنجانی خیلی مظلوم تر از شــهید بهشــتی بــود و هیچــگاه از وجــود و 

شــخصیت ایــن یــار دیریــن نظــام و انقاب اســامی بنحو شایســته برای کشــور اســتفاده نشــد. 

مردم قوی، دولت ضعیف کنم! حمایت نمی 
حاشیه نگاری اطالعیه اخیر احمدی نژاد

چنــد روز قبــل محمــود احمدی نــژاد، با صــدور اطاعیــه ای اعام 
کــرد کــه تمامــی شــایعات پیرامــون حمایتــش از چهــره ای خاص 
را رد مــی کنــد و هــم چنیــن تاکیــد مــی کنــد کــه عضــو هیــچ 

جریــان و گروه سیاســی نیســت!
رییــس دولــت نهــم و دهــم در ایــن بیانیه ضمن اشــاره بــه نامه اي 
ــدا  ــود کاندی ــراي رهبــري نوشــته و در آن اعــام کــرده ب کــه ب
نخواهــد شــد، آنچــه در نظــر داشــت را در ســه بنــد مطــرح کرده 
اســت؛ ۱- اینجانــب عضــو هیــچ جنــاح و گروهــی نیســتم و خــود 
را تنهــا قطــره ای از اقیانــوس زالل ملــت ایــران و خــادم آنــان مــی 
شــمارم و ایــن امــر را یــک افتخــار ابــدی مــی دانــم. 2 - از هیــچ 
فــرد یــا جنــاح و حــزب و گروهی حمایــت نکــرده و نخواهــم کرد. 
۳- ممکــن اســت برخــی افــراد یــا جریانــات و جنــاح ها بــه خاطر 
منافــع گروهــی ، اخبار و شــایعاتی تحــت عنوان حمایت از شــخص 
خاصــی بــه نقــل از اینجانب منتشــر کننــد که بــا صراحــت اعام 
مــی کنــم ایــن نــوع شــایعات و اخبــار حتــی اگــر از زبــان نزدیکان 

اینجانــب باشــد ، خــاف واقع اســت.
نامــه احمــدی نــژاد و اعــام برائتــش نشــان می دهــد کــه او خود 
را یــک گفتمــان ســوم در کنــار جریــان اصلــی سیاســی کشــور 
ــی  ــد و نمــی خواهــد شکســت هــا و ناکامــی هــای احتمال می دان

جریــان اصــول گرایــی بــه پــای او نوشــته شــود.
ــتگی  ــود را از وابس ــه اش خ ــی در بیانی ــژاد در حال ــدی ن احم
بــه هــر حــزب و جناحــی مبــرا کــرده اســت کــه بــه غیــر از 
بعضــی از اعضــای جبهــه پایداری،گــروه و حــزب خاصــی همراه 
ــن  ــا ای ــار ندارد،ب ــم در اختی ــانه خاصــی را ه او نیســتند، و رس
وجــود او ســعی دارد تــک و تنهــا خــود را در صحنــه سیاســی 

کشــور حفــظ کنــد.
انتخابــات در ایــران همــواره یکــی از مهــم تریــن وقایــع سیاســی 
ــای  ــروه ه ــوی گ ــی از س ــاب خاص ــب و ت ــا ت ــت و ب ــوده اس ب
مختلــف سیاســی و مــردم دنبــال مــی شــود. انتخابــات ســال ۹6 
نیــز ماننــد دوره هــای قبــل از اهمیــت بســیاری برخوردار اســت و 
کاندیــد شــدن برخــی چهره هــا بر اهمیــت آن نیــز افزوده اســت.

محمــود احمــدی نــژاد از جملــه افــرادی اســت کــه همــواره خبــر 
کاندیــد شــدنش در صــدر اخبــار قــرار داشــت کــه البتــه بعــد از 
منــع رهبــری مبنــی بــر اینکــه کاندیــد نشــود باعث شــد تــا نگاه 
هــا بــه ایــن ســمت بــرود کــه وی در انتخابــات از چــه گروهــی یا 
شــخصی حمایــت خواهــد کــرد کــه بــا اطاعیــه ای کــه منتشــر 
کــرد ،هرگونــه حمایــت از جنــاح و فــرد خاصــی را تکذیــب کرد تا 
همچنــان فکرهــا را بــه ایــن ســمت ببــرد که خــودش مــی خواهد 

بــه تنهایــی در صحنــه سیاســی کشــور باقــی بماند.
چهــره هــای اصــول گــرای مختلفــی در مــاه هــای اخیــر شــروع 
بــه اعــام برائــت از ایــن جریــان سیاســی کــرده انــد و بررســی ها 
نشــان مــی دهــد کــه در ســال هــای اخیــر این جریــان سیاســی با 
مشــکات بزرگــی نظیــر عــدم اتحــاد، دســت و پنجــه نــرم کرده 

شــاید بــرای همگــی پیــش آمده کــه درحین حرکــت در یــک جاده 
بیــن راهــی، ماشــین روبــه رو با دســت عامــت دایــره واری در هوا به 
نشــانه حضــور پلیــس در جاده ترســیم  کنــد. و یا شــاید بــرای اکثر 
مــا اتفــاق افتــاده کــه در جمعــی، عــده ای از فــرار اظهارنامــه مالیاتی 
ــل  ــل محف ــر نق ــرای همدیگ ــاب ب ــا آب وت خــود دم زده و آن را ب
می کننــد. و یــا شــاید بــرای شــما هــم رخ داده باشــد، شــب هنگام در 
یــک چهــار راه خلوت، پشــت چــراغ قرمز، پــس از اطمینــان از نبود 
دوربیــن پلیــس، پای خــود را بــرروی گاز گذاشــته تا زمــان اندکی از 
وقــت شــما تلف شــود. و هزاران شــاید دیگــری که در عرف نشــان 
از عــدم پایبنــدی بــه قانــون اســت، امــا در عمــل نمونــه بــارز یــک 
نــوع زرنگــی، هوشــیاری و فراســت درخــور بازگویــی بــرای دیگران 
به عنــوان یــک خاطــره شــیرین اســت. این هــا همگــی نمونه هایــی 
از عــدم پایبنــدی مــردم ایــران بــه قانونــی اســت که خــود مصرانه 
آن را از کارمنــد اداره یــک بانــک، ارشــاد، گمــرک، ثبــت احــوال و یا 
دیگــر نهادهــا ی خدماتــی و رفاهــی در هنگام بــرآورد نیــاز، مطالبه و 
تقاضــا می کننــد. به راســتی ریشــه ایــن نــوع تفکــر در کجاســت؟ 
چــرا مردمــان ایــران چیــزی را از دولــت مطالبــه می کنند کــه خود 
پایبنــد نبــودن بــه آن را نوعــی کیاســت می داننــد؟ بــرای پاســخ به 
ایــن ســواالت بایــد ابتــدا تصــور ذهنــی و ســپس اقدامــات عملــی 

مــردم و بــه تبــع آن بازخــورد آن اقدامــات را درک کــرد. 
تصور ذهنی

اکثــر مــردم ایــران چنیــن تصــور ذهنــی دارنــد کــه دولــت یــک 
نهــاد قدرقــدرت اســت کــه به راحتــی توانایــی تقویــت و یا تضعیف 
ــگ  ــع در فرهن ــود دارد. در واق ــرل خ ــردم را در کنت ــت م معیش
اجتماعــی مــا چنیــن جــا افتــاده کــه دولــت ســازمانی متمرکــز و 
مســتقل اســت کــه جــدا از دیگــر افــراد جامعــه عمــل می کنــد. 
درچنیــن شــرایطی مــردم خــود را به عنــوان تــوده ای جــدا از دولــت 
ــان در آن  ــال روزانه ش ــدام از اعم ــه هیچ ک ــد ک ــف می کنن تعری

اســت.
یکــی  از مشــکات جریــان اصــول گرایی جدا شــدن افــراد بخاطر 
برخــی تنــد روی هــا از ســوی اشــخاصی در ایــن جریــان بــود کــه 
باعــث شــد افــرادی نظیــر علــی مطهــری و الریجانــی نیــز از ایــن 
جریــان در ســالهای گذشــته جــدا شــوند و حتــی اســم آنهــا را در 

لیســت اصــاح طلبــان مشــاهده کنیم.
یکــی از مشــکات موجــود در جریــان اصول گــرا، ریــزش چهره ها 
در ایــن جریــان اســت، اعــام عــدم وابســتگی بــه ایــن جریــان در 
روز هــای اخیــر چندیــن بــار توســط افــراد مختلــف مطــرح شــده 
ــژاد  اســت کــه مشــاهده مــی کنیــم، یکبــار محمــود احمــدی ن
اعــام مــی کنــد به هیــچ جریانــی وابســته نیســت و بعد مهــرداد 
بــذر پــاش در ســخنرانی هــای انتخاباتــی اش اعــام مــی کنــد که 
اصــول گــرا نیســت و چنــد روز بعــد حمیــد رســایی نیــز بــه ایــن 

جمــع اضافــه مــی شــود!
ــه آن  ــد ب ــه ایــن موضوعــات بای ــا توجــه ب نکتــه مهمــی کــه ب
توجــه شــود ایــن اســت کــه عــده ای،موفقیــت خــود  در انتخابات 
ریاســت جمهــوری ســال ۹6 را در گــرو اعام وابســتگی بــه جریان 
اصــول گرایــی مــی داننــد کــه شــاید یکــی از دالیــل چنیــن اتفاقی 
ایــن باشــد کــه ایــن افــراد خــوب مــی داننــد کــه عملکردشــان 
بــه عنــوان حــزب و جریــان سیاســی طــی ســال هــای گذشــته تــا 
حــدی موجــب ناراضایتی شــده اســت که نمــی تواننــد رای مثبت 

مــردم را کســب کننــد.
حــال بایــد دیــد کــه احمــدی نــژاد بــا توجــه اقداماتــش دیگر چه 
تاشــی بــرای بازگشــت بــه صحنه سیاســی کشــور خواهــد کرد. 

ســازمان انعــکاس نمی یابــد و قاعدتــاً بازخــوردی آینــه وار نخواهــد 
داشــت.

اقدامات عملی
در فضــای چنیــن تصــوری از دولــت از ســوی افــراد جامعــه، مــردم 
تــاش دارنــد تــا حــد امــکان خویــش را از دایــره این نهــاد نیرومند 
رهــا ســازند و درحــد تــوان قوانیــن وضع شــده ایــن دولــت نیرومند 
غیرخــودی را زیرپــا بگذارنــد و آن را تضعیــف کنند. بــا درک چنین 
تصــوری در جامعــه نســبت بــه ارگان دولــت، در آن صــورت بهتــر 
ــف  ــا تعری ــن و ی ــرار از قوانی ــیرین ف ــم ش ــت طع ــم عل می توانی
قانون گریــزی به عنــوان یــک خاطــره دلچســب و یــا توصیــه آن به 

دیگــران بــرای تکــرار عمــل نقــض قوانیــن را درک کنیــم.
بازخورد

امــا در عمــل غیــر از ایــن نیســت کــه بازوهــای اجرایــی و نیروهای 
اعمــال قوانیــن دولت، همــان مردمــان حاضر در جامعه هســتند که 
قانون گریــزی را نوعــی فراســت تعبیــر می کننــد. بــه تبــع آن نباید 
انتظــار مثبتــی از دولــت ایــن غول تمثیلی بــزرگ و ضعیف داشــت، 
کــه دســت و پاهایــش گــوش به فرامیــن او نیســتند و ســرپیچی را 
نوعــی زرنگــی می داننــد. به همیــن علــت اســت کــه هنــگام مطالبه 
خدمــات رفاهــی از دولــت بــا دربســته ای مواجهــه می شــویم کــه 
ــن  ــزی در ســطح شــهر اســت. درچنی بازخــورد همــان قانون گری
شــرایطی بهتریــن راهگشــای این معضــل اجتماعی، فرهنگ ســازی 
در تمامــی ســطوح و مقاطــع جامعــه و بیــان ایــن مطلــب اســت که 
دولــت چیــزی جــز حاصــل جمــع تمامــی مــردم کشــور نیســت 
و فــرار از قوانیــن دولــت در واقــع فــرار از خــود و تضعیــف دولــت 
تأمین کننــده منافــع مــردم اســت. در انتهــا بهتریــن شــرحی کــه 
می تــوان از ایــن رخــداد ارائــه داد همــان شــعر موالنــا اســت کــه 

ــد:  می فرمای
این جهان کوه است و فعل ما ندا

سوی ما آید نداها را صدا
فعل تو کان زاید از جان و تنت 
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همراه با سـازمـــان دانشــجویان



راه طی شده است؟
کالم گزارشی از مناظره نبوی و زیبا

سیدجواد طباطبایی به مشهد می آید

ــن  ــه همــت انجم ــه ب ــای سیاســی فردوســی ک ــش بررســی آرا و اندیشــه ه ــی فیلســوف سیاســی در همای ســیدجواد طباطبای
ــراد  ــه ای ــود، ب ــی ش ــزار م ــی برگ ــگاه فردوس ــفندماه در آرام ــم اس ــنبه یازده ــی چهارش ــگاه فردوس ــی دانش ــوم سیاس عل
ــتند.  ــم هس ــن مراس ــخنرانان ای ــر س ــادی از دیگ ــی منش ــر مرتض ــی و دکت ــر یاحق ــر محمدجعف ــردازد. دکت ــی پ ــخنرانی م س
عاقــه منــدان بــه شــرکت در ایــن مراســم مــی تواننــد بــرای ثبــت نــام بــه دفتــر انجمــن علــوم سیاســی در دانشــکده علــوم 

ــد. ــه نماین ــی مراجع ــگاه فردوس ــادی دانش اداری و اقتص

نیمه دوم بهمن 395 دارالفنون

کند؟ کسی تعیین می  اولویت ها را چه 
درباره برنامه سخنرانی علی مطهری

خوبی ها و بدی های دانشکده علوم اداری

سه شــنبه ۱۹ بهمــن، علــی مطهــری، نائــب رئیــس دوم مجلس 
ــجویان  ــامی دانش ــن اس ــوت انجم ــامی، به دع ــورای اس ش
دانشــگاه فردوســی در دانشــکده مهندســی ایــن دانشــگاه حضور 
یافــت و بــه ســواالت نماینــدگان تشــکل های دانشــجویی پاســخ 
داد. برنامــه بــا چهــل دقیقــه تأخیــر آغــاز شــد و بــا اســتقبال 
بســیاری مواجــه شــد. ایشــان درمــورد ایــن مســأله کــه چــرا 
هــر روز نه تنهــا بــه آرمــان ازبیــن بــردن فقــر پــس از انقــاب 
نزدیــک نمی شــویم بلکــه دور می شــویم، اظهــار داشــت: 
ــده،  ــل پدی ــکاتی مث ــت، مش ــت ماس ــوع مدیری ــکال در ن اش
ــا در  ــه این ه ــپین ک ــرای کاس ــم ماج ــرا ه ــج و اخی ثامن الحج
مشــهد کــم نیســتند، وقتــی بــه بانــک مرکــزی می گوییــم مگر 
ــد  ــود می ده ــدود ۳0% س ــا ح ــج ت ــتید ثامن الحج ــر نداش خب
ــود  ــور می ش ــادی کش ــام اقتص ــوردن نظ ــه خ ــث ضرب و باع
پــس چــرا جلویــش را نگرفتیــد پاســخ می دهنــد ایــن وصــل 
ــن بخــش،  ــر مشــکل مــا در ای ــه فــان شــخص، اکث اســت ب
همیــن رودربایســتی ها اســت. در ادامــه مراســم، نماینــده 
انجمــن اســامی دانشــجویان نواندیــش ضمــن خوش آمدگویــی 
بــه مطهــری، بیــان کــرد: مــا خوشــحال هســتیم کــه باالخــره 
توانســتید ویــزای مشــهد را بگیریــد. ایــن دانشــجو ادامــه داد: 
ــد، اســتقال، آزادی،  شــما از شــعارهای انقــاب اســامی گفتی
چیــزی کــه در زمــان پــدران شــما وجــود داشــت و هرکســی 
بــا هــر اندیشــه ای می توانســت راحــت حــرف خــودش 
ــه  ــم چ ــذرد و نمی دان ــان می گ ــال از آن زم ــد، ۳۸ س را بزن
اتفاقــی افتــاده کــه ایــن روزهــا رئیــس جمهــور ۸ ســاله مملکت 
ممنوع التصویــر اســت و هــر روز یــک ممنوعیــت بــه آن اضافــه 
ــا  ــم ام ــوب می بینی ــی خ ــامی را خیل ــر اس ــد. ظواه می کنن
معلــوم نیســت چــه اتفاقاتــی می افتــد. مــا فقــط می خواهیــم که 
جمهــوری اســامی را نشــان مــا بدهیــد. مطهــری در پاســخ بــه 
ایــن دانشــجو گفــت: اوال کــه مــا خودمــان ویــزای مشــهد صادر 
ــدرم ریشــه خراســانی داشــتند  ــم پ ــن ه ــه م ــم، چراک می کنی
و اهــل فریمــان بودنــد و هــم مــادرم متولــد مشــهد هســتند، 
ــم  ــن ه ــر م ــد نظ ــت ش ــه صحب ــی ک ــاره محدودیت های درب
چنیــن اســت و معتقــدم نبایــد جلــوی آزادی بیــان را گرفــت، 
ایــن کارهــا اثــر معکــوس دارد. در ادامــه ایــن نشســت، نماینده 
ــی  ــاب اولویت شناس ــود را در ب ــوال خ ــجویی س ــیج دانش بس
ــا  ــن صحبت ه ــه ای ــش ب ــری در واکن ــه مطه ــرد ک مطــرح ک
اظهــار کــرد: اولویت هــا را چــه کســی تعییــن می کنــد؟ شــما 

دانشــکده علــوم اداری و اقتصــادی دارای پنــج رشــته حقــوق، علوم 
سیاســی، حســابداری، اقتصــاد، مدیریــت اســت کــه بــه ظاهــر دو 
رشــته حقــوق و علــوم سیاســی بــه دانشــکده دیگری منتقل شــده 
ولــی در عمــل تفاوتــی ماحظــه نمی شــود. ایــن دانشــکده در حال 
حاضــر  2۱00  دانشــجو در دوره هاي  کارشناســي  )روزانه  و شــبانه (، 
کارشناســي  ارشــد و دکتــری در این دانشــکده مشــغول  به تحصیل  
هســتند. یکــی از اصلــی تریــن مشــکات، مربــوط بــه تفکیــک 
دانشــکده هــا می باشــد کــه باعــث باتکلیفــی دانشــجویان حقوق 
ــوم سیاســی شــده اســت و کاس هــا در هــر دو دانشــکده  و عل
تشــکیل مــی شــود کــه بعضــا اعتــراض و نارضایتــی اســاتید را در 
پــی دارد. دانشــکده تربیــت بدنــی ســابق کــه دانشــکده حقــوق و 
علــوم سیاســی نــام گرفتــه اســت، حتــی کاس هــای متناســب با 
ظرفیــت دانشــجویان نــدارد. از دیگــر مشــکات دانشــجویان کــه 
همگــی آن را متذکــر مــی شــوند، مــی تــوان بــه ترکیــب ســالن 
مطالعــه و ســایت دانشــکده اشــاره کــرد کــه دشــواری هایــی برای 
کســانی کــه قصــد مطالعــه دارنــد، ایجــاد کــرده اســت و محیطی 
آرام را از آنــان ســلب کــرده اســت. باتوجــه بــه ایــن نکتــه کــه 
ایــن دانشــکده از رشــته هــای اساســی برخــوردار اســت و از ســوی 
ــه  ــان کتابخان ــم چن ــا ه ــی از دانشــکده ه ــه برخ ــن ک ــر ای دیگ
مســتقل خــود را دارنــد، دانشــجویان خواهــان وجــود کتابخانــه ای 
در دانشــکده هســتند تــا بتــوان نقــص ســالن مطالعــه را برطــرف 
کــرد. هــم چنیــن مــی تــوان بــه اعتــراض مســئولین تشــکل هــا 
و انجمــن هــا اشــاره کــرد کــه بــرای رزرو ســالن آمفــی تئاتــر بــا 
موانــع و محدودیــت هایــی از جانــب امــور عمومی دانشــکده رو به 

تعییــن می کنیــد؟ آیــا شــما مســأله آزادی را کمتــر از مســاله 
ــه  ــم ک ــرت ه ــث کنس ــزود: بح ــد؟ وی اف ــت می بینی معیش
مطــرح شــد، تأکید مــا روی کنســرت نبــود بلکه بحث مــا روی 
اجــرای قانــون بــود و گفتیــم نمی شــود یک جایــی قانــون اجــرا 
ــی از  ــه، چــه اشــکالی دارد یــک شــعر عرفان شــود و یک جــا ن
حافــظ را آقــای ســراج یــک گوشــه از مشــهد بخواننــد، بحــث 
تبعیــض در اجــرای قانــون اســت و اگــر اینگونــه پیــش برویــم 
کم کــم هــر اســتانی بــرای خــودش اســتثناهایی قائــل می شــود 
و گاهــی ممکــن اســت باعث ایجاد مفســده شــود. وی در پاســخ 
بــه ســوال دانشــجویی درخصــوص مســأله حصــر توضیــح داد: 
طرحــی بــرای ماقــات بــا محصــوران داریــم کــه دنبــال مجــوز 
آن هســتیم تــا از برنامــه آنها بــرای بعــد از آزادی مطلع شــویم 
و نتیجــه را بــه مراجــع مربــوط اعــام کنیم؛ هفت ســال گذشــته 
اســت و حصــر بدتــر از حبــس اســت، در یــک خانــه دو ســه 
اتاقــه کــه پــر از شــنود اســت بــدون روزنامــه و تلویزیــون کــه 
البتــه اخیــرا گذاشــتند چنــد روزنامــه وارد شــود. اگرهــم بیاینــد 
ــت اهلل  ــه آی ــی ک ــد زمان ــد مانن ــی نمی افت ــر اتفاق ــرون دیگ بی

منتظــری بیــرون آمدنــد و مشــکلی پیــش نیامــد.

رو می شــوند. نبود ســرویس بهداشــتی در طبقه دوم دانشــکده از 
دیگــر انتقــادات وارده اســت. ســیگار کشــیدن دانشــجویان مقابل 
دانشــکده بــه هیــچ وجــه جلــوه خوبــی نــدارد و نیازمنــد تذکــر 
مســئولین مــی باشــد. ســوالی بــرای برخــی دانشــجویان ایجــاد 
ــکده در  ــوزش دانش ــرا آم ــه چ ــورد ک ــن م ــت در ای ــده اس ش
فاصلــه زمانــی بیــن کاس هــا، درب کاس هــا را قفــل می کند و 
ســپس قبــل شــروع کاس، درب هــا را بــاز مــی نمایند یــا اینکه 
چــرا پنجــره هــا در اکثــر فصــول ســال، بــا پیــچ بســته می شــوند 
و بایــد بــه دنبــال پیــچ گوشــتی و امثالهــم بــرای بازنمــودن آن 
ــه بســیار  ــا باشــند! سیســتم گرمایشــی و سرمایشــی و فاصل ه
زیــاد پارکینــگ از دانشــکده از دیگــر انتقــادات اســت. همچنیــن 
مــی تــوان بــه عــدم روشــنایی دانشــکده و محوطــه در ســاعات 
ــوان  ــر مســائل، لی ــرد.از دیگ ــاره ک ــر اش ــداز ظه ــا 20 بع ۱۸ ت
نداشــتن آبخــوری هــای دانشــکده در اکثــر مواقــع مــی باشــد. 
از پیشــنهادات دانشــجویان، بــه کارگیــری فضــای مربــع شــکل 
داخلــی دانشــکده اســت کــه مــی تــوان بــا ایجــاد تریــا یــا امثــال 
آن، از ایــن فضــا بهــره بــرد. در شــماره بعــدی مشــتاقانه منتظــر 
پاســخ مســئولین ذیربــط ایــن دانشــکده خواهیــم بــود. البتــه کــه 
مــا معتقدیــم بــه نیمــه پــر لیــوان هــم بایــد توجــه داشــت لــذا 
شایســته اســت کــه از آمــوزش دانشــکده بخاطــر همــکاری بــا 
دانشــجویان سپاســگذاری کنیــم. همچنیــن بایــد یــادآور شــد که 
دانشــجویان بســیار خرســند از حضــور در این دانشــکده هســتند، 
ــه  ــص در هم ــد و متخص ــاتیدی متعه ــه اس ــر ک ــن منظ از ای
رشــته ها بــه خصــوص رشــته حقــوق وجــود دارنــد. عــاوه بــر 
ایــن شایســته اســت از ریاســت دانشــکده، دکتــر جــوان جعفری، 
بــه جهت تجهیــز دانشــکده و احــداث کلینیــک حقوقــی در دوره 

ریاســت ایشــان، تشــکر کنیــم.

مریم رضازاده
کاربردها غ التحصیل ریاضی و  فار

فرناز محمدیان
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 95

شــگفت زده می شــوند کــه گــزارش نخســت از آن کــدام کشــور 
ــوی و آزادی  ــم پهل ــان ســرنگونی رژی ــان خواه ــه آن ــود؛ چراک ب
بودنــد و این هــا خواهــان ســرنگونی آمریــکا و اســرائیل هســتند. 
ــه می شــود کــه مریخی هــا دچــار اشــتباه می شــوند کــه  این گون
شــاید گزارشــگر دوم اشــتباهی بــه جــای ایــران به کشــوری دیگر 
رفتــه اســت. وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه هــر چــه فاصله هــا 
ــد،  ــش می یاب ــاب افزای ــد انق ــل جدی ــل و نس ــل قب ــن نس بی
درکشــان نســبت بــه انقــاب بیشــتر می شــود، گفــت: امروزی ها 
بــا انقــاب اســامی و 22 بهمــن انــس و الفــت ندارنــد. در فاصله 
ایــن گفتگــو هــا دانشــجویانی به تشــویق زیبــاکام و دانشــجویانی 
بــه اعتــراض نســبت بــه او پرداختنــد. در ادامــه حجــت االســام 
نبــوی، فعــال سیاســی اصولگــرا گفــت: تصــور می کنــم گزارشــگر 
مریخــی کــه اول انقــاب بــه ایــران آمــد گرفتــار یــک خــواب 
۱0 ســاله شــده و ندیــد در ۱0 ســال اول انقــاب، نســلی برآمــد و 
کارهایــی کــرد کــه دنیــا متعجــب شــد. او همت هــا و باکری هــا 

زیبــاکام بــا اشــاره بــه اینکــه چــرا در هنــد مفاســد اقتصــادی 
بــه انــدازه کشــور مــا نیســت، گفــت: چــون در ایــن کشــور هــر 
بخشــی دســت حکومــت نیســت، در ایــران  همــه چیــز دســت 
حکومــت اســت و جاهایــی کــه دســت حکومــت نیســت باید با 
نظــارت حکومــت انجــام شــود، مــا بخــش خصوصــی داریــم اما 
مقــررات نفــس کشــیدن ایــن بخــش هــم در دســت حکومــت 
اســت. ایــن اســتاد دانشــگاه تهــران یــادآور شــد: اقتصاد کشــور 
در زمــان پهلــوی ناکارآمــد بود امــا امــروز ناکارآمدتــر، دولتی تر 
و فاســدتر شــده اســت مــا در زمانــی اقتصــاد ایــران را اقتصــادی 
ــد و  ــط ناکارآم ــروز فق ــا ام ــم ام ــد می گفتی ــی و ناکارآم دولت
ــان  دولتــی نیســت بلکــه فاســد هــم شــده اســت. پــس از پای
مناظــره نوبــت به پرســش ســواالت دانشــجویان رســید کــه در 
حیــن صحبــت دانشــجویان، شــعار هــای بســیاری داده شــد و 
درگیری هایــی در انتهــای ســالن رخ داد. در نهایت با درخواســت 
انتظامــات دانشــگاه، مناظــره پــی از ســه ســاعت خاتمــه یافــت.
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چهارشــنبه 20 بهمــن، ســازمان دانشــجویان جهــاد دانشــگاهی 
مناظــره ای بیــن صــادق زیبــاکام )فعال سیاســی اصــاح طلب( 
و حجــت االســام ســید عبــاس نبــوی )فعــال سیاســی اصولگرا( 
در دانشــکده مهندســی دانشــگاه فردوســی برگزار کــرد. به دلیل 
شــلوغی بیــش از حــد، شــروع برنامــه بــا اندکــی تاخیــر مواجــه 
شــد.ازدحام جمعیــت بــه گونــه ای بــود کــه مهمانــان برنامــه 
بــا دشــواری بــه داخــل ســالن وارد شــدند. باتوجــه بــه اســتقبال 
ــه مناظــره اختصــاص  ــر ب دانشــجویان، ســه ســالن آمفــی تئات
یافــت کــه درب ســالن اصلــی هنگام ورود دانشــجویان، شکســته 
شــد. به هــر تقدیر پــس از مقاومت دانشــجویان، حراســت درب 
ســالن را بــاز کردنــد. تعــداد حاضریــن در ســه ســالن، حــدود 
700 نفــر بــود. ابتــدا عبــاس نبــوی بــه اتفاقــات پــس از انقاب 
از جملــه رحلــت بــزرگان انقــاب پرداخــت. ســپس زیبــاکام 
بــا یــک مثــال بــه موضــوع بحــث پرداخــت و اظهــار کــرد کــه 
چنانچــه شــبیه ســازی کنیــم و تصــور کنیــم فــردی ســال 57 از 
کــره مریــخ بــه ایــران  آمــده تــا گزارشــی بــرای مــردم مریــخ 
ــرد  ــوان می ک ــد، عن ــال کن ــردم ارس ــی م ــای انقاب از حرکت ه
ــرده  ــق نک ــان را محق ــته های آن ــردم خواس ــن م ــت ای حکوم
و بنابرایــن مــردم خواهــان ایــن هســتند کــه در کشــور اساســا 
زندانــی سیاســی وجــود نداشــته باشــد. ایــن مریخــی بــه مــردم 
خــود خواهــد گفــت این  مــردم خواهــان انتخابــات آزاد هســتند، 
این هــا خواهــان مطبوعــات آزاد هســتند و ایــن در حالــی اســت 
کــه ایــن کشــور تنهــا دو روزنامــه کیهــان و اطاعــات دارنــد 
کــه عصرهــا بیــرون می آیــد. از آن جــا کــه شــاه هرچــه را کــه 
بخواهــد اجــرا می کــرد، بــه همیــن دلیــل مــردم طغیــان کردند؛ 
چراکــه خواهــان حکومــت و نظــام اســامی هســتند به ایــن امید 
کــه در ایــن حکومــت خواســته های آنــان محقــق شــود. امســال 
ــر  ــه فج ــا از ده ــد ت ــخ می آی ــری از مری ــرد دیگ ــک ف ــم ی ه
گزارشــی تهیــه کنــد تــا بدانــد خواســت مردم چیســت، کــه در 
ایــن گــزارش مشــخص می شــود کــه مــردم خواهــان ســرنگونی 
ــکا و نظــام ســلطه و صــدور انقــاب هســتند. مریخی هــا  آمری

را ندیــد. زیبــاکام در ادامــه ایــن مناظــره گفــت: فســاد و رانــت 
ــی کــه مشــکل جامعــه ماســت. وی  خــواری یکــی از موضوعات
بــا تاکیــد بــر ایــن موضــوع کــه فســاد اقتصــادی در کشــور را 
نمی تــوان بــا دیگــر کشــورها مقایســه کــرد، گفــت: چــرا بعــد از 
۳۸ ســال گــذر انقــاب ایــن میــزان فســاد بــه وجــود آمــده، آیا 
در ژن ایرانی هــا دزدی وجــود دارد؟ وی خطــاب بــه دانشــجویان 
گفــت: شــما تنهــا نباید بپرســید که چــرا انقــاب کردید، ســوال 
بعــدی شــما بایــد ایــن باشــد کــه مــا امــروز کجــا هســتیم؟، آیا 
20 ســال پیــش از ایــن میــزان فســاد در اقتصــاد وجــود داشــت، 
ــر شــدن اســت؟ در ادامــه حجــت  چــرا فســاد در حــال تکثی
ــوی، گفــت: ریشــه فرهنگــی دارای مشــکل اســت  االســام نب
و پارتــی بــازی ریشــه دیرینــه در فضــای فرهنگــی مــا داشــته 
اســت، همچنیــن تدویــن قانون مــا به صــورت کمیســیون محور 
بــه جــای شــاخص محــور یکــی دیگــر از مشــکات مــا اســت 
کــه بایــد مــورد توجــه دولــت دوازدهــم قــرار گیــرد. در ادامــه 
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ــش  ــم در بخ ــته ۸ فیل ــال گذش ــه س ــبت ب ــال نس ــت: »امس ــکانیوز گف ــا ایس ــه اش ب ــی از مصاحب ــدری در بخش حی
ــه لحــاظ  ــر باشــد ب ــه کمت ــدر ک ــر چق ــا ه ــم ه ــداد فیل ــرا تع ــود، زی ــتباه ب ــه نظــرم اش ــه ب ــه شــد ک مســابقه اضاف
کیفــی داوری بهتــری مــی تــوان دربــاره آنهــا انجــام داد، بــه هــر صــورت انتخــاب ایــن تعــداد فیلــم هــم بــه دلیــل 
ــا امســال فیلــم هــای بیشــتری  ــود ت ــر ایــن ب ــوده اســت کــه امســال تولیــد شــده و تصمیــم ب ــاری ب ــاد آث حجــم زی

ــده شــوند.« دی

نگاه ویژه

تعجبواره فجر!

پیرامون جشنواره فیلم فجر

تعجبواره فجر!
ــردم و ادامه از صفحه 1 ــن م ــن بی ــوا راه انداخت ــا و دع ــه ه ــس برنام جن

ــت  ــی جه ــد! دعوای ــًا امی ــر و نهایت ــا تدبی ــر ب ــی هن اهال
یافتــه کــه هیــچ کمکــی بــه مطالبــات جــدی هنرمنــدان 
ــر  ــنواره فج ــی جش ــت کل ــود وضعی ــرای بهب ــردم ب و م
ــن زدن  ــار دام ــد انتظ ــس می ش ــه از هرک ــت، ک نداش
ــابقه ای  ــه س ــی ک ــروز افخم ــز به ــت ج ــه آن را داش ب
ــر  ــه پ ــت دارد! آنچ ــی سیاس ــینما و حت ــخص در س مش
ــر  ــم فج ــنواره فیل ــت جش ــه  نادرس ــت روی ــح اس واض
ــه  ــال ب ــر س ــه ه ــت ک ــال اس ــد س ــی و چن ــن س در ای
جــای تغییــر جــدی در سیاســت هــای نــه چنــدان 

کارآمــدش در حــال تغییــر ظواهــر بــرای ادامــه حیاتــی 
برزخــی اســت. فجــر در ایــن ســال هــا نــه توانســته در 
ــذار باشــد  ــر گ ــد ســینما اث ــه چرخــه تولی جهت دهــی ب
ــاده  ــس افت ــینمای از نف ــه س ــی ب ــران کمک ــه در اک و ن
ــن ســال اکــران،  ــر مخاطــب تری ــد کــه در پ ــران بکن ای
ــه ســینما  حتــی ۱0 درصــد از جمعیــت کشــور را هــم ب
ــای  ــته آرمان ه ــه توانس ــه ن ــنواره ای ک ــاند! جش نمی کش
ــاز  ــته زمینه س ــه توانس ــد و ن ــر دوش بکش ــاب را ب انق
ــی  ــر درخت ــم فج ــنواره فیل ــد! جش ــد باش ــینمای امی س

ــی در آب دارد! ــه های ــه ریش ــال، ک میانس

ــه  ــی ک ــی در حال ــروز افخم ــل)!( به ــن تحلی ــد. ای ش
ــه  ــی ســینما نســبت ب موجــی از اعتراضــات جــدی اهال
ــال  مطــرح شــدن  ــا در ح ــه جشــنواره و داوری ه روی
ــه  ــه ب ــدم توج ــه ع ــوف ب ــه را معط ــام برنام اســت تم
ــه آب  ــی ک ــد. تحلیل ــوص می کن ــه خص ــم ب ــک فیل ی
ــد  ــده و نق ــول ش ــه متح ــر برنام ــود ب ــردی می ش س
ــی  ــعید قطب ــتی و س ــعود فراس ــر مس ــه ت ــای منصفان ه

ــال!  ــت امس زاده در هف
ــودش را  ــترین س ــه بیش ــته ک ــی ناخواس ــروع دعوای ش
رســانه ای می بــرد کــه دلــش غنــج مــی رود بــرای ایــن 

ــت و  ــلیقه ای اس ــری س ــا ام ــدا ه ــن کاندی ــز بی جوای
ممکــن اســت بــه مــذاق همــه خــوش نیایــد و اشــتباه در 
ــد  ــی می گوی ــه افخم ــرش اســت. در ادام ــل پذی آن قاب
عــدم توجــه واضــح بــه فیلــم ماجــرای نیمــروز کــه بــه 
ــوادث  ــن( و ح ــق )منافقی ــن خل ــروه مجاهدی موضــوع گ
ــر از  ــه 5 نف ــت ک ــن اس ــردازد، ای ــال ۱۳60 می پ س
ــتند  ــی هس ــنواره دو تابعیت ــت داوران جش ــای هیئ اعض
ــی در  ــرای زندگ ــم ب ــن فیل ــه ای و در صــورت توجــه ب
ــد  ــرو خواهن ــدی روب ــکات ج ــا مش ــا ب ــور ه آن کش

خانــواده دومینــه وار رقــم می خــورد. دکتــر داســتان اما لحظــه ای 
وجدانــش آرام نمــی گیــرد و می کوشــد تــا حقیقت و علــت اصلی 

مــرگ را کشــف کنــد و... 
ــس  ــه ی ســینمایی خــود پ ــن تجرب ــد در دومی ــد جلیلون  وحی
ــه  ــد ک ــی ده ــنبه ۱۹ اردیبهشــت« نشــان م ــم »چهارش از فیل
ــژه  ــه وی ــه دغدغــه ی اجتماعــی دارد و ب ــی اســت ک کارگردان
ــه و مســاله ی  ــی در جامع ــای طبقات ــا برخورده مــی کوشــد ت
تردیــد اخاقــی در ایــن خصــوص را بــه تصویــر بکشــد و ایــن 
ــه چــه  ــت خــود ب ــه در روای ــا آن ک ــا ارزشــمند اســت؛ ام ذات
میــزان موفــق ظاهــر مــی شــود مســاله دیگــری اســت. جلیلوند 
کارگردانــی اســت که به کار خود مســلط اســت و اســتانداردهای 
الزم را رعایــت مــی کنــد امــا عــدم ریســک پذیــری و ابداعــات 
نویــن در کار، از او کارگــردان محافظــه کار و محتاطــی ســاخته 
اســت کــه باعــث مــی شــود اثــر تولیــدی او نــه ضعیــف و بــد 
ارزیابــی شــود و نــه ارزشــمند و شــاهکار. »بــدون تاریــخ، بــدون 
امضــا« در نهایــت تــاش بــرای پیچیــده بــودن، داســتانی ســاده، 
خطــی و بــدون توفیــق چندانــی در گــره افکنــی دارد. فیلــم بــا 

و بــا فاصلــه بازیگــران و وقایــع را رصــد مــی کنــد چــرا کــه 
ــه  ــه بیننــده القــا شــود و گــزارش گون بایــد حالتــی ناظــر ب
رفتــار کنــد و همچنیــن از تکنیــک دوربیــن روی دســت بــه 
ــد فضــای ملتهــب  ــد چــرا کــه بای ــی اســتفاده مــی کن خوب
ــد  ــن گام بلن ــد. آخری ــل کن ــب منتق ــه مخاط ــه  را ب قص
ــکل  ــه ش ــرداری ب ــز فیلمب ــازی نی ــرای فضاس ــان ب مهدوی
ــد. طراحــی  ــا مــات کن ــگ هــا را تمام ــا رن ــو اســت ت نگاتی
لبــاس، طراحــی صحنــه و گریــم خــوب بــه میــزان زیــادی 
ــال 60 را  ــازی س ــازی و بازس ــان در فضاس ــت مهدوی موفقی
نشــان مــی دهــد. چکیــده وار بایــد گفــت »ماجــرای نیمروز« 
ســاختار بصــری کــم نظیــری در ســینمای ایــران دارد و ایــن 

ســاختار و فــرم بــا محتــوای آن تناســب تــام دارد.
 امــا نقدهــای وارد بــر فیلــم جدیــد مهدویــان را مــی تــوان 
ذیــل نقدهــای ســینمایی و نقدهــای سیاســی-اجتماعی و 
تاریخــی مطــرح کــرد. در نقدهایــی کــه از منظــر ســینمایی 
ــدان  ــوان چن ــی ت ــرد نم ــم وارد ک ــن فیل ــه ای ــوان ب ــی ت م
مانــور خاصــی داد و بــه چنــد مــورد بیشــتر محــدود نمــی 
ــم ماجــرای نیمــروز  ــان در فیل ــم بازیگــری مهدوی شــود. تی
ــر  ــادی حجــازی ف ــه ه ــرد. اگرچ ــی گی ــی نم ــره ی قبول نم
ــود  ــای خ ــش ه ــس نق ــی از پ ــه خوب ــی ب ــواد عزت و ج
ــی  ــیار مصنوع ــر بس ــد مهرانف ــازی احم ــا ب ــد ام برآمده ان
اســت و مهــرداد صدیقیــان در نقــش اول فیلــم بیشــتر بــه 
شــوخی مســخره ای بــا مخاطــب مــی مانــد. فیلــم شــخصیت 

ــد  ــد و قواع ــر بکش ــه تصوی ــدگان را ب ــای رزمن ــواده ه خان
ــوص  ــه خص ــد ب ــت کن ــتان را رعای ــردن داس ــزه ک دراماتی
ــا  ــا صــدای هــر ماشــینی، بچــه ه ــی کــه ب در ســکانس های
و زنــان بــه بیــرون از ویاهــا مــی آینــد تــا بلکــه خبــری از 
عزیــزان خــود بشــنوند. ویایــی هــا ســتایش گــر زندگــی در 
زیــر آتــش و بمبــاران، درنگــی بــر تبعــات جنــگ بر خانــواده 

و تصویرگــر دلهــره و انتظــار زنــان رزمنــدگان اســت.
 شــاید در بررســی تــک بــه تــک اجــزای فیلــم نتــوان روی هر 
کــدام بــه تنهایــی تاکیــد خــاص کــرد کــه در نمونــه ی خــود 
بــی نظیــر و عالــی هســتند امــا کلیــت اجــزا در کنــار یکدیگــر 
فیلــم خوبــی را پدیــدآورده انــد. در کنــار فیلمنامــه  ایــن اثــر 
ــده و  ــرا درآم ــه اج ــق در آن ب ــر تعلی ــی عنص ــه خوب ــه ب ک
ــقاته ی دو  ــتان عاش ــون داس ــز همچ ــم نی ــای فیل ــگ ه پیرن
جــوان فیلــم بــه آن کمــک مــی کنــد، بایــد بــه فیلمبــرداری  

فرهــادی ســاخته شــده اســت بلکــه حتــی موضــوع فیلــم نیــز با 
تمــام تفاوتــش شــبیه بــه جدایــی اســت. حادثــه ی تصــادف و 
عــذاب وجــدان دکتــر نریمــان و تردیــد در آن کــه در مــرگ 
فرزنــد خانــواده مقصــر اســت یــا نــه یــادآور گیــر افتــادن نــادر 
در فیلــم جدایــی اســت کــه او باعــث کشــته شــدن جنیــن در 
شــکم راضیــه )بــا بــازی ســاره بیــات( شــده یــا آن کــه تصادف 
راضیــه باعــث چنین مســاله ای شــده اســت. تنهــا نــگاه، متفاوت 
اســت و برخــاف نــادر در فیلم فرهــادی، قهرمــان فیلم جلیلوند 

هنــوز بــه اخاقیــات و وجــدان افــراد خوشــبین اســت.
 نکتــه ی آخــر را بــه بــازی هــای فیلــم اختصــاص مــی دهــم. 
نویــد محمــدزاده بــاز هــم در نقشــی تکــراری ظاهــر مــی شــود 
ــده  ــرل ش ــازی کنت ــا ب ــگر، ام ــی و پرخاش ــردی عاص ــی م یعن
و در خدمــت فیلــم او برایــش ســیمرغ بهتریــن بازیگــر نقــش 
مکمــل مــرد را بــه ارمغــان داشــت. امیــر آقایــی و هدیــه تهرانی 
امــا شــاید بــه دلیــل شــخصیت پــردازی ناقــص فیلــم، بــازی 
خوبشــان چنــدان بــه چشــم نیامــد و نتوانســتند بــه حــق خــود 

در جشــنواره برســند.

نظامــی را بــه عــزل بنــی صــدر تنــزل داده و تصویــری ناقص 
ــرد  ــاع از عملک ــاید در دف ــت. ش ــرده اس ــه ک ــخ ارائ از تاری
مهدویــان مطــرح شــود کــه او صرفا ژانــر تاریخی را بســتری 
ــخ  ــه ی صــدق تاری ــد و وظیف ــی دان ــینما م ــان س ــرای بی ب
ــل پذیــرش  ــی قاب ــدارد؛ امــا ایــن زمان ــا درس تاریــخ را ن ی
اســت کــه ادعــای تاریــخ گویــی همچــون واقعیــت محــض 
را نداشــته باشــد. اگرچــه بــا خاقیــت هنــری خاصــی ســایر 
عناصــر فرمــال در فیلــم مهدویــان بــه خوبــی جفــت و جــور 
شــده و ایدئولــوژی او در تمامیــت فیلــم نشســته اســت امــا 
ایــن فیلــم بــرای آگاهــان بــه تاریــخ تــا حــد زیــادی ناقــص، 
ــای  ــت دوره ه ــت. روای ــایند اس ــده و ناخوش ــته کنن خس
تاریــک و غبارآلــود از تاریــخ نیــاز بــه روایــت هــای متعــدد 
دارد تــا بــا نگریســتن از منظرهــای متفــاوت جنبــه هایــی از 
حقیقــت نمایــان شــود، امــا عمــا در فــرم انتخابــی مهدویــان 
ــرای نمایــش مســتندگونه ی تاریــخ، راهــی جــز  و تــاش ب
یکجانبــه دیــدن وجــود نــدارد مگــر فیلــم نســاختن از ایــن 
ــام  ــر تم ــت اگ ــد گف ــت بای ــی. در نهای ــای تاریخ ــه ه بره
ــد و  ــی شناســی نمــی نگری ــرم و زیبای ســینما را از منظــر ف
قائــل بــه تفکیــک فــرم و محتــوا هســتید، فیلــم مهدویــان از 
منظــر محتوایــی چیــز جدیــدی جــز روایــت مســلط از تاریخ 
بــرای عرضــه نــدارد و اگــر ماننــد راغــم ایــن ســطور بیشــتر 
بــه محتــوا بهــا مــی دهیــد، نمــی توانیــد بیشــتر از 6 بــه آن 

نمــره دهیــد.

ــه  ــاش اســت ب ــردان در ت ــه نحــوی کارگ ــه ب آن باشــد ک
همــه ی آنــان بپــردازد تــا نشــان دهــد افــراد بــا تفکــرات و 
خلقیــات متفاوتــی در جنــگ حضــور داشــته انــد. مســاله ی 
دیگــر ایده هــا و کاشــت هایــی اســت کــه یــا بــه کلــی رهــا 
مــی شــوند و یــا بــه خوبــی برداشــت نمــی شــوند. در لحظاتی 
نیــز بیننــده بــا خــود حســرت مــی خــورد کــه چــرا سکانســی 
خــاص بــه گونــه ای دیگــر نبــود. بــرای مثــال گاه بــار نــگاه 
زنانــه ی فیلــم بــه قــدری ســنگین مــی شــود که در ســکانس 
تیربــاران هواپیمــای عراقــی نــه تنهــا هیــچ کــدام از زنــان و 
کــودکان کشــته یــا زخمــی نمــی شــوند بلکــه حتــی خــون هم 
از دمــاغ کســی نمــی آیــد! مجموعــه ی ایــن نــکات باعــث 
مــی شــود تــا نتوانیــم از ویایــی هــا بــه عنــوان فیلمــی بــی 
نظیــر یــاد کنیــم امــا قطعــا نــه تنهــا در ایــن جشــنواره بلکــه 

در ژانــر دفــاع مقــدس یکــی از فیلــم هــای خــوب اســت.
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کاوه نریمــان بــا بــازی امیــر آقایــی، دکتــری از پزشــکی قانونــی 
اســت کــه در یــک ســانحه ی تصــادف بــا خانــواده ای ســوار بــر 
موتــور برخــورد و ایــن تصادف سرنوشــت ســایر کاراکترهای فیلم 
را مشــخص مــی کنــد. تصــادف اگرچــه با عدم آســیب جــدی و 
مقــداری پــول فیصلــه پیــدا مــی کنــد امــا آقــای دکتــر داســتان، 
فــردای شــب تصــادف زمانــی کــه بــه محــل کار خود رجــوع می 
کند در میان اســامی اجســاد شــب گذشــته بــا فرزنــد آن خانواده 
مواجــه مــی شــود. در تشــریح جســد مشــخص مــی شــود کــه 
علــت مــرگ مصــرف گوشــت فاســد اســت امــا دکتــر نریمــان 
کــه از تصــادف باخبــر اســت، بــه نتیجــه ی گــزارش شــک مــی 
کنــد چــرا کــه علــت اصلــی مــرگ امــکان دارد ناشــی از جابــه 
ــزارش  ــد. در گ ــادف باش ــر تص ــردن در اث ــره ی گ ــی مه جای
پزشــکی قانونــی علــت مــرگ به خانــواده  بوتولیســم گــزارش می 
شــود و بــه دنبــال ایــن گــزارش اســت کــه ســایر اتفاقــات بــرای 

ــی  ــش یعن ــتین فیلم ــس از نخس ــان پ ــین مهدوی محمدحس
»ایســتاده در غبــار« نشــان داد کــه بایــد جــدی گرفته شــود، 
حــال در دومیــن تجربــه ی ســینمایی خــود ثابــت کــرد کــه 
اگــر چنیــن نکنیــم یکــی از بزرگتریــن اســتعدادهای ســینمای 
ایــران را از دســت داده  ایــم چــرا کــه موفقیتــش در گــرو 
ــر پلیســی  ــان یــک تریل ــم دوم مهدوی تصــادف نیســت. فیل
اســت کــه تابســتان ســال ۱۳60 را روایــت مــی کنــد، یعنــی 
ــی  ــات نظام ــق اقدام ــن خل ــازمان مجاهدی ــه س دوره ای ک
ــات  ــرور مقام ــه ت ــرد و ب ــاز ک ــت آغ ــه حکوم ــود را علی خ
ــه ی  ــت بیانی ــا قرائ ــم ب ــت. فیل ــام پرداخ ــوولین نظ و مس
ســازمان مجاهدیــن خلــق )منافقیــن( آغــاز مــی شــود و بــا 
ــی  ــا، تــاش نیروهــای امنیت گــذار از درگیــری هــا و تروره
بــرای شناســایی و حــذف آنــان را بــه تصویــر مــی کشــد.

 در روزگاری کــه کارگــردان هــای ســینمای مــا تحــت تأثیــر 
فــرم اصغــر فرهــادی هســتند، مهدویان لبــاس تــازه ای برای 
فــرم ســینمای ایــران دوختــه اســت، فرمــی کــه کامــا بــر 
تــن روایــت خــاص او از تاریــخ معاصــر مــی نشــیند.. فــرم 
مهدویــان در فیلــم جدیــدش نیــز مســتندگونه )یــا مســتند-

داســتانی( اســت چــرا کــه بایــد فضــا بــرای پنــدار معرفتــی 
و ایدئولوژیــک فیلمســاز در بازنمایــی وقایــع تاریخــی فراهــم 
شــود. در واقــع  مهدویــان فــرم و قالبــی را کــه خــود آغازگر 
آن در ســینمای ایــران اســت را در فیلــم جدیــد خــود تکامل 
مــی بخشــد. دوربیــن مهدویــان در اثــر جدیــدش نیــز از دور 

 فیلــم روایــت خانــواده هــای رزمنــدگان در بحبوحــه ی جنگ 
ایــران و عــراق اســت کــه در نزدیکــی جبهــه هــای جنــگ در 
شــهرکی میــان خــط مقــدم جبهــه و شــهر اهــواز بــا حداقــل 
امکانــات زندگــی مــی کننــد تــا هــر آن چــه کــه از دستشــان 
بــر مــی آیــد بــرای خدمــت بــه جنــگ انجــام دهنــد و هــم 
در انــدک فرصتــی کــه بــرای دیــدار پیــش مــی آیــد، بتوانند 
کنــار همســران و پــدران خــود باشــند. در ژانــر دفــاع مقــدس 
فیلــم هــای متعــددی در ســینمای ایــران ســاخته شــده اســت 
ــدگان  ــات رزمن ــه جبهــه هــای جنــگ و عملی ــا ب کــه عمدت
مــی پــردازد امــا ایــن بــار منیــر قیــدی در اولیــن تجربــه ی 
ســینمایی خــود بــه عنــوان کارگــردان، دوربیــن را بــه پشــت 
صحنــه ی جنــگ آورده اســت تــا بــا زاویــه ی دیگــری بــه 
ــوی کــه  ــه ی ق ــدی در فیلمنام ــر قی ــد. منی ــگاه کن جنــگ ن
ــاالت  ــته ح ــادی توانس ــد زی ــا ح ــت ت ــرده اس ــگارش ک ن

یــک حادثــه خــوب شــروع، در میانه انســجام خــود را از دســت 
داده و ســردرگم مــی شــود و در پایانــی بــد بــه ایســتگاه آخــر 
می رســد. ایــده ی فیلــم بــه خوبــی پخته و پرداخته نشــده اســت 
و داســتان از نظــر روایی کشــش و جذابیــت الزم را نــدارد و حتی 
دچــار تکــرار مــی شــود و اطاعــات زائــد بــه مخاطــب عرضــه 
مــی کنــد کــه خســته کننــده و مــال آور اســت. اســاس فیلم بر 
تــم تردیــد و جــدال قهرمــان داســتان با وجــدان خویش اســتوار 
اســت امــا ســرانجام مشــخص نمــی شــود کــه شــخصیت اول 
داســتان از روی مســوولیت پذیــری اســت کــه بــه دنبال کشــف 
ــواده  ــرای خان ــش ب ــه دل ــه ســبب آن ک ــا ب ــت اســت ی حقیق
داغ دار مــی ســوزد و مــی خواهــد بــه آن هــا کمــک کنــد. در 
واقــع اصــرار قهرمــان داســتان بــرای رفــع تردیــد و حتــی مقصر 
نشــان دادن خــود بــه نحــوی افراطــی و اغــراق آمیــز اســت کــه 
بــرای بیننــده قابــل بــاور نیســت و امــکان همــذات پنــداری را 

فراهــم نمــی کنــد.
 شــاید بتــوان ایــن فیلــم را نمونــه ی ضعیف فیلــم »جدایــی نادر 
از ســیمین« اصغــر فرهــادی دانســت. نــه تنهــا فیلــم در فــرم 

پــردازی نــدارد و بازیگــران در نهایــت بــه عنــوان تیــپ رهــا 
شــده انــد. داســتان عاشــقانه ی کلیشــه ای فیلــم کــه میــان 
مهــرداد صدیقیــان یکــی از نیروهــای عملیاتــی اطاعــات و 
ــرد  ــی گی ــق شــکل م ــن خل ــری از تشــکیات مجاهدی دخت
ــا ایجــاد  ــا ب و در حقیقــت پیرنــگ )تعلیــق ثانویــه( اســت ت
حاشــیه در نهایــت در خدمــت کلیت داســتان باشــد، بیشــتر 
ــم  ــفر فیل ــا اتمس ــه ب ــرا ک ــد چ ــی زن ــه م ــم ضرب ــه فیل ب
ناهمخــوان اســت. نقــد دیگــر آن کــه زاویــه ی دیــد فیلــم، 
ســوم شــخص اســت امــا مــا اتــاق بازجویــی را مــی بینیــم 
ــن  ــی شــود و ای ــت م ــوزآپ ثب ــا کل ــقانه ب ــرار عاش ــا ق و ی

ــی شــکند. ــم م ــم را در ه چهارچــوب ســاختاری فیل
ــر  ــروز از منظ ــرای نیم ــم ماج ــد فیل ــر نق ــویه ی دیگ  س
سیاســی-اجتماعی و تاریخــی اســت. در تمامــی حــوادث فیلم 
ــه وارد  ــا بعــد از حادث ــی، ی ــه غیــر از ســکانس هــای پایان ب
ــرار  ــدی ق ــکات کلی ــیه ی ن ــا در حاش ــویم ی ــی ش ــه م قص
داریــم و وارد متــن حــوادث نمــی شــویم. فیلــم از عملیــات 
ــود  ــی ش ــروع م ــق ش ــن خل ــازمان مجاهدی ــتی س تروریس
امــا هیــچ تحلیلــی ارائــه نمــی دهــد کــه چــرا و چگونــه ایــن 
ســازمان وارد فــاز نظامــی شــد و بــه تــرور روی آورد. حتــی 
دکتــر محمــود صادقــی نماینــده ی مــردم تهــران در مجلس 
ــر  ــم تی ــز از شــهدای هفت ــدرش نی ــه پ شــورای اســامی ک
ــود  ــری خ ــاب توئیت ــم در حس ــدن فیل ــس از دی ــت پ اس
عنــوان کــرده اســت کــه ماجــرای نیمــروز، درگیــری هــای 

خــوب آن نیــز بــه عنــوان یکــی از نقــاط قــوت تاکیــد کــرد 
بــه خصــوص در هلــی شــات هایــی کــه در زمــان حملــه ی 
هواپیمــای عراقــی گرفتــه  شــده اســت. تیــم بازیگــری فیلــم 
نیــز متشــکل از ثریا قاســمی، پرینــاز ایزدیــار، طنــاز طباطبایی، 
صابــر ابــر و... عملکــرد قابــل قبولــی داشــته انــد و همچنیــن 
یکــی از نــکات چشــم گیــر در ایــن زمینــه گرفتــن بــازی های 
خــوب از کــودکان خردســال اســت. واقعــی بــودن مــکان بروز 
ــار  ــی( در کن ــای واقع ــه ه ــرداری در صحن ــا )فیلمب رویداده
گریــم و طراحــی لبــاس خــوب و صحنــه پــردازی عالــی، فیلم 

و اتفاقــات آن را باورپذیرتــر کــرده اســت.
 ویایــی هــا نیــز ماننــد هــر فیلــم دیگــری بــی نقــص نیســت 
ــی از  ــرد. یک ــه آن وارد ک ــی ب ــای متفاوت ــوان نقده ــی ت و م
نقدهــای وارد بــه ایــن فیلــم شــخصیت پــردازی ضعیــف آن 
ــران  ــاد بازیگ ــداد زی ــر در تع ــن ام ــت ای ــاید عل ــت و ش اس

»بدون تاریخ، بدون امضا«: وجدان یا ترحم، مسأله این است!
5 از 10

»ماجرای نیمروز«: ایدئولوژیِک خوش ساخت
6 از 10

»ویالیی ها«: روایت زنانه از جنگ
7 از 10



رامبد جوان: وقتی دیدم نگار جواهریان برای »نگار« نامزد دریافت جایزه نشده، دهان ام باز ماند!
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رامبــد جــوان کارگــردان فیلــم »نــگار« بــا اشــاره بــه اینکه حضــور نداشــتن نــگار جواهریــان در میــان نامزدهای جشــنواره فیلم فجــر برای 
او بســیار تعجــب آور اســت تاکیــد کــرد ایــن فیلــم در جمــع مخاطبــان بــه خوبی دیده شــده اســت.

 رامبــد جــوان در جشــنواره ســی و پنجــم بــا فیلمــی متفــاوت بــه نــام »نــگار« حضــور پیــدا کــرد. نــگار جواهریــان نقــش اول ایــن فیلــم را 
ایفــا می کنــد؛ بازیگــری کــه در جمــع نامزدهــای جشــنواره جــای نگرفــت.

جــوان دربــاره انتخــاب نشــدن نــگار جواهریــان بــه عنــوان نامــزد دریافــت جایــزه بهتریــن بازیگــر زن، گفــت: »بــه شــخصه خــودم هــم 
ایــن موضــوع را باورنکــرده ام. نمی دانــم چــه اتفاقــی افتــاد کــه نــگار جواهریــان کاندیــدای نقــش اول زن نشــده اســت، زیــرا ایــن نقــش 
و ایــن بــازی کــه از نــگار دیدیــم کامــا متفــاوت و ویــژه بــود. زمانــی کــه شــنیدم نــگار بــرای ایــن فیلــم کاندیــدا نشــده اســت، دهانــم 
بــاز مانــد و نتوانســتم ایــن موضــوع را هضــم کنــم. اگــر بخش هــای دیگــر فیلــم کاندیــدا نمی شــدند تــا ایــن حــد تعجــب نمی کــردم.« نگاه ویژه

تعجبواره فجر!

پیرامون جشنواره فیلم فجر

فجر؛ مرگ هنر، درخشش سیاست

ناتمــاِم مــادرش مــی بنــدد. آرمــان به دختــری عاقمند شــده و 
بواســطه ی مشــکات مالــی و تحصیلــِی خــود، در ازدواج بــا او به 
بــن بســت خــورده اســت، امــا هیــچ کــدام از ایــن مســائل را بــا 

پــدر و مــادر خــود مطــرح نمــی کنــد.
 ســیِر داســتان، زمانــی تغییــر مــی کنــد کــه آرمــان بــه دلیــل 
ــورد  ــِر م ــنهاِد دخت ــه پیش ــزش و ب ــونت آمی ــای خش رفتاره
عاقــه اش، پیــش مشــاوره مــی رود و ریشــه ی ایــن رفتارهایش 
را در رابطــه ی ســرِد مــادر و پــدرش پیــدا مــی کنــد. مشــاور 
ــات  ــه جلس ــز ب ــش را نی ــه والدین ــد ک ــی خواه ــان م از آرم
ــرام در  ــیرین و به ــای ش ــت ه ــس از صحب ــاورد. پ مشــاوره بی
جلســات مشــاوره، ســطِح دیگری از داســتان زندگی آنها آشــکار 
ــاز  ــته ب ــال گذش ــت س ــدود بیس ــی ح ــه زمان ــه ب ــود ک می ش
می گــردد. شــیرین، پــس از بــه دنیــا آمــدِن آرمــان، تمــام توجه 
و عاقــه ی خــود را متوجــِه او مــی کنــد. ایــن توجــه و عاقــه تــا 
حــدی او را ســرگرم مــی کنــد کــه رابطــه ی زناشــویی خــود را 
ــا بهــرام فرامــوش مــی کنــد. او نــه دیگــر بــه ســر و وضــع  ب
و ظاهــر خــود رســیدگی مــی کنــد و نــه آنطــور کــه بایــد بــه 
بهــرام توجــه می کنــد و بهــرام رفتــه رفتــه محبــت و توجهــی را 
کــه شــیرین از او دریــغ کــرده اســت، در وجــوِد شــخص دیگری 
پیــدا مــی کنــد. شــیرین بعــد از اینکــه متوجــه مــی شــود، خــود 
او، یــک ســر ایــن بحــران اســت، تــاش مــی کنــد تــا در ظاهــر 
و رفتــار خــود تغییــر ایجــاد کنــد، امــا فاصلــه ای کــه بیــن آن 

شــوهر آذر بــرای خاصــی از زنــدان در فیلــم مطــرح نمــی شــد، 
بــا داســتانی بــی تعلیــق و تنهــا نمایشــی از بدبختــی هــای مطلــق 
یــک زن در جامعــه روبــرو بودیــم. ایــن تعلیــِق تلــِخ نقشــه بــرای 
رهایــی از زنــدان، ناگهــان بــه شــانه تماشــاچی بــه خــواب رفته بر 
صندلــی ســالن زده و بیــدارش مــی کنــد. به عبــارت دیگــر بعد از 
یــک مقدمــه کشــدار بــه صــورت ضربتــی و بــا تلنگر تعلیــق تلخ 
تــا حــدود زیــادی فیلــم نجــات پیــدا مــی کنــد امــا »آذر« فیلمی 
نیســت کــه در ذهــن مخاطب همیشــگی شــود. دقایقی در ســالن 
ذهــن را درگیــر کــرده و بــه وقــت تمــام شــدنش و تــرک ســالن 

همــه چیــز بــه پایــان می رســد.
بــد نیســت بــه بهانــه این فیلــم نقــدی جدی بــر کلیــت فیلمهایی 
ــران  ــان در ســینمای ای ــاع ازحقــوق زن ــه دار دف ــم کــه داعی بکنی
می باشــند و آن اینســت کــه چــرا حتمــا بایــد اســتقال طلبی یک 
زن، در نبــود مــرد تعریــف شــود؟ بــه عنــوان مثــال در همین فیلم 
آذر، شــخصیت زن پــس از بــه زنــدان افتــادن شــوهرش ) بــا بازی 
حمیدرضــا آذرنــگ ( بــه عنــوان فــردی کلیــدی مطرح می شــود.

ــی  ــردن دالیل ــا مطــرح ک ــت شــاید ب ــوان گف ــی ت ــت م در نهای
منطقــی و بــه دور از کلیشــه ) همــه مــردان گرگنــد و زنان فرشــته! 
و... ( در مــورد ظلــم هــای صــورت گرفتــه در حــق زنان،شــاهد آثار 

ارزنده تــری در ایــن نــوع از فیلــم هــا باشــیم.

بــه قیمــت داوری هــای ضعیــف هــر ســاله و اعمــال نظرهای 
سیاســی کــه حتــی فجــر را دارد کــم کــم از حیطــه ســینمایی 

بــودن هــم خــارج مــی کند.
نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه همیشــه عــده کثیــری 
از منتقــدان و فیلــم ســازان دلواپــس داخلــی کــه بــا فجــر و 
ســاختارش عجیــن شــده انــد، بنــا بــه اقتضــا و اتفاقــات پیش 

مــی شــود. ابوالفضــل میــری، چهــره ی نســبتا جدیــدی کــه در 
نقــِش آرمــان ظاهــر شــده اســت، را مــی تــوان ضعیــف تریــن 
ــر ســقف دودی دانســت. ادای مصنوعــی و انشــاوار  بازیگــِر زی
ــی شــود،  ــده نم ــره ی او دی ــه در چه ــا و حســی ک ــوگ ه دیال
می توانــد گواهــی بــر ایــن ادعــا باشــد. در کنــاِر بــازی هــای غیر 
یــک دســِت بازیگــران، شــخصیت پــردازی فیلــم نیــز تمامــا به 
درســتی صــورت نگرفتــه اســت. در قســمتی از فیلم، درخشــنده 
شــخصیتی را کــه در رونــد فیلــم تاثیــر بســزایی دارد، ناتمــام رها 
مــی کنــد و در جایــی دیگــر در فرصتــی کوتــاه، بــه شــخصیتی 
ــک  ــدن ی ــد. گنجان ــی ده ــل توجهــی م ــاِر قاب ــت، ب ــم اهمی ک
مشــاوِر امــور خانــواده کــه نقــش آن را آزیتــا حاجیــان برعهــده 
داشــت و دیالــوگ هــای ســاده و مســتقیم او، انقــاب ناگهانــی 
شــخصیِت بهــرام بعــد از حــدود ده ســال بــی تفاوتــی و همچنین 
تحــول درونــِی شــیرین بــرای تــرِک همیشــگِی زندگــی اش، بعد 
از کمــی تــاش بــرای ترمیــم آن، همــه و همــه فیلــم را بــه طرِز 
قابــل توجهــی بــه یــک کلیشــه ی غیرقابــل بــاور تبدیــل کــرده 
اســت. دغدغه ی پرداختن به آســیب شناســِی طــاق عاطفی در 
زیــر ســقف دودی، آنچنــان برای پــوران درخشــنده حائز اهمیت 
ــِر خــود را فرامــوش  ــوده اســت کــه او جنبــه ی ســینمایی اث ب
کــرده اســت و همیــن امــر باعــث شــده کــه بیننــده، آنطــور که 
بایــد بــا زیــر ســقف دودی ارتبــاط برقــرار نکنــد، و آن را از یــک 

اثــر خــوب بــه یــک اثــر زیــر متوســط تنــزل بدهــد.

ســکانس بــه یادماندنــی کتابفروشــی و یــا صحنه ی خالی شــدن 
ســطل ماســت در راه پلــه کــه بــرای بســیاری از هامــون بازهــا 

خاطــره انگیــز و جــذاب خواهــد بــود.
از جملــه انتقــادات وارده بــه فیلــم، روند نزولی فیلمنامه اســت.فیلم 
در یــک ســوم ابتدایــی خود بســیار موفــق، در میانه متوســط و در 
پایــان بســیار ضعیــف ظاهــر شــده اســت؛ گویــی کــه ایــن پایــان 
اصــا مربــوط بــه ایــن فیلــم نیســت و فیلــم را بــا ســر بــه زمین 
مــی زنــد! بــا ایــن همــه انتخــاب موســیقی هــای فیلــم درکنــار 
تدویــن خــوب و ریتمیــک آن،ضرباهنگ خوبی بــه فیلــم داده اند.

همچنیــن بــازی بازیگــران از دیگــر نکات مثبت فیلم اســت؛ ســارا 
بهرامــی عالــی و متفــاوت ظاهــر شــده و حامــد کمیلی هم بســیار 

بهتــر از همیشــه اســت و فیلــم را از ریتــم نمی انــدازد.
در نهایــت »ایتالیــا ایتالیــا« تجربــه ی امیدوارکننــده ای بــه عنوان 
فیلــم اول فیلمســاز جوانــش بــه شــمار مــی آیــد کــه بــه نظــر 
ــی  ــردن برخ ــاه ک ــی مجــدد و حــذف و کوت ــا تدوین ــده ب نگارن
ســکانس هایــش و مهمتر از همه اندیشــیدن چــاره ای بــرای پایان 
بســیار )تاکیــد مــی کنــم بســیار(! بــدش، مــی توانــد در اکــران 
عمومــی بــا اقبــال روبــرو شــود؛ چــرا کــه بهــره گیــری بینامتنــی 
از بســیاری از فیلمهــا و کتابهــا و آثــار بــه یادماندنــی دنیــای هنــر 
در ایــن فیلــم، حــال خوبــی را بــه مخاطبانــش منتقــل مــی کنــد.

ــا  ــای بعض ــت ه ــگ سیاس ــم رن ــدن ه ــوا نش ــرای رس ب
کثیفــی مــی شــود کــه هیــچ رنــگ و بویــی از ســینما نــدارد، 
هیــچ نشــانه ای از هنــر در آن حــس نمــی شــود. هنرُکشــی 
مــی شــود و عشــق بــه ســینما هرســال بیشــتر از قبــل در 
دل عاقــه منــدان ســینمای داخلــی کــم رنــگ مــی شــود. 
ــد، کســانی  ــد دســتگی شــده ان ــان فجــر دچــار چن مخاطب
ــه  ــی همیشــه برایشــان دغدغ ــینمای داخل ــه س هســتند ک
ــر  ــه فج ــوزانه ب ــت دلس ــه حال ــتر ب ــک بیش ــوده و این ب
ــگاه مــی کننــد و امیدشــان را بــه طــور کامــل از دســت  ن
ــه  ــدی ب ــا پایبن ــان ب ــم همچن ــر ه ــده ای دیگ ــد، ع داده ان
ــر و دور  ــردن فج ــر ک ــعی در بهت ــینما س ــر س ــول هن اص
کــردن آن از فضــای سیاســت و تبعیــض هــای موجــود را 
دارنــد. امــا تاســف بــزرگ ایــن اســت کــه هیــچ کــدام از 
ایــن دســته ها قدرتــی بــرای تغییــر ندارنــد. قــدرت اصلــی 
ــید!  ــتان، ببخش ــت دوس ــر از سیاس ــده ای دیگ ــت ع دس
ســینما دوســتان اســت کــه جریــان موجــود را تاییــد کــرده 
ــم  ــاش ه ــدن آن ت ــود« ش ــان موج ــرای »جری ــی ب و حت

ــد. کــرده ان
نــا داوری هــا، ســوتی هــای مــاورای تصــور، ســاختار 
ــا  ــرا و ناهماهنگی ه ــص در اج ــک، نق ــی و مضح مهدکودک
ــرار  ــر ق ــتی باالت ــایه دس ــر س ــی در زی ــا همگ ــن ه و... ای
دارنــد کــه اجــازه نمــی دهــد فجر یــک جشــنواره ســینمایی 
باشــد. و تــا هنگامــی کــه از ریشــه فجــر را تعمیــر نکنیــم، 

ــود. ــم ب ــروب فجــر خواهی ــه زودی شــاهد غ ب
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»زیــر ســقف دودی« داســتان زنــی اســت میانســال، بــا چهــره ای 
غمگیــن، چشــمانی بــی روح، موهایــی کــه بیشــتر بــه ســفیدی 
ــرار  ــگار ق ــه ان ــد و لباســهایی خاکســتری و گشــاد، ک ــی زنن م
ــِی  ــد. زندگ ــب او باش ــداِم نامناس ــده ی ان ــان دهن ــت نش اس
شــیرین محــدود مــی شــود بــه قــاِب خانــه ای مــدرن و مرفــه، 
کــه او تمــام روز را، در آن، بــه نظافــت و پختــن غذاهــای مــورد 
عاقــه ی همســر و تنهــا پســرش، مــی پــردازد. بهــرام، همســِر 
شــیرین، هــر روز تــا نیمــه شــب، وقــت خــود را در کارخانــه می 
گذرانــد و هنگامــی کــه بــه خانــه مــی رســد، بــا بــی اعتنایــِی 
تمــام، از خــوردِن شــام امتنــاع مــی کنــد و بــا جماتــی از ســِر 
بــی حوصلگــی، شــیرین را از ســِر خــود بــاز مــی کنــد. او حتــی 
اتــاق خــواِب خــود را از شــیرین جــدا کــرده اســت. در میانــه ی 
داســتان، رابطــه ی پنهانــی بهــرام بــا زنــی آشــکار مــی شــود و 
همیــن امــر، دال بــر ســردی رابطــه ی او و شــیرین مــی شــود. 
آرمــان، پســِر شــیرین، نیــز دســِت کمــی از پــدر خــود نــدارد. 
ــه  ــرون از خان ــت خــود را در بی ــا پاســی از شــب، وق ــز، ت او نی
ســپری مــی کنــد و مــادرش، همیشــه نگــران در پــی اوســت. 
و وقتــی بــه خانــه می آیــد بــه مــادرش اعتنایــی نمــی کنــد و 
بــا بــی حوصلگــِی تمــام دِر اتاقــش را بــه روی صحبــت هــای 

گزجره فمنیسم ا
»آذر« اولیــن فیلــم بلنــد ســینمایی محمــد حمــزه ای و دومین فیلم 
نیکــی کریمــی در مقــام تهیــه کننــده اســت. فیلمــی که بــه عقیده 
بســیاری از منتقــدان ) هماننــد تعــداد زیــادی از فیلــم هــای دیگــر 
حاضــر در جشــنواره ســی و پنجــم ( اســتحقاق حضــور در بخــش 
ســودای ســیمرغ جشــنواره فجــر را نداشــته و حضــور نیکی کریمی 
بــه عنــوان بازیگر نقــش اول و تهیــه کننده، تاثیــر به ســزایی در این 

حضــور داشــته اســت.
نکتــه قابــل توجــه درمــورد ایــن فیلــم آن اســت کــه برخــاف 
ســخنان صالحــی امیــری، وزیر کنونــی فرهنگ و ارشــاد اســامی 
مبنــی بــر حــذف فیلمهــای فمنیســتی از جشــنواره ســی و پنجــم، 
ایــن فیلــم بــه شــکلی ســطحی، بــی منطــق و تــا حــدودی افراطی 

داستانی فمنیســتی دارد!
مهتمریــن ایــراد وارد بــه فیلــم، فیلنامــه بی منطــق و پراشــکال آن 
اســت. داســتان اصلــی در فیلمنامــه خیلــی دیر شــروع می شــود، 
خیلــی زود بــه اوج می رســد و ناگهــان با تصمیم ضربتــی قهرمان 
درانتهــای فیلــم بــه پایــان مــی رســد. اگــر راهــکار غیرمترقبــه 

ایــن ســوال کــه جشــنواره فیلــم فجــر، جشــنواره ای 
ــول جشــنواره  ــای معم ــتاندار ه ــاک و اس ــا م ــی ب بین الملل
هــای بــزرگ و مطــرح اســت یــا نــه، همیشــه از دیــر بــاز 
مطــرح بــوده و هســت. علــی الخصــوص بــرای عاقــه مندان 
جــدی بــه ســینمای جهــان ماننــد اروپــا و آمریــکا، کــه دائما 
در مقــام مقایســه، فجــر را در کنــار ســایر جشــنواره هــا قــرار 

مــی دهنــد.
ــن  ــن و بزرگتری ــی شــک مهــم تری ــم فجــر ب جشــنواره فیل
ــار در  ــن ب ــه اولی ــی باشــد ک ــینمایی کشــور م جشــنواره س
ســال ۱۳6۱ برگــزار شــد و بــه بررســی ســاالنه فیلــم هــای 
داخلــی مــی پــردازد. البتــه از ســال ۱۳74 بــود کــه فجــر بــه 
صــورت بیــن المللــی درآمــد و عــاوه بــر فیلــم هــای تولیــد 
ــه بررســی و داوری فیلــم هــای ســایر کشــور هــا  داخــل، ب

هــم پرداخــت.
بــا توجــه بــه ســابقه ای کــه از جشــنواره فجــر رو بــه روی 
ــنواره را در  ــن جش ــوان ای ــی ت ــتی م ــه راس ــا ب ــت، آی ماس
حــد و انــدازه یــک جشــنواره بیــن المللــی دانســت، آیــا بــا 
حواشــی و جنجــال هایــی کــه هــر ســال هــم بیشــتر از قبــل 
ــرار مــی دهــد  ســطح کیفــی جشــنواره را تحــت الشــعاع ق
ــه. داشــتن  ــا ن ــده آن وجــود دارد ی ــه آین ــدی ب ــم امی بازه

یــک جشــنواره ملــی ســینمایی بــه چــه قیمــت؟ 

ــه ایــن ســادگی هــا برطــرف نمــی شــود. و  دو ایجــاد شــده، ب
باالخــره شــیرین خانــه را تــرک مــی کند و اینجاســت کــه بهرام 
جــای خالــی او را حــس مــی کنــد. امــا انــگار خیلــی دیر شــده و 

شــیرین بــرای همیشــه تصمیــم خــود را گرفتــه اســت. 
زیــر ســقف دودی، روایتــی آســیب شناســانه از ماجــرای طــاق 
عاطفــی را بــه نمایــش مــی گــذارد. ایــن روزهــا، خانــواده هــای 
بســیاری، از نســل هــای مختلــف، با بحــراِن طاق عاطفــی روبرو 
هســتند. زندگــی مشــترک بــدون هیــچ گونــه تعلــق خاطــر بــه 
شــریک زندگــی، مــی توانــد تعریفــی خاصــه از طــاق عاطفــی 
باشــد. پــوران درخشــنده، در ایــن فیلــم، ســعی دارد با بخشــیدن 
نگاهــی تحلیلــی و بــی طرفانــه، ایــن بحــران را ریشــه یابــی کند. 
بــا وجــود اینکــه روایــت گــِر اثــر یــک زن اســت، امــا فیلــم بــه 
هیــچ وجــه، بیانیــه ای ضــِد مــرد را ارائــه نمــی دهــد و قصــد 
نــدارد انگشــت اتهــام خــود را بــه ســمت مــردان نشــانه بگیرد. 
بیننــده، پــس از تماشــای فیلــم، احتمــاال هیــچ کــدام از دو طرِف 
ایــن رابطــه را مقصــر نمــی دانــد و یــا هــردوی آنهــا را بــه یــک 
میــزان مقصــر مــی دانــد و همیــن امــر، موفقیــت درخشــنده را، 
در بخشــیدن ایــن نــگاه بــی طرفانــه بــه بیننــده، تایید مــی کند.

مریــا زارعــی، در زیــر ســقِف دودی، بــه خوبــی از پــِس نقــِش 
شــیرین برآمــده اســت. فرهــاد اصانــی، امــا، در مقابــل، تکــرار 
همــان تیــِپ همیشــگِی خــود مــی باشــد. مــردی متاهــل کــه 
رابطــه ای مــوازی را پیــش مــی بـَـَرد و در نهایــت رازش برمــا 

سودای ایتالیا
»ایتالیــا ایتالیــا« عنــوان فیلــم اول کاوه صبــاغ زاده اســت کــه در 
همیــن اولیــن قدمــش در دنیای ســینما، ثابــت می کند فیلمســاز 
خــوش ذوق و ســلیقه ای اســت کــه از ریســک کــردن هیــچ ابایی 
نــدارد. فیلــم، در یــک جملــه داســتان زندگــی مــرد جوانی اســت 
کــه شــیفته ی ایتالیاســت! هرچنــد اگــر فیلم تــا انتهــا همین خط 
داســتانی را دنبــال مــی کــرد و در نیمــه هایــش، بــه وســیله ی 
داســتانی دیگــر منحــرف نمــی شــد، بــدون شــک با فیلــم بهتری 
روبــرو بودیــم. بــه عبارتی می تــوان گفــت ایتالیا ایتالیــا در فیلنامه 
دچــار همــان ایــرادی شــد کــه در همیــن جشــنواره امســال فیلــم 
»اســرافیل« دچــارش شــد؛ یعنــی گنجانــدن دو داســتان در یــک 
فیلمنامــه کــه هرکــدام بــه تنهایــی قابلیــت فیلــم شــدن را دارند.

ــاخت  ــاب س ــب و ت ــه ت ــا ک ــال ه ــن س ــه در ای ــن هم ــا ای ب
فیلمهــای مشــابه و تــا حــدودی تقلیــدی به لحــاظ محتــوا و فرم 
بــاال گرفتــه، ایــن فیلــم مــی توانــد نویدبخــش ســینمایی گــرم و 
پرجنــب و جــوش و بــه دور از روتیــن ســال هــای اخیر ســینمای 
کشــورمان باشــد. فــرم و فضاســازی فیلم، ساختارشــکنانه اســت 
و شــوخی هایــی کــه بــا ســینما کــرده بــه نوبــه خــود جالــب 
ــه »هامــون« و بازســازی شــوخ  ــد؛ همچــون ادای دیــن اش ب ان
ــه  ــم، از جمل ــن فیل ــای ای ــکانس ه ــیاری از س ــه ی بس طبعان

آمــده شــروع بــه نوشــتن طومــاری بلنــد بــاال از نواقــص و 
عیــوب جشــنواره هــای مطــرح دنیــا کــرده و اکثــر اوقــات 
بــه آن برچســب »جشــنواره سیاســی« مــی زننــد. حــال ایــن 
کــه فجــر بــی شــک سیاســی تریــن جشــنواره ســینمایی دنیــا 

بــوده و هــر ســال هــم سیاســی تــر از قبــل.
ــه  ــنواره ای ک ــینمایی، جش ــه س ــی و ن ــنواره ای حکومت جش

کلیشه ای از یک طالق عاطفی
نگاهی به فیلم »زیر سقف دودی«

درباره دو فیلم »آذر« و »ایتالیا ایتالیا«



کارگردان به عملکرد صداوسیما در مراسم اختتامیه جشنواره فجر انتقاد صریح دو 
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ــه  ــم اختتامی ــی را در مراس ــن کارگردان ــزه بهتری ــه جای ــد ک ــد جلیلون ــات داوران و وحی ــژه هی ــزه وی ــه جای ــژاد ک ــا داودن علیرض
ســی و پنجمین دوره جشــنواره فجــر از آن خــود کردنــد، در ســخنانی روی ســن از عملکــرد صداوســیما و برنامــه هفــت انتقــاد کردند.

داودنــژاد گفــت: »ســوالی پیــش امــده بــود کــه چــرا رســانه ملــی بــه جــای اینکــه بــرای جوانــان شــور و شــعف ایجــاد کنــد 
ــای  ــم ه ــدام فیل ــیما م ــی صــدا وس ــوم اســت وقت ــوال معل ــواب س ــیه دارد ج ــدام ســعی در ایجــاد حاش ــد م و تشویقشــان کن
هالیــوودی تبلیــغ و پخــش می کنــد خــب معلــوم اســت کــه برنامــه ای )هفــت( بــرای ســینما مــی گــذارد کــه مــدام درحــال 
ــری اندیشــیده شــود و دیگــر شــاهد  ــدوارم کــه تدبی ــردازد. امی ــن و حاشــیه ســازی مــی پ ــه توهی ــب ســینما اســت و ب تخری

ــه برنامــه هــا نباشــیم.« اینگون
ــن  ــی م ــم. ول ــا باهــم قهــر کنی ــه م ــد ک ــت، افخمــی و فراســتی همــه تاشــتان را کردی ــت: »صداوســیما، هف ــد هــم گف جلیلون
مهدویــان را دوســت دارم و قبــل از مراســم بغلــش کــردم، بــرای خانــم درخشــنده تعظیــم مــی کنــم و رامبــد خیلــی دوســت 

ــی مــا باهــم دوســت هســتیم.« دارم. تمــام تــاش خــود را کردیــد کــه مــا باهــم قهــر کنیــم ول نگاه ویژه

تعجبواره فجر!

پیرامون جشنواره فیلم فجر

غ ها پرواز پرسروصدای سیمر
مروری بر جشنواره ی سی وپنجم فیلم فجر درباره دو فیلم »سد معبر« و »خفگی«

درباره دو فیلم »سارا و آیدا« و »فراری«

کستری کستری خا آدم های خا
دومیــن ســاخته محســن قرایــی پــس از فیلــم تجربــه 
ــاخت  ــوش س ــم خ ــید«، فیل ــته نباش ــاوت »خس ــرا و متف گ
»ســدمعبر« اســت. فیلمــی کــه برخــاف پیــش بینــی هــای 
ــر و  ــی اش جلوت ــا و کارگردان ــازی ه ــنواره ب ــل از جش قب
ــدمعبر  ــه س ــم نام ــه اش اســت. فیل ــم نام ــر از فیل ــوی ت ق
ــده  ــم پدی ــردان و نویســنده فیل ــتایی« کارگ ــعید روس را »س
ــاق  ــه اتف ــه ب ــت ک ــته اس ــک روز« نوش ــد و ی ــال »اب پارس
نظــر منتقــدان ضعیــف تــر از فیلــم پارســالش اســت. حامــد 
بهــداد پــس از چنــد تجربــه نــه چنــدان درخشــان در ایــن 
فیلــم بــازی نفــس گیــر و درخشــانی از خــود ارائــه داده کــه 
حضــور مفیــد بــاران کوثــری، محســن کیایــی و نــادر فــاح 

ــوام بخشــیده اســت.  آن را ق
ــه زندگــی شــلوغ و درهــم و برهــم  ــم ناظــر ب داســتان فیل
ــه  ــتان )ک ــتری داس ــان خاکس ــه قهرم ــت ک ــران اس در ته
ایــن رنــگ خاکســتری در شــخصیت قاســم بــا بــازی حامــد 
ــده  ــوب درآم ــدمعبر خ ــور س ــک مام ــش ی ــداد در نق به
اســت( در پــی رســتگاری مــادی خــود و همســر بــاردارش 
ــوان  ــه عن اســت. هرچنــد بهــداد نقــش کلیشــه ای خــود ب
ــا  ــت ام ــرده اس ــرار ک ــتریک را تک ــی و هیس ــردی عصب ف
توانســته بــا هدایــت موثــر کارگــردان بــازی کنتــرل شــده 
ــه  ــه ب ــه نحــوی ک ــد. ب ــه ده ــری از خــود ارائ و چشــم گی
ــن  ــاهد بهتری ــوم« ش ــم »روز س ــس از فیل ــده پ ــر نگارن نظ
ــازی ســینمایی بهــداد در کارنامــه بازیگــری اش هســتیم.  ب
ــتری  ــگ خاکس ــان رن ــم هم ــوت فیل ــه ق ــن نقط ــم تری مه
ــی  ــد تیزهوش ــه هرچن ــت ک ــتان اس ــای داس ــخصیت ه ش
سناریســت را نشــان مــی دهــد امــا بیشــتر متکــی بــر بــازی 
ــت.  ــردان اس ــط کارگ ــده توس ــق ش ــازی خل ــا و فضاس ه
تقابــل قاســم بــا پــدرش نمونــه خوبــی بــرای ایــن موضــوع 
اســت کــه البتــه مثــال درخشــان تــرش را در تقابــل مــادر 

ــم. ــده بودی ــک روز« دی ــد و ی ــد در »اب و فرزن
ــه  ــم همــان طــور کــه اشــاره شــد ب ــا نقطــه ضعــف فیل ام
ــاف  ــتایی برخ ــعید روس ــه س ــردد ک ــی گ ــه برم فیلمنام
فیلــم قبلــی خــودش کــه ســعی کــرده بــود تنهــا داســتانی 
را روایــت کنــد، بــه طــور غیرمســتقیم تــاش کــرده پیــام 
اخاقــی بــه تماشــاگر دهــد آنجــا کــه مــرد دســتفروش بــه 
صورتــی غیرقابــل درک در پــی انجــام فعلــی اخاقــی اســت. 
بــا ایــن وجــود »ســدمعبر« از آثــار خــوش ســاخت جشــنواره 
امســال بــود کــه کارگردانــی مرتبــش در کنــار بــازی خــوب 

جنجــال و ســروصدا؛ عضــو جدانشــدنی برگزاری جشــنواره ی 
فیلــم فجــر بــوده و هســت، فجــر همــواره درطــول ســه دهــه 
ــوده و  ــی همــراه ب ــا حواشــی و جنجال هــای فراوان گذشــته ب
ــنواره  ــن جش ــش را در ای ــای آرام ــوان رد پ ــدرت می ت به ن
ــدادی از  ــه تع ــنواره، همیش ــزاری جش ــش از برگ ــت. پی یاف
فیلمســازان معتــرض بــه عــدم حضــور فیلمشــان در بخــش 
مســابقه ســینمای ایــران )ســودای ســیمرغ( هســتند و 
هنــگام اعــام کاندیداهــا نیــز، برخــی فیلمســازان بــه 
ــق  ــد ح ــوند و معتقدن ــرض می ش ــأت داوران معت آراء هی
فیلمشــان پایمــال شــده اســت. متأســفانه یکــی از دالیــل این 
ــم  ــنواره ی فیل ــت های جش ــه سیاس ــت ک ــن اس ــات ای اتفاق
ــت  ــر مدیری ــع آن تغیی ــه تب ــا و ب ــر دولت ه ــا تغیی ــر ب فج
ســینمایی، مــدام درحــال تغییــر اســت و همیــن عــدم ثبــات 
خــود ســبب معضــات فراوانــی شــده اســت که در هــر دوره 
ــم  ــنواره ی فیل ــزاری جش ــازوکار برگ ــتیم. س ــاهد آن هس ش
فجــر و از همــه مهم تــر نحــوه ی چینــش هیــأت انتخــاب و 
نیــز هیــأت داوران ازجملــه مســائلی اســت کــه هنــوز پــس 
از برگــزاری ســی وپنج و دوره از جشــنواره بــا انتقــادات 
ــه رو اســت و هرســال، کســانی در ایــن زمینــه  ــی روب فراوان
نظریه پــردازی می کننــد و ســعی در ارائــه ی راهــکار دارنــد، 
ــادگی ها  ــن س ــه ای ــا دارد و ب ــیمرغ یک پ ــن س ــا ای ــا گوی ام
ــه کــه  ــر نمی دهــد! امســال هــم همان گون مســیرش را تغیی
ــام  ــا اع ــنواره ب ــن جش ــیه های ای ــد، حاش ــی می ش پیش بین
ــاز  ــران آغ ــینمای ای ــابقه س ــش مس ــای بخ ــامی فیلم ه اس
ــن اتفــاق در ایــن زمینــه، انتخــاب نشــدن  ــد. مهم تری گردی
ــدم  ــود. ع ــاری ب ــوش عی ــاخته ی کیان ــه« س ــم »کاناپ فیل
ــا  ــر از فیلم ه ــدادی دیگ ــار تع ــم در کن ــن فیل ــاب ای انتخ
ــوج  ــری، م ــهرام مک ــی ش ــه کارگردان ــوم« ب ــه »هج ازجمل
ــم  ــأت انتخــاب جشــنواره ی فیل ــه ســمت هی ــادات را ب انتق
ــر  ــدری، دبی ــد حی ــم محم ــان ه ــرد. در پای ــه ک ــر روان فج
جشــنواره، بــا دفــاع از نظــرات هیــأت انتخــاب بــر مســتقل 

ــد کــرد. ــأت تأکی ــن هی ــودن آراء ای ب
از »قاتل اهلی« تا »ماجرای نیمروز«

ــزاری  ــول برگ ــان درط ــور و هیج ــی و ش ــن حواش ــا ای ام
جشــنواره بــه اوج خــود رســید. ایــن دوره از جشــنواره 
به دلیــل حضــور فیلمســازان مطرحــی ازجملــه مســعود 
کیمیایــی، رامبــد جــوان، پــوران درخشــنده، علیرضــا 
داوودنــژاد ، ســعید ســهیلی و... از جذابیــت خاصــی برخوردار 
ــهور  ــازان مش ــن فیلمس ــدام از ای ــه هیچ ک ــه ک ــود؛ اگرچ ب
نتوانســتند بــا فیلم هایشــان چنــدان نظــر مخاطبــان و 

بهــداد نادیــده گرفتــه شــد.
مرز میان قداست و خباثت

»خفگــی« فریــدون جیرانــی را در شــب پنجــم جشــنواره دیدم. 
ریســک و شــجاعت جیرانــی در ســاخت ایــن فیلــم بــه خودی 
خــود برایــم ارزشــمند بود. فــارغ از مفاصــل ناموزون داســتانی، 
فضــای فیلــم مــن را در البــای نگاه هــا و ســکوت های 
ــتی  ــای اکسپرسیونیس ــا و فضاه ــردازی ه ــور پ ــی و ن طوالن
ــم و  ــان تاریکــی فضــای فیل ــم می ــم جــا گذاشــت. در فیل فیل
ــان قداســت  شــمع هــای نیمــه ســوخته، کارگــردان مــرز می
ــه  ــانی ک ــون انس ــای مدف ــفتگی ه ــام آش ــا تم ــت را ب و خباث
ــه  ــد ب ــدل می ش ــیاه مب ــدی س ــک کم ــه ی ــی ب ــی جاهای حت
خوبــی درآورده اســت. مثــال بــارز این تصویرســازی سکانســی 
ــاز  ــوب الن ــیار خ ــازی بس ــا ب ــرا مشــرقی )ب ــه صح اســت ک
شاکردوســت( قصــد ازدواج بــا همکار شــوهر دوســتش را دارد 
ــی  ــن در حال ــرد اســت. ای ــروت م ــم ث ــل ازدواجــش ه و دلی
اســت کــه پیرمــرد بــه علــت کهولــت ســن ســرفه هــای خلط 
ــن کمــدی  ــی ای ــد. خفگ ــو می ده ــش ب ــد و پاهای ــی کن دار م
ــر کــرده اســت. کارگــردان خفگــی  ــی تصوی ــه خوب ســیاه را ب
ســعی در ایرانیــزه کــردن فیلــم درخشــان »ایــدا« ســاخته پــاوو 
پاولیکوفســکی برنــده هشــتادو هفتمیــن اســکار فیلــم خارجــی 
ــا تمــام  را داشــته اســت. امــا اینکــه جیرانــی چقــدر خــوب ب
محدودیــت ســینمای ایــران ایــدا را تبدیــل بــه صحرا مشــرقی 
کــرده قابــل بحــث و بررســی اســت. فیلــم هــر چــه به ســمت 
ــد.  ــر می کن آخــر پیــش مــی رود بیشــتر مخاطــب را غافل گی
ــقی اش در  ــب عش ــرا و رقی ــه صح ــانی ک ــکانس درخش س
ــتر  ــه بیش ــرف از همیش ــوالک و ب ــه ک ــی ک ــین در حال ماش
در فضــای فیلــم نمایــان اســت در حرکتنــد قداســت صحــرا 
ــادل و  ــن تب ــود اوج ای ــدل می ش ــت مب ــه خباث ــان ب ناگه
دوگانگــی اســت. ایــن درحالی اســت کــه وقتــی مســعود )بــا 
بــازی نویــد محمــد زاده( بــه صحنــه ی جــرم مــی رســد نــگاه 
هــای صحــرا هنــوز هــم همــان نــگاه هــای معصومانــه ایســت 
ــت.  ــه اس ــو گرفت ــا آن خ ــب ب ــم مخاط ــدای فیل ــه از ابت ک
ایــن نــگاه هــا بــر ســر صحنــه ی جــرم، مخاطــب را بــا ایــن 
قداســت ســاختگی صحــرا همــدل می ســازد. ســکانس پایانــی 
فیلــم هــم گویــی گنــاه هــای خــود صحراســت کــه گریبــان 
ــد  ــی کن ــل م ــی تبدی ــک قربان ــه ی ــرد و اورا ب او را می گی
و ایــن تنهــا یــک بعــد قضیــه اســت، اینکــه جیرانــی چقــدر 
خــوب مــی توانــد ایــن شــخصیت را بــا تمــام خیانــت هایــش 
بــا شــما همــدل ســازد خــود جــای حــرف دارد، خفگــی یــک 
ــف  ــود ضع ــا وج ــران اســت ب ــینمای ای ــاوت در س درام متف
ــه دلیــل تفاوتــش  ــا ب ــی کــه در داســتان وجــود دارد ام های

فــی نفســه ارزشــمند اســت.

منتقــدان را جلــب کننــد. یکــی از پرحاشــیه ترین فیلم هــای 
بخــش مســابقه، فیلــم »قاتــل اهلــی« مســعود کیمیایــی بــود 
ــی از  ــه یک ــم ب ــن فیل ــی ای ــس مطبوعات ــه کنفران به طوری ک
ــرای  ــد. ماج ــل ش ــنواره تبدی ــات جش ــن جلس جنجالی تری
اختــاف بیــن تهیه کننــده و کیمیایــی و نیــز دلخــوری 
ــور  ــم حض ــی ه ــه مطبوعات ــه در جلس ــتویی ک ــز پرس پروی
ــید و  ــود رس ــه اوج خ ــن جلســه ب ــرانجام در ای نداشــت س
لحظاتــی تلــخ بــرای ایــن فیلمســاز باســابقه ی ســینمای ایران 
و فیلمــش رقــم خــورد. امــا در ایــن دوره از جشــنواره یــک 
ــر  ــه اث ــان ک ــام محمدحســین مهدوی ــه ن فیلمســاز جــوان ب
ســینمایی اولــش هــم بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه بــود 
بــا فیلــم »ماجــرای نیمــروز« همــه را غافلگیــر کــرد. تقریبــًا 
ــر  ــد منتظ ــد و بای ــد کردن ــان تمجی ــم مهدوی ــه از فیل هم
مانــد و دیــد ایــن فیلمســاز جــوان کــه این گونــه پرقــدرت 
کارش را شــروع کــرده، چگونــه در ادامــه ی ایــن مســیر گام 

ــی دارد. برم
ماجراهای هفت، افخمی، ایوبی، فراستی و...

برنامــه ی هفــت کــه درطــول جشــنواره ی فیلــم فجر هرشــب 
ــن  ــادی در ای ــون پخــش می شــد، ســروصداهای زی از تلویزی
دوره به پــا کــرد. افخمــی مجــری برنامــه، به شــدت از 
فیلم هــای ایــن دوره و نیــز هیــأت داوران و نظراتشــان و بیــش 
از همــه از ایوبــی، رئیــس ســازمان ســینمایی، انتقــاد کــرد و 
ایــن دوره از جشــنواره را یکــی از بدتریــن دوره هــای جشــنواره 
ــاد  ــاق افت ــبی اتف ــرا در ش ــن ماج ــد. اوج ای ــم فجــر خوان فیل
کــه ایوبــی میهمــان برنامــه هفــت بــود و مصاحبــه افخمــی 
ــن  ــترس ترین و صریح تری ــی از پراس ــک یک ــدون ش ــا او ب ب
گفتگوهــای چندوقــت اخیــر تلویزیــون را رقــم زد. منتقدیــن 
برنامــه یعنــی ســعید قطبــی زاده و مســعود فراســتی هــم اکثر 
فیلم هــای ایــن دوره را بــه بــاد انتقــاد گرفتنــد و جــز دو یــا 
ســه فیلــم، بــه ســایر فیلم هــا اقبــال چندانــی نشــان ندادنــد.

و باالخره سیمرغ ها پر کشیدند...
ســرانجام پــس از تجربــه ی چنــد روز پراســترس و پرحاشــیه، 
ــدگان  ــه برگزی ــیمرغ ب ــدای س ــا اه ــر ب ــم فج جشــنواره فیل
پیش بینــی  کــه  همان گونــه  و  داد  پایــان  بــه کار خــود 
ــم  ــن فیل ــوان برتری ــروز« به عن ــرای نیم ــم »ماج ــد فیل می ش
ــن  ــزه بهتری ــد جای ــد جلیلون ــد. وحی ــده ش ــنواره برگزی جش
ــاء«  ــدون امض ــخ، ب ــدون تاری ــم »ب ــرای فیل ــی را ب کارگران
دریافــت کــرد و ثریــا قاســمی، لیــا حاتمــی و مریــا زارعــی 
ــدزاده و  ــد محم ــران زن و نوی ــن بازیگ ــش بهتری ــز بخ جوای
محســن تنابنــده هــم جوایــز بخــش بهتریــن بازیگــران مــرد 
را دریافــت نمودنــد. حــال بایــد منتظــر مانــد و دیــد در ســال 
ــروش  ــه ی ف ــد تجرب ــران می توان ــینمای ای ــا س ــش رو آی پی

ــا خیــر؟ موفــق امســال را تکــرار کنــد ی
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دوســت صمیمــی داســتان کــه صمیمیــت خاصــی هــم بینشــان 
نمــی بینیــم، قــرار بــود داســتان جذابــی بــرای مــا پدیــد بیاورند، 
کــه هیــچ گاه از عهــده ایــن کار بــر نمــی آینــد. حیــف کــه قرار 
نیســت داســتان را برایتــان لــو بدهــم، اگــر نــه می شــد همه اش 
ــک خطــی  ــی ت ــه داســتانی روایت ــن ک ــت. ای را در دو خــط گف
داشــته باشــد، اصــا بــد نیســت، امــا ایــن فیلــم قــرار نبــوده این 
کار را بکنــد. همیــن هــم باعــث مــی شــود کــه داســتانش ناقص 
ــه نظــر برســد. فیلــم روایتــی  و کــم و شــاید هــم بــی خــود ب
ــت  ــی توانس ــه م ــی ک ــات دارد، جزییات ــدون جزیی ــر ب سراس
شــخصیت ســازی کــرده و مــا را در تعلیــق انتخــاب هریــک از 
ــار در نبــود جزییــات مــی توانیــم  آدم هــا بگــذارد. امــا ایــن ب
لحظــات فیلــم را پیــش بینــی کنیــم و به انتظــار اجــرای ضعیف 
و عجیــب کارگــردان بنشــینیم. جــذاب تریــن اتفــاق فیلــم برای 

هــم فقــط بــرای پرداختــن بــه ســوژه ای کــه نزدیــک اســت بــه 
حــس جوانــی! بــرای مــن کــه تقریبــا 20فیلــم جشــنواره امســال 
را دیــدم، فیلنامــه بــی در و پیکــر و فاجعــه ای نــدارد. اگــر چــه 
معتقــدم حــرف هــای اصلــی داوودنــژاد بــه عنــوان کارگــردان و 
پرتــوی بــه عنــوان نویســنده به طــور کامــل درنیامد، امــا حرفش 
ابتــر هــم نماند. شــخصیت گلنــار که بــدون شــک بهتریــن بازی 
تــرالن پروانــه در تجربیــات ســینمایی اش اســت، شــبیه خیــل 
عظیمــی از جوانــان همیــن کشــور اســت. عشــق عکــس انداختن 
بــا تنهــا ماشــین فــراری ایــران واقعــا آرزوی بســیاری از جوانــان و 
نوجوانــان شــهری و روســتایی ایــران امــروز اســت و این مســاله را 
پیرمــرد کارگــردان شــصت و چندســاله مــا بــا جزییاتــش خوب 
مــی دانــد. ایــن ســمت داســتان کــه دختــری فــراری بــه دنبــال 
ماشــین فــراری اســت را شــاید خــوب بفهمیــم، امــا آن طــرف را 
خیلــی شــاید متوجــه نشــویم. راننده آژانســی کــه برنده ســیمرغ 
امســال هــم شــد، دلیــل همراهیــش در طــول داســتان بــا ایــن 
دختــر خیلــی موجــه نبــود. قبــول داریــم کــه اهــل جبهــه اســت 
و البــد نگــران نســل جــوان و دلــش مــی خواهــد یــک دختــر 
بیچــاره را کمــک کنــد، امــا همــه ایــن حرف هــا همان لحظــه ای 
کــه فیلــم را ببینیــم خیلــی متوجــه نمــی شــویم. اگــر هــم متوجه 
بشــویم، در متــن فیلمنامــه درســت نوشــته نشــده اســت و بایــد 
بعــد از دیــدن فیلــم قضیــه را دریابیــم. راســتش را بخواهیــد فیلم 
حــرف هــای بســیاری دارد کــه در ایــن حجــم کوتــاه نمی تــوان از 
آن گفــت. امــا همیــن کــه یــک فیلــم در جشــنواره عتیقه امســال 
مــی توانــد ایــن همــه حــرف داشــته باشــد، خیلــی مهــم اســت. 
یــک چیــز را هــم یــادم رفــت بگویم، بعــد از دیــدن فیلم عــده ای 
از ســینمادان هــا و حتــی منتقدیــن گفتــه انــد که شــخصیت های 
فرعــی داســتان و خــرد قصــه هــا بــی ربــط بــه اصــل قصــه انــد. 
اگــر بــا عینــک داوونــژاد نــگاه کنیــم بســیار منطقــی و درســت 
گذاشــته شــده انــد. بــا ایــن تفاســیر اگــر بخواهیــد یــک جملــه از 
فــراری برایتــان بگویــم؛ فــراری نســخه ای تضعیف شــده از مرهم 

اســت. مرهمــی کــه خیلــی دوســتش داشــتم...
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سارا و آیدا! همینجوری الکی!
چهــار ســال بــود کــه منتظــر دیــدن ایــن فیلــم بــودم. مازیــار 
ــی ام  ــوب ایران ــردان محب ــدون شــک یکــی از 5کارگ ــری ب می
اســت. تــا قبــل از ســارا و آیــدا هیــچ فیلمــی از میــری ندیــده 
بــودم کــه خوشــم نیایــد، امــا ســارا و آیــدا چهــار ســال انتظــار 
خوشــبینانه ام را تبدیــل بــه آواری از فاجعه کــرد. از آن روز فقط 
بــه خــودم دلــداری داده ام کــه مازیــار میــری آخریــن فیلمــش 
را بــا عجلــه ســاخته و آن چیــزی کــه مدنظــرش بــوده درنیامده 
اســت. امــا هــر چــه بــا خــودم یا حتــی بــرای شــما بگویــم، تاثیر 
بــه حــال فیلــم بــد ســارا و آیــدا نمی کنــد. از پــاداش ســکوت تا 
همیــن حــوض نقاشــی بدنه ی فیلــم های میــری را انتخــاب بین 
خــوب و بــد مشــخص می کنــد. انتخابــی کــه زودتــر ازفرهادی 
پــا بــه ســینمای ایــران گذاشــت، انتخــاب بیــن دو پاســخ بــرای 
حــل مســاله توانایــی دراماتیــزه کــردن بســیاری از داســتان های 
ایرانــی را دارد. داســتان هایــی کــه بــرای میری نوشــته می شــود 
هــم از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت. این بــار امیر عربی نویســنده 
خوبــی که شــاهکار ســعادت آبــاد را بــه قلــم درآورده اســت، اما 
نمــی توانــد موفــق عمــل کنــد. اگــر بخواهــم صریــح تــر بگویم 
کــه اصــا نمــی توانــد کار خاصــی کند! شــخصیت هــای ناقصی 
کــه اتفاقــا بــازی خوبــی هــم ندارنــد، قــرار اســت بــرای اتفــاق 
تکــراری فیلــم هــای 5ســال اخیــر ســینما، در مــدت کوتاهــی 
مقــداری پــول بــه دســت بیاورنــد. فیلــم بــا ریتمــی تنــد ولــی 
کســل کننــده بــا الگــوی ثابــت فیلــم هــای دیگــر، انتخــاب بین 
بــد و بدتــر را بــه نمایــش بگــذارد. اتفاقــی کــه اصــا نمــی افتد 
و نمــی توانــد بعــد از مــرگ یکــی از شــخصیت هــا مــا را درگیر 
خــود کنــد. گــره هــا و تعلیــق هــای فیلــم نــه جــذاب انــد و نــه 
تاثیــر گــذار، اگــر کمــی هــم مایــه هــوش بــه آن اضافــه کنیــد 
کــه مــی توانیــد از بازیگــران در فهم داســتان پیشــی بگیریــد. دو 

مــن آهنــگ حامــد همایــون بــود آن هــم بــه واســطه خاطــرات 
شــخصی ام، کــه البتــه ایــن یــک مــورد هــم بــه واســطه اجــرای 
ــه فیلــم فارســی  ــود ب ضعیــف در فیلــم فقــط کمــک کــرده ب

شــدن!!
فراری به دنبال فراری

داوودنــژاد را دوســت دارم. دوســت داشــتنم هــم از روی تکنیک و 
فــن کارگردانــی اش نیســت، زاویــه نگاهش به مســائل را دوســت 
دارم. حتــی همــان زمــان کــه عروســش نقــل محافــل بــود مهــم 
ــم در آن  ــتان آن ه ــه داس ــگاه ب ــوع ن ــان ن ــش هم ــن مزیت تری
ســال هــا بــود. ایــن جمــات شــاید ایــن پیــش بینــی را بــرای 
شــما بــه وجــود آورد کــه قــرار اســت از آخریــن فیلمــش کــه 
از قضــا 4ســیمرغ هــم بــرده تعریــف کنــم. هیــچ گاه ایــن شــک 
بــی جــا را بــه خــود راه ندهیــد. فــراری فیلــم محترمــی اســت آن 



هنرنمایی بازیگر تئاتر مشهد با »روزهای بی قراری« از شبکه سه
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ســریال تلویزیونــی »روزهــای بی قــراری« بــه کارگردانــی کاظــم معصومــی بــا بــازی ســارا صوفیانــی بازیگــر تئاتر مشــهد از شــنبه ۳0 بهمن 
مــاه از ســاعت 20:45 روانــه آنتــن شــبکه ســه ســیما خواهــد شــد. بــه گــزارش فــارس، مجموعــه تلویزیونــی روزهــای بــی قــراری در 2۳ 
قســمت 40 دقیقــه ای بــه ســفارش معاونــت ســیمای اســتانها، بــه تهیــه کنندگی امیر  حســین شــریفی و نویســندگی مهــدی بهپــور در بهار 
و تابســتان ۱۳۹5 تولیــد شــده اســت. ایــن ســریال در پنــج اســتان کشــور و در شــهرهایی چــون تهران، اصفهــان، همــدان، مازندران و مشــهد 
مقــدس تصویربــرداری شــده اســت. در ایــن ســریال عــاوه بــر ســارا صوفیانــی بازیگرانــی چــون ابولفضــل پــور عــرب، پژمــان بازغــی، الهام 
حمیــدی، کامــران تفتــی ایفــای نقــش کــرده انــد. در خاصــه  داســتان ســریال آمــده اســت: فرهــاد، رهــا  و ســارا دوســتانی هســتند کــه در 
حــال تحصیــل در دانشــگاه هســتند. رهــا و فرهــاد بــا هــم ازدواج می کننــد. پــس از یکســال رهــا  بــاردار می شــود و مجموعــه »روزهــای 
بی قــراری« از شــنبه ۳0 بهمــن مــاه از ســاعت 20:45 روی آنتــن شــبکه ســه ســیما  قــرار می گیــرد. بــاز پخــش ایــن ســریال، روز بعــد 

ســاعات ۹:۱0  صبــح  و ۱4:00 بعــد از ظهــر خواهــد بــود.

تماشای تئاتر، حتی به زبان نروژی!
بررسی اجراهای تئاتر به زبان اصلی در سطح دانشگاه فردوسی

کارگردانی امروز پدر 
کس ماینیگن درباره دوک سا

نیم بها !
با فروزان غفاریان،کارگردان اولین تئاتر خارجی زبان در دانشگاه فردوسی

خدای کشتار

در ســال۱۸۳۱یک تئاتــر دائمــی در ماینیگــن آلمــان ســاخته 
شــد. تــا ســال ۱۸66کــه گئــورگ دوم بــه ســلطنت رســید 
ایــن تئاتــر نمایش هایــی اجــرا می کــرد. گئــورگ دوم- 
دوک ســاکس ماینینگن-آموزش هــای هنــری زیــادی دیــده 
ــه محــض  ــر داشــت. وی ب ــه تئات ــه بســیاری ب ــود و عاق ب
رســیدن بــه ســلطنت تغییراتــی در مجموعــه نمایــش دربــار 

ایجــاد کــرد و شــخصًا زمــام امــور را به دســت گرفــت.
ــه  ــدا ب ــت ابت ــتاوردهای دوک الزم اس ــی دس ــرای بررس ب
شــرایط تئاتــری آن دوران پرداختــه شــود. چندیــن ویژگــی 
ــوز  ــان هن ــود دارد. در آن زم ــر آن دوران وج ــارز در تئات ب
ــه  ــردن صحن ــرای روشــن ک ــود و ب ــراع نشــده ب ــرق اخت ب
ــران  ــس بازیگ ــد. پ ــتفاده می ش ــمع اس ــی و ش ــراغ نفت از چ
اغلــب اوقــات در قســمت جلــوی صحنــه بــه شــکل 
ــر  ــأله دیگ ــوند. مس ــده ش ــا دی ــتادند ت ــره می ایس نیم دای
ســتاره محور بــودن تئاتــر در آن دوران اســت. هــر شــرکتی 
ــتاره  ــران س ــت. بازیگ ــتاره داش ــر س ــد بازیگ ــا چن ــک ی ی
ــه  ــی ک ــی دیالوگ های ــازی و حت ــوه ب ــورد نح ــوالً درم معم

ــد.  ــخگو نبودن ــس پاس ــه هیچ ک ــد ب ــد ادا می کردن بای
ــان  ــردان در آن زم ــگاه کارگ ــث جای ــأله بح ــن مس مهمتری
ــن  ــه ای ــردان ب ــش کارگ ــل نق ــی تکام ــیر تاریخ ــت. س اس
صــورت اســت کــه در یونــان باســتان معمــوال نویســنده خود 
در نمایــش بــازی می کــرد. تــا قــرن پنجــم پیــش از میــاد 
نمایش هــا فقــط یــک بازیگــر داشــت کــه همــه نقش هــا را 
خــود به عهــده می گرفــت و تمــام کارهــا ازجملــه آمــوزش 
ــود.  ــنده ب ــود نویس ــده خ ــا به عه ــرایان و هماهنگی ه همس
در تئاتــر قــرون وســطی کــه نمایش هــا درمقیــاس عظیــم و 
ــای  ــد میدانگاهی ه ــراوان و در محیطــی مانن ــران ف ــا بازیگ ب
یــک شــهر و حتــی راهپیمایــی در ســطح شــهر اجــرا می شــد، 
ــی و  ــه هماهنگ ــازی وظیف ــتاد ب ــوان اس ــت عن ــردی تح ف
ــا  ــپیر ت ــان شکس ــت. از زم ــده می گرف ــازماندهی را به عه س
ــر بازیگــران  اواخــر قــرن نوزدهــم ایــن مهــم به عهــده مدی
بــود. مدیــر بازیگــران خــود یکــی از میــان بازیگــران بــود و 
بیشــتر ســازماندهی گــروه و امــور مالــی را به عهــده داشــت.

ــان  ــه زب ــاه، ب ــرک ب6۱2« از ۳0 بهمن م ــش »اخت نمای
رودکــی  تــاالر  در   ۱۸ ســاعت  هرشــب  فرانســوی، 
ــن اجــرا  ــه ی ای ــه بهان ــت؛ ب ــه خواهــد رف ــه روی صحن ب
ــه بررســی نفــس ایــن اتفــاق  ــا اجمــاالً ب ــرآن شــدم ت ب
ــی  ــان خارج ــه زب ــی ب ــدن تئاترهای ــرا درآم ــه اج و ب

ــردازم. بپ
ــعر و  ــان، ش ــک رم ــدن ی ــذت خوان ــا ل ــا ب ــه ی م هم
ــتیم.  ــنا هس ــی اش آش ــان اصل ــاه در زب ــتان کوت ــا داس ی
نوشته شــده اش  زبــان  بــه  را  اثــری  وقتــی  گویــی 
ــده  ــم نگارن ــش قل ــدای چرخ ــم ص ــم، می توانی می خوانی
را بــه روی کاغــذ بشــنویم. تمامــی ادب دانــان هــر اثــر 
را قلــه ای می داننــد کــه ترجمه هــای مختلــف فقــط 
ــدام،  ــا هیچ ک ــوند، ام ــر ش ــه آن نزدیک ت ــد ب می توانن
ــای  ــود. درام و هنره ــد ب ــح آن نخواهن ــت، فات هیچ وق
نیســتند.  مســتثنی  قاعــده  ایــن  از  نیــز  دراماتیــک 
نــام  منتقــد   )Terry Teachout( اوت  تری تیــچ 
آشــنای آمریکایــی می گویــد: » فکــر می کنــم اکثــر 
ــی  ــه ی ادب ــت ترجم ــه دق ــد ک ــر نمی دانن ــن تئات مخاطبی
ــم  ــا ه ــن دیالوگ ه ــی کوتاه تری ــت. حت ــم اس ــدر ک چق
ــر شــده باشــند.« درحــال  احتمــاال اســیر پروســه ی تغیی
ــا نمایشــنامه های  ــا ب ــن م ــر مخاطبی حاضــر آشــنایی اکث
فاخــر و شــاخِص دنیــا، بــه اجــرای متــون ترجمــه شــده 
ــر واضــح اســت کــه اهمیــت  آنهــا خاصــه می شــود. پ
ــذت بیشــتر محــدود نمی شــود  ــه ل ــًا ب ــه صرف ــن قضی ای
و درک بهتــر اثــر، دیگــر ثمــره مهــم آن اســت. شــاید 
ــارد  ــرج برن ــر، ج ــن نظ ــده ی ای ــن تأییدکنن مصمم تری
ــه  ــه ب ــدی، باشــد ک شــاو، نمایشــنامه نویس شــهیر ایرلن
ــه  ــرای مطالع ــا ب ــت ت ــروژی پرداخ ــان ن ــن زب آموخت
ــه  ــته های وی را ب ــد نوش ــن بتوان ــار ایبس ــر آث دقیق ت
ــام  ــار انج ــاف، ب ــن اوص ــا ای ــد. ب ــی بخوان ــان اصل زب
ــن و  ــانه های فعالی ــه روی ش ــم ب ــر مه ــن ام ــدن ای ش
ــه  ــتند ک ــا هس ــت. آنه ــته ای اس ــن رش ــن بی متخصصی
درک  ایــن  موظف انــد(  حتــی  شــاید  )و  می تواننــد 

در روزگار دوک ایــن بــاور جــا افتــاده بــود کــه بــرای ایجــاد 
ــرای  وحــدت بیشــتر در کار بایــد اقداماتــی انجــام شــود. ب
نخســتین بــار ایــن گــروه بازیگــران ماینینگــن بــه سرپرســتی 
ــگ  ــک دو کمدین)لودوی ــه کم ــن و ب ــاکس ماینیگ دوک س
ــردان  ــگاه کارگ ــه جای ــه ب ــود ک ــز( ب ــن فرای ــک و ال کرون
ــادی را  ــان زی ــدت زم ــید. دوک م ــری بخش ــای هن معن
ــران  ــن بازیگ ــیار روی لح ــرد. او بس ــن می ک ــرف تمری ص
دور  پرطمطــراق  بیانــی  شــیوه های  از  تــا  می کــرد  کار 
ــروه  ــت. در گ ــوری را شکس ــتاره مح ــتم س ــوند. او سیس ش
ماینینگــن هیچکــس ســتاره نبــود. دوک از بازیگرانــش 
ــتند  ــی نداش ــه نقش ــی ک ــی در نمایش های ــت حت می خواس
ــاور  به عنــوان سیاهی لشــکر درصحنــه حضــور یابنــد. ایــن ب
کــه بایــد وســایل صحنــه و دکــور و لبــاس بازیگــران مطابــق 
تاریــخ نمایــش باشــد )تــا قبــل از آن هــر بازیگــری مســئول 
ــی از بازیگــران ســتاره  ــود. خیل ــه لباس هــای خــودش ب تهی
ــای  ــش لباس ه ــی نق ــت اجتماع ــه موقعی ــه ب ــدون توج ب
ــا  ــد(. از مدت ه ــه می کردن ــود تهی ــرای خ ــی ب گران قیمت
ــرآن  ــد دوک ب ــس مانن ــا هیچک ــود ام ــاده ب ــا افت ــش ج پی
ــادی از  ــش زی ــته بخ ــد. در گذش ــام نورزی ــت و اهتم دق
ــود.  ــرده نقاشــی دوبعــدی پشــت ســر بازیگــران ب دکــور پ
ــن نقاشــی دوبعــدی از عناصــر  دوک به جــای اســتفاده از ای
ــم  ــه را ه ــقف صحن ــف و س ــرد. و ک ــتفاده ک ــه بعدی اس س

ــه درآورد. ــی صحن ــرح کل ــی از ط جزئ
ــروز شــناخته  ــی ام ــدر کارگردان دوک ســاکس ماینینگــن پ
ــال نمی گنجــد  ــن مق ــزرگ دوک در ای ــات ب می شــود. خدم
و ایــن تنهــا بخشــی از آن اســت. به طورکلــی می تــوان 
ــان راه  ــه اذه ــانس ب ــان رنس ــه از زم ــی ک ــت واقع گرای گف
یافتــه بــود در گــروه ماینیگــن بــه کمــال رســید. و این همــه 
ــدون یــک کار گروهــی قــوی میســر نمی شــد. در وصــف  ب
دوک و گروهــش همیــن بــس کــه اقدامات شــان راهگشــای 
ــتانتین  ــه و کنس ــوان در فرانس ــدره آنت ــر آن ــرادی نظی اف
استانیساوســکی در روســیه شــد کــه در شــماره های بعــدی 

بیشــتر از آنهــا ســخن خواهــد رفــت.
منابع:

تاریخ تئاتر. اسکار گی براکت. جلد اول و جلد دوم
مقدمه ای برتئاتر آیینه طبیعت از اورلی هولتن

بــه  عاقه منــدان  بــرای  را  بیشــتر  لــذت  و  بهتــر 
ــد. ــان بیاورن ارمغ

ــه  ــل توج ــن قاب ــن بی ــه در ای ــری ک ــی دیگ ــه مهم نکت
ــازه ی ســلیقه مخاطبــان،  اســت، اهمیــت پوشــش دادن ب
ــای  ــه اجراه ــه ک ــت. همانگون ــرت آنهاس ــارغ از کث ف
تجــاری و پرزرق وبــرق در West-End لنــدن نافــی 
کــه  هرچنــد  نیســت؛   Fringe تئاترهــای  حضــور 
تعــداد مخاطبیــن آنهــا اختافــی فاحــش داشــته باشــد. 
درحــال حاضــر تقریبــًا بالــغ بــر هــزار دانشــجوی 
ــی  ــوی، روس ــامل انگلیسی،فرانس ــی )ش ــای خارج زبان ه
و عربــی( و حــدود چندصــد دانشــجوی خارجــی )از 
کشــورهایی چــون انگلســتان، ایتالیــا، آلمــان، کــره، 
عــراق و...( در دانشــگاه فردوســی مشــغول بــه تحصیــل 
ــا احتســاب  ــی اســت کــه مســلمًا ب ــن درحال هســتند. ای
زبان هــای  بــه  عاقه منــد  و  مســلط  دانشــجویان 
ــوی(  ــی و فرانس ــی، عرب ــوص انگلیس ــی )علی الخص خارج
ــس  ــزار دانشــجو حاضــر در پردی ــن بیســت ونه ه در بی
دانشــگاه )فردوســی و علــوم پزشــکی( تعــداد مخاطبیــن 
برابــر  چندیــن  زبــان  خارجــی  نمایش هــای  بالقــوه 
و  متخصصیــن  همــان  مجــدداً  امــا  و  شــد.  خواهــد 
)و  می تواننــد  کــه  هســتند  رشــته ای  بیــن  فعالیــن 
و  پوشــش دهنده   کــه  موظف انــد(  حتــی  شــاید 
ــند.  ــن باش ــمت از مخاطبی ــن قس ــلیقه ای ــده س ارضاکنن
ــر  ــدن تئات ــرا ش ــه اج ــت ک ــد گف ــتا بای ــن راس درهمی
همکاری هــای  فرصــت  خارجــی  زبان هــای  بــه 
بازیگــر،  )همچــون  متفــاوت  کســوت های  در  بیشــتر 
همزیســتی  و  و...(  تماشــاچی  نویســنده،  کارگــردان، 
ــی  ــی و بوم ــجویان خارج ــن دانش ــری را بی لذت بخش ت

ــد داد. ــکل خواه ــتر ش بیش
البتــه بــرای نمایــش »اختــرک ب6۱2« کــه روایتــی از 
ــو بــه زمیــن اســت، زیرنویــس  بازگشــت شــازده کوچول
ــد  ــتان بتوانن ــه ی هنردوس ــا هم ــده ت ــه ش ــی تهی فارس
ــن  ــت ای ــد اس ــینند. امی ــش بنش ــن نمای ــای ای ــه تماش ب
ــر  ــز، عاوه ب ــور و موفقیت آمی ــی پرش ــا اجراهای ــروه ب گ
ــی  ــتان، گام ــته ی ادب دوس ــن خواس ــردن ای برآورده ک

ــد. ــن مســیر بردارن ــتوار در ای ــم و اس مه
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حــس کــردم همــه داد می زننــد کــه ایــن اجــرا بایــد متفــاوت 
از ســایر اجراهــا باشــد و تصمیــم گرفتــم به خاطــر عشــقی کــه 
بــه زبــان و ادبیــات فرانســه و صدالبتــه تئاتــر داشــتم، یــک پــل 
بیــن ایــن دو بزنــم. و خــب خوشــحالم اولین شــخصی هســتم که 
در دانشــگاه فردوســی مشــهد ایــن ایــده را اجرایــی کرده اســت!

- یعنی ایده ی کار متعلق به خود شماست؟
- بلــه؛ ایــده ی اولیــه ی ایــن کار صرفــاً و صرفــاً با بنده بــوده، یعنی 
کار ما کاماً دانشــجویی اســت. و متأســفانه انگار کار دانشجویی در 
اولویــت آخــر دانشــگاه اســت. بــرای همیــن مــا واقعاً ســختی های 

زیــادی کشــیدیم تا توانســتیم بــه اجرا برســیم.
- منظور شما از بیان آخرتان چه بود؟

- کانــون تئاتــر کــه مختــص کارهــای تئاتــری دانشــگاه اســت، 
آن طورکــه بایــد و شــاید از مــا حمایــت نکــرد و بــا وجــودی که 
مــن، ســال گذشــته یکــی از اعضــای شــورای ایــن کانــون بــودم، 
حتــی اتــاق تمریــن بــرای کار بــه مــا ندادنــد. بــدون اینکــه بــا 

مــن صحبــت کننــد و از جزئیــات کارمــان بــا خبــر شــوند.
- پس چه کسی از شما حمایت می کرد؟

ــنهاد دادم و  ــکده مان پیش ــن دانش ــه انجم ــن کار را ب ــن ای - م
درنهایــت در دانشــگاهی کــه تمــام امکانــات تئاتریــش در کانون 
فرهنگــی متمرکــز شــده، مــن مجبــور شــدم بــا انجمــن علمــی 
کار کنــم و همان طورکــه از اســمش پیداســت، تجربــه ی تئاتــری 
نداشــتند. اولیــن و بزرگ تریــن مشــکل مــا نبــوِد مــکان تمریــن 
بــود. بــا کلــی رایزنــِی انجمــن، توانســتیم زیرزمیــن دانشــکده ی 
ادبیــات را بــرای تمریــن بگیریــم. و دیگــر نگویــم از نبــود نــور و 

ــد و  ــی می کن ــه زخم ــک مجادل ــد را در ی ــتی، فردینان دس
ــه موضــوع،  ــرای رســیدگی ب ــواده ی کــودک خاطــی ب خان

بــه خانــه  خانــواده ی آســیب دیده می رونــد...
یادداشت کارگردان: 

رفتــار  طنــز  ســبک  در  نمایشــی  کشــتار  خــدای 
 )dark comedy( و طنز ســیاه )comedy of manners(
بــه قلــم یاســمینا رضــا نمایشــنامه نویس فرانســوی کــه او 
را بکــت زن فرانســه می خواننــد و آثــارش را تحــت تأثیــر 
ــدای  ــت. خ ــده اس ــته ش ــد نوش ــر می انگارن ــد پینت هارول

کــرده بودیــم. امــا حاضرنشــدند بــه مــا بیشــتر از ســه شــب 
آمفی تئاتــر تئاتــر را بــرای اجــرا بدهنــد. و در شــرایطی کــه گروه 
مــن اســترس کار و اجــرا را داشــتند و ایــن حــق طبیعــی آنهــا 
اســت کــه بتواننــد تمرین هایــی رو در آمفی تئاتــر تئاتــر داشــته 
ــر  ــئول آمفی تئات ــا مس ــخصه ب ــه ش ــور ب ــند و بدین منظ باش
چندیــن بــار صحبــت کــردم و خواهــش کــردم کــه بتوانیــم در 
آمفی تئاتــر تئاتــر تمریــن کنیــم، اما بــا جملــه ی عجیبــی روبه رو 
شــدم:» هزینــه ی هــر شــب آمفی تئاتــر یــک میلیــون و پانصــد 
هســت خانــم، شــما می تونیــد ایــن رو بدیــد؟؟« البتــه درنهایت 
موفــق شــدیم بــه جــز ســه شــب اجــرا، دو روز رو هــم بــرای 
تمریــن بگیریــم. امــا آیــا واقعــاً بایــد این همــه اصــرار می کردیم 

ــر تمریــن کنیــم؟ ــا دو روز در آمفی تئات و تحقیــر می شــدیم ت
مــا کارمــان تمــام شــد و رســیدیم بــه اجــرا. امــا یــک ســوال 
ذهنمــان را درگیــر کــرده و آن هــم ایــن اســت کــه »پــس ِکــی 
ــان اون  ــی زم ــده؟ ک ــا ب ــه دانشــجوهاش به ــراره دانشــگاه ب ق
می رســه کــه دانشــجوها بــه خاطــر ایده هاشــون تشــویق بشــن، 

نــه تحقیــر؟«
و االن در ایــن شــرایط فقــط حمایــت دانشجوهاســت کــه نیــاز 
داریــم. مــن و گروهــم تــا جایی کــه توانســتیم تاشــمان را کردیم 
تــا کار خوبــی ارائــه بدهیــم. و البتــه بــا توجه بــه اینکه ایــن اولین 
ــه ی دانشــگاه فردوســی اســت، امیــدوارم توانســته باشــم  تجرب
قدمــی در ایــن راه برداشــته باشــم و ســال های بعــد هــم ایــن 
چنیــن تجربه هایــی ولــو بهتــر داشــته باشــیم. و این ســختی های 

راه مــا، بــرای گروه هــای بعــد از مــا وجــود نداشــته باشــد.

ــاری  ــاری و گفت ــای رفت ــی آورد و آن گرفتاری ه ــان م ارمغ
شــخصیت های اجتماعــی در کوچک تریــن نهــاد مدنــی 
ــه  ــا درونمای ــش ب ــخ نمای ــز تل ــواده اســت و طن ــی خان یعن
ابــزورد مخاطــب را تــا جایــی درگیــر می کنــد کــه خــود را 
ــد.  ــن می کن ــش جایگزی ــخصیت های نمای ــوب ش در چارچ
خاصیــت ویــژه ی ایــن نمایــش این اســت کــه هــر مخاطبــی 
در هــر طبقــه اجتماعــی و بــا هــر ســنی را بــه خــود جــذب 
ــام  ــن پی ــاند و ای ــه او می رس ــش را ب ــام خوی ــرده و پی ک
ــه اجــرا گذاشــته می شــود. ــرای شــما ب ــر ب در کالبــد تئات
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ــان  ــه زب ــرای اجــرای ایــن نمایــش ب - دلیــل اصلــی شــما ب
ــال  ــک س ــس از ی ــاً پ ــم تقریب ــت؟ آن ه ــوی چیس فرانس
خاموشــی از آخریــن کاری کــه شــما کارگردانــی اش کردید. 

)»کله پوک ها«.اجــرا شــده در پاییــز94(.
- پــروژه ی کلــه پوک هــا پــروژه ی خیلــی ســنگینی بــود، چــون 
به هرحــال اولیــن تجربــه کارگردانــی مــن بــود و مــن و تیمــم 
ــورد  ــل بازخ ــه به دلی ــتیم. البت ــادی روی کار گذاش ــرژی زی ان
ــون )در آن  ــر کان ــن تئات ــتیم و پرمخاطب تری ــه داش ــی ک خوب
ــن  ــد. به همی ــا به وجــود آم ــادی در م ــد زی ــع( شــدیم، امی موق
خاطــر همــه بــه اســتراحت نیــاز داشــتیم، ولــی درهمیــن مــدت 
ــی  ــودم و کل ــود کــه غــرق در نمایشــنامه خوانی ب اســتراحت ب
ایــده بــه ذهنــم می رســید و به خاطــر رشــته ی دانشــگاهی مــن 
)زبــان و ادبیــات فرانســه(، تعداد بســیار زیادی از نمایشــنامه های 
فاخــر فرانســوی را هــم خوانــدم و این نمایشــنامه ها هــم هرچند 
کــه نتوانســتند آن حــس »همینــو بایــد بســازم« را بــه مــن القــا 
کننــد، ولــی ایده هــای خــوب و زیــادی بــه مــن دادنــد. باالخــره 
بــه ایــن تصمیــم رســیدم کــه بایــد خــودم شــروع کنم بــه خلق 
یــک اثــر جدیــد. بــا الهــام از آثار فاخــر دنیــا، مخصوصاً فرانســه 
)به خاطــر انســی کــه بــا ایــن رشــته داشــتم(. »اختــرک ب6۱2« 
در ابتــدا قــرار بــود بــه زبــان فارســی باشــد، وقتی کــه اتمســفر 
ــدم،  ــی داســتان، شــخصیت ها و تشــویق های اســاتیدم را دی کل

نویسنده: یاسمینا رضا
کارگردان: علیرضا ربیعی

بازیگــران: آرمیــن اشــبک، مائــده روحانــی، علیرضــا 
ســعیدی، مهســا صبــوری

کاری از کانون تئاتر دانشــگاه فردوسی
خاصــه داســتان: برونــوی یــازده ســاله بــا چــوب 

شــرایط خنــده آور ایــن مــکان تمرین که از شــدت ســرما مجبور 
ــن  ــان تمری ــای گرم م ــام لباس ه ــو و کاه و تم ــا پالت ــم ب بودی

. کنیم
ــدن کار و  ــد آماده ش ــورد رون ــی در م ــاً کم ــود لطف - می ش

اعضــای تیــم توضیــح بدهیــد؟
- چــون گــروه مــا اولیــن گــروه بــا چنیــن تجربــه ای بود، مســلمًا 
یــک ســری ســختی هایی داشــتیم کــه باعــث شــد همــه چیــز 
را خودمــان کشــف کنیــم و پــی بــه اشــتباهاتمان ببریــم و بعــد، 
خودمــان را اصــاح کنیــم. درمــورد کلیــت کار اینکه مــا چندین 
جلســه؛ تنهــا متــن را خوانــش کردیــم. و بعــد از خوانش هــا، از 
یکــی از اســاتید گــروه فرانســه دعــوت کردیــم تــا تلفظ هامــان 
را درســت کننــد. چــون مــن بــه شــخصه روی تلفظ هــا خیلــی 
حساســیت داشــتم. و بــه نظــرم، ایــن مهم تریــن بخــش یــک 
ــی  ــد را حت ــظ مشــکل دار و ب ــان اســت. تلف ــر خارجــی زب تئات
مخاطبــی کــه آن زبــان را بلــد نباشــد، متوجــه می شــود. و بعــد 
از شــروع کار مــا هــر روز تمرین هــای تنفــس و یــک ســری از 

اِتودهــای مختلــف بازیگــری انجــام می دادیــم.
- اگر حرفی در مورد »اخترک ب612« دارید؛ بفرمائید:

- مــن و گروهــم شــرایط ســختی را تحمــل کردیــم، امــا تک تک 
مــا آنقــدر بــه کارمــان عاقــه داشــتیم و آنقــدر متعهــد بودیــم 
ــر  ــه قوی ت ــم، بلک ــا نزدی ــن، ج ــرایط ممک ــن ش ــه در بدتری ک
شــدیم. ایــن مشــکات تــا آخریــن لحظــه بــا مــا بــود. و هرچــه 
بــه اجــرا نزدیک تــر شــدیم، ناهماهنگی هــا بــا دانشــگاه بیشــتر 
شــد. عــاوه براینکــه مــا خــود را بــرای شــش شــب اجــرا آماده 

کشــتار بارهــا در تمــام نقــاط جهــان بــه روی صحنــه رفتــه 
ــال  ــکی)roman polanski( در س ــن پوالنس ــت و روم اس
20۱۱ فیلمــی برگرفتــه از آن را بــه منصــه ظهــور گذاشــته 
اســت. ایــن نمایــش بــا چهــار شــخصیت اصلــی در فضــای 
یــک خانــه شــروع می شــود کــه بازیگــران در نقــش 
ــان  ــکل فرزندانش ــل مش ــعی در ح ــودک س ــن دو ک والدی
دارنــد ودر ادامــه ی نمایــش مــا شــاهد دگرگونــی و 
ــی می باشــیم  ــن دو زوج حــول مســائل مختلف مجــادالت ای
کــه بــرای مخاطــب چالشــی فراتــر از دعــوای کــودکان بــه 
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فینــال هیجانــی و پــر اســترس جــام جهانــی کشــتی آزاد در کرمانشــاه بیــن ایــران و آمریــکا برگزار شــد و ایران توانســت هشــتمین قهرمانی 
خــود را در ایــن رقابــت هــا بــا پیــروزی 5 بــر ۳ بــه دســت بیــاورد. ایــران در اوزان ســبک توانســت ۳ بــرد پــی در پــی را بــه دســت بیــاورد 
امــا جــردن بــاروز در وزن 74 کیلوگــرم بردهــای رقیــب را آغــاز کــرد تــا جایــی کــه کشــتی ۱25 کیلوگــرم در حالــی برگزار شــد که نتیجه 

4 بــر ۳ بــود و بــا وجــود ضربــه فنــی حســن یزدانــی برنــده آن دیــدار قهرمــان جــام جهانــی می شــد.
کمیــل قاســمی بــا یــک بــرد قاطعانــه و بــه موقــع ایــران را برنــده دیــدار ســنگین وزن و جــام جهانــی کــرد تــا جشــن کرمانشــاهی هــا بــا 

طعــم قهرمانــی بــه پایــان برســد.

کافه تریا
دیپلماسی ورزشی

فقط فوتبال؟!
بررسی ابعاد جامعه شناختی ورزش در ایران

ــي  ــر آن را نوع ــتي ورزش اگ ــاره چیس ــه درب ــل اولی در تأم
ــم  ــداد کنی ــي قلم ــاد اجتماع ــک نه ــا ی ــي و ی ــش اجتماع کن
ــراي  ــه ب ــت ک ــي اس ــن علم ــي اولی ــه شناس ــک جامع بي ش
ــرف  ــت، از ط ــت اس ــوع ورزش داراي صاحی ــي موض بررس
دیگــر چــون ورزش فعالیتــي انســاني و فرهنگــي اســت پــس 
پــاي علــم انســان شناســي نیــز بــه میــان مــي آیــد. اظهــار 
ــراد  ــي اف ــراي برخ ــدا  ب ــاید در ابت ــاره ورزش ش ــر درب نظ
ــه  ــی اســت ک ــا مدت ــه نظــر برســد. ام ــب ب ــب و غری عجی
ــود را در  ــاي خ ــه ج ــد جانب ــي چن ــوان مفهوم ــه عن ورزش ب
میــان دانش هــاي علــوم اجتماعــي و فلســفه بــاز کــرده اســت.

ورزش ماننــد اقتصــاد، طــب، صنعــت و شــعر و ادب یکــی از 
بایدهــا ضــرورت  هــای هر جامعــه اســت و فقــدان آن جامعه 
را بــا خمودگــی و حــوادث ناگــواری روبــرو مــی  کنــد؛ بــرای 
ــاال مــی رود  ــال آن ب ــازی و امث ــاد و قمــار ب ــار اعتی ــال آم مث
ــد. در  ــی  یاب ــودی م ــیر صع ــم س ــر ه ــم دیگ ــار جرائ و آم
اصــل ورزش وســیله  ای بــرای پــروردن تــن و درون آدمــی و 
افــزودن بــه طــول عمــر او بــوده و هســت. البتــه ناگفتــه نماند 
کــه در دنیــای پرآشــوب امــروز ورزش، معکــوس ایــن اهداف 
عمــل مــی کنــد بــه طــوری کــه در بســیاری از ممالــک دنیای 
امــروز از ورزش بــه عنــوان وســیله ای بــرای تحمیــق مــردم و 
ســرگرم کــردن نســل جــوان و دور ســاختن اندیشــه آنهــا از 

مســائل مهــم اجتماعــی اســتفاده مــی  شــود.
حــاال در کشــور ما شــرایط بســیار متفاوتــی از همســایگان و دیگر 
مناطــق دنیــا وجــود دارد، البته شــباهت  های خاصی هم هســت. 
بــه عنــوان مثــال در آمریــکا و اروپــا از جملــه ایتالیــا تبهــکاران 
ــی  ــن ورزش ــابقات و میادی ــر مس ــی ب ــن  الملل ــه ای و بی حرف
حکومــت می کننــد و همانگونــه کــه از قمارخانــه ها پول بدســت 

مــی آورنــد، ورزشــگاه  هــا و ورزشــکاران را مــورد بهــره کشــی 
قــرار مــی دهنــد. در کشــور مــا خوشــبختانه این خبرها نیســت، 
شــاید هــم بــه گمــان برخــی افــراد هنــوز ترقــی نکــرده  ایــم و 

جنایتــکاران گــروه مافیائــی را در ایــن جایــگاه  هــا ندیــده  ایــم!
در حــال حاضــر  فوتبــال بــه عنــوان یــک نمــاد، معــرف »قلب 
اجتمــاع« اســت و اگــر بــه طــور صحیــح بهره بــرداری نشــود 
پایگاهــی بــرای معضــات اجتماعــی مــی شــود. یافتــه هــای 
ــخص  ــاگران مش ــی از تماش ــی اجتماع ــق مطالعات ــک تحقی ی
ــرد و  ــال مج ــاچیان در فوتب ــر تماش ــه اکث ــت ک ــرده اس ک
ــر ۱۹ ســال هســتند. =۹4  ــا زی ــد و ۹۹ درصــد آن  ه بیکارن
درصــد مجــرد، ۸7 درصــد آنهــا وضعیت شــغلی نامناســب و 
6۸ درصــد از طبقــات پاییــن اجتماع هســتند. فقــط 27 درصد 
آنــان از طبقــات متوســط جامعــه هســتند و ۸5 درصــد آنــان 
شــعار زشــت را منــع کــرده انــد. همچنیــن ۹4 درصد آنــان از 
امکانــات ورزشــگاه هــا ماننــد نبود خدمــات بهداشــتی ناراضی 
هســتند. کاهــش شــناخت نســبت بــه افــراد و کاهــش منطــق 
و عقانیــت و تضعیــف هنجارهــای مؤثــر بــر رفتــار افــراد و از 
دســت رفتــن فرصــت تحلیــل شــرایط، مــی توانــد  تماشــاچی 
فوتبــال را بــه یــک اوبــاش مبــدل کنــد. زمانــی کــه رفتارهــا 
بعــد از مدتــی در قالــب شــعارهای ســازمان یافتــه گســترش 
یابــد و در نهایــت حــق و مشــروعیتی بــرای بــروز و بیــان ایــن 
رفتارهــا اکتســاب مــی شــود فرهنــگ اوباشــی گــری شــکل 
مــی گیــرد. امــروزه در بســیاری از کشــورها پدیــده خشــونت 
در فوتبــال مســئله ســاز شــده اســت و اگــر در ایــن خصــوص 
در ایــران مطالعــات و بررســی هایــی انجــام نشــود، خطرنــاک 
اســت کــه از جملــه اشــکال نارضایتــی و حقــوق شــکل نگرفته 
آن تخریــب اتوبــوس هــا، آزار و اذیــت مــردم، دعــوای 
طرفــداران، درگیــری بــا پلیــس کــه در آخریــن مرحلــه اتفاق 
مــی افتــد و معمــوالً پلیــس در نهایــت خشــونت تماشــاچی، 

وارد کار مــی شــود. 
ــداد  ــک رخ ــوان ی ــه عن ــال ب ــی فوتب ــام جهان ــابقات ج مس
بــزرگ قابــل ارزیابــی اســت و خصلــت هــای رفتــاری سیاســی، 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی مهمــی را در خــود دارد. ایــن 
رویــداد در قــرن بیســت و یکــم فوتبــال تبدیــل بــه پدیــده ای 
شــده اســت کــه ابعــاد اجتماعــی آن بســیار قــوی تــر از ابعــاد 

ورزشــی آن شــده اســت. 
ــی  ــته ورزش ــک رش ــوان ی ــه عن ــال ب ــر از فوتب ــروزه دیگ ام
در تحلیــل هــای اجتماعــی بحــث نمــی شــود، بلکــه فوتبــال 
پدیــده  ای مجــزا در کنــار ورزش اســت و تأثیــرات اقتصادی -  
اجتماعــی آن بــه بحــث ورزشــی آن مــی چربــد. اما فوتبــال از 
آنجــا کــه یــک رشــته گروهــی اســت و بافــت یگانگــی ایجــاد 
مــی کنــد مــی توانــد اجتمــاع کوچکــی را درون خــود پــرورش 
ــارد  ــک میلی ــک جامعــه ی ــه ی ــی ب ــر آن حت ــه تأثی دهــد ک
نفــری هم برســد. تأثیــرات پدیــده ای مثــل فوتبــال در جوامع 
مختلــف بــه ویــژه در ایــران بســیار پراهمیــت اســت. وقتــی 
پدیــده  ای ابعــاد تعریــف شــده بزرگــی یعنــی تأثیرگــذاری 
بــر حــوزه هــای اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی دارد 
مســلماً در کشــور مــا نیــز تأثیرخــود را خواهــد گذاشــت. آیــا 
تنهــا مشــغله مهــم ذهنــی افــراد مشــتاق  فوتبــال، فقــط پنالتی 

و گل و امثــال آن اســت؟
آیــا مســائل واقعــی جامعــه مــا این  هــا هســتند؟ نمــی  گوییم 
کــه نیســتند، امــا خیلــی کارهای اصلــی و مســائل مهــم  تر هم 
داریــم. آیــا فکــر نمــی  کنیــد روح جوانمــردی در ورزش مــا در 

حــال افــول اســت؟
و کام آخــر اینکــه، آیــا بهتر نیســت بخشــی از انرژی، ســرمایه 
و نیــروی انســانی را در گســترش و ترویــج ورزش  های بنیادین 
ــا  ــور م ــه در کش ــی - ک ــنا و دو و میدان ــل ش ــه  ای مث و پای

بی ریشــه و کــم گســتره هســتند -  صــرف کنیــم؟

نرگس جعفری
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ــور  ــر کش ــی در ه ــت خارج ــری سیاس ــی مج دیپلماس
اســت به طــوری کــه درگذشــته تنهــا محــدود بــه 
ــح بیــن حکومت هــا  ــد جنــگ و صل ــی مانن مســائل امنیت
ــه و  ــر رفت ــرز فرات ــن م ــروزه از ای ــا ام ــت ام ــوده اس ب
روابــط تجــاری و مناســبات اجتماعــی و ورزشــی را 
ــی  ــوم دیپلماس ــه مفه ــال آنک ــرد. ح ــر می گی ــز درب نی
ــطح  ــی ها در س ــایر دیپلماس ــار س ــز در کن ــی نی ورزش
ــه  ــی را ب ــان عموم ــت اذه ــده اس ــرح ش ــی مط بین الملل
ــه دیپلماســی ورزشــی چــه  ــی دارد ک ــن پرســش وا م ای
ــد،  ــا می کن ــورها ایف ــی کش ــط خارج ــی را در رواب نقش
بنابرایــن درصــدد آن شــدیم کــه جایــگاه و نقــش 
ــی را در  ــی بین الملل ــزرگ ورزش ــای ب ورزش و رویداده
ــم. ــی کنی ــورها بررس ــی کش ــداف دیپلماتیک ــبرد اه پیش

بــه  دولت هــا  متوسل شــدن  دلیــل  گفــت  می تــوان 
رویدادهــای بــزرگ ورزشــی بــرای رســیدن بــه اهــداف 
ــک  ــروزه ورزش ی ــه ام ــت ک ــن اس ــان ای بین المللی ش
ــت و  ــده اس ــناخته ش ــی ش ــی و فرهنگ ــداد اجتماع روی
می باشــد.  مشــترک  جهانــی  ارزش  دارای  همچنیــن 
ــد  ــا می توان ــن ویژگی ه ــتن ای ــا داش ــن ورزش ب بنابرای
ــی  ــای بین الملل ــم سیاســی در شــکل پیروزی ه ــش مه نق
ــی  ــا نشــان دادن هویــت جمعــی در عرصــه بین الملل و ب
ایفــا کنــد. به همیــن دلیــل اســت کــه امــروزه بســیاری 
ــی  ــای ورزش ــور در رویداده ــر حض ــورها عاوه ب از کش
بین المللــی مثــل المپیــک و جــام جهانــی در تــاش 
ــی ایــن رویدادهــای مهــم هســتند. ــرای کســب میزبان ب

مقولــه  بــه  مختلــف  جوامــع  توجــه  یک ســو  از 
ــی  ــته های ورزش ــدان رش ــش عاقه من ــامت، افزای س
و پیگیــری مســابقات ورزشــی از نزدیــک به عنــوان 
ازســویی  و  لذت بخــش  و  هیجان انگیــز  برنامــه ی 
ــارت  ــش تج ــره وری ورزش در بخ ــش به ــر افزای دیگ
ــژه ای در  ــگاه وی ــه ورزش جای ــت ک ــده اس ــث ش باع
شــاید  به طوری کــه  کنــد.  پیــدا  جهانــی  ســطح 
ــئله  ــورها مس ــی کش ــرح دیپلماس ــث مط ــی از مباح یک
دیپلماســی ورزشــی بیــن حکومت هــا باشــد؛ بــرای 
ــگ  ــدای پینگ پن ــوان از ص ــار می ت ــن گفت ــداق ای مص
ــام  ــکا ن ــن و آمری ــورهای چی ــن کش دهــه ۱۹70 بی
ــور  ــن دو کش ــس بی ــب آتش ب ــا موج ــه بعده ــرد ک ب
شــد و از آن پــس به عنــوان دیپلماســی پینگ پنگــی 

در تاریــخ یــاد می شــود.
تــا آنجایی کــه تاریــخ بــه یــاد دارد ورزش تحــت 
قرارگرفتــه  دیپلمات هــا  سیاســت های  تأثیــر 
بــه  ورزشــی  رقابت هــای  از  بســیاری  چراکــه 
ــی از  ــه یک ــت ک ــده اس ــیده ش ــا کش ــت دولت ه سیاس
ــی  ــدم رویای ــت ع ــد سیاس ــا می توان ــن آنه مطرح تری
درطــول ســال های  اســرائیل  و  ایــران  ورزشــکاران 
ــف  ــای مختل ــر جناح ه ــی دیگ ــد. از طرف ــته باش گذش
ــک از  ــف از هری ــع مختل ــی در مقاط ــی و سیاس حکومت
ــه های  ــرات و اندیش ــعه تفک ــرای توس ــل ب ــن عوام ای
جنــاح  به طوری کــه  می کننــد  اســتفاده  خــود 
و  مذهبــی  جنبــه ی  تقویــت  بــرای  محافظــه کاران 
ــتوراتی را  ــد و دس ــق ورزش قواع ــود ازطری ــی خ دین

می کننــد. تحمیــل  ورزش  جامعــه  بــه 
پیشــرفت  مســئله  بــه  کــه  کســانی  از  بســیاری 
کشــورها پرداخته انــد بــر ایــن باورنــد کــه ورزش 
ــی  ــوان مل ــی ت ــته ارزیاب ــل برجس ــی از عوام ــز یک نی
اثــرات مثبــت  یــک کشــور اســت کــه می توانــد 
ــته  ــور داش ــک کش ــی ی ــول اخاق ــات و اص ــر اخاقی ب
ــه  ــد چ ــه باش ــه ک ــوع ورزش هرچ ــال موض ــد. ح باش
در شــکل قدیمــی و چــه در شــکل مــدرن آن بــر ایــن 
ــی از ورزش  ــای سیاس ــه جناح ه ــاور دارد ک ــه ب نظری
ــد، در  ــتفاده می کنن ــی اس ــکار سیاس ــک راه ــوان ی به عن
ــزار مهــم  واقــع ورزش در دیپلماســی به عنــوان یــک اب
بــرای توســعه روابــط بین الملــل اســت به خصــوص 
ــل  ــی متقاب ــای سیاس ــه دارای فض ــورهایی ک ــرای کش ب
هســتند موجــب بهبــود در روابــط بیــن دو کشــور 
می شــود؛ به طــور مثــال مســابقات کشــتی بــا تیــم 
ایالــت متحــده آمریــکا می توانــد یــادآور ایــن موضــوع 
ــتی  ــم کش ــا تی ــم ب ــه می توانی ــال آن ک ــه ح ــد ک باش
ایالــت متحــده در فضــای دوســتی مســابقه دهیــم چــرا 
نبایــد ایــن رابطــه را در عرصــه دیپلماتیــک و سیاســی 

ــیم؟ ــته باش ــر داش ــا یکدیگ ب

پریسا علیزاده 
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قای شکارچی آ
به بهانه انتشار تک آهنگ »فراموشی« از »رام«

درخشش با موزیکال
درباره ژانر موزیکال

شهر خاموش*
گزارشی از کنسرت »پردگیان باغ سکوت« در تربت حیدریه

و  خاص تریــن  از  یکــی  ســینما  در  موزیــکال  ژانــر 
ــر  ــار ایــن ژان ــوده و هســت. آث جذاب ترین هــای ایــن حیطــه ب
همیشــه جــز خاطره انگیزتریــن آثار ســینمایی قلمداد می شــوند. 
ــده  ــرای بینن ــه شــخصیت ها را ب ــا آواز و تران ــه ب ــی ک فیلم های
ــات  ــی از احساس ــدن مخلوط ــعی در دمی ــد و س ــو می کنن بازگ
ــز  ــالتی ج ــینما رس ــر س ــد. مگ ــب را دارن ــای مخاط در رگ ه

برانگیختــن احساســات و تخیــات را دارد؟
ــا موســیقی متــن به جــا و ترانه هــای  ــن تأثیرگــذاری ب حــال ای
روح نــواز دوچنــدان خواهــد شد.موســیقی در فیلم حتــی دردوران 
ــادی  ــورد توجــه زی ــوده و م ــم در رأس ب ســینمای صامــت ه

قــرار داشــته.
درایــن دوران، فیلمســازان داســتان های خــودرا بــا سرچشــمه ای 
از موســیقی بــرای مخاطــب روایــت می کردنــد و در ایــن مســیر 
از هیچگونــه ابــزاری غافــل نبودنــد و از انــواع موســیقی ماننــد: 
اپــرا، موســیقی کاســیک، مارش هــای نظامــی، آوازهــای محلــی، 
ســرودهای انجیلی، قطعــات کاواره ای، موســیقی جاز و ... اســتفاده 

ــد. می کردن
ــروز  ــه ام ــی ک ــر موزیکال ــه ژان ــود ک ــادی ب ــه ۳0 می در ده
می شناســیم در ســینما کار خــود را به طــور رســمی آغــاز کــرد و 
کمپانی هــای فیلمســازی بــه ســاخت آثــاری متفــاوت از موزیکال 
ــاً بــه  پرداختنــد. درحالــی کــه فیلم هــای موزیــکال قبلــی عمدت

ــد. ــود بســنده می کردن ــتان های خ ــه داس ــیقی ب ــزودن موس اف
ــان  ــان چهــل و دوم«، »رژه ی جلــوی صحنــه«، »طــا جوی »خیاب
۱۹۳۳« و »خانم هــا« محصــول ۱۹۳4 از بنیان گــذاران ایــن ژانــر 
ــا  ــت از اولین ه ــی صحب ــه وقت ــه ک ــد. البت ــاب می آین به حس
می شــود ناگزیــر هســتیم کــه از بهترین هــا هــم کمــی بگوییــم.

»West side story«
محصــول ۱۹6۱ و اقتباســی از »رومئــو و ژولیــت« معــروف کــه 
بــا ۱0 جایــزه اســکار رکــوردار گرفتــن ایــن جایــزه در بیــن آثار 
موزیــکال هــم شــمرده می شــود. موســیقی کاســیک بی نظیــری 
از »لئونــاردو برنشــتاین« و نیــز متــن شــعر روح نــوازی، نوشــته 

ــاندهیم«. »استفان س
»An American in Paris«

محصــول ۱۹5۱ فیلمــی در اوج موزیــکال در بیــن آثار ایــن ژانر. 
فیلــم شــامل طوالنی تریــن صحنــه موزیــکال در تاریخ ســینمای 

موزیــکال بــوده، یــک ســکانس ۱7 دقیقــه ای بــدون توقف.
 »Singin in the Rain« ۱۹65 و »The Sound Of Music«
ــاب  ــه حس ــر ب ــن ژان ــاخص ای ــار ش ــایر آث ــم از س ۱۹52 ه

می آینــد.
و امــا می رســیم بــه یکــی از جدیدترین هــای ایــن حیطــه کــه 

ــوب در  ــک خ ــد؛ تکنی ــی جدی ــا رنگ ــاوت ب ــی متف صدای
اجــرا و  مهــارت زیــاد در ســرودن ترانــه هــای عاشــقانه و 

ــتند. ــیقی »رام« هس ــای موس ــی ه ــی از ویژگ اجتماع
ــودش را  ــای خ ــت ه ــری »رام« فعالی ــام هن ــا ن ــن ب رامی
ــرد  ــاز ک ــران آغ ــوا در ته ــک هایپرن ــت پان ــروه پس ــا گ ب
ــروه  ــای گ ــا اعض ــراه ب ــت، هم ــال فعالی ــد س ــد از چن و بع
بــه نیویــورک مهاجــرت کــرد و فعالیــت حرفــه ای وی در 

ــد. ــاز ش ــور آغ ــارج از کش خ
درآن زمــان ســودای تبدیــل شــدن بــه یــک ســتاره بــزرگ 
راک و برگــزاری تورهــای متعــدد را در ســر مــی پرورانــد و 
خواســته اش عرضــه آن هنــری بــود کــه در ذهــن داشــت.

بعــد از همــکاری اش بــا گــروه هایپرنــوا، فعالیت هــای 
ــا«   ــوم »آواز گرگ ه ــا آلب ــال 20۱۱ و ب ــرادی رام در س انف
ــن  ــوم اولی ــن آلب ــکارچی در ای ــه  ش ــت و قطع ــکل گرف ش
قطعــه ای بــود کــه رام بــه زبــان مــادری اش، فارســی مــی 
خوانــد کــه مــورد توجــه بســیاری از ایرانیــان قــرار گرفــت، 
شــکارچی را مــی تــوان نقطــه عطفــی در کارنامــه رام تلقــی 
کــرد زیــرا بــه جهاتــی مســیر خوانندگــی رام نیــز بــه ســمت 

خوانــدن بــه زبــان فارســی تغییــر کــرد.
در پــی موفقیــت هــای آلبــوم اول، رام دومیــن آلبومــش را 

ــاً بســیار تحسین شــده هــم می باشــد. از اتفاق
ــن  ــا اســتعداد ای »La la land« دومیــن ســاخته کارگــردان ب

روزهــای هالیــوود »دیمیــن شــزل«. 
به راســتی کــه ایــن فیلــم را بایــد از عجایــب امســال و پدیــده 
ــزدی  ــورددار نام ــکال دانســت؛ رک ــار موزی بی چــون چــرای آث
ــه در  ــاخه هایی ک ــام ش ــده ی تم ــزدی! و برن ــا ۱4 نام ــکار ب اس

ــزه( ــود )7 جای ــده ب ــزد آن ش ــوب نام گلدن گل
- دارای نمــره ۹۳ از ۱00 از ســایت metacritic و امتیــاز %۹۳ 

 rotten tomatoes از ســایت
- بــا بودجــه ۳0 میلیــون دالری ســاخته شــد و تــا کنــون بیــش 

از 250 میلیــون دالر در گیشــه فروختــه اســت ! 
ــکال بیشــترین  - در ســایت IMDB در میــان فیلم هــای موزی

رأی را دارد ! و...
ــم نباشــد، بی شــک  ــم امســال ه ــن فیل ــر بهتری ــم اگ ــن فیل ای

ــود. ــد ب ــا خواه ــحورکننده ترین آنه مس
اثــری به شــدت قابــل ســتایش و درگیرکننــده کــه بــه دلیــل 
ترشــح بیــش از حــد احساســات هنــگام دیدنــش، وصف ناپذیــر 
ــارزی از  ــال ب ــی و مث ــا ســاختار رویای ــوه می کنــد. فیلمــی ب جل
هنگامــی کــه فــرم در آثــار ســینمایی، محتــوا را بــه اوج خــود 

می رســاند.
ــق  ــی را خل ــخصیت هایی جادوی ــه ش ــص ک ــه ای بی نق فیلمنام
می کنــد کــه هــر ثانیــه از دیــدن و شنیدنشــان لــذت خواهیــد 

. د بر
ــت.  ــنیدن اس ــار ش ــزارن ب ــق ه ــه الی ــنیدنی ک ــیقی ش موس
ــلینگ«  ــان گاس ــرار دارد. »رای ــران در اوج ق ــی بازیگ هنرنمای
ــه  ــق ب ــاعت موف ــر روز 2 س ــه و ه ــن 6 روز در هفت ــا تمری ب
یادگیــری پیانــو شــد و تمامــی قطعاتــی کــه در فیلــم می نــوازد 

ــت. ــه اس ــتی نواخت را به راس
موســیقی گوش نــواز ایــن فیلــم ســاخته »جاســتین هورویتــز« 
آهنگســاز و ترانه نویــس آمریکایــی بــوده کــه به راســتی 
ــه دوش می کشــد. و  ــم را ب ــار حســی فیل بخــش اعظمــی از ب
بــرای بیننــده یــادآور بهتریــن موزیکال هایــی اســت کــه قبــا 

دیــده و شــنیده.
ــهر  ــه ش ــاره ب ــی و اش ــرزمین رویای ــای س ــه معن ــد ب الاللن
لس آنجلــس و زرق وبــرق آن دارد. فیلمســاز بــا فضــای لطیفــی 
ــد باعــث می شــود در  ــده خــود ایجــاد می کن ــرای بینن ــه ب ک
بیشــتر لحظــات فیلــم لبخنــدی بــر لــب مخاطــب دیده شــود.

ایــن اثــر بــه ســبک موزیکال هــای کاســیک توانســته اســت 
ــری  ــاب تصوی ــیقی و اعج ــن موس ــکل ممک ــن ش ــه بهتری ب
ــوده،  ــر از اینهــا ب ــه دهــد امــا چیــزی کــه مهمت خــود را ارائ
احساســی اســت کــه بعــد از دیــدن ایــن فیلــم به شــما دســت 
می دهــد. کــه حتــی شــبیه آن را هــم درجــای دیگــری تجربــه 

نخواهیــد کــرد.

در ســال 20۱۳ بــا نــام »کرکــس«  بــه بــازار عرضــه کــرد 
ولــی در ســال 20۱4 بــه ایــران بازگشــت تــا فعالیت هایــش 
ــن  ــتش چنی ــورد بازگش ــد؛ رام در م ــه ده ــاره ادام را دوب
ــردم و  ــا برگ ــیده ت ــش رس ــردم زمان ــاس ک می گوید:»احس
ــه  ــا ب ــان ج ــودم در هم ــرده ب ــه شــروع ک ــزی را ک آن چی
ــداران مــن  ــرا بیشــتر شــنوندگان و طرف ــان برســانم، زی پای

ایرانــی بودنــد.«
ــنده و  ــجاد افشاریان)نویس ــا س ــراه ب ــال ۹4 هم رام در س
ــر  ــه شــصت« ب ــام »اســکارلت ده ــا ن ــی را ب ــاعر( اجرای ش
روی صحنــه ی بــرج آزادی بردنــد، و نوســتالژی هــا و 
خاطــرات مــا ایرانیــان را در قالــب تلفیقــی از اجــرای ســجاد 
ــد. ــه کردن ــاچیان عرض ــه تماش ــدای رام ب ــاریان و ص افش

رام کــه از بازگشــت خــودش ابــراز رضایــت می کنــد، 
چنــدی پیــش نیــز قطعــه ای جدیــد را بــا نــام »فراموشــی« 
عرضــه کــرده اســت کــه همــان حــال و هــوای همیشــگی 

ــاهد هســتیم. ــه ش ــن قطع ــش را در ای کارهای
ــیقی راک  ــه موس ــت ک ــردی اس ــان ف ــو هم ــک س رام از ی
ایرانــی ســال هــا بــه وجــودش احتیــاج داشــت زیــرا صــدا و 
تکنیــک او را کمتــر در گذشــته شــاهد بوده ایــم و از ســوی 
ــود را در راک  ــیل خ ــی پتانس ــته تمام ــوز نتوانس ــر هن دیگ
ــه  ــه ب ــی ک ــه در آلبوم ــم ک ــد و مطمئن ــان ده ــی نش ایران
زودی از او منتشــر خواهــد شــد ایــن انــرژی و شــوق رام بــه 

موســیقی را بیشــتر از پیــش شــاهد خواهیــم بــود.
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ــر،  ــان کله ــه کیه ــروه موســیقی »جــاده ی ابریشــم« ک ــراه گ ــه هم ــار ب ــا ویلون ســل نواز برجســته ی آمریکایی-چینی تب یویوم
موســیقی دان و کمانچــه نــواز برجســته ایرانــی هــم یکــی از نوازنــدگان آن اســت، برنــده ی جایــزه ی ِگرمــی در بخــش بهتریــن 

ــی شــدند.  ــک بین الملل موزی
مراســم اهــدای جوایــز گرمــی کــه مهمتریــن جایــزه موســیقی جهــان محســوب می شــود یکشــنبه شــب )24 بهمــن( در ســالن 
اســتیپلز لس آنجلــس برگــزار شــد. گــروه موســیقی »جــاده ی ابریشــم« بــا نوازندگانــی از تبارهــای مختلــف در ســال 2000 

میــادی توســط یویومــا تشــکیل شــد.
وبســایت گــروه موســیقی ســیلک رود، ضمــن اعــام ایــن خبــر مضمــون اصلــی ایــن آلبــوم جدیــد را »نزدیــک کــردن ملــل 
جهــان بــه یکدیگــر« معرفــی کــرده اســت. کیهــان کلهــر، موســیقی دان و کمانچــه نــواز برجســته ایرانــی هــم از اعضــای گــروه 

ســیلک رود اســت. موسیقی

فضایــی را می خواهــم؛ دســتش درد نکنــد کســی که گفت امشــب 
بلیــط را بگیــر و تــا فــردا خــدا بــزرگ اســت. فقط مــن بــودم ومن، 
درحالی کــه مشــهد بــودم و دختــر بــودم ســاکن خوابگاه! ســایت را 
رأس ســاعت ۹ بازکــردم و دیــدم هنوز امکان رزرو نیســت. صفحه 
را بســتم دوبــاره بــاز کــردم و دیــدم تمــام صندلی های ســالن پایین 
پــر شــده. بــه ناچــار در طبقــه دوم یــک بلیــط رزرو کردم. کمتــر از 
پنــج دقیقــه تمــام ســالن پــر شــد. بمانــد که چــه شــد امــا اتفاقات 
خارق العــاده و عجیبــی دســت بــه دســت هــم داد و میســر شــد 
کــه بــروم و بــا یــک فــرد دوســت داشــتنی همســفر شــوم و نــه 
ردیــف بــاال کــه روبــه روی ِســن و در ردیــف ســوم کنارش باشــم و 

گذشــته اجــرای بیرجنــد را رفته و پارســال اولیــن اجرای وحــدت را 
هــم شــرکت کــرده و حــاال هم تربــت حیدریه و بعــد باز بجنــورد... 
می گفــت خروجــی کنســرت ها متفــاوت اســت و بداهه نوازیســت 
و حیــف اســت زندگــی خالــی از ایــن تجربه هــا. و فکــر می کــردم 
ــل  ــا الاق ــهدی ام ــه مش ــود و اگرچ ــای او ب ــد به ج کاش می ش
دختــر نبــود... وارد ســالن شــدیم و منتظــر نشســته بودیــم. »کیهان 
کلهــر«، »نویــد افقــه«، »علــی بهرامی فــرد« و »هــادی آذرپیــرا« وارد 
شــدند. اعــام کردنــد کــه در دو دســتگاه همایــون و شــور خواهند 
نواخــت. »عثمــان محمدپرســت« هــم حضــور داشــت و با کســب 
اجــازه از او اجــرا آغــاز شــد. شــاید بــا اندکــی اغمــاض بتــوان گفت 
فقــط پنــج دقیقــه اول را در ســالن بودیــم و بعــد از آن هیچکــس 
ــت،  ــلفی نمی گرف ــی س ــد. کس ــیر می کن ــا س ــت کج نمی دانس
فیلمبــرداری نمی کــرد، همــه مبهــوت و مقهــور ِســن ...و غــرق در 
اشــک، و حســی مملــو از ســبکبالی، و تجربــه ی کیفیتــی غیرقابــل 
وصــف... در همیــن حیــن اســت کــه کلهــر، همایون نــوازی اش را 
بــه زمزمــه ای آرام و پرســوز وصــل می کنــد کــه: بــی تــو تنهایــی 
چــه ســخته... و حســن ختامــی کــه ضربــات دســت و تنبــک نوید 
افقــه اســت و حــزن نهفته در کام موســیقی را فریــاد می کند. آنچه 
می گویــم اغــراق نیســت! بــزرگان موســیقی همــه بــر توافق انــد که 
کیهــان کلهــر اســتانداردهای اجــرای زنــده را جابه جــا کــرده و تــا 
حــد زیــادی ارتقــا داده اســت. همراهــم کــه حــاال دوســت جدیدی 
ــاالر وحــدت او را وصــل کــرده  ــود می گفــت پارســال اجــرای ت ب
بــه ســال ۸7 و اجــرای اســتاد »شــجریان«. و کیفیتــی کــه شــاید 

مشــابهش را آنجــا تجربه کــرده بــود... 
اجــرا تمــام شــد. ایســتاده بودیــم و بــا چشــمانی خیــس مقابــل 
قامــت خمیــده ی نوازنــدگان، به طــور ممتــد کــف می زدیــم. و یــاد 
جملــه ای از امیرالمومنیــن کــه »مــردم دشــمن چیزی هســتند که 

ــد چیســت.« نمی دانن
بــرای کیهــان کلهــر بنویســیم: بیشــتر بــه ایــن حوالــی بیا! بــه نفع 

مردم محــروم مشــهد... 
*: نام آلبوم منتشر شده از استاد کلهر در سال ۸7

پریسا فتاحی
کارشناسی  پژوهشگری علوم اجتماعی 92

اخبــار داغ تــور کنســرت ها را دنبــال می کــردم. تمدیــد چندبــاره ی 
»پردگیــان بــاغ ســکوت« در تهــران و حضــور هنرمنــدان مختلف... 
»محمــود دولــت آبــادی«، »فاطمــه معتمدآریــا«، »رضــا کیانیــان«، 
ــدم  »گاب آدینــه«... و در ایــن بیــن از »شــمس لنگــرودی« خوان
کــه نوشــته بــود: »مدت هــا بــود کنســرتی ســنتی چنین پرشــور و 
چنیــن متنــوع و زنــده و بیدارکننــده ندیده بــودم، آواهای همه شــان 
به ویــژه جنــاب »کلهــر« بــه قــول »لــورکا« از نــوک پــا موج مــی زد، 
بــه قلــب می رســید و از سرانگشت شــان می تراویــد. ملت انــدوه زده 
و گرفتــار مــا بــه چنیــن شــور برانگیزاننده یــی محتــاج اســت، درود 
بــر »پردگیــان بــاغ ســکوت«.« بــا خــود گفتــم مــن ایــن حــال را 
می خواهــم! همــان لحظــه بــود کــه عزمــم را جــزم کــردم هرطــور 
شــده ایــن احســاس را تجربــه کنــم. آدم باید خیلــی امیدوار باشــد! 
دختــر باشــی، در مشــهد باشــی و انتظــار لمس چنیــن تجربــه ای... 
ــدم  ــن و آن می خوان ــوی گــوش ای ــود مــدام ت ــه بعــد ب و از آن ب
ــه خراســان رســید.  ــور کنســرت ها ب ــا اینکــه ت ــم تهــران. ت بروی
صحبــت از رفتــن بــه بجنــورد بــود امــا خــب چــه می شــد کــرد؛ 
جــدای مشــهدی بــودن! دختر بــودم و ســاکن خوابــگاه. بجنــورد را 
نمی شــد بــروم. هرچــه بــه ایــن و آن ســپردم کــه برویــم آخــرش 
نشــد کــه نشــد. امــا قــول تربــت حیدریــه را گرفته بــودم. بــه هر 
ــر را  ــال کله ــر! کان ــد راحت ت ــود و رفت وآم ــر ب ــال نزدیک ت ح
از »میــوت« برداشــته بــودم تــا از زمــان اجــرا باخبــر شــوم. بلیــط 
همــه اجراهــا فروختــه شــده بــود روزهــای قبــل و بعــد و بعدتــِر 
اجــرای تربــت حیدریه...امــا چــرا خبــری از تربــت حیدریــه نبــود. 
تقریبــاً مطمئــن بــودم کنســل می شــود! خراســان اســت دیگــر... 
مثــل نیشــابور کــه بــا هــزار شــوق و امیــد بلیــط داشــتیم و نشــد. 
امــا باالخــره ظهــر روز قبــل اجــرا خبــر گذاشــتند کــه از ســاعت 
۹ شــب بلیــط می فروشــند. فــروش کــه نــه، رایــگان بــود و صرفــًا 
ــن  ــه چنی ــود ک ــم جــزم ب ــودم عزم ــه ب ــد رزرو می شــد. گفت بای

اوهــم مشــهدی بــود و دختر بود و شــیفته ی موســیقی ایرانــی و این 
ــد... ــوب می فهمی ــرت ها را خ ــتیاق ها و حس اش

نیــم ســاعت بــه اجرا رســیدیم. جمعیت پشــت در بســته ی ســالن 
در ســرما ایســتاده بودنــد. چهــره ی آشــنا هــم کــم ندیدیــم! شــاید 
اگــر مخصــوص دانشــجویان فردوســی اجــرا می کردنــد هم ســالن 
همانقــدر زود پــر می شــد! باالخــره بعــد از یــک ســاعت انتظــار و 
مانــدن در ســرما، در را بــاز کردنــد و بــا دقــت بلیط های رزرو شــده 
را بررســی می کردنــد. نکتــه ی جالــب توجــه ایــن بــود کــه تعــداد 
مخاطبــان خانــم بســیار کم بــود و شــاید ده درصد ســالن را شــامل 
می شــد. خــارج از ســالن می شــنیدم آقایــی می گفــت کــه شــب 
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خانــدان هاشــمی همراه بــا مــردم در راهپیمایــی 22بهمن مــاه. صفحه 
منتســب بــه مرحــوم هاشــمی در اینســتاگرام 474هــزار فالــور دارد.

اهــواز  غربــت  از  دارم  ســت/  گلولــه  بــارون  زیــر  هنــوز 
اخیــر  اتفاقــات  بــه  یراحــی  مهــدی  واکنــش  گــم؛  مــی 
دارد. هــوادار  465هــزار  اینســتاگرام  در  وی  خوزســتان. 

»ایــن پنــج روز هیــچ وقت یــادم نمی ره« برد الســد و پرســپولیس 
در پنج روز. خســرو حیدری در اینســتاگرام ۳۸6 هزار هوادار دارد.

نقــد ولنتایــن توســط طنزنویــس خــوش ذوق احمدرضــا 
دارد. فالــور  ۱2هــزار  اینســتاگرام  در  او  کاظمــی. 
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»ناتالیــا گینزبــورگ«)۱۹۱6-۱۹۹۱( نویســنده مشــهور 
ــط و  ــات، رواب ــارش، موضوع ــه در آث ــت ک ــی اس ایتالیای
ــا  ــتر آنه ــتند و بیش ــبیه هس ــم ش ــاً به ه ــخصیت ها غالب ش
از زبــان زن جوانــی اســت کــه پیرامــون خویــش را روایــت 
ــینده،  ــن نوس ــز« ای ــای ناچی ــاب »فضیلت ه ــد. کت می کن
ــاه، بیــش از آنکــه داســتان باشــد  شــامل ۱۱ داســتان کوت
ــی  ــا لحن ــه ب ــود نویســنده اســت ک ــات شــخصی خ تجربی
ســاده و صریــح و گاه حزن انگیــز بیــان می گــردد و بن مایــه 
ــه  ــردن از آنچه کــه امــروز هســتی و توجــه ب کتــاب لذت ب

ــد.  ــد، می باش ــت برون ــه ازدس ــش از آنک ــته ها، پی داش
ــتی  ــی از چیس ــرح کل ــتان اول ط ــان داس ــنده از هم نویس

فضیلت هــای ناچیــز ارائــه می دهــد.
ــود  ــخصی خ ــه ش ــزو« تجرب ــتان در ابروت ــتان »زمس داس
ــی دوم به همــراه  ــا شــروع جنــگ جهان ــا اســت کــه ب ناتالی
همســرش »لئونــه گینزبــورگ«، کــه روزنامــه  نــگار سیاســی، 
تأثیــری  و  بــود  روســی االصل  مترجــم  و  مقاله  نویــس 
عمیقــی برناتالیــا و اندیشــه او گذاشــت، بــه دهکــده ای بــه 
ــه  ــت ب ــد از بازگش ــوند و بع ــد می ش ــزو« تبعی ــام »ابروت ن
رم، فعالیــت سیاســی جدیــد همســرش، موجــب حبــس او و 

بیــا قــول بدهیــم به جــای آنکــه دخترمــان را در 
ــش  ــم، برای ــرق کنی ــی غ ــی و پســرمان را در آب صورت

از ارزش و تســاوِی ذاتــی رنگ هــا بگوییــم.
خــط  اســباب بازی هایش  بــرای  بدهیــم  قــول  بیــا 
و  کنترلــی«  »ماشــین  بدانیــم  و  نکشــیم  مــرز  و 

»عروســک« بــه یــک میــزان برایــش اســت.
ــه او بیاموزیــم کــه خــدا »همــه ی اســتعدادهای  ــا ب بی

ــردد. ــی« می گ ــدان » رجیناچل ــش در زن ــال آن مرگ به دنب
ــه  ــد و ب ــگاه می کن ــته ن ــه گذش ــتان زن ب ــدای داس در ابت
ــت و  ــرده اس ــج می ب ــده رن ــی در دهک ــه از زندگ زمانی ک
ــوان  ــن دوران به عن ــا از ای ــه بعده ــت ک ــته اس نمی دانس
ــوهرم  ــد کرد.«ش ــاد خواه ــود ی ــی خ ــن دوران زندگ بهتری
چنــد مــاه پــس از آنکــه دهکــده را تــرک کردیــم در رم در 
زنــدان رجیناچلــی مــرد. در برابــر وحشــت از مــرگ غریبانه 
او، در برابــر حــوادث دلهــره آوری کــه پــس از مــرگ او رخ 
داد، از خــود می پرســم آیــا اتفاقــی رخ داده اســت بــرای مــا. 
بــرای مــا کــه از جیــرو پرتقــال می خریدیــم و در بــرف قــدم 
می زدیــم. در آن زمــان، مــن بــه آینــده ای ســاده و خــوش، 
ــدات  ــا و تعه ــه تجربه ه ــر، ب ــای دلپذی ــار از آرزوه سرش
ــن دوران  ــگام، بهتری ــا آن هن ــتم. ام ــاد داش ــترک اعتق مش
زندگــی مــن بــود و فقــط حــاال کــه بــرای همیشــه از چنــگ 

ــط حــاال، آن را می فهمــم.« ــه اســت، فق ــن گریخت م
ــم به چشــم  ــه ه ــتان های مجموع ــر داس ــد در دیگ ــن دی ای
می خــورد. در داســتان »روابــط انســانی« نویســنده بــه 
بازگویــی خاطــرات و تجربیــات زن ســالخورده ای می پــردازد 
و در داســتان » فضیلت هــای ناچیــز« بــه ماننــد یــک 
روانشــناس، تربیــت کــودک را مــورد توجــه قــرار می دهــد. 
پــس بــرای خوانــدن داســتان های ایــن مجموعــه، خواننــده 
ــتان های  ــرم داس ــا ف ــی ب ــتانی خیال ــار داس ــد در انتظ نبای

معمــول باشــد.
در پایــان می تــوان گفــت کــه کتــاب » فضیلت هــای 
ناچیــز« سرشــار از موضوعــات انســانی پنهــان اســت کــه 

کار  وجودی مــان  الیه هــای  میــان  در  را  دنیــا« 
ــدم  ــر ق ــا ه ــه ب ــم ک ــان بدهی ــه او نش ــته و ب گذاش
او  را کشــف کــرد؛ کــه  اســتعداد  یــک  می شــود 
موســیقی دان  یــا  و  فیلســوف  مختــرع،  می توانــد 

بزرگــی بشــود.
ــته های درســی  ــه رش ــای آنک ــه ج ــم ب ــول بدهی ــا ق بی
را بــه جنســیت خاصــی برچســب بزنیــم، بــه او »روش 

ــم. ــح انتخــاب« را بیاموزی صحی
بیــا برایــش از »حقــوق انســان ها« بگوییــم؛ بــه او 
ــی از  ــی یک ــابقات ورزش ــای مس ــه تماش ــم ک بیاموزی

دنیاســت. انســان های  تمــام  حقــوق  بدیهی تریــن 
ــار  ــراً در اختی ــاغل را منحص ــه مش ــای آنک ــه ج ــا ب بی
ــه او »خانــوم پلیــس«  جنســیت خاصــی قــرار دهیــم، ب

هــر کــدام از مــا بــا خوانــدن آنهــا بــه درســتی اش اذعــان 
می کنیــم. همچنیــن ترجمــه بســیار خــوب »محســن 
ابراهیــم« جذابیــت کتــاب را چندیــن برابــر کــرده 
ــده  ــورگ، خوانن ــود گینزب ــر خ ــراه نث ــه به هم ــوری ک به ط

ــاند. ــود می کش ــال خ ــه دنب را ب

ــم و در او  ــان بدهی ــور« را نش ــس جمه ــوم رئی و »خان
ــر اســت. ــا انســان براب ــه انســان ب ــم ک ــه کنی نهادین

ــام  ــه تم ــالش ک ــار س ــان چه ــم بچه م ــول بدهی ــا ق بی
شــد، بــا هــم برویــم قبرســتان. هفتــه ای یک بــار؛ 
ــد مــرگ چیــز عجیــب  ــار؛ کــه بدان نشــد ماهــی یک ب
و غریبــی نیســت؛ کــه بدانــد مــرگ نــام دیگــر زندگــی 
ــدگان. ــه و شــیون بازمان ــرای گری ــی ب ــه اتفاق ســت، ن

بیــا وقــت مناســبش کــه رســید، تــوی گوشــش 
ــودش را در او  ــمتی از روح خ ــدا قس ــه خ ــم ک بگویی
دمیــده اســت. بیــا درونــش آگاهــی و اشــتیاق بکاریــم 
ــه  ــره کلیش ــرده ی تی ــان پ ــه بچه م ــم ک ــول بدهی و ق
ــد  ــوب خواه ــه خ ــان را چ ــد زد و انس ــار خواه را کن

ــد. فهمی

اصــل ایــن اســت کــه مختــرع عینــک آفتابــی یــک 
ــه  ــزی ک ــی رود. چی ــمار م ــار به ش ــام عی ــه تم نابغ
از  فــرار  می گشــت،  به دنبالــش  همیشــه  بشــر 
ــم هایمان  ــتیم چش ــا می خواس ــا تنه ــود؛ م ــاب نب آفت

ــت! ــه اس ــاب بهان ــان کنیم؛آفت را پنه
ــاد دارم  ــه ی ــی را ب ــای کودک ــی از روزه ــح یک صب
کــه مشــق هایم را ننوشــته بــودم و مــادرم مــرا 
ــرد.  ــدار می ک ــواب بی ــن از خ ــه رفت ــرای مدرس ب
بــه او گفتــم مریضــم. تــوی چشــم هایم زل زد و 

ننوشــته ای؟« را  پرسید:»مشــق هایت 
ــد  ــم ها را بای ــدم چش ــه فهمی ــود ک ــه ب ــان لحظ هم
ــد. ــت می گوین ــه راس ــم ها همیش ــرد. چش ــان ک پنه

آفتــاب  نــور  بــه  چشــم هایمان  بعدهــا  و 
نبینــد.  را کســی  نگاه هایمــان  تــا  حســاس شــد 
تیــره ی  قاب هــای  پشــت  بی شــرمی مان  گاه 
گران قیمــت پنهــان می شــد و گاه عینــک آفتابــی 
تــا چشــم وجدانمــان را کــور کنیــم. می زدیــم 

-ببخشید ممکن اســت کمکم کنید؟
-آه!متاســفم؛ اما من نمی بینمت!

ــار  ــرای اولیــن ب امــا راســتش را بخواهــی آنجاکــه ب
ــبی  ــاق دلچس ــب اتف ــی عج ــک آفتاب ــت، عین دیدم
ســنگین  وزن  بی آنکــه  می کــردم  نگاهــت  بــود. 
نگاهــم را ببینــی و رویــت را برگردانــی. مــن از 
ــق،  ــه عش ــدم ک ــم می دی ــره ی عینک ــاب تی ــت ق پش

می زنــد؛ جوانــه  درونــم  لحظه به لحظــه 
ولــی روزی کــه بــا چشــمان عریانــم جملــه دوســتت 
دارم را زمزمــه می کــردم، هــوا گرفتــه و ابــری 
چشــمانت  روی  را  آفتابیــت  عینــک  تنهــا  بــود. 

ــی. ــچ نگفت ــتی و هی گذاش
کاش نمی دانســتم کــه چــرا چشــمانت را پنهــان 
ــت  ــادرم می گف ــی م ــی.کاش در دوران کودک می کن

ــرو. ــه مدرســه ن ــروز را ب ــن و ام اســتراحت ک
ــه چشــم ها، چــه راســتگویان  ــادم نمــی داد ک کاش ی

. . نــد. بی رحمی ا

ــروز  ــان دی ــدارد، در هم ــی ن ــو فردای روزگارم بی ت
ــد مان

خســته از امروز و هر روزی که تکرارت نشــد
قحطــی ات را نیســت مرهم جز ز بارش های من

چشــم ایوبم دگر بینا به دیدارت نشد
درد بی درمــان من دوری ز دامان تو بود
از تبــت تب کرد اما حیف بیمارت نشــد

خوش خیالی با خیالت روســیاهم کرده است
لعنــت و نفرین به مجنونی که بیزارت نشــد

بی ســپر آیم به ســویت، تیغ کمتر زن مرا
رســتم حتی این چنین حاضر به پیکارت نشــد

خشــت دیوار دلم را ز ازل کج چیده اند
تا ثریا شــد ولی مایل به دیوارت نشــد.

ای عشق
ای درد بر جگر نشسته

ای خون آغازین در تن کبود من
بازگرد که دلهره ها جان می گیرند با نبودنت

و ســکوت، صــدای بــی پایــان لحظــات می شــود در 
ــرتت حس

من ناتمامم بدون تو
بیا و این من اندک را تمام کن

رها کن روحی را که در حصر نبودن توست
ای عشق

ایــن روزهــا بــه مــرگ می اندیشــم کــه زندگــی از تــو دوام 
ــت گرفته اس

نبودت به لحظه یا سال، عمری است به درازای نوح
عذاب را بکش و یادم کن

ای که گرمای عشقت در ذره ذره تنم رخنه کرده است
بیا که زبان بند آمده از این درد سترگ

ای رنج روحانی من
ای تب جوانی من

شور و شهوتم
بازگرد

که بی تو از زندگانی
جز عدمش را، نتوانم آرزو کرد
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