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ــگاه تهران در دانشكده  ــى دانش ــش انجمن ايران شناس 20 آذر 97 به كوش
ادبيات، نشستى با حضور گردآورنده كتاب ما و جهان اساطيرى باربد گلشيرى، 
محمود جعفرى دهقى و سيد حسين مجتهدى پيرامون چاپ اين كتاب و بررسى 
مسائل مطرح شده در آن برگزار شد. ابتداى همايش، محمدعلى عزت زاده  شده 
ــت به معرفى مختصرى از مهرداد بهار و هوشنگ گلشيرى  به عنوان دبير نشس
پرداخت. او در مورد مهرداد بهار گفت: ايشان از كودكى به ادبيات عالقه داشتند، 
ــدند وبعدها به دليل فعاليت هاى سياسى، دانشكده را  وارد دانشكده ادبيات ش

ترك كردند. 
ــاطير ايران،  ــمت اس ــه س ــگاه ب ــت به دانش ــس از بازگش ــان پ رويكردش
ــدا كرده و بعدها در  ــردودر زمينه  زبان هاى ايرانى ميانه تخصص پي تغييرپيداك
ــاطير ايران را بنا نهادندوخودشان هم تدريس كردند.  دانشگاه تهران درس اس
ــان ترجمه و چاپ شد.  ــان يا توسط خودش خيلى از متون پهلوى با نظارت ايش

آثار ايشان به جز واژه نامه  زبان هاى باستانى، همه در زمينه اساطير ايران است.
ــان را با اولين  ــيرى هستندكه همه ما ايش طرف ديگر گفت و گو جناب گلش
ــيم كه يكى از بهترين آثار ادبيات رمان شان يعنى «شازده احتجاب» مى شناس

ــته ادبيات دانشگاه اصفهان تحصيل  ــتانى معاصر ايران است.ايشان در رش داس
كرده و كار ادبى خود را با جمع آورى فولكلور مناطق اطراف اصفهان شروع و حلقه 
ادبى جنگ اصفهان را تاسيس كردند. پيش از انقالب در پيام نوين، كيهان هفته و 
فردوسى و بعد از انقالب در آدينه، دنياى سخن، زنده رود و ماهنامه ادبى كارنامه 
ــاطيرى پيش از اين در ماهنامه  ــى از كتاب ما و جهان اس فعاليت داشتند. بخش
ــت. اين كتاب پياده سازى گفت و گوى اين دو استاد  زنده رود به چاپ رسيده اس

توسط باربد گلشيرى است.
گلشـيرى از جمع آورى گفت و گو و دغدغه حفظ شـخصيت آدم ها 

مى گويد
ــى را با عنوان «يازده  ــيرى در زمينه نقد ادبى و هنرى فعال و كتاب باربد گلش
ــت. در زمينه هنر هم بر هنر دوره  نمايشنامه» اثر ساموئل بكت ترجمه كرده اس
تيمورى نيز تسلط دارد و بيش از همه عكاس و گورنگار و مجسمه سازى زبردست 
ــد بخشى از  ــت. او درباره  ماجراهاى اين كتاب گفت:«همان طور كه گفته ش اس
كتاب(فصل آخر)،پيشتر در «زنده رورد» به چاپ رسيده بود كه متاسفانه به رغم

پيگيرى مسرانه  من نوار ضبط شده مربوط به آن هرگز پيدا نشد.بنابراين به ناچار 
ــانديم. تلخى داستان  همان متن را تنها با يك ويرايش فنى مختصر به چاپ رس
اين جاست كه تعداد زيادى سه نقطه در متن وجود دارد كه ما نه به نوار دسترسى 

داريم و نه كسى يادش هست كه اين سه نقطه ها چه بوده است.
ــا به ياد  ــوال كرديم ام ــد هم س ــات حضور دارن ــه در جلس ــان ك  از مختاري
ــالوه بر  ــردن گفت و گو،ع ــيوه  پياده ك ــه داد:«در مورد ش ــتند.وى ادام نداش
ــن بود كه  ــالش من اي ــد بگويم:«تمام ت ــح داده ام باي ــه توضي ــه در مقدم آنچ
ــاده كردن  ــوردر پي ــنويم. يادم مى آيد رضا دانش ــيرى را بش صداى بهارو گلش
ــته  ــت اما شكس ــى داش گفت و گوى مفصل خود با كامران ديبا نيز چنين تالش
ــم  ــته ننويس ــيرى تصميم گرفتم شكس ــته بود.من به تاثير از بهار و گلش نوش

ــرد. بهار و  ــاد ك ــاوره را ايج ــان مح ــوان توهم زب ــو مى ت ــر در نح ــرا با تغيي زي
ــلط زيادى به زبان دارند». ــيرى هر دو جدا از تخصص هاى ديگرشان تس گلش

ــتر كرده و چون شخصيت گوينده  را  مورد بعدى كه شيرينى خواندن اثررابيش
مى سازد سعى در رعايت آن داشتم، وفادارى به تكيه كالم هاى شان است. براى 
مثال طى گفت و گو بهار به كرات مى گويد: «توجه مى كنى؟» يا گلشيرى مرتب 
ــد به كار نمى روند  ــاب» تمام اين ها به معناى دقيقى كه دارن مى گويد: «به حس
ــت تا جايى كه به كار لطمه نزند، آن ها  اما چون بخشى از شخصيت گوينده هاس

را نگه داشتم.
 همين طور اسم صوتى كه داللت برحالت نفسانى نويسنده دارد را نياوردم. در 
ــند برخورد  جايى خواندم كه راجع به كتاب گفته بودند: با اين گفت و گو مثل س
ــته ام «زنگ در را مى زنند». اما دليل چنين اتفاقى  شده است. زيرا من مثال نوش
فقط وفادار بودن نيست داليل ديگرى هم دارد. مى توان گفت در نمايشنامه گاهى 
ــخصيت و بازيگر مى آيد و ديالوگ او را مى سازد. براى  دستور صحنه به كمك ش

مثال در قسمتى از كتاب مى خوانيم:
ــهودى بينديشيم و باطنى  ــت كه هميشه ش ــيرى: آيا سرنوشت ماس «گلش

بينديشيم؟
ــت. من فيلسوف  ــواد بنده مقدار زيادى خارج اس بهار: اين ها واقعا از دايره س
ــتم كه جواب بدهم، ولى  ــائل تاريخى - اجتماعى نيس نيستم يا متخصص مس
كوشش مى كنم كه استنباط هاى خودم را بگويم ولى رويش تكيه نمى كنم واقعا. 

مى خواهيد يك چايى بياورم براى تان؟
گلشيرى: اگر مى خواهيد.
{ضبط را قطع مى كنند}

گلشيرى: بفرماييد
بهار: آنچه ما به طور كلى... بگذاريد من چراغ را...

گلشيرى: ما يك كم اين الى در را باز كرديم.
بهار: براى من هيچ اشكالى ندارد.

گلشيرى: كرديم ديگر.
{زنگ در را مى زنند. نوار را قطع مى كنند}

گلشيرى: آقا خيلى جاى مهمى است ها.
بهار: بنده يك چيزى سرهم مى كنم.

گلشيرى: نه تو را به خدا. {بهار مى خندد}
بهار: من فكر مى كنم كه فرهنگ ما واقعا توانسته جهات بسيارى اش را در اين 
ــال ادامه بدهد و ادامه يافته از جهات متعددى. چيزى كه خيلى  دو، سه هزار س
به گمان من عمده است و اين روزها گرفتارى بزرگى براى ماست اين عدم توجه 

تاريخى ا ست كه ما پيوسته نشان داده ايم در اين فرهنگ مان.
گلشيرى: يعنى ديد تاريخى داشتن.

به نظر مى رسد كه در اين قسمت از گفت و گو بهار وقت مى خواسته تا جوابى 
ــخ  ــتور صحنه به كمك او آمده تا چنان پاس ــش پيدا كند.اين دس در خور پرس
ــتور صحنه ها به گفت و  ــانى را بيان كند. بنابراين به زعم من همين دس درخش
ــت. اين گفت وگو، گفت وگوي هوشنگ گلشيرى با مهرداد بهار  گو معنا داده اس
ــيرى از اين هم كالمى فهميدن كنه  است، نه گلشيرى و مهرداد بهار. قصد گلش
كار بهار است. جايى از صحبت، بهار فردوسى را به مراتب برتر از نظامى مى داند و 
داستان گويى نظامى را نفى مى كند. در اين قسمت منتظر بودم گلشيرى پاسخى

ــانى كه كارهايش را مطالعه كرده اند)  بدهد زيرا شيفتگى او به نظامى(براى كس

مطلقا پوشيده نيست اما سكوت مى كند.
ــى هر دوى آن ها كه  ــيرى به جز سابقه  سياس در مورد مشتركات بهاروگلش
زدگى عجيبى نسبت به حزب توده دارند، مى توان به اين اشاره كرد كه گلشيرى 
ــى رفته و چنين گفت و گوهايى ضبط  ــراغ كس تنها دو بار ديگر در زندگى اش س
ــت و ديگرى مادرش كه از نوارهاى  كرده است. يكى از آن ها سيمين دانشور اس
ضبط شده با مادرش «جن نامه» پديد آمد. شباهتى بين نوشتن آن نوارها و خلق 
ــراغ چيزى به نام «جن»(به  جن نامه و گفت و گو با بهار وجود دارد و آن رفتن س
نقل از گلشيرى) است. جن هايى كه همچنان در جهان معاصر با ما هستند. جن 
ــان كامل، قدرت مطلقه، عقل گريزى و ... براى همين است كه  مرد ساالرى، انس
ــد بگوييد اندكى عقل؟» و بهار  مى گويد: «در كنه كارتان آقاى بهار، نمى خواهي
ــيارى هم عقل» در واقع هردوى آن ها در تمام كارهاى شان  پاسخ مى دهد: «بس
ــتند. جهان اسطوره گذشته را بايد  به دنبال تعيين جايگاهى براى اسطوره هس
مطالعه كنيم تا بدانيم اين ماى تاريخى-فرهنگى(كه مطلقا جغرافيايى نيست) 
ــيم؟او در پايان به دو  از كجا آمده و چطور مى توانيم از آن بگذريم و خردگرا باش
ــوم كه به زودى  ــاره كرد و گفت براى چاپ س ــى در متن كتاب اش ايراد ويرايش
ــت در پايان صحبت هاى  ــود اين ايرادات اصالح شده اند.دبير نشس توزيع مى ش
باربد گلشيرى، قسمتى از نوار صوتى صحبت هاى گلشيرى با بهار را براى حضار 

پخش كرد.   
كارى با حجم كم و محتواى ارزشمند

در ادامه محمود جعفرى دهقى (از بنيانگذاران رشته ايران شناسى در دانشكده 
ــگاه تهران) در ارتباط با ما و جهان اساطيرى گفت: «در باب اين اثر  ادبيات دانش
ــترده است.  ــيع و گس ــيار وس مى توان گفت: حجم كار ظاهرا كم، اما محتوا بس
ــت مهرداد بهار ناميد. تمام پژوهش هاى بهار و مسائل  مى توان اين اثر را مانيفس
مطروحه در آثارش در اين مصاحبه به خوبى و روشنى بيان شده است. حيرت آور 
ــيرى صرفا در قالب يك متخصص ادبيات نيست، بلكه  است كه سوال هاى گلش
ــى و تحول تاريخى اساطير ايران  نشان مى دهد ايشان در زمينه اسطوره شناس

نيز صاحب نظر بوده اند.
ــده در كتاب، ادامه خواهم داد.   من كالمم را با توضيح برخى عناوين بيان ش
ــتان هايش است. از نكات جالبى كه بهار  اولين مطلب، شاهنامه و خاستگاه داس
مطرح مى كند اين است كه مى گويد: «من در جريان اتفاقات سياسى گذشته ام 
به جايى رسيدم كه علل و منشأ هر چيزى را بررسى مى كنم و آنچه در فرهنگ و 
ــى علل به وجود آمدن و تحول بعدى هر حادثه  تاريخ براى من جالب است بررس
ــطوره مى پردازد و خواننده  مى تواند نهايت  است». ايشان به تفاوت حماسه و اس
ــتفاده را از اين تعاريِف كامل ببرد. بهار تفاوت دين و اسطوره را اين گونه بيان  اس
مى كند:دين مرحله پيشرفته تر و متمدنانه ترى از جهان اساطير است. بنابراين 
اسطوره ها به مرور بدل به اديان مى شوند. نكته بعدى كه در كتاب حايز اهميت 
است پاسخ به اين پرسش است كه آيا ما برگرفته از هندو اروپاييان هستيم يا خير؟ 
بر خالف آنچه در كتاب هاى درسى مى خوانيم مى توان گفت: انديشه ايران شهرى 
ــت. اين سه تمدن يكى  حاصل برخورد سه تمدن بزرگ در فالت ايران بوده اس
آريايى  ها هستند كه به اين سرزمين آمده اند، دوم اقوام بومى كه در اينجا ساكن 
بودند و سوم همسايگان ايران كه همان ملت هاى آسياى غربى هستند. نمى توان 
ادعا كرد كه ما فقط آريايى هستيم و امروزه چنين تفكرى مردود است زيرا ايران 

آميخته اى از اقوام مختلف است.
ــه هاى ايرانى به وجود  ــياى غربى بر انديش  بهار در ادامه بحث از تاثيرات آس

پديده خير و شر اشاره مى كند و اظهار مى دارد كه مساله  خير و شر خاص ايران و 
ايرانيان نيست، بلكه در اديان پيش از آن هم وجود داشته است. در واقع انديشه 
ايرانى را مى توان حاصل برخورد عقايد اديان مختلف دانست. اين كتاب، مخاطب 
خود را به فكر فرو مى برد. براى مثال درباره سقوط ساسانيان تا به امروز كتاب هاى 
ــت اما بهار دليل آن را دو چيز مى داند: 1- تضاد ساختار  ــده اس زيادى نوشته ش
ــاختار دينى و 2- نزاع فرقه هاى دينى. در فصول بعدى ما و جهان  اجتماعى با س
ــاطيرى، حول محور تقدس گاو و جايگاه آن در فرهنگ ايرانى صحبت شده  اس

است.
ــود.  ــمرده مى ش ــياى غربى گاو محترم ش ــى آس ــگ ايرانى و حت  در فرهن
ــد. در آن دوره،  ــبت مى دهن ــز نس ــرى ني ــن مه ــه دي ــدن آن را ب ــى ش قربان
ــد و مى توان  ــش مى رقصيدن ــردن گاو، دور خون ــى ك ــد از قربان ــان ها بع انس
ــد». ــم باش ــده اى از همين مراس ــم بازمان ــماع ه ــه رقص س ــال داد ك احتم

ــبرد گفت و گو دارد  ــيرى نقش مهمى در پيش دهقى در ادامه كالم گفت:«گلش
ــانى از بهار را مى شنود.  ــخ هاى درخش ــيارانه چنين پاس ــوال هاى هوش او با س
ــه به هزاره ــاره كردند كه حماس ــكل گيرى حماسه اش ــان درباره زمان ش ايش

ــرور تكامل پيدا  ــده و به م ــردد. از آن زمان آغاز ش ــالد باز مى گ اول پيش از مي
ــار خواند». ــر آثار به ــه كمك ديگ ــا دقت و ب ــاب را بايد ب ــت. اين كت كرده اس

در پايان نشست سيد حسين مجتهدى با ديدگاهى روان-جامعه پژوهانه سراغ 
ــت: «متن ما و جهان اساطيرى صامت نيست، پويايى  اين اثر رفت. او اظهار داش
دارد و به ديدگاه فرويد اسطوره نوعى بازنمود روان انسان است. همچنين درباره 
ــطوره ها كه در صفحات ابتدايى اين كتاب بيان مى شود مى توان  ازلى بودن اس
گفت اسطوره چون با ضمير ناآگاه بشر در پيوند است پايان پذير نيست، بنابراين 

اسطوره، ضميرناآگاه و رويا زمان زدوده هستند».
دبير نشست در انتهاى همايش به نثر جذاب كتاب اشاره كرده و گفت: «اين 
ــانى كه با اسطوره آشنايى  ــت و حتى براى كس كتاب نوعى آشتى با اساطير اس
ــرنخ هايى براى مطالعه بيشتر  كامل ندارند جذاب به نظر مى رسد. همچنين س
به خواننده خود مى دهد زيرا هر دو طرف گفت و گو در سال هاى پختگى گرايش 

عجيبى به اساطير ايرانى داشتند».

ــير  همانند هر عرصه بديع و نوظهور ديگر در مس
تجربه گرايي و با مقصد رسيدن به كمال، سينماي 
ــبت به آن، در كشور  ــتند و نگاه رواج يافته نس مس
ــداول و تا حدي  ــوب هاي مت ما همچنان  با چارچ
تثبيت شده همراه است كه گذر از آن ها نه محال كه 

دست كم،راحت نيست.
ــي يكي، دو  ــن عرصه ط ــث عجيبي كه اي مباح
ــر گذرانده،همچون رفتاري كه در  ــال پيش از س س
ــوندگانش  ــدارد» با مصاحبه ش فيلم «تهران انار ن
ــتفاده از كالم خود آن ها  ــاى اس درگرفت كه به ج
ــا لحن مطلوب  ــان را ب در مصاحبه ها،حرف هاى ش
ــاز مى گفت و در عوض، تصاوير  خود در گفتار متن ب
ــت هاى پيش يا پس از  ثابت و صامتى از آن ها با ژس
ــان مى داد،يا جدل هايى كه همواره در  مصاحبه نش
ميان مستندسازان حاضر در يك جشنواره داخلى 
ــتند بودن يا نبودن فيلمى كه عناصرش  بر سر مس
ــنواره  ــده در مى گيرد از جمله در جش چيدمان ش
ــران حاج عباس  مستند كيش در مورد فيلم همس
ــترس  ــن عبدالوهاب،تنها نمونه هاى در دس محس
ــيدن به  ــتند كه كيلومتر ها فاصله را براي رس هس
ــتند  ــى تجربه گرى در عرصه مس افق هاى اليتناه
ــينما حقيقت برخالف  نشان مي دهند.جشنواره س
ــهورتر اين حوالي ،  ــنواره هاى قديمى تر و مش جش
عنوان «بين المللى» را تنها با خود يدك نمى كشد 
و مى كوشد تصويرى واقعى و همه جانبه از پديده ها 
و جريان هاى مهم روز حيطه اختصاصى خود يعنى 
مستندسازى در جهان ارائه دهد و گواهش فيلم هاى 

حاضر در آن است كه در ادامه خواهد آمد.
چارسو در هياهوي جشنواره دوازدهم

امسال براى سومين سال پياپى پرديس سينمايى
ــل عالقه مندان  ــك هفته محف ــو، به مدت ي چارس
ــت. دوازدهين دوره جشنواره  سينماى مستند اس
سينما حقيقت در روزهاى 18 تا25آذر 97، با شعار 
ــات  ــت» كه از فرمايش «حقيقت بهترين راهنماس
ــه 634 فيلم در دو  ــت وبا عرض حضرت على(ع) اس
ــيد محمد  ــى و به دبيري س بخش ملى و بين الملل
مهدي طباطبايي نژاد در حال برگزاري است.پيش 
ــتندها در پرديس سينمايى  ــروع نمايش مس از ش
ــت كه به دليل حضور  چارسو،اين تصور وجود داش
ــام در بخش ملى  ــازان بن ــار مستندس كمرنگ آث
ــبت به دوره گذشته  ــتقبال مردم نس جشنواره، اس
ــالن هاى شلوغ سينمايى  كمتر باشد اما وقتى به س
پرديس سر مى زنيد و با مخاطبانى مواجه مى شويد 
ــته اند،  ــالن نشس كه گاهى تا انتهاى نمايش در س

ــال و نوپا به  ــد كه يك جريان فع متوجه خواهيد ش
حوزه مستندسازى كشور ورود كرده است، جريانى 
كه مخاطب خود را مى شناسد و با ورود جسورانه به 
ــروز آدم ها،تصويرى  حوزه هاى نزديك به دنياى ام
ــدگان مخاطب قرار  نزديك به واقعيت را مقابل دي
ــى از اين جريان نوپا كه در سال هاى  مى دهد.بخش
اخير به يك بالندگى در حوزه مستندسازى رسيده 
ــنواره حضور جدى داشته است،  ــال در جش و امس
مستندسازانى هستند كه سال ها اتهام عزلت نشينى 
از جريان اصلى سينماى كشور را به دوش كشيده اند.

ــازان به ويژه  يكى از نقدهايى كه به برخي مستندس
در حوزه هاي سياسي وارد مى كردند اين بود كه اين 
ــازان به بهانه نقد نهادهاى دولتى، از جريان  فيلمس
ــان در  ــينما دور افتادند و عرصه رقابت ش اصلى س
ــت. اما امسال  ــده خودشان اس محافل شخصى ش
ــاهد آثارى از همين  در جشنواره سينما حقيقت ش
ــال هاى اخير در  ــه در س ــتيم ك ــا هس جريان نوپ
حوزه هاى مختلف مستندسازى ورود كرده اند. يكى 
از فيلم هايى كه با استقبال بسيار روبه رو شد، مستند 
ــا اكبرى بود.  ــاخته مين «ميدان جوانان سابق»س
اكبرى به واسطه تجربه در حوزه روزنامه نگارى مورد 
ــانه و هنرمندان بود و  شناخت بسيارى از اهالى رس
چهره هاى زيادى هم براى ديدن فيلم او به چارسو 
ــى،  آمده بودند؛ افرادى از طيف هاى مختلف سياس
ــدان كه در ميان  فرهنگى، اجتماعى و البته هنرمن
ــته طائر پور، رضا  ــان بني اعتماد، فرش آن ها،رخش
ــاكري هم ديده مي شدند.فيلمي  كيانيان و غزل ش
كه مينا اكبري آن را به احمدرضا دالوند،گرافيست 
ــته  ــم او هم حضور داش ــته كه در فيل تازه درگذش
ــتاده  ــويق ايس تقديم كرد و در پايان پنج دقيقه تش

ــت.البته فيلم هاى  حاضران در سالن را در پي داش
ــنواره تاكنون كم نبودند؛كامران  تقديمى اين جش
ــى يار» فيلمش را به رحيم  جاهدى كارگردان «س
ذبيحى،مستند ساز به قتل رسيده و زينب تبريزى 
كارگردان «تمام چيزهايي كه جايشان خالي است» 
فيلمش را به مهناز عليمرداني،يكي از زنان حاضر در 
فيلم تقديم كرد.از ميان فيلم هاي مستند سياسي كه 
احتماال پربحث نيز خواهد بود مي توان به فيلم هاي 
«آن زمستان» ساخته احمد شريف زاده كه درباره 

ــزدي بود و  ــت ا... مصباح ي ــل از زندگي آي يك فص
همچنين به فيلم هاي «پدر طالقاني» به كارگرداني 
محمد علي محمد دوست ، «بهارستان،خانه ملت» 
به كارگرداني بابك بهداد و ... اشاره كرد.به طور كلي 
در اين دوره نه تنها مستند هاي خارجي با استقبال 
ــال هاي قبل روبه رو شدند  چند برابري نسبت به س
بلكه فيلم هاى ايرانى هم به اندازه اى مورد استقبال 
قرار گرفتند كه بسيارى براى ديدن فيلم ها مجبور 

شدند در فضاى خالى سالن ها بايستند.

ــانس هاي ــالن ها به ويژه در س حتي در بعضي س
شب،گروه گروه ازتماشاگراني ديده مي شدند كه روي 
پله هاي كناري و زمين نشسته و محو تماشاي فيلم ها
ــلوغي،موفق ــده اي هم در اين ش بودند.بماند كه ع

ــه گردانندگان  ــدند كه البت ــاي فيلم ها نش به تماش
ــكل نيز چاره اي  ــنواره براي اين مش اين دوره از جش
ــانس 10 تا 12 انديشيده اند.به اين صورت كه در س
شب،پر راي ترين و پرطرفدار ترين فيلم روز را بازپخش

ــينمايي  ــالن س مي كنند.همچنين فيلم ها در 6 س

پرديس چارسو و با عنوان،مسابقه ملي،مسابقه بين 
ــاي ويژه،خارج از  الملل،كارگاه تخصصي،نمايش ه
مسابقه،پرتره،چشم انداز سينماي مستند كشورهاي 
آلماني زبان،مستند هاي انقالب اسالمي، فيلم هاي 
ــتند معدن و صنايع معدني ايران،جايزه شهيد  مس
ــتند  ــنواره مس ــه يك جشنواره:جش آويني و آيين

تسالونيكي يونان به نمايش گذاشته مي شوند.
تنوع سوژه ها و زاويه ديد متفاوت 

امسال 70 فيلم در بخش مسابقه ملى جشنواره 
ــا نگاهى به جدول  ــينما حقيقت حضور دارند و ب س
ــوع در پرداخت  ــه تن ــار مى بينيم ك ــران اين آث اك
ــن دوره از  ــى از ويژگى هاى مهم اي ــوژه ها يك به س
ــينما حقيقت بوده است و شاهد حضور  جشنواره س
آثارى هستيم كه از زاويه نگاه هاى مختلف به مسائل 
ــاوى نقدهاى اجتماعى  ورود كرده اند. آثارى كه ح
ــانه اى به  ــن، فضاى رس ــتند.با وجود اي جدى هس
برجسته سازى آثارى عالقه مند است كه به حواشى 
ــتى پرداخته و با كمك تصاوير  سياسى و ژورناليس
ــزود كه  ــده اند.در انتها بايد اف ــد ش ــيوى تولي آرش
ــت پر تالش براي نشان  سينماى مستند روندي اس
دادن هرچه بيشتِر بخشي از جهان براي يك بخش 
ديگر از جهان؛جهاني با زاويه ديد مستند ساز كه با 
نگاه به آن، مي بيند، مي پردازد و خلق مي كند و در 
ــن مخاطبان اثرش  نقطه اي ديگر،جهاني را در ذه
ــال هاي اخير و به  مي پروراند.اين جشنواره طي س
اقتضاي رشد  مستند سازاني كه هرروز به اين عرصه 
ــده و از  ــه روز پر اهميت تر ش ــي كنند،روز ب ورود م
وجهى ديگر، جدى ترين عرصه براى رقابت و نهايتا 
بالندگى فضاى مستندسازى در كشور شده است كه 
اميد است اين روند مستمر بوده و شاهد ادامه رشد 
ــنواره هاي ديگر داخلي  اين جشنواره،همپاي جش

چون فجر باشيم،البته به دور از تمام حواشي آن!

    جشنواره بين المللي «سينما حقيقت» به ايستگاه دوازدهم رسيد    

جشنواره حقيقت،ميزبان واقعيت!

نيم نگاه

به بهانه  برگزارى نشست انجمن ايران شناسى دانشگاه تهران درباره  كتاب «ما و جهان اساطيرى» واكاوى شد

جدال خير و شر در ما و جهان اساطيرى

گروه فرهنگ و هنر

باربد گلشيري
               تمام تالش من اين بود كه صداى بهارو گلشيرى را بشنويم. يادم مى آيد رضا دانشوردر پياده كردن 

گفت و گوى مفصل خود با كامران ديبا نيز چنين تالشى داشت اما شكسته نوشته بود.من به تاثير از بهار و 
گلشيرى تصميم گرفتم شكسته ننويسم زيرا با تغيير در نحو مى توان توهم زبان محاوره را ايجاد كرد. 

بهار و گلشيرى هر دو جدا از تخصص هاى ديگرشان تسلط زيادى به زبان دارند

محمود جعفري دهقي
               در باب اين اثر مى توان گفت: حجم كار ظاهرا كم، اما محتوا بسيار وسيع و گسترده است. مى توان اين اثر را 
مانيفست مهرداد بهار ناميد. تمام پژوهش هاى بهار و مسائل مطرح شده  در آثارش در اين مصاحبه به خوبى و 
روشنى بيان شده است. حيرت آور است كه سوال هاى گلشيرى صرفا در قالب يك متخصص ادبيات نيست، 

بلكه نشان مى دهد ايشان در زمينه اسطوره شناسى و تحول تاريخى اساطير ايران نيز صاحب نظر بوده اند

حانيه درى 

امسال 70 فيلم در بخش مسابقه 
ملى جشنواره سينما حقيقت حضور 
دارند و با نگاهى به جدول اكران اين 
آثار مى بينيم كه تنوع در پرداخت به 

سوژه ها يكى از ويژگى هاى مهم اين 
دوره از جشنواره سينما حقيقت بوده 

است و شاهد حضور آثارى هستيم 
كه از زاويه نگاه هاى مختلف به 

مسائل ورود كرده اند، آثارى كه حاوى 
نقدهاى اجتماعى جدى هستند

يكى از نقدهايى كه به برخي 
مستندسازان به ويژه در حوزه هاي 
سياسي وارد مى كردند اين بود كه 

اين فيلمسازان به بهانه نقد نهادهاى 
دولتى، از جريان اصلى سينما دور 

افتادند و عرصه رقابت شان در 
محافل شخصى شده خودشان 

است  اما امسال در جشنواره سينما 
حقيقت شاهد آثارى از همين جريان 
نوپا هستيم كه در سال هاى اخير در 

حوزه هاى مختلف مستندسازى ورود 
كرده اند


