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كاسه نمد

حافظ« :از خطا گفتم ش��بي موي تو را مشك
ختن /ميزند هر لحظه تيغي مو براندامم هنوز»
آمده «از خطا گفتم» و من هم در تفس��ير اين
شعر ميخواهم بر خطا بگويم احتماالً دليل نرفتن
رئيس دولت به ارمنستان كه يك سفر رسمي و از
پيش اعالم شده بوده ،اين موارد است :الف -خير ،به
ممنوعالخروج بودن جريان انحرافي ربطي نداشته،
هواپيما كاس��ه نمدش مش��كل پيدا ك��رده بوده.
ب -آگاهان معتقدن��د ارتباطي با ممنوعالخروجي
كسي نداش��ته و هيات دولت يادش آمده ،اوا خدا
مرگ��م بده ،ظهر جايي دعوت داريم ،كلي هم تهيه
دي��دن ،به همين دليل نرفتهاند .ج -يك بار عرض
ك��ردم مباحثي همچون ممنوعالخروجي دخلي به
ماج��را ندارد .اطالعات دقيق در دس��ت اس��ت كه
خلبان گفته وضعيت جاده مس��اعد نيست من هم
راه رو وارد نيس��تم ،نرفتهان��د .د -گير ندين ربطي
به اون قضيه نداره! نخواس��ته بره اص ً
ال ،خوب شد؟
لس��انالغيب آورده «ميزن��د هر لحظه تيغي» اين
شعر دو معنا دارد؛ يكي اينكه من را ياد اين كاسه
بشقابيهايي مياندازد كه هر لحظه از توي كوچه،
مقابل پنجره خانه آدم رد ميش��وند و اصرار دارند
به زور همه چيز آدم را بخرند! تفسير دوم هم من
را ياد حرفهاي معاون تربيتبدني ،خانم اكبرآبادي
مياندازد كه پس از آنكه ناظر فيفا نگذاشته مسابقه
فوتب��ال بان��وان ايران ب��ا اردن برگزار ش��ود گفته
«حيثيت فيفا بازيچه يك بحريني ش��د» .مش��كل
ماجرا را دقيق متوجه نشدم پس از خانم اكبرآبادي
ميپرسم :الف -مشكل از بحريني بودن طرف است؟
يعني اگر حيثيت فيفا بازيچه يك سوريهاي ميشد
مش��كلي نبود؟! ب -دقيقاً كدام قسمت از حيثيت
فيفا بازيچه بحريني ش��ده ،قس��مت م��ورد نظر را
معلوم كنيد .ج -اگر حيثيت جاي ديگري جز فيفا
بود ايرادي نداشت؟ د -از اين به بعد به جاي آنكه
نگران حيثيت فيفا باشيد لباس تيم را با مسووالن
مربوطه چك كنيد ،مرسي!
خواجه ش��يراز گفته «موي تو را مشك ختن»
منظورش بيترديد به محمد عليآبادي بوده كه پس
از زمامداري وزارت نفت گفته «به دنبال رياست بر
نفت نيس��تم» يعني احتماالً سرپرست وزارت نفت
شده تا رياست آب و فاضالب را برعهده بگيرد! ك ً
ال
حال همه خوب است ،قبول نداريد؟

ادامهازصفحهيك

حلقه محاصره زايندهرود

صدور مجوز اجراي پروژههاي انتقال آب تنها بايد
محدود به مواردي ش��ود كه هدف تامين آب شرب
و بيم مهاجرت انس��اني باشد .حدود هفت درصد از
 ۱۳۰ميليارد آب قابل استحصال كشور (يعني حدود
 ۱۰ميليارد مترمكعب) نياز ش��رب جمعيت ايران را
برطرف ميكند .در صورتي كه مديريت خردمندانهاي
بر منابع آبي كش��ور حاكم باش��د ،در بحرانيترين
ش��رايط خشكسالي كشور هم اين ميزان آب شرب
مورد نياز قابل تامين اس��ت .شهرس��تان كاشان به
دنبال اس��تان شدن اس��ت .به نظر ميرسد از همه
مولفهها و پتانسيلهاي مورد نياز براي استان شدن
هم برخوردار باشند به جز جمعيت ،كه براي دستيابي
به اين پتانسيل هم نياز به ازدياد جمعيت دارند كه
خارج از ظرفيت و تحمل اكولوژيكي سرزمينش��ان
است و ميخواهند با انتقال آب زايندهرود -به صورت
موقت هم كه شده -اين ظرفيتسازي را انجام دهند
و مهم نيست كه به ناپايداري زيستبومهاي اطراف
زايندهرود در اس��تانهاي چهارمحال و بختياري و
اصفهان و به هم خوردن نظام طبيعي اين رودخانه
ه��م بينجام��د! البته چنين توس��عهاي كه منطبق
ب��ر خواهشهاي اكولوژيكي س��رزمين نيس��ت ،در
درازمدت به ضرر خود مردم شريف كاشان نيز بوده
و در درازمدت اين چيدمان توسعه متزلزل خواهد بود.
بار ديگر آن اصل كليدي در محيط زيست -موسوم به
پروانه -را مرور ميكنيم تا دريابيم كه اجزاي طبيعت
از چنان حساسيت و شكنندگي و ارتباطي با يكديگر
برخوردار هستند كه نميتوان واقعيت قوانين حاكم بر
آنها و توانمنديهاي بومشناختيشان را ناديده گرفت.
هم��ان طور كه مردم ديار بختياري در سرچش��مه
زاين��دهرود و كارون بزرگ بايد ب��ه حقوق مردمان
پاييندست احترام بگذارند ،مردمان ديار زايندهرود
و كارون در اس��تانهاي اصفه��ان و خوزس��تان نيز
نميتوانند حقابه طبيعي مردمان باالدست در استان
چهارمحال و بختياري را ناديده گرفته و باعث تنش
و بحران در اين اس��تان ش��وند .ما حق نداريم هيچ
بخشي از رودخانه را از حيز انتفاع خارج كرده ،آن را
نابود كنيم و حيات زيستمندان آن را به خطراندازيم.
رودخانهها به صورت طبيعي داراي حرمت هستند و
بايد همواره جريان داشته باشند .جريان رودخانهها
نشانه شادابي و نشاط يك سرزمين است و كسي حق
ندارد به بهانههاي اقتصادي ،سياسي و اجتماعي مانع
از جريان آنها شود .با اين اوصاف ،چنين طرح كالني
قطعاً بايد داراي مطالعات ارزيابي زيستمحيطي باشد.
حال پرسش اين است كه چگونه اين ارزيابي منجر
به صدور مجوز ميش��ود و چرا اين ارزيابي توس��ط
سازمان محيط زيست منتشر نميشود و در اختيار
عموم قرار نميگيرد!؟
*كارشناس منابع طبيعي

صفحه آخر
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سينماي سياسي چيست

تعهد يا سفارش؟

«س��ينماي سياس��ي» اين دوران م��ا وضعيت
عجيبي پيدا كرده است .اگر فيلم «پاياننامه» (حامد
كالهداري) متر و معيار و بضاعت واقعي «س��ينماي
سياس��ي» ما باشد ،كالهمان حس��ابي پس معركه
است .استارت اوليه در جهت واكنش به رويدادهاي
سياسي /اجتماعي سال  88در محيطي دانشجويي و
بعد يكسري تعقيب و گريزهاي بيمنطق و مبهم و
تالش ناموفق براي ايجاد تعليق و شوك در تماشاچي.
آيا اين است تعريف عيني و درست از «سينماي
سياسي»؟ تا آنجا كه ميدانيم «فيلم سياسي» اصيل
و قاعدهمند بايد از دل شرايط بيرون بيايد (حتي اگر
بخواهد با گذشته و تاريخ و آدمها برخورد تاويلپذير
ب زمانهي خود
داشته باشد) تا بتواند به خوبي با مخاط 
ارتباط برقرار كند .با آنكه مسعود كيميايي خودش
را فيلمسازي «اجتماعي » ميداند (نه سياسي) ،ولي
خيليها از «گوزنها» و «سفر سنگ» و «خط قرمز»
و «اعتراض» به عنوان نمونههاي ش��اخص و واقعي
«سينماي سياسي» ياد ميكنند .در سينماي جهان
با نمونههاي متفاوتي از اين نوع سينما مواجه هستيم.
اگر «فيلم تبليغاتي»را هم جزيي از سينماي سياسي
بدانيم« ،پيروزي اراده» خانم «لني ريفنش��تال» به
لحاظ اس��تحكام زبان بص��ري ،يك نمونهي موفق و
ماندگار در حوزهي س��ينماي مستند سياسي است.
همچنين تعداد قابل توجهي از فيلمهاي «فرانچسكو
ُرزي» مانند «سالواتوره جوليانو»« ،جسدهاي عالي»،
«الك��ي لوچيانو» و «ماجراي ماتهئي» را ميتوان به
عنوان آثار خوشساخت و قابل تعمق سياسي نام برد
يا در همين س��ينماي ايتاليا (به لحاظ بافت ملتهب
اجتماعي /سياس��ياش در بعض��ي از مقاطع تاريخ
معاص��ر و فعاليتهاي جنبش چپ) با فيلمس��ازان
شناختهشده و معتبري چون «ماركو بلوكيو»« ،اليو
پتري» و «برتولوچي» (دورهي اول فيلمس��ازياش)
در عرصه سينماي سياسي روبهرو بودهايم .اما يكي از
جنجاليترين و تاثيرگذارترين فيلمسازان سياسيساز
«كوستا گاوراس» با فيلمهاي معروف «« ،»Zحكومت
نظامي» و «اعتراف» بوده است .زماني فيلم « »Zاو
در همين ش��هر تهران در محيطهاي دانشجويي و
نمايشهاي فوقالعادهي بعضي از سينماها هواخواه
زيادي داشت و عدهاي با سوت ،موسيقي شنيدني و
پرضرباهنگ «ميكيس تئودوراكيس» را مينواختند.

اتفاق
جواد طوسي
منتقد سينما
با آنكه برخي از منتقدان و فيلمسازان «گاوراس» را
متهم به مامور سيا بودن كردند و عقيده داشتند اين
قبيل فيلمها س��وپاپ اطمينان خوبي براي جوامع
ملتهب و برخوردار از گرايشهاي راديكال هستند ولي
به هر حال او كارش را بلد بود و زبان سينما را خوب
ميشناخت .البته اگر بخواهيم با تعاريف دوستاني مثل
«فرزاد موتمن» براي اين جنس س��ينما محدوديت
بيش از حد قائل شويم و تفسير مضيقي براي آن قائل
شويم ،فقط بايد به فيلمساز مورد عالقهي ايشان يعني
ژان لوكگدار (در بعضي از مقاطع فيلمسازياش) اقتدا
كنيم يا نگاه فرماليستي «آيزنشتاين» در تعدادي از
فيلمهايش مثل «اعتصاب»« ،اكتبر» و «كهن ه و نو»
را سياسي بدانيم .فيلمساز سياسي حتي اگر بخواهد
موجس��واري كند و در باغ سبز نشان دهد و يكي به
نعل و يكي به ميخ بزند يا در برابر يك جنبش اصيل
يا انحرافي موضعگيري صريح و تند داشته باشد ،در
وهلهي اول بايد دنياي مستقل خودش را خوب تصوير
كند و فضايي باورپذير ارائه دهد .اتفاقاً فيلم سياسي
بايد بيش از گونههاي ديگر از جنس و زبان س��ينما
باش��د تا از اين طريق ،حرف��ش را به مخاطب خود
بقبوالند يا هنرمندانه او را مرعوب كند« .س��ينماي
سياسي» در ذات خود ميبايد تاثيرگذار باشد ،حتي
با كالم و ش��عارهاي دهان پرك��ن و تحريكآميز و
تهييجكننده ...فيلم سياسي /اجتماعي اگر خوب و
عاشقانه ساخته شود ،ميتواند حرف زمانهي خودش
را مثل «گوزنها» در كانون «رفاقت» بزند و بغض ما
را بتركاند يا در همراه شدن با يك سنگ آسياب ،از
ي كردن
عزت و آزادگي و روي گردهي زمين سنگين 
بگويد .اما اگر بخواهيم با جايزه دادن و نمايش يك
اتومبيل پرايد مش��كي در جلوي «سينما آزادي» و
توزيع انبوه پاكتهاي حامل برگههاي تخفيف بليت
در خانهه��ا و مغازهها خلقاهلل را به ديدن فيلمي با
برچسب سياسي ترغيب كنيم ،بدجوري سوراخ دعا
را گم كردهايم .فيلمساز «سياسيساز» يا بايد به خود
و مخاطبش دروغ نگويد و به حرفي كه ميزند اعتقاد
داشته باشد ،يا از ابزار سينما در جهت بيان ديدگاه
(ولو افراطي و يكجانبه و فرمايشي) خود ،هوشمندانه
استفاده كند .خالصهي كالم ،فيلم سياسي ساختن
كار هر كس��ي نيس��ت و َج َنم و ش��ناخت و درك
جامعهشناسانه و توانايي مضاعف ميخواهد.

اتاق فكر

از كتاب «دگرگوني» تا موسيقي گروه «آلبا»

مدرن اما بااصالت

اين روزها كتاب «دگرگوني» ميشل بوتور را كه
مرضي��ه بحريني ترجمه كرده بازخواني كردهام .اين
كتاب يكي از رمانهاي بزرگ و تعيينكننده ادبيات
فرانس��ه اس��ت كه خانم بحريني آن را بسيار شيوا و
روان ترجمه كرده است .كتاب ديگري كه خواندنش
شوق و ذوق مطالعه را در درونم بيشتر كرد «ويس و
رامين» فريده گلبو است .خانم گلبو ماجراي عشقي
«ويس و رامين» را بسيار جالب بازنويسي كرده است.
صناعت ادبي مدرن را در بازآفريني قص ه اسطورهها به
كار برده است .گلبو قصه فخرالدين اسعدگرگاني را
كه در روزگار اشكانيان ميگذرد ،به روزگار ما آورده
است .زنگرايي در «ويس و رامين» فريده گلبو بسيار
برجسته است .البته من زنگرايي را معادل فمينيسم
به كار ميبرم و معتقدم داس��تانهاي ديگر گلبو هم
در راستاي برجسته كردن زنگرايي نوشته شدهاند
ولي اين كتاب بهترين فرصت نويسنده براي برجسته
كردن اين موضوع بوده است .داستان «نفستنگي»

قطبالدين صادقي
كارگردان تئاتر
فرهاد حيدريگ��وران هم خيلي مرا متاثر كرد .اين
كتاب داستان بمباران ش��يميايي روستاي «زرده»
اس��ت .اين روستاي باستاني كه معبد اهل حق آنجا
واقع ش��ده است جزء روستاهاي مقدس است كه به
شيوهاي ناجوانمردانه در سالهاي آخر جنگ بمباران
شيميايي شده و عارضههاي آن بعد از گذشت دو دهه
هنوز به جا مانده است .اما در مورد موسيقي بايد بگويم
به تازگي يك گروه موس��يقي به نام «آلبا» را كشف
كردم .اين گروه از تركي��ب نوازندگان و خوانندگان
كرد و فرانسوي به وجود آمده است .كار تلفيقي اين
گروه شگفتانگيز است .ملوديهاي كردي با آوازهاي
مذهبي قرون وسطاي فرانسه و پرتغال تركيب شده
و همخواني فوقالعادهاي ايجاد كرده اس��ت .كارهاي
گروه «آلبا» در عين مدرن بودن بسيار اصيل هستند
و به ش��دت تاثيرگذار .راستش را بخواهيد اين روزها
گ��وش دادن به موس��يقي اين گ��روه را به خيليها
توصيه كردهام.

گزارش داخلي

اكران جهاني «جدايي نادر از سيمين» آغاز شد

بزرگترين اكران يك فيلم ايراني در فرانسه
اكران جهاني «جدايي نادر از سيمين» جديدترين
ساخته اصغر فرهادي از امروز 18 -خردادماه ( 8ژوئن)
در س��ينماهاي فرانسه آغاز ميشود .كمپاني «ممنتو
فيلمز» كه پخش جهاني «جدايي نادر از سيمين» را
پيش از جشنواره فيلم «برلين» برعهده گرفته است با
همكاري شركت «دريم لب» ( )dreamlabو نسرين
ميرشب «جدايي نادر از سيمين» را پخش بينالمللي
ميكند .نس��رين ميرشب به ايس��نا گفت« :جدايي
نادر از س��يمين» در هفت��ه اول با  106كپي در تمام
فرانس��ه اكران ميشود و در هفته دوم  40كپي اضافه
ميشود كه در مجموع  146سينما در كل فرانسه كه
 40سينماي آن در پاريس و حومه آن قرار دارد ،فيلم
را به نمايش ميگذارن��د ».به گفته اين پخشكننده
جهاني؛ به لحاظ تبليغات و تعداد سينماهايي كه فيلم
را به نمايش ميگذارند ،اكران عمومي «جدايي نادر از
سيمين» بزرگترين اكران يك فيلم ايراني در فرانسه
است .ميرشب از استقبال بيسابقه مطبوعات و منتقدان

خبر

فرانسه از اكران عمومي اين فيلم خبر داد .روز گذشته
ـ 17خردادماه ـ يك روز پيش از آغاز اكران عمومي فيلم
«جدايي نادر از سيمين» در فرانسه ،نمايش ويژهاي براي
فيلم برگزار شد .اصغر فرهادي و ليال حاتمي مهمانان
ويژه اين نمايش بودند كه در يكي از سينماهاي پاريس
برپا خواهد شد« .جدايي نادر از سيمين» گرچه هنگام
ساخت با مش��كالت فراواني روبه رو شد و سرانجام با
ح��ذف نام فرهادي به عنوان تهيهكنن��ده اجازه ادامه
فيلمبرداري صادر شد اما بعد از اكران نهتنها از سوي
منتقدان بلكه از جانب مديران دولتي هم مورد ستايش
قرار گرفت .فرهادي با اين فيلم تمام جايزههاي ارزشمند
جشنواره برلين را درو كرد .اين فيلم پس از فرانسه از 4
تيرماه ( 14جوالي) در آلمان اكران عمومي ميشود.
همچنين ناني مورتي ،كارگردان نا مدار سينماي جهان،
حق توزيع و پخش جديدترين ساخت ه «اصغر فرهادي»
را در ايتاليا خريداري كرده است و تصميم دارد آن را
بهطور گسترده در سينماهاي ايتاليا به نمايش بگذارد.

پس از انتقاد دادستان كل كشور از يك برنامه تلويزيوني

معاون سيما :ادب را رعايتكنيد

معاون س��يما در نامهاي به مديران ش��بكههاي
تلويزيوني خواستار رعايت ادب ،اخالق و حريمها شد.
به گزارش مهر علي دارابي در اين نامه كه خطاب
به مديران شبكهها نوشته شده خواستار پايبندي به
مروت و جوانمردي در برنامههاي تلويزيوني شده است.
معاون سيما همچنين از مديران شبكهها خواسته است
تذكر خيرخواهانه دادستان كل كشور را سرلوحه همه
برنامهه��اي تلويزيون قرار دهند .اين نامه در حالي به
مديران ش��بكهها ابالغ ش��ده است كه چندي پيش
دادس��تان كل كشور در تلويزيون از يك برنامه انتقاد
كرد .دادستان كل كشور در يك برنامه زنده تلويزيوني
پ��س از پخش ولهاي كه فردي نس��بت به چگونگي
وضعيت پرونده فائزه هاشميرفسنجاني سوال كرد،
گفت« :خواهش��م اين است وقتي ميخواهيد از افراد
ن��ام ببريد ،افرادي كه هن��وز حكمي عليه آنها صادر
نشده ،خودتان را جاي آنها قرار بدهيد ».او خطاب به
مجري برنامه گفت« :در رسانه به خصوص ملي با اين

ته مقالههايكرگدني

تعابير كه شما االن عنوان كرديد ،نسبت به هركسي،
بايد دقت بيشتري داشت .زماني كه اسامي افراد مطرح
ميشود ،آن فرد اگر نتواند در اين شبكه و همين رسانه
از خودش دفاع كند و توضيحي بدهد ممكن اس��ت
حقش ضايع ش��ود .كاري نداريم چه كسي باشد ،هر
كسي ميخواهد باشد ».او در پاسخ مجري كه عنوان
كرد «اين يك سوال مردمي بود» ،ادامه داد :تا حكمي
در اين مورد صادر نشده ،نبايد حرفي زد .تعابير شما
در طرح سوال يك مقدار بيشتر از آن سوالي بود كه
من شنيدم .در مورد اين مسائلي كه طرح شد ،پرونده
گش��وده شده و جاري و ساري اس��ت .دادستان كل
كشور در پايان برنامه از مجري برنامه يك دقيقه وقت
خواست كه مجري پاسخ داد :شما تنها  10ثانيه زمان
داريد .او در اين  10ثانيه نسبت به موضوعات مطروحه
در اين برنامه گفت :واقعاً ببينيم مسائل اصلي مملكت
چه چيزي است ،شايد برخي از آنها اولويت بيشتري
نسبت به موضوعاتي كه امروز به آنها پرداختيم ،داشتند.

هوشنگ گلشيري  16خرداد  1379در بيمارستان ايرانمهر تهران درگذشت

نویسنده وقت نداشت

هوشنگ گلش��یری را ا ّولین بار یكی از
شبهایی دیدم كه در كاخ جوانان اصفهان،
در خیاب��ان می��ر ،فیلم نمای��ش میدادند
– و آن ه��م چ��ه فیلمهای��ی :آنتونیون��ی،
فلینی ،ویس��كونتی ...همه ب��ه زبان اصلی
و بدون زیرنویس .یك خالصهی داس��تان
چندسطری هم به آدم میدادند و جزئیات
ماج��را را در حین تماش��ا فقط باید حدس
میزدی .قبل از نمایش فیلم ،ایستاده بودیم
توی حیاط .ی��ك نفر گفت «این آقایی كه
میبین��ی كیف دستش��ه و داره دم در قدم
میزنه هوشنگ گلشیرییه ».موهای بلندی
داشت .یك كیف مشكی زیپدار هم دستش
ب��ود كه از بس كه توش چی��ز چپانده بود
ب��اد كرده بود .تندتن��د قدم میزد و از دم
در ورودی میرفت تا وسط حیاط و دوباره
همین مس��یر را برمیگشت و اصلن به دور
و ب��رش نگاه نمیك��رد .اخمهاش توی هم
ب��ود ،توی فكر بود ،مثل این كه چش��م به
راه كس��ی باش��د و طرف دیر كرده باش��د.
دیدم چهقدر به او میآمد كه نویس��نده باش��د.
س��ال  1349بود .چاپ دوم «ش��ازده احتجاب»
تازه منتش��ر شده بود .من سال پنجم دبیرستان
بودم و هوشنگ گلشیری معلم انشا بود ،اما نه در
دبیرستان ما .احمد گلشیری – برادر هوشنگ –
معلم زبان انگلیسی بود و در دبیرستان ما بود ،اما
معلم كالس ما نبود .با او سالم و علیك میكردم و
زنگ تفریح كه میشد ،احمد به جای این كه برود
توی دفتر چای و ش��یرینی بخورد ،میماند توی
حی��اط و بچهها دور او حلقه میزدند و با بچهها
بحث میكرد و بحثها به همهچی ربط داش��ت به
ج��ز زب��ان و به جز درس و ب��ه همین دلیل من
خودم را توی حلقهی بچهها جا میكردم و هیچ
حرف��ی نمیزدم و توی هیچ بحثی هم نبودم ،اما
فقط گ��وش میدادم و خیلی خوش��م میآمد و
كی��ف میكردم از این آقامعلمی كه به جای این
كه برود توی دفتر پیش معلمهای دیگر خستگی
دركند و چای و ش��یرینی بخ��ورد ،میماند توی
حیاط و آن قدر سر پا میایستاد و با بچههایی كه
دورهاش ك��رده بودند حرف میزد تا زنگ تفریح
تمام میشد و بچهها دوباره باید برمیگشتند سر
كالس و آقای معلم هم باید برمیگشت سر كالس
و ب��ا هم��ان بچههایی كه دورهاش ك��رده بودند
راه میافت��اد میرفت به س��مت كالس و بحث و
گفتوگو تا دم در كالس ادامه داش��ت و دم در
متفرق میشدند و بچههایی كه مال
كالس بچهها ّ

نگاه

كالسهای دیگر بودند میرفتند پی كارش��ان و
معل��م ه��م میرفت پی كار خ��ودش ...و یك بار
رفتم دبیرس��تان هاتف كه هوش��نگ گلش��یری
آنجا معلم انش��ا بود و زن��گ تفریح بود كه رفتم
و دیدم درس��ت مثل همان منظرهی توی حیاط
مدرسهی خودمان و حاال به جای احمد هوشنگ
بود كه ایس��تاده بود آن وسط و بچهها دورهاش
كرده بودند و داش��ت دربارهی داس��تانهایی كه
به او داده بودند حرف میزد و نكتههایی را تذكر
جمعیت بیشتری بود و زنگ تفریح هم
میداد و
ّ
ك��ه تمام ش��د ،ولكن معامل��ه نبودند و نه خود
هوش��نگ تكانی به خودش میداد كه برود س��ر
كالس و ن��ه بچههایی ك��ه دورهاش كرده بودند
متفرق میش��دند .تا این كه نیمس��اعتی بعد از
ّ
زنگ ،س��ر و كل��هی ناظم پیدا ش��د و به بچهها
نهیب زد كه «آقایون خیال ندارند تشریف ببرند
س��ر كالس؟» و شنیدم یكی از بچهها گفت «آقا
اجازه؟ كالس همین جاس��ت!» ...و یك روز رفته
بودم دانشكدهی هنرهای زیبای دانشگاه تهران.
دیدم توی مح ّوطهی جلوی دانشكده ،دانشجوها
جمع ش��ده بودند دور یك نف��ر .وقتی كه رفتم
توی حلقهای كه دور آن یك نفر بس��ته بودند و
دیدم آن یك نفر هوشنگ گلشیری است ،اصلن
تعج��ب نكردم .این حلقه عی��ن آن حلقهای بود
ّ
كه در دبیرس��تان هاتف اصفه��ان دیده بودم .با
ای��ن تفاوت كه آنجا بچهها نوجوان بودند و اینجا

تيمسازي يا تيمداري

من كه از هيچ ندانم چه كنم با همدان

ظاهرا ً مرغ يك پا دارد و قرار نيس��ت تجربيات
گذش��ته ،چ��راغ راه آيندهم��ان ش��ود .در دوره و
زمانهاي كه ش��انس يافتن گنج براي نابرده رنجها
به مراتب بيش��تر ش��ده اگر عالم و آدم هم با هزار
دليل و برهان اب��راز مخالفت كنند اهميتي ندارد
چ��را كه همدان بايد در ليگ برتر حضور داش��ته
باش��د .اص ً
ال چه دليلي دارد كه نگران تيمي – يا
بهتر بگويم ش��هري – باش��يم كه با تالش و خون
دل بس��يار پس از چند س��ال حضور در ليگهاي
سه و دو و يك توانسته است خود را با شايستگي
به ليگ برتر برساند؟!
رفس��نجان ش��هري اس��ت كه حتي نيمي از
امكان��ات همدان را هم ن��دارد ولي به لطف تدبير
و تالش و ثبات قدم توانس��ته به حق خود برسد؛
حقي كه متاسفانه – الاقل در فوتبال ما – دادني
است نه گرفتني!

درنگ

جالبترين نكته اين موضوع (هبه امتياز سهميه
ليگ برتري مس رفسنجان به همدان و نفت تهران
ب��ه اراك) تناقض آن با «اصل عدالت» آن هم در
دوره شعار «عدالتمحوري» است .اينكه مسووالن
س��ازمان تربيت بدني يا فدراسيون فوتبال به چه
حقي ميخواهند نتيج��ه تالشها و خوندلهاي
چندس��اله جوانان و مديران رفس��نجاني و تهراني
را ضايع كرده و دودس��تي به دوس��تان همداني و
اراكيش��ان هديه دهند و چه كس��ي پاس��خگوي
رفس��نجانيها و تهرانيه��ا خواهد بود نخس��تين
پرسش��ي اس��ت كه به ذهن هر ش��نونده منصفي
متبادر ميشود.
ديگر آنكه استانهاي خراسان رضوي ،شمالي
و جنوبي ،اردبيل ،مازندران ،لرس��تان ،سمنان و...
ني��ز نمايندهاي در ليگ برتر ندارند .بنابراين همه
اين استانها هم قابليت دريافت امتياز مورد بحث

برنامه «نود» و انتقال تيمهاي تهراني به شهرستانها

تصميمگيري در تاريكي مطلق

زمان��ي كه برنامه اين هفته «نود» را تماش��ا
ميكردم به ياد ش��هر اشتوتگارت آلمان افتادم.
يك س��الي بود كه در آن شهر هر روز تظاهرات
دائمي از س��وي مردم انجام ميگرفت .دليل آن
ه��م اعتراض به اختصاص بودج��ه هنگفتي بود
كه دولت براي تغيير س��اختار ايس��تگاه مركزي
راهآه��ن اين ش��هر تصوي��ب كرده ب��ود .بعد از
ماهه��ا اعتراض ،دولت آلمان تصميم گرفت يك
سياس��تمدار بازنشسته قديمي را انتخاب كند تا
با مردم گفتوگو كند .مذاكرات هفتهها به طول
انجاميد و در نهايت نتيجه آن تصويب قانوني بود
مبني بر اينكه از آن پس پروژههاي بزرگ پيش
از تصويب دولت ،به همهپرس��ي مردم گذاش��ته
ش��ود .اين قانون جلوي بسياري از تضادها ميان
دولت و مردم را گرفت .اين قانون سبب ميشود
اقدام��ات و پروژهه��اي بزرگ كه توس��ط دولت
انج��ام ميگيرد ،پيش از آنك��ه با مخالفت مردم
مواجه ش��ود ،به همهپرسي گذاشته شود تا نظر
مردم اعمال ش��ود .بايد قبول كرد در بسياري از
زمينهه��ا غربيها از ما جلوترند ،پيش��رفتهترند.
در فوتب��ال ني��ز ما س��عي كردهاي��م از غربيها
كپيبرداري كنيم .اما به جاي اينكه از پيشرفت و
نقاط مثبت فوتبال در مغربزمين كپي برداريم،
از دستكاريها ،فساد و  ...كپي كرده و ميكنيم.
همين باعث ش��ده فاصله فوتبال ما با آنها حفظ
ش��ود .معتقدم سياس��ت جهان��ي فوتبال نيز در
همين راستاست؛ اينكه آنها ميخواهند فاصلهها
باقي بماند .آنها مشكالت خودشان را كه به آنها
دچار هس��تند به فوتبال ما ص��ادر ميكنند .در
اين س��و هم ما به جاي اينكه راهحلهاي آنها را

كپي كنيم مش��كالت را كپي ميكنيم .آنها براي
اينكه پروژههاي بزرگشان به مشكل نخورد ،چه
ميكنند؟ يك همهپرسي ميگذارند .با تماشاي
برنامه «نود» در دوشنبهشب متوجه شدم كه اين
اقدامات در اين مكان و فضا امكانپذير نيس��ت.
پروژهاي كه در گذشته شكست خورده و جواب
منفي گرفته دوباره تكرار ميشود .در اينجا بايد
اعتراف��ي بكنم .من زماني كه تيم «پاس تهران»
به ش��هر همدان منتقل ش��د ،جزء موافقان اين
انتق��ال بودم .چون ميديدم ني��روي انتظامي و
ته��ران ديگر پ��اس را نميخواهد .اي��ن تيم به
مرحله خاصي رس��يده بود .و اينكه سرانجام اين
تيم يك منزلي پيدا كرده اس��ت .اما با وضعيتي
ك��ه براي اين تيم و ديگر تيمهاي انتقالي پيش
آمده ،متوجه ش��دم اين اقدام اشتباه است .شما
اگ��ر يك گياه��ي را از زمين بكني��د و به زمين
ديگ��ر منتق��ل كنيد ،زمين ب��ه زمين كنيد ،آن
گياه خش��ك ميشود .همان گونه كه تيم «پاس
تهران» خش��ك شد .اكنون دوباره اين اتفاق در
حال رخ دادن اس��ت .و اين نشانه اين است كه
ما با آدمهاي منطقي روبهرو نيس��تيم .ليگهاي
اروپاي��ي را ببيني��د .بوندسلي��گاي آلم��ان را
ببيني��د .چقدر قانونمند و منظم هس��تند .تيمي
ك��ه ميخواهد ب��ه ليگ باالتر صع��ود كند بايد
تمام ش��رايط را داشته باشد .اين شرايط از قبل
مشخص شده است .جاي چانهزني وجود ندارد.
«مس سرچشمه» صعود كرده ،يكباره ميگويند
صاح��ب اين تيم با ديگر تي��م ليگ برتري يكي
اس��ت .اين عدم قانونمن��دي يكي از داليل عدم
نتيجهگيريه��اي فوتب��ال ماس��ت .زمان��ي كه

جعفر مدرسصادقی
داستاننويس
جوان ،آنجا فقط پس��ر بودن��د و اینجا هم
پس��ر بودند و هم دختر .داستان میدادند
و داس��تان میگرفتن��د .ت��وی حاش��یهها
یادداش��ت نوش��ته بود و ت��ازه توضیح هم
میداد ب��ه طرف .به یك نفر عتاب میكرد
و به یك نفر میگفت «تو بهتر شدی نسبت
به داس��تان قبلی ،اما هنوز باید خیلی كار
كنی ».داس��تانهایی را كه گرفته بود قول
م��یداد كه تا آخر همی��ن هفته و حداكثر
تا ش��نبه یكش��نبهی بعد بخواند ...یكی از
گلههای او همیش��ه ای��ن بود كه چرا نباید
مجل��های باش��د كه دس��ت او باش��د تا او
داس��تانهای «بچهها» را توش چاپ كند.
چند سال بعد ،یك مجموعه از داستانهای
ش��اگردهای خودش منتش��ر كرد به اسم
مقدمهای از استاد .او
«هش��ت داستان» ،با ّ
حاال فقط معلم نبود ،اس��تاد هم بود و یك
عالمه شاگرد و نوچه و دستپرورده و مقلد
داش��ت .مجلهی «مفید» بخ��ش ادبیاتش
را س��پرد دس��ت او .و برای ای��ن كه ثابت
كن��د ك��ه فقط داس��تان ش��اگردها و نوچههای
خ��ودش را چ��اپ نمیكند ،یك داس��تان هم از
غریبهای چاپ كرد كه فقط یك س�لام و علیكی
از س��الهای معلمیاش با او داشت ...با این همه،
با دلخوری چاپ كرد و ش��اكی بود شدید .گفت
«تو كی میخواه��ی تكنیك یاد بگیری؟» گفتم
«هیچ وقت ».گفت «آخه اینجا همهچی معلومه:
معلومه كه هر كسی با هر كسی چه نسبتی داره،
معلومه كه فالن جا كجاس��ت ،معلومه كه ماجرا
در چه زمانی اتفاق میافته »...گفتم «خب ،چاپ
نكنی��د ».حرفی نزد .گفتم «یادتون هس��ت یك
زمانی میگفتید هیچ مجلهای داس��تانهای ما را
چاپ نمیكنه؟ حاال هم توی این مجله هس��تید
و ه��م توی مجلههای دیگ��ه »...واقعن میگفت
«داستانهای ما» .خودش را پرچمدار یك گروه
داس��تاننویس میدانس��ت كه آمدهاند تا همهی
س��نگرها – یعنی همهی مجلهها – را فتح كنند.
و «تكنی��ك» برای او یعنی پیچیده كردن ماجرا.
خود نوشتن برای او و برای مقلدهای فراوانی كه
داش��ت (و هنوز هم دارد) كار پیچیدهای نبود (و
نیس��ت) و اما اصل ماجرا همانا «تكنیك» است
و آن بالی��ی ك��ه با «تكنیك» س��ر یك ماجرای
دودوتا چهارتا میآوری .عش��ق استادی هرگز او
را رها نكرد .حتا وقتی كه مینوشت .و وقتی كه
مینوشت ،همان معلم و استاد بود كه مینوشت،
نه نویسنده .نویسنده وقت نداشت.

علي بختيار
مدرس دانشگاه
را دارند هر چند تنها راه درست آن است كه همه
اين اس��تانها نيز در كنار همدان و اراك از طريق
قانوني و به شكل جوانمردانه يعني مبارزه در ليگ
يك به ليگ برتر برسند.
تردي��دي نيس��ت ك��ه انتقاله��اي بيضابطه
تيمهاي ليگ برتري كه بر اس��اس دستور رياست
قبلي س��ازمان تربي��ت بدني و سرپرس��ت فعلي
وزارت نفت آغاز شده و با فشار معاون اول محترم
رئيسجمهور ادامه دارد تجربهاي شكس��تخورده
اس��ت كه عالوه بر تباين آشكار با «اصل عدالت»،
با روحيه و منش پهلواني و «رقابت سالم در شرايط
برابر» نيز در تضاد است .شايد هنوز هم براي اصالح
اي��ن روي��ه غلط و احقاق حق مردم رفس��نجان و
نفتيهاي تهران دير نباش��د؛ ضمن آنكه ترديدي
ندارم كه مردم شريف اراك و همدان هم اينگونه
«تيمسازي» و «تيمداري» را نميپسندند.

بهمن فروتن
كارشناس ورزش
اروپاييه��ا نتيج��ه ميگيرن��د به خاط��ر همان
همهپرسيهاست .همهپرسي كه در اينجا اهميت
ندارد .بايد بگويم قانونمندي در فوتبال ما كمتر
از فروش��ندگان دورهگرد است .فروشندهاي كه
يك چرخدستي دارد باالخره ميداند شهرداري
كجا براي فروش جنسش جا تعيين كرده است،
كجا بايس��تد ،از نظر بهداشتي بايد چگونه باشد
و ...ام��ا فوتب��ال ما هنوز كه هنوز اس��ت از نظر
قانونمندي همس��طح افغانستان ،پاكستان ،نپال
و  ...اس��ت .يكس��ري قوانين ،قوانين كه نه رسم
و رس��وم «مندرآوردي» بگويم بهتر است ،اجرا
ميش��ود .كس��اني از راه ميرس��ند ،آنهايي كه
تاثيرگذارترن��د تصمي��م ميگيرن��د .در برنام��ه
«نود» آن چيزي كه باعث تعجبم ش��د اين بود
كه همه افرادي كه صحبت كردند ،كه بيشترشان
هم مس��وول بودند ،س��خنان منطق��ي گفتند و
ميگفتند اين انتقالها اقدامي اش��تباه است اما
ب��از هم اين اتفاق در حال رخ دادن اس��ت .من
هميش��ه گمان ميكردم عدم موفقيت فوتبال ما
در سطح بينالمللي ،به خاطر نبود افراد منطقي
و معقول اس��ت .اما دوشنبهشب دريافتم ما اين
دس��ته آدمها را داريم .كارش��ناس و انسانهاي
معقول و منطقي داريم اما اين دس��ته از آدمها
در كار اجراي��ي هي��چ نقش��ي ندارن��د .از عادل
فردوسيپور گرفته تا يوسفنژاد و  ...ايراد ما اين
اس��ت كه كار اجرايي دست افرادي است كه نه
كارشناسند و نه معقول و نه منطقي .در تاريكي
محض ،در جايي كه ما آن را نميبينيم تصميمي
گرفته ميشود كه اين تصميم خرابكننده است،
همچنان كه فوتبال ما خراب شده است.

سيدعلي ميرفتاح

mirfattah@yahoo.com

هر شب ،شب قدر

اي��ن غائل��ه جري��ان انحراف��ي ،ديگ��ر دارد
حوصله سربر ميشود .يكي از مصاديق ابتذال همين
اس��ت كه يك امري از فرط فراواني زير دس��ت و پا
بريزد .امروز هم بد و بيراه گفتن به جريان انحرافي
در حكم وظيفه نانوشته هر كسي است كه بخواهد
فعاليت سياسي داشته باشد.
خبرهايي كه ما درباره جريان انحرافي ميشنويم
 جمل��هام را اصالح كنم -اتهامهايي كه به بعضياشخاص اسم و رسمدار منتسب به جريان انحرافي
نسبت داده ميشود ،اتهامهاي كم و كوچكي نيستند.
اتفاقاً آدمهايي هم كه از اين دست اتهامات را بر زبان
ميرانند آدمهاي كوچك و معمولي نيستند .انتقاد
جدي يكي از مداحان معروف هم همين بود كه چرا
بايد مردان بزرگ و اسم و رسمدار خود را خرج فالن
آدم -فالن آدم معروف به جريان انحرافي -كنند؟
اگر فرمايش مداح معروف را ش��نيده باش��يد،
ميدانيد كه او ميگويد اين آدم و اين جريان اص ً
ال
اينقدر ارزش ندارد كه ائمه جمعه و بعضي آقايان علما
وارد بحث شوند بلكه بايد به طنز و مطايبه چيزي
بگوين��د و بگذرند .البته ورود علما به بحث جريان
انحرافي نشان از اهميت ماجرا هم دارد...
بحث واقعاً هم مهم است .هم اتهامي كه ميزنند
مهم است ،هم متهمان پستهاي مهم و حساسي
دارند و هم معترضان مردان نامي و بزرگي به شمار
ميرون��د براي همين ح��ق دارند مردمي كه وقتي
خبرها را ميخوانند و اظهارنظرها را ميشنوند دچار
دلهره ش��وند و نگران شوند كه چه اتفاقي دارد در
شهرشان ميافتد .فقط مردم عادي نگران نيستند.
ما روزنامهنگاران هم هر وقت ميخواهيم خبري را
از روي سايتها رونويسي كنيم كلي دست و دلمان
ميلرزد كه «چه اتفاقي دارد ميافتد؟» واقعاً جاي
نگراني ندارد؟ ما به كم آدمهايي نسبت بابيگري و
ي و فس��اد مالي و رمالي و
پي��روي از ابليس و دزد 
كفبيني و ...نميدهيم.
يك ك��دام از اين اتهامها اگر متوجه حتي يك
مدي��ركل دور از مركز باش��د ،جا دارد كه نيروهاي
امنيتي دست به كار شوند و ضربتي ريشه فساد را
بخش��كانند .با اين همه خبر دلهرهآور اما هنوز غير
از چند فالگير ناشناس ،كسي از پشت ميزش كنار
نرفته و اتفاقي براي كسي نيفتاده .همچنان خيلي از
متهمان قرص و محكم سر كارشان حاضرند و به رتق
و فتق امور مشغولاند .همچنان متهمان به رمالي و
تبعيت از ابليس و فراماس��ونري دسترسي به منابع
مالي كشور دارند و حرفشان برو است و ميتوانند
چك بكشند و پول بدهند و كار كنند و طرف قرارداد
باشند .پس آيا اتهامها وجه حقوقي و قانوني ندارند؟
آي��ا اتهامها از مقوله تهمتاند؟ نس��بت تكذيب به
بعضي بزرگان خطاست .چند روز پيش از قول يكي
از علما خوانديم كه حرف فقيه را نميشود تكذيب
كرد .تكذيب بار حقوقي و شرعي دارد.
از اين طرف هم به هر دليلي فع ً
ال راي نظام و راي
نيروهاي امنيتي بر اين قرار نگرفته كه بگير و ببند راه
بيندازند و دست جريان انحرافي را از امور مهم كشور
كوتاه كنند .در اين ميان سوال مهم اين است كه آيا
تا اين حد الزم است توي دل مردم را خالي كنيم و
هر روز صبح با يك نگراني جديد مواجهشان سازيم؟
من در مقام سوال نيستم .ترس ديگر دارم و آن
اينكه مبادا از فرط تكرار ،اين اتهامات بياثر شود يا
قبحشان بريزد .اگر يك ماه پشت سر هم يك جرياني
را منكوب كنيم ،اما آن جريان همچنان بر مصدر امور
باقي بماند ،آيا قبح انحراف نميريزد؟
همين امروز كه داشتيم با گروه سياسي روزنامه،
خبرهاي سياسي را مرور ميكرديم ،متوجه شدم كه
خبرهاي جريان انحرافي را همه با يك نوع بيتفاوتي
بازگو ميكنند .انگار كه دارند يك خبر روتين و هر
روزي را تيك ميزنند .وقتي پرس��يدم چرا اينقدر
بيتفاوت؟ گفتند گر هر شب شب قدر بودي /ديگر
شب قدر بيقدر بودي

گفتهها

سجادپور :خبر بركناري معاون
سينمايي تخيلي است

مدي��ر اداره كل نظ��ارت
و ارزش��يابي وزارت ارشاد با
تكذي��ب خبر بركناري جواد
ش��مقدري تاكيد ك��رد اين
موضوع تخيلي بيش نيست .سيدعليرضا سجادپور
مدير اداره كل نظارت و ارزشيابي در پاسخ به شايعه
بركناري جواد شمقدري معاون سينمايي وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي گفته« :اين خبر حقيقت
ندارد .اين اخبار تخيالت برخي از افراد است و به
عقيده من حتي ارزش پاسخ دادن نيز ندارد».

خواندنيها

مهرنامه منتشر شد

دوازدهمي��ن ش��ماره
ماهنامه «مهرنامه» منتشر
ش��د .در اي��ن ش��ماره كه
تصويري از عزتاهلل سحابي
ب��ر روي آن نق��ش بس��ته
جش��ننامهاي براي او نيز منتشر شده است .در
اين جشننامه روايتهايي از سيدمحمود دعايي،
عبدالمجيد معاديخواه ،سعيد مدني ،سيدكاظم
اكرمي ،سوس��ن ش��ريعتي به هم��راه خاطرات
منتشرنش��ده مهن��دس س��حابي را ميخوانيم.
به غير از جش��ننامه ،پروندههايي درباره تاريخ
معاصر ،ماكياولخواني ،آرون ريمون ،نقد سارتر
و ابن رشد را از نظر ميگذرانيم .در بخش كتاب
اين نش��ريه نيز ميتوانيد نقدهايي بر كتابهاي
اقليم خاطرات ،سيستم انتخاباتي امريكا و وضع
بشر نوشته آرنت را بخوانيد .دوازدهمين شماره
«مهرنام��ه» در  264صفح��ه و با قيمت 6000
تومان در دسترس عالقهمندان قرار دارد.

