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آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

نگاه آخر سرو تونين شليك از فاصله نزديك
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كرگدن نامه

هم��ه ج��اي دنيا جش��ن 
بهانه اي است براي شادماني. 
بهانه اي براي فراموش كردن 
رنجش ه��ا.  و  كدورت ه��ا 
جش��ن برگزار مي كنند كه 
خ��وش باش��ند و بخندند و 
بخندانند. جشن برگزار مي كنند كه دور هم جمع 
شوند و دم را غنيمت شمارند و با درآميختن رنگ و 
بانگ و آهنگ ديو غصه و غم را از خود دور كنند. ما 
اما مردمان ويژه اي هستيم كه جشن را بهانه اي قرار 
مي دهيم براي عقده گشايي. براي پرتاب لعن و طعن 
و دشنه و دشنام. ما اصال منتظريم جشني برپا شود 
تا بيشتر بتوانيم اس��تعداد خود را در دشمن تراشي 
و تفرقه افكن��ي و يارگيري نش��ان دهي��م. همين 
جش��نواره فيلم فجر را ببينيد. جش��نواره اي كه از 
آغاز با فحش و پيشنهاد پشت دستي زدن به دهان 
مجري تلويزيوني شروع شد و با تمسخر و طلبكاري 
و دوقطبي س��ازي پايان يافت. جشنواره ها هميشه 
با حاش��يه همراه بوده اند. اصال حاش��يه ها همواره 
جذاب ترين بخش يك فستيوال است اما اين روزها 
اصال متني در كار نيس��ت. هرچه هس��ت حاشيه 
است. آن هم نه حاش��يه جذاب و فان كه مخاطب 
را به وجد بي��اورد بلكه حواش��ي اعصاب خردكني 
كه نتيجه اي جز افزاي��ش كدورت و كين��ه ندارد. 
نمي خواهم ك��س خاصي را مقصر جل��وه دهم. نه 
فيلمساز متعهد ما مقصر اس��ت كه با زبان پرخاش 
و س��تيزه س��خن مي گويد، نه داور ما مقصر است 
كه براي قضاوت��ش هيچ متر و معياري ن��دارد و نه 
مخاطبان مقصرند كه هم چون تماشاچياِن نزاع هاي 
گالدياتوري منتظرند تا هنرمند و خبرنگار و مجري 
تلويزيوني ش��كم همديگر را پاره كنند تا او به اوج 
لذت برسد. حقيقتش را بخواهيد من هم نمي دانم 
مقصر كيس��ت اما اين را مي فهمم كه حال همه ما 
بد است. نمي دانم نام آن كبوتر غمگين كه از قلب ها 
گريخته ايمان است يا نه اما اين را خوب مي فهمم كه 
چيزي از وجود ما رخت بربسته. ما حال مان خوش 
نيست و با جشن و جش��نواره هم حال مان خوش 

نمي شود. بايد فكري به حال خويش كرد.

رفق��ا چ��را از زندگ��ي ل��ذت 
نمي بريد؟ چ��را فيلم ت��ان را 
تماش��ا نمي كنيد و در حين 
تماشاي فيلم طوري كه مزاحم 
ديگران نباشيد پاپ كورن تان 
را نمي خوري��د؟ چرا همه بعد 
از ديدن فيلم هاي جشنواره از سينما بيرون مي آمديد 
و به فيلم ها »س��تاره« مي داديد؟ چرا عل��ت كم و زياد 
اين س��تاره ها را توضيح مي داديد؟ كي م��ا اين همه از 
سينما سرمان ش��د؟ كي ما فهميديم فرق بازي خوب 
و ب��د را مي فهميم؟ چرا در هيچ ليس��تي هيچ فيلمي 
پنج س��تاره نبود؟ خانه  آخر تمام فيلم ها فيلم »هومن 
سيدي« بود كه سه س��تاره و نيم گرفت، آن نيم ستاره 
را براي چي كم كرديد؟ خب ش��مايي كه كبابي داري، 
شمايي كه دندانپزش��كي، ش��مايي كه نويسنده اي، 
شمايي كه تنها شغلت اين اس��ت كه در اينستاگرام با 
همه س��الم و عليك داري به قول خودت رفتي بيست 
و چند فيلمي ديدي كه بيس��ت تايش بي ارزش بوده، 
دو يا س��ه فيلم دو يا س��ه س��تاره بوده با فيلم »هومن 
سيدي« كه سه س��تاره و نيم بوده، شما چرا بيست و 
چند مرتبه به خودت عذاب داده اي و تا سينما رفته اي 
و فيلم بد ديده اي؟ مي نشس��تي گوش��ه خانه همان 
»برگمان«ات را مي ديدي. رفقا اين جشنواره رفتن ها، 
اين فيلم ديدن ها براي لذت بردن است. خوب است يك 
نفر فردا همين طوري و الكي دندانپزشك بشود؟ خوب 
است آشپز بشود؟ ش��ما چرا بيخود و بي جهت منتقد 
شدي و ياد گرفتي كه ديگر نبايد از فيلم ها لذت ببري؟ 
من هم پارس��ال به همين مرض مبتال شدم اما امسال 
شبي از ش��ب هاي جش��نواره به همراه همسر رفتيم 
پرديس سينمايي كورش و بي اعتنا به صف جشنواره 
رفتيم طبقه آخر و يك تئاتر ش��اد و موزيكال ديديم و 
سه ساعت خنديديم. به خودم گفتم نوبت اكران شان كه 
شد مي روم سينما و تماشا مي كنم آن موقع ستاره هاي 
فيلم را داده اند ديگر هوس ستاره دادن به سرم نمي افتد. 
ديگر ب��ه راي داوران معت��رض نمي ش��وم. ديگر »به 
خدا ش��كايت نمي برم«. ديگر غصه بيخود و بي جهت 
نمي خورم. حتي ممكن است صبر كنم سي دي فيلم ها 
منتشر شود، بيشتر فيلم ها در خانه پنج ستاره   هستند. 

حقيقت اين اس��ت كه من هم از حرف هاي 
سرشار از خشونت ابراهيم حاتمي كيا ناراحت 
ش��دم و ميان همه ناراحتي ها، بيش��تر دلم 
براي خود حاتمي كيا س��وخت از اين جهت 
كه به هر حال او هنرمند است و هنرمند هم 
با احساسش زندگي مي كند. شب اختتاميه 
وقتي اين حرف ها را مي زد، احساس كردم او از جايي بدجور گزيده 
ش��ده كه اين طور حرف مي زند. در طول اين س��ي و اندي سالي كه 
با حاتمي كيا آش��نا هس��تم، هيچ وقت اين حجم خش��م و خروش 
را نه در لحنش ديده ب��ودم و نه در واژه هايي كه ب��ه كار مي برد. اين 
خودويرانگري كه در اختتاميه اتفاق افتاد، ناشي از گزشي بود كه من 
امروز، بيست و سوم بهمن ماه يعني يك روز بعد از مراسم اختتاميه 
متوجه آن شدم؛ گويا يكي از كس��اني كه سال هاست به اسم منتقد 
در عرصه سينما كار مي كند و به اعتقاد من ماموريتي براي تخريب 
حريم و حرمت نقد دارد، در يك برنامه تلويزيوني »به وقت شام« را به 
يك فيلم كمدي تشبيه كرده. طبيعتا هر فيلمساز ديگري هم باشد، 
از اين تش��بيه توهين آميز ناراحت و حتي عصباني مي شود. اينكه 
منتقدي فيلمي را دوست ندارد و معتقد است فيلم بدي ساخته شده، 
بحث ديگري است و مي تواند نظرش را بگويد يا بنويسد اما استفاده از 
صفت هاي چالش برانگيز »مبتذل« يا »كمدي«، توهيني برخورنده 
است. از طرفي مجري برنامه هفت و مراسم اختتاميه هنگام معرفي 
فيلم آن را »بفرماييد شام« خوانده كه طبيعتا همه اينها باعث شده 
زخمي بر دل حاتمي كيا بنشيند و آن طور واكنش نشان دهد. در اين 
ميان مردمي كه از پشت پرده ها خبر نداشتند، ناراحت شدند و گفتند 
اين چه لحني است و چرا حاتمي كيا آنقدر طلبكار است. درست است 
كه حاتمي كيا خيلي خودش را طلبكار مي داند و من هم بارها اين را 
به او گفته ام ، حتي در نوشته هايم دوس��تانه به او پيشنهاد داده ام  و 
زمان نمايش »آژانس شيشه اي« هم به او توصيه كردم كه سياست 
همراه با مردم و همگام با مس��ووالن ج��واب نمي دهد، اما بحث من 
در مورد ماجرايي اس��ت كه تازه اتفاق افتاده؛ آيا نبايد كسي را كه از 
تريبون صدا و س��يما اراجيف مي بافد و توهي��ن و تحقير مي كند، 
محكوم كرد؟ كاري كه او به اسم منتقد انجام مي دهد دردناك  است 
چراكه منتقدين را بدنام مي كند. مخلص كالم اينكه اگرچه من رفتار 
حاتمي كيا را روي سن محكوم مي كنم و معتقدم بايد تكليف خود را 
ابتدا با خودش و سپس مخاطبانش روشن كند، اما همه چيز را ناشي از 
يك واكنش احساسي مي دانم. آن چيزي كه روي صحنه اتفاق افتاد،  
زمينه هايي دارد و بنابراين بهتر است نسبت به او يا هر آدم ديگري در 

اين شرايط بيرحمي نكنيم.

 پريروز ك��ه رييس جمهور در س��خنراني اش به قطار 
انقالب اشاره كرد به ذهنم رس��يد كه اگر پسري ده، 
پانزده ساله مي داشتم و بعد از شنيدن چنين تعبيري 
سوال پيچم مي كرد كه قطار انقالب چيست و چطور 
مي شود س��وار يا از آن پياده ش��د چه بايد مي گفتم؟ 
احتياجي به پسربچه خيالي نبود زيرا فهميدم از پس 
جواب دادن به س��واالت ذهني خودم هم برنمي آيم. 
من كه از اول انقالب خبرها را پيگيري كرده ام، دايما 
روزنامه ها را خوان��ده ام، با اي��ن و آن صحبت كرده ام 
و حتي جاهايي كه مجال يافته ام به بعضي پس��توها 
سرك كشيده ام و بعد هم به اقتضاي روزنامه نگاري پاي 
صحبت انقالبي هاي دست اول نشسته ام و مصاحبه ها 
را در دست مطالعه گرفته ام و چيزي از تاريخ شفاهي 
و خاطرات را از دست نداده ام، تحليل فرنگي ها را هم 
غافل نب��وده ام... من هم خوب نمي دانم چه ش��د كه 
اينطور ش��د و خيلي  از برادران و خواه��ران انقالبي از 
قطار پياده شدند؟ نه براي من كه براي بزرگ تر از من 
هم مبهم است كه چه اتفاقي افتاد كه خيلي ها را كه 
سوار بودند به زور پياده كردند و چه ماجراهايي پيش 
آمد كه خيلي ها با آنكه س��ابقه اي نداشتند، بي بليت، 
در آن شلوغي خود را داخل قطار جا كردند و سفت به 
صندلي هاي شان چس��بيدند؟ خودم جواب خودم را 
نمي توانم بدهم كه چه شد كه بعضي از نامداران دست 
دست كردند و عامدا و عالما خود را به قطار نرساندند؟ 
يا چرا رفقايي كه قبال مشفقانه همديگر را برادر بودند 
و به اسم هم قس��م مي خوردند، هنوز قطار از ايستگاه 
اول رد نشده خصم خوني ش��دند و رودرروي يكديگر 
ايس��تادند؟ نه اينكه فك��ر كنيد هيچ جواب��ي ندارم. 
دارم. اما به نظر جواب هايم مستدل و مستند نيستند 
و نمي دانم چه اراده اي و چ��ه نيرويي عده اي را از قطار 
پياده كرد؟ پياده نكرد، بين راه پرت شان كرد بيرون و 
نمي دانم چه شد كه روزبه روز تعداد واگن ها و كوپه ها 
كمتر و كمتر ش��د؟ روراس��ت بگويم همين االن هم 
نمي دانم و نمي فهمم چرا اين قط��ار – با وجود تاكيد 
رييس جمهور - كسي را س��وار نمي كند و بر وسعت 
مشربش نمي افزايد؟راستي آيا دولت مي تواند گزارش 
يك خطي بدهد كه در اين حدود پنج س��ال در سوار 

كردن كداميك از مسافران قبلي سعي كرده است؟

قطار انقالبپاسخ به حواشي عصبانيت ابراهيم حاتمي كيا آن نيم ستاره را چرا كم كردي؟حال همه ما بد است

دمي با قدما 

بامدادان سگان گرسنه را/ راي عشرت برآسمان باشد
اين ِبدان نيك مفتخر گردد / وآن ازين نيك شادمان باشد

دوستي از ميانه برخيزد / استخواني چو در ميان باشد
صحبت مردمان نامردم / تا بداني كه همچنان باشد

اين قطعه بي نظير، وصِف كوتاه و دردناكي از اخالق در سرزمين 
ما و جاهاي ديگري است كه در آن صلح و سازش تنها تا زماني 
اس��ت كه منافِع اشخاص در ميان نباش��د. همه با هم خوبند و 
به هم افتخار مي كنند ولي به محِض آنكه بحِث سوِد شخصي 

پيش آمد »دوس��تي از ميانه برخيزد« و كس��ي كسي را به جا 
نمي آورد!

 هرچند از نظر هنري، دلم مي خواست شاعر، ديگر بيِت آخر را 
اضافه نمي كرد. او همه آنچه را مي خواس��ته در همان سه بيت 
گفته است و ديگر نيازي نبود كه نتيجه گيري اش را هم در پاياِن 
قطعه بگنجاند. به نظرم يكي از تفاوت هاي نوابغ هنري با عامه 
هنرمندان همين است كه به شعور و دريافِت مخاطب اعتماد 

دارند و دايم در پي شيرفهم كردِن او نيستند. 

*»س��فينه ش��اعران قدي��م«، )ُجنگ��ي خط��ي احتم��اال 
متعلق به ق��رن هفت��م( به كوش��ش محمدرضاضي��اء، در 
»مت��ون ايراني 3« به كوش��ش جواد بش��ري، ص 351. در 
اين ُجنگ ناِم ش��اعر اين قطعه نيام��ده و هرچند در جنگ 
 900 مجل��س به ن��اِم ناصرخس��رو آم��ده ولي بعيد اس��ت

 از او باشد. 
كلمه »صحبت« )كه در بيت آخر آمده( در متوِن كهن عموما 

يعني مصاحبت. 

سگان گرسنه

رضا ضيا 

سيدعلي ميرفتاحاحمد طالبي نژاد رامبد خانلري سيد عبدالجواد موسوي


