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تيتر مصور| ترامپ ناتو را به خروج امريكا تهديد كرد
ديشميكر

دروازه سرخ يك اتفاق سادهفلسفه در خيابان

سقراط اولين و آخرين فيلسوفي 
نبود ك��ه زنداني ش��د و همان جا 
با نوش��يدن جام ش��وكران روي 
در نقاب خاك كش��يد. در تاريخ 
فلسفه از اين نمونه ها كم نيستند. 
بوئتيوس، فيلسوف رمي سده هاي 
پنجم و ششم ميالدي، در 44 سالگي در زندان اعدام شد، 
با تبر يا شمشير. همانجا بود كه فلس��فه در رداي بانويي 
زيبا بر او متجلي شد و كتاب ماندگار »تسالي فلسفه« را 
در گفت وگو با او نوش��ت. مي گويند ابن سينا، بزرگ ترين 
فيلسوف عالم اسالم، بخش هاي عمده  اي از شفا را در زندان 
نوشت. سهروردي، ديگر فيلس��وف بزرگ ايراني، در 38 
سالگي در زندان از فرط گرسنگي جان داد. جوردانو برونو، 
فيلسوف و دانشمند ايتاليايي قرن شانزدهم، گرفتار دادگاه 
تفتيش عقايد پاپ كلمنت هشتم شد، به زندان افتاد و در 
شهر رم سوزانده شد، مثل عين القضات همداني، حكيم و 
فيلسوف مسلمان كه گفته اند در 33 سالگي پس از به دار 
كشيده شدن، جسدش را به بورياي آلوده به نفت پيچيدند 
و سوزاندند. در دوران جديد نيز نمونه هاي مشابه هست، 
اگرچه شايد سطح خش��ونت در مقايسه با گذشته كمتر 
باشد. تلخ ترين تجربه از اين دست در روزگار ما اما به دو تن 
باز مي گردد؛ يكي والتر بنيامين، فيلسوف و جستارنويس 
آلماني كه پس از بازداش��ت در مرز فرانس��ه و اسپانيا، در 
سال 1940 از ترس تحويل به گش��تاپو خودكشي كرد 
و تلخ تر از او آنتونيو گرامش��ي، فيلس��وف چپ ايتاليايي 
كه پس از س��ال ها تحمل زن��دان فاشيس��ت ها، در 46 
سالگي درگذشت. فيلس��وفان زنداني قرن بيستم البته 
بيشترند، مثال امانوئل لويناس فيلسوفي كه نازي ها همه 
خانواده اش را كشتند و خودش چندين س��ال در زندان 
بود. واقعيت اين است كه با وجود مشهوراتي از اين دست 
كه فيلس��وفان آدم هايي محتاط و مال انديشند، فلسفه 
در بنياد خود نداي آزادي اس��ت و فيلسوف، صالدهنده 
تفكر آزاد و داعي به رهايي از قيد و بندهاي فكر متصلب 
و جزم انديش اس��ت. از اين حيث اگرچه جمع فلس��فه و 
زندان، مثل اجتماع نقيضين، محال است، اما فيلسوفان 
به عنوان انسان هايي آزادانديش، همواره گرفتار نظام هاي 
اس��تبدادي و ايدئولوژي هاي انحصارگراي��ي بوده اند كه 

هر گونه پرسشگري و ترديد در جزميات را بر نمي تابند. 

اين روزها همه ديگر در مس��كو هستند. تمام 
شهرهاي روسيه تمام ش��دند. حاال ديگر تنها 
2 بازي باقي مانده. اورسالن از تركيه است. ده 
سالي مي شود كه در مسكو زندگي مي كند. در 
طول مسابقات جام جهاني مسوول لباس هاي 
داوطلبان بوده است. البته كه بسيار خوشحال 
است چون بليط بازي فينال را خريداري كرده است. اورسالن به تازگي 
هم پدر شده است. او ده سال پيش كه به روسيه آمد به قول خودش فكر 

هم نمي كرد كه روزي بتواند بازي هاي جام جهاني را از نزديك ببيند. 
چه حسي داري حاال كه داري جام جهاني را از نزديك تماشا مي كني؟ 
»اگر بگم كه هنوز باورم نمي شود ش��ايد به من بخنديد. اما واقعا اين 
بزرگ ترين اتفاق زندگي من بوده است. فضاي عجيب و غريبي كه به 
تازگي متوجه مي شوم چرا يكسري ها از تمام قاره ها براي جام جهاني 
به كشورهاي ديگر مي آيند. از نزديك ديدن بازي ها يك تجربه بي نظير 

است.«
چقدر وقت است در روسيه زندگي مي كني و چه كاري براي فيفا انجام 

مي دهي؟
»حدودا ده سالي اس��ت كه در روس��يه زندگي مي كنم، اينجا ازدواج 
كرده ام. من مس��وول لباس هاي داوطلبان جام جهاني هستم. از نظر 
اندازه و تعداد و هر گونه مشكلي كه باشد. حس خوبي دارد كه از نزديك 

با داوطلبان در ارتباط هستم.«
ده سالي است كه در روسيه زندگي مي كني، چه نظري درباره روسيه 

داري؟
»من وقتي تركيه بودم در ازمير زندگي مي كردم، اما وقتي ازدواج كردم 
به مسكو آمدم. اينجا خيلي راحت تر هستم و بايد بگويم كه تا به امروز 
هيچ وقت اين حس را نكردم كه از اين جامعه نيستم. روس ها هميشه 
با من مثل خودشان رفتار كردند و كساني كه براي ديدن بازي هاي جام 
جهاني به اينجا آمده اند هم مي توانند حرف من را تاييد كنند. رفتارهاي 
نژادپرس��تانه نديدم و واقعا راضي هستم. فكر مي كنم اين يك فرصت 
بزرگ بود براي روسيه تا به همه جهان نشان دهد كه تبليغات منفي 

رسانه ها اكثرا دروغ بوده اند.«
ناراحتي جام جهاني در حال تمام شدن است؟

»همه به اين ش��ب هاي فوتبالي عادت كرده بوديم. مس��كو هر شب 
فس��تيوال كش��ورهاي مختلفي بود و همه خوش��حال به خيابان ها 
مي آمدند. واقعا سخت است وقتي مي فهمي اين يك ماه شيرين رو به 

پايان است. اما اين بهترين يك ماه زندگي من بوده است.«
پسر اورسالن امروز يك ماهه مي شود و قرار است در بازي فينال در كنار 

پدرش به تماشاي بازي كرواسي و فرانسه بنشيند.

ب��ا برگزار نش��دن و حتي 
كوچك شدن جشن خانه 
سينما به ش��دت مخالفم. 
اگ��ر اي��ن خب��ر صحت 
داشته باشد، باعث تاسف 
اس��ت. بحث لزوِم برگزار 
نشدن اين جش��ن به دليل مشكالت معيشتي 
اهالي س��ينما و مردم ايران كه هرساله توسط 
عده اي ب��ا اهداف مش��خص، طرح مي ش��ود، 
دوباره مطرح ش��ده و اين بار متاس��فانه از زبان 
 مدي��ران خان��ه س��ينما و جش��ن ه��م تكرار

  شده است. 
از  اينجاس��ت ك��ه در ك��دام دوره  س��وال 
دوره ه��اي جش��ن، مش��كالت اقتص��ادي و 
 معيش��تي در خانه س��ينما يا كل كشور وجود

 نداشته است؟ 
اگر قرار باشد از اين زاويه به فرهنگ و هنر نگاه 
كنيم و اولويتي براي آن قائل نباش��يم، تمامي 
فعاليت هاي فرهنگي 40 سال اخير زير سوال 

خواهد رفت. 
مگر جز اين اس��ت كه در 40 س��ال گذش��ته 
در تحري��م به س��ر برده اي��م، درگي��ر جن��گ 
بوده ايم، فقر گريب��ان بخش��ي از مردم مان را 
گرفته و... پ��س چرا - به ويژه در دهه س��خت 
و بحراني 60- هرس��اله جش��نواره فيلم فجر و 
جش��نواره تئاتر و موس��يقي و تجس��مي مان 
به راه بوده؟ پ��س چرا اين همه فيلم س��اخته 
ش��ده و كنس��رت ها و نمايش ه��ا و گالري ها 
و چاپ و نش��ر كتاب ها و مج��الت و روزنامه ها 
كار خودش��ان را كرده ان��د؟ مگ��ر تلويزي��ون 
در اي��ن 40 س��اله اين هم��ه ب��راي برنامه ها 
و س��ريال هايش هزين��ه نك��رده اس��ت؟ مگر 
مشكالت معيشتي و اقتصادي كم داشته ايم؟ 
نه تحريم چيز جديدي اس��ت و نه مش��كالت 
اقتصادي و معيش��تي. آنها كه وظيفه شان رفع 
اين مشكالت است بايد پاسخگو باشند نه آنكه 
تمام فعاليت هاي مملكت ب��ه حالت تعطيل و 
نيم��ه تعطيل درآي��د چراكه فالن مس��وول و 
بهمان رييس نمي تواند وظيفه اش را درس��ت 
انجام دهد و كارها را جمع كند. به هرحال بايد 
پذيرفت كه هرچيز ج��اي خودش را دارد و هر 
كسي مس��ووليتي در جامعه و كشور به عهده 

دارد. 
نكته مهم تر آنكه تبعات چنين تصميماتي آيا 
جز اين اس��ت كه بحران مضاع��ف بر وضعيت 
بحران��ي كش��ور تحمي��ل كن��د و همه چيز را 
بحراني ت��ر از آنچه هس��ت جلوه ده��د؟ و تازه 
كس��اني كه چنين تصميماتي مي گيرند آيا به 
اين انديش��يده اند كه از چني��ن تعطيلي هايي 
چه كساني س��ود مي برند؟ و منويات و اهداف 
چه طيفي تامين مي ش��ود؟ چه كساني از اين 
قبيل تصميمات خوشحال مي شوند؟ آيا دقيقا 
به اهداف شكس��ت خ��وردگان انتخابات قبل 
توجه كرده اند كه دوس��ت دارند ب��ا بحراني تر 
نشان دادن همه چيز و اثبات ناكارآمدي دولت 
مس��تقر، مجددا افس��ار قدرت اجراي��ي را در 

دست بگيرند؟
اگر اينطور است كه پس بياييد همه پروژه هاي 
فيلمس��ازي تان را تعطي��ل كني��د و پولش را 
بدهيد به بان��ك مركزي كه مش��كل دالر رفع 
ش��ود! اصال چ��را در اي��ن ش��رايط اقتصادي 
بايد اين هم��ه روزنام��ه و مجله چاپ ش��ود؟ 
هم��ه را تعطيل كني��م پول��ش را بدهيم براي 
گورخواب ه��ا خانه بس��ازيم! واقع��ا چه ربطي 

دارد؟ 
فرهن��گ و فعالي��ت فرهنگ��ي هزين��ه دارد و 
هزينه اش هم هزينه زايد محس��وب نمي شود. 
اتفاقا س��رمايه ارزش��مندي اس��ت ك��ه آثار و 
تبعات مثبتش در جامعه غيرقابل انكار اس��ت. 
تعطيل كردن فعاليت هاي فرهنگ��ي به بهانه 
مشكالت معيش��تي نه تنها ساده انديشانه و تا 
حدي پوپوليستي اس��ت بلكه رويكردي بسيار 
خطرن��اك نيز هس��ت. اميدوارم جش��ن خانه 
س��ينما و همه رويدادهاي فرهنگ��ي و هنري 
كشور در هر شرايطي باش��كوه و كامل برگزار 

شوند. 
10، 12 روز پيش در همين ستون، اتفاقاتي از 
اين دست را پيش بيني كرده بودم كه با تاكيد، 

تكرارش مي كنم: 
»در فضاي عجيب و غريب اين روزها، فرهنگ 
و هنر كجاي ماجرا مي ايس��تد؟ تئاتر نقش��ش 
چيست؟ س��ينما به چه كار مي آيد؟ موسيقي 
و كنس��رت و گالري چطور؟ در نگاه اول اينها 
ديگر اولويتي ندارند. اما واقعيت اين نيس��ت. 
فرهن��گ در ش��رايط دش��وار، بهتر و بيش��تر 
كار مي كن��د. خودش ي��ك راه نجات اس��ت. 
روحيه هاي وي��ران را بازس��ازي مي كند، مانع 
فروپاش��ي روح و روان  مي شود و هويت جمعي 

و وجدان عمومي را احيا مي كند. 
بله، موقعي��ت متناقضي اس��ت. ام��ا تعطيلي 
فرهن��گ و هن��ر در اي��ن ش��رايط دش��وار، 
هزينه هاي م��ادي و معنوي را باالت��ر مي برد. 

فرهنگ راه نجات است.

يك تصميم كامال اشتباهپايان يك ماه شيرين فرجام پرسشگريدختران آقاي الف
اولين باري كه آق��اي الف از 
دوست دخترهاش حرف زد 
همه را متعجب كرد. دس��ته 
جمعي رفت��ه بودي��م كوه و 
او اصرار داش��ت، سر ساعت 
خاص��ي برگردي��م. زمان به 
سرعت گذشت و وقت برگشتن شد. اما هوا و شرايط 
آنقدرعالي بودكه همه به جز او براي برگشت به شهر 
عجله اي نداشتند. آقاي الف كه از نيم ساعت مانده 
به وقت اعالمي اش، سوزن كالمش روي كلمه بريم 
گير كرده بود زماني كه از تمايل ديگران به برگشت 
نا اميد شد خودش به سمت جاده به راه افتاد تا سوار 
اتومبيلي عبوري بشود و برود. بقيه كه دليل عجله او را 
نمي دانستند، متوقفش كردند تا دليل آن را بدانند. او 
هم خيلي جدي گفت: يك قرار مهم دارم. حاال حس 
كنجكاوي همه گل كرده بود و مي خواستند طرف 
مالقات او را بشناس��ند. آقاي الف هم با همان لحن 
جدي گفت: با دوست دخترهام قرار دارم. حاال اجازه 
مي ديد برم؟ نمي دانم چرا هيچكدام ما گمان نكرديم 
منظور او از دوس��ت دختره��اش، دختران خودش 
اس��ت. به خاطر همين دس��تش را گرفتيم و سعي 
كرديم از رفتن منصرفش كنيم. توي راه فهميديم 
منظ��ورش دختران خودش اس��ت ك��ه به جانش 
بس��ته اند. مي گفت لغو و بدقولي هر قراري برايش 
آس��ان اس��ت اما وقتي به دو دخترش قول مي دهد 
امكان لغوش نيس��ت. نه اينكه تحت فشار باشد. نه! 
مي گفت اين قول و قرارها بهترين قرار دنياس��ت. تا 
آقاي الف را به خانه برسانيم بحث سر فرزند و دختر 
و پسر شد. نظرها متفاوت بود. حتي يكي تعريف كرد 
وقتي خبر به دنيا آمدن دخترش را شنيده بود، پشت 
فرمان بوده، ماشين را كنار مي زند و چند بار سرش را 
محكم به فرمان اتومبيلش مي كوبد. برخالف او آقاي 
الف شكر گزارترين ما بود. براي او دختر نماد زيبايي، 
احس��اس، عاطفه و زندگي ب��ود. از آن روز هر وقت 
مي خواهيم حال آقاي الف را بهتر كنيم از دوس��ت 
دخترهاش مي پرس��يم؛ دختراني كه وقتي به دنيا 
آمده اند زندگي آقاي الف رنگ و صدا هاي زيباتري به 

خود ديده است. 

كيوان كثيريانسهيل سراييانمحسن آزمودهحسن لطفي

عكس نوشت 

ايرنا با انتشار مجموعه تصويري دوست داشتني از فوتباليست هاي كوچكي كه كودكان كار هستند، خبر 
از برگزاري مسابقات ليگ پرشين داد و نوشت: »چهارمين دوره رقابت هاي فوتبال ليگ پرشين كشور 
از گروه منطقه جنوب عصر چهارشنبه با حضور تيم هاي اصفهان، كرمان، بوشهر و شيراز در رده هاي 
نونهاالن، و جوانان در ش��يراز آغاز شد. ليگ پرشين كش��ور كه بازيكنان آنها از كودكان كار و خياباني تشكيل مي شود در 
سال 1385 نخستين بار توسط جمعيت امام علي)ع( در محله فرحزاد تهران شكل گرفت و اين جمعيت يك تيم فوتبال از 

كودكان خود تشكيل داد كه نام »پرشين« براي آن انتخاب كرد«. عكسي كه مي بينيد از اين مجموعه انتخاب شده است. 

با نااميدي مطل��ق از همه راه هاي 
رفته، مرسوم و مفيد )البته براي از 
ما بهتران(، حاال ديگر مي خواهم 
از هر فرصتي، ه��ر موقعيتي، هر 
ابتكاري ب��راي اطالع رس��اني به 
بچه ها و خانواده ها اس��تفاده كنم 
تا برخالف تمايل برخي جريان ها، 
مردم گروه گروه مطلع شوند كه در اين وانفسا، جمعي از 
بهترين چهره هاي سينماي كودك -كه دلواپسان واقعي 
بچه هاي ايران زمين هستند- با سه سال كار فشرده، يك 
فيلم شاد و موزيكال به اسم »خاله قورباغه« براي بچه ها 
ساخته اند كه حاال در س��ينماهاي كشورمان اكران شده 

است؛ همين!
حاال حتي اگ��ر بلندگوي دس��تي وانت ميوه ف��روش يا 
ضايعات جمع كن كوچه مان هم به دس��تم بيفتد براي 
اهالي محله جار مي زنم تا خبردار شوند و بچه هاي شان را 

براي تماشاي يك فيلم كودك ايراني به سينما ببرند. 
در عصر رس��انه، حتما اي��ن ش��يوه از تبلي��غ، راه حلي 
كودكانه به نظر مي رسد؛ باكي نيست.  وقتي براي »خاله 
قورباغه ها« و بچه ها، در راه حل هاي رس��مي، رسانه اي و 
بزرگساالنه سهمي وجود ندارد، شايد روش هاي كودكانه 

بتوانند الاقل قصه اي براي فرداها بسازند. 
حاال كدام قانون، كدام دادگاه، كدام قاضي و كدام منطق 
مي خواهد چنگ زدن به چنين چاره اي از س��ر ناچاري را 
براي يك فيلمساز كودك در كشوري اينچنين لبالب از 

استانداردهاي چندگانه، ممنوع كند؟

كدام اراده، س��هم امثال مرا در رسانه ملي خودمان كمتر 
از توليداتي رق��م مي زند كه حت��ي در هفدهمين هفته 
نمايش فيلم ش��ان نيز همچنان مش��مول حمايت هاي 

سخاوتمندانه تبليغاتي هستند؟ 
كدام عدالت، امني��ت توليد كنندگان فيل��م ايراني را در 
استفاده از رسانه هاي جايگزين، كمتر از توليدكنندگان 
ان��واع رب و چيپ��س و اپليكيش��ن و... تعيي��ن و تامين 

مي كند؟
هر تهيه كننده اي به تجربه مي داند كه هيچ روش تبليغي، 
به اندازه پخ��ش ٢٠٠٠ تبليغ مجان��ي 3-2 دقيقه اي از 
كانال هاي سراس��ري تلويزيون ملي، تاثي��ر در موفقيت 
اكران يك فيلم سينمايي ندارد )به آمار اكران نوروز امسال 
مراجعه كنيد(؛ اما وقتي اين موهبت صرفا نصيب برخي 

فيلمسازان- و نه همه فيلم ها- مي شود، چه بايد كرد؟
خوشبختانه ميزان اس��تقبال بچه ها و خانواده ها از فيلم 
»خاله قورباغه« به لطف تبليغات مردمي و البته تابلوهاي 
ش��هري، هر روز از روز قبل باالتر م��ي رود، اما به هر حال 
نمي توان ناديده گرف��ت كه محروميت مطلق از تبليغات 
رس��انه اي در آس��تانه و ش��روع اكران، آن هم همزمان با 
مسابقات جام جهاني، نقطه آغاز حركت ما را غيرمنصفانه 
در جايي ق��رار داد كه جبران آن ب��راي هيچكس مقدور 
نيس��ت و تنها خاصيتش، ارايه تصوير تمام عياري شد از 
جفاي هدفمند تلويزيون كش��ورمان ب��ا اغلب توليدات 
سينمايي كشورمان. و لذا ما سينماگران نمي فهميم كه 
»س��ال حمايت از توليدات ملي« براي امثال ما، با چه 

اتفاقاتي قرار است تقويم شود؟!

جار مي زنم تا خبردار شوند

فرشته طائرپور

در همين حوالي

مجله روزحركات موزون

مي رسد هر روز اخبار عجيب
مي رسد هر روز اخبار غريب

چون كه مي خوانيم اخبار عجيب
مي شود احوال مان خيلي غريب

بنده هم امروز در حالي غريب
خوانده ام بسيار اخبار عجيب

حال بنده، آري اين حال غريب
مي شود معلوم از اين شعر عجيب

بابت اين شعر من شرمنده ام
حال تان بد شد مقصر بنده ام

مي شود معلوم از اين شعر عجيب
شانزدهمين شماره فصلنامه »سينماحقيقت« 
با تصوي��ر و مروري ب��ر آثار و زندگ��ي يوناس 
مكاس، مستندساز و پدرخوانده س��ينماي آوانگارد امريكا 
منتش��ر ش��د. در بخش رويدادها و گزارش هاي اين شماره 
گزارش��ي از كارگاه »صدا و موس��يقي در فيلم مس��تند« و 
مروري بر برگ��زاري جلس��ات نمايش و نقد مس��تندهاي 
كانون فيلم سينماحقيقت درج شده و پرونده ويژه آن نيز به 
»خودنگاري در سينماي مستند« اختصاص پيدا كرده است.

در بخش معرفي مستندهاي روز نيز يادداشت هايي را درباره 
مس��تندهاي »بزم رزم«، »درباره فروش��نده«، »نسيان«، 
»پيرمرد و دريا«، »پناهگاه« و »ليال« مي خوانيم. مديريت 
كس��ب و كار براي فيلمس��ازان و اينكه چطور مي توانند در 
جشنواره هاي بين المللي ش��ركت كنند از سوژه هايي است 
كه در فصل »كارگاه« اين شماره به آن پرداخته شده است. 
شماره شانزدهم فصلنامه »س��ينماحقيقت« با قيمت 15 

هزار تومان روي كيوسك است.

سينما  حقيقت 

مهدي استاد احمد

در حوالي روز دخترروشنايي هاي شب


