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كمپيني راه افتاده به نام »فرزندت كجاست« و از مديران حاضر در توييتر اين سوال را مي پرسد. وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، يكي از اولين مديراني بود كه به اين كمپين پيوست و جواب داد: »دو پسر و يك دختر 
دارم. پسر اول فوق ليسانس دانشگاه تهران است، در تهران زندگي مي كند و پروژه اي با برخي موسسات همكاري دارد. پسر دومم خرداد امسال كارشناسي اش را از صنعتي اصفهان گرفته و دخترم كالس چهارم را 

گذرانده«. اين كمپين تازه راه افتاده اما آنچه مي خوانيد مجموعه اي از توييت هايي است كه در هشتگ مربوط به اين كمپين تا اين لحظه منتشر شده است: 
»قاضي زاده هاشمي: دو فرزند دارم. دخترم دبيرستاني است و پسرم دبستاني. هردو هم در خانه خودمان هستند، در تهران«، »اين پويش خيلي خوبيه براي اينكه بدونيم مسووالن چقدر فرق كردن. كاش همه بيان و بگن كه 
بچه هاشون االن كجان و چي كاره ان تو اين مملكت«، »ظريف: فرزندانم همه در تهرانند. پسرم استخدام هيچ جا نيست. دخترم طراح داخلي  است و بيشتر در خانه است. دامادم مدير يك شركت خصوصي است و عروسم دكتراي 
نانو تكنولوژي دارد و پاره وقت در دانشگاه درس مي دهد«، »مطالبه گري از مسووالن: فرزندت كجاست«، »اميدوارم جواب ها به رفت سركوچه نون بگيره، توي كوچه داره گل كوچيك بازي مي كنه، وردست استاد مكانيك مشغوله 

و... نرسه«، »چه كار خوبي، اميدوارم فقط در آخر به تهمت و دروغ منتهي نشه« و »دعوت همگاني براي گفتن حقيقت: فرزندت كجاست؟«

دعوت همگاني براي گفتن حقيقت 

تيتر مصور| ترامپ به ارتش امريكا دستور داد نيروي فضايي هم تشكيل دهند
كامنسكي

متن در حاشيه  گاهي گريز  به اضافه سياست روشنايي هاي شب 

دوس��تي دارم ك��ه بازيگ��ر 
نمايش ه��اي كمدي اس��ت. 
آن ه��م از آن نوعي كه بعضي 
از منتق��دان با انگ ب��ازاري و 
عامه پسند سعي مي كنند از 
گردونه هن��ر خارجش كنند. 
دوست بازيگرم از ابتدا بازيگر اين نوع نمايش ها نبود. 
به قول خ��ودش غم نان مع��روف از تئاترهاي فاخر و 
نمايشنامه هاي استريشندبرگ، ميلر و ديويدممت به 
داخل نمايشنامه هاي قمر خانم و همسر خسيسش، 
صمد و مم��د و... پرت كرده اس��ت. اولش چندان دل 
خوشي از اين پرتاب نداشت. خجالت هم مي كشيد. 
اما به تدريج نظرش تغيير ك��رد. چند روز پيش كه با 
هم حرف مي زديم، حالش بهتر بود. مي گفت از اينكه 
صداي قهقهه مردم در سالن مي پيچد، خوشحال است. 
تعريف مي كرد كه خيلي شب ها عده اي از تماشاچيان 
براي ش��ان گل مي آورند و به خاطر خنداندن مردم از 
آنها تش��كر مي كنند. يك بار هم وقتي براي كاري به 
اداره اي رفته بود يكي از كاركنان آنجا كارش را سريع 
راه انداخته بود و به او گفته بود كسي كه باعث شادي 
مردم مي شود نبايد معطل شود. ظاهرا بيننده ثابت هم 
كم ندارد. عده اي هر چند شب يك بار بليت مي خرند 
و مي آيند تا يك س��اعت و نيمي بخندند. خودش هم 
از اين اتفاق راضي اس��ت. مي گفت ش��ب ها راحت تر 
مي خوابد. از حرف هايش خوشحال شدم. با آنكه آدم 
تماشاي چنين نمايش هايي نيستم از اينكه مي ديدم 
در شرايط نمايش هاي واقعي خياباني با ديالوگ هاي 
مايوس كننده هنوز كساني هستند كه براي ساعتي 
آدم ها را از اندوه به ش��ادي برسانند، خوشحال شدم. 
نظرم را كه شنيد انگار خوش��حال تر شد. مي ترسيد 
مثل گذش��ته در رديف كساني باشم كه صحنه تئاتر 
را جايي براي نمايش هاي فاخر، سنگين و فكر برانگيز 
مي دانند. وقتي گفتم زمانه آدم ها را منعطف تر مي كند 
و نظر مردم هم مهم است، خنديد و گفت: خدا كند همه 
همين طور فكر كنند و زمانه همه را منعطف تر كند. اگر 
اين طور بشود بعضي ها خيال نمي كنند صحنه تئاتر و 
زندگي فقط با نمايش هاي مورد نظر آنها ارزشمند است. 
آن وقت مي توانيم صداي خنده مردم را همه جا بشنويم.

در اينستاگرامش نوشته: »وقتي خونه ت كوچيك شد 
عوضش كن، محله ت خسته ت كرد عوضش كن، وقتي 
شهر... عوضش كن«. جمله سانتي مانتال قشنگي است. 
از آن جمله ها كه همه مخاطبان اينستاگرامي محسن 
چاووشي را تحت تاثير قرار داده و 24 ساعت است كه 
اين ترديد را به وجود آورده؛ آيا چاووشي از ايران مي رود 
يا نه. تحليل ها هم در اطراف اتفاق هايي است كه اين 
اواخر رخ داده و نگرفتن مجوز آلبوم »ابراهيم«. اما واقعا 
مخاطب اين پيام كيست و تاثيرش چيست؟ اين تهديد 
»مي روم و نمي مانم« براي مردم و عالقه مندان است يا 
مديران؟ اگر براي مديران است، كه چطور چاووشي 
بعد از اين همه سال متوجه نشده مديران فرهنگي كه 
اجازه دادند بهرام بيضايي از ايران برود، براي س��ال ها 
خانه نش��يني ناصر تقوايي كاري نكردند و حس��رت 
كنسرت محمدرضا شجريان را به دل مردم گذاشتند، 
حضور يا عدم حضور چاووش��ي را هم تهديد حساب 
نمي كنند اگر هم اين تهديد براي مردم و عالقه مندان 
اس��ت كه واي به حال اين هنرمند و البته طرفداران 
چنين هنرمندي. هنرمندي كه نمي داند اين روزها 
مردمي كه رفتن را حق مسلم خود مي داند و ماندن و 
ساختن را نه، چطور مي تواند همان نقش الگويي را بازي 
كند كه در جامعه براي او تعريف شده. آيا واقعا بايد به 
چاووشي هم تذكر بدهيم كه نمي شود فقط در خوشي 
شريك وطن بود و قربان صدقه اش رفت و در ناخوشي 

از آن فرار كرد؟ 
واقعيت اين اس��ت رفتن و هجرت از سرزميني كه ما 
را در آغوش كش��يده و بزرگ كرده بي معرفتي است 
و بي معرفت��ي بزرگ تر تبليغ براي فرار از آن اس��ت. 
ميراث اين سرزمين از همه آنهايي كه قرن هاي متوالي 
ستاره هاي دنياي فرهنگ و هنر بودند، فراتر از آثارشان، 
پيام صبر و تحمل بوده؛ پيامي كه از ماندن و ساختن 
مي گويد، از صبر و تحمل، از اميدواري و شكيبايي. كاش 
چاووشي و همه آنهايي كه ارتش ميليوني طرفدار در 
فضاي مجازي دارند، اگر تصميم مي گيرند كه حرف 
بزنند و پيامي بدهند، پيامي براي ماندن و س��اختن 
باش��د و اگر نه، س��كوت كنند تا اين چاله خطرناك 

وطن گريزي، آرام آرام به چاهي عميق تبديل نشود. 

عجب روزي بود هفدهم مرداد؛ از آن روزهايي 
كه وارد كتاب هاي تاريخ مي شود و تحليل گران 
نسل هاي بعد زياد درباره اش حرف خواهند زد. 
نقطه عطفي در تاريخ مجلس شورا در ايران. 
تا همين امروز، ك��ه هنوز يك هفته هم از آن 
نمي گذرد، اهالي سياس��ت فراوان درباره اش 
حرف زده اند و تعبيرهاي جالب و حتي گاه عجيبي در توصيفش به 
كار برده اند؛ از پته روي آب ريختن تا ذبح اخالق. من اما روز استيضاح 
آقاي ربيعي را روز سياهي براي مجلس شورا نمي دانم. جور ديگري به 
آن نگاه مي كنم، كه براي توضيحش بد نيست اول نقل قولي كنم. چند 
سال پيش در جمعي از دوستان معمار درباره كيفيت معماري و فضاي 
شهري گفت وگو مي كرديم. بحث كشيد به نماهاي رومي و معماري 
كارت پس��تالي بي كيفيتي كه تهران را كوچه به كوچه فتح مي كرد 
و مي كند. مهندس بهش��تي هم در آن جلسه بودند و گفتند )نقل به 
مضمون مي كنم( اين گونه معماري، به رغم همه ايرادهاي فرهنگي و 
فني اي كه دارد، يك چيز را دارد فرياد مي زند: تمناي كيفيت. و در ادامه: 
»حاال ديگه اين به توانايي و چگونگي ايفاي نقش معمارها برمي گرده كه 
چه جوابي به اين تمنا بدن.« حرف ايشان براي من از اين حيث جالب 
بود كه گشته بودند و در پديده اي به تمامي زشت، زيبايي شگرفي پيدا 
كرده بودند. مي ش��ود گشت و در گفت وگوهاي آن روز مجلس شورا 
هم- به رغم بهاي زيادي كه داشت و دارد- دنبال بهانه هاي زيبا گشت. 
من به اين فكر مي كنم كه چطور مي شود كه اين گفت وگوها به صحن 
علني مجلس شورا كشيده مي شود. آيا جز اين است كه تمناي شفافيت 
دارد از هر گوشه  جامعه فرياد زده مي شود و دولتي ها و مجلسي ها كه 
براي بقا، براي تداوم حيات سياسي شان، مستقيم يا غيرمستقيم، به 
آراي مردم نياز دارند، ناگزيرند به اين تمنا واكنش نشان دهند؟ طبعا 
دستگاه قضا -كه مستقل از اين هاس��ت- بايد جلوي اتهام زني هاي 
بي اساس را بگيرد، اما شفافيت و صراحت لهجه اهالي دولت و مجلس 
چه ايرادي مي تواند داشته باشد؟ غير از اين است كه اين روزها يكي از 
بزرگ ترين توقع هاي ملت از آقاي رييس جمهور همين شفافيت است؟ 
از اين روست كه مي گويم چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ روز مهمي در 
تاريخ سياسي معاصر ما است: روزي كه تمناي شفافيت ملت -گيريم 
به ش��كلي نادقيق و توام با سياسي كاري- در مجلس شورا فرياد زده 
شد؛ مهم نيست گوينده چه كسي بود و چه مقاصد شخصي، حزبي يا 
سياسي اي پشت پرده داشت كار مي كرد، مهم اين است كه اين تمناي 
ملي دارد خودش را به سياستمداران تحميل مي كند، و اين يعني گامي 

به پيش در تحقق مردم ساالري.

فس��اد دولتي را ب��ه انواع و 
اش��كال مختلف تقس��يم 
كرده اند. فس��اد سياس��ي و 
فس��اد اقتص��ادي انواعي از 
مفاسد اس��ت كه برخالف 
فس��اد اخالق��ي كارگزاران 
حكومت ربط و نسبت بيشتر با سازمان و تشكيالت 
مي يابد. در كالمي مختصر مي توان فساد را اين گونه 
تعريف كرد: »فس��اد، پاداش نامشروعي است كه 
براي ورود فرد به تخلف از وظيفه محوله پرداخت 
مي شود.« هر چه فس��اد اخالقي كارگزاران دولت 
جنبه هاي شخصي و فردي يا حداكثر بين االثنيني 
مي يابد، اما فساد سياسي و اداري و فساد اقتصادي 
در اغلب موارد به اجتماع و تباني و سازمان يافتگي 

و تقسيم كار ممكن مي شود. 
»هيدن هايمر« فس��اد اداري را به سه گونه سياه، 

خاكستري و سفيد تقسيم مي كند:
۱- فس��اد اداري س��ياه كاري كه از نظ��ر توده ها و 
نخبگان سياس��ي منفور اس��ت و عام��ل آن بايد 
تنبيه ش��ود. براي مثال مي توان از دريافت رشوه 
براي ناديده گرفتن معياره��اي ايمني در احداث 

ساختمان نام برد.
2- فساد اداري خاكستري كاري كه از نظر نخبگان 
منفور است؛ اما توده هاي مردم به آن بي اعتنايند؛ 
مثال كوتاهي كارمن��دان در اجراي قوانيني كه در 
بين مردم از محبوبيت چنداني برخوردار نيستند 
و كسي غير از نخبگان سياسي به مفيد بودن آنها 

معتقد نيست.
۳- فساد اداري سفيد، كاري كه ظاهرا مخالف قوانين 
است، اما اكثر اعضاي جامعه )نخبگان سياسي و اكثر 
مردم عادي( آن را چندان مضر و با اهميت نمي دانند 
كه خواستار تنبيه عامل آن باشند؛ مثل چشم پوشي 
از موارد نقض مقررات كه در اثر تغييرات اجتماعي و 

فرهنگي، ضرورت خود را از دست داده اند.
در ساختارهاي كالن اقتصادي كشور كه گردش 
مالي معم��وال روندهاي پيچي��ده اي دارد و نيز در 
همه مراحل طي اين روند مراقبت ها و نظارت هاي 
متعددي صورت مي گيرد. دور زدن قانون و ايجاد 
فرصت هاي نامشروع و غيرقانوني فسادآميز براي 
انتفاع خارج از قانون از منابع تحت اختيار به ناگزير 
محتاج يك ش��بكه هماهن��گ از راس تا بدنه يك 

سيستم اداري و واحدهاي نظارتي است.
فرض بر اين است كه كليه اعضاي شبكه هاي توزيع 
فرصت ها و منابع اقتصادي در دولت نسبت به حدود 
مس��ووليت و اختيارات خود و نيز دستورالعمل ها 
و آيين نامه و قوانين ح��وزه كاري خود آگاهند در 
غير اين صورت طبعا حضورشان در جايگاه مذكور 
خود غيرقانوني و مصداق تخلف اداري است. طبيعتا 
فس��اد هنگامي رخ مي دهد ك��ه در يكي از مراحل 
فرآيند گردش  كار بخش يا همه قوانين ناديده گرفته 
ش��ود. كارگزاران ماهر و مجرب دس��تگاه مربوطه 
بالفاصل��ه از نقض قان��ون يا تبعيض گ��ذاري آگاه 
مي ش��وند و طبق ضوابط بايد به مراجع باالدستي 
خود و نيز نهادهاي ناظر اطالع دهند. در اين وضعيت 
پاي نهادهاي ناظر نيز به گ��ردش خالف قانون در 
اجراي يك دستوركار باز مي شود. طبعا براي تداوم 
مسير منتهي به فساد الزم است كه كارگزاران نهاد 
نظارتي نيز چشم شان را بر اين خالف ببندند پس 
شبكه فس��اد مربوطه با چهار راس شكل مي گيرد؛ 
سفارش دهنده، دستوردهنده، اقدام كننده و ناظر. 

اين مربع فس��اد مصداق حداقلي ولي اتم تشكيل 
باند و سازمان براي انجام فساد است. در نظام اداري 
كه فساد سازمان يافته وجود دارد، سرمايه گذاران 
مي دانند به چه كساني رش��وه دهند و چه چيزي 
در قبال رش��وه به دست آورند و اطمينان دارند كه 
مجوزهاي الزم را براي بنگاه هاي خود اخذ مي كنند. 
فساد سازمان يافته، هنگامي اتفاق مي افتد كه وجه 
)رشوه( مورد نياز و دريافت كننده آن، معين است و 
پرداخت وجه، موجب تضمين اجراي سفارش مورد 
نظر رشوه دهنده مي شود. برخي چنين استدالل 
مي كنند كه فساد سازمان يافته ضرر كمتري دارد، 
چون در چنين نظامي يك ديوانساالر فاسد، سهم 
كامال معيني از سود بنگاه را طلب مي كند و نفع او 

در موفقيت بنگاه است. 
در ايران گسترش فساد، آن هم فساد سازمان يافته 
سياست هاي دولت را در تضاد با منافع اكثريت قرار 
داده و از اين طريق به كاهش اثربخشي دولت ها در 
هدايت امور انجاميده است. در نتيجه اعتماد مردم 
را نسبت به دستگاه هاي دولتي و غيردولتي كاهش 
داده، بي تفاوتي، تنبلي و بي كفايتي در سطح جامعه 
را موجب شده است. طبق آماري در گزارش دفتر 
مطالعات اس��تراتژيك رياس��ت جمهوري ايران،  
جامعه به يك س��قوط اخالقي ش��ديد دچار شده  
اس��ت. هنگامي كه اعتماد به عن��وان اصلي ترين 
عنصر سرمايه اجتماعي از ميان رفت، فساد از يك 
ناهنجاري تبديل به يك هنجار پذيرفته شده و بلكه 
يك ارزش قلمداد مي ش��ود. در چنين جامعه اي 
اف��رادي كه بتوانن��د در چرخه هاي فس��اد نقش 
موثرتر و مثمر ثمري داشته باشند افراد موفق تري 
خواهند ب��ود. آقازادگان به همي��ن دليل در عين 
حال كه منفورند اما براي همنش��يني و دسترسي 
به آنان مسابقه گذاشته مي شود و اين خود چرخه 

خودافزاي فساد را زنده و پويا نگاه مي دارد.

چرخ ناخوشايند فسادتمناي شفافيت چاله را چاه نكن آقاي چاووشي عامه پسند
سعيد شريعتيكاوه فوالدي نسبنازنين متين نيا حسن لطفي

عكس نوشت 

هشت ماه از زلزله كرمان گذشته و حاال خبرگزاري تسنيم با مجموعه عكس تصويري اين 
گزارش را از روس��تاي كوهبنان كرمان مي دهدكه اين روستا هنوز براي زندگي به حالت 

اول بازنگشته. عكسي كه مي بينيد از اين مجموعه انتخاب شده است. 

دوشنبه 22 مرداد ۱۳۹۷،  اول ذي  الحجه ۱4۳۹، ۱۳  آگوست 20۱8،  سال شانزد                        هم، شماره 4۱5۹

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 16 در نظر دارد اجرای عمليات مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومی جهت اجرا در سال 1397 به بخش 
خصوصی واگذار نمايد لذا ، بـدينوسيله از اشخاص حقوقی واجد شرايط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آيد :

نوبت سوم   شماره 97/54-62

الف ( شرايط متقاضی : جهت رديف های 1 الی 2 دارای رتبه در رسته راه و ترابری يا نيرو از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور باشد ضمنا بايد 
در سامانه پيمانکاران شـهرداری تهران ثبت نام و مورد تاييد معاونت ترافيک شهرداری تهران بوده و دارای ظرفيت آزاد در رسته مربوطه نيز 
باشد. جهت رديف 3 شرکت مشاور آموزشی بايد جزو شرکت های مورد تاييد سازمان برنامه و بودجه کشور يا حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيک 
شـهرداری تهران در رسته مرتبط باشد. جهت رديف های 4 الی 9 اشخاص حقوقی دارای سوابق و رزومه کاری مرتبط با موضوع مناقصه ) ارائه 
حداقل يک نمونه قرارداد مشـابه( ) به همراه داشتن مهر شرکت و اساسنامه و مدارک شخصی مدير عامل و اعضاء هيأت مديره شرکت هنگام 

دريافت اسناد الزامی است (
ب ( ميزان سپرده نقدی و شماره حساب : سپــرده شرکت در مناقصه می بايستی بر اساس جدول فوق به حساب سپرده 1004559513  نزد بانک 

شهر شعبه پارک بهمن  به نام شهرداری منطقه 16  يا ضمانتنامه بانکی  به نام شهرداری منطقه 16 ارائه گردد.
ج ( مهلت و محل ارائه اسـناد : متقاضيان می بايسـتی حداکثر ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهی جهت دريافت اسناد و تحويل پيشنهادات به 

شهرداری منطقه 16 طبقه اول واحد قراردادها مراجعه نمايند.
اجرای ضوابط زيست محيطی بر اساس استاندارد ISO و مفاد HSE و IMS  و ارائهHSE  PLAN  از الزامات انجام پروژه ها می باشد . ضمنًا  مشروح 
شـرايط مناقصه در اسناد درج و آگهی فوق در سايت شـهرداری منطقه)http://region16.tehran.ir  ( موجود و هزينه آگهی بعهده برنده 

مناقصه  خواهد بود . )18004(
روابط عمومی شهرداری منطقه 16

برآورد اوليه شرح پروژهرديف
)ريال(

ميزان سپرده 
شرکت

 در مناقصه ) به 
ريال (

مدت اجرااعتبارفهرست بهاء

1
تهيه ، ساخت و نصب تابلوهای 

راهنمای مسير در سطح 
منطقه 16

2/730/000/00080/000/000
تهيه و نصب و نگهداری 

تابلوهای ترافيکی 
سال 96

12 ماهنقد و غيرنقد

2
تهيه ، نصب و نگهداری 

گاردريل و حفاظ جانبی در 
سطح منطقه

حفاظ ها و ضربه گيرهای 3/669/500/000110/000/000
12 ماهنقد و غيرنقدمعابر شهری سال 96

3
ارائه خدمات آموزشی متمرکز 
و غير متمرکز و اقالم آموزشی 

پارک ترافيک در منطقه
12 ماهنقد و غيرنقد-4/550/000/000140/000/000

خريد وسايل بازی کودکان 4
6 ماهنقد و غيرنقد-4/500/000/000140/000/000)پلی اتيلن(

خريد کف پوش گرانولی زمين 5
4  ماهنقد و غيرنقد-3/000/000/00090/000/000بازی کودکان

خريد کف پوش دو اليه 6
4  ماهنقد و غيرنقد-2/400/000/00080/000/000پيوسته زمين بازی کودکان

6 ماهنقد و غيرنقد-10/200/000/000300/000/000خريد سطل زباله و نيمکت7

4 ماهنقد و غيرنقد-3/200/000/000100/000/000خريد دستگاه بدنسازی8

تهيه و نصب و جمع آوری 9
12 ماهنقد و غيرنقد-4/000/000/000120/000/000داربست و چادر

شهرداری منطقه 16

در م��ورد هيچ��كاك و اساس��ا 
كارگردانان كالس��يك س��ينماي 
امري��كا و انگلي��س )از آنج��ا ك��ه 
هيچ��كاك انگليس��ي- امريكايي 
است( مطالب زيادي گفته و نوشته 
شده، به گونه اي كه به نظر مي رسد 
حرف ناگفته اي باقي نمانده باشد. 
با اين حال يك نكته در كارنامه هيچكاك همچنان ناگفته 
باقي مانده است و آن روح كودكانه اي است كه در فيلم هاي 
او موج مي زند.داستان هاي پليسي )تعقيب و گريز بين دزد 
و پليس يا قات��ل و پليس( كه ايجاد كننده كنش و واكنش 
ميان قهرمانان و ضدقهرمانان اس��ت،  ريش��ه در كودكي 
دارد. انس��ان ها اساس��ا از اين تعقيب و گريز و مچ گيري ها 
لذت مي برن��د و هيچكاك از اين خصلت در تمامي آثارش 
به خوبي بهره گرفته اس��ت. گرچه فيلمنامه هاي او توسط 
ديگران نوشته مي شد اما فيلمنامه نويساني كه با هيچكاك 
كار مي كردند، مي دانستند او چه مي خواهد و منويات اين 
كارگردان را در نوشته هاي شان لحاظ مي كردند.من شيفته 
داستان هاي پليسي نيستم اما برخي فيلم هاي هيچكاك 
در زمينه ايجاد دلهره و اضطراب شاهكار هستند. »پنجره 
عقبي« يكي از اين ش��اهكارها در تاريخ سينما به حساب 
مي آيد. مقوله اي كه اين فيلم به آن مي پردازد، رس��يدن از 
كثرت به وحدت اس��ت. در اين فيلم جيمز استوارت نقش 
يك عكاس مطبوعاتي- ورزش��ي را ب��ازي مي كند كه به 
واسطه شكستگي و گچ گرفتن پايش در اتاقش نشسته و با 
دوربينش اغلب در حال نگاه كردن به ساختمان روبرويي از 
پنجره است. او مشاهده مي كند در همه آپارتمان ها اتفاق هاي 
مشكوكي مي افتد كه در نهايت همه آنها به يك قتل ختم 
مي شوند و اين خبرنگار مي خواهد اين قتل را ثابت كند. در 
»پنجره عقبي« هيچكاك يك چالش ذهني براي مخاطب 
ايجاد مي كند و رسيدن از كثرت به وحدت را به خوبي نشان 

مي دهد.در قياس با اين فيلم، من با وجود اقبال زيادي كه 
به »پرندگان« وجود دارد، نتوانسته ام به اين فيلم عالقه مند 
ش��وم و ريش��ه كينه توزي و انتقام پرنده ها را در آن درك 
نمي كنم. اين فيلم از واقعيت بسيار دور است و  اين در حالي 
است كه در فيلم هاي ديگر هيچكاك مانند »سرگيجه« و 
»مارني« هم رگه هايي از واقعيت گرايي و رئاليسم اجتماعي 
وجود دارد. در پرندگان اين واقعيت گرايي به چشم نمي خورد 
و به نظر مي رسد اين فيلمي است كه براي كودكان ساخته 
شده است. اما فارغ از نقد فيلم هاي اين كارگردان، به گفته 
فرانس��وا تروفو ، هيچكاك در رده فيلمس��ازان مولف قرار 
مي گيرد. اصطالح فيلمس��از مولف را درباره كساني به كار 
مي بريم كه داراي نگاه و جهان بيني خاصي نسبت به زندگي 
هستند؛ به عنوان مثال اين تعريف درباره برگمان يا برسون 
صدق مي كند. اما در س��ينماي امريكا كه كارگردان تابع 
تهيه كننده و مدير استوديو است آيا مي توان فورد يا هيچكاك 
را فيلمساز مولف قلمداد كرد؟ چون اين فيلمسازان و از جمله 
هيچكاك ناگزير بايد از قواعد ژانر كه حرف اول را در سينماي 
امريكا مي زد و مي زند ، پيروي كنند. بنابراين اين يك س��ر 
محصول انديشه و خالقيت آنها نيست ولي طبق موازيني 
كه آندره بازن درباره مولف بودن در سينما يا تئوري مولف 
تعريف مي كند، هيچكاك و بس��ياري از بزرگان سينما در 
اين رده بندي نمي گنجند. با اين حال تروفو و موج نويي ها، 
هيچكاك را يكي از مولفان بزرگ در سينما قلمداد مي كنند 
چون به نظر آنها بن مايه تمام فيلم هاي اين كارگردان، نگاه 
روان شناختي به انسان است.در كنار اين نگاه روان شناختي 
به انسان، استادي و مسلط بودن هيچكاك بر ابزار سينماي 

آن دوره سبب شد فيلم هاي درخشاني بسازد. 
در پاي��ان بايد گفت مجموعه تاثيراتي ك��ه اين كارگردان 
بر سينما گذاش��ته و بي رقيب بودن او در زمينه فيلم هاي 
دلهره آور ، هيچكاك را به يك بت اعظم در تاريخ سينماي 

جهان تبديل كرده است.

هيچكاك ، بت اعظم تاريخ سينما
در همين حوالي

احمد طالبي نژاد

#فرزندت كجاست 


