
آخر
تهران : اذان ظهر13:10 اذان مغرب 20:18 اذان صبح فردا 4:47  طلوع آفتاب 6:21سال پنجم  شماره پياپي 1034  شماره 110 دوره جديد   چهارشنبه 20مرداد 1389   30شعبان 1431  11 آگوست 2010

شهر شلوغ

كيارستمي رئيس آكادمي فيلم آسيا شد 
عباس كيارستمي رياست اين دوره آكادمي فيلم آسيا را بر عهده دارد كه باني مجموعه برنامه هاي 
آموزشي است و در جريان پانزدهمين جشنواره بين المللي فيلم پوسان در كره جنوبي برگزار مي شود. 
برنامه هاي اين آكادمي ش��امل مجموعه  اي از كارگاه هاي آموزش س��ينما، كالس هاي پيشرفته و 
سمينارهاي ويژه است كه با هدف تبادل اطالعات در مورد شرايط امروز توليد فيلم برگزار مي شود. 
از ديگر اعضاي اين دوره آكادمي مي توان به اوگيگانامي نائوكو كارگردان ژاپني و كيم هيونگ گو 
فيلمبردار كره اي اشاره كرد. فيلمسازان سرشناسي چون هو هسيائو هسين )2005(، ايم كئون تائك 

)2006( و كيوشي كوروساوا )2009( در سال هاي قبل رياست اين آكادمي را بر عهده داشته اند.
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سكانس آخر

نمايشنامه »منهاي دو« به 
كارگرداني داوود رشيدي 
اين روزها در سالن اصلي 
تئات��ر ش��هر روي صحنه 
اس��ت. نام داوود رشيدي 
براي نسل من يادآور چند 
اثر شاخص در حوزه تئاتر 
و س��ينما و حض��ور موثر 
فرهنگ��ي در واح��د تئاتر 
تلويزي��ون در قب��ل از انقالب اس��ت. او ب��ا كارگرداني 
نمايش��نامه »در انتظار گودو« نوشته »ساموئل بكت« 
يك��ي از اجراهاي خ��وب و ديدني آن زم��ان را به نام 

خود ثبت كرد. 
ب��ازي رش��يدي در فيلم هاي »ف��رار از تله« )جالل 
مقدم( و »كندو« )فريدون گله( فراموش نش��دني است. 
او يكي از بهترين ديالوگ هاي سينمايي را در فيلم »فرار 
از تل��ه« در هم نش��يني و هم كالمي با آن جوان تازه از 
زندان آزادشده ادا مي كند:  »دال خو كن به تنهايي/ كه 
از مردم بال خيزد... مي دوني تو زندگي رو چي نميش��ه 
قيمت گذاش��ت؟ دوس��ت َمح��رم... مي دوني چي قلب 
منو ناراحت مي كنه؟ بي عدالتي. بي عدالتي ريش��ه آدمو 
مي خش��كونه اما بايد جلوش��و گرفت.« رابطه عجيب و 
جذاب او با مرتضي مبتني بر حس��ي غريزي است و با 
همين پش��توانه، اين هشدار را در ساحت مردي سرد و 
گرم چش��يده مي دهد: »چو واقف شدي َمحرم خويش 

باش/ كه محرم به يك نقطه ُمجرم ش��ود...«
ح��اال او ب��ه دنبال اج��راي نمايش��نامه هايي چون 
»ريچارد س��وم«، »پيروزي در شيكاگو« و »هنر« طي 
اين سال ها، نمايش��نامه »منهاي دو« نوشته »ساموئل 
بنش��تريت« را در س��الن اصلي تئاتر شهر روي صحنه 
برده است. قاعدتاً هدف او از انتخاب متني با اين حال 
و هوا و اجرايي مناسب آن )به دنبال موفقيت »پيروزي 
در ش��يكاگو« در چند سال قبل(، آشتي مردم با تئاتر 
بوده است. نمي خواهم در اين يادداشت به تشريح نقاط 

قوت و ضعف كار اخير رش��يدي بپردازم. 
آنچه بيشتر مرا ملزم به نوشتن اين چند سطر كرد، 
نفس حضور هنرمندي موسفيدكرده است كه همچنان 
در 77سالگي خود را پرانرژي و باانگيزه نشان مي دهد. 
»س��اموئل بنشتريت« با طنزي تلخ با دو مرد پا به سن 
گذاشته سرطاني كه در آستانه مرگ قرار دارند روبه رو 

مي ش��ود و به تنهايي انس��ان مي پردازد. 
ش��ايد مهم تري��ن عامل انتخ��اب اين نمايش��نامه 
از س��وي داوود رش��يدي، ش��وخي گرفت��ن مرگ و 
»متاس��تاز« و ان��دوه و س��ر دادن س��رود عش��ق و 
زندگ��ي در طي طري��ق روياي��ي »ژول« و »پل« )با 
بازي هاي خوب »س��يامك صفري« و »محمدحس��ن 
معجوني«( اس��ت. وقتي اجرا هم��راه با قطعه  معروف 
»شوستاكوويچ« خاتمه يافت و داوود رشيدي سرزنده 
و قبراق )همچون يك جوان سرحال( دست به دست 
بازيگرانش به جلوي س��ن آمد و با تشويق تماشاگران 
رفت و برگش��ت آنها روي سن ادامه يافت، به جوهره 
واقعي هنر كه باعث ش��ور و نش��اط در وجود هنرمند 

)در هر موقعيت سني( شود، ايمان آوردم.
برخورد نزديك از نوع س�وم

خوش��مان آمد. اگر اين جن��گ نابرابر ميان معاونت 
س��ينمايي وزارت ارش��اد و خانه س��ينما هيچ فايده اي 
تا حاال نداش��ته، الاقل موجب ش��ده طرفين در خالل 
عقده گش��ايي و پيغ��ام فرس��تادن و ني��ش و كناي��ه 
زدن هايشان، موجزنويسي را تمرين كنند. آخر و عاقبت 
آن همه برنامه ريزي و خبررساني مطبوعاتي و اس ام اس 
زدن در مورد گردهمايي امنيت ش��غلي و بيمه بيكاري 
و...، ب��ه اي��ن بيانيه كوت��اه مختصر و مفيد ختم ش��د: 
»مي خواستيم در خانه سينما گرد هم جمع شويم تا از 
فقدان امنيت شغلي بگوييم. اما ناچار از لغو گردهمايي 
شديم... امضا: هيات مديره جامعه اصناف سينمايي«. به 
اين مي گويند تمرين مدارا و اعالم موجوديت صنف��ي. 

عيبي ندارد. بيخود كه اسم مان را كرگدن نگذاشته اند. 
پوس��ت كلفتي مان آنقدر نهادينه شده كه جرح و حذف 
و تعدي��ل نوش��ته هاي بي خاصيت مان ديگ��ر برخورنده 
نباش��د. يكي زنگ زد و گفت نكند براي صيانت از مقام 
كرگدني، ناز و قهر كني و ننويس��ي؟ گفتم كجاي كاري 
عم��و؟ آن وقتي ك��ه نازمان را مي خريدن��د، نفروختيم، 
حاال كه ديگر ش��ب تار اس��ت و كسي عين خيالش هم 
نيس��ت كه گوش��ه شرق، كرگدن باش��د يا نباشد. ما به 
مقامي رس��يده ايم كه نه در شرق، كه اصوالً در همه جا 
بود و نبودمان فرقي ندارد. س��هل اس��ت، نبودمان براي 
خيلي ها دل انگيزتر اس��ت. ما باشيم يا نباشيم، بنويسيم 
يا ننويس��يم، حذف مان كنند يا انكارمان كنند، در اصل 
ماجرا تغييري رخ نمي دهد. زمين گرد است و مي گردد، 
چه گاليله كشف كند و با صداي بلند بگويد، چه نفهمد 
و ان��كار كند. جهان سياس��ت هم با مصلحت انديش��ي و 
محافظ��ه كاري ما تغييري نمي كند. هميني كه هس��ت 
مي ماند و هماني كه بايد بش��ود، مي شود. پس چه باك 
اگر بنا را بر احتياط بگذارند و با حذف من و امثال من، 

ب��ر عم��ر اي��ن روزنام��ه بيفزاين��د. 
ما بانمك يا بي نمك، عوامانه يا روش��نفكرانه، حرفه  اي 
ي��ا آمات��ور، خطر و تهدي��دي براي هيچ كجا نيس��تيم و 
زحمتي براي كسي درست نمي كنيم. ما اين گوشه نان و 
ماس��ت مان را مي خوريم و نگاه مي كنيم و گاهي از آنچه 
ديده ايم گزارش��ي هم به رفقايمان مي دهيم. اگر واقعاً اين 
گزارش ها دردسرس��از است، اشكالي ندارد، به همين نگاه 
كردن و نان و ماس��ت خوردن بس��نده مي كنيم. اگر نگاه 
كردن نيز آزارنده است، سرمان را پايين مي اندازيم و نان 
و ماس��ت مان را مي خوريم كه اين را ديگر در هيچ مرام و 
مسلكي ايراد و اشكال نمي دانند- احتماالً. با اين همه اگر 
بفرماييد كه نخوريم، نخواهيم خورد. فقط اجازه دهيد كه 
همواره اين گوشه بمانيم و بر قطر پوست مان بيفزاييم. اين 
روزگار كه س��هل است، آباء ما عصر يخي را  و توفان نوح 
را تاب آورده اند. خيلي از پس��رعموهاي ما منقرض شدند 
و از بين رفتند. دايناس��ورها، پترسورياها، آنكيلوساورياها 
و... چ��ه ش��دند و كجا رفتن��د؟  ما اگر بنا ب��ود مثل آنها 
نازك نارنجي باش��يم كه بايد به قصه هاي زمين شناس��ي 
و زيست شناس��ي مي پيوس��تيم. اما مانديم و تاب آورديم 
و خودم��ان را به قرن بيس��ت و يك رس��انديم؛ قرني كه 
هيچ بعيد نيس��ت كه نس��ل آدميزاد، حت��ي، در معرض 
انقراض قرار بگيرد. اما ما كرگدن ها، آرام و سر به زير و و 
بي كينه و حقد، صبر مي كنيم و تاب مي آوريم به دس��ت 
خودم جاي ستون را تنگ كردم و با يك مقدمه تكراري، 
مجال پرداختن به فرمايش كارگردان شهير ايراني جناب 
س��يروس مقدم را از خودم گرفتم. همين ديروز كه توي 
شرق يادداشت مرا حذف كردند، بخشي از مصاحبه گهربار 
حضرتش با خبرگ��زاري فارس را توي همين صفحه آخر 
نقل كردند كه فكر كردم بد نيس��ت كرگدن نامه امروز را 
ب��ه آن اختصاص دهم. اما با اين روده درازي، جايي نماند. 
با اين همه فرموده اند كه العاقل يكفيه  االشاره. پس به يك 
اش��اره بسنده مي كنم. از روزنامه ديروز رونويسي مي كنم. 
از قول س��يروس مقدم، ب��ا اين توضيح ك��ه العهده علي 
الراوي: »وقتي داشتيم قسمت دهم سريال را فيلمبرداري 
مي كرديم، من به دوس��تان و همكارانم گفتم كه مطمئن 
باش��يد وقتي قس��مت دهم زير هش��ت پخش شود، من 
فارس��ي وان را تعطي��ل مي كنم. كه ش��نيدم گويا تعطيل 
ش��ده...« فرمايش به اندازه كافي گوياست و نيازي نيست 
كه من س��ر ذوق بيايم و مضمون كوك كنم، اما اوالً چه 
بوديم و چه ش��ديم؟ اول قرار بود كه بزنيم و در هاليوود 
و كارخانه ه��اي روياپردازي غرب را با هنرنمايي مان تخته 
كنيم كه حاال مجبوريم با س��ريال درجه هشت كلمبيايي 
رقاب��ت كنيم و بعدش هم به خودمان نمره قبولي بدهيم. 
ثانياً، ابتذال، ابتذال است.  اگر فارسي وان بعد از 30 سال 
كار فرهنگي هنوز طالب دارد، دليلش همين اس��ت كه با 
سريال هاي مبتذل زمينه نزول سليقه و توقع مخاطب را 
پايين آورديم و مقدمات رونق س��الوادور را فراهم كرديم. 
فارس��ي وان آخر ابتذال اس��ت، اما س��ريال هاي خودمان 
ه��م دس��ت كمي از آنها ندارند. بعداً مفص��ل در اين باره 
بحث مي كنيم. ثالثاً، يكي از دس��تياران مقدم لطف كند 
و فركانس جديد فارس��ي وان را به آقاي كارگردان بدهد 
كه متوهم نش��ود كه با آمدن زير هش��ت، آنها جا زدند. 
رابعاً... اين همان چيزي است كه يك اشاره اش كافي است.

كتابي از محسن قرائتي در تايلند منتشر شد
كتاب »توحيد ريشه دين« 
تالي��ف محس��ن قرائت��ي با 
حمايت مجمع جهاني اهل 
از س��وي رايزني  بي��ت)ع( 
فرهنگي اي��ران در بانكوك 
چ��اپ و منتش��ر ش��د. اين 
كتاب شامل اطالعات كامل و دقيق راجع به دروس اوليه 
و الزم در توحيد اس��ت و نويس��نده سعي كرده است با 

زباني ساده با مخاطب ارتباط برقرار كند. 

حمايت گابريل گارسياماركز
 از رئيس جمهور جديد كلمبيا 

گارس��ياماركز«  »گابري��ل 
م  حب ن��ا صا ه  يس��ند نو
كلمبياي��ي ط��ي نامه اي به 
س��انتوس«  مانوئل  »خوان 
رئيس جمه��ور جدي��د اين 
كشور، حمايت خود را از او 
اعالم كرد. به گزارش كلمبيا ريپورت، »گارس��ياماركز« 
نويسنده رمان پرفروش »صد سال تنهايي« با ارسال اين 
نامه به رئيس جمهور كلمبيا همبس��تگي خود را با وي 
اعالم كرد و گفت: به نظر مي رسد زمان رونق و پيشرفت 

فضاي اقتصادي كشور فرا رسيده است.

اميرمومنان علي  عليه السالم مي فرمايند: »صيام 
القلب عن الفكر في االثام افضل من صيام البطن 
عن الطعام« روزه دل از انديش��ه گناهان، برتر از 
روزه ش��كم از خوردن و آشاميدن است. رمضان 
ماه پيوند تالش و عبادت در بستر يك فرهنگ 
سازنده است. فرهنگ رمضان انديشه سازندگي 
را در انسان بارور مي كند. كساني كه توانسته اند 
به سطوح عالي معرفت معنوي دست پيدا كنند 

الگوي روزه نفس و عمل را پيشه خود ساخته اند. در صورت تحقق 
فرهنگ روزه و صرفه جويي در ميان مردم، شهري ثروتمند و بي نياز 
خواهيم داش��ت. ماه رمضان ماه بهره گيري از فيوضات و الطاف 
الهي است. اساس فرهنگ رمضان منطبق با الگوهاي يك زندگي 
ايده آل است. بايد سياست هاي اجتماعي ما به سمتي جهت پيدا 
كند كه جامعه به صورت خودكار دچار روزه اجتماعي شود. روزه 
موجبات حاكميت خرد و انديش��ه را بر دل و جان آدمي فراهم 
مي كند. روزه ابزار اجتماعي و فرهنگي مهمي است كه مي تواند 

به عنوان سالحي كارساز در جنگ نرم با دشمنان 
فرهنگ اين آب و خاك مورد استفاده قرار گيرد. 
بس��ياري از كاركردهاي غلط نظام اجتماعي با 
فرهنگ رمضان قابل اصالح است. روزه با تقويت 
صب��ر، فرهنگ��ي را در مردم تقوي��ت و تثبيت 
مي كند كه مي توان از ظرفيت هاي آن در مواقع 
بحران استفاده زيادي كرد. روزه لوازم نظم پذيري 
جمعي و احساس مسووليت فردي را به صورت 
گسترده و مستمر در فرد تقويت مي كند. روزه مي تواند به عنوان 
بخشي از يك فرهنگ كارآمد اساس توسعه پايدار جامعه را بنيان 
نهد. معنويت جامعه و صفا و پاكي آن مديون بركاتي همچون ماه 
رمضان از سوي خداوند است. روزه با پيوند معنوي روح و جسم با 
يكديگر فرد را در برابر نظم، قانون و تعهد به انجام وظايف اجتماعي 
خاشع مي كند. امام صادق عليه السالم مي فرمايند: هر گاه براي 
كسي حادثه اي جانكاه پيش آمد روزه بگيرد كه خدا فرموده است 

»واستعينوا بالصبر والصلوه«.

جنبش زن��ان يك پديده نوين در تاريخ 
ماس��ت. اگ��ر از مادرب��زرگ من پرس��يده 
بودي��د كه آيا خ��ود را مظل��وم مي داند، او 
معناي پرس��ش را نمي فهميد. اگر از مادرم 
مي پرس��يديد او مي دانس��ت كه ستم  ديده 
است و به اين سبب دل چركين نيز بود، اما 
توانايي آن را نداشت كه آشكارا به اعتراض 
به وضع موجود برخيزد. او نمي گذاشت من 
و پدرم وارد آش��پزخانه شويم: نقش ما اين 

نبود. ما قرار بود به چيزهاي مهم بپردازيم، مثاًل تحصيل و 
كار تماماً بر عهده او بود.

 اكن��ون از دختران من بپرس��يد آيا س��تم  ديده اند. در 
اينكه اصاًل بحثي نيس��ت. ش��ما را رس��ماً مي فرستند پي 
كارت��ان، همين. اين يك دگرديس��ي پراهميت اس��ت كه 
به تازگي روي داده، يك دگرديس��ي تماش��ايي در وجدان 
و كن��ش اجتماعي. بياييد در راهروهاي دانش��گاه ام آي تي 
قدم بزنيم. 40 س��ال پيش همه دانش��جوياني كه در اينجا 
مي ديديد از جنس مذكر، سفيدپوس��ت، ب��ا لباس برازنده 
و پ��ر از احترام براي بزرگ ترها بودن��د. امروز نيمي از آنها 
زن اند و يك سوم ش��ان برآمده از اقليت ها. اين دگرديسي ها 
دگرديس��ي هاي كوچكي ان��د و در كل جامعه روي داده اند. 
اين دگرديسي چگونه روي داده است؟ از خودتان بپرسيد: 
چگونه از مادربزرگ من به مادرم و سپس به دخترانم چنين 
تغييري روي داده است؟ اين تغيير نتيجه اقدام خيرخواهانه 
دولت��ي كه قوانين اعطاكنن��ده حقوق زنان را به راي گيري 
گذاشته باشد كه نبوده. به طور عمده جنبش هاي مبارز چپ 

آغازگر اين دگرديسي بوده اند. نگاه كنيد به 
جنب��ش مقاومت در برابر س��ربازگيري در 
س��ال هاي 1960. كساني كه نمي خواستند 
به جنگ بروند دس��ت به گزينش��ي بسيار 
دليران��ه مي زدند. براي يك بچه 1٨ س��اله 
آس��ان نيست كه اين خطر را به جان بخرد 
كه آينده شغلي پرنويدش را از دست بدهد 
و شايد س��ال هاي درازي در زندان بگذراند 
يا از كش��ور بگريزد و ش��ايد هرگ��ز نتواند 
بازگ��ردد. بايد واقعاً دل و جرات داش��ت. خب، اين طور به 
نظر مي رس��د كه جنبش هاي جوانان دهه 1960 هماهنگ 
با فرهنگ عمومي غالب قائل به تبعيض جنس��يتي بوده اند. 
ش��ايد اين ش��عارها را به ياد بياوريد: »دخترها دست رد به 
سينه پسرهايي كه ]به جنگ ويتنام[ نمي روند، نمي زنند.« 
اين  را در آن دوران مي شد روي پوسترهاي تبليغاتي خواند. 
زنان جواني كه در جنبش فعال بودند متوجه شدند كه يك 
ج��اي كار ايراد دارد: زنان هم��ه كارهاي دفتري و غيره را 
انجام مي دادند، در عوض كار مردان اين بود كه خودش��ان 
را نمايش بدهند و پز شجاعت شان را بدهند. اينجا بود كه 
زنان كم كم اين مردان جوان را به چش��م س��تمگر ديدند و 
اين يكي از سرچشمه هاي عمده جنبش فمينيستي مدرن 
شد. هميشه لحظه اي مي رسد كه مردم ساختار هاي قدرت 
و س��لطه را درك مي كنند و تصميم مي گيرند كاري انجام 
دهند. اين گونه اس��ت كه در تاريخ دگرديسي رخ مي دهد. 
نمي دانم اين لحظه چگونه مي رس��د ولي ما همگي توانايي 

آن را داريم كه كاري انجام دهيم.

»عرفان اس��المي« آخرين كتابي است كه 
خوان��ده ام. اين كتاب كه به همت پژوهش��كده 
تحقيقات اسالمي چاپ شده است يك تنه جلوي 
عرفان وارداتي غرب مي ايستد. متاسفانه در روزهاي 
اخير شنيده ام عرفان غرب در قالب ورزش هاي ويژه 
و تفكرات مختلف وارد كشور مي شود و با ايجاد 
جاذبه هاي كاذب افراد را مورد سوء استفاده قرار 
مي دهد. ش��نيده ام اين روزها بحث هاي مريد و 

مرادي زياد شده است. يك نفر خودش را به عنوان مراد جا مي زند 
و افراد ديگر به او اعتماد مي كنند و همه مسائل زندگي شان را 
بازگو مي كنند. اين موضوعات عرفان اسالمي را تحت تاثير قرار 
مي دهد و گاه تا جايي پيش مي رود كه برخي افراد فالگيري و 
رمالي را با عرفان اشتباه مي گيرند. كتاب »عرفان اسالمي« كمك 
مي كند تا عرفان را با مسائل ديگر اشتباه نگيريم. چون اين كتاب 
توسط يك نفر نوشته نشده و يك پژوهشكده تحقيقات جامع و 
كاملي را براي اين موضوع انجام داده و آن را در قالب يك كتاب 
منتشر كرده است. در كتاب »عرفان اسالمي« ديدگاه و بينش 
عرفاي اسالمي به شكلي كامل و جامع تجميع شده است و اين 
كتاب به شناخت عرفان واقعي و اسالمي و دوري از عرفان كاذب 
و واردات��ي كمك ش��اياني مي كند.همزمان با اين كتاب رمان 

»هايدا« از خانم اعظم فرخزاد را خواندم. قصه 
دختري كه در هند در رشته پزشكي تحصيل 
مي كند بسيار مرا تحت تاثير قرار داد. من هميشه 
قصه ه��اي خانم فرخزاد را دنبال مي كنم. پرواز 
ذهن و قلم اين نويس��نده را بسيار دوست دارم 
و با سرنوش��ت قهرمانان و دنياي پيرامون شان 
همانندس��ازي مي كنم. راس��تش عادت دارم 
رمان ها را دو بار بخوانم. بار اول عجله دارم زود 
به مقصد برس��م. تندتند كت��اب را مي خوانم كه به آخر قصه 
برسم، اما بار دوم سراغ ديالوگ ها مي روم و دقيق تر به جمالت 
مي انديشم. اين نوشته ها و جمالت در ارتباطات رفتاري و زندگي 
روزمره ما عجيب به كار مي آيد. راستي ديروز عازم سفر بودم. در 
فرودگاه كتابي ديدم كه اشعار شاعراني چون سهراب سپهري،  
اخوان ثالث و شاملو را در قطع جيبي منتشر كرده بود. در هر 
صفحه فقط يك بيت شعر بود كه كار را براي آنهايي كه اهل 
حفظ كردن هس��تند بسيار آسان مي كند. با ديدن اين كتاب 
به اين باور رسيدم كه اهل قلم در هر دوره و هر زمان از تاريخ 
زنده هستند. فيزيك وجودي انسان ها مهم نيست همين كه 
احساسات، حرف ها و درك شان از زندگي برجا مي ماند آنها را 

براي هميشه زنده نگه مي دارد. آنها زنده هاي پايدار تاريخ اند.

اس��طوره ها و كهن الگوه��اي هر منطقه از 
جه��ان به نوع��ي مبين آرزوه��ا و هراس ها و 
انديش��ه ها و تجربه زيستي اجداد و نياكان در 
روزگاران بسيار كهن هستند. در اين خصوص 
دو نكته حائز اهميت است: اول اينكه با دقت 
نظر در رفتار و كردار روزمره خود درمي يابيم 
به رغم فاصله زماني بس��يار با دوران كهن، ما 
انس��ان ها هنوز تا چه اندازه تحت تاثير جهان 

اسطوره ها و كهن الگوها رفتار مي كنيم. في المثل بسياري از 
رفت��ار و حاالت عاطفي و روحي ما ايراني هاي اين روزگار به 
نحو ناخودآگاهي تحت تاثير تجربه زيس��تي نياكان مان در 
گذش��ته هاي دور است. زندگي در فالت ايران به عنوان يك 
منطقه كم آب و زلزله خيز كه به طور مستمر صحنه تاخت و 
تاز و جنگ و س��تيز قبايل و اقوام گوناگون بوده است نوعي 
احس��اس دلشوره، اضطراب، بي قراري، دم غنيمتي و بدبيني 
نسبت به آينده را در نسل هاي بعدي رقم زده است كه اين 
همه مرده ريگ و ميراث تجربه هاي تلخ و پررنگ ملتي است 
كه اسطوره ها و آيين هاي كهنش نسبتي عميق با نحوه زندگي 
مردمانش در دوران معروف به »عصر كش��اورزي« دارد. اما 
نكته دوم اين اس��ت كه در بررس��ي تطبيقي اس��طوره ها و 
آيين ه��اي تمدن ه��ا و ملل مختلف متوجه خاس��تگاه هاي 
مش��ترك بسياري مي شويم كه مبين اين حقيقت است كه 
ملت ها و فرهنگ ها به رغم تفاوت هاي بس��يار از ريشه هاي 
مش��ترك بس��ياري نيز برخوردارند؛ ريشه هايي كه مطالعه 
دقيق آنها امكان نزديكي و همدلي و درك متقابل عميق تري 
ميان تمدن هاي مختلف را فراهم مي كند. حاال مي توانيم از 
خود سوال كنيم مواجهه پهلوان عصر باستاني مغرب زمين 
گيل گمش با مفهوم مرگ و طلب ناميرايي و جاودانگي چه 
نس��بتي با داستان يافتن چشمه آب حيات در اسطوره هاي 
ش��رقي دارد. داستان پسركش��ي در شاهنامه فردوسي چه 
مشابهتي با كوهولين در افس��انه هاي ايرلند دارد. ماجراي 
عاشقانه رومئو و ژوليت در فرهنگ غربي چه وجه شباهتي 
با داستان ليلي و مجنون، شيرين و فرهاد و ويس و رامين 
در قصه هاي شرقي دارد. آيين كوسه برنشين در ايران قبل 

از اسالم چه نس��بتي با آيين ميرنوروزي در 
اي��ران بعد از اس��الم دارد. يا كت��اب ايلياد و 
اديس��ه چقدر شبيه شاهنامه فردوسي است. 
كتاب »قدرت اسطوره« نوشته جوزف كمپل، 
كتاب »اسطوره هاي عشق« نوشته دوموژن، 
كت��اب »روانكاوي آتش« نوش��ته گاس��تون 
باش��الر و كتاب »درد عش��ق زليخا« نوشته 
محقق فرهيخته دكتر جالل ستاري از جمله 
كتبي هس��تند كه ما را با گوش��ه اي از دنياي پررمز و راز 
اسطوره ها آش��نا مي كنند.  آشنايي با جهان اسطوره شايد 
راه ديگري باشد براي فهم بسياري از رفتارهايي كه به طور 
ناخودآگاه از ما انس��ان ها در نسبت هاي فردي و اجتماعي 
سر مي زند. اضافه مي كنم به آثار فوق الذكر كتاب ارزشمند 
انس��ان و س��مبل هايش نوشته كارل گوس��تاو يونگ كه با 
تحليل نش��انه ها، نمادها و سمبل هاي بشري و طرح مقوله 
مهم »ناخودآگاهي جمعي« به ربط و نس��بت صريح مفهوم 
»ناخودآگاهي جمعي« با اسطوره ها و كهن الگوهاي باستاني 
پرداخته است. اكنون سوال اين است كه آيا با آركي تايپ هايي 
كه يونگ مطرح مي كند و خصلتي جهاني براي آنها قائل است 
مي توان از آركي تايپ هاي بومي و منطقه اي سخن گفت. آيا 
مقول��ه  ناخودآگاهي جمعي عالوه بر اينكه در مقام يك ژن 
فرهنگي در س��طوحي جهاني عمل مي كند خصلتي بومي و 
جغرافيايي نيز دارد؟ پاسخ به اين سواالت ظاهراً مثبت است 
زيرا انتقال ناخودآگاه تجربه هاي احساسي و عاطفي هر نسل 
به نس��ل ديگر عالوه بر مشابهت هايي كه نزد ديگر ملت ها و 
تمدن ه��ا دارد از خصلتي وي��ژه، منحصر به فرد و بومي نيز 
برخوردار است. به هر رو در اين مقوله سخن بسيار توان گفت. 
و اما نكته آخر؛ آنهايي كه با جهان اس��طوره آش��نايي كم و 
بيش دارند ارزش آثار فيلمساز فرزانه اي چون بهرام بيضايي 
نازنين را بيش��تر درمي يابند و تعجب نخواهند كرد اگر راقم 
اين سطور او را يكي از عميق ترين و ايراني ترين فيلمسازان 
تاريخ سينماي ايران قلمداد كند. خانم ها، آقايان، جوانان عزيز 
براي فهم و درك عميق تر حوادث و داستان هاي امروزه مان 
مطالعه جهان اسطوره اي و آييني ديروزمان را فراموش نكنيم.

گفته  ها و ناگفته  ها 
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جواد طوسي

از 30 تي��ر 1331 تا كودت��اي 2٨ مرداد، 
فضاي سياسي ايران تحت هدايت دكتر محمد 
مصدق با سرعت به سمت نوعي راديكاليزه در 
دو جبه��ه داخلي و خارجي س��وق مي يابد؛ با 
انگليس و روسيه از يك سو و دربار و ارتش و 
مجلس سنا از سوي ديگر. ملي كردن شركت 
نفت ايران و انگليس، پس گرفتن تاسيس��ات 
شيالت درياي خزر از دست شوروي ها و درگير 

شدن با سازمان ملل در پي شكايت انگليس از ايران و نيز تحميل 
وزير جنگ به دربار، كاهش بودجه ارتش، اخراج ارتش��ي هاي 
وابس��ته، انحالل مجلس سنا، اخراج سلطنت طلبان از كابينه، 
قطع بخش��ي از بودجه دربار و... نمونه هايي از اين راديكاليزه 
شدن پرشتاب فضا پس از تير 1331 است. سازماندهي يكسري 
رفرم هاي اجتماعي و مدني نيز )از مساله حق راي زنان گرفته تا 
رفرم هاي ارضي و تالش براي ملي كردن شركت هايي همچون 
تلفن و اتوبوسراني( وجه ديگري از اين راديكاليزه شدن فضاي 
عمومي اجتماع و سياست است. رفرم هاي اجتماعي اي كه هم 
متحدان راس��ت دكتر مص��دق را ناراضي  مي كرد و هم برخي 
متحدان س��نتي و مذهبي او را دلواپس مي س��اخت. او در اين 
هفته هاي مانده به كودتا، هم متهم اس��ت از س��وي برخي  به 
بي ديني و هم متهم به سوسياليسم. جبهه هايي كه به موازات 
هم گشوده شده است و حلقه محاصره مصدق را تنگ تر ساخته 
است. در چنين شرايطي دكتر مصدق تنها راهي كه براي پيشبرد 
برنامه هاي خود پيدا كرده، مراجعه مداوم به افكار عمومي است. 
از 30 تي��ر تا روزهاي پاياني مرداد، او بارها و بارها متوس��ل به 
رفراندوم، بسيج مردم در خيابان ها و فراخوان هاي عمومي است. 
هر جا قانون به او اجازه نمي دهد مردم را خبر مي كند. آيا آگاهي 
او از محدوديت هاي قانون و وجود البي هاي زميندار و اشراف و 

دربار اين مجوز را به او مي دهد كه قانون را دور 
بزند و مردم را بدل به نيروي فشار كند؟ جمال 
امامي در مجلس به اين موضوع معترض است: 
»دولت مداري به سياس��ت خياباني نزول كرده 
اس��ت. چنين به نظر مي رس��د كه اين كشور، 
چيزي بهتر از برگزاري تظاهرات خياباني ندارد. 
ما اكنون اينجا و آنجا و همه جا ميتينگ داريم. 
گردهمايي براي اين مس��اله، براي آن موضوع 
و براي هر پيش��امدي. راهپيمايي دانش��جويان، دبيرستاني ها، 
هفت ساله ها و حتي شش ساله ها.« )به نقل از كتاب »ايران بين 
دو انقالب« نوشته يرواند آبراهاميان( همين سياست فراخوان به 
افكار عمومي در فاصله يك سال بارها از سوي دكتر مصدق اتخاذ 
مي شود. سي ام تير 1331 به دنبال عدم پذيرش وزير جنگ از 
سوي دربار و استعفاي مصدق، فراخوان افكار عمومي براي انحالل 
سنا، انحالل مجلس هفدهم، به دنبال استعفاي نمايندگان ملي، 
و به قصد از اكثريت انداختن مجلس و... فرياد »واديكتاتورا«ي 
بسياري عليه مصدق بلند بود. بسياري از دشمنان حاضرش، كه از 
كارگزاران كودتا شده اند يا از نوكران مستقيم دربار بوده اند همين 
موضوع را بهانه كرده بودند تا او را ديكتاتوري بالقوه بخوانند و به 
نام آزادي با دش��منان آزادي هم پيمان شوند. فضاي روزهاي 
پاياني دولت مصدق اين اس��ت؛ روزهايي كه در حاش��يه اين 
قيل و قال ها كودتا تدارك ديده مي ش��ود. آيا مصدق مي داند 
در پش��ت پرده ها چه مي گذرد و چه فردايي در انتظار مردم 
است؟ آيا از آنها استفاده ابزاري مي كند؟ دموكراسي را مستقيم 
مي خواهد؟  يا برعكس بايد گفت اي كاش مصدق همچنان با 
راهكارهاي قانوني، به مبارزه با البي هاي فساد و قدرت وابسته 
مي پرداخت. نقش و جايگاه مردم كجاست؟ پرسش و حكايت 

همچنان باقي است.

تا كودتاي 28 مرداد: حكايت همچنان باقي است

قانون يا اراده ملي
سوسن شريعتي

تغيير ساعت اجراهاي نمايش هاي تئاتر شهر
س��اعت اج��راي آثار نمايش��ي مجموعه تئاترش��هر از 
پنجشنبه 21 مردادماه همزمان با آغاز ماه مبارك رمضان 

تغيير پيدا مي كند.
 س��اعت اجراي نمايش »منهاي دو« نوش��ته ساموئل 
بنشتريت كه با ترجمه ش��هال حائري و كارگرداني داوود 
رش��يدي در تاالر اصلي مجموعه تئاتر ش��هر روي صحنه 
است، از ساعت 20 به ساعت 20/30 تغيير كرد و با قيمت 
بليت 10 هزار تومان اجرا مي شود. همچنين نمايش »همه 
فرزندان خانم آغا« با نويسندگي و كارگرداني حسين كياني 
هر شب ساعت 20/30 با قيمت بليت هفت هزار تومان در 
تاالر چهارس��و مجموعه تئاترشهر و نمايش »خانه برنارد 
آلبا« نوش��ته فدريكو گارسيا لوركا با ترجمه احمد شاملو 
و كارگردان��ي زهرا صبري از 20 مردادماه س��اعت 21 در 
تاالر س��ايه اجرا مي شود. ساعت نمايش »گل« با طراحي 
و كارگرداني ياس��ر خاس��ب كه تا 25 مردادماه در كارگاه 
نمايش روي صحنه اس��ت از ساعت 19 به 21/15 تغيير 
پيدا كرد و با قيمت بليت شش هزار تومان اجرا مي شود. 
همچنين نمايش »اتللو« اثر ويليام شكسپير نيز تازه ترين 
كار عاطفه تهراني است كه از 26 مردادماه هر شب ساعت 
21 و ب��ا قيمت بليت هفت هزار تومان در تاالر قش��قايي 

مجموعه تئاترشهر اجرا مي شود.

مجيدي: مديران نگران صندلي خودشان هستند  خبر
مجيد مجيدي كارگردان نام آشناي سينماي ايران به تازگي 
در گفت وگو با هفته  نامه اصولگراي پنجره از سياس��ي ش��دن 
مديران فرهنگي و هنرمندان انتقاد كرده اس��ت: »متاس��فانه 
همه مسائل ما آميخته به مسائل سياسي شده است؛ از مديران 
فرهنگي گرفته تا خود هنرمندان، همه در اين خط كشي  ها قرار 
گرفته اند. آدم  ها سر جاي خودشان نيستند. مديران فرهنگي ما 
با وجود احترامي كه به شخصيت آنها مي گذارم، فاقد توانايي 
هس��تند و به باور من در كش��ور ما، فرصت سوزي  ها به شكل 
وحش��تناكي رخ مي دهد و من بيش از هر چيزي، نگران اين 
بخش هس��تم. ما در اين سال  ها، در پي شكوفايي خالقيت و 
پرورش يك نسل ديگر نبوده ايم. من نگران نسل آينده هستم 
و بر اين باورم كه در س��ال  هاي آينده با يك ]مش��كل[ بزرگ 
فرهنگي- هنري روبه رو خواهيم شد. چيزي كه برخي مديران 
فرهنگي ما روي آن پافشاري دارند، كار سفارشي است چون 

نگران صندلي خودشان هستند، نه وضعيت فرهنگي. «
سردار سرلشگرغالمعلي رشيد: كاش تصوير دفاع 

مقدس با نابلدي و نافهمي آلوده نمي  شد 
سردار سرلشگر »غالمعلي رشيد« جانشين ستاد كل نيروهاي 
مسلح، در نامه اي خطاب به »مسعود جعفري جوزاني« كارگردان 
»در چش��م باد« ضمن تمجيد از  س��ريال او  آورده است: »در 
طول  سال هاي پس از جنگ تحميلي، دفاع مقدس اين حماسه 
ماندگار ملت مسلمان ايران جز در موارد استثنايي و كم كه با 
واقع بيني، تصويري درست از دفاع مقدس را ارائه نموده است، 
همواره در معرض دو نگاه افراطي و تفريطي قرار داشته است. 
نگاه هاي سطحي، تحريف آميز و كليشه اي به مقوله  فيلم هاي دفاع 
مقدس گاهي تا آن حد غالب مي شود كه بسياري از دلسوزان 

اهل نظر را دردمندانه به وادي يأس مي س��پارد و آرزو مي كند 
اي كاش هيچ گاه عرصه پرافتخار و سرشار از حماسه و عقالنيت 
و عاطف��ه و معرفت و رزم و مقاومت و پيروزي دفاع مقدس به 
آاليش هاي ناشي از نااهلي، نابلدي و نافهمي برخي به اصطالح 

هنرمندان و سينماگران آلوده نمي شد.«
شاه آبادي: تيز و گزنده ما را نقد كنيد  

حميد ش��اه  آبادي معاون هنري وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي بعد از ضيافت شام معاونت هنري به پاس بزرگداشت 
روز خبرنگار كه با حضور مسووالن و خبرنگاران در فضاي باز 
تاالر وحدت برگزار شد، گفت: »ما همواره مورد بازخواست واقع 
مي ش��ويم. اين ايرادي ندارد. تيز و گزنده ما را نقد كنيد اما از 
انصاف هم دور نشويد، به طوري كه يك نقل نيمه كاره اذهان 
را مشوش كند.  قطعاً شما حوزه خبر را بهتر مي شناسيد. ليكن 
به دليل حساسيت كار و ضرورت صحت و دقت در اين عرصه 
گاه اين موضوع پيش مي آيد كه به رس��الت اصلي خود توجه 

كنيد و اتفاقات اين عرصه را به شكل حقيقي نشان دهيد.«
درستكار: اعتقادي به برنامه هاي سحر تلويزيون ندارم

علي درستكار كه به عنوان مجري برنامه  هاي سحري انتخاب 
شده گفته است: »گرچه شعار مي دهيم سياست ما از ديانت مان 
جدا نيست اما مطمئنم سياست و مصالح سياسي و حكومتي 
براي سازمان راديو و تلويزيون كشور ما، اولويت يك را دارد با اين 
حساب مي توان گفت برنامه هاي معارفي برايشان اولويت ندارد جز 
آنكه به ثبات و تثبيت مديريت ها كمك كند. اساساً با پخش برنامه 
تلويزيون در سحر مخالفم. اوقات نماز، سحر، شب هاي جمعه 
و... زمان هاي خصوصي افراد و بندگان براي خلوت با خداست. 
در اين ميان حتي اگر بخواهيم با بقيه اوقات هم كاري نداشته 

باشيم باز از سحر ماه رمضان نمي توانيم بگذريم. «


