
»نگاره« جديد منتشر شد
تازه تري��ن ش��ماره نش��ريه 
منتشر  »نگاره«  گردشگري 
شد. گزارش هايي از وضعيت 
ج��ذب گردش��گر در ايران،  
فاصله خليج مكزيك، كوچ 
به��اره عش��اير قش��قايي و 
طبيعت و مردم كردس��تان 
بخش��ي از مطالبي است كه 
در مجله نگاره منتش��ر شده است. »سرزميني سبز در 
قاره سياه« عنوان مطلبي است كه به بررسي همه جانبه 
آفريقاي جنوبي به عنوان ميزبان مسابقات جام جهاني 
پرداخته اس��ت. ش��ش تصوير رنگي از آفريقاي جنوبي 
ضميمه اين گزارش شده است. پرونده اين شماره مجله 
نگاره به چرايي عالقه مندي ايرانيان براي سفر به دوبي 
و آنتاليا پرداخته اس��ت. 10 تصوير از برترين مكان هاي 
تاريخي جهان به همراه شرح، از ديگر مطالب خواندني 
»نگاره« است. تازه ترين شماره نشريه »نگاره« با قيمت 
1500 تومان در دكه هاي روزنامه فروشي عرضه مي شود.
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يك چيز خوب

»پستچي« كوين كاستنر كسالت بارترين فيلم تاريخ سينما
مجل��ه انگليس��ي توت��ال فيلم در يك نظرس��نجي مي��ان نويس��ندگان و منتقدان خود 
كسالت بارترين فيلم تاريخ سينما را برگزيد و در اين نظرسنجي فيلم »پستچي« به كارگرداني 
و بازي كوين كاس��تنر جايگاه اول را به دس��ت آورد. در اين فهرس��ت نام 27 فيلم به چشم 
مي خورد كه اغلب فيلم هاي برجسته و شناخته شده اي هستند كه برخي جوايز معتبري نيز 
كس��ب كرده اند. فيلم هاي »درمان بي خوابي« س��اخته جان هنري تيميس، »جدا افتاده« به 
كارگرداني گاي ريچي، »رمز داوينچي« اثر ران هاوارد و »طول موج« س��اخته مايك گري 

رده هاي دوم تا پنجم فهرست ياد شده را به خود اختصاص داده اند.
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پيشخوان

33 س��ال، كم اس��ت يا زياد؟ مقصود 
اينكه ما كجا و 33 سال پيش كجا يا مثاًل 
اينكه 33 سال پيش كه همين ديروز بود. 
خيلي دور اس��ت يا خيل��ي نزديك  براي 
اينك��ه  نتيجه بگيريم كه ش��ريعتي  طي 
اين 33 سال به تاريخ پيوسته و شده است 
از مفاخر ملي يا  برعكس باليي آسماني و 
همچنان نازل؟ آنقدر هست كه در همين 

33 س��ال اخير هنوز بسياري از پرونده هاي مربوط به او 
بسته نشده: زادگاهش مزينان بود يا روستاي كاهك؟ نام 
خانوادگي اش مزيناني بود يا شريعتي يا هر دو؟ شاندل 
خودش بود يا كسي ديگر؟ كشته شد يا خودش مرد براي 
اينكه بدانيم مرحوم است يا شهيد؟ دين را ابزاري براي 
ما كرد يا ما را ابزاري براي آن؟ به درد جوانان مي خورده 
ي��ا به كار جواني مي آيد، به پاي قدرت ريخته ش��ده يا 
به راه ملت مي رفته؟ با اين همه چند نش��انه هست كه  
حكايت را همچنان باقي نگه داشته و شده است پديده اي 
كه اسطوره ش��ناس باشي، روانش��ناس يا جامعه شناس، 

فيلس��وف يا اديب، نمي تواني ناديده اش بگيري. 
طرح مس�اله: ش��ريعتي پرف��روش اس��ت: اين را 
آماره��ا نش��ان مي دهن��د و  حق تاليف ه��ا، كتاب هاي 
ساختگي اي مانند »ش��عرهاي منتشرنشده شريعتي«، 
»دفترهاي خاكس��تري«، دفتره��اي... و نيز  توليداتي 
مثل»اس ام اس هاي عاش��قانه شريعتي«، »كلمات قصار 
ش��ريعتي«، »حكايات و قصه هاي شريعتي«. ترجمه ها 
نش��ان مي دهند: تقريباً تماماً ب��ه زبان تركي، نيمي به 
زبان عربي و از همان طريق به زبان فرانسه، مقدار قابل 
توجهي به زبان انگليس��ي و حتي يكي دو جلد به زبان 
ژاپن��ي  و همگي بي مديريت داخلي از س��وي نهادهاي 
ايراني يا خانوادگي، خودجوش و مستقل و... نقدها نشان 
مي دهند: حدود 200 اثر درباره او و انديش��ه هايش در 
همي��ن س��ال هاي اخير و نيز ويژه نامه ه��اي روزنامه ها 
و تقريباً هر س��ال از سوي فيلس��وفان، سياستمداران، 
جامعه شناسان، روانشناسان، مورخان، اكتورهاي سياسي 
متعلق به جبهه بندي هاي متفاوت و متضاد. مراسم هاي 
يادبود و بزرگداش��ت ها نش��ان مي دهند: دوم آذر  تولد 

او، 29 خ��رداد مرگ او، در دانش��گاه ها و 
هميشه از سوي دانش��جويان، در محافل 
مس��تقل ش��هري، در خانه هاي دربسته و 
همين آخري ها  صدا و س��يما كه  پس از 
س��ال ها »مرحوم شريعتي« را مجاز اعالم 
كرده و از همه گذشته اصرار و پافشاري از 
اين سو و آن سو براي منسوخ اعالم كردن 
او يا منسوخ اعالن كردن پروژه او. همگي 

نش��انه هايي كافي، مطرح و قابل ارزيابي. 
نتيجه: ش��ريعتي هنوز ش��بيه يك ارگانيسم زنده 
عم��ل مي كن��د. معنايش اين اس��ت كه هن��وز كاربرد 
دارد و نه الزاماً كاربردهايي از جنس گذش��ته. او هنوز 
كارش را ب��ه پاي��ان نب��رده و هنوز دارد  ب��ا آدم هاي 
جديد، حساسيت هايي متفاوت و پرسش هايي دگرگونه 
گفت وگو مي كند و ترديدي نيس��ت كه اين نشس��ت و 
برخاس��ت طوالني و مداوم، فونكسيون هاي جديدي را 
به دنبال خواهد داش��ت.  مي ش��ود گف��ت كه در دهه 
50-40 آنچنان  فهميده شد، در دهه70-60 اينچنين 
و در دهه 80 جوري ديگر. فقط درباره كسي كه نمرده 
اس��ت مي توان  اين گونه سخن گفت. خدا را چه ديدي 
ش��ايد در ده��ه 90 هي��چ كس باور نكند ك��ه او را در 
دهه هاي قبل چه مي ناميده اند. مگر در دهه 70 كس��ي 
باور مي كرد كه او در دهه 50 به بي ديني متهم ش��د؟ 
مگر در دهه 60 كس��ي باور مي كرد كه او در دهه 50 
به مماش��ات با رژيم سلطنتي متهم بود؟ يك روشنفكر 
محفلي غيرانقالبي. برعكسش را هم مي شود گفت: مگر 
كس��ي در س��ال هاي پاياني دهه 50 باور مي كرد كه او 
در دهه60 ناديده گرفته ش��ود؟ در دهه 60 چه كسي 
فكرش را مي كرد كه او در دهه 70 تئوريس��ين نظام و 
نه نهضت معرفي شود؟ در دهه 70 كسي گمان مي برد 
كه در دهه 80 از آن »ايدئولوگِ مرگ انديِش اتوپيسِت 
پوپوليست«، »گفت وگوهاي تنهايي« اش شنيده شود و 
»كوير«ش مكرر شود و دوست داشتن از عشق برترش؟ 
هي��چ كس گمان نمي كرد. باي��د منتظر دهه 90 ماند.  
باالخره! 33 س��ال كم است يا زياد؟ خيلي دور است يا 

خيلي نزديك؟ همه چيز بس��تگي دارد.

منظ��ورم »ام��ان از اي��ن 
عشق« است. خدا ميليون 
شعر و نوشته و ضرب المثل 
و... داريم كه عش��ق چي 
هست و چي نيست. گاهي 
آبي اس��ت و گاهي غمش 
»يك نكته بيش نيست«.

 اما به نظرم همان طور 
ك��ه اثر انگش��ت آدم ها متف��اوت اس��ت و ويژگي هاي 
ژنتيكي ش��ان، »عشق« هايش��ان هم متفاوت است. هر 
كس��ي به نوعي گرفتارش شده و س��وخته و لذت برده 
و مي ش��ود و مي سوزد و مي برد. يكي از اين »نوع ها« را 
كارگردان كره اي »پارك چان ووك« )اولد بوي( در سال 
2009 در فيلمي نشان داد به نام »تشنگي« كه در كنار 
موفقيت هايش، يكي هم جايزه ويژه داوران جشنواره كن 
بود.  كشيش��ي سرگشته و مايل به انجام عملي انساني، 
داوطلب شركت در تحقيقات در زمينه يك بيماري مرگبار 
مي ش��ود. ويروس را روي او آزمايش مي كنند. كشيش 
مبتال مي ش��ود و در روند درمان، خون خون آش��امي به 
او تزريق مي ش��ود. كشيش حاال خون آشام است و دچار 
كش��مكش دروني. هم كشيش است و هم خون آشام. با 
خانواده اي آشنا مي شود و در اين خانواده به دختري دل 
مي بندد كه در آن خانه تحت ستم است. عاشق مي شوند 
و كش��يش خون آشام بودن خود را به او اعتراف مي كند. 
دختر وحشت مي كند، اما بعد دختر خون آشام شدن را 

نوعي رهايي مي بيند و نوعي عاشقي.
تا به آخر كه خب، گفتن ندارد.

فيلم نقاط ضعف هم دارد )پرش هاي كمي مصنوعي دو 
خون آشام از اين خانه به آن خانه، ظاهر شدن مرد مرده به 
عنوان وجدان معذب كشيش مثاًل( اما با توجه به تسلط 
حيرت آور كارگردان به تصوير، در تمام فيلم هايش، به نظر 
مي آيد اين صحنه ها عمداً در فيلم گنجانده شده اند. به هر 
حال فيلم را مي بينيد يا نه، منظورم از اين نوشته، روي 
ديگر عشق است در اين فيلم؛ عشقي كه اساسش تنهايي 
دو آدم اس��ت و تالش براي رهايي. اگر فيلم را مي بينيد 
ع��الوه بر دقت به پردازش صحنه ه��ا، كار زياد دوربين، 
تصوير هاي فوق الع��اده و مونتاژ بديع، يكي به روال آرام 
شكل گيري شخصيت »كشيش - خون آشام« دقت كنيد، 
يكي به وجود آمدن عشق بين اين زن و مرد. چند دقيقه 
آخر، صحنه »رهايي« را سر فرصت تماشا كنيد و بعد به 
خصوص صحنه اي كه زن پي  مي برد مرد خون آشام است 
و مرد مي خواهد زن را قانع كند؛ در س��الن دستشويي. 
مرد مي گويد »كشيش باشم، نمي تونم عاشقت بشم، چون 
خون آشامم مي تونم. تو از من خوشت اومد، چون كشيش 
بودم، حاال چي؟ وقتي دو نفر عاشق اند، واقعاً چه اهميت 
داره؟« بعد كشيش - خون آشام به زن مي گويد: »از اين 
جهنم نجاتت ميدم« و از پنجره به خيابان تاريك مي پرد. 
خيابان تاريك است و از تير چراغ برقي نوري دايره اي افتاده 
كف خيابان. مرد مشتي به تير مي زند. رد مي شود. تير از 
وسط خم شده و مي افتد و دايره نور هم مي رود. زن دارد از 
پنجره نگاهش مي كند. از پنجره خيلي كوچك دستشويي. 
صحنه بعد، زن پشت پنجره خيلي كوچك اتاقش ايستاده 
و - به اميد رهايي؟ - خطاب به مرد كه نيس��ت، زمزمه 
مي كن��د. »مي توني من رو ب��ه يكي مثل خودت تبديل 
كني؟« اين از آن چهره هاي عش��ق است كه ديگر نه آبي 
است و نه رنگي، خيلي هم خون و خونريزي دارد و بعضي 
صحنه هايش دل غش��ه آور. اما )المصب!( »كز هر زبان كه 

مي شنوم نامكرر است«.

خالق ترين كليپ ها
 در موزه گوگنهايم

موزه گوگنهايم به تازگي تصميم گرفته است براي 
پيدا كردن خالق ترين كليپ ه��اي ويدئويي و نمايش 
آنها سراغ يوتيوب برود. اين موزه معروف كه در سراسر 
دنيا شعبه دارد با بزرگ ترين شبكه كليپ هاي ويدئويي 
گروهي را تشكيل داده است تا »خالق ترين كليپ دنيا« 
را كش��ف كنند. مسووالن نمايش��گاه اعالم كردند اين 
آثار در بخش جديد نمايش��گاه به نام »يوتيوب پخش 
مي كند: دوس��االنه كليپ خالق« به نمايش گذاش��ته 
مي شوند. از كاربران درخواست شده است كليپ هايي 
خالق بس��ازند و آنها را در سايت يوتيوب ثبت كنند يا 
كليپ هاي خالقي كه در اين سايت مي بينند را به عنوان 
نامزد ش��ركت در نمايش��گاه انتخاب كنند. قرار است 
برگزاركنندگان اين جشنواره 200 كليپ برتر را انتخاب 
كنند. سپس گروه داوران بين المللي از حوزه هاي هنر، 
طراحي، فيلم، موسيقي و ويدئو اين كليپ ها را بررسي 
مي كنند و 20 تا 25 كليپي كه واقعاً »هنر« محس��وب 
مي ش��وند را انتخاب مي كنند. از اين آثار منتخب 21 
اكتبر در نمايشگاه گوگنهايم در نيويورك در مراسمي 
ويژه رونمايي مي شود و از روز 22 تا 24 اكتبر در شعب 
موزه گوگنهاي��م در نيويورك، ونيز، برلين و بيلبائو به 

نمايش گذاشته مي شوند.

امس��ال جاي��زه بخ��ش  بني��اد »اري��ك هوف��ر« 
خاطره نويسي اش را به يك زنداني اهدا كرد.

»ندامت پشت ميله هاي زندان« برنده جايزه 2010 
بني��اد ادبي هوف��ر خاطرات »كن��ت  اي هارتمن« مرد 
زنداني اس��ت كه 30 س��ال گذشته را در زندان ايالتي 

كاليفرنيا سپري كرده است.
 كنت اي هارتمن 19 س��اله بود كه پا به اين زندان 
گذاشت و حاال در اين كتاب همه آنچه را مرگ انسانيت 
و زير پا گذاش��تن حقوق بشر مي نامد به شكل مستند 
ثبت كرده اس��ت. اوايل سال 2009 انتشار اين كتاب 
بازتاب هاي بس��ياري در مطبوعات امريكا داشت. او از 
قوانيني در اين كتاب حرف مي زند كه زندگي آدم ها را 
تباه مي كند و چيزي براي ادامه حيات باقي نمي گذارد.

هارتم��ن از ش��نيدن خب��ر اي��ن جايزه به ش��دت 
خوش��حال ش��د و در گفت وگوي تلفني كه با خبرنگار 

 ، ش��ته ا د يم��ز  نجلس تا لس آ
مي گوي��د: »دريافت اين جايزه 
بيشتر از هر چيزي شگفت زده ام 
كرده.هارتمن 30 س��ال اس��ت 
كه در زن��دان زندگي مي كند؛ 
از 19 س��الگي. او سال ها تالش 
كرد قانون عفو مش��روط شامل 
حالش شود، اما اين قانون شامل 

حال او نشد.
 در يك��ي از ش��ب هاي گرم 
بود  19 ساله اي  پس��ر  كاليفرنيا 
ك��ه در يك درگي��ري خياباني 
مس��تي  م��رد  ك��ه  لحظ��ه اي 
مزاحمش ش��د، قتلي رخ داد و 
حاال 30 سال است كه هارتمن 
براي اين لحظه تلخ تقاص پس 

مي دهد.
در  پي��ش  س��ال  چن��د  او 
زن��دان ازدواج ك��رد و حاال با 
زندگي  ب��ه  بيش��تري  انگي��زه 
ادام��ه مي ده��د. او در س��ايت 
شخصي اش مي نويسد: »جنوب 
اس��ت،  م��ن  زادگاه  بوس��تون 
اين روزها ب��ه جاهايي كه 19 
سال در آن زندگي كردم، فكر 
به  ماساچوس��ت،  به  مي كن��م، 
زندگ��ي در بروكلي��ن كه حاال 
س��اكن  روش��نفكرها  از  خيلي 
آن ش��ده اند، ب��ه نيوي��ورك و 
ساحل شمالي كاليفرنيا و پايان 
هم��ه اي��ن خوش��ي در جنوب 

لس آنجلس بود.
 سال 1980، وقتي 19سالم بود، مردي را در عالم 
مستي كشتم. سال ها منتظر عفو مشروط بودم، اما نشد 
و ح��اال در زنداني كه به لحاظ تجهيزات امنيتي بيش 

از اندازه پيشرفته است، زندگي مي كنم.
او بعده��ا كه اينترنت به فضاي زندان راه پيدا كرد، 
دريچه هاي تازه اي را به زندگي اش گش��ود. با بسياري 
از روزنامه ه��ا و مج��الت ارتب��اط گرف��ت و مدتي هم 
خاطرات��ش از زن��دان را براي روزنام��ه نيويورك تايمز 
مي فرستاد كه به شدت ستون پرمخاطبي شد. او مدتي 
بع��د مجله اي را براي زندانيان زن��دان كاليفرنيا به راه 
انداخت كه نسخه هايي از آن هم به بيرون راه يافت و 
مجله نيويوركر نقدي در باب اين مجله نوش��ت. س��ال 
2005 يادداش��ت هاي او برنده جايزه مگي ش��د كه از 
سوي كانون وكالي كاليفرنيا اداره مي شود و سبب شد 
وكال درباره قوانيني كه اجحاف 
در ح��ق زنداني ناميده ش��دند، 
داشته  س��نا  با  نامه نگاري هايي 
باشند. او در سايت شخصي اش 
نوشته: »دنياي بيرون براي من 
به ان��دازه زندگ��ي آدمي روي 
كره ماه دس��ت نيافتني ش��ده و 
ام��ا همچنان مثل يك فضانورد 
شيفته آسمان و من هم شيفته 
زندگ��ي هس��تم و امي��دوار. از 
هم��ه آنهاي��ي ك��ه كتاب هايم 
را  مقاله هاي��م  مي خوانن��د،  را 
خوانده ان��د يا دوس��ت دارند با 
آدم��ي كه زندگي اش تنها براي 
يك لحظه مس��تي ه��در رفت، 
مي خواهم براي من اي ميل بزنند
)kennethehartman@hot

)mail.com  و ب��ا هم درباره 
ادبي��ات، زندگي و زنداني بودن 

حرف بزنيم.
ندامت پشت ميله هاي زندان 
يكي از پرفروش ترين كتاب هاي 
س��ال 2009 در سايت آمازون 

بود.
 او اكن��ون مقاالت��ي را ك��ه 
در اين س��ال ها درب��اره زندگي 
پش��ت ميله هاي زندان نوش��ته 
روي س��ايت ش��خصي اش قرار 
داده و به نقدهايي كه در مورد 
مقاله هايش مي نويس��ند، خيلي 

زود پاس��خ مي دهد.

»قيصر« يكي از خاطرات خوب دوران 
جواني من اس��ت؛ ش��خصيتي ك��ه هم بر 
سينماي ايران اثر گذاشت و هم بر الگوهاي 
رفتاري دهه هاي 40 و 50. اما وقتي همين 
قيصر اول با اس��م ها و شكل هاي ديگر در 
قصه هاي گوناگون تكرار و تكرار مي شود و 
از آن پرسوناژ تراژيك به يك كاراكتر ديگر 
بدل مي ش��ود و بدل شده است. 30 سال 

است كه در فيلم هاي متعدد مسعود كيميايي، كارگرداني 
كه به همراه تني چند از فيلمسازهاي ديگر با فيلم هايش 
موج نويي در سينما به راه انداخت، كاراكتر قيصر را تكرار 
مي كند. اين تكرار ديگر مالل آور شده است و در»محاكمه 
در خيابان« به اوج خود مي رس��د. وي سي دي اين فيلم 
را اخيراً من در منزل ديدم. پس از پايان فيلم پرسش��ي 
كه در ذهن من وجود داشت اين بود كه چگونه مي شود 
كيميايي كه از اس��اتيد فيلمس��ازي در كشورمان است، 

چنين فيلمي ساخته است. 
كس��ي كه آث��اري چ��ون »قيص��ر«، »گوزن ها« و 
»داش آكل« را در پرونده فيلمسازي خود دارد چگونه 

چنين فيلمي را روانه پرده ها كرده است. 
به  هر ح��ال فيلمي مانن��د »محاكمه در 
خيابان« نقطه مزاحم��ي در كارنامه اين 
كارگردان مهم سينماي ايران است. اگر از 
زاويه حرفه اي فعاليت خودم به اين فيلم 
ن��گاه كنم، به  وي��ژه از نظر نگاه به پديده 
مجرم��ان به عن��وان يك رفتار انس��اني، 
فيلم دچار سردرگمي است. واقعيت هاي 
اجتماعي هيچ نمايش��ي را ب��از نمي تاباند و اصاًل هيچ 
آرمان ملموس��ي را منتقل نمي كند. در آثار قبلي اين 
فيلمس��از ب��زرگ، بيننده درگير فيلم هايش مي ش��ود. 
»قيص��ر« چنان كاراكتر و پرداختش قدرتمند اس��ت و 
از آرمان هاي ملموس��ي س��خن مي گويد كه كساني كه 
آن زمان در همان اكران اول فيلم همچون قيصر را در 
اواخ��ر دهه 40 و اوايل دهه 50 ديده اند هنوز كه هنوز 
است پس از گذشت سال ها ديالوگ هاي آن را به  خاطر 
مي آورند. »محاكمه در خيابان« مصداق همان موضوعي 
است كه آدمي گاهي دلش نمي خواهد از بزرگان چنين 

چي��زي را ببين��د. 

برادرم گف��ت: »از وقتي رفته همه اش 
تنهام... ت��و خونه تنهام، تو خيابون تنهام، 
تو مهموني تنهام، پيش شما تنهام... همه 

جا تنها.«
دوست دوستم گفت: »خوش به حالت. 
هيچي بهتر از تنهايي نيست.« برادرم گفت: 
»به ش��رطي كه آدم غصه نخوره، ولي من 
اونقدر غصه مي خورم كه قلبم ميخواد بياد 

تو حلقم.« دوست دوستم زد زير آواز و خواند: »نميشه 
غصه ما رو يه لحظه تنها بذاره/ نميشه اين قافله  ما رو تو 
خواب جا بذاره.« دوستم به دوستش تشر زد كه »حاال 
وقت خوندنه؟« دوست دوستم ساكت شد. برادرم گفت: 
»روزي هزار بار به موبايلم نگاه مي كنم، ميگم شايد زنگ 
زده من نشنيدم يا اس ام اس داده حواسم نبوده.« دوست 
دوس��تم گفت: »زنگ بزنه كه چي؟« برادرم گفت: »كه 
بهم بگه برگرد يا بگه خودش ميخواد برگرده.« دوس��ت 
دوستم دوباره زد زير آواز و خواند: »افسوس كه گذشته 
ديگه برنمي گرده/ افس��وس كه...« دوستم گفت: »خفه 
ش��و ديگه.« و از برادرم پرس��يد: »از وقتي رفته تا حاال 

بهت زنگ نزده؟«
ب��رادرم گفت:  »چرا، دو س��ه روز پي��ش زنگ زد.« 
دوستم گفت: »خب؟« برادرم گفت: »برنداشتم.« دوستم 
پرسيد:  »چرا؟« برادرم گفت: »براي اينكه اون تصميمش 
رو گرفته، من هم بايد مواظب احساس��اتم باش��م، بايد 

منطق��ي رفت��ار كنم ولي اگ��ه صداش رو 
بش��نوم ديگه نمي تونم خودمو نگه دارم.« 
دوس��ت دوس��تم گفت: »خاك بر سرت.« 
برادرم گفت: »درست صحبت كن.« دوست 
دوستم گفت: »نمي خوام. مرده شور خودت 
و منطق ات رو هم ببرن.« دوستم گفت:  »به 
نظر من خوب كاري كردي جواب ندادي.« 
برادرم گفت:  »ولي بهش اس ام اس دادم.« 
دوس��تم گفت: »واقعاً؟ چي نوش��تي؟« ب��رادرم گفت: 
»هيچي. اس ام اس خالي دادم.« دوست دوستم پرسيد: 
»اس ام اس خالي ديگ��ه چه صيغه اي يه؟« برادرم گفت: 
»يعني چيزي ننوش��تم.« دوست دوستم پرسيد: »پس 
برا چ��ي اس ام اس دادي؟« برادرم گف��ت:  »براي اينكه 
بدونه به يادش��م.« دوست دوستم گفت:  »واقعاً خاك بر 
سرت. واقعاً.« برادرم گفت:  »اينقدر نگو خاك بر سرت« 
و گريه افتاد. نه از اين گريه هاي معمولي، از آن گريه هاي 
سيل آسايي كه قطع نمي شود. همه ساكت بوديم و هيچ 
ك��س حرفي نمي زد ولي گريه برادرم تمامي نداش��ت و 
هق هق اش هر لحظه بلندتر مي شد. دوست دوستم گفت: 
»آروم باش اينقدر گريه نكن.« دوستم گفت: »حق داره، 
بذار راحت باشه.« و شانه هاي برادرم را محكم فشار داد. 
دوست دوستم سرش را به گوش دوستم نزديك كرد و 
آرام پرسيد: »امشب بازي آخر، كجا و كجاس؟« دوستم 

گفت: »فرانسه و مكزيك.«

1- چندي پيش كتاب »چرك نويس« 
بهمن فرزانه را مي خواندم. يك اتوبيوگرافي 
جذاب كه م��ن را به دوران كودكي ام برد. 
رواي��ت بهم��ن فرزانه از آداب و رس��وم و 
روزگار قديم جالب و گيراس��ت. اين كتاب 
من را ياد كتاب »جس��دهاي شيش��ه اي« 
مس��عود كيمياي��ي انداخ��ت ك��ه يكي از 
محبوب ترين رمان هايي اس��ت كه تاكنون 

خوان��ده ام. قص��ه دراماتي��ك و نوس��تالژي حيرت انگيز 
»جسدهاي شيش��ه اي« آنقدر فوق العاده است كه يكي 
از توصيه ه��اي دائم��ي من به اهل مطالعه اس��ت. حتي 
خواندن چندباره آن را به كس��اني كه خواستار شناخت 
ش��خصيت هاي خالص ايراني و تهراني هس��تند، توصيه 
مي كنم. آنهايي كه دل ش��ان مي خواهد تاريخ اين مرز و 
بوم را درون ش��خصيت ها جست وجو كنند »جسدهاي 

شيشه اي« را بخوانند و لذت ببرند.
»جسدهاي شيش��ه اي« را يك نويسنده و كارگردان 
س��ينما نوشته، پس شما تنها با كلمات سروكار نداريد و 
تصوير اس��ت كه مقابل ديدگان تان رژه مي رود؛ كلماتي 
كه تبديل به تصوير مي شوند و شما را سحر مي كنند. اين 

روايت تصويري »جسدهاي شيشه اي« لذتي 
مضاعف نصيب شما مي كند، پس خواندن 
اين كتاب را از دس��ت ندهي��د؛ كتابي كه 

مسعود كيميايي آن را نوشته است.
2- چن��د ش��ب پي��ش جلس��ه نقد و 
بررسي فيلم »شكالت داغ« ساخته حامد 
كاله��داري بود. م��ن در اي��ن فيلم بازي 
كرده ام اما فيلم را براي اولين بار در جلسه 
نقد و بررسي ديدم و بسيار خوشحال شدم كه جزء عوامل 
اين فيلم هستم. »شكالت داغ« در اين بازار مكاره سينما 
كار باش��رف و خيره كننده اي بود ك��ه كارگرداني جوان  
آن را هدايت كرد. گرچه بزرگاني چون محمود كالري، 
محس��ن  ش��اه ابراهيمي، فريبرز عرب نيا، نيكي كريمي، 
عليرضا خمس��ه، حامد كميلي و افس��انه چهره آزاد او را 
همراهي كردند اما س��ناريوي خوب اي��ن جوان آنها را 
مش��تاق همكاري كرده بود. »شكالت داغ« بدون هيچ 
كالهبرداري، حقه بازي و سوءاستفاده تماشاچي را درگير 
قصه مي كند. هنوز زمان اكران اين فيلم را نمي دانم اما 
ب��ه مردم توصيه مي كنم براي حمايت از كار فرهنگي و 

جلوگيري از ابتذال از اين فيلم استقبال كنند.

در گذر زمان:  سالروز درگذشت علي شريعتي 
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گزارش آخر:  جايزه بنياد اريك هوفر به زندان ايالتي كاليفرنيا رفت

خاطرات يك زنداني 30 ساله

ضدپيشنهاد: دلم نمي خواهد از بزرگان چنين چيزي ببينم

نقطه مزاحمي در كار يك كارگردان

پاي پياده:  تنهايي

كي ميدونه چي پيش مياد

خبر آخر:  قديمي ترين رويداد سينمايي دنيا آغاز شد 

رفيع پيتز داور جشنواره ادينبورگ 

آخرين پيشنهاد:  كتاب »جسدهاي شيشه اي«، فيلم »شكالت داغ«

نوستالژي تهراني هاي اصيل
سوسن شريعتي

س. محمود حسيني زاد

اميلي امرايي

كامبيز نوروزي

سروش صحت

داريوش ارجمند

امان از اين »تشنگي«

كرگدن نامه

جذابيت ما، جذابيت آنها
سيدعلي  ميرفتاح

mirfattah@yahoo.com

فوتبالي كه االن توي اين دوره از جام جهاني بازي 
مي شود چيزي فراتر از مسابقه دو گروه براي وارد كردن 
توپ به دروازه است. حتي بدترين بازي ها و كم گل ترين 
بازي ها را هم كه ببينيد، تصديق مي كنيد كه فوتبال، 
ديگر همان بازي پا و توپ س��ابق نيست. خوشبختانه 
اين تغيير فرم و معناي فوتبال را گروه هاي رس��انه اي، 
خصوص��اً تصويربرداران و كارگردانان و س��وئيچرهاي 
حرفه اي آفريقاي جنوبي، به درستي فهميده اند و دارند 
كاري مي كنند كه به اندازه يك فيلم سينمايي زحمت 
دارد. كاري كه فوتباليس��ت ها با اين بدن هاي ورزيده 
و خالقيت هاي فردي مي كنند از مرز فوتبال گذش��ته 
و به هنر نزديك ش��ده، و از اين س��و به متصديان فني 
ضبط و نمايش تلويزيوني بازي ها هم لقبي جز هنرمند 
نمي توانيم بدهيم. فوتبال اين دوره هنر اس��ت و از آن 
هنرتر كاري است كه فيلمبرداران و كارگردانان با اين 
مس��ابقات مي كنند. نيازي ب��ه تلويزيون هاي تري دي 
نيست، با همين تلويزيون هاي معمولي هم مي توانيم به 
هنر و زحمتي كه گروه رسانه اي بازي ها كشيده اند، پي 
ببريم و در دل و به زبان آنها را تحس��ين كنيم... حين 
تحسين قواي خواب سررسيدند و مرا با استاديوم هاي 
خوش ساخت و تماشايي دوربان و ژوهانسبورگ و... به 

حفره گور قلندران پيژامه پوش بردند.
كپورچالي: اگر فوتبال اين است كه اينها بازي مي كنند 

پس دوستان زنده مان در داخل چه مي كنند؟
مويدي: البته خوب نيست كه آدم تا چشمش به چهارتا 
خارجي مي افتد فوتبال داخلي از چشمش بيفتد، ولي 
واقعي��ت اين اس��ت كه در برابر اينها م��ا فوتبال بازي 
نمي كنيم، بلكه يك جور كبدي با توپ بازي مي كنيم.

روش�ن ضمير: اصاًل فوتبال به كنار، تو هيكل اينها را 
نگاه كن، مخصوصاً حاال كه مد ش��ده همه شان لباس 
جذبي مي پوشند. هيكل شان را مقايسه كن با بچه هاي 

خودمان.
اميرشاهي: البته داخلي ها هم بعضي شان لباس جذبي 
مي پوشند، اما شكم شان بيرون مي افتد، نمي دانند چه 

كار كنند.
كپورچال�ي: چرا راه دور م��ي روي؟ تو دويدن اينها را 
ببين، مقايس��ه كن با دويدن خودمان. من كه اول فكر 
مي كردم فوتبال جام جهاني را دارند با دور تند نش��ان 
مي دهن��د. با يكي از ارواح كه قب��اًل تو كار فيلم و اين 
چيزه��ا بود، صحبت ك��ردم، گفت نه آقا، دور تند كجا 
بود. گفت اينقدر فوتبال شل و ول ديدي كه عادت به 

ديدن اين همه جنب و جوش و تحرك نداري.
ميرفتاح: حاال چه اصراري به مقايسه است. هر فوتبالي 

توي دنيا جذابيت خودش را دارد.
كپورچالي: جذابيت فوتبال داخلي ما هم به حاش��يه 
و آيين نامه انضباطي و دعواي بين ژنرال ها و گروهبان 

قندلي ها است.
موي�دي: بي انصافي نك��ن، جذابيت ما بي��ش از اين 
چيزهاست. همين ماجراي بليت فروشي كه هنوز حل 
نش��ده و س��رش كلي دعوا دارند، به نظرت كم جذاب 

است؟ 
روش�ن ضمير: براي همين اگر آنها نود بس��ازند هيچ 
جذابيتي نخواهد داشت. توي نودشان چه مي خواهند 
نش��ان بدهند؟ ن��ه كفاش��يان دارند، نه ش��ريفي، نه 

عزيزمحمدي، نه تاج، نه...
اميرش�اهي: مهم ت��ر از همه ناپاكي. چ��ه فايده دارد 
اگر كس��ي كس ديگر را متهم ب��ه ناپاكي نكند؟ پس 

جذابيت هاي فوتبال ما هم كم نيست.
روش�ن ضمير: از همه جذاب تر اينكه آنجا كه كس��ي 
توي سونا حوله به دست نمي ايستد تا روي شانه سپ 

بالتر بيندازد...
ميرفت�اح: اگر بيدار نش��وم از ديدن بازي اس��پانيا و 
س��وئيس محروم خواهم ش��د. ش��ما همي��ن بحث را 
همين جا نگه داريد. من بعد از بازي خدمت تان مي رسم 

تا با هم تحليلي در مورد بازي داشته باشيم.

مجسمه هاي فريدون آو در نگارخانه خاك
نمايشگاهي از مجسمه هاي فريدون آو به همراه آثار 
نقاش��ي و خوشنويس��ي در نگارخانه هاي تهران برگزار 
مي شود. مجسمه هاي فريدون آو از 30 خرداد در نگارخانه 
خاك واقع در خيابان ش��ريعتي، دوراهي قلهك، خيابان 
بصيري، كوچه ژيال به نمايش گذاشته مي شود. فريدون آو 
متولد 1326 است و عالوه بر كار در زمينه تئاتر به طراحى 
پوستر، صحنه، لباس و نورپردازى نمايش ها هم   پرداخته 
است. آثار آو در ايران و كشورهاي ديگري مانند انگلستان، 

فرانسه و... به معرض ديد عموم گذاشته شده است.

خبر

سكانس آخر

كارگردان فيلم هاي »زمستان است« و »شكارچي« 
ب��ه عنوان يك��ي از داوران جايزه مايكل پوول ش��صت و 
چهارمي��ن جش��نواره بين الملل��ي فيل��م ادينبورگ در 
اس��كاتلند انتخاب ش��د. رفيع پيتز در كنار بريت اكلند 
بازيگ��ر يك��ي از فيلم ه��اي جيم��ز باند، ماي��ك هاجز 
كارگ��ردان و الرنس كارديش متصدي بخش فيلم موزه 
هنرهاي مدرن نيويورك داوران بخش اصلي جش��نواره 

ادينبورگ هستند و رياست داوران اين بخش را پاتريك 
اس��تيوارت بازيگر سرش��ناس بريتانيايي بر عهده دارد. 
امس��ال 22 فيلم اولين بار در دنيا در ادينبورگ نمايش 
داده مي شود. ش��صت و چهارمين جشنواره بين المللي 
فيلم ادينب��ورگ 16 ژوئن )26 خرداد( آغاز مي ش��ود. 
جشنواره ادينبورگ سال 1947 راه اندازي شد و يكي از 

قديمي ترين رويدادهاي سينمايي دنياست.


