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گفتهها

صفحه آخر
اتفاق

نشر نوشتار

سي و نه سال از واقعه المپيك مونيخ گذشت
ازاورشليمتامونيخ*

چاپ ناقص يك ناشر از سمك عيار با تصحيح خانلري

سيدابوالحسن مختابادسارقناآگاهوپشيمان

 جشن سينماي مستند برگزار شد
شب تقديرها

در آس��تانه روز ملي س��ينما پنجمين جشن 
مستقل مستند شنبه ش��ب )دوازدهم شهريور( با 
حضور سينماگران در تاالر »ايوان شمس« برگزار 
ش��د؛ جش��ني ك��ه 140 دقيقه به طول كش��يد، 
بهترين هاي س��ينماي مس��تند معرفي شدند، از 
بهمن كيارس��تمي و مرحوم محمدرضا سرهنگي 
تقدير شد و باز مانند چنين جشن هايي در سال هاي 
اخي��ر مكاني ش��د ب��راي گاليه ه��ا و درددل هاي 
سينماگران. عليرضا شجاع نوري اجراي اين جشن 

را بر عهده داشت.
پوراحمد:اگرريگيبهكفشتاننيست...

كيوم��رث پوراحم��د دبير پانزدهمين جش��ن 
خانه سينما نخستين كس��ي بود كه به روي سن 
ت��االر رفت و س��خنان خود را با انتق��اد آغاز كرد. 
انتقاد از رس��انه هايي كه س��خنانش در چهارمين 
جشن مستقل انجمن فيلم كوتاه ايران را تحريف 
كرده اند. س��پس ب��ه انتقاده��اي صورت گرفته به 
داوري هاي بخش مستند اشاره كرد و گفت: »چند 
س��اعت پيش نامه اي اعتراض آمي��ز درباره داوري 
جشن فيلم سينمايي منتشر شد، بزرگ ترين دليل 
بي اعتباري اين نامه اين است كه نگارنده آن را به 
صورت »امضا محفوظ« منتش��ر ك��رده بود. آقاي 
محترم، خان��م محترم، آقايان يا خانم هاي محترم 
اگر ريگي به كفش تان نيست، چرا امضا محفوظ؟ 

اسم تان را بنويسيد.«
تقديرازمحمدرضاسرهنگي

در ادامه مراس��م از خانواده مرحوم محمدرضا 
س��رهنگي مستندس��از پرسابقه س��ينماي ايران 
تجليل شد. فرشته طائرپور و مرتضي رزاق كريمي 
از دختر مرحوم سرهنگي كه به نمايندگي خانواده او 
حضور داشت، تقدير كردند. طائرپور خطاب به دختر 
مرحوم سرهنگي گفت: »پدرت پر از انرژي، اميد، 
حس هاي مثبت  و خس��تگي ناپذيري بود. من با او 
هنگام كارگرداني فيلم »گلنار« با عنوان مدير توليد 
كار كردم، تا آخرين سال هايي كه مي شناختمش با 
تمام موانعي كه بود، هيچ وقت نديدم نااميد شود.« 
اين تهيه كننده سينما با اشاره به مجموعه »كودكان 
سرزمين ايران« گفت: »او بهترين ميراث را از خود 
به جا گذاش��ته اس��ت و من به عنوان تهيه كننده 
س��ينماي كودك به محمدرضا س��رهنگي افتخار 
مي كنم. اميدوارم روزي مسووالن سينمايي ما قدر 
اين آثار را بدانند و آن را براي همه نمايش دهند.« 

فرمانآرا:بويالرحمانشنميآيد
با پخش كليپ بزرگداش��ت بهمن كيارستمي، 
بهمن فرمان آرا براي تقدير از اين كارگردان مستند به 
روي صحنه آمد. فرمان آرا در سخنان كوتاهي گفت: 
»خوشحالم براي كسي نكوداشت گرفته  شده است 
كه بوي الرحمانش نمي آيد. اميدوارم بهمن ساليان 
دراز كار كرده و از استعدادش كاماًل استفاده كند.«

عسگرپور:وظيفهمستندكمكبهگذار
جامعهازآرمانگراييبهواقعگرايياست

در ادام��ه جش��ن محمدمه��دي عس��گرپور 
مديرعامل خانه س��ينما به روي سن دعوت شد و 
گفت: »از بين س��ينماگران در كشورها كه به طي 
مسير از آرمانگرايي به واقع گرايي كمك مي كنند 
مستندسازان نقش بس��يار مهمي دارند و معموالً 
آنها هس��تند كه اين بار را به دوش مي كش��ند يا 
بايد به دوش بكش��ند. متاسفانه تقريباً اين فضا در 
كشور ما به وجود نيامد كه مستندسازان بتوانند به 
جامع��ه خود كمك كنند ت��ا از اين دوره به خوبي 
گذر كنند.« عس��گرپور در بخش ديگري از مراسم 
با اشاره به افرادي كه آرزوهايشان را مطرح كردند، 
گفت: »خ��دا وكيلي آرزوهايتان را مديريت كنيد. 
سال قبل اصغر فرهادي آرزو كرد و ما چندين ماه 
درگير بوديم.« او در عين حال گفت: »شوخي كردم، 

آرزوهايتان را همين جا در خانه سينما بگوييد.«
برگزيدگان

به گزارش ايس��نا در ادامه جشن مستند خانه 
س��ينما كليپي از اعضاي هي��ات انتخاب و هيات 
داوران جش��ن مس��تند پخش ش��د و برگزيدگان 
بخش ه��اي مختلف معرفي ش��دند. ديپلم افتخار 
بهتري��ن صداگذاري ب��ه مهرش��اد ملكوتي براي 
صداگذاري فيل��م »خانه قمرخانم«، ديپلم افتخار 
بهترين فيلمبرداري مش��تركاً ب��ه محمد نوري و 
حش��مت نارنجي براي فيلم »ارتفاع اميد«، ديپلم 
افتخار بهترين تدوين جش��ن مس��تقل مستند به 
بهمن كيارس��تمي براي تدوي��ن فيلم»حجاب در 
حجاب«، تنديس شايس��تگي بهترين پژوهش در 
آثار مس��تند به ارد عطارپور و س��عيد مليح براي 
فيل��م »خليج فارس«، تنديس بهترين كارگرداني 
فيلم هاي مس��تند كوتاه به حس��ن نقاش��ي براي 
مستند »مهرا« و تنديس شايستگي بهترين فيلم 
كوتاه مس��تند به »خاك و تاك« به تهيه كنندگي 
زهرا مرجاني اهدا شد. اما هوشنگ گلمكاني پس 
از اهداي جايزه بهترين كارگرداني فيلم نيمه بلند 
مس��تند به محسن اس��تادعلي براي فيلم »عادت 
مي كنيم«، در سخناني با هشدار نسبت به بحران 
تماشا در سينماي مستند گفت: »به نظرم خانواده 
سينما به مستند به عنوان فرزند ناتني خودش نگاه 
مي كند. پس اين خود مستندسازها هستند كه بايد 
فكري كنند.« همچنين تنديس شايستگي و ديپلم 
افتخار بهترين فيلم نيمه بلند مستند به »سالطين 
خيابان ها« به تهيه كنندگي زينب تبريزي و جمشيد 
خوشدل اهدا شد. در بخش بهترين كارگردان فيلم 
مس��تند تنديس شايستگي و ديپلم افتخار به آيدا 
پناهنده براي كارگردان��ي فيلم »خانه قمرخانم« 
توسط رخشان بني اعتماد و حسين ترابي اهدا شد. 
اما در آخرين بخش محمدمهدي عسگرپور و هارون 
يشايايي تنديس شايستگي و ديپلم افتخار بهترين 
فيلم بلند مس��تند را ب��ه ارد عطارپور تهيه كننده 

مستند »خليج فارس« اهدا كردند.

سوسن شريعتي

تا ابد مي توان پرس��يد: كشتار المپيك مونيخ 
در س��پتامبر 1972 كه طي آن يازده ورزش��كار 
اسرائيلي توسط گروه فلسطيني »سپتامبر سياه« 
به گروگان گرفته ش��دند و س��پس در لحظه اي 
از ترس و وحش��ت و اس��تيصال به وسيله همان 
فلس��طيني ها قتل عام ش��دند، ج��واب قتل عام 
فلسطيني ها از سوي ارتش اسرائيل در سال هاي 
پيش��ين بوده اس��ت ي��ا اينكه برعكس، كش��تار 
س��ران فلس��طيني از فرداي همان روز به دست 
نيروهاي موس��اد تحت عملياتي به نام »خش��م 
خدا« و بمباران كمپ هاي پناهندگان فلسطيني 
پاس��خ اسرائيلي ها بوده اس��ت به كشتار مونيخ؟ 
فلسطيني ها در مونيخ قبل از مردن يازده ورزشكار 
را كشتند و اسرائيلي ها به دنبال آن در كمپ ها و 
در اثر بمباران الاقل دويست نفر را و طي سال ها 
ليس��ت بلندبااليي از چهره هاي برجسته فتح را 
در كش��ورهاي اروپايي و نيز س��وريه و لبنان. اما 
فلسطيني ها چرا در مونيخ يازده ورزشكار اسرائيلي 
را كش��تند؟ قبل از ش��روع عملي��ات توضيحش 
را داده بودن��د: ش��كنجه فلس��طيني ها، قتل عام 
فلس��طيني ها، غصب سرزمين آنها توسط دولتي 
كه ش��ده اس��ت مدافع منافع امري��كا در منطقه 
و از همي��ن رو چش��م هايي كه بر جنايت بس��ته 
مي ش��ود. توضيح گروگانگيرها اين است: »ما را 
ناديده مي گيريد؟ كاري مي كنيم كه نتوانيد منكر 
ش��ويد. جان يازده ورزش��كار در گرو آزاد كردن 
234 زنداني فلس��طيني در زندان هاي اسرائيل.« 
نخست وزير اسرائيل گلدا ماير هرگونه مذاكره را 
رد مي كن��د. »محمد داوود ُعده« )ابو داوود( مغز 
اصلي عمليات مونيخ كه س��ال گذشته در ژوئيه 
2010 م��رد و تنه��ا بازمانده گروه هش��ت نفره 
عمليات مونيخ بود، جايي گفته است: »پيانيست 
باشد يا ورزشكار، هر اسرائيلي يك سرباز است.« 
اسرائيلي ها البد مي گويند: »جنگ منطق خودش 
را دارد. كودك و پير نمي شناس��د. هر فلسطيني 

يك تروريست بالقوه است.« 
اسپيلبرگ در فيلمي به نام »مونيخ« مي كوشد 

زاويه ديد سومي به كشتار مونيخ پيدا كند. تالشي 
براي فهم منطق خش��ونت. ت��الش براي نزديك 
ش��دن به منطق دروني دو ط��رف متخاصم. در 
اين دوقطبي فلس��طين- اس��رائيل، ك��دام نگاه 
مشروعيت دارد؟ انتخاب نگاه سوم ممكن است؟ 
در ش��رايط جنگ، بي طرفي از كدام جنس و نوع 
مي توان��د دعوت��ي به خروج از گردونه خش��ونت 
ش��ود؟ ابو داوود از اس��پيلبرگ دلخور بود كه در 
فيلم »مونيخ« كه در سال 2006 به روي صحنه 
رفت )يعني چهار س��ال قبل از مرگ اين آخرين 
بازمانده مونيخ( به نام آرزو براي صلح، فقط قرائت 
اس��رائيلي ها را شنيده است و س��فير اسرائيل از 
»مونيخ« اس��پيلبرگ دلخور اس��ت چرا كه يك 
گروه تروريس��تي همچون گروه سپتامبر سياه را 
با عمليات دفاعي يك دولت مقايس��ه كرده و اين 
دو را در يك س��طح قرار داده است. از اين بدتر: 
اس��پيلبرگ نوشتن س��ناريوي فيلم را به كسي 
مثل توني كوش��نر سپرده اس��ت؛ يهودي اي كه 
مواضع ضداس��رائيلي دارد. از اين فيلم هيچ كس 
راضي نيس��ت. نتيجه اش اينكه كم مي فروشد و 
يك شكس��ت تجاري محس��وب مي شود. آيا اين 

مي تواند دليل مشروعيت فيلم باشد؟
يك سوال؟ براي اينكه انديشه به صلح ممكن 
باش��د بايد گذشته را ناديده گرفت يا بايد بعد را 
رها كرد و ناديده گرفت؟ جنايت را ناديده گرفت 
ي��ا انتقام را؟ آي��ا اصاًل صلح فق��ط وقتي ممكن 
اس��ت كه ديروز فراموش شود يا برعكس تنها راه 
اين است كه هيچ گاه فراموش نشود؟ براي اينكه 
فراموش نشود چه بايد كرد؟ انتقام يا قرار گرفتن 
در موقعي��ت برابر و مقت��در و آنگاه مذاكره و... ؟ 
انسان ضعيف و قرباني راه ديگري جز انتقام ندارد. 
تا فرا رسد زمان پاسداشت خاطرات. اسپيلبرگ، 
خود موس��س بنيادي اس��ت به نام بنياد شوآ: تا 
نسل كش��ي هرگز فراموش نش��ود، تا نسل كشي 

هيچ گاه تكرار نشود.
*كتابي به همين نام اثر ابو داوود، از رهبران 

اصلي عمليات المپيك مونيخ

اول: در چن��د هفت��ه گذش��ته كمتر س��راغ  
س��رقت هاي فرهنگي حوزه كتاب  و نشر رفتم، 
چرا كه  دوزيس��ت بودن نگارن��ده )روزنامه نگار 
حوزه موس��يقي و كتاب( و سرقت هاي فرهنگي 
در حوزه موس��يقي و همزماني آن با ماه مبارك 
رمضان س��بب ش��د عماًل به دو نغمه  ماندگاري 
)ربناي اس��تاد شجريان و اذان اس��تاد زنده ياد 
م��وذن زاده اردبيلي( بپردازم كه س��ازمان صدا 
و س��يما در حق خالقان اي��ن دو نغمه   اجحاف  
فراواني ص��ورت داده و مي ده��د. همچنان كه 
درباره ماجراي پيگيري ش��كايت مرحوم فرهاد 
مهراد هم ويژه نامه اي شنبه همين هفته منتشر 
ش��د كه باز هم دس��ت  صدا و سيما را در... آثار 
هنري آشكار مي سازد. حتي مي خواستم پاسخي 
به نوش��ته منتقد پيشكس��وت موس��يقي، آقاي 
تورج زاهدي بدهم كه دوس��تان گفتند سردبير 

به چنين كاري خواهد پرداخت.
دوم: امروز اما اندكي از فضاي موسيقي خالص 
ش��ده و مي توانيم به كار نشر و كتاب بپردازيم و 
سرقت هايي كه در اين زمينه انجام شده و مي شود.

برخي از سرقت هاي عرصه نشر ناآگاهانه است 
و امروز از يكي از اين س��رقت ها خواهم نوش��ت 
كه وقتي ناش��ر آن دريافت كارش سرقت است، 
ش��رمنده و پش��يمان از كاري كه كرده، با ناشر 
اصلي به توافقي رسيد و كتاب ها را از بازار جمع 
كرد و در اختيار ناش��ر قرار داد. كتاب مورد نظر 
اثر پنج جلدي »س��مك عيار« تاليف »فرامرز بن 
خداداد بن عبداهلل الكاتب ارجاني« اس��ت كه به 
سعي و كوش��ش و تصحيح زنده ياد دكتر پرويز 
ناتل خانلري قبل از انقالب در بنياد فرهنگ ايران 
منتش��ر ش��د و بعد از انقالب با برخي افزايش ها 
و پيراس��ته ها و تكميل مقدمه، انتشارات آگاه و 
ناش��ر خبير  آن،  آقاي حسين خاني، در پنج جلد 

منتشرش كردند.
نگارن��ده اي��ن بخت  ياري را داش��ت كه در 

دوران دبيرس��تان )س��ال هاي دهه 60( كتاب 
را  به امانت از كتابخانه عمومي س��اري بگيرد و 
با مش��اركت ابوي مرحوم ك��ه كتابخوان قهاري 
ب��ود، دو جلد آن را بخواند، اگر چه پدر مرحوم 

آن را كامل خواند.
خالص��ه كالم اينكه بع��د از انتش��ار اين اثر 
ناش��ري گمان مي كند مولف كتاب چون مربوط 
به قرون گذش��ته است،  مالك و صاحبي ندارد و 
كتاب پنج جلدي را به صورت ناقص و در سه جلد 

منتشر و به بازار عرضه مي كند.
اما ناشر كهنه كاري چون آقاي حسين خاني 
كه مش��خص نيس��ت چرا وزارت ارشاد و اداره 
كت��اب ب��ه او گي��ر دادن��د و از دادن مجوز به 
كتاب ه��اي او خودداري مي كنن��د )روزي بايد 
در اي��ن زمينه بنويس��م(، به س��رعت ماجرا را 
درمي ياب��د و پ��ي  كار را مي گي��رد و ماجرا را با 

ناشر در ميان مي گذارد.
آن بنده خدا  كه از قرار حالل و حرامي سرش 
مي شود، تازه درمي يابد كه دست در جيب ديگران 
كرده اس��ت و... پس سر نشستي به اتفاق وكيل 
خود حاضر مي شود و گردن تسليم در برابر سخن 
حق آقاي حسين خاني فرود مي آورد و اصل ماجرا 

را مي پذيرد و قضيه ختم به خير مي شود.
طبيعي اس��ت ك��ه ناش��راني اي��ن گونه كه 
به اش��تباه خ��ود معترف و مذعن ش��ده و آن را 
مي پذيرند قابل احترامند و به همين جهت نگارنده 
هم نامي  از او در اين يادداشت نمي آورد تا حرمت 
همين كارش حفظ ش��ود، اما در مقابل ناشران و 
نهادهايي كه در روز روشن دست در اموال ديگران 

مي كنند مصداق آن بيت معروف اند كه:
آن كس كه نداند و نداند كه نداند

در جهل مركب ابدالدهر بماند
ب��ر چنين بنيادي تنها راه مبارزه با  ناش��ران 
جاهل سياه دل، همانا به دادگاه و پاسگاه كشاندن 

و نشان دادن داغ و درفش قانون است و بس.

سندششدانگوزيرآبمطمئن

در پاسخ يادداشت »اين مطلب سياسي نيست«

سريكهدردميكند

تيتريكاتور1
بعضي ه��ا مي گويند درياچه اروميه در حال چيز 

شدن است. لذا تيترهاي زير بعيد نيست.
� ش��ايعه خش��ك ش��دن درياچه ارومي��ه، توطئه 
مش��ترك رورتي، هابرماس، سي آي اي و سوروس 

است. ]روزنامه كيهان[
� م��ردم نگران نباش��ند. درياچه اروميه را به پارك 
آبي آزادگان منتقل مي كنيم. ]روزنامه همشهري[

� رژيم ددمنش بعد از س��ركوب و كشتن مخالفان 
انس��اني، به خش��ك كردن درياچه هاي ستمديده 
روي آورده اس��ت. ]وب��الگ خب��ري »رجوي نيوز 

بالگ اسپات«[
� اگر درياچه اروميه خشك شود، آذربايجان را اعالم 
اس��تقالل مي كنيم. ]سايت ياشاس��ين نيوز )ارگان 

پان تركيست هاي مقيم مركز([
� احمدي نژاد: گفته بودم كه ما مي توانيم. ]رجانيوز[

- فرهنگس��تان زبان در راس��تاي سياست تهاجم 
پيش دستانه، واژه »كوير اروميه« را به جاي »درياچه 

اروميه« پيشنهاد كرد. ]روزنامه اطالعات[
� قيم��ت جهان��ي نمك 50 درص��د كاهش يافت. 

]روزنامه دنياي اقتصاد[

رمزگشايي فرعوني2
داود احمدي ن��ژاد اخوي محم��ود احمدي نژاد 
گف��ت: »جريان انحرافي همان كاهنان معبد آمون 

هس��تند.« در پي اين افش��اگري جمعي از ناظران 
آگاه پس از تماشاي هدفمند سريال هاي فاخر، بقيه 
نيروهاي سياسي را رمزگشايي كردند. رمزگشايي 

به شرح زير است.
� محمود احمدي نژاد: يوزارسيف

� اسفنديار رحيم مشايي: بانو زليخا
� اصولگرايان منتقد: آمن هوتپ )فرعون دومي(

� اصالح طلبان مجاز: پوتيفار
� اصالح طلب��ان غيرمج��از: جهانبخش س��لطاني 

)فرعون اولي(
� ]...[: اصحاب كهف

خبر ناگوار3
پرونده فساد مالي يك آدم مهم مفقود شد. به 
گزارش سه  تا خبرگزاري، اين پرونده حاوي مقداري 
حقايق بود كه بر اثر سهل انگاري مسوول مربوطه، 
هنگام حمل و نقل مفقود ش��ده و تاكنون اطالعي 
از آن به دس��ت نيامده و به احتمال قريب به يقين 
نخواهد آمد. گفتني است چندي پيش نيز يك آدم 
مهم به علت اينكه موفق به مفقود شدن پرونده اش 
نشده بود، شخصاً مفقود شد. كارشناسان معتقدند 

چيزي نيست و درست مي شود.

آگهي همايش4
س��ازمان معظ��م »آنتي هاليوود مل��ي« برگزار 

مي كند:

همايش ب��زرگ »ابليس شناس��ي، روح انديش��ي و 
غيب پردازي ديمي« با رويكرد به فتوشاپ و افكت هاي 
صوت��ي و تصويري و با حضور مش��اوران مذهبي و 

شياطين جن و انس

عقايد المردمان5
]زير نظر ناظر آگاه[

� هركس در س��اعت غ��روب، دزدگير ماش��ينش 
بي علت بوق بوق كند، ظرف س��ه روز ماش��ينش را 
مي دزدن��د و جنازه اش در اوراقي پيدا مي ش��ود و 
برو برگرد هم ندارد. به پليس خبر ندهد كه فايده 
ن��دارد و پليس كارهاي مهم ت��ر دارد. � هركس در 
پياده رو آب دهن بيندازد، 300 فرش��ته از آس��مان 
روي س��رش تف مي كنند. اگر در پياده رو آدامس 
جويده بيندازد، روز قيامت مي دهند دس��تش كه 
اگر مرد است بجود تا تمام شود. - هركس در روز 
سگ دو بزند، در شب خواب آشفته مي بيند. در روز 
س��گ دو نزند تا بلكه شب راحت بخوابد. اگر خرج 
باال بود و مجبور به سگ دو شد، حرف زيادي نزند و 
برود خواب آشفته اش را تماشا كند و استفاده ببرد.

آگهي واگذاري6
به علت تغيير شغل

يك باب مديريت فرهنگي
با سند شش دانگ و زيرآب مطمئن

واگذار مي شود.

توضيح: چون ديروز نامه تورج زاهدي، خطاب به 
من در اينجا چاپ شد، شرط ادب حكم مي كند كه 
من هم نامه را در همين جا جواب بدهم. يعني آمدن 
من از حاشيه به متن صفحه آخر، نشان زياده خواهي 

و پا از گليم خود بيرون گذاشتن نيست.
---

دوس��ت عزيز و بزرگوارم، اس��تاد تورج زاهدي. 
سالم. بنده را قابل دانستيد و پس از مدت هاي مديد 
سراغي گرفتيد. البته خطاب نامه به من بود اما مرجع 
ضميرش مي توانست به خيلي ها – بلكه خيلي  جاها- 
برگردد. از اين رو بعيد نمي دانم كه بعضي دوس��تان 
مش��ترك يا خواننده هاي روزگار دست به قلم ببرند 
و برايتان جواب بنويس��ند. من البته به تاسي از آن 
حكيم غربي و ش��بيه بعضي رفقاي مدعي مان، ادعا 
نمي كنم كه حاضرم جانم را بدهم تا مخالفم مجال 
س��خن گفتن بيابد، اما در مرات��ب پايين تر از جان 
حاضرم تاوان بدهم و شرايطي فراهم كنم تا هركس 
حرفي ب��راي گفتن دارد پا به ميدان بگذارد. خدا را 
شكر »روزگار« از اول تا به آخرش فرصت درويشان 
اس��ت و آنقدر كاغذ و مركب داريم تا حرف موافق و 
مخالف مان را چاپ كنيم. با دوس��تانم در »روزگار« 
توافق كرده ايم هر نوش��ته اي كه حيات روزنامه را به 
مخاطره نيندازد و بوي خودخواهي و سوداگري ندهد 
و در حد امكان به اصول درست نويسي و مباني عقلي 
پايبند باشد، روي چشم ما جا داشته باشد. اما قبول 
كنيم كه اوض��اع و احوال مان، اوضاع و احوال عادي 
نيس��ت و تصميمات مان به همين سادگي كه گفتم 
به اجرا درنمي آيند. سوءتفاهم مثل مهي غليظ جلوي 
ديدمان را گرفته و نمي گذارد اشيا را همان گونه كه 
هستند، ببينيم. توي همين روزگار همكاري داشتيم 
كه به من اعتماد نداشت و هر گفته و نوشته و فعل 
مرا حمل بر يك نقشه شوم از پيش تعيين شده تلقي 
مي كرد. او تقصيري نداشت، همچنان كه همه رفقايي 
كه زير بار چاپ نوشته هاي اخير شما نرفتند، تقصيري 
ندارن��د. بعضي وقت ه��ا آدم هرچقدر ب��اال و پايين 
مي كن��د، مي بيند بعضي كارها به هزينه اي  كه بايد 
بابتش پرداخت كند، نمي ارزد. نسبت هزينه و فايده، 
يك طورهايي در كار ما هم برقرار است. منظورم از 
هزينه، فقط هزينه سياسي و بگير و ببندهاي متداول 
نيست. گاهي بابت يك حرف ساده، اتهامي به گردن 
آدم مي افت��د كه فكرش را هم نمي ش��ود كرد. خود 
من چند وقت پيش يك  شب – به مناسبتي مهمان 
تلويزيون شدم و خيلي عادي حرف هاي هشت من 
يك غاز زدم و برگشتم. همان شب شنيدم كه توي 
فيس بوك يكسري دوس��ت و همكار، تحليل كرده 
بودند و ان قلت آورده بودند و طرح سوال كرده بودند 
كه »نگفتيم اين بابا يك كاس��ه اي زير نيم كاسه اش 
دارد؟« حتي يك نفر هم نشنيدم درباره حرف هايي 
كه روي آنتن زده بودم، شبهه وارد كرده باشد. گور 
باباي »ماقال«، فعاًل من قال است كه جذاب است و 
مي شود برايش حاشيه درست كرد و يك تلويزيون 
رفتنش را پيرهن عثمان كرد. حساب هزينه و فايده 

كه مي گويم اينجاس��ت. بايد ببينيم آيا شب شراب، 
ب��ه بامداد خمار مي ارزد؟ آن هم چه ش��رابي؟ يك 
ش��ب مهمان تلويزيون شدن و آن هم چه خماري؟ 
توي فيس بوك سوژه شدن. ما آزاديم درباره هرچه، 
هرجور مي خواهيم فكر كنيم اما بايد يادمان باشد كه 
اب��راز اين افكار هزينه دارد. چقدر و تا كجا حاضريم 
هزينه بپردازيم تا آزادي فكر و بيان نهادينه ش��ود؟ 
تاكيد مي كنم كه فقط ما با حاكميت سياسي طرف 
نيستيم بلكه رفيقان مان نيز تاب شنيدن ساز مخالف 
ندارند و نگرانند كه مبادا در پرداخت هزينه شريك 
ش��وند و گناه ديگري به حساب ش��ان منظور شود. 
خدا گن��اه بنده اي را به نام ديگري نمي نويس��د اما 
بندگان خدا چرا. يعني اگر آن بزرگواران از انتش��ار 
يادداشت هاي شما در مجله هايشان استنكاف كرده اند، 
ترسيده اند- و بحق ترسيده اند كه مبادا به همدستي 
و هم سخني با شما متهم شوند. همين االن هم هيچ 
بعيد نيس��ت كه اين طرف و آن طرف – خاصه در 
فضاي مجازي- پچ پچ كنند كه »ديديد دم خروس 
خشونت گرايي و انحصارطلبي ميرفتاح بيرون زد؟« 
اين حرف ها حقيقتاً مهم نيستند، اما به نظرم موجه 
اس��ت كه در اين فضاي پر از س��وءتفاهم، يك عده 
تنزه طلبي كنند و از قاطي شدن در بعضي مناقشات 
حذر كنند. در چيزهايي كه نوشته ايد و معتقديد كالً و 
جزئاً موافقتي ندارم، اما  دغدغه هايتان را درك مي كنم 
و بابت همين درك نامه تان را چاپ مي كنم، اما از آن 
طرف استنكاف سردبيران ديگر را هم درك مي كنم 
و ترس و نگراني شان را بر مخالفت و دشمني شان با 

آزادي حمل نمي كنم.
يكي از بدي هاي فضاي پرسوءتفاهم همين است 
كه يك چيزهايي قابل چاپ اند و يك چيزهايي صرفاً 
دردس��رآفرين اند. آدم سري را كه درد نمي كند چرا 
بايد دستمال ببندد؟ اما سري كه درد مي كند... در 
مثل مناقشه نيست؛ بالتشبيه، بالتشبيه خيلي اوقات 
– زبانم الل- ياد اين حكايت موالنا عبيد مي افتم كه 
گفت »در اين واليت غريب سنگ را بسته اند و...« در 
مملكتي كه هاشمي رفسنجاني اش مجال نمي يابد تا 
از خود دفاع كند، تكليف گلش��يفته فراهاني روشن 
است. يادتان هس��ت كه هرچه دلشان خواست در 
تلويزيون به هاشمي گفتند و به او فرصت ندادند تا 
از خود دفاع كند؟ گلش��يفته فراهاني جاي خود، ما 
درباره خيلي ها نقد داريم و دلمان مي خواهد حرف 
بزنيم اما بايد ببينيم مي توانيم جواب شان را- نه طبق 
قانون  كه مطابق انصاف- چاپ كنيم؟ يك قصه ديگر: 
آيا ه��ر حرفي را در هر وقتي مي توان زد؟ فرمايش 
بزرگان است كه »اجتنبوا من مواضع التهم« يعني 
اينكه حتي آزادي بيان هم جايي و مقامي مي طلبند.

درس��ت در اوج روزهاي��ي كه م��ردم را از ربناي 
ملكوتي استاد شجريان محروم كرده اند و به راحتي 
فضيلت هاي ايشان را منكر مي شوند و هرچه دلشان 
بخواهد به ايشان نسبت مي دهند. آيا رواست كه تورج 
زاهدي هم حرف هاي در سينه مانده اش را بيان كند 
و بعد متوقع باشد كه نقدش را سياسي تلقي نكنند 

و به حساب هم سخني با حاكميت نگذارند؟ داشتم 
با دوستي درباره دولت ميرحسين موسوي صحبت 
مي كردم. حين صحبت به اينجا رسيديم كه اين دولت 
هيچ وقت آنچنان كه سزاست زير تيغ نقد نرفته. اما 
حاال كه هر كس هرچه دلش مي خواهد به او نسبت 
مي دهد و توي سايت ها و رسانه هاي رسمي، رسماً او 
را ماسوني و حقوق بگير سيا معرفي مي كنند و او هم 
اجازه دفاع از خودش را ندارد آيا منصفانه اس��ت كه 
روزگار صفحه نقد دولت زمان جنگ را منتشر كند؟ 
از زمان آن دولت تا دو س��ال پيش نه كس��ي قلم به 
نقد گرداند و نه چيزي گفت اما همين كه شرايط بعد 
از انتخابات پيش آمد، هر كس هرچه دلش خواست 
گفت؛ يكي ترور مرحوم آيت را به او نسبت داد و يكي 
ديگ��ر او را متهم به خيانت در جنگ كرد و ديگري 
او را دشمن امام)ره( معرفي كرد. بحث من االن اين 
نيست كه اين حرف ها چه پايگاه و جايگاهي دارند، 
بلكه مي گويم وقتي او نمي تواند از خودش دفاع كند، 
منصفانه نيس��ت كه آدم قلم گرداند. س��عدي حتي 
از م��ن تندت��ر و صريح تر گفته و ما را متوجه حقوق 
تضييع شده حضرت عزازيل )شيطان( كرده و گفته 
كه اگر او را زش��ت و ش��اخدار و كريه و بدپك و پوز 
نشان مي دهند بابت اين است كه »قلم در كف دشمن 
است«. يادمان باشد وقتي از انصاف سخن مي گوييم، 
منظورمان انصاف با دشمن و مخالف است. منظورم 
اين اس��ت كه شما براي نقد آقاي شجريان 30 سال 
فرصت داش��تيد و مي توانستيد همان زمان جنگ يا 
بعدش بنويسيد كه چرا او براي جنگ نخوانده. اينكه 
نقد ش��ما درست باش��د يا غلط موضوع من نيست، 
موضوع من اين است كه پوزيشن شجريان امروز به 
گونه اي است كه نمي توانيد نقد كنيد و بعد بگوييد من 

سياسي نيستم و فقط به فكر آزادي بيانم.
تورج زاهدي عزيز، دنياي ما اقتضائاتي دارد كه 
نمي تواني��م بي اعتنا به آنها كار خودمان را بكنيم و 
گن��اه كج تابي هاي حرف هايمان را به گردن ديگران 
بيندازي��م. نمي خواه��م در موقعي��ت مخالف��ت با 
حضرت تان قرار بگيرم ام��ا صادقانه عرض مي كنم 
گرفتاري ما بي��ش از آنكه به »آزادي بيان« مربوط 
ش��ود به انصاف برمي گردد؛ انصافي كه امروز نديده 
گرفتنش طبيعي به نظر مي رسد. من اين فرمايش 
حض��رت امير)ع( را در م��ورد امرءالقيس كافر هزار 
ب��ار تكرار كرده ام كه آن بزرگوار منكر فضيلت او در 
شاعري نش��د و مقام او را انكار نكرد. برعكسش ما، 
هيچ حقي براي هيچ كس قائل نيس��تيم و هر وقت 

پايش بيفتد مخالف مان را به زمين گرم مي كوبيم.
كش��تي و مب��ارزه هم براي خودش��ان قواعدي 
دارند كه عموماً رعايت شان نمي كنيم. حق و حقوق 
به مرات��ب از آزادي مقدم ترن��د. اين جمله معروف 
نمي دانم مال كيس��ت، اما به نظرم حكيمانه است و 
بهره از حقيقت دارد كه »من تا آنجا آزادم دست هايم 

را باز كنم كه توي سر و دماغ اطرافيانم نخورد«.
متاسفانه امروز آزادي بيان سر و دماغ سالم براي 

اطرافيان مان نگذاشته.
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شناسنامه

با حضور عزت اهلل انتظامي 
»آمديم، نبوديد، رفتيم«

روي صحنه مي رود
ح��داد  رض��ا  ايس�نا: 
نمايش جديدش را با حضور 
عزت اهلل  چ��ون  بازيگران��ي 
انتظامي، مهناز افشار، پژمان 
بازغ��ي و طناز طباطبايي به صحنه مي برد. اين 
نماي��ش كه »آمديم، نبودي��د، رفتيم« نام دارد 
نوش��ته محمد چرم شير است كه از دي ماه سال 
ج��اري به صحنه مي رود. در اجراي اين نمايش 
جمعي از بازيگران س��ينما براي نخستين بار در 
كنار بازيگران تئاتر و اعضاي گروه تئاتر»سايه« 
به ايف��اي نق��ش خواهند پرداخ��ت. بر همين 
اس��اس تاكنون حض��ور بازيگراني چون »مهناز 
افش��ار«، »س��يامك انصاري«، »برزو ارجمند«، 
»پژمان بازغ��ي«، »پانته آ پناهي ها«، »س��تاره 
پس��ياني«، »خسرو پس��ياني«، »امير جناني«، 
»بابك حميديان«، »ليلي رش��يدي«، »ش��بنم 
فرشادجو«، »طناز طباطبايي«، »نگار عابدي«، 
»علي لك پوريان«، »نازگل نادريان« و... در اين 
پروژه قطعي ش��ده است. رضا حداد كه اميدوار 
است در اين نمايش از همراهي عزت اهلل انتظامي 
بهره مند ش��ود، در اين ب��اره گفته: »با توجه به 
گفت وگوهايي كه با اس��تاد صورت گرفته است 
اميدواريم پس از 30 سال شاهد بازگشت مجدد 
ايشان به صحنه تئاتر باشيم.« به گفته او در اين 
اجرا براي نخس��تين بار از تكنولوژي هاي جديد 
براي حض��ور كاراكترهاي مج��ازي بر صحنه و 
همچني��ن ايجاد جلوه هاي ويژه زنده اس��تفاده 
خواهد ش��د. همچنين يك كرئوگرافر برجسته 
بين المللي در اين اجرا حداد و گروه تئاتر »سايه« 
را همراهي خواهد كرد. طراحي صحنه اين پروژه 
نيز بر عهده »س��يامك احصايي« است و »گلناز 
گلش��ن« طراح��ي لباس آن را انج��ام مي دهد. 
موسيقي بخش هايي از »آمديم، نبوديد، رفتيم« 
كه در بيشتر صحنه ها به صورت زنده خواهد بود، 
توسط گروه »داركوب« ساخته و اجرا مي شود. 
آتيال پسياني در مقام دراماتورژ اجراي »آمديم، 

نبوديد، رفتيم« را همراهي خواهد كرد.

توزيع سريال »قلب يخي« در يزد 
ممنوع شد

رئي��س اتحادي��ه صن��ف عرضه كنن��دگان 
محصوالت فرهنگي ش��هر يزد گفت: »با توجه 
به ارسال نامه اي از سوي اداره بازرگاني استان 
يزد، از روز يكشنبه عرضه سريال »قلب يخي« 
در فروش��گاه هاي شهر يزد ممنوع اعالم شد.«  
ب��ه گ��زارش مه��ر محمدرضا جعف��ري گفته: 
»ب��ه همين منظور در بخش��نامه اي به اعضاي 
اي��ن اتحاديه از آنان خواس��تيم تا نس��بت به 
جمع آوري محصول ذكر شده از ويترين ها اقدام 
كنند تا از سوءاستفاده هاي احتمالي جلوگيري 
ش��ود.« او گفته: »در حال حاضر بيش از 100 
فروشگاه عرضه محصوالت فرهنگي در يزد داير 
است كه همگي آنها داراي مجوز هستند و زير 
نظر اين اتحاديه فعاليت مي كنند.« جعفري با 
اش��اره به اينكه تعداد محدودي از فروشگاه ها 
س��اختار اتحادي��ه را نادي��ده مي گيرند، اظهار 
داش��ت: »با توجه به بازرس��ي هايي كه در يك 
ماه اخير صورت گرفته، توانستيم فروشگاه ها را  
شناسايي كنيم و در اقدام بعدي با آنها برخورد 

خواهيم كرد.«

بسته پيشنهادي

بازتاب

اميد مهدي نژاد
omid.mahdinejad@gmail.com

سيدعلي ميرفتاح

»ريچاردسوم«پسيانيدرتماشاخانهايرانشهر

فيلممستند»محمدعليسپانلو«كليدخورد

 آتيال پسياني نمايش »ريچارد سوم« 
را ب��ا حض��ور رض��ا كياني��ان و صابر ابر 
آذرماه س��ال جاري در سالن سمندريان 
تماشاخانه ايرانشهر به صحنه مي برد. به 

گزارش مهر مجيد سرس��نگي مدير تماش��اخانه 
ايرانش��هر گفته: »طبق برنامه ريزي تعيين شده 
آتيال پس��ياني نمايش »ريچارد س��وم« را آذرماه 

امس��ال به صحنه مي برد. همچنين طي 
صحبت��ي كه به همراه آقاي پس��ياني با 
آقاي رضا حداد داشتيم به احتمال زياد 
نمايش »ريچارد س��وم« در سالن استاد 
س��مندريان به صحنه م��ي رود و آقاي حداد نيز 
نماي��ش خود را در فضاي مناس��ب ديگري اجرا 

مي كند.«

فيلم مس��تندي درب��اره محمدعلي 
س��پانلو كليد خورد. به گزارش ايس��نا 
آرش س��نجابي از كليد خ��وردن فيلم 
مستند محمدعلي سپانلو شاعر، مترجم 

و پژوهشگري كه مدتي است با بيماري سرطان 
دس��ت به گريبان اس��ت، خب��ر داد و گفت اين 
فيلم مس��تند 90دقيقه اي »ن��ام تمام مردگان 
يحيا س��ت« نام دارد كه عنوان يكي از شعرهاي 
اين ش��اعر اس��ت. س��نجابي گفته: »در اين اثر 
ت��الش بر آن اس��ت كه نگاهي دقي��ق و جامع 

به ش��عرها، ترجمه ها و تاثير سپانلو بر 
نمايشنامه نويس��ي معاصر داشته باشيم 
و چهره هايي مانند مس��عود كيميايي، 
آيدين آغداشلو، شمس لنگرودي، حافظ 
موس��وي، گروس عبدالملكيان، ج��واد مجابي، 
عل��ي باباچاه��ي، ناصر تقواي��ي، فرزانه كرم پور 
و رض��ا خندان مهابادي هرك��دام از منظري به 
تبيي��ن ويژگي ها و مولفه ه��اي متعدد خالقيت 
و زندگي اين ش��اعر، نويسنده، منتقد و مترجم 

مي پردازند.«
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بهاءالدين خرمشاهي در شهركتاب درباره انتقادش 
از شاملو و تاييد و دفاع از »حافظ به روايت كيارستمي« 
گفته: »من به افراط س��خن نگفته ام. به هر حال اين 
چيدمان يك تنوع بود و با دفعات قبل براي من فرق 
مي كرد و همين تفاوت براي من جالب بود و از طرفي 
گمان مي برم ضرورت داش��ت. االن چيزي نزديك به 
50 سال است كه زيرهم نويسي شعر در فضاي ادبيات 
متعارف شده است. اينكه سروده هاي حافظ را به اين 
شكل بنويسيم، به نوعي كار را آسان مي كند و تنوع 
خوبي است و اين ضرورت زيرهم نويسي ديگر در فضاي 
شعر ما جا افتاده است. حاال ممكن است عده اي انتقاد 
كنند كه چرا شما به شاملو انتقاد و اعتراض داريد؛ اما 
از كار كيارستمي دفاع مي كنيد. مساله اين است كه 
شاملو ادعا دارد و ادعا مي كند در حالي  كه كيارستمي 
چنين ادعايي ندارد. هرچند هر دو هم از »روايت« در 
عنوان كتاب استفاده كرده اند اما كار كيارستمي يك 
تغيير ذائقه است و شاملو نه تنها بدون مبنا ادعا مي كند 

تصحيح كرده است بلكه از طرفي آمده بسياري از ابيات 
درخشان حافظ را حذف كرده و شعرهاي بد را گذاشته 
است و از طرفي بيش از 40 غزل درخشان حافظ را در 
اين انتخاب هايش نياورده است. از اين منظر كه نگاه 
مي كنيم، مي بينيم كار شاملو قابل دفاع نيست. البته 
او شاعر بزرگي بود اما در اين زمينه حرفي براي گفتن 
نداشت.« خرمشاهي گفته: »البته اين موضوع را يادآور 
شوم كه بنده پس از ديدن اين كتاب يادداشتي نوشته 
بودم كه آقاي كيارس��تمي از من خواستند با حذف 
تعريف هايي كه از هنر و خالقيت ش��ان كرده ام، اين 
يادداشت را در مقدمه كتاب بياورند. آيا حاال رواست 
م��ن بگويم نه چني��ن كاري نكنيد؟ من كه در مقام 
مقدمه نويسي بر اين كتاب نبوده ام و نيامده ام بگويم 

كه بگذاريد براي شما مقدمه بنويسم.«
حسينعليزاده:براياثرهنريدرايران

معيارنداريم
همچنين حس��ين علي��زاده كه به مناس��بت 

تولد خود در ش��هركتاب حضور پي��دا كرده بود، 
گفت��ه: »هر چقدر س��طح آگاهي جامع��ه باالتر 
باشد، هنرمند را بيش��تر به شوق آورده و متعهد 
مي كند يك اثر هنري خلق كند.« عليزاده كه در 
گردهمايي به مناسبت شصتمين سالروز تولدش 
در »شهر كتاب« سخن مي گفت، گفته: »خالقيت 
در اث��ر هنري در محيطي س��الم و آگاه به وجود 
مي آي��د . يك اث��ر هنري ، زماني هنري اس��ت كه 
جامعه به آن آگاه باش��د.« عليزاده به هنرمنداني 
ك��ه آثار موس��يقايي در ايران اي��ن روزگار توليد 
مي كنن��د، تبري��ك گفت��ه و ادام��ه داده: »تاريخ 
موس��يقي  ما شرايط نامساعدي را طي كرده اما با 
اين حال پرچم ايران را در بس��ياري از كشورهاي 
دنيا برافراش��تيم و هرچه هس��تيم، خودمانيم.« 
عليزاده با بيان اينكه براي اثر هنري در ايران هيچ 
معياري وجود ندارد، گفته: »در زمينه موس��يقي 

هيچ برنامه ريزي كالني صورت نگرفته اس��ت.«

بهاءالدين خرمشاهي و حسين عليزاده در شهر كتاب

خرمشاهي:شاملوادعاداشت،كيارستمينه
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شتاب كنيد كه غفلت موجب پشيماني است.

توحيدي: هيات انتخاب به منافع 
سينماي ايران بينديشد

فره��اد توحيدي درباره 
مناس��ب ترين نماينده براي 
معرف��ي ب��ه اس��كار گفته: 
»امسال ظاهراً كار ساده اي 
در پي��ش خواهد بود، چون بين س��ينماگران،  
اجماعي عمومي روي ي��ك فيلم وجود دارد.« 
توحيدي گفته: »بيم داريم هياتي كه امسال هم 
براي انتخاب نماينده س��ينماي ايران در اسكار 
ماموري��ت مي يابد ناچار ش��ود مجري اراده اي 
باش��د كه به قاعده هاي منطقي و روشن كاري 
ندارد و حاضر است منافع ملي را در اين زمينه 
ناديده بگيرد.« او اميدوار اس��ت: »امسال با در 
نظر گرفتن اجماع عمومي و جامع الشرايط بودن 
يك فيلم ، هيات انتخاب تنها به منافع سينماي 

ايران بينديشد.«


