«پیکان جوانان»
در جاده ناهموار شایعه

این سالها در رويايم
زندگي ميكردم

 14این روزها از همه س��و خب��ر توقیف نمایشها ش��نیده
میشود ،برخی در دنیای واقعی توقیف میشوند و برخی
دیگر ناقوس پرصدای شایعه را به صدا درمیآورند و تنها در فضای
مجازی و در ذهن آنها که آینده روشن و آرامشی را برای...

 14ديوي��د ليچ ،كارگ��ردان آمريكايي نخس��تينبار از
طريق همس��رش فيلمنامه «بلوند اتمي» را خواند.
كلي مككورميك كه تهيهكننده اين پروژه بود ،همسرش
را به چالش كارگرداني اين فيلم دعوت كرد...

خبر توقیف نمایش
محمد رحمانیان تکذیب شد

پنجشنبه  30آذر 1396
سال اول ،شماره 42

گفت و گویی با دیوید لیچ
درباره فیلم «بلوند اتمی»

Culture@Jameefarda.com

خبر روز

در نشست نقد و بررسی کتاب «درباب حرف مفت» نوشته هری فرانکفورت عنوان شد

اعالم اسامی فیلمهای کوتاه
جشنواره فیلم فجر

حرف مفت ،خطرناکتر از دروغ
ت به حقیقت کاری ندارد اما حرف راست و حرف دروغ دغدغه حقیقت دارد
حرف مف 

14

یوششمین
اسامی فیلمهای کوتاه داس��تانی س 
جش��نواره فیل��م فج��ر اع�لام ش��د« .مارلون»
بهکارگردان��ی و تهیهکنندگی درن��از حاجیها،
«حیوان» بهکارگردانی بهمن و بهرام حاج ایوانلو
(ارک) و تهیهکنندگی مدرسه ملی سینمای ایران
و برادران ارک« ،وقت ناهار» بهکارگردانی علیرضا
قاسمی و تهیهکنندگی حلقه فیلمسازان بیکالم
گلوب و علیرضا قاس��می و «فاش» بهکارگردانی
احس��ان مختاری و تهیهکنندگی بهنام عابدی و
حامد حسینی س��نگری چهار فیلمی هستند که
یوششمین جشنواره فیلم فجر
برای شرکت در س 
انتخاب شدهاند.
طبق آئیننامه سیوششمین جشنواره فیلم فجر،
هیأت داوران از میان نامزدهای بهترین فیلمهای
کوتاه داستانی جشنواره فیلم کوتاه تهران و جشن
مستقل فیلمهای کوتاه خانه سینما (حداکثر ۱۰
فیلم) که مدت زمان ه��ر فیلم کمتر از  ۱۵دقیقه
باشد یک فیلم را بهعنوان فیلم برگزیده انتخاب و
سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه را به کارگردان
آن فیلم اهدا خواهند کرد.
یوششم،
ش��رکت این چهار فیلم در جشنواره س 
بهنوعی بازگشت سینمای کوتاه به جشنواره فیلم
فجر پس از دو سال دوری است.

تشکیل کارگروه پیگیری
مطالبات سینماگران
به دستور «صالحی»
مشاور وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی و مدیرکل
حوزه وزارتی از تشکیل کارگروه پیگیری مطالبات
اهالی سینما در این وزارتخانه خبر داد.
بهگ��زارش ایلن��ا ،در پی دی��دار وزی��ر فرهنگ و
ارشاد اس�لامی با برخی از اهالی س��ینما که دوم
آذر ماه س��الجاری در موزه س��ینما برگزار شد و
طرح برخی مش��کالت و درخواس��تهای اهالی
این صنف ،محمدمهدی احمدی ،مش��اور وزیر و
مدیرکل حوزه وزارتی از تش��کیل این کارگروه به
دستور س��یدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی خبر داد.
احمدی گفت :پس از دیدار صمیمی وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی با برخی از اهالی سینما به نمایندگی
اصناف این حوزه ،مقرر ش��د مطالبات و مشکالت
آنها پیگیری شود.
وی تصریح کرد :پس از بررس��ی این مطالبات بنا
به دس��تور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی،
کارگروهی مش��ترک ب��ا حضور رئیس س��ازمان
سینمایی ،سمعی و بصری ،معاون توسعه مدیریت
و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مدیرعامل
صندوق اعتباری هنر و مدیرکل حوزه وزارتی این
وزارتخانه تشکیل شده است.
احمدی با اش��اره به تأکید وزیر فرهنگ و ارش��اد
اسالمی مبنی بر ضرورت حمایت از اهالی سینما،
ادامه داد :با توجه به ن��گاه حمایتی دکتر صالحی
ب��ه اهالی فرهنگ و هنر ،تش��کیل ای��ن کارگروه
که در راس��تای اه��داف این وزارتخان��ه در حوزه
ساماندهی مش��کالت صنوف مختلف فرهنگی و
هنری از جمله سینمایی است ،امیدواریم بهزودی
ش��اهد تغییرات مناس��ب در رفع مش��کالت این
صنف باشیم.

هفت قرن تفأل حافظ در زندگی ایرانیان

علیرضا شهمیرزادیان

غزلی که آینه تمامنمای انسان شد

روزنامه نگار

به ناامیدی از این در مرو بزن فالی
بـود که قـرعه دولت به نـام ما افتـد
هیچ آماری از تیراژ نس��خههای گوناگون میراثش در
دسترس نیست ،به گواه نسخههای متفاوتش میشود
گفت بیش از هر کتاب دیگری در خانه ایرانیان یافت
میشود .بعد از قرآنکریم و کتب ادعیه پرفروشترین
اس��ت ،حت��ی در خانههایی که کتابخان��های ندارند،
ل��ب هره پنجره ی��ا طاقچه حتما میتوان نس��خهای
پرغل��ط و غیرمعتب��ر از دی��وان حافظ یاف��ت .اولین
نس��خههای چاپ��ی ک��ه از میراثش به ایران رس��ید
برمیگردد به سال  ،1206پیش از آن تنها نسخههای
خطی ،در دسترس خواص بود.
خواجه شمسالدین محمد بن بهاالدین محمد حافظ
شیرازی  65سال زیست ،اما او از سده هشتم تا همین
امروز زنده اس��ت ،لسانالغیب ایرانیان شد و مرزهای
جغرافیایی با خواندن ش��عرهایش فراموش ش��د ،از
شبه قاره هند تا تاجیکس��تان و روم او با  500غزل و
چند قصیده و دو مثنوی و چندین رباعی چنان ماندگار
شد که نه تنها اشعارش که بلکه خودش در جایگاهی
باالتر از یک شاعر کالسیک مورد احترام قرار گرفت.
آرامگاهش –حافظیه -یکی از قطبهای گردشگری
است و گوش ه دنجی ش��ده که بسیاری از لفظ زیارت
برای رفتن به آرامگاه مردی که با رندیهای عارفانهاش
ماندگار شد ،اس��تفاده میکنند و انگار این پیشگوی

شیدا میدانست که قرار اس��ت روزی روزگاری از هر
گوش��ه جهان زیر آن طاق به دیدارش بشتابند ،آنجا
که میگوید« :بر سر تربت ما چون گذری همت خواه/
که زیارتگه رندان جهان خواهد بود».
دلدادگی به حافظ و حضورش در ش��بهای مبارک
زندگ��ی ایرانیان ب��ه ام��روز و دی��روز برنمیگردد،
در جلد س��وم تاری��خ ادبی ای��ران به روای��ت ادوارد
ب��راون ،خاورش��ناس و ایرانش��ناس بریتانیای��ی از
این می��زان احترام ب��ه حاف��ظ و م��زارش بارها یاد
شده اس��ت ،او مینویسد« :مردم ش��یراز حافظیه را
بس��یار حرمت میدارند و هم دلدادگانی که آش��نای
آن اس��تاناند و هم رن��دان صاحبدلی ک��ه از اطراف
جه��ان به ش��یراز میآین��د هم��ه آنج��ا را زیارتگاه
روحانی خود میدانند».
او با شادترین و دشوارترین لحظههای زندگی ایرانیان
عجین شده است ،دیوان اشعارش از روزگاران بسیار
دور با چشمهای بسته و دلی سرشار از التهاب شادی
یا اندوه باز شده و او با  500غزلش آبی روی آتش این
التهاب ریخت��ه .تفأل زدن به غزلهای لس��انالغیب
آنقدر قدیمی اس��ت که دیگر تقریبا کس��ی نمیداند
اولینب��ار چه کس��ی بود که ب��رای التی��ام التهاب یا

پی��روز ارجمند ،دبیر س��ومین دوره جش��نواره
موسیقى بس��طامى ،از این جشنواره کنارهگیرى
کرد.
بهگزارش ایلنا ،پیروز ارجمند که سابقه ریاست بر
جشنواره موسیقى فجر و اداره کل موسیقى وزارت
فرهنگ و ارشاد را در سالهاى قبل دارد ،به دلیل
اختالف با مسئوالن موسسه بسطامى از دبیرى این
جشنواره کنارهگیرى کرد.
گفته میش��ود؛ س��ینا رحیمپور ،مس��ئول ستاد
خبرى این جشنواره نیز بعد از جدایی ارجمند از
جشنواره بس��طامى ،از این جشنواره کنارهگیری
کرده است.

فائ��ق آمدن به تردیدها و دودلیهایش س��راغ دیوان
حافظ رفت.
دکتر «محمود زند مقدم» ایرانش��ناس ،تاریخنگار و
بلوچشناس ،درباره پیشینه و اهمیت حافظ در زندگی
روزمره و جاری ایرانیان میگوید« :بحث فال حافظ و
تفأل زدن ،اعتقادی بین مردم است .ما میتوانیم این
مسئله را از دو منظر ببینیم :امور اعتقادی و امور علمی.
امور علمی خودش به دو دسته فلسفی و تجربی تقسیم
میشود .در فلس��فه و امور تجربی مدام سؤال مطرح
میش��ود .مثال درباره نظریات انیش��تین هنوز سؤال
مطرح میش��ود .امور اعتقادی هم جزو دانس��تنیها
هس��تند ،در آنها دیگر س��ؤال و جواب مطرح نیست،
هر اعتقادی که فرد داش��ته باشد یک مبانی و اصولی
دارد .در اعتقاد باید ش��کیبا باش��ی و بگویی من این
اعتقاد را دارم.
مادرم در قدیم میگفت همیشه در هر خانه یک جلد
حافظ و یک جلد قرآن بوده .زمانی که در بلوچس��تان
بودم گروهی بودند که اش��عار حافظ را با موس��یقی
میخواندند ،بسیاریش��ان س��واد نداشتند و غزلها
را بر اثر شنیدن حفظ شده بودند .حافظ چند ویژگی
مهم برای مردم دارد؛ یکی اینکه سخناش مورد قبول

جامعه اس��ت و کالم روزگارمان است .مثل این شعر:
در میخانه ببس��تند خدا را مپسند /که در خانه تزویر
و ریا بگشایند».
دکتر زندمقدم اما معتقد اس��ت اصلیترین دلیل این
همدلی با حافظ و عالقه به تفأل در لحظههای بااهمیت
زندگی ایرانیان بیش از همه برآمده از تعبیرپذیری در
هر شرایطی اس��ت ،او میگوید« :سخن حافظ شامل
کلیتی اس��ت ،میتوان آن را تفس��یر کرد و هرکسی
میتواند برداشت خود را داش��ته باشد و برای روزگار
ما هم قابلیت تطبیق دارد .وقتی ش��اه شجاع به جای
پادشاه مستبد پیشین س��ر کار میآید حافظ برایش
میسراید:
س��حر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش /که دور شاه
شجاع است میدلیر بنوش
شد آنکه اهل نظر بر کناره میرفتند /هزار گونه سخن
در دهان و لب خاموش
به صوت چنگ بگوییم آن حکایتها /که از نهفتن آن
دیگ سینه میزد جوش
ش��راب خانگی ترس محتس��ب خورده /ب��ه روی یار
بنوشیم و بانگ نوشانوش
مردم به حافظ اعتقاد دارند و با کس��ی که اعتقاد دارد

نمیشود درافتاد چون نمیشود برای او دلیل و تجربه
بیاوری که از اعتقادش دس��ت بکش��د .زیرا بخشی از
اعتقادات ما بهخاطر پریش��انیهایمان هس��تند ،از
اینکه چرا و چطور به این خاکدان افتادهایم».
در فهرس��ت کتابخان ه بنکیپور به نسخهای از دیوان
حافظ اشاره شده اس��ت که جهانگیر امپراتور هند در
لحظههای حس��اس زمامداری به دیوان او تفأل زده
اس��ت و در حاش��یه دیوان به این تفألها اشاره کرده
است و نوشته که حافظ در کجا به او چه گفته است .به
نظر او حتی در زمان حیاتش هم این مرزها را پشت سر
گذاش��ته بود و در دور دستها نیز محبوب بود ،آنقدر
که در غزلی میگوید:
ب��ه ش��عر حاف��ظ ش��یراز میگوین��د و میرقصند /
سیهچشمان کشمیری و ترکان سمرقندی
مولوی شبلی نعمانی در زمان حیات حافظ او را فراتر
از ان��وری و ظهیرفاریاب��ی و سلمانس��اوجی و دیگر
مدیحهسرایان همعصرش میداند و مینویسد«:وی
هیچوقت به وس��ائل پست و ناپسند برای جلب مال و
کسب معاش متوسل نشد .س��بک لحن وی روشن و
متناسب و بیعیب است و از مراتب کمال علم و بلوغ
دان��ش او حکایت میکند و نش��ان میدهد او چگونه
بر حقایق اش��یا بیش از ظواهر امور نظر داشته است.
لکن از همه باالتر آنکه کالم او بهقدری جذاب و فتّان
اس��ت که هیچیک از شعرای دیگر از این حیث به پایه
او نمیرسند».
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يادداشت وارده

نگاه یک «غیر اصالحطلب» به جلوگیری از اکران «عصبانی نیستم»

این فیلم سرتاپا در پی نقد مفاسد و بیاخالقیهای اداری و اجتماعی و در حمایت از قشر مستضعف جامعه و با نگاهی عدالتخواهانه ساخته شده است
محمد مهدویاشرف

روزنامهنگار

استعفای پیروز ارجمند
از دبیری جشنواره بسطامی

جشن شب یلدا در مرکز نگهداری سالمندان «آذرمهر» در شهر بجنورد

عکسها :وحید خادمی  /ایرنا

یکروز پس از حضور مس��عود دهنمکی (سردبیر هفتهنامه شلمچه و
از سازماندهندگان تجمعات انصار حزباهلل در دهه  )70در دانشگاه
امامصادق ،جمعی از دانش��جویان این دانشگاه نامهای نسبتا کوتاه را
که حاکی از عجوالنه نوشتهشدنش بود ،منتش��ر کردند و خود آن را
«مهم» خواندند.
این نامه که از نظر غنای ادبی و توان اس��تداللگری و نگاه راهبردی،
شباهتی به آنچه افرادی نظیر احس��ان خاندوزی و عطاءاهلل بیگدلی
و ...در ادوار گذشته بس��یج این دانشگاه مینوشتند ندارد ،خطاب به
وزیر ارشاد اس��ت و عدم جلوگیری از اکران فیلم «عصبانی نیستم»
را منجر به س��یلیخوردن وزارت ارش��اد از جریان دانشجویی و سایر
اقشار اعالم میکند.
ب�� ه فاصله دو روز از این نامه عجوالنه و کوتاه و در روزی که «ش��ورای
صنفی نمایش» در جلس��های که طبق اعالم س��خنگوی این شورا،
بخش اصلی مذاکرات آن به اکران «عصبانی نیستم» اختصاص داشت
و با لغو اکران این فیلم همراه ش��د ،این مجموعه بیانیهای را اینبار با
«بسمهتعالی» منتشر کرد .در بخشی از این بیانیه آمده است« :آنهایی
که هرگز حاضر به پذیرش قانون نشدند تالش کردند که با ایجاد اخالل
در امنیت کشور ،نظام اسالمی را وادار به عقبنشینی کنند» .سؤالی که
در ذهن متبادر میشود این است که کدام «قانون» و کدام «امنیت»
و کدام «نظا ِم اسالمی» مدنظر این مجموعه است؟
اگر نتیجه اعال م شده انتخابات ،مصداق قانون است ،پروانه نمایش یک
فیلم که به امضای وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی رسیده هم قانون

است و اگر اعتراض به نتیجه انتخابات مصداق اخالل در امنیت کشور
است ،جلوگیری از نمایش فیلمها و آسیب جدی به اقتصاد صنعت و
صنف سینما هم اخالل در امنیت کش��ور است و اگر شورای نگهبان
جزئی از نظام اسالمیاست ،وزارت فرهنگ و ارشاد نیز عضوی از نظام
اسالمیاست .بنابراین رفتار بسیج دانشجویی دانشگاه امامصادق چه
تفاوتی با آنانی که مورد انتقادش هستند دارد؟ جز اینکه این مجموعه
به دلیل یدککش��یدن دو عنوان «بسیج» و «دانشگاه امامصادق» از
مصونیت کمنظیری در کشور برخوردار است و میتواند خواستههایش
را به کرسی بنشاند؟!
در بخش دیگری از بیانیه این مجموعه ادعا ش��ده است که این فیلم
در پی «تطهیر فتنه» اس��ت .من بهعنوان فردی غیراصالحطلب که
هیچوقت اعتراضی به نتیجه انتخابات س��ال  ۸۸نداش��تهام و فیلم را
بهدقت دیدهام ،با صدای رسا اعالم میکنم که این فیلم سرتاپا در پی
نقد مفاس��د و بیاخالقیهای اداری و اجتماعی و در حمایت از قشر
مس��تضعف جامعه و با نگاهی عدالتخواهانه ساخته شده است .کما
اینکه در یکی از کلیدیترین صحنههای فیلم که نقش بیانیه آن را به
عهده دارد میبینیم که شخصیت اصلی فیلم ارجاعش به گفتههای
امیرالمؤمنین عل��ی (ع) و مرحوم دکتر ش��ریعتی اس��ت و در وجه
ملیگرایی هم نام دکتر مصدق و دکتر فاطمی را میبرد.
بسیج دانشجویی دانش��گاه امامصادق اگر مخالف هرگونه اعتراض و
تحصن و تجمع و راهپیمایی در جامعه است و معتقد است حق اعتراض
به هیچ چیزی –ولو ناوارد -برای انسانها و افراد جامعه اسالمی وجود
ندارد ،نهتنها برداشتی اشتباه از قانون اساسی و سیره سیاسی اسالم
دارد که حتی عملکرد تاریخی خودش را هم زیرس��ؤال میبرد .چون
موارد متعددی از تحصن و تجمع و اعتراض به سازمانها و ارگانهای
قانونی کشور در کارنامه این مجموعه وجود دارد .تاحدی که چندین
مورد از آن را خودم از نزدیک ش��اهد بوده یا در آن مشارکت داشتهام

و برخی از آنها توأم با درگیریها و تنشهایی با نیروهای حراس��تی و
انتظامی نیز بوده است.
ما در کش��وری زندگی میکنی��م که کهریزک ی��ک واقعیت اثبات
شده اس��ت ،بابک زنجانی و ش��هرام جزایری و خاوری و خسروی و...
واقعیتهایی اثباتش��دهاند .در چنین جامعهای که فس��اد اداری و
بانکی و رش��اوی فراوان و رانتجویی وج��ود دارد و اختالف طبقاتی
و آس��یبهای اجتماعی و اخالقی فراوان بهوجود آورده است ،حتی
به ف��رض اینکه هیچ محدودیت سیاس��ی و عقیدت��یای هم وجود
جوان در ش��رف
ندارد ،چگونه میتوان فیلمی که غربت و ناتوانی یک ِ
ازدواج که نمیخواهد جزئی از رانت و دزدی و شرخری و شرطبندی
و بیبندوباری جنسی و ربا و نزول باشد را نشان میدهد ،حامی فتنه
ارزیابی کرد؟! مگر اینکه اخالق و عش��ق و تعه��د و خانواده و ازدواج و
پاکبودن را فتنه بدانیم!
در بخ��ش دیگری از بیانیه آمده اس��ت « :آقای درمیش��یان در فیلم
«عصبانینیستم» درپیساختفیلمیهنریازحیثزیباییشناختی
آن نبوده بلکه بهدنبال صدور بیانیهای سیاسی در فضای کشور بوده
است» .سلمنا! واضحاستکه«عصبانینیستم!» فیلمیزیباشناختی
از جنس ملودرامهای ُمدش��ده در این سالها یا کمدیهای سخیف
پرفروش نیس��ت و فیلمی متعهد و اجتماعی است .آیا سینمایی که
متعهد به دردهای مردم جامعه و بهخصوص قش��ر مستضعف است
ش��ریفتر است یا س��ینمایی غیرسیاس��ی و غیراجتماعی که مدام
میخندد یا مدام درگیر مسائل قشر باالدست جامعه است؟
درپایانضمنتذکرجمالتیازرهبردرتبیینمعنای«آتشبهاختیار»
که گفتهاند« :آتش به اختیار به معنای بیقانونی نیست .آتش به اختیار
ب��ه معنای کار فرهنگی خودجوش و تمیز اس��ت ...آتش به اختیار به
معنای بیقانونی و فحاش��ی وطلبکارکردن مدعی��ان پوچاندیش و
مدیونکردنجریانانقالبیکشورنیست؛نیروهایانقالبیبیشازهمه

باید مراقب نظم کشور ،مراقب آرامش کشور ،مراقب عدم سوءاستفاده
دشمنان از وضعیت کشور ،مراقب حفظ قوانین باشند» ( ،)۹۶/۴/۵به
بسیجدانشجوییدانشگاهامامصادقمیگویمکهاگربیقانونیبداست،
برای همه و در همهجا بد است و اگر امنیت امری مستحسن است ،برای
همه اقشار و صنوف جامعه اینگونه است و اگر آرامش جامعه و حیثیت
ارکان کشور اهمیت دارد ،استثنائی برای آن وجود ندارد.
اگر  ۹دی را روزی ب��رای محافظت از نظام و انقالب میدانید ،دلیل و
توجی��ه عقالنی و قانونیای وجود ندارد که  ۲۹آذر و هر روز دیگری از
سال که در آن مردم حق زیستن و کارکردن و اکران فیلمهایشان را
دارند ،تبدیل به روزی برای محافظت از  ۹دی بکنید .ساختارشکنی
نظ��م جامعه و اخ�لال در اقتصاد کش��ور و تهدی��د وزارتخانه ِ
دولت
قانونی ،با ادبیاتی که زیبنده یک نهاد فرهنگی و دانش��جویی نیست،
نهتنها گامبرداشتن بر ضد سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی و اتحاد و
امنیت ملی است ،که مسیری آزمودهش��ده توسط برخی گروههای
خاص در دهه  70اس��ت که امروز جز نامی در تاریکخانه تاریخ از آنها
باقی نیست.

