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شب «کردستان»
نخستین برنامه از سلسله برنامههای موسوم به
«شبهای وحدت ملی» درباره «کردستان»
باحضور س��یدمصطفی محقق داماد ،اس��عد
شیخاالسالمی ،اسماعیل شمس ،ژیال سجادی
و ش��هرام ناظری ،امروز س��اعت  17در کانون
زب��ان پارس��ی واق��ع در خیاب��ان ولیعصر،
ف نسب ،شماره۱۲
سه راه زعفرانیه ،خیابان عار 
برگزار میشود.

بررسی «فرهنگ فارسی»
نشس��ت معرفی و بررس��ی کت��اب «فرهنگ
فارسی» باحضور غالمحس��ین صدریافشار،
نسرینحکمی،نسترنحکمیوحسنهاشمی
میناباد ،امروز ساعت  16در سرای اهل قلم واقع
در خیابان انقالب اس�لامی ،خیاب��ان برادران
مظفرجنوبی ،كوچه خواجه نصیر ،ش��ماره 2
برگزار میشود.

همایش پژوهش
اجتماعی و فرهنگی

عکس  :روشن نوروزی

به اشتیاق هفتاد و نهمین زادروز نویسنده و کارگردان مؤلف تئاتر ایران

نشس��ت گ��روه جامعهشناس��ی تاریخی در
چهارمین همایش مل��ی پژوهش اجتماعی و
فرهنگی در جامعه ایران ،امروز ساعت 16:30
در دانش��کده علوم اجتماعی دانش��گاه عالمه
طباطبایی واقع در تقاطع همت و ش��ریعتی،
خیابان گلنبی(کتابی) برگزار میشود.

زنان استان ایالم
نشست «بررسی وضعیت زنان غرب کشور(با
تأکید بر زنان استان ایالم)» با سخنرانی حیران
پورنجف ،امروز ساعت 16در اندیشگاه فرهنگی
کتابخانهملیایرانواقعدربزرگراهحقاني(غرب
بهشرق)،خروجیکتابخانهملیبرگزارمیشود.

خداشناسی اشعار سنایی
نشست «سیری در خداشناسی سنایی» امروز
ساعت  ۱۶:۳۰با س��خنرانی سمانه فیضی در
مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید
بهشتی ،خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)،
نبش کوچه سوم برگزار میشود.

رونمایی آلبوم متبسم و تاج
آلبوم «تار و پود» به آهنگسازی حمید متبسم
و خوانندگی وحید تاج ،براساس اشعار خسرو
و ش��یرین نظامی گنجوی ،امروز ساعت 11
صبح در فرهنگسرای نیاوران واقع در انتهای
خیابان پاس��داران ،روبهروی پ��ارک نیاوران
رونمایی میشود.

پوسترهای«ابراهیمحقیقی»
نشست «نشانهها وپوسترهای ابراهیم حقیقی
و نقد آثار وش��یوه میرزا غالمرضا اصفهانی» با
حضور ابراهیم حقیقی و جواد بختیاری ،امروز
ساعت  17در فرهنگسرای ارسباران به نشانی
خیابان دکترشریعتی ،س��یدخندان ،خیابان
جلفا برگزار می شود.

اندیشه شهرسازی در ایران
نشست «اندیشه شهر و شهرسازی در ایران» با
سخنرانیسیدمهدیمجابی،امروزساعت 16در
دانشکدهمرمتدانشگاههنراصفهانبرپامیشود.

بافت پارچههای ساسانی
نشست تخصصی «طرح ،نقش و تکنیک بافت
پارچههای دوره ساسانی و تاثیر آن بر پارچههای
دوره آلبویه» ،با حض��ور محمدرضا ریاضی و
زهره روحفر ،امروز ساعت  ۱۴در فرهنگستان
هنر به نش��انی خیاب��ان ولیعص��ر ،پایینتر از
خیابان طالقانی ،شماره  1552برگزار میشود.

محدودیتها«بیضایی» را از تاریخ نمیگیرند

نشست «انسان
در آیینه آثار
بهرام بیضایی»
باسخنرانی
محمد نجاری،
امروز ساعت 12
در تاالر رجایی
دانشکده
زبان و ادبیات
فارسی دانشگاه
فردوسیمشهد
برپا میشود

شکوه مقیمی
روزنامه نگار

زمستان  87بود که با اتمام امتحانهای دانشگاه
از اهواز آمدم تهران ،به هوای جشنواره فیلم فجر؛
هدف غایی تماش��ای فیلم «وقتی همه خوابیم»
بهرام بیضایی بود .تهران را بلد نبودم و بیتوجه به
راهنماییهای دوستی که آن یک هفته مهمانش
بودم نقشه تهران و جدول برنامهها را پیش رویم
میگذاش��تم و دنبال باغ فردوس ،موزه س��ینما
میگشتم که مبادا دیر برسم و نوبتم نشود .پیش
از راه افتادن از اهواز ،جویای سردی و گرمی هوای
تهران شده بودم ،میگفتند خنک شده و کولهات
را بیهوده س��نگین نکن .نزدیک تهران که ش��دم
هوا آفتابی بود که صدای دوس��ت مذکور از پشت
تلفن گفت« :ش��کوه داره برف میاد» با تعجب از
پنجره اتوبوس بیرون را نگاه کردم و گفتم« :اینجا
من سرمایی
که آفتابه» .گفت« :میرداماد برفه»ِ .

خودم را آماده نبردی س��خت کردم و هوا هم کم
نگذاشت برایم و آن دو ،سه روز ،کامل برف بارید.
اکران فیل��م بیضایی از خان��ه بیرون زدم و
ظهر
ِ
پرسانپرسان رسیدم باغ موزه؛ صف شکل گرفته
بود ،با همه عجله دیر رس��یده بودم .پاهایم تا مچ
توی برف بود اما به جد منتظر ماندم که لحظه آغاز
سانس برس��د و بلیت بخرم .چشمهایم را بستم و
آثار بیضایی را در ذهنم مرور کردم:
فیلمهایش

«رگبار» و عش��ق آقای حکمتیاش با بازی پرویز
فنیزاده و جمش��ید الیق و حس��ین کسبیان از
جلوی نظرم گذش��تند .فیلمی که خو ِد بیضایی
اذعان داشت با دست خالی ساخته ،اما در مقابل
بدقلقیه��ای تهیهکنن��ده دوام آورده تا امید به
آین��دهاش از کف نرود .زخمه��ای ِ
آیت «غریبه و
مه» با بازی خسرو شجاعزاده و کنجکاوی پروانه
معصومی ،در نقش رعنا ،برای کشف غریبهای که

میان مه در قایقی به آبادیش��ان رسیده است در
خیالم مینش��ینند و حرکت َدورانی و س��یزیفی
مش��تاقان
آیت چرخ��ش آغ��از میکند .صدای
ِ
بیضایی از خیال بیرونام میکشد .یکی میگفت
«بیضایی وقتی همه خوابی��م را برای اعتراض به
تهیهکنندهها که میخواهن��د در کار کارگردان
دخالت کنند ساخته اس��ت»؛ شاید؛ بیضایی هم
که خود از تهیهکننده لطمه خورده اس��ت؛ سال
قب��ل« ،86 ،لبه پرتگاه»ش بهخاط��ر اختالف با
تهیهکننده نیمهکاره ماند و رها شد .دوباره سر در
گریبان خیال میبرم« :باش��و ،غریبه کوچک»ی
که بهخاط��ر جنگزدگی خانواده با او احس��اس
قرابت میکردم؛ باشو گفتنهای سوسن تسلیمی
در نقش ناییجان در گوشم پیچید ،اینکه نایی و
باشو زبان هم را نمیفهمیدند اما چقدر همدیگر
را فهمیدند .اینکه زبان تنها وسیلهای است برای
کردن آدمها از هم .آس��یه و جوانی گمشده
دور
ِ
ماد ِر فیلم «کالغ»؛ پس��ربچههای «سفر» و وهم
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دولتآبادی :شما تقویم هستید و ما تاریخ
دولتآبادی خاطره هم گفت ،خاطره روزی که جان احمد
محم��ود به خطر افتاده بود و ه��ر دوی آنها در آن لحظه
به این باور رس��یده بودند که جان آدمیزاد درکشور ما از
بیاهمیتترین چیزهاس��ت .نویسنده «کلیدر» گفت:
متاسفم که کتاب «همسایهها» همچنان ممنوع است،
ولی برای دزدها آزاد است .به مسئوالن فرهنگی مملکت
میگویم آقایان اگر یک کتاب ممنوع اس��ت اق ً
ال به عهد
خود وفادار باشید و مانع جعل و پخش آن بشوید .اگر این
کاررانمیکنیدپسشمابابعضیازنویسندگانخصومت
دارید .این خصومت کامال فردی و از جانب شماست .در
کشوری که هنوز وقتی یک قصیده از رودکی میخوانید
یک هفته سرشارید ،شما مسئول فرهنگی شدهاید و هنوز
آثار احمد محمود ممنوع اس��ت .بروید ببینید نویسنده
«داییجان ناپلئون» در چه شرایطی زندگی میکند .یک
بار نپرسیدهاید چه کسی کتابهای او را چاپ میکند؟!
آقایان شما تقویم هستید و ما تاریخ».
....
ق��رار بود جایزه احمد محمود فقط به نام این نویس��نده
بس��نده نکند و در انتخاب آثار هم ویژگیهای ادبیات او
را در نظر بگیرند .کسانی را انتخاب کنند که مثل احمد
محمود خودشان باشند ،برقراری ارتباط با مخاطب عامتر
و گسترده را بهعنوان که یکی از ویژگیهای آثار شاخص
محمود بتوان در آثارش��ان دید و از فرمگرایی افراطی یا
داستانهای تجربی هم پرهیز کرده باشند ،نویسندگانی
که زبان پیچیده و سخت نداش��ته باشند و قصه جذاب
بگویند و رویکردی به جامعه و مسائل آن داشته باشند.
هیات داوران بخش مجموعه داستان ،شامل مهدی ربی،
پیمان هوشمندزاده و کامران محمدی ،جایزه این بخش
را بهطور مش��ترک به کتابهای «بیباد بیپارو» نوشته
فریب��ا وفی و کتاب «همین امش��ب برگردیم» نوش��ته
پیمان اسماعیلی اهدا کردند و سارا ساالر ،محمدحسن

شهسواری و مهدی یزدانیخرم هم که داروی بخش رمان
را برعهده داشتند ،جایزه این بخش را تقدیم کردند به رضا
جوالیی به خاطر رمان «یک پرونده کهنه».
در بیانیه هیات داوران بخش مجموعه داس��تان به این
اشاره شده بود که کیفیت مجموعه داستانهای بررسی
شده در این جایزه به نسبت س��الهای قبل افت کیفی
پیدا کرده اس��ت و هیات داوران بخش رمان ،روند رو به
رشدی از منظر کمی و کیفی در آثار دیده بود .در بخشی
از بیانیه بخش رمان آمده بود« :ما بر این باوریم که جایزه
احمد محمود تالش کرده تا فارغ از هر گرایش سیاس��ی
و عقیدتیای ب��ه رمانهای مذکور بنگرد .احمد محمود
در مقام نویس��نده نه متعلق به چپ اس��ت نه راست .نه
محافظهکار نه رادی��کال .او از صافی زمان گذش��ته و از
آن مخاطبان فراوانی اس��ت که معموال هنگام خواندن
رمانهایش به این گرایشها توجه��ی ندارند و این رمز
ماندگاری محمود ماس��ت .روح جان��داری که حاال در
سایهاش رمان مینویسیم ،میخوانیم ،انتقاد میکنیم
و خوشحالیم از بودنش».
آن بیرون هنوز ابرها چکه میکردند و زمین چنان تشنه
بود که باران نورسیده و بیرمق را میبلعید .درست مثل
این مهمانان که از خشکسال جوایز ادبی ،به اندک هوای
تازهای رس��یده بودند .گیریم که انتخابهایشان مثل
تمام جوایز خصوصی دیگر س��روصداها و اعتراضاتی به
پا کند(که بعید است کس��ی بر انتخاب جوالیی و وفی و
اسماعیلی خرده بگیرد) ،گیریم آنها که بودجههای دولتی
وجایزههایدولتیدارند،مقاالتزنجیرهایبنویسندعلیه
جوایز خصوصی ،اما ای��ن جایزهها ،بهرغم همه خطاها و
کاستیها و رفیقبازیهای ادعا شده ،همان باران بیرمق
است کهای کاش همواره ببارد و نام کتابها را سر زبانها
بیندازد و فراتر از همه اینها ،نام نویسندهای چون احمد
محمود را همیشه و همواره تکرار کند.

یافتن والدینش��ان به امید زندگی بهتر؛ یاد تارای
بیضایی افتادم با بازی حماسی سوسن تسلیمی،
که با کیفیت بسیار بد یافته و دیده بودمش ،با آن
شمشیر اس��اطیری و بخشش و کینه توأمان دریا
برای وصل و فصل «چریکه تارا» در پشت چشمانم
خروش��ید؛ اولین فیلم توقیفی بعد از انقالب بود
و اولی��ن فیلم ایرانی که رفته بود جش��نواره کن.
یکهو «سگکش��ی» خودش را میاندازد وسط،
سگکش��ی به معنای واقعی 13 ،12 .ساله بودم
که روی پرده جادویی دی��دماش .هنوز از روابط
پیچیده آدمها و سیاهیهایش سردرنمیآوردم.
زنی قهرکرده از شوهرش ،به شک رابطه با منشی
ش��رکت ،میترا حج��ار -که نقش ش��وهر ،ناصر
معاصر را هم مجی��د مظفری بازی میکرد -حاال
برگش��ته بود تا بدهیها و خنجر از ِ
پشت شریک
ش��وهر را جبران کند که در پای��ان تمام قاعدهها
بههم میری��زد؛ تمام رنج و مقاوم��ت فیلمی که
قرار بود سیاهوسفید باشد و بهخاطر نبو ِد امکانات

بیضایی از ایدهاش چش��م میپوش��د ،حاال روی
پرده چشمانم درحال اکران بود؛ امید و مقاومت
زن فیلم برایم الگو ش��ده بود گویی؛ گلرخ کمالی
که مژده شمسایی به هیأتش درآمده بود ،همان
ماهرخ «مسافران» چقدر قد کشیده
شمس��ایی،
ِ
بود در سگکشی« .مسافران» ،نخستین فیلمی
که از بیضایی دیده بودم ،روی پای پدر در سینما.
نگاه هما روس��تا ،در نقش مهتاب ،میخ شده بود
به جانم؛ جملهای که پیش از آغاز س��فر به قصد
آمدن به عروسی خواهرش ،ماهرخ و آوردن آینه
موروثی گفت��ه بود« :ما به تهران نمیرس��یم ،ما
میمیری��م» .مهتاب و ش��وهر و دو فرزند مردند
و آینه که در فرهنگ ایران نمادهای بس��یار دارد
گم میش��ود؛ اما گویی دوام و بق��ای خانواده در
همان آینه جاری و ساری مانده بود وقتی ارواح از
کفرفته در پایان فیلم ،در مراس��م عزاداریشان
حاض��ر میش��وند .فیلمی که فاصل��هاش با فیلم
بعدی ،همان سگکشی 10 ،سال به طول انجامید.
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امید به درخشش نسل جدید
هوشنگ گلمکانی پس از تقدیر از عبداهلل تربیت ،مترجم پیشکسوت آثار
سینمایی به پاس یک عمر تالش صادقانه گفت :من او را از  ۴۱سال پیش
میشناسم و از زمانی که مجله فیل م منتشر شد ،او از راهنمایان ما بود؛ گرچه
کمکار بوده و هس��ت و اطالعات عمومی بسیاری دارد ،اما نمیدانم چرا با
این دانش کمکار است .اگر من دانش او را داشتم ،تاکنون  ۵۰کتاب چاپ
کرده بودم و امیدوارم این تشویقهای امروز باعث انگیزه در ایشان شود.
عبداهللتربیتنیزبیانکرد:متشکرکهانجمنمنتقدانیادشانآمدکهنامی
از من ببرند .از  ۵۰سال پیش این حرفه را آغاز کردم و نتیجهاش هم چند
کتاب سینمایی بوده که مهم هستند و با استقبال در ایران و جهان مواجه
شدند .من آدمی بودم که خودم را برای دیده شدن جلو نینداختهام و کار
خودم را میکنم .در ادامه کیومرث پوراحمد و آیدین آغداشلو برای تقدیر
از مسعود مهرابی ،روزنامهنگار و نویسنده حاضر شدند .آغداشلو ضمن ادای
احترام به مهرابی گفت :پیش از انقالب او در روزنامهای کار میکرد و روح
طنزش خوب بود .بعدها بارها دیدمش مخصوصا بعد از پیروزی انقالب .از
من مراقبت کرد و این نشانه روح گسترده اوست و اینکه چه سماجتی به
خرج داد برای انتشار مجالت و اسباب ترقی افراد را فراهم کرد و بسیار شریف
است .شریف ماندن مسئله سختی است .اگر آدم شریف باشد ،کارهایش
درست و ماندگار خواهد شد .مسعود مهرابی بعد از دریافت تندیس خود
ن کرد :از هیأت داوران و بیانیهای که خوانده شد تشکر میکنم .ولی یک
بیا 
نکته؛ من در سایت این انجمن دنبال آن بودم که ببینم درباره صیانت از نقد
متنی نوشته شده است یا نه ،ولی چیزی نیافتم .در بیانیه به نکاتی اشاره شد،
ولی سؤال من این است که با نقدهای سفارشی چه باید کرد؟
س��پس حمیدرضا مدقق برای برنامه ش��هر فرنگ ،پوریا ذوالفقاری برای
نقد فیلم «فروش��نده» ،یاشار نورایی برای نقد فیلم «آرایش غلیظ» ،نیما
حسنینسب برای «گفتوگو با مسعود دهنمکی» ،مهرداد فراهانی و زهرا
ن گزارش سینمایی ،ارغوان اشتری برای بهترین
عزیزمحمدی برای بهتری 
ترجمه سینمایی ،بابک کریمی و سعیده طاهری برای جایزه دوم ترجمه
سینمایی ،نیوش��ا صدر برای بهترین مقاله تحلیلی ،امیرحسین سیادت
برای مقاله تحلیلی-سینمایی و شاپور شهبازی برای بهترین مقاله تحلیلی
 سینمایی بهعنوان برگزیدگان این دوره معرفی شدند.سیروس الوند پس از اهدای جوایز اظهار کرد :کار منتقد تربیت تماشاگر

اس��ت ،او که خوب تربیت شود فیلمساز هم بهترین فیلم را میسازد .این
جایزه نشان میدهد میتوان با دهنمکی هم مصاحبه کرد و جایزه گرفت.
همچنین با حضور بهمن فرم��انآرا ،جایزه اول و تندیس بهترینگزارش
سینمایی به مینا اکبری اهدا شد .فرمانآرا دلیل آمدنش را گوشزد رئیس
سازمان نظام پزشکی اعالم کرد و گفت :آمدم تا به کسانی که گفتند مسئله
کیارس��تمی چیز مهمی نبوده و از کاه ،کوه ساختند و دیگرانی که در این
سیستم کار میکنند بگویم شما از کوه ما کاه ساختید .آقای دکتر هاشمی
وزیر بهداش��ت در مراسم سالگرد کیارستمی گفت ک ه گزارش را بهزودی
میدهیم و رسانهای میکنیم ،چون سکوت در برابر اشتباهات اینچنینی
دلیلی ندارد و بعد رئیس سازمان نظام پزشکی گفت از کاه کوه ساختید .ما
سعدی سینمایمان را از دست دادیم و این ب ه هیچوجه کاه نبود.
مین��ا اکب��ری نیز پ��س از دریاف��ت جای��زه خ��ود گف��ت :اینگزارش
تلخترینگزارش��ی بود که من نوشتم و امیدوارم دیگر هیچ وقت روزشمار
مرگ هیچ عزیزی را ننویس��م .نکت ه دوم این اس��ت که ما روزنامهنگارها
وقتیگزارش��ی مینویسیم ،س��عی میکنی م با مس��تندات ،مشاهدات،
گفتوگوها جوری بنویسیم که مو الی درزش نرود .کسی برایش جوابیه
یا تکذیبیه نفرستد ،ولی این اولینگزارشی بود که من آرزو داشتم یک نفر
به آن پاسخ دهد .یک نفر تکذیب کند تمام زجری که عباس کیارستمی
بیمارس��تان جم متحمل شد .او برای یک عمل س��اده پولیپ روده به
در
ِ
بیمارستان رفت و در  ۲۷روز  ۴عمل جراحی روی او انجام شد .وی با بیان
اینکهبعدازمرگعباسکیارستمیتکلیفمانباپزشکانروشنشد،افزود:
از مدیران سینمایی هم دیگر توقعی نداریم .چون آنها هیچوقت فهم درک
سینمایی عباس کیارس��تمی را نداشتند و کیارستمی هم افتخارش این
بود که نه برای گرفتن وام ،نه برای مجوز ساخت و پروانه نمایش و ...پشت
در اتاق هیچ مدیری ننشسته است .ولی سینماگران چطور؟ آیا یک بار از
خانواده عباس کیارستمیپرسیدهاند که از پیگیری این پرونده دنبال چی
هستند؟گرفتندیه؟جنجالمطبوعاتی؟نه ،آنهافقطدنبالیکورقکاغذ
هستند که بفهمند بر عباس کیارستمی در بیمارستان جم چه گذشت؟
عباس کیارستمی حق بزرگی به گردن سینمای ایران دارد اما بزرگترین
جفا را سینمای ایران به او و خانوادهاش کرد؛ آنجایی که باید پرسشگر بود،
ترجیح داد نقش سوگوار ساکت را بازی کند.

