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«چنينگذشت
برمن» ،به
روايتنيكي
كريمي

چهارمين فيلم بلند نيكي كريمي با عنوان «چنين گذشت بر من» پروانه ساخت
دريافت كرد.نيكي كريمي ،ستاره محبوب و مشهور سينماي ايران از اوايل دهه ،80
كارگرداني در س��ينما را نيز آغاز كرد و فيلمهايي كه كارگرداني كرد يك س��ر جدا از
فضاي مرسوم و متعارف اغلب فيلمهايي است كه در آنها به ايفاي نقش پرداخته است.
كريمي نخستين فيلم بلند خود را با عنوان «يك شب» در س��ال  1383كارگرداني
كرد كه با وجود عدم نمايش فيلم در ايران توانست در جشنوارههاي فيلم بينالمللي
از جمله جشنواره فيلم فجر خوش بدرخشد ،دومين فيلم ساخته نيكي كريمي نيز با
عنوان «چند روز بعد» به سالنهاي سينماي ايران راه نيافت و يك راست راهي شبكه
ويديويي شد .تا اينكه در س��ومين تالش براي ساخت فيلم بلند ،نيكي كريمي فيلم
«سوت پايان» را در سال  1389ساخت و فيلم در تابستان س��ال  1390اكران شد و

آيا «ويچت» يك قاتل زنجيرهيي است؟
ظاهرا نگراني ديگري به فهرست نگرانيهاي ايرانيها افزوده
شده اس��ت :ويچت .پديدهيي كه يك روزه به صفحه نخست
بعضي از روزنامهها راه پيدا كرد و تعدادي از مسووالن دربارهاش
اظهارنظر كردند .ويچت نه يك بيماري ناشناخته عفوني است
نه يك قاتل زنجيرهيي بلكه يك برنام��ه پيشپاافتاده ارتباطي
است كه روي گوشي تلفن همراه يا تبلت نصب ميشود .از قديم
و نديم گفتهاند ترس برادر مرگ است .ما شوربختانه ميترسيم؛
|حامد يعقوبي
دنياي تكنولوژيك كنوني هر روز يك برگ برنده براي گسترش
ارتباطهاي اجتماعي رو ميكند و ما در مقابل اين تنوع مهارناپذير ،به شكل منفعالنهيي فقط
ترس خود را به نمايش ميگذاريم .دنياي امروز دنياي پيچيدهيي است .اين دنيا ،دنياي بسته،
محدودوروستاييسابقنيستكهبخواهيمبهسادگيباتوصيهوپندواندرزتكليفموضوعات
رامشخصكنيم.دراينوضعفرقينميكندتويكمهندسموفقباشيياكارگرروزمزديك
شركت خدماتي ،پزشك باشي يا بيمار محتضر رو به موتي كه دس��تش دارد از دار دنيا كوتاه
ميشود ،رييس يك سازمان عريض و طويل هنري باش��ي يا كارمند جزء يك اداره كوچك
فرهنگي،بيكارباشييايكورزشكارمشهورمتمول،رماننويسموفقيباشيياپاورقينويس
معمولييكمجلهعامهپسند،وكيلدعاوييكدادگاهجناييباشييامتهممحكومبهمرگي
كه چند روز بيشتر با چوبهدار فاصله ندارد؛ هر كسي باشي ،با هر موقعيت و منزلت اجتماعي،
نميتواني انكار كني اينترنت ،شبكههاي اجتماعي و تكنولوژي رسانهيي با زندگي روزمرهات
گره خورده اس��ت .از طرفي تجربه به ما نش��ان داده منع پديدههايي مثل ويدي��و ،ماهواره و
شبكههاياجتماعيحاصلينداشتهواتفاقانتيجهعكسدادهاست.رودهدرازيراكناربگذارم؛
منتقدانومعترضانويچتاعتقاددارنداينبرنامهكوچكاخالقعموميجامعهرابهچالش
ميكش��د و مرزهاي حيا را ميدرد .من نميدانم معترضان چق��در درباره اين حكم تحقيق
كردهاند ولي مشخص است كه در اين واكنشها نوعي ساده انگاري به چشم ميخورد .ديوار
اخالق عمومي اگر قرار باشد با «ويچت» فرو بريزد ،ديگر ديوار نيست .از نظر آنها شهروندان
اختياري از خود ندارند و پيشاپيش قافيه اخالق را به يك برنامه ساده تكنولوژيك باختهاند.
حتي اگر آنها درست بگويند ،راه درست راه منع و مالمت نيست .فرضا بپذيريم پديدههايي
مثل ويچت تيرهاي زهرآگيني هستند كه در ميدان جنگ به سمت ما و فرهنگ ما پرتاب
ميشوند  -فرض محال كه محال نيس��ت  -در اين صورت هم كسي كه ميگريزد بيشتر در
معرض زخم خوردن قرار خواهد داش��ت ،چ��ون فرار كردن از ميدان جنگ كار س��ربازهاي
سادهيي اس��ت كه عاقبت جان خود را پاي اين وحشت بيموقع خواهند گذاشت .كالهخود
و استتار نظامي و اسلحه براي نيروهايي است كه ميخواهند بجنگند وگرنه كسي كه براي در
امان ماندن از خطرات ميدان جنگ ،كنج سنگر را انتخاب ميكند ،بعيد نيست از ترس صداي
توپ و تفنگ دست به انتحار بزند .خدا رحمت كند س��يد مرتضي آويني را .ايشان در مقاله
انفجار اطالعات تاكيد ميكند راه درست مقابله با پديدههاي نوظهور رسانهيي و غيررسانهيي
گريختن نيست و كسي كه ميگريزد به عافيت ميانديشد نه به حقيقت .سپس از قول نيچه
خطاب به متفكران مينويس��د« :خانههايتان را در دامنههاي كوه آتشفشان بنا كنيد» فكر
ميكنمبهجايتقديسشمايلاو،بهتراستكميبهكتابهايشرجوعكنيم.

آلودگي هوا از نوع دولتي
سيد عليرضا هاشمي/

سد قطور فيلتر

حتي اگر فرض كنيم كه مسدود كردن ويچت براي حفاظت از اخالقيت جامعه انجام
شده ،الزم است اين سوال مطرح شود كه آيا واقعا بستن يك راه باعث هدايت گمراهان به
راه مورد نظر ما ميشود؟ آيا نسلي كه در ديواركشي جنسيتي دانشگاهها بزرگ شده و خود
كاشفان
را با حضور پليس اخالق در خيابان هماهنگ كرده فقط به اين خاطر كه حاال ويچت زير
زيرزمينهاي
تيغ سانسور رفته تصميم ميگيرد رابطه با يك انس��ان ديگر را كنار بگذارد و سراغ درس
تاريك
و مشقي كه ما صالح ديدهايم برود؟ جواب مطمئنا منفي اس��ت .در يك جامعه سالم كه
ج�ادي ميرميراني
انسانها بنا به غريزه امكان ايجاد ارتباط با ديگران را دارند ،شروع صحبت با انساني نديده
تحليلگر شبكه
و نشناخته كه تنها وجه اشتراكش نزديكي فيزيكي است رفتاري مرسوم نيست پس رواج
ويچت به عنوان ابزاري براي آشنايي با يك غريبه ،منطقا نشاندهنده مشكلي در اين جامعه است و هر شكلي از سانسور مخاطب را به مكاني
دورتر از دسترس كنترلگر سوق خواهد داد .اگر در يك خانه چراغ يك اتاق را خاموش كنيم احتماال كسي به آن اتاق وارد نخواهد شد اما اگر
چراغ تمام اتاقها خاموش شود ،هر نفر يك چراغ قوه خواهد خريد و شخصا به تمام زيرزمينهاي خانه سرك خواهد كشيد.

ش��يهه ميكش��يد و ميآمد اسب س��فيد وحشي…سم
ضربههايش بر برگهاي س��رد خزان نواي خوش و خرم زند گي
را مينواخت .از سد ستبر زمان گذشته بود ،از درازناي تاريخ ،در
شط پرشوكت و شكوه شب به پيش ميآمد ،به دلها ،به خانهها،
اس��ب س��فيد وحش��ي .چه راه درازي پيموده بود ،ميآمد ،هر
س��ال ميآمد در درازترين شب س��ال ميآمد .ميشكافت شب
را و تاريكي را اس��ب سفيد وحشي .ش��عله زيباي اميد را فروزان
ميدارد و خس��تگان و ش��بزدگان را به بيداري و نويد روز و نور
بشارت ميدهد اسب سفيد وحش��ي .يلدا ،اسب سفيد وحشي
در خورجينش مائده بهش��تي ياقوتي انار را در پوستهيي سرخ و
پوششي سپيد پيشكش ميكند و هندوانه گلگون را در لباسي
سبز هديه ميدهد .با رسيدنش گرد هم ميآييم شب سياه را زيبا
ميسازيم و به صبح و خورشيد ميرسانيم و ميخواهيم فلك را
سقف بشكافيم و طرحي نو دراندازيم .يلدا نويد نور است و زادروز
خورشيد .در اوج سياهي با دميدن س��پيده سحري خورشيد از
پشت كوهها و ميان درياها باال ميآيد ،سياهي پايان مييابد و روز
آغاز ميشود .پس از آن از طول شب كاسته ميشود و بر عمر روز
افزوده ،تا نوروز كه زمان روز و شب برابر ميشود ،تعادل بهاري و
هنگام عدل و داد فرا ميرس��د .در زيباترين لحظه هستي زمين
و زمان به هم گره ميخورند ...زمين ميگردد و ميچرخد .سالي
نو و روزي نو آغاز ميش��ود ...نوروز ...يلدا زمان را و زمين را به عمو
نوروز ميسپرد و ميرود ...فرزندان ايران زمين .هر كجا كه باشند
اين دو روي��داد را گرامي ميدارند و گردهم ميآين��د ...پدران ما

فالش بك
هركسي به زني آسيب برسونه ،اليق زندگي نيست چون زنها براي مهار طبيعت وحشي بايد در كنار مردها باشن!
نابخشوده-1992-كلينت ايستوود

تاريكخانه
كه با طبيعت پيوندي يگانه داشتند
تقويم طبيعي را براي زمان و زندگي
برگزيدند و همگام و همراه با گردش
روزگار ب��ذر ش��ادي را پراكندند .در
درازترين و سياهترين شب سال به نور
دل بستند و كفزنان و پايكوبان سرود
غالمرضا امامي
هستي را سر دادند .يلدا شب پيروزي
پاكي و روش��نايي و زيبايي است بر پلش��تي و تاريكي و زشتي.
ميهراسيم ز شب ...در دل تاريكي سياه شب به زايش سپيد نور
دل بنديم .ايمان بياوريم ...باور كنيم و بدانيم كه شب دراز است
و سحر نزديك اس��ت .در اين خاك پاك ...بر زير اين زمين سبز
و زير اين آسمان آبي ...هر كجا كه ايراني باش��د ...با همه دردها و
داغها و بيدادها امش��ب گرامي داشته ميش��ود ...سر ميرسد و
ميآيد اسب سفيد وحشي .سالها پيش ...در شبي پرسوز و سرد
در «رم» ش��ب يلدا را گرامي داشتيم ...جمعي بوديم ...دوستاني
ايراني و ايتاليايي ...خرد و بزرگ ...كوچك و كالن ...ش��ب ش��اد
خوشي بود ...دوستان و پسرانم از سر مهر خواستند كه قصه يلدا
را باز گويم ...سخناني گفتم به سنت مرسوم ،خواستند كه از شاعر
عاشق حضرت حافظ فالي بگيرم و شعري بخوانم و ترجمان آن
را براي ياران ايتاليايي بازگويم ،پذيرفتم ،ديدگان را بستم ،ديوان
حافظ را گشودم .حضرت حافظ از ميان پرده شب به درآمد ،رخ
نمود،درخشيدوخواند:صحبتحكامظلمتشبيلداست/نورز
خورشيدخواهبوكهبرآيد
همواره زيبايي و ش��ادي جهان بر جانتان روان ،دلتان شاد و
دريايي...شبتانگرمويلدايي.

فال حافظ سياسي در تاريكخانه
 امشب ش��ب ...منش��وري فكر نكنيد يك وقت؟ اصال همش��ب مهتاب نيس��ت .بيخود حركات موزون در نهادتان شكل
نگيرد .امشب شب يلداست .بلندترين شب سال .يعني سياهي
ميرود و روسياهي به زغال ميماند .ما در طول تاريخ شبهاي
يلداي بسياري از سر گذراندهايم .گاهي پيش آمده در طول سال
بيش از يك شب يلدا داش��تهايم .وقتي يكي ميرود و يكي كه
بهتر است ميآيد ،ميشود ش��ب يلدا .اصال هم حرف انتخاباتي
نيست .به من چه شما فوري به كليد و روشنايي و المپ ربطش
ميدهيد؟
 گفتيم چون شب يلداس��ت ،براي اهل سياس��ت فالي ازديوانحافظشيرازيبگيريمچنينشد:
براي اسفنديار رحيم مشايي :دست از طلب ندارم تا كام
من برآيد ...يا تن رسد به جانان يا جان ز تن درآيد ...تفسير :زنده
باد بهار مگر رفتني است؟ يلدا يعني رفتن سرما و نزديك شدن
به بهار .ما ميتوانيم .حاال امسال نشد چهار سال ديگر .نشد 40
سال ديگر .سكته هم نميكنيم بلكه سكته ميدهيم .كه البته
بعد از اين فال فهميديم انگار ايش��ان مخفيانه سكته كردهاند.
سكته مخفيانه هم از جمله مواردي است كه با راهبرد ايشان به
فرهنگ اين سرزمين اضافه شد.
 فال حسن روحاني آمد :ماه اگر بيتو برآيد به دو نيمشبزنند ...دولت احمدي و معجزه سبحاني .تفسير :اي صاحب فال
كه گزارش صد روزه ميدهي و متل��ك مياندازي ،دولت تو هم
به دو نيم كه قس��مت شد و چهار سال گذش��ت باز هم گزارش

ميدهي؟ باالغيرتا گزارش صد روز
خودت را خريدارم !
 ب�راي دكت�ر ظري�ف اينشهرام شهيدي
فال آم�د :گرچه دوريم ب��ه ياد تو
قدح ميگيريم ...بعد منزل نبود در س��فر روحاني .تفس��ير :ژنو
و نيويورك و فيس بوك ندارد .همه جا س��راي من اس��ت .ما در
ركابروحانيكههستيمكمردردمانرختبرميبندد.
 براي خاتمي :دلي كه غيب نماي است و جام جم دارد...ز خاتمي كه دمي گم ش��ود چه كم دارد .تفسير :اي آنكه روزي
گفتوگوي تمدن هايت در جام جم خبر اول بود و در عالم غيب
با سوروس ديدار ميكني حاال كه نيس��تي چيزي كم شده؟ به
تريج قباي كسي بر خورده؟
 براي عارف :عكس روي تو چو در آيينه جام افتاد ...عارفاز خنده مي در طمع خام افتاد .تفسير :اي صاحب فال دوباره از
طنابي كه يك بار با آن وارد چاه شدي آويزان نشو .اصالحطلبها
در انتخابات مجلس هم سر كار ميگذارندت .از ما گفتن بود.
 براي احمدينژاد :اتل متل توتوله گاو حسن چه جوره؛نه ش��ير داره نه بيب .شيرش رو بردن هندس��تون ...اوال اگر اين
ش��عر از ديوان حافظ نيس��ت ولي در فال حافظ او آمده تقصير
ما نيس��ت .اين از كرامات احمدينژاد اس��ت كه فالش هم مثل
آمارش الصاقي اس��ت .بعد ه��م البد حافظ ديده با حس��ي كه
محمود به حسن دارد بهترين ش��عر همين گاو حسن چطوره
است كه نقبي هم به بدهيهاي نقد نشده هند به ايران ميزند.

از پشت شيشه

نشر ثالث ميزبان ساختمان شماره  6خيابان بارت
ليداصدرالعلمايي/

بازار در تسخير جنس چيني

اگر در بحث فيلترينگ ش��اهد تناقض در حرف و عمل هس��تيم ،اين تناقض را بايد در
كميته تعيين مصاديق فيلترينگ دانست .اين كميته بنابر قانون مصوب شورايعالي انقالب
فرهنگي كار ميكند و از هر ديدگاه و دستگاهي در اين كميته فعاليت ميكنند .آنچه مسلم
مديريتبه
است اينكه بعد از سالها اعمال فيلترينگ شاهد ناكارآمدي اين شيوه بودهايم .مردم (و حتي
جايفيلتر
مسووالن) از راههاي ديگري براي دسترسي به شبكههاي اجتماعي و امكانات ديگر اينترنت
استفاده ميكنند .تجربه چند سال كار نظارت و صرف هزينههاي زياد براي فيلترينگ بايد
ما را به اين نتيجه برساند كه فيلتر مش��كلي از ما حل نكرده و بايد اينترنت را به جاي فيلتر،
دكت�ر داوود زارعي�ان
مديركل روابط عمومي شركت مخابرات
مديريت كنيم .شكي نيس��ت كه جامعه نياز به امنيت رواني دارد و اين مسووليت ماست تا
اينترنت امني در اختيار مردم بگذاريم .اين امنيت در گرو مديريت خواهد بود .بحثهاي اخالقي ،مذهبي و امنيتي در همه كشورها وجود دارد و
ميتوان از تجربه آنها براي مديريت اينترنت استفاده كرد .تنها حاصل چند سال فيلترينگ ما تعويق در بلوغ فكري براي استفاده از اينترنت بود و
با نگاهي كه در مسووالن ديده ميشود ،اين اميد بيش از قبل وجود دارد كه از فيلتر به سمت مديريت حركت كنيم.

تصوير آخر

مراسم رونمايي كتاب « 1970روز در شماره ششژان
بارت» نوشته حجتاهلل ايوبي ،روز پنجشنبه در نشر ثالث
برگزار شد .حجتاهلل ايوبي در اين مراسم در حضور سفير
افغانس��تان در ايران ،دوس��تان و همكارانش ،از خاطرات
چهارس��ال كار به عنوان رايزن فرهنگي در فرانسه و روند
ثبت اين خاطرات و چاپ كتابش گفت .پيش از سخنان
حج��تاهلل ايوبي ،فيل��م كوتاهي از تصاوي��ر فعاليتها و
برنامههاي فرهنگي خانه فرهنگ ايران در خيابان ششم
ژان بارت پاريس پخش ش��د .ايوبي در ابتداي سخنانش
پس از نمايش فيلم ،اش��اره كرد «هرگ��ز فكر نميكردم
اين يادداش��تهاي روزانه ارزش چاپ داش��ته باشند اما
به تشويق دوس��تان اين تصميم را گرفتم ».او در ادامه از
خاطرات و مشكالتش در دوران فعاليتش به عنوان رايزن
فرهنگي ايران در فرانس��ه گفت و به غناي فرهنگي ايران
اشاراتي كرد« :در اين سالها من شاهد بودم ،هر جا سخن
ازفرهنگايرانيبودهمهدرهابهرويمابازبود».
ايوبيسواربرقطارديپلماسيفرهنگي
ايوبي كه در حال حاضر رييس س��ازمان س��ينمايي
وزارت ارشاد است ،در انتها از به راه افتادن قطار ديپلماسي
فرهنگي در دولت يازدهم اظهار خوشحالي كرد و افزود:
«يقيندارمكهقطارديپلماسيفرهنگيهمبهراهميافتد
تا بتوانيم بهويژه با زبان س��ينما ،اي��ران را به دنيا معرفي
كنيم ».پس از سخنان ايوبي ،فرشته طائرپور با اشارهيي
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بحث فيلترينگ يكي از مهمترين مباحث انتخاباتي بود كه تا امروز ادامه دارد .وزير ارشاد از هر فرصتي استفاده ميكند تا درباره رفع فيلتر
صحبت كند .استفاده گسترده اعضاي كليدي كابينه از شبكههاي اجتماعي نظير فيسبوك و توييتر در حالي است كه يك برنامه ارتباطي به
نام ويچت هم فيلتر شد .در ميان اينهمه تناقض سرنوشت سدي كه مدام قطورتر ميشود چيست؟
پس از گذشت 100روز از آغاز به كار دولت تدبير و اميد ،مردمي كه به آقاي روحاني راي دادند
حق دارند راجع به يكي از شعارهاي مستقيم ايشان سئوال كنند .محدوديتها ادامه دارد و اين
درحالي است كه دولت پيگيرانه بحث منشور حقوق شهروندي را دنبال ميكند و اين موضوع را
ناديده ميگيرد كه همين محدوديت با اين ش��كل جاري خود اهانت و بيحرمتي به شهروندان
اهانت به حق
است.فارغازبحثفيلترينگشبكههاياجتماعي،مورداخيريعنيفيلتربرنامه«ويچت»بهنظر
شهروند
ميرسد كه بيشتر از استداللهايي كه آورده شده ،اين فيلتر منشا اقتصادي دارد .استفاده مردم از
محمدعل�ي ابطحي
اينترنت هر روز بيشتر ميشود و ما به جاي تطبيق دادن خود با اين واقعيت ،اصل واقعيت را ناديده
معاوندولتاصالحات
ميگيريم .اگر مردم به جاي هزينه باالي استفاده از تلفن از برنامههاي اينترنتي رايگان استفاده
ميكنند ،كار درست بستن راه ارزان و آسان به روي مردم نيست .مخابرات و شركتهاي خصوصي ميتوانند سود خود را در پهناي باند و ارائه خدمات
اينترنتي بهتر بجويند .اينترنت واقعيت جهان امروز اس��ت و ميتوانيم به نفع خود از آن استفاده كنيم ،چنانچه شاهد عملكرد آقاي ظريف در جريان
توافقاتژنوبوديمكهباصفحهشخصيخوددرفيسبوكجريانتلويزيونورسانههايمخالفاينتوافقرامغلوبكرد.

پايكوبي بر بلندترين شب ها
آنكه مديران دولت��ي از امكان��ات ويژهيي
كه س��ازمان در اختيارآنان قرار داده است،
اس��تفاده ميكنند .اما الزم اس��ت در اين
وانفساي هواي آلوده تهران كه آثار مخرب
و عواقب م��رگآور آن به هي��چ كوچك و
بزرگ و زن و مردي رحم نميكند؛ با حذف
امكان در اختيار قرار دادن ماش��ين دولتي
(تك سرنشين) به مديران ،از افزودن شدن
آلودگيهايبيشترهواجلوگيريشود.حال
كه سركار خانم ابتكار با پاسخگويي صريح
به كارگردان داغديده از اين مرگ خاموش
جناب آق��اي مهرجويي ،نش��ان دادند كه
دلسوزانه به اين معضل جمعي توجه دارند؛
پيش��نهاد دارد كه با ارسال بخشنامهيي به
سازمانها و ادارات دولتي محدوديتهايي
براي واگذاري خودروي تكسرنش��ين به
مديران دولتي در نظر بگيرند و با حذف اين
امكان ،مدي��ران ردههاي پايين و مياني نيز
همچون س��اير كاركنان براي اياب و ذهاب
از سرويسهاي جمعي س��ازماني استفاده
كنند .ضمن آنكه يادآوري ميشود معموال
سازمانهابرايمديرانخودمبلغيبهعنوان
حقايابوذهابپرداختميكنند.
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تيتر مصور

يك خبر ،سه چهره

قاعده بازي

درجاييكهمنابعرسميخبرازپاكيهواي
تهران فقط در چند روز انگشتشمار از سال
را ميدهند ،بخش��ي از منابع آلودهكننده
ه��واي تهران ماش��ينهاي دولت��ي و تك
سرنشيني است كه س��ازمانهاي دولتي
آن را در اختيار مديران خود قرار ميدهند.
مصداق آن مش��اهدات نگارنده اس��ت كه
نش��ان ميدهد با وجود مسووليتپذيري
مديران در س��مت خود ،ام��ا گاهي همين
مديران منافع فردي را بر مصالح اجتماعي
ترجيح ميدهن��د .در اين بين ب��ا يكي از
مديران اداره كه اتومبيل پرايد سازماني در
اختيارشان است ،س��الم و عليكي كرديم
و چون مسير ايشان نيز ميدان توحيد بود،
همسفر شدم .اتومبيل پرايد حال خوشي
نداش��ت و مدير راننده نيز توضي��ح دادند
كه ماش��ين مش��كل فني دارد .به هر حال
مس��ير پرترافيك چمران از پ��اركوي تا
ميدان توحيد را با پرايدي كه مشكل فني
داش��ت ،پيموديم و من در مي��دان توحيد
براي ادامه مس��ير از طريق مت��رو با مدير
راننده خداحافظي كردم .آنچه مسلم است

به موفقيت نسبي در فروش دس��ت يافت و خود كريمي در برخي سالن هاي سينما
براي فروش بليت به تماشاگران حاضر شد.حال پس از سه سال از آخرين تالش نيكي
كريمي در كارگرداني بار ديگر نيكي كريمي دست به كار فيلم بلند سينمايي ديگري
شده است و ظاهرا عنوان فيلم از رماني نوشته ناتاليا گينزبورگ نويسنده زن ايتاليايي
اخذ شده اس��ت ،البته هنوز خبري مبني بر اقتباس��ي بودن فيلمنامه نيكي كريمي
منتشر نشده است.عالوه بر پروانه ساخت فيلم «چنين گذشت برمن» به كارگرداني
وتهيهكنندگينيكيكريمي،پروانهساختفيلمهاي«تنهاييدريا»بهتهيهكنندگي
و كارگرداني محمدعلي طالب��ي« ،بههيچ كس نگو مرا دي��دي» به تهيهكنندگي و
كارگرداني افشين شركت و «راه بيبرگشت» به تهيهكنندگي و كارگرداني احمدرضا
گرشاسبيازسويشورايصدورپروانهفيلمسازي،پروانهساختدريافتكردند.
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به مدت زمان مديريت ايوبي در رياست سازمان سينمايي
گفت« :ما از نزديك در پاريس شاهد نظم و فهم فرهنگي
ش��ما بودهايم و اميدواريم كه در حوزه س��ينما هم موفق
باشيدكهالبتهورطهبهمراتبدشوارترياست».
ايوبي،متخصصفرهنگ
حسامالدين آش��نا ،مشاور رس��انهيي رييسجمهور
هم در اين مراسم س��خنراني كرد و در گفتههايش اشاره
كرد؛ تعريفي كه ايوبي از رايزن فرهنگ��ي در كتابش ارائه
ميكند به معناي يك ارتباطدهنده بين فرهنگي اس��ت
كه با تعاريف معمول متفاوت است .اين مقام فرهنگي اين
سوال مهم را مطرح كرد كه چرا بسياري از رايزنان فرهنگي

نتوانستهاند مانند او عمل كنند و در پاسخ اين سوال اشاره
كردكه شايددليلاصليايناستكههيچكدامازآنها مثل
ايوبي يا ايران را خوب نش��ناختهاند ،يا اسالم را يا فرهنگ
مقصد را و رمز موفقيت او را يافتن زبان مش��ترك انساني
براي ورود به يك فرهنگ ديگر دانست .يونس شكرخواه،
از همكاران ايوبي در س��خنراني بعدي كمي از س��اختار
نثر روان و خوشس��اخت كتاب گفت و اشاره كرد كه اين
ويژگي مرهون سابقه ژورناليستي دكتر ايوبي است .او در
ادامه ايوبي را يك متخصص فرهنگي خواند و از حضور او در
حوزهسينمايياظهاراميدواريكرد.
همراهفيلمسازانايرانيدرفرانسه
رضا ميركريمي و رخش��ان بنياعتماد در گفتههاي
كوتاهوصميمانهشانازتجربهمتفاوتسفربهفرانسهبراي

اكران فيلمهايش گفتند .ميركريمي درباره حضور ايوبي
در سازمان سينمايي گفت كه ايوبي توانسته از ميان يك
ميدان مين ،معبري براي خود باز كند و قطعا ميتواند در
ادامه راه برنامههاي بلندمدت خود را اجرا كند .رخش��ان
بنياعتماد هم ديد وسيع غيرسياسي او به مقوله فرهنگ
را عجيب دانست و در سخنانش اش��اره كرد« :بدون هيچ
تعارفي باي��د بگويم وقتي در كش��ورهاي مختلف برنامه
داش��تم ،ترجيح م��يدادم رايزن فرهنگي اي��ران در آنها
حضور پيدا نكند چراكه بيشتر به عنوان بازرساني حضور
پيدا ميكردند كه زير نگاه عيب يابشان هميشه بايد به
دنبالجوابهاييميگشتيمكهبعدابهآنهانيازبود».علي
مرادخاني ،معاون هنري وزير ارشاد ،هم پس از اشاراتي به
نحوه آشنايياش با ايوبي گفت «:اين كتاب را بايد رايزنان
فرهنگيمطالعهكنندتامتوجهباشندكهحوزهكاررايزني
را نميتوان به شأن اداري مديريت كرد بلكه بايد دغدغه
انجام كار فرهنگي را داش��ت .صمديان به عنوان آخرين
سخنران برنامه ،با اشاره به فعاليتهاي او تا به اينجا گفت:
«براي نخستين بار با ش��جاعت ميگويم كه خوشحالم
كسي در موقعيت هولناك س��ينما قرار گرفته است كه
جايگاه فرهنگ را كامال متوجه ميش��ود».در اين مراسم
اميرحسين شريفي ،پرويز پرستويي ،كامبيز درمبخش،
احمدامين��ي ،جهانگير كوثري ،مينو فرش��چي ،محمد
رسولاف،كامبيزنوروزيو...دركنارايوبيحضورداشتند.
رونمايي كتاب  1970روز در خيابان شش��م ژان بارت با
سخنان كوتاهي از ايوبي و تشكر او از همه ميهمانان و مدير
انتشاراتبهپايانرسيد.

پيلهگي
«يك جايي نوشته بود كه جنگ را كس��اني شروع ميكنند كه
همديگر را خوب ميشناسند اما كساني تمام ميكنند كه همديگر
را نميشناس��ند».جنگها در روي كاغذ پايان ميياب��د اما در درون
آدمهاي جنگ ش��عله ميكش��د .نمايش «پروانگي» به كارگرداني
عامر مسافرآستانه روايت آدمهايي هست كه در پيله گذشته گرفتار
شدند؛گذشتهييكهباجنگآميختهشدهاست«.بيمارشمارهيك»،
نويسندهيي است كه تا به حال داستاني منتشر نكرده است .او همسر
و دخترش را در جنگ از دس��ت داده است و در پيله تنهايي خويش،
شخصيتهايي را خلق كرده تا بتواند به زندگي خويش ادامه بدهد.
«ديگري» شخصيتي است در ذهن بيمار شماره يك كه تمام اتفاقات
را ميبيند و س��عي ميكند بخش آگاه ذهن بيمار باشد .شخصيت
ذهني ديگر ،همسر مردهاش است كه در لحظات جاري بيمار شماره
يك حضور دارند .تمام زندگي بيمار ،ارتباط با اشخاص ذهني و مرور
روايت گذشته زندگياش است .داس��تان در تيمارستاني ميگذرد
كه درون پيله بزرگ قرار دارد .موقعيت رواي��ت ،آدمها را در خودش
محصور كرده و تنها شرط رهاشدن از پيلهگي ،پروانگي است .حتي
پرستاراينتيمارستانآدمياستكهدريكاتفاقناخواسته،كودكي
را كشته و هر لحظه تصور ميكند كه دس��تش به خون آلوده است و
بايد آن را بش��ويد .تنها پل ارتباطي آدمهاي اين پيله با خارج صداي
راديويي است كه روايت ديگري را بيان ميكند .از فصل خوب پرورش
پيلههاي ابريش��مي ميگويد؛ از روز خوب ميگويد و گرماي آفتاب.
روايتي كه براي آدمهاي درون پيله ،مضحك و دردآور اس��ت .بيمار
ديگرزنحاملهيياستكهنويدزايشدرروايتاست.بعدهامشخص

ميشود كه همسرش به شكم زنش لگد
ميزن��د و زن در دفاع چاق��و برميدارد.
چاق��و و لگ��د كارش��ان را ميكنند تا
تنها نويد زايش ،توهمي بيش نباش��د.
در تمام��ي روايتها ،ك��ودكان مقتول
هستند .كودكاني كه نماد معصوميتي
سعيد احمدي پويا
هس��تند كه حتي قبل از اينكه فرصت
زندگي داشته باش��ند ،محكوم به مرگ
شدهاند .پزشك اين تيمارس��تان هم ناخواسته سبب مرگ همسر و
اختالل رواني دخترش شده و خودش نيز در پيله گذشته گرفتار شده
است .پزشك كه خود معلول و گرفتار موقعيت است ،عامل كليدي و
مجري امور است .او شوك الكتريكي را براي درمان بيمار شماره يك،
تجويز ميكند تا ذهن او را از پيله گذشته نجات دهد تا شخصيتهاي
ذهني او را بكشد و سبب ش��ود بيمار ش��ماره يك با واقعيت جاري
ارتباط برق��رار كند .اما نتيجه راهكار دكتر ،با نتيجه راهكار پرس��تار
فيلم «ديوانه از قفس پريد» ميلوش فورمن يكسان است .ذهن فعال
بيماربهجايبهبود،ميميردوبيمارمحكومبهزندگينباتيميشود.
سيستمي كه عامل شكلگيري اين پيلههاست ،راهكاري جز شوك
الكتريكي نميشناسد .خش��ونتي كه خودش عامل پيدايش است،
حال براي بهبود معلوالن آن خش��ونت ،باز خشونت تجويز ميكند.
قدرتي كه جهان را سالخ خانهيي تصور ميكند كه رسمش له شدن
آدمها زيرپاي چكمههاست .داستان از كتاب «سالخ خانه شماره »5
كورت ونه گات وام گرفته شده است .جمله كليدي اين كتاب دارد كه
در روايت تكرار ميشود« :بله رسم روزگار چنين است ».رسم روزگار،
پيلهگيآدمهايياستكهرويايپروانگيدارند.

