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مرور / ورود موج سوم ايدز به ايران 

     2 خ�رداد: ريي��س اداره كنترل اي��دز و بيماري هاي 
آميزشي وزارت بهداش��ت برنامه هاي جديد اين وزارتخانه 
جهت كنترل ايدز در كشور را تشريح كرد و از ارايه بسته هاي 
خدماتي رايگان براي جمعيت حاشيه نشين در قالب اجراي 
طرح تحول بهداشت خبر داد و گفت: »سال گذشته براي 
نخستين بار هم در كشور و هم در بين كشورهاي مديترانه 
شرقي، توانستيم 12 آزمايشگاه تخصصي قطب منطقه اي 

تشخيص را در كشور راه اندازي كنيم.« 
    16 خرداد: ريي��س اداره كنترل اي��دز و بيماري هاي 
آميزشي وزارت بهداشت ضمن ابراز نگراني از تغيير الگوي 
ايدز در كش��ور، بر لزوم نقش آفريني نهادهاي آموزشي در 

زمينه كنترل ايدز تاكيد كرد. 
    4 مرداد: وزارت بهداشت رس��ما اعالم كرد؛ موج سوم 
ابتالبه ايدز )ابتال از طريق روابط جنسي(، شانه به شانه موج 
دوم ابتال ب��ه اين بيماري )ابتال از طريق تزريق مش��ترك(، 
درحال پيشروي است. براساس اين آمار سن ابتال به ايدز هم 

در حال كاهش است. 
امروز

رييس اداره پيشگيري از ايدز و بيماري هاي غير واگير وزارت 
بهداشت با اشاره به افزايش آمار انتقال بيماري ايدز از طريق 
روابط جنس��ي، مي گويد نگران تولد كودكان مبتال به اين 

بيماري است كه بايد در اين زمينه آگاه سازي شود.

پوزش خواس��تن كار دشواري اس��ت، حركتي اس��ت ظريف كه ميان غرور خش��ك و ندامت 
توام با اش��ك و آه قرار دارد و اگر راه گش��ودن قلب خود را به س��وي ديگري صادقانه نيابيم، همه 

عذرخواهي ها به نظر توخالي و كاذب  مي آيند...!
از كتاب ديوانگي در بروكلين، پل استر ترجمه خجسته كيهان

بزنگاه

 فالش بك

من درسي ندارم كه به شما بدم. اما اين رو از من داشته باشيد:عشق دروغ نيست، چيز وحشت آوري نيست. 
به خالف آنچه مي گويند به فيلم هاي ترسناك هم شباهت نداره. حقيقت داره. قشنگ غرقتون مي كنه.

پيتر بيليش: خيلي از آدما خيلي كم ريسك مي كنن، اونا تموم عمرشون رو از خطر دوري ميكنن،... و بعد هم مي ميرن! 
ولي من براي چيزي كه ميخوام روي همه چيز ريسك مي كنم.

علي ديواندريتيتر مصور/ سلفي 

توافق و رفع تحري��م اقدام��ي بازدارنده بود 
تا كشور در مس��ير توس��عه قرار گيرد. كشوري 
كه در هش��ت س��ال دولت نهم و دهم در مسير 
ضد توس��عه قرارداش��ت. بنابراين توافق و رفع 
تحريم ه��ا را بايد قدم��ي مبارك دانس��ت و از 
مهم تري��ن كارهاي دول��ت روحاني برش��مرد. 
قدمي كه يك عام��ل بازدارنده را از راه توس��عه 
كش��ور برداش��ت، اما حاال براي  قرار گرفتن در 
مس��ير توس��عه به عوامل پيش برنده اي هم نياز 
داريم كه بعد از لغو تحريم باي��د به آن توجه كرد. از نظر م��ن دو محور از بقيه 
موارد مهم تر اس��ت، البته ط��رح اين محورها ب��ه اين معني نيس��ت كه موارد 
ديگرمهم نباش��د و بايد كنار گذاشته ش��ود، اما اين دو محورريشه اي بيش از 
بقيه باعث تش��ويق عوامل پيش برنده مي ش��ود. دولت يازدهم برخالف دولت 

احمدي نژاد بايد روي اين دو محور مهم كار كند. 
اول: بايد مختصات توس��عه درون زا، همه جانبه، پاي��دار و مردمي براي مردم 
توضيح داده شود. همانطور كه در 100 روز اول دولت روحاني براي آمار برداري 
اقتصادي برنامه اي طرح ش��د، االن هم بايد مختصات توسعه درون زا در دولت 
وكساني كه س��كان مديريت اقتصادي ،اجتماعي و علمي كش��وررا در دست 
دارند، معين ش��ود. تعريف درس��تي از توسعه درون زا ارايه ش��ود كه برخالف 
توس��عه برون زا به خارجي ها به  طور نامربوط وا بسته نباشيم. همچنين تعريف 
درستي هم از توسعه همه جانبه مشخص ش��ود كه برخالف توسعه يك جانبه، 
تمركز دولت  فقط بر رش��د اقتصادي نباش��د؛ البته در دول��ت احمدي نژاد اين 
رش��د اقتصادي را هم نداش��تيم. تعريف درست از توس��عه همه جانبه شامل 
توسعه اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي است. به دنبال تئوري هايي كه 
براي توسعه كشورها مطرح مي ش��ود، تئوري يك بعدي جايگاهي ندارد. االن 
ديگر دوره تئوري هاي دهه هاي 70و 80 تمام ش��ده و نمي توان جامعه اي را به 
توليد ثروت رساند بدون اينكه به راي و مش��اركت آن جامعه احترام بگذاريم. 
در نظريه هاي سياس��ي اين نوع توسعه را توسعه سياس��ي مي نامند، يعني در 
نظريه توسعه همه جانبه، توس��عه اقتصادي وابسته به توس��عه سياسي است، 
همچنين توس��عه سياسي هم بدون توس��عه فرهنگي امكان پذير نيست. هيچ 
كش��وري نمي تواند با جامعه اي ناكام كه اعتماد به نفس��ش را از دس��ت داده و 
در تعارض ارزش��ي قرار دارد جهت توس��عه اقتصادي و سياس��ي گام بردارد. 
مثال  توس��عه اقتصادي دولت قبل موجب تخريب محيط زيست  شد، در حالي 
كه توس��عه كارآمد بايد محيط زيس��ت را ارتق��ا دهد. درباره توس��عه مردمي 
ومشاركتي هم تعريف اين باشد كه توس��عه آمرانه كه يك عده به بقيه دستور 
مي دادند،براي هميشه فراموش ش��ود. مثال يك عده بي توجه به نظرات مردم 
بومي تصميم مي گرفتند براي يك مكان سد بسازند، غافل از اينكه زير آن سد 
نمك واس��يد توليد مي شد ومحيط زيس��ت را تخريب مي كرد. توسعه مردمي 
بايد با مشاركت همه اقشار جامعه ونه فقط خودي ها باش��د. بنابراين گام اول 
براي دولت اين اس��ت كه مختصات توس��عه همه جانبه و درون زا را معين كند 
كه بسيار ايجابي اس��ت. چون جامعه ما با مش��كل تراكم آسيب هاي اجتماعي 
روبه رو است و براي مواجهه معقول با آسيب هاي اجتماعي كه از نرخ بيكاري، 
اعتياد، افس��ردگي و روابط ناپايدار زن ومرد در ايران كم ش��ود بايد جامعه را 
در مسير توس��عه درون زا و همه جانبه و با مش��اركت مردم قرار داد. اين موارد 
مهم بايد در راس كارهاي دولت در اين دو س��ال باقي مان��ده قرار بگيرد و البته 
چهار سال بعد هم هدف اين باشد كه به توس��عه همه جانبه دست يابيم. البته 
دست يابي توس��عه در كش��ورما فقط با عملكرد دولت محقق نمي شود، دولت 
موتوري است كه بدون همكاري نهاد ها وجامعه مدني و بدون مشاركت و جلب 
اعتماد ش��هروندان موفق نمي شود. دوره توس��عه آمرانه چندين دهه است كه 

تمام شده و در هيچ كجاي جهان پيدا نمي شود. 
دوم: محور دوم تعبير ديگري از محور اول است. يكي از موانع مهم به جريان 
افتادن نيروهاي كشور در جهت توسعه اين است كه بايد دولت جهت گيري هاي 
اصلي اش را براي رانت خواري سيستمي يا فساد سيستمي در ايران روشن كند. 
فساد  اقتصادي در ايران فردي نيست كه مثال يك نفر دروغ بگويد يا كاله برداري 
كند، بلك��ه بعضي نهاد ها و س��ازمان ها هس��تند ك��ه رانت خ��واري مي كنند، 
رانت خواري هايي كه خيلي هم ريشه دار شده . االن بخشي از اين نهاد ها منتظر 
هستند كه دوباره گشايش اقتصادي ايجاد ش��ود و دوباره رانت خواري هاي شان 
را گس��ترش دهند. اين نهاد ها در اين مدت ناراحت بودند كه كش��ور مشكالت 
مالي پيدا كرده. بايد بررسي شود كه چرا در اين كشور 800 ميليارد دالر هزينه 
شد اما تمام ش��اخص هاي اقتصادي و اجتماعي كاهش پيدا كرد. يكي از داليل 
مهم اين اتفاق، وجود ش��بكه هاي عظيم و جاافتاده رانت خواري در كشور است 
كه اصال كار خ��ود را رانت خواري نمي دانن��د و فكرمي كنند كار ش��رعي انجام 
مي دهند. بنابراين اگر اين ش��بكه هاي رانت خواري بر ج��ا بمانند، نمي گذارند 
دولت و جامعه به اهداف توس��عه يابي   برس��د. در ايران 800 ميليارد هزينه شد 
ولي همچنان نيروهاي مولد كم داريم، نيروهايي كه موتور حركت كس��ب و كار 
يك جامعه سرزنده است. در حالي كه دربرابرآن، نيروهاي دالل، غيرمولد و شبه 
حكومتي مفت خوار داري��م- من رانت خواري را مفت خواري و به دس��ت آوردن   
پول هاي زحمت نكشيده تعبير مي كنم. ما در كش��ور بابك زنجاني هايي داريم 
كه فقط يكي از آنها گرفتار شده و بقيه آنها برقرار هستند. بنابراين كار دولت بايد 
مبارزه اساسي با آنها باشد. وقتي براي به نتيجه رس��يدن توافق 12 سال وقت و 
انرژي گذاشتند، بايد براي مبارزه با رانت خواري جاافتاده هم برنامه ميان مدت و 

طوالني مدت بگذارند. 
 اگر دولت روي اين دو محور با جديت كار كند، پيش بيني من اين است كه 
در اين شش سال به اين كش��ور خدمت موثر خواهد كرد وكشور به سمتي كه 
20 س��ال پيش نرفته، خواهد رفت؛ ما بايد طبق سند چشم انداز از كشور هايي 

جلو مي زديم كه حاال عقب هم افتاده ايم. 

دنياي اين روز ها منهاي توافق
توجه به توسعه همه جانبه ومردمي

حميدرضا جاليي پورنگاه آخر

بازي تاج وتخت اپيزود چهار

ش��ما را به خ��دا نكنيد. جان 
هر كه دوس��ت داري��د ذوق تان 
را كنت��رل كنيد. ش��ور را از مزه 
نبريد. اگر افراط بد است، تفريط 
هم بد اس��ت؛ يك جاهايي بدتر. 
خدابيامرزد پدر كس��ي را كه هم 
»قدر« خ��ودش را مي داند و هم 
»قدر« بقي��ه را. »احساس��ات و 
عواط��ف« را در روابط دوس��تانه 
و خانوادگ��ي ه��ر چق��در ك��ه 

خواس��تيد خرج كنيد. معش��وق تان را به هر چيزي و به هر 
كسي كه دوست داريد تشبيه كنيد. تشبيهش كنيد به ماه؛ 
به زهره؛ به كهكش��ان راه ش��يري... به هرچيزي كه دوست 
داريد. دوس��تان تان را هرچه كه عش��ق تان مي كش��د صدا 
كنيد. اگ��ر رفيق تان فيزيك مي خواند رويش اس��م بگذاريد 
»اينش��تين«، صدايش كنيد »دكتر حسابي«، اگر رفيق تان 
نقاشي مي كش��د، مقايسه اش كنيد با پيكاس��و. برايش شعر 
بنويس��يد كه داوينچي شاگرد تو هم نيس��ت حتي اگر اهل 
رجزخواني هس��تيد، هر قيد و بن��دي را از دس��ت و زبان و 
ذهن خود باز كنيد و خود را در قامت رس��تم ببينيد. ش��عر 
بس��ازيد و همه عالم را زير نگين سليماني تان بياوريد. كسي 
كه بعدا بازخواس��ت تان نمي كند. اگر حافظ گفته قدس��يان 
شعرش را از بر مي كنند، شما هم كنارش بنويسيد قدسيان 
ش��عرتان را ش��ديدتر و غليظ تر از بر مي كنند. قدسيان كه 
به كالنتري عارض نمي ش��وند. كس��ي هم كه از شما سند و 
مدرك نمي خواهد. اس��ب خيال تان را زين كنيد و آس��وده 
بفرس��تيدش به طبقات آس��مان تا احساس��ات و عواطف و 
هيجانات ت��ان را به جوالن دربياورد، حس��ابي هم به جوالن 
دربياورد... اما همان ج��ا خوب خودت��ان را تخليه كنيد كه 
بعدا كه ب��ه زمي��ن برگش��تيد در مواجهه ب��ا واقعيت هاي 
اجتماعي- سياس��ي، گرفتار خيال و احساس نشويد. خيال 
و احساس در مقابله با مسائل سياسي و اجتماعي مثل نمك 
اس��ت در غذا. فقط به ان��دازه اي خوب و قابل تحمل اس��ت 
كه غ��ذا را از بي نمكي دربياورد؛ همين. ضم��ن اينكه غذاي 
بي نمك ه��زار مرتبه از غذاي ش��ور بهتر اس��ت. در مواجهه 
با مسائل سياس��ي و اجتماعي هم اگر ش��ور را از مزه ببريم 
خودمان و بقي��ه را به دردس��ر مي اندازيم. خي��ال هم حد و 

مرزي دارد و همينطوري از روي 
خوش ذوق��ي نمي ش��ود و نبايد 
آدم ه��اي انضمام��ي را به مراتب 
انتزاع��ي برد و مثل »معش��وق« 
به چيزه��اي ديگر تشبيه ش��ان 
كرد. في المثل تش��بيه ظريف به 
مصدق يا اميركبير ي��ا هر رجل 
سياس��ي ديگري، مرتب��ه اي از 
خيال پردازي و احساس��ي عمل 
ك��ردن اس��ت ك��ه دربرگيرنده 
معن��ي و مفهومي نيس��ت- يعني م��ا را به چي��زي و جايي 
راهنمايي نمي كند- و ظرافت و طنزي هم به ضميمه ندارد. 
يك زماني هس��ت ما يك حرف هايي را نمي توانيم بزنيم و به 
يك اموري نمي توانيم اش��اره كنيم، دس��ت به دامن تشبيه 
و اس��تعاره مي ش��ويم تا مخاطب مان را متوجه معني پنهان 
كنيم و هزار ح��رف نگفته را در لفافه تش��بيه بگوييم. اما در 
زماني كه هر كس هرچه دل��ش بخواهد به صراحت مي تواند 
بگويد و بنويسد. ماهواره ها كه مانع و محذوري ندارند هرچه 
بخواهن��د درباره ظريف و تي��م مذاكره كنن��ده مي گويند. در 
داخل ه��م مخالفان حرف مان��ده در گلو  ندارن��د. چند نفر از 
منتقدان كه رس��ما ظريف را به خيانت متهم كردند، موافقان 
هم كمابيش گفتني هاي ش��ان را گفته اند و نوش��ته اند. روي 
هم بريزم 10 تا نيس��ان نقد و تحليل در اين مدت گرد آمده. 
حواس مان باشد كه ما با ظريف كار داريم و او هنوز در ابتداي 
راه است و بس��يار با مصدق آخر راه فرق دارد. دوره و زمان هم 
فرق كرده، غرب و شرق هم فرق كرده اند، موضوع هم از بيخ و 
بن چيز ديگري است و به ملي شدن نفت ربطي ندارد. باالخره 
در تشبيه هم بايد وجه ش��به را در نظر گرفت و همين طوري 
بي مباالت اف��راد را به ه��م مربوط نك��رد. ضم��ن اينكه اين 
تش��بيهات ممكن اس��ت الكي الكي هزينه هايي روي دست 
ظريف و ملت و دولت بگ��ذارد كه پرداختش به دردس��رمان 
بين��دازد. ظريف ظريف اس��ت و اتفاقا خوب��ي اش هم همين 
اس��ت كه نمي خواهد اداي ديگري را – به خصوص مصدق و 
غيرمصدق را – دربي��اورد. مراقب احساس��ات و عواطف مان 
باشيم. سر اين تشبيهات باز شود، آن وقت بيلبورد مي زنند و 
خيلي از رجال سياسي را به اشقيا تشبيه مي كنند و... اگر آنها 

بي مباالتند ما كه دوست ظريفيم، نباشيم.

ظريف، ظريف است؛ همين
سيدعلي ميرفتاح كرگدن نامه

عكس نوشت

تصوير هميشگي ما از امدادگران، 
مرداني اس��ت ك��ه ب��ه دل حوادث 
مي زنند ت��ا مصدومان ي��ك حادثه 
را نج��ات دهند و به آغ��وش خانواده 
بازگردانن��د؛ تصويري كه هميش��ه 
در س��ريال ها و فيلم ه��اي خارجي 
خدش��ه دار مي ش��ود و مي بيني��م 
زنان ه��م همپاي م��ردان مي توانند 
امدادگر باش��ند و نجات دهند. حاال 
اين عك��س براي شكس��تن همين 
تصوير كليشه اي هميشگي منتشر 
مي شود؛ عكسي كه روايت مي كند، 
زنان امدادگر ايراني در مسابقه استاني 
امداد و نجات شركت و در 15 گروه با 
يكديگر رقابت كرده اند. اين مسابقات 
در س��ايت تخصصي آموزش اركان 

بجنورد برگزار شده است.

پرسه هاي شبانه
شرح: مراسم رونمايي از كتاب هاي تازه منتشر ش��ده، رسم قشنگي است كه در س��ال هاي اخير ناشرهاي ايراني راهش 
انداخته اند تا بهانه اي باشد براي جذب كتاب خوان ها و رونق بازار كتاب. در ميان اين ناشران، نشر پرسه با خالقيت و برنامه هاي 
ويژه براي رونمايي كتاب هاي تازه خود، كاري كرده تا عالقه مندان به كتاب هميشه سراغ برنامه هاي رونمايي اين انتشاراتي را 
بگيرند و بخواهند در اين مراسم هاي ويژه كه معموال با موسيقي زنده همراه است، حضور داشته باشند. جمعه همين هفته و در 
كافه گالري سل، مراسم رونمايي كتاب »پرسه هاي شبانه« نوشته پاتريك مودياني و ترجمه نازنين عرب برگزار مي شود؛ اتفاقي 

كه براي گذران يك جمعه خوشايند همراه با كتاب پيشنهاد مي شود. 

كتاب روز 

رونمايي روز

آن تايلر نويس��نده اي خاص براي ما ايرانيان اس��ت. اين نويسنده همسر تقي مدرس��ي، نويسنده ايراني 
اس��ت كه كه با انتش��ار رمان »يكليا و تنهايي او« در ميانه دهه 30 نامش در ايران س��ر زبان ها افتاد و پنج 
س��ال پيش در نيويورك تايمز و درباره زنان ايراني گفت: »من همواره مقاومت زنان اي�راني را س���توده ام؛ 
به خصوص نس��ل هاي قديمي را كه چندين دهه اس��ت در امريكا زندگي مي كنند و هن��وز فرهنگ خود را 
حفظ كرده اند و به تمام اصول خانواده خود پايبند هس��تند. آنها تا آنجا كه مي توانند در برابر ف�رهنگ هاي 
غرب�ي م�قاوم�ت مي كنند و من اين موضوع را در كتابم نش��ان داده ام«. حاال كتاب تازه اين نويسنده به نام 

»نقب زدن به امريكا« توسط گلي امامي ترجمه شده و نشر چشمه آن را منتشر كرده است. 

نقب زدن به امريكا 

اس��ت  س��ال  س��ال هاي 
ك��ه ب��ا جوان��ان كار مي كنم و 
به امي��د همي��ن معاش��رت با 
نس��ل تازه، فكر مي ك��ردم كه 
و در  را مي فهم��م  زبان ش��ان 
ميان هم نس��الن خودم، بيشتر 
از بقي��ه از جوان��ان خب��ر دارم. 
ام��ا همين چن��د وق��ت پيش 
دخت��رم از من پرس��يد: »تو ه��م مثل من ب��ا مادرت 
همين ق��در اخت��الف س��ليقه داش��تي؟«. س��والش 
متعجبم كرد. باورم نمي ش��د كه دخت��رم فكر مي كند 
 با م��ن اخت��الف س��ليقه دارد و م��ن نتوانس��تم زبان

 نسل او را بفهمم.
 بعد ي��ادم افتاد كه در روزگار، كه هم س��ن و س��ال 
او ب��ودم، اص��ال چيزي ب��ه ن��ام »اختالف س��ليقه« را 
در ذهن خ��ود نداش��تم و به رابط��ه خ��ودم و مادرم، 
اين طور ن��گاه نمي كردم كه حاال دخت��رم نگاه مي كند 
و معتقد اس��ت كه باه��م اختالف س��ليقه داري��م. اما 
واقعيت اين اس��ت ك��ه زبان نس��ل  تازه عوض ش��ده 
و اين تغيير آنقدر زياد و متفاوت اس��ت كه نس��ل من 
و نس��ل هاي قبل ت��ر، حت��ي اگ��ر در رابطه م��داوم و 
 هميش��گي باش��ند، بازهم نمي توانند جزيي��ات آن را

 درك كنند. 
همين است كه تفاوت سليقه پيش مي آيد و همين 
است كه ش��كل جريان ها، مناس��بات و حتي رفتارها، 
ميان نس��ل تازه و نس��ل هاي قديمي عوض مي شود و 
اين روزه��ا مي بينيم؛ بزرگان عرصه س��ينما، ادبيات و 
هنرهاي ديگر، آنهايي ك��ه قديمي بودند و در دهه هاي 
50 و 60 جريان س��ازي كردند، ديگر ش��بيه گذشته با 
اين نس��ل جوان ارتب��اط نمي گيرند و نه آثارش��ان آن 
اقبال قديمي را پيدا مي كند و نه اين جوانان ش��بيه آن 

طرفداران و همراهان هميشگي و قديمي مي شوند.

 بزرگان��ي مث��ل مس��عود كيمياي��ي، داري��وش 
مهرجويي، به��رام بيضايي و... هركدام ب��ه يك دليلي، 
حاال يا كم كاري ي��ا دوري از اي��ران، از آنچه در دوراني 
ديگ��ر بودند بس��يار دورت��ر و متفاوت تر ايس��تاده اند. 
البته نه اينكه جايگاه آنها خدش��ه دار ش��ود يا تمام آن 
س��ال هاي خ��وب و روياي��ي فعاليت هاي آنه��ا ناديده 
گرفته ش��ود، اما انگار فرهنگ فراموش��ي ب��زرگان به 
آنها هم س��رايت ك��رده و تنه��ا مخاطب��ان قديمي و 
وفادار هستند كه س��راغي از آنها مي گيرند و همچنان 
از ش��اهكارهاي آنه��ا در س��ينما ح��رف مي زنن��د و 
برنامه هاي��ي تازه ب��راي همراهي ب��ا آنها مي س��ازند. 
 اما دوري از نس��ل تازه، اتفاق افتاده و اي��ن اصال اتفاق

 عجيبي نيست.
 چون زبان ها عوض ش��ده و فيلمس��ازي كه روزي 
قهرمان بوده، حاال ديگر نمي تواند تفكر و انديش��ه خود 
را با همان زبان قديمي به اين نس��ل ت��ازه منتقل كند. 
در چنين ش��رايطي چند نكت��ه را نباي��د از بين ببريم؛ 
اول اينكه جايگاه اين آدم ها هيچ وقت عوض نمي ش��ود 
و كيميايي »قيص��ر«، مهرجويي »هام��ون«، بيضايي 
»مس��افران« و... هميش��ه در همان جاي��گاه واال باقي 
مي مانند و نمي توانيم به بهانه دوري امروز، تمام ردپاي 
موثر آنها را در فيلم هاي شان و در روزگاري ديگر ناديده 

بگيريم.
 دوم اينك��ه، اي��ن همزبان��ي باي��د ايج��اد ش��ود، 
حت��ي در دورترين نس��بت نس��ل م��ا با نس��ل جوان، 
بازهم بايد پل ارتباطي برقرار باش��د تا نس��ل جوان از 
تم��ام اندوخته هاي اي��ن ب��زرگان، بتوانن��د آموزش 
ببينند و اس��تفاده كنند و ب��راي آينده تربيت ش��وند. 
واقعيت اين اس��ت كه با كم��ي همراه��ي و همزباني، 
آن فرهن��گ فرام��وش كاري و نقد گذش��ته تبديل به 
 فرهنگي براي اس��تفاده از تجربيات گذشته مي شود و

 چراغ راه آينده. 

به بهانه تولد مسعود كيميايي و دوري يك نسل تازه از يك نسل قديمي 

بايد زبان يكديگر را ياد بگيريم 

خارج از قاعدهروزمرّ گي روشنفكري

  دنيا عيوضي  / دغدغه هنرمندان و روشنفكران هميشه از جنس 
جامعه و تفكر اس��ت. درس��ت مثل بهرام دبيري كه روايت روزمر گي 
خودش و آنچه دغدغه هاي ذهن هنرمندش است را با رشد فكري مردم 
شروع مي كند و مي گويد: »من به سطح تفكر مردم فكر مي كنم، رشد 
فكري مردم و جوانان به آثار فرهنگي بستگي دارد. مردم با آثار فرهنگي 
رش��د مي كنند.«ش��ايد نگاهي تاريخي به خواس��ته هاي مردم ايران، 
مسووالن اجرايي را براي تامين نيازهاي جامعه دلسوزتر و جدي تر كند؛ 
نياز هايي كه در دوره هاي تاريخي مختلف هميش��ه همراه مردم بود و 
انگيزه مبارزه و ايس��تادگي را به آنها مي داد. حاال با توافق هسته اي يك 
برگ جديد به تاريخ ايران اضافه ش��ده و بازهم صحبت از خواسته هاي 
مردم به ميان آمد، خواس��ته هايي كه دليل خيلي از انتخاب هاي آنها 
بود. همانطور كه اين هنرمند و نقاش ايراني تعريف مي كند: »مجموعه 
درخواست هايي كه از بعد از انقالب تاكنون دارم، دغدغه هاي من شمرده 
مي ش��ود؛ درخواس��ت هايي كه به دليل جنگ و بحران هاي دوره هاي 
مختلف تاريخي به آنها كمتر توجه شد. تحقق اين درخواست ها همان 
برنامه  اي بود كه حسن روحاني در برنامه هاي انتخاباتي اش بيان كرد، 

براي همين به دست مردم انتخاب شد.«
نام به��رام دبيري به عن��وان هنرمندي ك��ه در آثار نقاش��ي اش از 
خيال پردازي  با رنگ هاي تند و خام اس��تفاده مي كند، مش��هور است. 
آثاري كه هيجان��ات و كابوس هاي خال��ق او را در برهه هاي��ي از تاريخ 
ايران منعكس مي كند، بهرام دبيري دغدغه هاي هنري اش را آميخته 
با دغدغه هاي اجتماعي مردم مي داند و مي گوي��د: »اگرچه من نقاش 

هستم اما به همان چيزهايي فكر مي كنم كه همه مردم فكر مي كنند.« 
وقتي صحبت از ضرورت هاي 
مردم ب��ه مي��ان مي آي��د، همه 
فكرها به سمت اقتصاد و معاش 
مي رود، درحالي كه اين هنرمند 
نيازهاي امروز مردم را فراتر از اين 
موارد مي داند و در تقسيم بندي 
خواس��ته هاي مردم به مس��ائل 
مهم تري اشاره مي كند: »آزادي 
بيان و حذف مميزي نياز جامعه 
روش��نفكري و طبيعتا نياز امروز 

مردم ايران اس��ت. مردم حق دارند ب��ه آثار فرهنگ و هن��ر با آزادي 
بيشتري دسترسي داشته باشند، حق دارند بدون مميزي آثار هنري 
را ببينند و درك كنند كه اي��ن روزها فرهيختگان و عامه مردم به چه 
چيزهايي فكر مي كنند. اگر اثر هنري بدون مميزي در اختيار مخاطب 
قرار گيرد، مردم با تفكر هنرمندان بهتر آشنا مي شوند، همان تفكري 
كه باعث خلق اثر هنري ش��ده.« با فرجام خوش برجام انتظار مي رود 
فضاي هنري بازتر شود. دبيري در اين باره مي گويد: »بعد از توافقي كه 
بين ايران و جهان شد، وقت اين است كه به نيازهاي اجتماعي مردم 
هم پاسخ داده شود و جامعه ايراني به حقوقي كه برايش انقالب كرده 
دس��ت پيدا كند«. دبيري اين روزها را در كارگاهش مي گذراند و در 
طول سال ها فعاليت حرفه اي اش 60 تا 70 نمايشگاه نقاشي را برگزار 
كرده؛ هنرمندي كه با عالقه مندان نقاشي ارتباطي گرم دارد و سعي 

مي كند به باال بردن سطح آگاهي هنردوستان كمك كند. 
هرچند بهرام دبيري در قامت يك هنرمند گرم و سرد هنر ايران را 
چشيده و ته قلبش خواسته هاي زيادي دارد، با اين حال اما هيچ كدام 
از آنها را بيان نمي كند: »من به عنوان يك نقاش درخواس��تي از كسي 
ندارم و مواردي كه بيان مي كنم در قامت يك ش��هروند است. حذف 
مميزي يك درخواست اجتماعي اس��ت، مميزي جلوگيري از حقوق 
مردم است«. اين نقاش كهنه كار در پايان حرف هايش نكته اي را بيان  
مي كند كه ش��ايد به كار خيلي از هنرمندان جوان بيايد: »هر چه فضا 
محدودتر باشد هنرمند خالق تر مي شود. من در اين 35 سال هيچ وقت 
از محدوديت ها شكايتي نداشتم. در ميان تمام فشارها و محدوديت ها 
هنرمندان هنوز فعاليت مي كنند. جامعه ج��وان و تحصيلكرده ايران 
كتاب مي خواند، تئاتر مي بيند و 
سينما مي رود. جوان تحصيلكرده 
مي خواه��د آثار فرهنگ��ي بدون 
ح��ذف در اختيارش باش��د كه 
احس��اس نكن��د ب��راي آگاهي 
او ح��د وم��رزي قايل ش��ده اند؛ 
محدوديت هايي كه باعث ش��ود 
او كمتر بداند. ب��ا چنين تفكري 
روحيه جوانان ضعيف مي شود و از 

جامعه شان دلزده مي شوند.« 

در حال و هواي دغدغه هاي  بهرام دبيري 

به همان چيزي فكر مي كنم كه مردم فكر مي كنند 

نگار اسكندر فر


