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كرگدن نامه

مدافعان قرآن مطال براي توجيه س��اخت چنين 
چيزي دس��ت به دامن آم��ار و ارقام ش��ده اند. با 
س��ازنده كش��تي گفت وگو گرفته اند تا به من و 
ش��ما ثابت كنند اتف��اق خاصي رخ ن��داده. پول 
زيادي خرج اين اثر نش��ده و در نهايت همه اين 
ش��انتاژها زير سر دش��منان اس��الم و انقالب و 
نظام اس��ت. البته به حكم از كوزه برون تراود كه 
در اوست نبايد از اين دوس��تان انتظاري بيش از 
اين داش��ت. آنها از همان روز اول طرفدار احكام 
ظاهري اس��الم بودند و غايت ش��ان از دينداري 
همين برقع و آستين بلند بود و بس. ذيل همين 
تفكر ظاهرپرستانه بود كه بانكداري ما سر از اين 
جاها درآورد و صدا و سيماي ما در پوشش تبليغ 
دين مبلغ سكوالريس��م ش��د و مصرف زدگي با 
آرايه اي از ش��عارهاي ديني مهم ترين ش��اخصه 
جامعه اسالمي. نكو گرفتن صورت و غافل شدن 
از معني تقدير تاريخي ما در چند دهه گذش��ته 
بوده. مدافعان ق��رآن طال خوش��حالند از اينكه 
آيات ش��ريفه قرآن به زيباترين ش��كل ممكن 
جلوه پيدا كرده. اينكه چني��ن چيزي اصال زيبا 
هست يا نه فعال موضوع ما نيس��ت. موضوع اين 
اس��ت كه مدافعان قرآن مطال اصال براي ش��ان 
معنا اهميت ن��دارد. جامعه قرآن��ي از منظر آنها 
يعني همين. يعن��ي احترام گذاش��تن به قرآن. 
احترام گذاش��تن به قرآن هم در نگاه اهل ظاهر 
يعني اينكه آن را با ارزشمندترين چيزي كه در 
اين عالم وجود دارد زينت دهي��م. يعني با طال. 
درس��ت مثل آن حاكمي كه دوست مي داشت 
خانه خدا را با طال زينت بخشد. در نگاه اين دسته 
از بندگان خدا چيزي به نام العدل اساس الملك 
يا العدل اس��اس االحكام محلي از اع��راب ندارد. 
البته ممكن است اين عبارات را با طال بنويسند 
و در تابلويي گران قيمت بگذارند و روي ديوارهاي 
خانه هاي ش��ان نصب كنند اما با معنا و محتواي 
اين عبارات كاري ندارند. اص��وال تامل و تفكر در 
چيزي كار سختي است و به همين دليل پيامبر 
اس��الم يك س��اعت تفكر را برتر از هفتاد س��ال 

عبادت دانسته اند.

دقيقا در لحظاتي كه مخاطبان ش��بكه هاي مج��ازي در بيم و اميد 
پذيرفته شدن يا نشدن استعفاي صالحي اميري بودند، خبر تكميلي 
پذيرش اس��تعفاي معاون امور اجتماعي و فرهنگي ش��هرداري تهران از راه رسيد 
تا كاربران توييتر منتقد اين چهره كه در روزهاي گذشته به حضور او در شهرداري 
تهران اعتراض كرده بودند، هش��تگ »اس��تعفاي_صالحي_اميري« را داغ كنند؛ 
كاربري توييت كرده: »سرانجام فشار رسانه ها و ش��بكه هاي اجتماعي جواب داد و 
صالحي اميري از پستش در شهرداري تهران استعفا داد«، كاربري نوشته: »من سعي 
كردم تمام استعدادم را به كار بگيرم كه اگر اين توييت ها به گوش آقاي صالحي اميري 

مي رسد تاثير مثبتي داشته باشد كه مع االسف فهميدم بيشتر جريحه دار شدند«، 
كاربري توييت كرده: »اس��تعفاي مس��ووالنه صالحي اميري نش��ان نقدپذيري و 
مسووليت پذيري اوست«، كاربر ديگري نوش��ته: »استعفاي صالحي اميري نشان 
مي دهد كه هنوز افكار عمومي مي تواند تاثيرگذار باش��د«، كارب��ري توييت كرده: 
»صالحي اميري نيامده رفت، اين هوش سرشارش رو نشون مي ده كه به افكار عمومي 
مردم و بازخوردها در ش��بكه هاي اجتماعي اهميت مي ده«، كاربر ديگري نوشته: 
»شبكه هاي اجتماعي يك، شهرداري تهران هيچ« و در نهايت كاربري توييت كرده: 

»زنده باد صالحي اميري، زنده باد فضاي مجازي و زنده باد سياستمداري عقل گرا... .«

در پي كودتاي نافرجام 15 ژوييه سال گذشته تركيه، 
دولت اين كشور فش��ار بر مخالفان و منتقدان دولت 
را تشديد و اقدام به بازداشت هاي گسترده و جمعي 
تمامي گروه هاي وابسته به جنبش گولن كرده است. 
تركيه پس از كودتا در چن��د دوره متوالي به تصفيه 
اركان حكومتي و دولتي از افراد متهم به مش��اركت 
مستقيم و غيرمستقيم در كودتا پرداخته است. در 
راستاي كنترل دولت بر موضوعات فرهنگي، آنكارا به 
تازگي اعالم كرده كه از ماه ژوئن سال 2016 حدود 
140 هزار جلد كت��اب از كتابخانه هاي اين كش��ور 
جمع ش��ده اس��ت. اين كتاب ها ايده ه��اي فتح اهلل 
گولن، مخالف اصلي اردوغان را بازتاب مي داده اند. به 
گفته وزير فرهنگ تركيه: »فوريت جمع آوري تمام 
آثار منتش��ر ش��ده درباره جنبش گولن ابالغ شده 
اس��ت. همچنين برخي از انتش��اراتي  كه به موجب 
دستور دولت بسته شده بودند و كتاب هاي شان تنها 
در كتابخانه هاي تحت نظارت مستقيم دولت عرضه 
مي شد، به طور كامل جمع آوري شدند«. طبق اعالم 
اتحاديه بين المللي كتابخانه هاي تركيه، از سال 2016 
دولت، نزديك به 30 انتش��ارات را توقيف و آنها را از 
فعاليت هاي فرهنگي منع كرده است. به ادعاي حزب 
جمهوري خلق تركيه، در سال 2016 ميالدي 250 
روزنامه نگار تركيه با اتهامات مختلف دستگير شدند. 
152 روزنامه ن��گار كه 17 تن از آنه��ا صاحب امتياز 
بوده و مدير هيات تحريريه بودند، بازداشت شدند و 
ش��مار روزنامه نگاران زنداني در سال 2017 به 212 
نفر رسيد. پس از كودتا، از يك سو عمليات پاكسازي 
از همه كادرهاي دولتي آغاز ش��د و از س��وي ديگر 
ديدارهاي بين المللي ادامه يافت. طبق گزارش تهيه 
شده از سوي وزارت امور خارجه تركيه، براي تشريح 
اقدامات جنبش گولن، در س��طح رييس جمهوري 
198 ديدار، در سطح نخست وزيري 208، در سطح 
وزرا 410 و در سطح نمايندگان پارلمان 2632 بار و 
در مجموع 13884 ديدار با استفاده از منابع خارجي 
صورت گرفته و در رسانه هاي بين المللي نوشتاري و 
تصويري نيز 3260 بار عليه جنبش گولن مصاحبه 

شده است. 

اين قصه كش��تي طال، امروز بحث انگيزترين خبر بود. در 
مملكت خبرهاي ديگري هم هس��ت. خبرهاي سياسي 
مهمند و خبرهاي اقتصادي مهم تر. داخل و خارج آبستن 
صدها خبر عجيب و غريب و سرنوشت ساز است، اما خواجه 
در بند نقش ايوان است. وضعيت كمي، تا قسمتي آشفته 
است و مي طلبد كه مس��ووالن با هوش و ذكاوت اوضاع را 
كنترل كنند و هرچيزي را سرجاي خودش قرار دهند كه 
نيست. به خدا نيست. هنرمندي از سر صدق اثري شبيه 
كشتي ساخته و بعد اين كشتي تبديل به موضوعي شده 
تا بزرگان به ديدن��ش بروند و براي فرس��تادنش به كربال 
و نج��ف اقدام مقتضي مب��ذول كنند. احتم��ال مي دهم 
سازنده كش��تي از حديث »ان الحس��ين مصباح  الهدي و 
سفينه النجاه« الهام گرفته باشد و براي عرض ارادت به اهل 
بيت عليهم السالم دس��ت به چوب و طال برده باشد اما آيا 
منظور از سفينة النجاه »كشتي طال«ست؟ هنرمند بزرگوار 
را مالمت نمي كنم. او آزاد است هر برداشتي بكند و با اين 
كار عشق و اخالص خودش را نمايش دهد اما آيا آقايان كه 
به ديدن اين كشتي مي روند نبايد حرفي بزنند و نكته اي 
بگويند كه معلوم شود ما شيعيان، ظاهربين نيستيم و مثل 
س��لفي ها صورت عبارت ها را تقديس نمي كنيم و گرفتار 
پوست نيس��تيم و هرگز مغز را رها نمي كنيم؟ آيا اصال در 
چنين موقعيت بغرنجي كه همه مقامات متفقا معضالت 
اقتصادي را مهم ترين مشكل كش��ور مي دانند، آب و تاب 
دادن به اين خبر كار خوبي اس��ت؟ صريح بپرسم. آيا بعد 
از چهل سال از انقالب اس��المي، فهم ما از تعاليم ديني به 
اين درجه رسيده است كه كشتي طال بس��ازيم و آن را در 
بوق و كرنا كنيم و زرق و برق بي حاصل را به چشم بياوريم 
و بعد هم بفرس��تيم يا بفروش��يم يا هرچه؟ كجا زندگي 
مي كنيم؟ چه ايده اي در س��ر داريم؟ كج��اي كاريم؟ اگر 
امام حسين عليه السالم خودش��ان بودند و در اين اوضاع 
و احوال چني��ن تظاهراتي را مي ديدن��د چه مي گفتند؟ 
نمي خواهم بحث هاي قديمي را سر بيندازم. خيلي ساده 
و مخلصانه و متواضعانه مي پرس��م كه كشتي طال به چه 
دردمان مي خ��ورد؟ بزرگان از اوضاع كش��ور خبر ندارند؟ 
خيلي سخت است حساب و كتاب كنيد و بازتاب اين خبر 
را در شبكه هاي مجازي و غيرمجازي حدس بزنيد؟ حريف 
مجلس ما خ��ود هميش��ه دل مي برد/علي الخصوص كه 

پيرايه اي بر او بستند. 

كشتي طال و باقي قضايا

زنده باد سياستمداري عقل گرا
شوكران نوش

گر زنده دلي شنو زمستان
در گلشن جان ندا ياحي

اسرار دل است در ره عشق
آواز سماع و ناله ني

يك مفلس پاك باز در عشق
بهتر ز هزار حاتم طي

                                                حافظ

در راه عشق 

سرنوشت كتاب ها در كودتاي تركيه
من از همان اولين روزهاي كودكي از چاقي رنج برده ام. هيچ وقت 
براي الغر ش��دن تالش جدي نكرده ام يعني شايد هم قدمي 
برداش��ته ام اما اينقدر جدي نبوده كه حاال با شما از آن سخن 
بگويم و بگويم به تاريخ سال فالن و ماه فالن، فالن متد الغري 
را انتخاب كردم و در رعايت آن كوشا بودم اما نتيجه نگرفته ام و 
حاال هميني هستم كه مي بينيد. به خاطر همين تالش نكرده 
در مقابل چاقي و عوارض آن يك شكست خورده بي دست و پا 
به حساب آمده ام. همان روزهاي اولي كه اينترنت و اينترنت بازي 
باب شد، دوستي عكس بانمكي را برايم ايميل كرد. عكس گربه 
چاقي كه دعا مي كرد و مي گفت: »خدايا من كه نمي تونم الغر 
بشم، تو بقيه گربه ها رو چاق كن.« شايد زياد هم با نمك نباشد 
اما يادم هست آن روز كلي به اين عكس خنديدم. من بيشتر از 
چيزهاي بانمك به چيزهايي مي خندم كه قبل از اين خودم هم 
به آنها فكر كرده ام. مثال هميش��ه يكي از فانتزي هايم اين بوده 
كه يك روزي از خواب بيدار بش��وم و ببينم جز من تمام مردم 
دنيا هم چاق هس��تند. تا به ح��ال دو مرتبه اي��ن دعاي من به 
گوش خدا رسيده است و فانتزي ذهني من به واقعيت تبديل 
ش��ده اس��ت؛ مرتبه اول وقتي بود كه براي معافيت از خدمت 
مقدس سربازي به واس��طه چاقي زياد اقدام كردم و يك روز در 
ساختمان مركزي نظام وظيفه خودم را در ميان افرادي ديدم 
كه به مراتب از من چاق تر بودند يا كه الغرتر. يادم هست پسري 
كه از شدت الغري زياد آمده بود شانس��ش را براي معافيت از 
خدمت امتحان كند توي صف زير جلكي و آهس��ته در گوشم 
گفت: »كاش به جاي تو بودم« اولش فكر كردم پشت سري من 
را مي گويد اما برگشتم و ديدم پشت س��رم يك نفر ايستاده به 
مراتب از من چاق تر اس��ت. آن روز در ميان آن همه آدم زيادي 
چاق يا كه زيادي الغر احساس امنيت كردم، براي لحظه اي فكر 
كردم تمام دنيا مثل همين جاست، همه يا زيادي الغر هستند 
يا زيادي چاق و هيچ كس از چيزي كه هس��ت راحت نيس��ت. 
مرتبه دوم هم همين چند روز پيش بود كه رفتم به مطب يك 
متخصص معروف تغذيه و ساعات زيادي را در ميان آدم هايي به 
انتظار نشستم كه به چاقي خودم بودند. اگر مساله اي هست كه 
سالمت تان را تهديد مي كند همين حاال به مطب معروف ترين 
متخصصش برويد اصال اگر دوس��ت داش��تيد فقط به انتظار 
بنشينيد و هيچ وقت به ديدن متخصص نرويد. اينكه ببينيد در 
مواجهه با مساله تان تنها نيستيد و مساله شما زيادي شخصي 

نيست حال شما را بهتر مي كند. 

اين مطلب را فقط چاق ها بخوانند

در همين حوالي

وقتي در بيس��تم ژانويه 1920 
در ريمين��ي ايتاليا ب��ه دنيا آمد 
كس��ي تص��ور نمي ك��رد قرار 
اس��ت به يكي از تاثيرگذارترين 
فيلمسازان قرن بيستم و شايد 
هم تاريخ سينما تبديل شود. اما 
آن طور كه خودش گفته است از 
همان كودكي دلش مي خواسته مبدل به الگويي براي 
ديگران شود. اتفاقي كه در طول عمر فيلمسازي اش از 
روشنايي واريته )كار مشترك با آلبرتو التوادا( در 1950 
تا آواي م��اه 1990 آن را تكميل و تكميل ت��ر كرد. اگر 
فيلم مس��تند زوم بر فليني را ديده باشيد در آغاز فيلم 
دوربين ازپش��ت س��ر او را با پالتو بلند و كاله شاپويش 
تعقيب مي كند. سال 1960 و سر صحنه فيلم زندگي 
شيرين است، راوي فيلم با تاكيد بر اين نكته كه اولين بار 

اس��ت كه دوربين اجازه دارد پش��ت س��رش راه بيفتد 
نكته مهم��ي را مي گويد: فليني س��عي مي كند به كار 
خودش شرف هنري بدهد. درس��ت بودن اين جمله را 
از فيلم هاي متنوع او نيز مي توان فهميد؛ فيلم هايي كه 
اگر چه نسل جوان امروز كشورمان بر پرده سينماهاي 
كشورش نديده است اما به مدد امكانات روز قادر است در 
خانه اش به تماشاي آن بنشيند و دريابد چگونه مي توان 
دنياي س��ينما را فراخ ديد و به گونه اي فيلم ساخت كه 
عالوه بر بخش گسترده اي از تماشاگران سينما پنج بار 
مجسمه اس��كار را به خانه برد )چهار بار براي فيلم هاي 
جاده /ش��ب هاي كابيريا/هش��ت ونيم و آم��ار اكورد و 
يك بار براي يك عمر فعاليت پر بار سينمايي( و در كنار 
آن هيات داوران جش��نواره هاي كن ونيز و... را هم قانع 
كرد. جش��نواره هايي كه به جاي بعد صنعتي سينما بر 
بعد هنري اش تاكيد بيشتري دارند. البته اين تنوع جوايز 

در فيلم هاي فدريكو فليني هم ديده مي ش��ود. فاصله 
س��اختاري فيلم جاده با هش��ت و نيم آنقدر زياد است 
كه مي توانيم آنها را متعلق به دو ن��گاه متفاوت بدانيم؛ 
دو نگاهي كه متعلق به فيلمسازي است كه معتقد بود 
براي تفريح مردم فيلم مي سازد و سينما شامل خودش 
و تصاويري است كه نش��ان مي دهد. براي او هر تالشي 
براي معنا دادن به اين تصاوير كار بيهوده اي بود. درستي 
يا نادرستي اين باور فليني به اين وابسته است كه بيننده 
يا منتقد مثل فيلمبردار فيلم زوم بر فليني پشت سرش 
حركت كند يا روبرويش بايس��تد. البته اين تغييري در 
دلبستگي رهروان اين فيلمساز بزرگ ايجاد نمي كند. 
دلبستگاني كه بخش��ي فيلم هاي مطرح ساخته اند و 
همانند او معتقدند: س��ينما احتياح به ايده هاي خيلي 
بزرگ عشق هاي آتشين و عجيب ندارد. يك اجبار روزانه 

از شما مي خواهد كه هر روز انجامش دهيد. 

به بهانه تولد فدريكو فليني
متولد بيست ژانويه

محمود فاضلي سيدعلي ميرفتاحرامبد خانلريسيد عبدالجواد موسوي

حسن لطفي

پيرايه اي كه بر او بستند
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