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فردا و در موسسه پرسش جلس��ه نمايشنامه خواني 
نغمه ثميني برگزار مي ش��ود. نشس��تي كه حاصل 
در  ثمين��ي  نمايشنامه نويس��ي  ورك ش��اپ هاي 
موسسه پرسش است و حاصل س��اعت ها آموزش به 

عالقه مندان نمايشنامه نويسي . 
در اين نمايش��نامه خواني، بخش��ي از 9 نمايشنامه 
حاصل اين ورك شاپ خوانده مي شود و خوانش گرها 
روايتي از اي��ن نمايش��نامه را هم مي خوانن��د. قرار 
اس��ت اين برنام��ه در س��ه پ��رده و با خوانش س��ه 
نمايشنامه نويس كه پيش تر در كارگاه شركت كردند، 
برگزار شود.  اين نشست ساعت چهار بعدازظهر آغاز 
مي ش��ود و براي ش��ركت در آن با موسس��ه پرسش 

تماس بگيريد. 
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كرگدننامه

خانم ليال حاتم��ي مثل هر 
شهروند ديگري از حق آزادي 
بيان استفاده كرده و نظرش 
را درباره بعضي اتفاقات ايران 
بيان ك��رده. آن ه��م در يك 
جش��نواره خارجي. تا اينجا 
اتفاق مهمي نيفتاده. عده اي حرف هاي خانم حاتمي 
را پسنديدند و عده اي هم آن حرف ها را ناخوشايند 
دانستند. تا اينجا هم اتفاق مهمي نيفتاده. عده اي از 
آنها كه حرف ه��اي خانم حاتمي را نپس��نديدند به 
ايش��ان اعتراض كردند. بازهم تا اي��ن جا همه چيز 
جزو اتفاقات معمول و مرسوم دنياس��ت. اما عده اي 
از معترضين پاي خانواده ش��هدا را وس��ط كشيدند 
و از آنها به عنوان ش��اكيان خانم حاتمي نام بردند. از 
اينجا به بعد اتفاق مهمي شكل گرفته است. يك اتفاق 
ناخوشايند. تا آنجا كه عده اي ديگر برانگيخته شدند و 
به بهانه دفاع از خانم حاتمي حرف هاي ناخوشايندي 
درباره ش��هدا و خانواده ش��هدا بر زبان راندند. شهدا 
سرمايه هاي ملي و ديني ما هستند. وارد كردن آنها 
به چنين منازعه هايي اصال كار خردمندانه اي نيست. 
نمي گويم ش��هدا و خانواده ش��هدا زينت المجالس 
باشند و كاري به كار خير و ش��ر دنيا نداشته باشند. 
ابدا. حرف اين است كه نبايد آنها را خرج اتفاقاتي كرد 
كه با اندكي خرد و تدبير قابل حلند. تازه اگر قرار باشد 
اين منازعه حتما با شكايت و دادگاه كشي فيصله يابد 
بهتر است از همان روش هاي قديمي استفاده شود. 
قبل ترها مراكزي ب��راي اين كارها وجود داش��ت يا 
اشخاصي كه كار شان شكايت كردن از اين و آن بود. 
بهتر است اگر راهي جز شكايت باقي نمانده به همان 
مراكز و اش��خاص رجوع شود و نام ش��هدا و خانواده 
شهدا كه براي همه ايرانيان قابل احترام است كماكان 
قابل احترام باقي بماند. اين حرف ها كه فقط به خانم 
حاتمي محدود نمي مان��د. فردا يك موس��يقيدان 
حرفي مي زند و پس فردا يك ش��اعر كه شايد من و 
شما آنها را نپسنديم. كس��ي چه مي داند، شايد اين 
سرزمين فرداهاي ناگواري در پيش رو داشته باشد. 
براي روزمبادا هم كه ش��ده اينقدر از حس��اب شهدا 

خاصه خرجي نكنيم. 

عكسي كه مي بينيد توضيح ساده اي دارد: روز چهارشنبه، محمد هاشمي برادر آيت اهلل 
علي اكبر هاشمي رفس��نجاني، اين عكس را از برادرش در كانال تلگرامي خود گذاشت و 
درباره اش نوشت: »چقدر اميدوار و سرزنده بود...«. در اين عكس كه توضيحي درباره زمان 
و مكان ثبت آن در كانال تلگرامي هاش��مي نوشته نشده، هاشمي رفسنجاني را در لباس 

سفيد و حين پرش از رودخانه مي بينيم. 

هماي��ون ش��هنواز پي��ش از 
آنكه به عنوان يك كارگردان 
مطرح باشد، يك ايراني اصيل 
و عالقه من��د به سرنوش��ت 
و آينده اي��ران بود. ش��هنواز 
دو  زندگ��ي اش  ط��ول  در 
مجموعه تلويزيوني ساخت كه هنوز هم الگوي ديگر 
كارگردانان در جهت كش��ف سرگذش��ت و زندگي 

قهرمانان ملي و ضداستعماري به حساب مي آيند.
شهنواز در»دليران تنگس��تان« به سراغ شخصيتي 
مي رود كه ح��رف و حديث هاي زي��ادي درباره اش 
مطرح اس��ت اما كارگ��ردان با نگاه��ي فراتاريخي از 
ماجراي مقاومت گروهي اندك در جن��وب ايران در 
مقابل حمله يك كش��ور بيگانه، ماجرايي مي سازد 
كه به زعم پخش چندين ب��اره از تلويزي��ون، بازهم 
همان ط��راوت و رن��گ و طع��م حض��ور تاريخي را 
حفظ و بازهم اشتياق تماش��اگر را افزون مي كند. از 
س��وي ديگر، ش��هنواز با رعايت فني و اخالقي يك 
برداش��ت آزاد از كتاب »دليران تنگستاني« نوشته 
محمدحسين ركن زاده آدميت، نوعي ديگر از نگرش 
اقتباسي در س��اخت فيلم را پيشنهاد مي كند. نوعي 
اقتباس كه هم به متن وفادار اس��ت و هم سويه هاي 
ذهني يك كارگ��ردان جس��ت وجوگر را به نمايش 
مي گذارد. آنچ��ه در اليه هاي پنهان اث��ر ماندگاري 
چون سريال»دليران تنگستان« اتفاق مي افتد، يك 
رويداد تاريخي صرف نيست بلكه آموزش نوعي نگاه 
به چگونگي پرورش ذهنيت هاي عاش��ق يك آب و 
خاك است. شهنواز در اين سريال هم لذت تماشاي 
يك س��اخته ناب را به مخاطب عرضه مي كند و هم 
حس��ي از وطن دوس��تي را آموزش مي دهد. سريال 
دليران تنگس��تان در اوج رواج س��ينماي موسوم به 
فيلمفارسي ساخته شد. يعني درست زماني كه سليقه 
سينماروها درحد قهرمان بازي هاي توخالي تنزل پيدا  
كرده بود. هنر ديگر ش��هنواز در اين است كه رويكرد 
چنين سليقه هايي را به نفع نگاه يك واقعه در سطح 
ملي تغيير مي دهد و رگه هاي تربي��ت نوعي ديگر از 
تماشاگر، آن هم در چارچوب پرمخاطب تلويزيون را 

آزمايش مي كند و به نتيجه مي رساند.

»ركوئيم براي يك راهبه« نوش��ته ويليام 
فاكنر با ترجمه ش��اپور بهيان در انتشارات 
نيلوفر منتشر ش��ده است. ش��اپور بهيان 
مترج��م و نويس��نده اي گزيده كار اس��ت 
و از دان��ش كاف��ي براي رس��اندن مفاهيم 
دش��وار فاكنر بهره دارد. فاكن��ر از قله هاي 
داستان نويسي جهان است كه بسياري از نويسندگان جهان از او 
تاثير گرفته اند. ركوئيم براي يك راهبه در واقع رمان نمايشنامه اي 
اس��ت با پرده هايي طوالني. فاكنر اين نمايش��نامه را در سه پرده 
نوشت، كه پرده اول و دوم هركدام سه صحنه و سومي يك صحنه 
دارد. »خيش و تبر نبود كه وحش ب��وم را محو كرد؛ پنبه  چنين 
كرد: دانه هاي خرد جنبش، بي وزن و بي شمار حتي در دست يك 
بچه، ناتوان از اينكه حتي خان تفنگ را عقب بكش��د، چه رسد به 
آنكه پرش كند، اما آنقدر نيرومند كه درخت��ان صمغ و گردو را از 
ريشه بزند و كاري كند كه سرشاخه هاي سايه گسترشان فقط در 
يك فصل زير تابش آتش��ين آن نور اليزال بِِپژُمرند و محو شوند: 
خان تفنگ و تبر نبود كه س��رانجام خرس و گ��وزن و پلنگ را به 
پناهگاه هاي جنگل��ي انتهاي رودخانه راند؛ پنب��ه چنين كرد: نه 
گنبد سربه فلك كشيده دادگاه كه همين موج سفيد پنبه بود كه 
آنها را به درون كشاند.« آلبر كامو نويس��نده فرانسوي از ركوئيم 
براي يك راهبه اقتباسي به همين نام كرده است اين نمايشنامه 
را كياسا ناظران ترجمه كرده كه ابتدا در انتشارات انديشه سازان 
منتشر شد و بعدها در نش��ر قطره و چاپ چهارم آن در بازار است. 
كياسا ناظران هم از مترجمان ادبيات فرانسه است و آثار زيادي را 
به فارسي ترجمه كرده. »نانس��ي مانيگو، قبل از آنكه دادگاه راي 
خود را اعالم كند، حرفي داريد كه در دفاع از خود بزنيد؟ )نانسي 
نه پاس��خي مي دهد و نه حركتي مي كند. انگار نه انگار كه چيزي 
شنيده اس��ت.( -قاضي: يادآوري مي  كنم كه دادگاه پس از اعالم 
راي، حق صحبت كردن به شما نمي دهد. منم اجازه هيچ اعتراضي 
را نمي دهم. پس اگر حرفي براي گفتن داريد، همين حاال بگوييد. 
آقاي استيونز، ممكنه خواهش كنم مطلبي رو كه االن گفتم براي 
موكلتون تكرار كنين. مايل��م اين كاُر با دقت انج��ام بدين. چون 
موكل شما از شروع محاكمه، با پاسخ هايي مبني بر گناهكار بودِن 
خود، در رون��د اين پرونده ايجاد اختالل كرده، در حالي كه ش��ما 
ادعا مي كردين اون بي گناهه. گويا شما موفق به تفهيم پاسخ هاي 
مناسب به اون نشدين. مايلم شما حرفاتوُن بهتر به ايشون تفهيم 

كنين و ايشون بعد از اعالم حكم، رفتار مناسبي داشته باشن.«

فكر اساسي ترگذشته هرگز نمي ميرد وحتي نمي گذردايراني اصيل و كارگردان مولفحرمت شهيدان را حفظ كنيم
آن اوايل كه مدرس��ه ك��م بود يادم هس��ت بچه يكي 
از همس��ايه هاي ما را اسم نمي نوش��تند. مي گفتند 
جا نداريم. ج��ا هم نداش��تند. بقال س��ركوچه ما اما 
حرف خوبي زد. به پدر بچ��ه گفت نگران نباش، بگذار 
براي خودش بازي كند. چند س��ال ديگ��ر از نهضت 
سوادآموزي مي آيند و ِخركشش مي كنند تا به مدرسه 
برود و س��واد ياد بگيرد... يك زماني نهضت متوسل به 
زور شده بود و بي سوادها را با تحقير و تهديد پشت ميز 
و نيمكت  مي نشاند. بقال سر كوچه ما حرفش حساب 
بود. مي گفت اين بچه هفت ساله را جا نداريد، بعد من 
هفتاد س��اله را به زور جا مي دهيد؟ عين اين اتفاق در 
مورد آب و درخت و جنگل هم افت��اده. آن موقعي كه 
بايد ارزان و معقول و حس��اب ش��ده يك كارهايي را 
مي كرديم، نكرديم، حاال داريم با صرف هزينه بسيار و 
به زحمت فراوان جبران مافات مي كنيم. تهران آنقدر 
باغ و باغچه داشت كه بهشت روي زمينش مي ناميدند. 
اسالف ما از سر هوشياري و خردمندي اين منطقه را 
به عنوان پايتخت برگزيده اند. اينهايي كه گز نكرده به 
تهران بد مي گويند و اين جغرافياي دوست داشتني را 
دوزخ مي نامند، كافي است در همين روزهاي بهاري از 
خانه بيرون بيايند تا بهشت ببينند به راستي و درستي. 
چهار روز ماشين توي شهر نياوريد، ببينيد چه رنگي 
دارد آس��مانش. تازه برايش نه درخت گذاشته ايم، نه 
كوه، نه محله. مغول با نيشابور اين معامله نكرد كه بساز 
و بفروش ها با تهران. پاي درخت هايش را نفت ريختند 
و خشكاندند. برويد كن، ببينيد سر باغ هاي سيب چه 
باليي آوردند و چطور دل ش��ان آمد آن همه زيبايي را 
بكوبند و جايش اين برج هاي ناخوشايند را باال ببرند. 
تهران شلوغ است، پر از دود و دم است و ذرات آالينده، 
روز به روز ركورد جديد مي زنند، بدتر از همه ريه هايش 
را عامدا عالم��ا از بي��ن برده ايم. ريه هاي پالس��يده و 
چروكيده را پش��ت پاكت هاي س��يگار ديده ايد؟ سر 
ريه هاي تهران هم همين بال آمد و تا توانستند باغات 
را قلع و قمع كردند و س��ودهاي كالن به جيب زدند. 
حاال داري��م به جب��ران آن همه بي مباالت��ي، ملت را 
تش��ويق و ترغيب مي كنيم تا نهال بكارند و اكسيژن 
را به ش��هر برگردانند. اما مگر به همين سادگي است؟ 
آنهايي كه رخت شان را جا ندارند زير آفتاب پهن كنند، 
نهال ش��هرداري را كجا بكارند؟ چطور آبش بدهند و 
به درخت شان برس��ند؟ در بعضي كشورها شنيده ام 
زمين هاي كش��اورزي به مردم محله اجاره مي دهند 
تا در آن بكارند و بدروند و بخورن��د. فكر بدي نبود اگر 
مي شد در كشور ما همين كار را كرد. پارك ها را نبايد 
دست زد، اما مثال خوب بود كه قطعه زمين را مي دادند 
به آپارتمان نشين ها تا در آن ذوق كشاورزي شان را به 
كار بندند و به ياد اسالف شان دس��ت به خاك و گياه 
بزنند. بعضي از حكما گفته اند يكي از معاني صله رحم 
دوس��تي و رابطه با زمين )خاك( اس��ت و بنده خوب 
خدا كسي است كه الاقل يك روز در هفته به كشت و 
زرع بپردازد. قبال كه ملت خانه هاي حياط دار داشتند 
در حد سبزي خوردن و خرمالو و سيب و گردو كشت 
و زرع مي كردند، اما حاال م��ا مجبوريم توي خانه مان 
طوري راه برويم كه چيزي نشكنيم و به جايي نخوريم. 
به قول يكي از رفقا مي گفت خانه هاي امروزي را طوري 
زلم زيمبو چيده اند كه انگار مين كاش��ته اند. دايم بايد 
مراقب باشي تا به چپ و راست نخوري. حاال توي اين 
زمين مين كاري ش��ده درخت و بوته را كجا مي شود 
كاش��ت؟ جدي اگر مي شد ش��هرداري زمين هايي را 
به عالوه يك كارشناس كشاورزي به مردم اجاره دهد 
و هركس اصولي و عالمانه براي خودش، محض خاطر 
دلش گوجه و بادمجان و توت فرنگي و خيار بكارد، ايضا 
يكي دو درخت بكارد و آنها را بپروراند، آن وقت چنان 
دل مي بس��ت به محله اش كه ديگر ممك��ن نبود دل 
بكند و به محله ديگري برود. عاطفه به كشت و زرع را 
دست كم نگيريد... اما در مملكتي كه زمين حكم طال 
دارد آيا شهرداري ممكن است دست به چنين اقدامي 
بزند؟ آيا در جنوب شهر كه تراكم جمعيت زياد است 
سر چنين طرح هايي دعوا نمي شود؟ خيالبافي نكنم. 
منظورم اين اس��ت كه ب��راي جبران مافات كاش��تن 
سمبوليك درخت كارس��از نيس��ت. خوب است اما 
مشكل را برطرف نمي كند. بايد يك فكر اساسي تر كرد. 

مجلهروز

شصت و ششمين ش��ماره مجله »سينما و ادبيات« 
ويژه نوروز 9۷ و با پرونده اي درباره س��ينماي امريكا 
منتشر شد. در اين شماره و در بخش سينماي جهان 
پرونده اي مفصل درباره اس��تيون اسپيلبرگ تهيه 
شده است. چالش هاي س��رمايه گذاري در سينماي 
ايران محور بخ��ش »س��ينماي اي��ران« ويژه نامه 
نوروزي اس��ت؛ يكي از مهم ترين موضوعاتي كه در 
جريان توليد فيلم تاثير غيرقابل انكاري دارد. سينما 
و ادبي��ات در اين پرون��ده تالش ك��رده جريان هاي 
مختلف سرمايه گذاري اصلي و فرعي سينماي ايران 
را شناسايي كند و در ميزگرد منيژه حكمت، هارون 
يشايايي، سيدضياء هاش��مي، محمدهادي كريمي 
و جواد طوس��ي به ارايه راهكارهايي در مورد كالف 
درهم پيچيده سرمايه گذاري در سينماي ايران برسد. 
اما عيدانه مجله »سينما و ادبيات«، پرونده مفصلي 
است در مورد كتاب و مجموعه تلويزيوني دايي جان 
ناپلئون. ش��خصيت ها، ديالوگ ها، فضاسازي و طنز 
»ايرج پزش��كزاد« در كتاب »دايي ج��ان ناپلئون« و 
مجموعه تلويزيوني كه ناصر تقوايي از اين داس��تان 
ساخت. »سينما و ادبيات« با 320 صفحه و قيمت 15 

هزارتومان روي كيوسك است. 

سينما و ادبيات 

باد و باران عصر چهارش��نبه كه شروع ش��د، حال و احوال 
اهالي توييت��ر هم عوض ش��د و از هش��تگ هاي خبري و 
مناسبت روز زن، سراغ هشتگ »ديالوگ_ماندگار« رفتند. 
هشتگي كه معموال در شبكه هاي اجتماعي هميشه طرفدار 
دارد و با بهانه و بي بهانه دست به دست مي شود. حال و هواي 
بهاري عصر چهارشنبه با اين هشتگ زيباتر شد و بهانه اي 
شد تا امروز مجموعه اي از اين ديالوگ هاي دوست داشتني 
از فيلم هاي ايراني و خارجي را در شبكه هاي اجتماعي و در 
هشتگ »ديالوگ_ماندگار«  مرور كنيم. آنچه مي خوانيد 
نمونه اي از ديالوگ هاي ماندگاري است كه در توييتر دست 
به دست شده است؛ »- قرار ما اين بود؟ تو قول داده بودي! + 
قرار چيه؟ وضع عوض شده. -  قرار اون چيزيه كه اگه وضع 
هم عوض شد پاش وايستي... كنعان«، »زمانه نو شده... اما 
مردم اين رو نمي فهمن... شيرسنگي«، »دوستات رو نزديك 
نگهدار، دشمنات رو نزديك تر... پدرخوانده«، »با زخم بايد 
ساخت، طول مي كش��ه ولي خوب مي شه... سگ كشي«، 
»دوره ات گذشته مربي... آژانس شيشه اي«، »وقتي رفتي 
نفهميدم كي رفته، حاال كه اومدي، مي فهمم كي اومده... 
گوزن ها«، »آيين چراغ، خاموشي نيس��ت... دلشدگان«، 
»من آرزو طلب نمي كنم، آرزو مي س��ازم... كمال الملك«، 

»مي دوني پدربزرگ هميش��ه چي مي گف��ت؟ قدم هاي 
بلند بردار. مي گف��ت اين طوري هم زودتر مي رس��ي، هم 
كفش هات ديرت��ر خ��راب مي ش��ن... روزي روزگاري در 
امريكا« و »خونه مون... اينجا بود... اينجا پنج تا اتاق... دو تا 
باغچه و يه حوض بود... بزرگ نبود... اما بود... سلطان«، »قرار 
شد ما بريم جبهه بجنگيم، شما هم بمونيد بچه هاي ما رو 
تربيت كنيد؛ حاال قضاوت كنيد كي كم فروش��ي كرده... 
موج مرده«، »پرواز اندازه آدم رو برمال مي كنه؛ هرچي باالتر 
مي ري باال و باالتر مي ري، دنيا از ديد تو بزرگ تر مي شه و تو 
از ديد دنيا كوچك تر!... ش��وق پرواز«، »از وقتي كه تصميم 
گرفتم ديگه نبينم، خيلي چيزا ديدم... بيد مجنون«، »اگر 
نيت يك س��اله داريد برنج بكاريد اگه نيت 10 ساله داريد 
درخت غرس كنيد، اگه نيت صد س��اله داريد آدم تربيت 
كنيد، سينماتوگراف آدم تربيت مي كند... ناصرالدين شاه 
آكتور سينما«، »سفره از صفاي ميزبان رنگين ميشه؛ نه از 
مرصع پلو... مادر«، »اگه قرار بود همه مثل هم باش��يم كه 
زندگي خيلي لوس و بي نمك مي شد!... يك عاشقانه ساده« 
و »دوست خيالي كه واقعا دوس��تت باشه خيلي بهتر از يه 
دوست واقعيه كه خيال مي كني دوستته... چه كسي امير 

را كشت؟«

آيين چراغ، خاموشي نيست

نيكيكريم�يبا»عروس«بهس�ينمايحرفهاي
آمدوبعدترباب�ازيفيلمهاي»س�ارا«،»پري«،
»دوزن«،»نيمهپنه�ان«و...س�اختفيلمهاي
»يكشب«،»شيفتش�ب«وتازهترينفيلمش
»آذر«نش�اندادفقطدغدغهحضوردرسينماو
ديدهش�دنرانداردوميخواهدنقشيفراتراز
يكبازيگررابرايجامعهزن�انايرانيبازيكند.

بهمناس�بتروززن،س�راغاينبازيگ�ررفتيم
وازاودرب�ارهنقشس�ينمادرنمايشمس�ائلو
دغدغههايزن�انوتاثيريك�هميتوانددرحل

مشكالتاجتماعيداشتهباشد،پرسيديم.

فيلمهايثبتش�دهدركارنامهحرفهايش�ما
نشانهايازاحس�اسمسووليتنسبتبهجامعه
زنانايران�يدارد.دليلاهمي�تموضوع»زنان«

برايشماچيست؟

اين احس��اس مس��ووليت از همان ابتدا و در فيلم هايي 
كه ب��ازي كردم در من ش��كل گرف��ت. با ب��ازي در آن 
فيلم ها متوجه ش��دم س��ينما تا چه اندازه مي تواند در 
مس��ير بيان توانايي هاي زنان راهگشا باش��د و در كنار 
آن به ما كم��ك مي كند و قصه هايي ت��ازه را در ذهن ما 
توليد كند. طبيعتا هميش��ه درد و رنج و مشكالت هم 
سوژه هاي دراماتيكي هستند كه قصه هاي مختلفي در 
دنياي سينما مي س��ازند، اما من از اولين فيلم حرفه اي 
كه بازي كردم، فيلم »عروس«، به نوعي با اين داس��تان  
درگير شدم؛ در فيلم »عروس« شخصيت زن فيلم زير 
بار ظلم نم��ي رود، راه خودش را ع��وض مي كند و از آن 
زندگي بيرون مي آيد. اين دقيقا هم��ان چيزي بود كه 
من هميشه و از همان سن و س��ال 19 يا 20 سالگي به 
آن فكر مي كردم. از همان روزها ذهنم درگير زناني شد 
كه زير بار تصويري كه جامعه مي خواهد به آنها بقبوالند 

نمي روند و تن نمي دهند. 
اينكهس�ينماگراندرآثارخودبهدغدغههاي
زنانجامعهميپردازند،آياتاثيريهمدربهبود

شرايطآنهادارد؟
واقعيت اين است كه ما در س��ينما براي جامعه نسخه 
نمي پيچيم يا نمي گوييم كه چه كس��ي بايد چه كاري 
انجام دهد. س��ينما در واقع همان ادبيات است و به هر 
موضوعي كه قابل اعتنا باش��د، مخاطب را احساساتي 
كند يا ح��س ش��اعرانه را در او برانگي��زد، ارتباط پيدا 

مي كند. تم��ام اين اتفاقات مي توان��د در نقش يك مرد 
تعريف شود همان طور كه ما هيچگاه فيلم »شب يلدا« 
ساخته كيومرث پوراحمد و طغيان احساسي يك مرد 
را فراموش نمي كنيم. اين اتفاق در مورد زنان هم مشابه 
اس��ت. ما مي توانيم در سينما چهره ها و شخصيت هاي 
زنان��ي را تعريف كني��م ك��ه در جامعه ام��روز مقابل 
فشارهاي موجود مي ايستند. با توجه به اينكه در جامعه 
ايراني نقش سنت بسيار قوي است، هم در اجتماع و هم 
در خانواده فش��ارهاي زيادي درس��ت و غلط به ما وارد 
مي شود. اين چيزي اس��ت كه ما يا زير بار آن مي رويم 
يا در نهايت چيزي را كه ب��اور داريم، انجام مي دهيم. به 
اعتقاد من، ماجرا و نگاه يكي از مس��ائلي است كه فشار 
آن روي زنان بيش��تر مشخص مي ش��ود چون معموال 
به آقايان پروبال بيش��تري داده ش��ده و آنها مي توانند 
آزادانه راه خودشان را بروند. اما براي زنان انجام اين كار 
به مراتب سخت تر اس��ت. به اين علت ترسيم زناني كه 
خودشان راه شان را انتخاب مي كنند خيلي مهم است 
چرا كه اين موضوع مي تواند ب��راي جوان ها كه بيننده 
فيلم هستند، كارساز باشد. به هرحال، سينما هنر بسيار 

پيچيده اي است و ما فقط براي شعار دادن نيامده ايم. 
باتوج�هبهاينن�كات،فكرميكني�دزناندر
جامعهامروزچقدردرمقايس�هباگذش�تهافراد

موفقتريهستند؟
پاييز امسال نشستي داشتيم با حضور كامپوزيا پرتوي 
و چند روانشناس و جامعه ش��ناس درباره اينكه چرا در 
چند س��ال اخير بيش��تر نقش هايي كه از خانم ها روي 
پرده س��ينما رفته، زنان ضعيف بوده. انگار اين چيزي 
است كه از ناخودآگاه جمعي مي آيد. حاال ديگر مثل آن 

زماني كه فيلم هاي »هامون«، »سارا« يا ديگر فيلم هاي 
آقاي مهرجويي ب��ه نمايش درمي آمدن��د يا مثال فيلم 
»باش��و غريبه اي كوچك« آقاي بيضايي و... كه ساخته 
مي شدند و ش��خصيت هاي زن  قوي داش��تند، نداريم 
و رفته رفته اي��ن تصوير زن قوي كمرن��گ و كمرنگ تر 
شده است. اين يك موضوع جامعه شناسي است و نياز 
به بررس��ي دارد. اما به نظر من زنان ايراني هميشه قوي 
بودند. اكثريت زن هاي امروزي س��ال هاي سال درس 
خوانده اند و زحمت كش��يده اند؛ هرچن��د اين موضوع 
نسبي است و در مورد نسل هاي مختلف متفاوت. اما در 
نهايت ما امروز با زنان قوي تري روبه رو هستيم؛ زناني كه 
حضورشان در جامعه پررنگ تر شده. اين حضور پررنگ 
و اين حقيقت هم به اين دليل است كه در جامعه ايراني، 
هميشه تعداد زيادي از زنان هميشه فعال بوده اند و حاال 

بستر بهتري براي بروز توانايي هاي خود دارند. 
نزديكبه26سالاس�تكهدراينحوزهفعال
هستيد،ازنتيجهاينهمهس�الفعاليتراضي

هستيد؟
يكي از جمالت��ي كه گاهي به آن فك��ر مي كنم »به دنبال 
معنا گش��تن« اس��ت يعني اينكه هر كس��ي در زندگي 
چه ماموريتي دارد و زندگ��ي را چطور معنا مي كند. من با 
فيلم هايي كه بازي مي كنم يا مي سازم، دوست دارم چنين 
تصويري از معناي زندگي خودم ارايه دهم. با توجه به اينكه 
كار ما در س��ينما آگاهي دادن به مردم اس��ت، مي توان با 
استفاده از قصه فيلم ها و شخصيت پردازي ها تا حد زيادي 
اين آگاهي را ايجاد كرد؛ براي من اين دقيقا همان ماموريت 
 و تعريف معناي زندگي است كه در تمام اين سال ها به آن 

فكر كرده ام. 

با نيكي كريمي به بهانه روز  زن و درباره تاثير سينما در مسائل و دغدغه هاي زنان 
نسخه نمي پيچيم، روايت مي كنيم 

اسداهللامراييرسولآباديانسيدعبدالجوادموسوي

صدففاطمي

سيدعليميرفتاح

تلنگرتاكسينوشت

جلوي تاكسي نشسته بودم. راديو روشن بود و گوينده داشت به مناسبت هفته درختكاري از فوايد درخت مي گفت. ياد 
درختي افتادم كه در حياط خانه قديمي مان بود؛ درختي كه رازي براي من داش��ت. روي تنه درخت قلبي كنده شده 
بود و زير آن اين نوشته بود: »تا ابد عاشق تو مي مانم... مرداد 1314.« چه جمله عجيبي. هنوز بعد از اين همه سال دلم 
مي خواهد بدانم كه در مرداد سال هزار و س��يصد و  چهارده زير آن درخت چه كسي اين جمله را براي چه كسي حك 
كرده است. كاش مي دانستم كه سرنوشت عشق شان به كجا كشيده. كاش قصه زندگي نويسنده اين جمله را مي دانستم. 
هشتاد و دو سال پيش دو نفر احساس كرده اند كه عشقي ابدي خواهند داشت و امروز من جلوي يك تاكسي نشسته 
بودم و به دو نفري كه نمي دانستم كيستند فكر مي كردم... به قلبي كه روي تنه درخت مانده بود. روي تنه درخت ها نبايد 

چيزي نوشت؛ ولي با اين وسوسه چه مي توان كرد كه نوشته ها روي تنه درختان باقي مي مانند؟

#اكسيژن_بكاريم

غرض نقشي است كز ما بازماند
اگر اين روزها درگير شرايط سخت و بحراني هستيد، اگر نمي دانيد كه چرا 
زندگي روي خوشش را نشان نمي دهد و اين صحبت هاي مهم دكتر ارسيا 
تقوا، روانپزشك را بخوانيد و كمي هم آن ذره بين انتقاد درباره همه مسائل و اخبار روز را به 
سمت خود برگردانيد: »تله هايي هستند كه هميشه با اسم هاي قشنگ در شخصيت ما 
جا خوش مي كنند. خودشيفته ها خود را شايسته مي بينند، كمال طلب هاي عصبي خود 
را »مسوول« مي بينند و به تعويق انداز      ها و اهمال كارها خود را محتاط معرفي مي كنند. اما 
شايع ترين تله دنيا، تله  شكست خوردگي و رهاشدگي است كه در آن افراد خود را قرباني 

مي بينند و كمتر مسوول... جايي بايد نشست و اين شخصيت يگانه را ترميم كرد.« 

مراقب تله ها باش 

سروشصحت


