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w w w . e t e m a a d . i r
انتقاد ، پيشنهاد، نظرات و مطالب خود را  به نشاني اينترنتي 

mokhatab @etemaad.ir ارسال كنيد.

انتقاد ، پيشنهاد، نظرات و مطالب خود را درباره صفحه آخر به نشاني اينترنتي زير ارسال كنيد.

شش هفته با هنر ايران در كانادا
گالري كويين كانادا در پاييز امسال ميزبان دومين فستيوال »شش« هفته با هنر ايران است. 
هدف اين فستيوال معرفي هنر مدرن ايران، هنرمندان ايراني و به ويژه هنرمندان مقيم كانادا به 
جامعه جهاني است. فستيوالي كه آثار بيش از 150 هنرمند را از طريق فراخوان عمومي انتخاب 
در بخش هاي مختلفي چون هنرهاي مدرن تجسمي، فيلم، موسيقي، تئاتر و ادبيات عرضه 
مي كند. از ديگر برنامه هاي اين فستيوال برگزاري مراسمي براي بزرگداشت قباد شيوا ست. در 

نخستين فستيوال شش هفته با هنر ايران از محسن وزيري مقدم تجليل شد. 

ارديبهشت تئاتر ايران با حضور هنرمندان پيشكسوت آغاز شد
پنجمين جشن »ارديبهشت تئاتر ايران« از 16 ارديبهشت تا سي و يكم ارديبهشت ماه با 
حضور هنرمندان نامي و پيشكسوت تئاتر ايران در كنار هنرمندان شهرستان ها در تهران و 
31 استان كشور برگزار مي شود. در اين جشن هنرمنداني همچون جمشيد مشايخي، علي 
نصيريان، علي رفيعي، داوود رشيدي، رضا بابك، داريوش ارجمند، انوشيروان ارجمند، ايرج 
راد، بهزاد فراهاني، عليرضا خمسه و... حضور دارند. طي برگزاري بزرگداشت تئاتر ايران 

مسووالن، مديران و كارشناسان تئاتر كشور اين جشن ها را همراهي مي كنند. 

مصطفي پورمحمدي كه در حال حاضر رييس سازمان بازرسي كل 
كشور و در حال غايب وزير كشور آقاي احمدي نژاد بود، آمد روي 
كاناپه نشست و گفت: »فسادهاي اخير به خاطر اشتباه مردم در انتخابات 

است.« ما گفتيم: »مي فهمم... مي فهمم...«
پورمحمدي گفت: »اگر مردم از فساد ناراحتند بايد اول به خود انتقاد كنند كه چرا انتخاب 
خوبي نداشته اند و ناراحتي خود را بايد با دقت در انتخاب هاي بعدي خود نشان دهند و افرادي 

را برگزينند كه قانونمدارتر باشند.«
ما گفتيم: »مي فهمم... مي فهمم...« پورمحمدي كه روي كاناپه داشت درد دل مي كرد و هر 
چه به ذهنش مي رسيد مي گفت، به نقل از ايلنا گفت: »در انتخابات رياست جمهوري نبايد 
مردم فريب شعارها را بخورند و اگر كسي ادعا كرد كشور و مردم را به اوج اعال مي رساند، مردم 
بايد ببينند چقدر تجربه و ايده عملي دارد، زيرا اگر اشتباه كنند بايد چند سال حسرت بخورند.«   

ما گفتيم: »مي فهمم... مي فهمم...«
پورمحمدي كه تازه سر صحبتش باز شده بود باز هم مي خواست حرف بزند كه ما گفتيم: 
»آقا جان، يك چيزي بگو كه بتوانيم سوژه اش كنيم و درباره اش چهارخط مطلب بنويسيم. اين 
حرف هايي را كه شما مي زني حتي ما نمي توانيم چاپش كنيم چه برسد به اينكه سوژه طنزش 

كنيم.« پورمحمدي گفت: »حاال چي كار كنيم پس؟«
ما ديديم عمال كاري كه نمي توانيم بكنيم، از طرفي چون قضيه كامال روشن است و همه 
شيرفهم هستيم، از آقاي پورمحمدي خداحافظي كرديم و از او قول گرفتيم باز هم از اين 

طرف ها بيايد و روي كاناپه لم بدهد و درد دل كند. 
يكهو پورمحمدي برگشت و در اتاق كاناپه را كوبيد و با صداي بلند گفت: »آقاجان من 
حاضرم با آقاي احمدي نژاد شخصا و رو در رو  و چشم در چشم در حضور مردم مناظره كنم 

مشروط به اينكه اين دفعه من مرتب بگويم »بگم، بگم«. 
مصاحبه با مردم

ما: »لطفا همه چيز را اعتراف كنيد.«
مردم: »ما مقصريم. ما مسووليت پرونده هاي اقتصادي را به عهده مي گيريم. ما فساد پولي 
را قبول مي كنيم. اينها كه چيزي نيست ما حتي به اختالس 3000 ميليارد توماني هم اعتراف 
مي كنيم.« ما: »ديگه به چي اعتراف مي كنيد؟« مردم: »ما مردم در صحت سالمت عقل و 
روان حتي اعتراف مي كنيم كه وقتي اختالس كرديم همگي با هم پا شديم رفتيم كانادا بغل 
سلين ديون. همسايه شون شديم.« ما: »شما چرا در انتخابات دقت نكرديد و درست انتخاب 
نكرديد؟« مردم: »راستش... ما فكر كرديم درست انتخاب كرديم بعد گفتند اشتباه شده ما هم 
انتخابي نداشتيم حاال آقاي پورمحمدي گفته ما اول اشتباه كرديم بعد انتخاب كرديم، در حالي 

كه ما فكر مي كرديم اول انتخاب كرديم بعد اشتباه شد. خالصه يك همچين چيزي.« 
ما: »ما كه نفهميديم چي شد )اميدواريم مديرمسوول و مدعي العموم هم متوجه نشوند و 
زيرسبيلي در كنند.( خب بگذريم. اي مردم،  اي اشتباه كاران، ديگه چيزي نيست بهش اعتراف 
كنيد؟« مردم: »فعال كه آقاي پورمحمدي جز فساد پولي و مشكل اقتصادي مورد ديگري را 

نگفته. هر وقت گفت آنها را هم اعتراف مي كنيم.«
خاوري پيام داد

محمودرضا خاوري در حالي كه داشت پول هاي اختالسش را مي شمرد رو به دوربين 
گفت: »سالم، من محمودرضا خاوري ام، اينجا بغل سلين ديونه، من هم همسايه شون هستم، 

دل تون بسوزه... آي الو جريان انحرافي... «

جك تورنس )جك نيكلسون( خطاب به دلبرت گريدي )فليپ استون(: 
- آقاي گريدي، من مي دونم كه شما قبال اينجا سرايدار بوديد. من شما رو مي شناسم. عكستون رو توي روزنامه ها ديدم. شما... 

همسر و دوتا دخترتون رو تيكه تيكه كرديد و بعد مغز خودتون رو از هم پاشونديد!

فالش بك

l a s t p a g e . e t e m a d @ g m a i l . c o m
دايره

در ستايش نقد

شما حاال يه ليوان آب خنك بخوريد

- آقا نقد چيز خيلي خوبي است. 
- بله آقا گفت وگو هم خيلي خوب است. 

- اصال همه چيز رو ميشه با گفت وگو حل كرد. 
- البته گفت وگو بايد دوطرفه باشه. 

- تبعيض نبايد باشه. 
- نقد بزرگان هم الزم، بلكه واجب است. 

- اصال اول بايد بزرگان هفتادساله رو نقد كرد، بچه كه زدن نداره. 
- آقا وقتي يه طرف حرف مي زنه، اون طرف هم حق حرف زدن داره كه از 

خودش دفاع كنه. 
- شما اصال عدالت گفت وگو رو در رسانه رعايت نمي كني، مي ذاشتي من 

بيام رو خط جواب بدم. 
- گفت وگو نبايد تند و خشن باشه، ادبيات لمپني خوب نيست. 

- وقتي آدم دردش مياد خب مي گه ديگه، زياد به ادبياتش گير نديد. 
- شما يه ليوان آب خنك بخوريد. 

اينها تقريبا )نه دقيقا( بخش��ي از ديالوگ هايي اس��ت كه در برنامه سينمايي 
»هفت« جمعه گذش��ته در س��اعات پاياني شب، چپ و راس��ت از تلويزيون 
ساطع مي شد. صاحبان اين اقوال در اس��توديو و بيرون استوديو و روي خط و 

دم در مشغول نقدفشاني و مدح و ثناي نقد و گفت وگو بودند. 
خب يك طرف كه منتقد رس��مي، ثابت، دائ��م و غيرقابل تغيي��ر و دارنده 
حق تكفير و مادام العمر رس��انه ملي بود و ديگران هم از فيلمساز و تهيه كننده 
و تصميم گيرنده و معترض و خالصه از اهالي موثر و درگير در س��ينما بودند 
كه اتفاقا ت��ا همين چند وقت پيش به نظر مي آمد هيچ مش��كلي ب��ا هم ندارند 
جز منحل كردن خانه س��ينما. يكي فيلمش را كش��يده بودند پايين، فش��ارش 
رفته بود باال و به ديگري اكران مناس��ب نداده بودن��د، دردش آمده بود. دو تا 
تصويب  كننده فيلمنامه هم آم��ده بودند كه انگار متخصص فيزيك هس��ته يي 
بودند و توضي��ح مي دادند كه چطور اش��كاالت علمي فيلمنامه ها را كش��ف 

مي كنند.
 نكته جالب اين بود ك��ه يكهو همه اي��ن آدم ها طرفدار س��ينه چاك نقد و 
گفت وگو و تعامل و ادبيات س��ازنده و اين قبيل موارد ممنوعه شدند كه تا دو 
س��ال پيش اگر اين كلمات را جلويش��ان به زبان مي آوردي، آنچنان پوزخند 
معني داري )به اين معني كه اين حرف هاي بچه مدرسه يي چند منه؟( تحويلت 
مي دادند كه تا مدت ها نطقت كور مي ش��د، و باز جالب تر اينك��ه تا همين دو 
س��ال پيش، اين طرف ه��اي درگير همه در ي��ك طرف مش��غول قربان صدقه 
رفتن يكديگ��ر بودند و اين اصطالح��ات را كاالي وارداتي غرب و اس��تكبار 
مي دانستند كه مش��تي سوس��ول و روش��نفكرنما آن را به كار مي بندند. تغيير 
آدم ها در عرصه سياست تا اندازه يي قابل درك اس��ت، ولي اين بزرگواران كه 
همه مدعي كار فرهنگي هس��تند، حتما مي دانند ك��ه اين گونه تحوالت در آدم 

يك شبه اتفاق نمي افتد، كه اگر بيفتد بايد به عمق و صداقتش شك كرد. 
به هر حال مثل هميش��ه تعجب مان را فرو مي خوريم و اين همه اس��تعداد 

براي پيشرفت و تعالي را به فال نيك مي گيريم.

  پگاه 
آهنگراني

تيتر مصور| خرافه

  عباس 
ناصري

درباره شهر كتاب 

اال  اهلل 
كار روزنامه نگاري  از اصول اخالق حرفه يي  يكي  آغاز| 
»توازن« يا همان »بي طرفي« است. در اين اصل و به ويژه هنگام ارائه 
گزارش و خبر، فرد خبرنگار بايد سعي كند به نحوي اطالع رساني 
كند كه شائبه طرفداري از امري خاص و ضديت با امري ديگر به 
ذهن خواننده متبادر نشود. فلسفه وجودي چنين اصلي بازمي گردد 

به حرمتي كه يك رسانه براي مخاطب و خريدار خود قائل است. به اين معنا كه رسانه بر 
اين باور است كه ما اطالعات را در اختيار خواننده قرار مي دهيم با رعايت اصل توازن يا 
همان بي طرفي و اين خواننده يا مخاطب است كه قضاوت مي كند و به تصميم مي رسد 
كه آن موضوع چه جايگاهي دارد. نگارنده همه گاه درباره رعايت اين اصل آن داستان 
معروف مثنوي را مثال مي آورد كه شاگردي احول )يا همان دوبين كه همه اشيا را دوتايي 
مي بيند( به دستور استادش به اتاقي ديگر مي رود تا شيشه يي را بياورد، اما به دليل آنكه 
هر شيء را دوتا مي بيند، تنها شيشه داخل قفسه را هم دوتا ديده و به محاجه با استادش 
مي پردازد كه كدام شيشه را بياورد و در نهايت ماجرا استاد چون نمي تواند قانعش كند كه 
شيشه يكي است و تو هستي كه آن را دوتا مي بيني! به او مي گويد يكي را بشكن و ديگري 
را بياور. ختم اين داستان به آنجا مي انجامد كه شاگرد شيشه را مي شكند و متوجه مي شود 

كه ديگر شيشه سالمي وجود ندارد و آن بيت معروف مثنوي از زبان موالنا بيان مي شود: 
چون غرض آمد هنر پوشيده شد /  صد حجاب از دل درون ديده شد

ميانه| هفته گذشته گزارشي چند شماره يي درباره »شهر كتاب« در روزنامه كيهان 
منتشر شد كه مصداق همان بي توازني در زمينه ارائه يك مطلب و گزارش است. محتواي 
كلي اين گزارش به گونه يي تنظيم شده بود تا مخاطب و خواننده در ذهنش به اين 
قضاوت و داوري برسد كه بگويد شهر كتاب نهادي است در خدمت استكبار جهاني 
و صهيونيسم بين الملل و مروج سكوالريسم و بي ديني و در آن بويي و عطري از فرهنگ 
غني اسالم و ايران نيست، فروشگاه هاي آن تنها كتاب هاي ضد اسالم و ايران و فرهنگ 
شيعه را عرضه مي كنند. در حالي كه اصل ماجرا اين نيست و نگارنده كه سال هاست رصد 
كردن نهادها و جريانات مربوط به كتاب و نشر جزو كار حرفه يي و عالوه بر آن در زمره 
عالئق شخصي اش است، و حضور در برنامه هاي شهر كتاب )نشست ها، همايش ها و 
كالس ها( و سركشي به كتابفروشي هاي تحت اين عنوان هم همانند هر كتابفروشي ديگر 
را پي مي گيرم، با چنين تصوير و تصوري مواجه نمي شوم. درباره مباحث و ميزگردهاي 
شهر كتاب تمركز اصلي بر فرهنگ كهن ايران است. برگزاري كالس ها و مباحث ساالنه 
)تا 50 و 70 نشست در سال درباره يك موضوع( براي بزرگاني چون موالنا، سعدي، 
حافظ، فردوسي، عطار، نظامي و... مويد اين نگاه است كه متاسفانه در آن گزارش هيچ 
اشاره يي به اين برنامه ها نشد و جالب اينكه برخي منتقدان عكس اين نظر را دارند و مدام 
به مسوول برگزاري اين نشست ها اعتراض دارند كه چرا اين همه به ادبيات كالسيك 
ايران بها مي دهيد و آنها را به افراط در اين زمينه متهم مي كنند. اگر چه نظر نگارنده اين 
نيست، چون خود، شيفته مولوي و حافظ و سعدي و عطارم و معتقدم كه هر چه از اين 
بزرگان بگويند باز هم كم است و شهر كتاب بايد همين مسير را استمرار دهد. درباره 
فروشگاه هاي شهر كتاب هم وضعيت همين است با اين تفاوت كه منطق فروش كتاب 
منطقي اقتصادي است، به اين معنا كه اوال فروشگاه هاي كتاب در كل كشور از جمله 
شهر كتاب، كتاب هايي را عرضه مي كنند كه مجوز وزارت ارشاد را دارند و اگر از نظر 
گزارشگران يادشده بنگريم، ايراد بر مميزي وزارت ارشاد است ثانيا اگر كتابي بفروش 
باشد، قطعا آن كتاب در سبد عرضه قرار مي گيرد و حتي روي ويترين مي آيد، چرا كه 
چرخه اقتصادي يك كتابفروشي اگر خوب نگردد، عمال ورشكست و تعطيل مي شود. 
براي همين است كه در تمام كتابفروشي ها قرآن و مفاتيح و نهج البالغه و صحيفه سجاديه 
و مثنوي و حافظ و كليات و آثار كالسيك ادب فارسي وجود دارد، چون مردم همه گاه 
خريدار اين كتاب ها هستند، اما ساير كتاب ها به تناسب موقعيتي كه در فروش كسب 
مي كنند روي ويترين و قفسه قرار مي گيرند و به مرور جاي خود را به كتاب هاي تازه 

مي دهند. 
انجام| داستان بي توازني ما خبرنگاران در ارائه يك خبر و عدم رعايت اخالق 
حرفه يي روزنامه نگاري، اما در فضاي رسانه يي ايران و به ويژه درباره برخي نهادها 
و موسسات فرهنگي بخش خصوصي، وضعيتي حساس تر دارد، چرا كه اين اخبار 
و گزارش ها وارد فضاي ذهني برخي سياستگذاران فرهنگي مي شود و به دليل آنكه 
فكر مي كنند آنچه مي خوانند صحيح، دقيق و كامل است، لذا بر داوري و قضاوت آنان 
هم تاثير مي گذارد. در حالي كه نمي دانند برخي از اين گزارش ها ال اله ماجرا را گفته اند 

و از نقل اال  اهلل كار اجتناب ورزيده اند. 

نشر و نوشتار

  سيدابوالحسن 
مختاباد

ديدگاه
آينه هاي غبار گرفته مطبوعات

 در مستندي غبار گرفته
فيلم آينه هاي غبار گرفته در يكي از نشست هاي هفتگي يكشنبه ها در ارسباران 
نمايش داده شد و نقد و بررسي شد. اين نوشته حاصل نمايش و بحث و گفت وگوي 

بعد از نمايش فيلم است كه با حضور كارگردان و مخاطبان انجام شده است. 
مستند »آينه هاي غبار گرفته« ساخته رهبر قنبري، بر اساس اطالعات بسيار زياد 
تاريخي از مطبوعات ايران از صدر مشروطه تا زمان رضا شاه ساخته شده كه البته نه 
شامل همه روزنامه ها )كه حدود 9 هزار عنوان مي شود( بلكه با بخش اندكي از آنها 
ساخته شده است. با اين حال همين بخش اندك هم به طرز فشرده يي در اين مستند 

كار شده است. 
 مستند تاريخي در ايران به ندرت ساخته مي شود و مستند هايي كه به سياست 
يا پديده هاي سياسي مربوط شود هم خيلي كمتر و مستند هايي كه به امور فرهنگي 
تاريخي از جمله مطبوعات ساخته شود، تقريبا در حد صفر است يا اصوال ساخته 
نمي شوند يا اگر هم ساخته شوند، يا به نمايش در نمي آيند يا اگر هم به نمايش 
درآيند، مي خواهند همه چيز را در يك فرصت كوتاه بيان كنند كه همين نياز به گفتن و 
بيان كردن همه چيز در فرصت كوتاه، خود گفتن و بيان كردن را خراب مي كند. درست 
شبيه زماني كه سينماي ناطق زبان باز كرد و تا مدت ها هر چيز بي ربطي را در تصوير 
بيان مي كرد تا سخن گفتن را بعد از مدت ها سكوت و بي نطقي جبران كند و البته 
مدت ها طول كشيد تا سخن گفتن زيبايي شناختي را ياد بگيرد. اين دشواري دقيقا 
گريبانگير مستند سازي به ويژه مستند هاي تاريخي- فرهنگي ايراني هم شده است كه 

آينه هاي غبار گرفته هم از اين ضعف بي نصيب نمانده است. 
با اينكه تالش سازنده فيلم قابل تقدير است و با اينكه جامعه ايران به شدت نيازمند 
دانستن تاريخ خود، به ويژه تاريخ فرهنگ و مطبوعات خود است؛ با اين حال از نقاط 
ضعف اين مستند نمي توان گذشت و بايد به آن اشاره كرد تا در نوبت هاي آينده، از 

جانب اين مستند ساز و ديگر مستند همكارانش نيز، مستند بد توليد و ساخته نشود. 
فيلم آينه ها... به دليل انبوهي اطالعات و فشردگي زمان فيلم )حدود 80 دقيقه( 
فيلمي بد ساخت از آب درآمده است زيرا تكليف خودش با خودش روشن نيست. 
فيلم به لحاظ محتوا حالت بحر و دريا را دارد و به لحاظ فرم حالت كوزه را... و فيلمساز 
تالش دارد بحر را در كوزه قرار دهد كه بايد گفت موفق نشده و فيلم با فرم بد خود 
قادر به ايجاد ارتباط با مخاطب نيست. علت بدساخت شدن اين مستند دو مورد است: 

 مورد اول اينكه فيلم مستند بايد حتما مساله- محور و مساله گرا باشد يعني 
برشي خاص از مطبوعات را نمايش دهد نه همه جوانب مطبوعات را، مثال رابطه 
مطبوعات و قدرت، مطبوعات و زنان، مطبوعات و كاغذ، مطبوعات و نويسندگان، 
مطبوعات و تيتر ها و لوگوها، مطبوعات و سرمقاله نويسي و مقاله نويسي، مطبوعات و 
سردبير، مطبوعات و مخاطب، مطبوعات و قيمت گذاري، مطبوعات و دستگاه چاپ، 
مطبوعات و ايدئولوژي و... اما اين مستند به يكباره همه اين موارد را بدون نظم بر سر و 
صورت مخاطب مي ريزد و او را گيج مي كند و به همين دليل است كه تكليف مخاطب 

با فيلم روشن نيست و با آن رابطه برقرار نمي كند. 
مورد دوم تدوين بد اين مستند است. عباس گنجوي تدوينگر با سابقه سينماي 
ايران مي گويد هر وقت قرارداد كار امضا مي كنم يك قانون را در قرارداد مي گذارم و آن 
اينكه حين تدوين، ورود كارگردان به اتاق تدوين ممنوع است. زيرا گنجوي به تجربه 
دريافته كه كارگردان ها تدوينگران بدي هستند چراكه قدرت و توان حذف آنچه را كه 
به تصوير تبديل كرده اند، ندارند، چون به آن عالقه دارند. آقاي رهبر قنبري در پاسخ به 
مخاطبي كه از او پرسيده بود آيا شما در زمان تدوين فيلم هم حضور داشتيد؟ پاسخ داد: 

بله چهار ماه، شبانه روز!
 يك بخش خوب اين مستند، صداي روايتگر فيلم است كه صداي خود كارگردان 
است. جنس صداي روايتگر از نوعي توناليته قوي )و احتماال به دليل ترك بودن( و 
حس نوستالژيك )به دليل اشراف و عالقه كارگردان به تاريخ معاصر( صداي مناسبي 
براي دراماتيز كردن داده هاي تاريخي فيلم است و نبايد آن را با صداي عاطفي ساز 
طهماسب مقايسه كرد، زيرا جنس صداي طهماسب روايت را حزن آلود مي  كند و 
مناسب داده هاي تاريخي نيست، در صورتي كه داده هاي تاريخي اين مستند نياز به 
قدرت صدا، همراه با ايجاد حسي عبرت آموز و نوستالژيك دارد كه در صداي خود 
كارگردان اين ويژگي ها وجود دارد و اين تنها حسن فيلم است كه در پرداخت بد 
فيلم به درستي ديده نمي شود و كاربردش را به خوبي نشان نمي دهد. از صحنه هاي 
به ياد ماندني اين فيلم نشان دادن لوگوي روزنامه وقايع اتفاقيه است، كه زير آن نوشته 

شده بود: 
قيمت: اندكي از شعور شما! 

khaimehdooz@gmail. com

تفاوت دو جهان

مي گويند فرانسوا تروفو گفته بود دو 
چيز هيچ گاه با هم كنار نمي آيند؛ سينما و 
انگلستان. نمي دانم واقعا چقدر اين گفته 
را بايد جدي گرفت. شايد اين حرف به 
خاطر تجربه ناموفق تروفو در انگلستان، 
يعني فارنهايت 451، گفته شده است. اما به 
هرحال نمي توان سينما را دوست داشت و 
از سينماي انگلستان غافل بود. اخيرا مجله 
امپاير در يك نظرسنجي دست به انتخاب 
صد فيلم برتر سينماي انگلستان زده است. 
با توجه به گستردگي سينماي انگلستان 
و تنوع فراوان در ژانر، سبك، موضوع و 
جريان، قطعا اين انتخاب ها چندان دقيق 
نيست. تنها بهانه يي است براي به خاطر 

آوردن فيلم هاي محبوب ما.
   لورنس عربستان 1962

لي���ن  ديوي����د 
چه��ره م��ردي را ب��ه 
تصوير مي كش��د كه از 
ميان مايگي و متوس��ط 
بودن به بزرگي و اعتبار 
مي رس��د اما بهاي اين 
اعتبار را هم مي پردازد. 
كارگردان در فيلمي كه بيش از سه ساعت 
به درازا مي كشد، از الرنس، مردي مي سازد 
ك��ه از تضاده��اي اطراف��ش گيج ش��ده، 
ترديدها و نادانسته هايش غرقش ساخته اما 
هنوز از انگيزه سرشار اس��ت. او خود بايد 
ش��خصيت يكه يي پيدا كند تا قبايل بدوي 
را به مرز اتح��اد و ايجاد ي��ك ملت واحد 
س��وق دهد. مهم ترين همبازي پيتر اوتول 
در اين فيلم صحراهاي ب��ي آب و علف و 
چش��م اندازهاي كويرند ك��ه فيلمبرداري 
مثل ف��ردي يانگ در قطع وايد اس��كرين، 
آنها را ثبت كرده اس��ت. موسيقي موريس 
ژار براي اين فيلم هم دوس��ت است و هم 
دشمن، هم مايه تسالي خاطر است و هم 
مش��وش كننده و اضطراب آور. حماس��ه 
ديوي��د لين، حماس��ه عظيم هم��ه تاريخ 

سينماست.
  مانتي پايتون زندگي برايان )1979)

مانت���ي پايت����ون 
زندگي براي��ان يكي از 
فيلم هاي  مفرح تري��ن 
يك  سينماست؛  تاريخ 
هجويه تن��د و تيز. نكته 
جال��ب در م��ورد فيلم 
اين اس��ت كه با جرات 
مي ت��وان گفت هيچ كس در حرفه س��ينما 
جرات ساختن آن را نداشت و كساني بايد 
از تلويزيون مي آمدند تا آن را بس��ازند. از 
همان نخس��تين نماي فيلم مي شود فهميد 
كه اي��ن باالترين ح��د اس��تاندارد مانتي 
پايتون هاست )البته به شرطي كه با پايتون ها 
آشنا باشيد(. سروصداهايي كه اطراف فيلم 
به پا شد، سينماي انگلس��تان را وارد دوره 
جديدي كرد. جورج هريسون هم يكي از 

س��رمايه گذاران فيلم بود؛ همان كه به بيتل 
آرام مشهور بود.

 كفش هاي قرمز )1948)
بي دلي��ل نب��ود ك��ه 
بعد از اك��ران فيلم »قوي 
س��ياه« هم��ه نقده��ا و 
مطالب سينمايي به فيلم 
»كفش هاي قرمز«، درام 
عظيم پاول و پرسبرگ كه 
پس از جنگ جهاني دوم ساخته شد، اشاره 
كردند چرا كه اين فيلم معناي حقيقي يك 
باله سينمايي اس��ت و جايي كه هنر، باله و 
فيلم هنري با زندگي برخورد مي كنند. فيلم 
به شيوه تكني كالر فيلمبرداري شده و رنگ 
قرمز كفش هاي موارا ش��رير كه نقش يك 
بالرين جوان و پراش��تياق را ايفا كرده را به 
رنگ تيغي خون آلود در كالبد زندگي بدل 
مي كند. بازي ش��رير تركيب چشم نوازي 
است از حرارت پرش��ور و تسخيرشد گي 
ماوراي��ي. او حداقل در ابت��دا مي خواهد 
همه چي��ز را فداي باله كند و اين درس��ت 
همان چيزي اس��ت كه والبروك در نهايت 
سنگدلي از آن سوءاس��تفاده مي كند بدون 
آنكه مسووليت تسخير ذهن يك نوجوان 

ساده دل را بپذيرد.
 حاال نگاه نكن )1973)

اقتباسي  اثر  اين 
رمان  از  وفادارانه  است 
دوموريه.  دافنه  مشهور 
يكي  نكن«  نگاه  »حاال 
كه  است  آثاري  از 
فضا  دقيق  انتقال  در 
فوق العاده عمل  به مخاطبش  اتمسفر  و 
مي كند. نيكالس روگ با كارگرداني اين 
فيلم جايگاه خود را به عنوان سينماگري 
ثبت كرد  انگلستان  باهوش در سينماي 
)هر چند ديگر كمتر به اين قله موفقيت كه 
»حاال نگاه نكن« براي او ساخت، رسيد(. 
فيلم در شهر مه آلود تورين فيلمبرداري 
شده است و در نهايت تركيب چشم نوازي 
وضعيت  و  مرگ طلبي  هنرمعماري،  از 
مي دهد؛  ارائه  شخصيت هايش  رواني 
شخصيت هايي با بازي ژولي كريستي و 
دانلد ساترلند. يكي از سكانس هاي فيلم 
همچنان به عنوان صحنه يي جنجالي در 

تاريخ سينما ورد زبان هاست.
 برخورد كوتاه )1945)

برخ��ورد كوتاه يك 
ش��الق اس��ت؛ شالقي 
كه به صورت مخاطب 
مي خورد و تا سال هاي 
باق��ي  اث��رش  س��ال 
مي ماند. اين فيلم شايد 
اش��ك انگيزترين اتفاق تاريخ انگلس��تان 

باش��د. حت��ي اش��ك انگيزتر از گل هاي 
چلس��ي در فصل 2005-2004 ليگ برتر. 
فيلم، سند آشكاري است كه ثابت مي كند 
حفره هاي عميق عاطفي در وجود انسان ها 
وجود دارد و حتي در سرماي زمستان و از 
پس پالتوهاي ضخيمي كه دكمه هاي آن تا 
آخر بسته شده نيز س��ر باز مي كند. فيلم را 
انگليسي ترين فيلمي مي دانند كه تا به حال 
ساخته شده اس��ت. فيلم، داستان دوستي 
ساده  يي اس��ت كه ناگهان به درامي غريب 

تبديل مي شود.
 شاون مردگان )2004)

شاون مردگان اثري 
البته  و  زيبا  صميمي، 
مفرح است. كل قضيه 
شوخي  يك  اساس  بر 
صريح و بي پرده شكل 
ساكنان  است:  گرفته 
لندن در حال حاضر بيشتر از هر چيز شبيه 
زامبي هايي هستند كه بي هدف به اين سو 
و آن سو مي روند. حاال اگر واقعا زامبي ها 
وارد شوند، چه خواهد شد؟ اصال كسي 
به شهر  متوجه خواهد شد كه زامبي ها 
حمله كرده اند؟ اين فيلم در دوره يي كه 
كمدي هاي هراس انگيز مد روز شده اند، 
واقعا مفرح و خنده دار است. حتي اگر 
)بازيگر  پگ  سيمون  كمدي  فيلم هاي 
را  انگلستان(  طنز  سريال هاي  معروف 
دوست نداشته باشيد، باز هم از ديدن اين 
فيلم لذت خواهيد برد زيرا با اشتياق، شور 

و انرژي نوشته و ساخته شده است.
 قلب ه��اي مهرب��ان و تاج ه��اي خار 

(1948)
گزنده  هجويه  يك 
از  يكي  باال،  سطح 
جواهرهاي سياه و سفيد 
نكته  ارلينگ.  استوديو 
فيلم  كارگرداني  اصلي 
دادن  قرار  هم  كنار  در 
براي ساختن يك  تمام عناصر مطلوب 
كمدي است، آن هم درست در سال هاي 
پاياني جنگ جهاني دوم. درست به همين 
است  ديدني  و  هنوز جذاب  فيلم  دليل 
اصال هم مهم نيست كه در چه دوره يي يا 
براي چندمين بار فيلم را مي بينيد. سر الك 
گينس در هشت نقش ايفاي نقش مي كند و 
همه همچنان از همين استادي او در ايفاي 
نقش هاي مختلف حرف مي زنند. اما قطعا 
ارزش هاي فيلم تنها به بازي او محدود 

نمي شود.
 قطار بازي )1996)

فيلم دني بويل درست از همان تاريخي 
كه به نمايش درآمد، به يك پديده فرهنگي 
تبديل شد؛ پديده يي كه شايد دقيق ترين 

تصوير از دهه 90 اروپا را ارائه مي دهد. 
فيلم، يك كمدي سياه است اما اين تنها 
درستي  به  را  فيلم  كه  نيست  توصيفي 
بايد  سياه  كمدي  به  شايد  كند.  وصف 
سوررئال،  خارق العاده،  مثل  صفت هايي 
تراژيك و بي رحمانه را هم اضافه كنيم. هر 
فيلمي را شايد بشود با 
يك يا حداكثر دو صحنه 
به ياد آورد اما صحنه هاي 
اثر  اين  در  به يادماندني 
اندازه محدود  به همين 
نمي شود. قطار بازي نه 
اعتياد را محكوم مي كند و نه سياست هاي 
حال  عين  در  اما  را  تاچر  مارگارت 
محكم ترين ادعانامه عليه هردو به حساب 

مي آيد.
  قهرمان محلي )1983)

قهرمان محلي را يكي 
از بامزه تري��ن فيلم هاي 
مي دانن��د.   80 ده��ه 
تض��اد مي��ان يك��ي از 
ش��هرهاي كوچ��ك و 
بي سروصداي انگلستان 
با ش��ركت بزرگ نفتي اي كه مي خواهد 
سرمايه گذاري هنگفتي در آن راه بيندازد، 
مايه اصل��ي كمدي اثر اس��ت. ام��ا نكته 
اصلي در احترامي اس��ت ك��ه فيلم براي 
شخصيت هايش قائل است. همه در فيلم 
حق دارند س��خن بگويند و ب��ه همه اين 
فرصت داده مي شود كه داليل شان را براي 
ديگ��ران توضيح دهند. فيلمس��از همين 
احترام را براي مخاطبانش هم قائل است. 
ش��ايد به همين دليل هم در 10 فيلم برتر 
تاريخ انگلستان توانسته براي خود جايي 

دست و پا كند.
 من ويتنيل )1987)

فيل��م، ش��اهكاري 
اس��ت كه كمت��ر ديده 
ش��ده اس��ت. يكي از 
كم خ��رج  تولي��دات 
انگلس��تان  س��ينماي 
كه ب��ا حداق��ل بودجه 
س��اخته ش��ده و حتي با گذر س��ال ها 
همچنان ديدني اس��ت. لحن ش��وخي 
و ج��دي ب��ه تن��اوب در فيل��م عوض 
مي ش��ود و س��ويه هاي هج��و نيش دار 
چن��ان در فيلم گزن��ده از كار درآمده اند 
كه خاط��ره ديدنش تا مدت ه��ا همراه 
تماشاگر مي ماند. تضاد ش��هر و روستا 
و زندگي در يك آپارتمان دانش��جويي 
كه ت��ا خانه روس��تايي محق��ري امتداد 
مي يابد، حيرت انگيز است. سال ها بعد، 
از كارگ��ردان فيل��م بروس رابينس��ون 
پرسيدند چه چيز باعث ش��د اين فيلم 
كوچك و پرهزينه چني��ن توجه ها را به 
خود جلب كن��د و او در جواب گفت: 

»هيچ آشغالي در فيلم نگذاشتيم.«

10 فيلم برتر تاريخ انگلستان به انتخاب امپاير
سينما با طعم چيپس و ماهي

قيمت بازار  )تومان(نوع سكه
662 هزارتمام سكه بهار آزادي طرح قديم  
651 هزار تمام سكه بهار آزادي طرح جديد 

329 هزار نيم سكه بهار آزادي 
178 هزارربع سكه بهار آزادي 

103 هزارسكه يك گرمي 

قيمت بازار  )تومان(نوع ارز
1669دالر امريکا

2224يورو
2760پوند انگليس
455ريال سعودي
459درهم امارات

   تاللو|استنلي كوبريك

اينجا بغل سلين ديون است 
 آي  الو جريان انحرافي

دور دنيا در 10 روز

عجيب ولي واقعي

آيا تا به حال چيزي راجع به همايش 
قصدمان  شنيده ايد؟  كتابخواني«  »ماراتن 
پيشداوري نيست اما بعيد به نظر مي رسد 
در جامعه يي كه كتاب در سبد خريد خانوار 
جايگاهي به مراتب پايين تر از وسايل تجملي 
و حتي بدون كاربرد دارد، پيگيري مسابقات و 
همايش هاي كتابخواني مقوله يي جذاب براي 
مردم محسوب شود، اما آنچه براي ما ممكن 
است جالب و شايد غيرقابل باور جلوه كند اين 
است كه ساالنه در دپارتمان ادبيات دانشگاه 
كاليفرنيا موزه نيوبدفورد در ماساچوست و... 
مسابقه كتابخواني برگزار مي شود؛ مسابقه يي 
كه تنها به خواندن كتاب اكتفا نمي كند، بلكه به 
كسب دانش از كتاب نيز توجه دارد. گروه هاي 
مختلف از اقشار گوناگون، روزنامه نگاران، 
چهره هاي فرهنگي و گاه حتي چهره هاي 
هنري مشهور در آن شركت مي كنند و هر 
يك از آنها بايد حداقل 24 ساعت بي وقفه 
رماني را با صداي بلند و البته رسا براي حضار 
بخواند اما يكي از نكات شگفت  پيرامون 
برگزاري همايش هايي چنين اين است كه 
در سال هاي اخير آنقدر استقبال عمومي از 
»ماراتن كتابخواني« زياد بوده كه عالقه مندان 
به شركت در مسابقه بايد از ماه ها پيش آمادگي 
خود را اعالم مي كردند تا در ترافيك مشتاقان 
كتابخواني عقب نمانند. يك بار ديگر اين 
واقعه را در ذهن مرور كنيد. »ماراتن كتابخواني« 
در نقاط مختلف دنيا آنقدر با استقبال مواجه 
منتظر  انتظار  ليست  در  بايد  كه  مي شود 
بمانيد. حاال ذهن تان را معطوف به اين خيال 
خوشايند كنيد كه اگر بنا باشد در ايران چنين 
مسابقه يي برگزار شود به نفس انجام ماجرايي 
از اين دست همگان چقدر خواهند خنديد! 
حال رجعتي دوباره داشته باشيم به ماراتن 
كتابخواني در نقاط گونه گون جهان. ركوددار 
طوالني ترين كتابخواني باصداي بلند از آن 
ديپاك شارما باجاگين از كشور نپال است؛ 
مردي كه با شركت در همايش كتابخواني 
»ماراتن  ركورد   2008 سال  در  كشورش 
كتابخواني« را به 113 ساعت و 15 دقيقه 
رساند.  او 17 كتاب مختلف از 13 نويسنده 
جهاني را طي اين ساعات براي حضار خواند. 

  ديبا داودي

 محسن خيمه دوز


