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ﺣﺮف درﺷﺖ

ﯾﺎدداﺷﺖ

خرید اینترنتی اصالحطلبانه

اعتماد به هنرمندان

 پوریا عالمی :خوشــبختانه ما کمر همت بستیم و
تکرار کردیم و االن هم شــورای شــهر ،هم مجلس و
هم دولت از نظر ظاهری کامال تغییر کردهاند و از نظر
باطنی چیزی عوض نشده .مثال ما به یک لیست امید
در مجلس رأی دادیم که برخيشان به شوخی شبیه
است .درواقع ما فکر کردیم امید ما به این نمایندههای
لیســت امید بود ،بعد متوجه شــدیم امید اینها به ما
بــوده که رأی بدهیم و اینها بروند مجلس و . ...ببینید
چطوری شــده که االن هــر چندوقت یکبــار اعالم
میکنند لیست امید مجلس را دوباره اعالم میکنیم،
اما انگار یکهو یکی از ته لیســت امیدش درمیرود و
میرود قاطی اصولیها .به همین دلیل هنوز لیســتی
اعالم نشده .احتماال آخرش میفهمیم تنها نمایندهای
که در لیست امید مانده ،علی مطهری است که او هم
اصالحطلب نیست و اصولگراست .شورای شهر هم
همین است .محسن هاشمی یکطوری با خبرنگارها
صحبت میکند انگار هنوز نتایج شــورای شهر اعالم
نشــده و او منتظر است رئیس شــورای شهر بشود تا
تکلیف شهر و شــهرخورها و بودجهخوارها را روشن
کند .به همین مناســب بودجه شهر تهران دارد جاي
دیگــري خرج میشــود .دولت هم کــه آنطور .یک
کسانی وزیر شدند که اگر میرسلیم و رئیسی و قالیباف
رئیسجمهور میشدند ،آنها مدیر کانال تلگرام اداره
پست سلفچگان هم نمیشدند.
حرف درشت
االن شــده شــبیه این خریدهای اینترنتی .عکسی
که بهت نشان میدهند با جنسی که میآورند دم در
تحویل میدهند تومنــی هفت صنار فرق دارد .دقیقا
مثل همین رأیدادنهای ما .شما به یک چیز دیگر رأی
میدهی ،طرف یک چیز دیگر از کار درمیآید.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

دو نشست با محوریت تاریخ علم
 در راســتای ترویج علم ،مجموعه سخنرانیهایی
تحت عنوان تاریخ علم امــروز و فردا  ۲۰و  ۲۱آبان در
باغ کتاب تهران برگزار میشــود» .پابهپای ناصرخسرو
در جاده ابریشــم« و »جابر ابن حیــان ،پدر و بنیانگذار
شــیمی« عناوین این نشستهاســت .ســخنران این
نشستها ،دکتر »محمدرضا توکلیصابری« ،نویسنده
کتابهای علمی و مروج علم است .دبیر نشست اول،
دکتر »مهــدی زارع« ،عضو هیئت علمی پژوهشــگاه
بینالمللی زلزلهشناسی ،است.
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ﮐﺎرﺗﻮن ﺧﻮاب

دکتر ســیدعباس صالحــی ،وزیر فرهنگ و ارشــاد
اســالمی ،در حساب توییتر خود همزمان با روز سیزدهم
آبان به گالیه نوشته بود که چرا تاکنون رویداد سیزدهم
آبان سال  ۵۸از زبان سینمایی طرف ایرانی روایت نشده
اســت .نگارنده که از نزدیک در جریان تحقیق و نگارش
فرهاد توحیدی از رویــداد موصوف بودم ،در کامنتی به
این نکته اشــارت و وزیر را با عبارت بسماﷲ به پیگیری
مجدانــه این آرزویش دعوت کردم .حقیقت این اســت
که اغلب جوامع و از جملــه کوچولوهای خلیجفارس
به ضرورت تبیین هنری برای هویتسازی ملت  -دولت

خویش واقف شدهاند و در این مسیر با برنامه میکوشند
)بــرای نمونه میتوان به راهانــدازی اخیر موزه لوور در
ابوظبی اشــاره کرد(؛ اما سوگمندانه در ایران که دارای
هویت هنــری دیرپایی اســت ،با انــواع تنگنظریها و
مصلحتاندیشــیها موجب بــروز محدودیــت برای
هنرمندانمــان شــدهایم .نــگاه قیومیــت و صغارگونه
مقامات به هنرمندان بالیده در انقالب اسالمی همچنان
بســتهبودن امکان تولید آثار هنری را ســبب شــده و از
این تنگچشــمی ،تولیدات خودی کاهش یافته و جا در
سفره و پیشــخوان ملت برای محصوالت خارجی بازتر
شــده اســت .نگارنده نخستینبار که در ســال  ۲۰۰۴به
فستیوال سینمایی کن رفتم ،شاهد غرفه نحیف و شمار

ﭼﺎپ :ﮔﻠﺮﯾﺰ ﺗﻠﻔﻦ66795442 :

اندک تولیدات ســینمایی رژیم اشغالگر قدس بودم ،اما
پس از  ۱۲سال ،در سال  ۲۰۱۶وضعیت سینمای این رژیم
مثالزدنی است .حال مقایسه کنید با وضعیت سینمای
ایران اســالمی در همین سالها! نگارنده در دیماه سال
پیش پس از تغییرات رئیس سازمان سینمایی ،ضرورت
تغییر پارادایم مدیریت ســینما را یادآوری کرده بودم ،اما
ضروری است این تغییر پارادایم کل فرهنگ و هنر تعمیم
داده شــود تا فرهنگیــان و هنرمنــدان بهمثابه آدمیانی
متعهد و باورمند به ضوابط قانونی کشورشــان از سوی
مقامات شناخته شــوند تا آنان با فراغت بال مسئولیت
خویــش را آگاهانــه و آزادانه در پیشــبرد هنر مبتنیبر
شاخصهای ایرانی-اسالمی برعهده بگیرند.

ﺳﻬﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪى

ﺗﺠﺮﺑﻪ دﯾﮕﺮان

رواﯾﺖ ﻋﮑﺎس رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
سیبیاس :در هشت ســال ریاستجمهوری باراک
اوبامــا بهعنــوان چهلوچهارمیــن رئیسجمهــور
آمریکا» ،پت ســوزوا« که بهعنــوان عکاس در کاخ
ســفید حضور داشــت ،روزهایی داشــت که حتی
دوهزار عکس میگرفت .او اکنون در کتابش با عنوان
»اوباما« بیش از  ۳۰۰عکس را انتخاب و منتشر کرده
است .در پیشگفتار کتاب ،پرزیدنت اوباما مینویسد:
»من احتماال در هشت ســال گذشته در کاخ سفید،
با پیت سوزوا بیشــتر از خانوادهام زمان گذراندهام«.
ســوزوا گفت» :این امتیــاز بزرگی برای مــن بود ،از
داشــتن این فرصت احساس خوشبختی میکردم«.
هنگامی که از او در برنامه صبحگاهی ســیبیاس
درخواســت شــد که یک عکــس از رئیسجمهور
ســابق انتخاب کند ،گفت» :انتخابش سخت است«
و ادامــه داد» :عکسهایی که او با خانوادهاش دارد
یا عکسهایی که در کنار بچههاست یا شاید عکسی
که در اتاق عملیات هنگام تصمیمگیری برای حمله
به بــنالدن گرفتم؛ هرکدام میتواند یکی از گزینهها
باشــد .البته معتقدم مجموعه این عکسها در کنار
هم نکات بیشتری را درباره او به شما میگوید«.
یکی دیگر از نکاتی که ســوزوا بــر آن تکیه میکند،
داشــتن اعتماد کامل رئیسجمهور در این مدت است و
درباره چگونگی این اعتماد از آشــنایی خودش و اوباما
از چهار ســال قبل از حضور در کاخ ســفید یاد میکند.
بیــن آنها پیش از این اعتماد حرفهای برقرار شــده بود:

»در تمام مدت باید اعتماد کنید تا به شــما اعتماد شود،
روزها و روزها و ساعتها و ساعتها تا این رابطه برقرار
شود« .ســوزوا بارها حس خوشطبعی رئیسجمهور
را دیده بود .یکــی از این عکسها در حالی بود که یکی
از مشــاوران اوباما مشــغول وزنکردن خود بود تا ببیند
رژیمی که رعایت میکند تأثیرگذار اســت یــا نه! اوباما
از پشــت با گذاشــتن پایــش تنظیم تــرازو را بههم زده
بود .وقتی از ســوزوا پرسیده شــد ،به نظر میرسید که
»رئیسجمهور شما را تقریبا نامرئی تلقی میکرد ،انگار
گاهی اوقات شــما را در اتاق نمیدید ،اما از طرف دیگر
آیا لحظاتی وجود داشت که به نظرت برسد ،این لحظه
خیلی شخصی است ،من نباید اینجا باشم؟ یا عکس این
لحظه نباید وجود داشــته باشد؟« ،سوزوا گفت» :نه! هر
لحظه ممکن بود یک لحظه تاریخی باشــد .در لحظاتی
با خانواده ،بله فکر میکردم که باید ســعی کنم و به او
فضا دهم ،اما در لحظاتی احســاس میکردم من مردی
هســتم که باید انتظار این را داشــته باشم که هرچیزی
پیش بیاید و باید آن را ثبت کنم .پس نه! چنین عکســی
و چنیــن لحظهای وجود نداشــت« .یکی از عکسهای
جذاب ،لحظهای اســت کــه اوباما در برابــر یک کودک
خم شده اســت ،کودک )جاکوب فیالدلفیا( میخواهد
بداند آیا کامال شبیه رئیسجمهور است .این عکس یک
شــناخت دقیق میدهد از یک مرد بــزرگ در برابر یک
پســر کوچک چهارســاله .او بر موهای رئیسجمهوری
دســت میکشــد که مثل خود او سیاهپوست است .اما

یکی از مشــهورترین عکسها ،حضــور اوباما و معاون
اولش» ،جو بایــدن« ،در اتاق عملیــات بههمراه تیمی
است که عملیات حمله به بنالدن را مدیریت میکنند.
عکاس ایــن صحنه میگوید» :من از چند روز قبل حس
میکــردم اتفاقی در حال رخدادن اســت .مــا تمام روز
آنجا بودیم ،این فقط یک جلســه ۴۰دقیقهای نبود« .او
دربــاره این عکس میگوید» :شــما قویترین افراد را در
آمریکا تماشا میکنید ،واقعا چیزی وجود ندارد که آنها
نتوانند انجام دهند ،آنها قبال تصمیم خود را گرفتهاند و
فکر میکنم این چیزی اســت که منجر به اضطراب در
همه این چهرهها میشود« .راز گرفتن یک تصویر خوب
چیست؟ جواب عکاس هشتساله کاخ سفید این است:
»شــکار لحظه ،اما با توجه به روحیه و احساسی که در
موقعیت جاری اســت« .از زمانی کــه پرزیدنت دونالد
ترامپ در دفتر )کاخ سفید( مستقر شد ،سوزوا پستهای
نیشداری در اینستاگرام منتشر کرده که تصویری برخالف
هر خبر یا توییتی که تاکنون از کاخ ســفید کنونی بیرون
آمده اســت ،ارائه میدهد؛ مانند پستی از او در توییتر که
پرزیدنت اوباما را در حال گفتوگوی رودررو با مطبوعات
در اتاق کنفرانس مطبوعاتی کاخ ســفید نشان میدهد.
زیر عکس نوشــته اســت» :یک رئیسجمهور معقول
اینچنیــن با مطبوعــات تعامل میکنــد« .هنگامی که
از ســوزوا پرســیدند چرا اینطور به آقای ترامپ طعنه
میزند ،پاســخ میدهد» :به نظرم عکسهایی که پست
میکنم و جمالتی که مینویسم ،خودشان گویا هستند«.

