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شامره ششم، خرداد 2۱۳۹۲

سخن سردبیر؛ هر چهار سال یک بار

 دوباره انتخابات ریاست جمهوری و فوتبال هیجان را به جامعه 
ایرانی برگردانده است .   

 ایران، نکونام، خاتمی، خلعتبری، هاشمی، رضایی، قوچان نژاد،  
روحانی، رای، غرضی، جلیلی، عارف، انتخابات، والیتی، قالیباف، 

حداد و نجات کشور آشنا ترین کلمات و اسامی هستند که بر سر 
زبان ها جاری است.  

 در ایران امروز فوتبال و سیاست بد جور به هم گره خورده است،  
هر وقت تیم فوتبال قرار است به جام جهانی برود، تمام کشور 
بسیج می شود تا با توسل به دعا و راز و نیاز بی برنامه گی های 

ناشی از عدم مدیریت صحیح را جبران کنند.  
  در هر چهار سال ملتی که با مشکالت زیادی در زندگی روزمره  

خود دست و پنجه نرم می کنند با توپ گرد و یازده سرباز در 
مستطیل سبز چند صباحی دلشان به بودن در کنار تیم های معتبر 
در جام جهانی خوش است. وقتی اندکی برنامه وجود دارد برنده 

میدان می شویم و در چهار سال بعد بدون برنامه بازنده می دانیم.  
 در سیاست نیز اکنون مردم در سرگردانی خدا خدا می کنند کسی  

بیاید تا زندگی را کمی برایشان آسان تر کند، غافل از اینکه 
رییس جمهور پشتوانه مدیریتی و برنامه ریزی همراه با گروهی 

کار شناس کار بلد می خواهد.  
 در این سو هم هر چهار سال یک بار نامزدهای انتخاباتی برای  
کسب کرسی ریاست جمهوری با هم رقابت می کنند و هر کدام 

حرفهایی را می زنند که به مذاق مردم خوش آید، اما دریغ که 
دردی از هزاران درد این ملت کم شود و اوضاع بسامان شود،  

  هر چه باشد عرصه انتخابات و فوتبال به ما می آموزند که  
معیارهای مشخص و معینی برای رسیدن به پیروزی و کسب 

مدارج باال تر وجود دارد و در میان این معیار ها،  
 رعایت حقوق افراد، جوانمردانه رفتار کردن و رقابت داشتن،  

 شناخت امکانات و توانایی ها،  محدودیت ها و فرصت ها اصولی 
هستند که بدون تکیه به آن ها نمی توان قدم های بزرگ تر و جدی 
تری برداشت. در تابلو بدنبال این هستیم تا بدانیم راه رسیدن به 

این اصول و معیار ها چیست؟  

http://tableaumag.com/
https://www.facebook.com/TableauMagazine
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روز ۲۸ ماه مه، گروهی از مدافعان 
محیط زیست در اعرتاض به طرح 

دولت رجب طیب اروغان برای 
تخریب پارک گزی در استانبول و 

احداث یک مجتمع تجاری، دست 
به اعرتاض زدند. دیری نپایید که این 

اعرتاض مساملت آمیز با حمله نیرو های 
پلیس به خشونت کشیده شد. همین 

موضوع موجب شد تا گروه های 
مختلف در حامیت از مدافعین محیط 

زیست به میدان تقسیم آمدند. با 
هجوم چند باره پلیس در روزهای 
بعدی و عدم عقب نشینی دولت؛ 

ده ها هزار نفر از معرتضین که میدان 
تقسیم در قلب شهر تاریخی استانبول 

را به اشغال خود در آورده بودند، 
خواسته تازه ای را طرح کردند: برکناری 

حکومت. 

عکس ها از: فرشاد محمدی
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عکس از: هوتن سالمت
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توکا فرزند منوچهر نیس��تانی ش��اعر درگذش��ته و برادر 
مانا نیس��تانی کاریکاتوریست اس��ت. وی در سال ۱۳۶۶ 
از دانش��گاه عل��م و صنع��ت ای��ران در رش��تٔه معامری 
فارغ التحصی��ل شده اس��ت. او فعالیت حرف��ه ای خود را 
از س��ال ۱۳۵۸ با هفته نامه »کت��اب جمعه« به رسدبیری 
احمد شاملو آغاز کرد. توکا سابقٔه همکاری با بیش از ۵۰ 
نرشی��ه را در کارنامه اش دارد و تابه ح��ال ۲ بار به عنوان 
بهرتین کارتونیست در جشنوارٔه مطبوعات ایران انتخاب 
شده است. توکا در سال ۱۳۸۹ از ایران رفت و در تورنتو، 
کانادا سکنی گزید. توکا قرار است با » تابلو« همراه باشد 
و در هر ش��امره یکی از کارهای خودش را روی این تابلو 
نص��ب کند. این بار توکا در ویدیویی که س��اخته یکی از 

کارتون هایش را اینگونه رشح می دهد.

http://www.youtube.com/watch?v=3RSqXU8cv-c
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یک مسجد
»امیر« یکی از بچه های مسجد محله ای در تهران 
بود. کس��ی که تجربه حضور چندماهه در جنگ را 
دارد و بعد از آن نیز تا مدت ها در قالب بس��یجی 
فعال با پای��گاه مقاومت محله هم��کاری می کرد. 
مدتی طوالنی س��ت که دیگر به مس��جد منی رود: 
»دیگه خس��ته شده بودم، ش��ا وقتی به نسل اول 
بچه های مس��جد محله نگاه می کنید همه به قول 
بچه ه��ا امروز ته بچه مثبت بودند. درس��ته ما هم 
عش��ق اس��لحه و ایست بازرسی داش��تیم، ولی در 
کنارش درس��مون هم می خوندیم و مواظب بودیم 
که تو محله کار اش��تباهی نکنیم. برای ما مس��جد 
حرمت داش��ت.« اشاره ای به یکی از بنگاه دارهای 
محل��ه می کند و ادامه می دهد: »مثال فکر می کنی 
اگه بچه های قدیمی مس��جد بودن��د عمرن اجازه 
می دادن این کپک همه کاره پایگاه بش��ه و اس��م 
مسجد را تو محل لکه دار کنه. همه افتخارش اینه 
ک��ه تو قضای��ا ۸۸ زن و بچه م��ردم را کتک زده و 
حاال هم رئیس پایگاه کردش ارش��د و داره رس��می 

سپاهش می شود.«

نسل جدید بس��یجی های مسجد دارای تحصیالت 
پایی��ن هستند:»بیش��ر این جوجه بس��یجی ها که 
می بین��ی ول معطل ه��ای محل هس��تند که جمع 
می ش��ن توو مس��جد و همش��ون را بذاری را هم 
دپیلم هم ندارند. یک رسی بی سواد که چون کفگیر 
ب��ه ته دیگ خ��ورده اینجا هس��تند.«. وقتی حرف 
انتخاب��ات می ش��ود »امیر« از جریانات هش��تاد و 
هشت می گوید:»به نظر من که انتخابات یک چیز 
کامال بی معنی ش��ده و مردم باید بفهمن که همه 
ش یک بازی مسخره است.« و در حالی که گوشی 
موبایلش را به دست می گیرد ادامه می دهد:»مگه 
اس. م. اس جدید را نشنیدی، می گن شورای نگهبان 
تهدی��د کرده اگ��ه داوطلب ها ب��ه رد صالحیت ها 
اعراض کنند این ش��ورا اس��م رئیس جمهور را نیز 
اع��الم می کند!« بع��د از ای��ن می خندد:»باید برم 
دوست من، ما یک جور رسکار بودیم، شا هم یک 

جور.« و می رود. 

هامن مسجد، بعد از مناز مغرب
 »حاج آقا ربانی« امام جاعت مس��جد منرب رفته 

است:»ببینید دوس��تان من، باید مراقب باشیم که 
انتخامبون کس��ی نباشه که به انقالمبون ومیراثی که 
از امام به دس��تمون رس��یده رضبه بزند. کسی که 
م��دام از رابطه با آمریکا ح��رف می زند خطرناکه، 
کسی را انتخاب کنید که قلبا به والیت فقیه اعتقاد 
داره نه نقش بازی می کنه، کسی که به خون شهدای 
ما و ارزش هایی ک��ه به خاطرش جنگیدیم خیانت 
نکند.« با صلوات جاعت سخنان او به نوعی مورد 
تائید قرار می گیرد و او ادامه می دهد »انش��اء ا... 
در روزهای منده ب��ه انتخابات مصادیق حرفایم را 
به ش��ا می گم تا با چشان باز انتخاب کنید و دل 
رهرب را از خودتون ش��اد کنید، ی��ک صلوات دیگه 

بفرستید.« و مناز عشاء را می خواند.
 

مسجد، بعد از مناز
تع��دادی بچه نوجوان و جمع��ی پیرمرد حاج آقا 
ربانی را دوره کرده و از او سئوال می کنند. »حامد« 
یک رای اولی ست و  بلند، بلند حرف می زند:»آخه 
حاج آق��ا چه تضمینی وجود داره که تش��خیص ما 
درس��ت باش��ه، مگه رئیس جمهور قبلی همٔه این 
صفات را نداشت! چرا یک دفعه به اینجا رسید که 
به همه چیز پشت کرد؟!.« و کسی که چند سال از 
او بزرگ تر بود حرفش را ادامه می دهد:»حاج آقا ما 
می دونیم آقا به کی نظر داره ولی منم نگران آینده 
م ک��ه همه چی��ز مثل این رسی نش��ه.« و زیر لب 
زمزم��ه می کند:»تازه احمدی نژاد زبان عامه را بهر 
می فهمید، چرا منی گن رئیس جمهوری می خواهیم 

که درد مردم را بفهمه.« و با دلخوری از جمع جدا 
می شود و از مسجد بیرون می رود. 

یک اتوبوس 
 »مرتضی« هنوز به ۱۷ س��الگی نرس��یده و یکی 
از بی ش��ار بچه هایی س��ت که ه��ر روز صبح از 
حاش��یه به مرکز یا باالی ش��هر می آیند. » بچه های 
پایین شهر به این خط می گن »گفتگوی متدن ها« ، 
داداش ما هر روز صبح زود از سه راه خزانه تا اینجا 
می کوبیم برایی یک لقمه حالل.« می خندد: »بین 
ما همه تیپ آدم ش��اغل می بین��ی، از یک کارمند 
متام وقت هم بیش��ر کار می کنیم ولی کیه که قدر 
ما را بدونه!« هنگامی که »مرتضی« مشغول حرف 
زدن است از رادیو اتوبوس صدای »محسن رضایی« 
کاندیدای ریاست جمهوری می آید که از برنامه های 
خ��ود می گوید، جایی که حرف از ت��داوم یارانه ها 
می زن��د و وعده می دهد که یاران��ه هر نفر ایرانی 
را به صد وده هزار تومان در ماه افزایش می دهد. 
»مرتضی« در حالی که با دقت به حرفهای او گوش 
می ده��د می گوید:»ببینم داداش م��ا هم جزء اون 
نفرات ایرانی هس��تیم! ما که تا حاال یک قرون هم 
از اینا کاس��ب نش��دیم، به قول ننه ام شناسنامه ما 
سالهاس��ت که باطل شده و کس��ی ما را منی بینه.« 
دوب��اره می خندد: »به قول آق��ام فردین، خدای ما 
ه��م کریمه.« و ب��ه جمع دوس��تانش در آن طرف 

اتوبوس می پیوندد. 

هامن اتوبوس، جای دیگر
دو مرد، یکی مس��ن و دیگری جوان تر، با حرارت 
از انتخابات می گویند و حرف های پخش ش��ده از 
رادی��وی اتوبوس را نقد می کنند. مرد اول مس��ن تر 
و پرحرف تر اس��ت و مثل متام هم نسالنش از زمان 
ش��اه رشوع می کند تا به امروز می رسد:»واقعا فکر 
می کنی��د از این کلی گویی می ش��ه چیزی فهمید، 
به هر چی ش��باهت داره این حرفا جزیک برنامه، 
همه ش ش��ده ادع��ا و ش��عار!.« و مخاطب جوان 

»بیشرت این جوجه بسیجی ها که 
می بینی ول معطل های محل هستند 

که جمع می شن توو مسجد و 
همشون را بذاری را هم دپیلم هم 
ندارند. یک رسی بی سواد که چون 

کفگیر به ته دیگ خورده اینجا 
هستند.«
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ترش:»این حرف ش��ا را قبول دارم ولی باالخره از 
بین همین به قول ش��ا ش��عار و ادعا باید به یکی 
رای داد. معتقدم می ش��ود ش��عار ها را با گذشته و 
سابقه افراد مقایسه کرد و به یک شناخت رسید...« 
مرد مس��ن:»چرا فکر می کن��ی رای تو مهمه؟ مگر 
۸۸ ک��ه همه با ش��ناخت به میرحس��ین رای دادن 
چی ش��د؟ چرا فکر می کنی قرار اون اتفاقی بیافته 

که مردم انتظار دارن؟ مش��کل این��ه که ما حافظه 
تاریخی نداریم و همه ش دوس��ت داریم توو یک 
چرخه باط��ل هی تک��رار کنیم و تک��رار!.« و مرد 
جوان :»این جور که منی شه! هی نق بزنیم و کاری 
نکنیم و بعد منتظر بهر شدن اوضاع باشیم! از یک 
جای��ی باید رشوع کرد، یک عملی، رفتاری، این نیاز 
امروز ما برای خارج ش��دن از بحرانه.« و مرد مسن 
ب��ا خنده:»گفتی بحران، اینا که معتقدند همه چیز 
عادی و اصال بحران��ی وجود نداره و این انتخابات 
هم مثل دوره های قبله!.« و مرد جوان :»ولی ما که 
می فهمیم اوضاع بحرانیه باید یک کاری بکنیم!« و 
مرد مسن :»عزیزم فهم ما که مهم نیست، فرق من 
وتو همین��ه! تو فکر می کنی واقعا نظر تو مهمه و 
من مطمئنم از این خرب ها نیست و ما فقط سیاهی 
لش��کریم. اگه تو دوست داری دوباره بهت توهین 
بش��ه و رایت به بازی گرفته بشه برو رای بده و به 
هر کسی که می رسی اونو هم تشویق کنی که رای 
بده.« مرد درحالی که بلند می شود تا برود، دستی 

»چرا فکر می کنی رای تو مهمه؟ مگر 
۸۸ که همه با شناخت به میرحسین 
رای دادن چی شد؟ چرا فکر می کنی 

قرار اون اتفاقی بیافته که مردم 
انتظار دارن؟ مشکل اینه که ما 

حافظه تاریخی نداریم و همه ش 
دوست داریم توو یک چرخه باطل 

هی تکرار کنیم و تکرار!«

به ش��انه مرد جوان می زند:»ولی من 
برای خودم و دوس��تام احرام قائلم و 
هیچوق��ت توصیه منی کن��م که کاری 
بکن��ن بش��ون توهی��ن بش��ه، یادت 
باش��ه گام اول برای هر کاری اینه که 
دیده بش��ی و بهت احرام بذارن.« و 
خداحافظی می کند و از اتوبوس پیاده 

می شود.
 

ایستگاه آخر
 »مرتض��ی ریزه«، »محم��د آکتور«، 
»صادق تیر چراغ برق« و همٔه بچه ها 
از اتوب��وس پیاده می ش��وند و با هم 

می خوانند »ما بچه های پایین..... 

یک خانه دانشجویی
 »رض��ا« مدیریت رس��انه می خواند 
و بچ��ه ای مذهبی س��ت ک��ه معتقد 

است:»باید بپذیریم آنچه از مذهب به ما آموخته اند 
تنها یک برداش��ت از مذهب اس��ت، برداش��تی که 
معتقد به هیچ گونه آزادی در تفس��یر نیست.« او 
که پدرش آخوند است و اصلیتی مشهدی دارد ادامه 
می دهد:»واقعا اینطور نیس��ت که همه علاء مثل 
علی خامنه ای و دارودس��ته اش فکر کنند، ش��ا به 
عملکرد سیستانی نگاه کنید، او می تواند به راحتی 
امام خمینی عراق ش��ود ولی ای��ن کار را منی کند.« 
هم خانه ای دیگر او »محس��ن« اهل کاشمر است 
و ارش��د روان شناس��ی از دانش��گاه عالم��ه دارد، 
»محس��ن« می گوید:»مذهب از نظر من یک بازی 
ذهنی و انسانی س��ت و به نوعی قدرت سازگاری 
انس��ان در طبیعت را نش��ان می دهد. شا اگر به 
این فک��ر کنید چگونه از بین هزاران گونه جانوری 
و گیاهی تنها انس��ان توانس��ته به راز ماندگاری در 
زمین دست یابد، بهر می توانید به جایگاه مذهب 
در زندگی انسان پی بربید.« او »مشایی« را از نظر 
طرح چنین مباحثی تحسین می کند:»وقتی در یکی 

از نشست های مشایی در دانشگاه امیرکبیر حارض 
شدم حرف هایش براییم خیلی جذاب بود، او مبحث 
چندخدایی را با زیرکی مطرح می کرد و قصد داشت 
بطور غیرمس��تیقم به مخاط��ب خود حالی کند که 
اساس مذهب و خدا ریش��ه در جغرافیای انسانی 
دارد و همین جوان ش��یعه دوآتشه اگر در تبت یا 
هند متولد می ش��د احتاال یک بودا، هندو، سیک 
و ی��ا حتی ی��ک چندخدایی دوآتش��ه می بود!.« او 
مشایی را یکی از عجایب ج. ا می داند:»اگر مشایی 
تایید می ش��د حتا به او رای می دادم. معتقدم او 
می تواند بس��اط چنین حکومتی مبتنی بر حاقت 
توده ها را جمع کن��د و این کار را با   هان ادبیات 
خاص این توده ها انجام می دهد.« برای »محسن.« 
جالب اس��ت که مش��ایی با چه پش��توانه ای حرف 
هایی چنی��ن ساختارش��کنانه می زند:»زیاد به این 
فکر کردم ولی به نتیجه ای نرس��یدم! اما خوشحامل 
ک��ه حتی به همین می��زان هم جهل مردم از طرف 

عکس ها از: هوتن سالمت



15شامره ششم، خرداد 14۱۳۹۲ شامره ششم، خرداد ۱۳۹۲

کس��ی که در حاکمیت  مورد خطاب و متسخر قرار 
می گیره! یادمون باش��ه که بیشر حاکان روی این 
جهل سوار می ش��وند و قدرتنایی می کنند و کمر 
کس��ی بین آنهاس��ت که قصد اصالح آن را داش��ته 
باشد. احمدی نژاد تجلی واقعی یک مذهبی خرافه 
پرست عملگراس��ت. جامعه ما به او و اندیشه اش 
نیاز داش��ت تا بفهمد این خرافه ه��ای مذهبی در 
عم��ل چه بردی دارن��د و تا چه ح��د می توانند به 
خوشبخت ش��دن ما کمک کنند!.« و امیدوار است 
ک��ه این بار حافظه تاریخ��ی مردم ما این فاجعه را 

فراموش نکند. 

شب، بازگشت بچه ها به خانه
بچه ه��ا در اطراف میدان انقالب منتظر تاکس��ی 
هس��تند تا به خانه برگردند. بع��د از مدتی توقف 
ماشینی آن ها را سوار می کند و مقداری پایین تر یک 
آخوند جاافتاده به آن ها می پیوندد. راننده ماشین 
داش��ت مصاحبه »جلیلی« را از رادیو گوش می داد 
و می گف��ت »ازش معلومه که مس��لمونه! همه ش 

حرف والیت و اس��الم را می زن��د، آدم حس می کنه 
که برای خودش یک امامه.« و رو می کند به مسافر 
آخوند:»درس��ت منی گ��م حاج آق��ا؟ می گن علا و 
روحانیت همه از جلیلی حایت می کنن؟.« مسافر 
عصبانی می ش��ود:»اینو از خودشون درآوردن، مثل 
احمدی نژاد که گفنت مس��لمونه ول��ی خدا لعنتش 
کنه که دین مردم را نابود کرد.« عصبانی ادامه می 
دهد:»احمدی ن��ژاد آبروی دین را ب��رد، دیگه برای 
مردم اعتقادی نذاشنت و هنوز هم منی خوان دست 
از رس اعتق��ادات این مردم بردارن��د. منی دونم اینا 
از کجا ماموریت دارن ولی تا اینجا که کارش��ون را 
عالی انجام دادن.« و رانن��ده متعجبانه :»حاج آقا 
هم��ه که حرف از دیانت این آقا می زنن« مس��افر 

آخوند در سکوت روبروی مسجد پیاده می شود.

یک نهاد انقالبی
همٔه نهادهای انقالبی فضایی نزدیک به هم دارند 
و افرادی که در آن شاغل هستند سعی می کنند به 
یک م��دل خاص رفتار کنند. رقاب��ت اداری در این 

فضا ها چون برحس��ب شایس��تگی نیست و بسته 
ب��ه نزدیکی کارمندان به رسچش��مه قدرت اس��ت، 
جایگاه ش��ان فرق می کند.»مش عب��اس« آبدارچی 
ای اس��ت که با بیش از ش��صت س��ال س��ن هنوز 
کار می کند:»اینجا کس��ی به چیزی اعتقاد نداره و 
هم��ه ادا درم��ی آرن! همین آقای نفیس��ی قبل از 
اینکه مدیر بش��ه یک کارمن��د معمولی بود و یک 
اخالق دیگه ای داش��ت، حاال خدا را بنده نیست و 
دیگه منی ش��ه فهمیدش. دیروز به خاطر اینکه کره 
ناهارش را یادم رفت بیآرم یک جوری بام رفتار کرد 
که انگار... خدا رحم کرد که رئیس اداره نش��د.« او 
اهل مراغه اس��ت، ته لهجه ای ترکی دارد و همیشه 
در اتاق��ش جامن��ازی پهن اس��ت:»من ک��ه گمون 
منی کنم کس��ی اینجا دین درست و حسابی داشته 
باشه، همه راحت دروغ می گن، پشت رسهم حرف 
می زنن، اصن معلوم نیست چه نونی می خورن که 

اینجور شدن مردم؟!.«
 

هامن واحد، اتاق دیگر
»حامد« مس��ئول رواب��ط عمومی دفر اس��ت و 
هروقت آقای »نفیس��ی« نیس��ت تا می شود پشت 
رسش ح��رف می زند، ح��رف زدنی که م��ورد تایید 
چن��د کارمند دیگ��ر واحد ه��م قرار می گی��رد. او 
می گوید:»آدم به این حقیری تا حاال ندیدم، آخه تو 
که تا دیروز به همه اینا فحش می دادی و هروقت 
با هم می نشس��تیم هرچی بود بش��ون می گفتی! 
ح��اال آقا برای ما چفیه می زند و توو همه مراس��م  

رشکت می کنه و هی هم آقا، آقا می گه!.« 

اتاق آقای مدیر، وقت غروب
انتخاب��ات  از  هیج��ان  ب��ا  »نفیس��ی«  آق��ای 
می گوید:»مگه الکی که اجازه بدن امثال رفسنجانی 
و اصالح طلب های وطن ف��روش بیآیند، ما انقالب 
کردیم، این همه ش��هید دادیم و بدبختی کشیدیم 
که حاال حکومت را دو دس��تی تقدیم آمریکایی ها 
و عواملشون بکنیم. سی سال داریم از والیت فقیه 
و حکومت اس��المی حرف می زنیم حاال یک دفعه 
هم��ه چی��ز را فرام��وش کنیم و بکش��یم کنار، اگه 
حکومت را می خواهند،خودش��ون را آماده هزینه 
ه��اش بکنند.«:»حامد« نیز س��عی می کند در این 
متینگ انتخاباتی رشک��ت کند:»یعنی اصولگرا ها تا 
آخر ایس��تادند حاجی!.« و به جای آقای »نفیسی« 
»محم��ود« که از واحد بغل به جمع اضافه ش��ده 
ادامه می دهد:»آقا اصولگ��را و غیر اصولگرا نداره، 
هر کی ش��یعه و به والیت اعتقاد داره باید پای آقا 

بایستد.«

»احمدی نژاد آبروی دین را برد، دیگه 
برای مردم اعتقادی نذاشنت و هنوز 

هم منی خوان دست از رس اعتقادات 
این مردم بردارند. منی دونم اینا از 

کجا ماموریت دارن ولی تا اینجا که 
کارشون را عالی انجام دادن.«

عکس از: سپنتا
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هر چهارس��ال یک بار با نزدیک  شدن به انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری در ایران فض��ای گفتنانی باز 
شده این فرصت را به گرایش ها و تفکرات متفاوت 
سیاس��ی می دهد ک��ه کمی بیش��ر از دغدغه ها و 
مطالبات خود بگویند. اما موضوعی که همیشه در 
این س��ی و چهار سال و ده دوره گذشته انتخابات 

ست  یا جمهوری برای حداقل ر
از  نیم��ی 

مع��ه  جا
چالش  مورد 

ق��رار گرفته اصل 
پان��زده  و  ص��د 
اساس��ی  قان��ون 
موضوع  اس��ت. 
در  بحث  م��ورد 

قان��ون  اص��ل  ای��ن 
اساسی واژه »رجل« است 

ک��ه برخی آن را به معنی مرد 
دانسته و برخی شخصیت سیاسی. 

در چن��د پرده کوتاه به بررس��ی برخی رویدادهای 
قابل تامل در سه دهه گذشته خواهیم پرداخت. 

اصل بیس��تم قانون اساس��ی می گوید: همه افراد 
مل��ت اعم از زن و مرد یکس��ان در حایت قانون 
ق��رار دارن��د و از همه حقوق انس��انی، سیاس��ی، 
اقتص��ادی، اجتاعی و فرهنگی ب��ا رعایت موازین 

اسالم برخوردارند. 

 در هن��گام تصوی��ب اصل صد و پان��زده مربوط 
به رشایط ریاس��ت جمهوری به عنوان دومین مقام 
رس��می کش��ور بعضی از خربگان معتقد بودند که 
باید ترصیح ش��ود رئی��س جمهوری تنه��ا از میان 
م��ردان انتخاب گردد. در مقاب��ل عده ای دیگر این 
قید را الزم منی دانستند و تصدی این پست 
توس��ط زن��ان از نظر آنان اش��کال 
رشعی نداش��ت. خانم منیره 
گرجی تنها مناینده زن 
خربگان  مجلس 
استدالل کرد که 
منصب ریاست 
ب��ا  جمه��وری 
ول��ی  وج��ود 
در  فقی��ه 
ه��رم  رأس 

امام��ت  حکوم��ت، 
محس��وب منی ش��ود تا برای 
زنان ممنوع باش��د. با این همه 
اما در آن جلس��ه ابت��دا اصل مذکور 
ب��دون ترصیح بر این قید به ص��ورت زیر تصویب 
ش��د: رئیس جمهور باید ایران��ی االصل، تابع ایران، 
دارای مذهب رس��می کشور و مرّوج آن، مؤمن به 
مبانی نظام جمهوری اس��المی ایران و دارای حسن 

سابقه و امانت و تقوا باشد. 
گرچه در مرشوح مذاک��رات از مخالفت با حذف 
قید »بودن از مردان« چیزی ثبت نشده ولی ظاهرا 

مورد اعراض بعضی از منایندگان واقع شد، به طوری 
ک��ه یکی از خ��ربگان در حال خروج از آن جلس��ه 
معرضان��ه می گوی��د: معلوم می ش��ود این مجلس 
احکام مسلّم اسالم را هم قبول ندارد.در نهایت به 
دلیل همین مخالفت ها در تصویب نهایی ماده در 
جلس��ه عرص   هان روز، اصل مذکور به صورت زیر 
به تصویب می رس��د: »رئیس جمه��ور باید از میان 
رجال مذهبی و سیاسی که واجد رشایط زیر باشند 
انتخاب گردد: ایرانی االصل، تابع ایران، مدیر، مدبّر، 
دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد 
به مبانی جمهوری اس��المی ایران و مذهب رسمی 

کشور.«  
اعظ��م طالقان��ی دبی��رکل جامع��ه زن��ان انقالب 
اس��المی اولین زنی بود که در س��ال ۱۳۷۶ خود را 
کاندیدای ریاس��ت جمهوری کرد اما صالحیت او از 
سوی ش��ورای نگهبان رد شد. در انتخابات سال ۸۴ 
نی��ز برای بار دوم اعظ��م طالقانی به همراه حدود 
نود زن دیگر خود را نامزد مقام ریاس��ت جمهوری 
کردن��د که صالحیت متامی آنان رد ش��د. این گروه 
به اضافه تع��داد دیگری از فعاالن زنان در اعراض 
به این اقدام ش��ورای نگهبان در برابر دفر ریاست 

جمهوری تحصن کردند اما پاسخی نگرفتند. 
در س��ال ۱۳۹۲ نیز راضیه امیدوار اولین زنی بود 
که خود را داوطلب احراز مقام ریاس��ت جمهوری 
کرد. بعد از او حدود سی نفر دیگر از زنان آمادگی 
خود را برای پس��ت ریاس��ت جمهوری اعالم کردند 
که با واکنش تند همراه با متس��خر آیت الله یزدی 

فقیه ش��ورای نگهبان مواجه ش��دند. رئیس جامعه 
مدرس��ین حوزه با اش��اره به ثبت ن��ام زنان گفت: 
»در بین افرادی که ثب��ت نام کرده اند، ده، دوازده 
خانم  حضور دارند؛ یکی از آن ها گفته که »اگر من 
رئیس جمهور شوم، نیمی از کابینه ام خانم ها و نیم 
دیگر آقایان خواهند بود«؛ مثل معروفی هست که 
کس��ی می خواست وارد روستایی شود، اصال راهش 
منی دادند وارد روس��تا ش��ود، ام��ا می گفت »خانه 
کدخ��دا کجاس��ت«؟!؛ قانون اج��ازه رئیس جمهور 
ش��دن را به خانم ها منی ده��د، حاال چطور این فرد 

ترکیب کابینه را هم مشخص کرده است!« 
بالفاصل��ه بعد از این صحبت ها بود که اعراض ها 
به خود این سخن و موضوع قدیمی عدم صالحیت 
زنان برای ریاس��ت جمه��وری باال گرف��ت. نعیمه 
ارشاقی نوه آیت الله خمینی در صفحه فیس��بوک 
خ��ود نوش��ت: »واکن��ش آق��اى محمد ی��زدى به 
کاندیدات��ورى خانم ها )در ده راه ش��ان منى دهند 
رساغ خانه کدخدا را مى گیرند( واقعاً جاى تاس��ف 
اس��ت. از اینکه رسنوشت کشورمان به دست چنین 
تفکراىت رقم مى خورد احساس رشمسارى مى کنم. 
این به اصطالح فقها کى بازنشس��ته مى ش��وند!؟« 
کار تا جایی پیش رفت که سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا نیز به این سخنان واکنش نشان داد. جنیفر 
پساکی گفت: »ما از هیچ کدام از کاندیدا ها حایت 
خاصی انجام منی دهیم، ام��ا می خواهیم انتخابات 

ایران آزاد و عادالنه برگزار شود.«
ت��ا روز انتخابات یازدهم ریاس��ت جمهوری ایران 
چی��زی باق��ی منانده اس��ت و موضوعی که ش��اید 
این روز ها بیش��ر در خرب ها و همچنین مورد بحث 
کاربران و کنش��گران حقیق��ی و مجازی قرار گرفته 
مناظره های تلویزیونی اس��ت. بس��یاری این دست 
برنامه ها را که نسبت به دوره های گذشته با شکل 
و ش��ایلی جدید به منایش در آمده مورد نقد قرار 
می دهن��د و کار تا جایی پیش رفته که برخی آن را 
توهین به ش��عور بیننده و همچنین خود نامزد ها 
می دانن��د. اما موض��وع مهم دیگر که ش��اید برای 
بس��یاری از فعالین کمرنگ جلوه داده ش��ده و یا 

در جامعه ای که نه قوانین و موازین 
انتخاباتی  آن دموکراتیک است و نه 

اساسا حق برابر انسان ها حتی در 
کاندیدشدن رعایت می شود و زنان 

به صورت آشکار حذف می شوند، 
نوعی آپارتاید جنسیتی و دینی در 

حوزه  انتخابات جاری است. 
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کمر ب��ه آن می پردازن��د موضوع 
ع��دم رشک��ت زن��ان و صالحی��ت 
آن ها تنها به دلیل جنسیتش��ان در 

دوره های نهایی انتخابات است. 
دفاع از حق رییس جمهور شدن 
زنان به این معنا نیس��ت که نفس 
وجود زن در مقام ریاست جمهوری 
دموکراتیک ترش��دن  مس��ئله   ب��ه 
ی��ک انتخاب��ات یاری می رس��اند. 
اگر قرار باش��د زنی با دیدگاه های 
زن س��تیزانه  و  بنیادگرایان��ه  تن��د 
رئیس جمهور کش��ور شود، تفاوت 
بنی��ادی در موقعیت زن��ان ایجاد 
منی کند. اما اینکه نیمی از جامعه 
از حق نامزد ش��دن محروم شوند، 
تبعیضی آش��کار و  زن س��تیزی ای 
عریان اس��ت. اش��اره  م��ن به ضد 
دموکراتی��ک و تبعیض آمیزب��ودن 
این مس��ئله، به این معنا س��ت که 
اگر متام ملزوم��ات و رشایطی که 
انتخاب��ات دموکراتی��ک  ی��ک  در 
وج��ود دارد تامین ش��ود، ش��انس 
این که این انتخابات عرصه  حضور 
موثر زنان شود، بیشر می شود. در 
جامع��ه ای که نه قوانین و موازین 
انتخاباتی  آن دموکراتیک اس��ت و 
نه اساسا حق برابر انسان ها حتی 
در کاندیدش��دن رعایت می ش��ود 
و زن��ان به ص��ورت آش��کار حذف 
می ش��وند، نوعی آپارتاید جنسیتی 
و دین��ی در حوزه  انتخابات جاری 
اس��ت. براب��ری زنان و م��ردان و 
امکان حضور زن��ان در انتخابات، 
انتخاب��ات  ی��ک  الزم  پی��ش رشط 
دموکراتیک است، ولی رشط کافی 

نیست. 

http://www.youtube.com/watch?v=Frwsqg9QMlk
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وقتی کاندیداها بازیگر می شوند

در هواپی��ا ب��از می ش��ود و هیتل��ر از آن بیرون 

می آید، ابرهای س��فید پس زمین��ه تصویر او را در 

بر گرفته اند و گویی او مردی است که از آسان ها 

به زمین آمده است. »پیروزی اراده«، ساخته »لنی 

ریفنشتال« را که در سال ۱۹۳۴ ساخته شد، می توان 

مهم ترین فیلم سیاس��ی تبلیغاتی جهان دانست که 

آدولف هیتلر را به شایلی مقتدر و نجات دهنده 

تبدیل کرد و تاثیر آن به گونه ای بود که توانس��ت 

به یک��ی از ابزاره��ای تبلیغاتی ب��رای آغاز جنگی 

ویرانگر در کل جهان تبدیل شود. هرچند این فیلم 

به متامی معنا مفهوم »سینا در خدمت فاشیسم« 

را تداعی می کند ولی یادآور این نکته مهم اس��ت 

که س��ینا و تلویزیون چگون��ه می تواند ابزاری در 

خدمت سیاستمداران باشد. 

اما در ایران ساخت فیلم هایی تبلیغاتی در خدمت 

جمه��وری اس��المی از   هان اولین س��ال های آغاز 

مجدد فعالیت های س��یناگران آغاز شد و محسن 

مخملباف از ش��ناخته شده ترین فیلم سازانی است 

که از ابزار س��ینا برای بیان تفکرات سیاسی خود 

اس��تفاه کرد اما س��اخت فیلم ه��ای تبلیغاتی برای 

کاندیداه��ای ریاس��ت جمهوری در ایران از س��ال 

۱۳۷۶ باب شد. 

ی  اولی��ن بار در ای��ران، زنده برا

الله  س��یف  یاد 

داد در سال ۱۳۷۶ کارگردانی فیلم تبلیغاتی محمد 

خامت��ی را بر عهده گرف��ت و البته بهروز افخمی و 

احمد مراد پور هم وی را در ساخت این فیلم یاری 

دادند. تصوی��ر محمد خامتی در این فیلم، با عبا و 

عامه مشکی و چهره ای متبسم و گلدان گلی در جلو 

کادر همچنان در یاد ها باقی است. در کنار خامتی، 

تبلیغات��ی  رقی��ب وی علی فیل��م 

ک��رب  ا

ناطق نوری را بهزاد بهزادپور کارگردانی کرد. حسین 

فردرو، یوس��ف مناجاتی و اسدالله ایمن، فیلم ری 

ش��هری را س��اختند و رس��ول صدر عاملی به دادن 

مش��اوره به گروه نه چندان حرفه ای س��ازنده فیلم 

مرحوم سید رضا زواره ای، بسنده کرد. 

با این آغاز این فعالیت تبلیغاتی چندان درخشان 

نب��ود اما پ��س از آن نقش فیلم ه��ای تبلیغاتی در 

معرفی کاندیدا ها و سیاس��ت های پیش رویش��ان 

جدی تر و پر رنگ تر شد. 

در هش��تمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری، 

کاندیداهای پرتعداد آن دوره )هشت نفر( ترجیح 

دادند که فیلمس��از خود را از میان هم مسلکان و 

هم فکران نزدیک به خود انتخاب کنند. 

از میان معروف ترین آن ها، احمد رضا درویش برای 

سید محمد خامتی فیلم س��اخت. فیلمی که بجای 

معرفی کاندیدای مورد نظرش، به مش��کالت چهار 

س��اله دوره ریاس��ت جمهوری او پرداخت و ازین 

حی��ث موفقی��ت 

زیادی بدست 

آورد. 

س��ید 

لدی��ن  ا ء ضیا

نی��ز  دری 

تبلیغاتی  فیلم 

را  فالحیان  علی 

کرد،  کارگردان��ی 

فیلمی که به دلیل 

بعضی  طرح 

مسائل حساس در دوره تصدی وزارت اطالعات او 

با مشکل پخش مواجه شد. 

تالش س��ایر فیلمس��ازان برای تهیه فیلم تبلیغاتی 

کاندیداه��ای م��ورد نظر خ��ود البته چن��دان هم 

چشمگیر از آب در نیامد. 

دوره نهم ریاس��ت جمهوری از دو نظر قابل تامل 

اس��ت. اول به واس��طه تعدد کاندیداهای شناخته 

ش��ده و دوم به لحاظ فیلمسازان صاحب نامی که 

برای تهیه فیلم تبلیغاتی به میدان آمدند. 

تجربه و تیزهوشی کارگردانان در انتخاب سوژه ها 

وتاثیر گذاری بر مخاطب، ش��اخصه بارز این دوره 

اس��ت. آنجا که روایت اکرب هاش��می رفس��نجانی 

از فعالیت های��ش و بغضی ک��ه درصدای او وجود 

داشت، هوش��مندی کال تربیزی را در استفاده از 

آوایی آشنا را نشان می داد. ظرافت های تصویری و 

بازی گرفنت ازشخصی مثل رفسنجانی نشان داد که 

کارگردان کار خود را به درستی انجام داده است. 

از ط��رف دیگر احمد رضا درویش با نش��ان دادن 

چه��ره ای متفاوت از محمد باقر 

ارائه  کاری جدید  قالیب��اف 

کرد. وی برای نخس��تین 

ب��ار روی چهره س��وژه 

تاکی��د داش��ت. چهره ای 

چش��انی  ب��ا  ج��ذاب 

رنگی و لباس��ی س��فید، با 

فراوان،  قابلیت ه��ای 

از حضور در جبهه 

نربد و س��مت های 

اجرای��ی و انتظامی 

تا خلبانی کار کش��ته 

کاندیدای��ی  ح��اال  و 

برای ریاس��ت جمهوری، 

کاری ک��ه تا آن زمان برای 

چنین پروژه ای غیر معمول 

می منود. 
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 فیل��م تبلیغات��ی محس��ن رضایی نیز که توس��ط 

زنده یاد رس��ول مالقلی پور کار شد با گفتگویی دو 

نفره و اقرار گرفنت فیلمس��از و قسم های پی در پی 

رضایی در پی س��واالت رصیح سازنده، فیلم بدیعی 

بود. بهروز افخمی نیز در فیلمی جس��ورانه درباره 

مهدی کروبی، س��عی داش��ت پیام��ش را از طریق 

حضور افراد سیاس��ی و س��خنانی که ش��نیدنش از 

تریبون های رس��می تا آن زم��ان ممکن نبود، کاری 

جدید و متفاوت ارائه دهد. اما ش��اید بتوان گفت 

موفق ترین فیلم ساز این دوره جواد شمقدری بود 

که توانس��ت با تکیه بر خصوصی��ات کاندید مورد 

نظرش محمود احمدی نژاد نظیر س��ادگی در رفتار، 

گفتار و پوشش بر حساسیت های بیننده تلویزیونی 

بیشرین اثر را بگذارد. 

با ای��ن هم��ه فیلمس��ازان دیگری نظی��ر مهدی 

فخیم زاده ب��رای علی الریجانی، مح��رم زینال زاده 

برای محس��ن مهر علیزاده و رخشان بنی اعتاد و 

س��عید ابراهیمی فر برای مصطف��ی معین نیز کم 

نگذاشتند. 

 دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که یکی 

از چالش برانگیزترین های آن نیز بود، با حضور چهار 

کاندیدا آغاز شد. تاکید فیلمسازان بر روی شعارهای 

کاندیدا ها و تاثیرشان بر جامعه به خصوص جوانان 

متمرکز ش��د. فیلم تبلیغاتی میر حسین موسوی را 

که شعارش ایرانی پیرشفته با قانون، عدالت، آزادی 

ب��ود، مجید مجیدی و احمد رضا درویش س��اختند 

و مه��دی کروبی با ش��عار »تغییر« ب��از هم کار را 

به بهروز افخمی س��پرد. محسن رضایی با تاکید بر 

وضعیت معیشتی و اقتصاد خانواده ها با شعار »آن 

م��رد با نان می آی��د« فیلم خود را ب��ه محمد علی 

فارس��ی س��پرد و در   نهایت محمود احمدی نژاد با 

ش��عار »مردی از جن��س مردم« ب��ا عناوینی مانند 

ایس��تدگی در برابر رانت خواران و زیاده خواهان 

داخل��ی فیلم تبلیغاتی خود را به جواد ش��مقدری 

سپرد. 

دوره پیش رو که یازدهمین دور انتخابات ریاست 

جمهوری است با حضور هشت کاندید از طیف های 

مختلف سیاسی در حال کار بر روی ذائقه مخاطب 

اس��ت و اتاق فکره��ای همچنان مش��غول کار. تا 

به ح��ال اس��امی مختلفی برای س��اخت فیلم های 

تبلیغات��ی بر رس زبانهاس��ت. اما اس��امی قریب به 

یقین شامل لیست زیر است: 

سعید جلیلی: گروهی از مستند سازان جوان

حداد عادل: گروهی از دانشجویان سینا

محسن رضائی: اساعیل فالح پور

حسن روحانی: مسعود جعفری جوزانی

محمد رضا عارف: مجید برزگر

محسن غرضی: جمعی از تدوین گران حامی وی

محمد باقر قالیباف: محمود رضوی

علی اکرب والیتی: محمد حسین لطیفی

با اینکه در لیست منترش شده نامی از سیناگران 

مش��هور و مطرح دوره های قبل به چشم منی خورد 

ام��ا منی ت��وان برنقش س��یناگران دولت��ی نزدیک 

به کاندیدا ها چش��م بس��ت، نام های��ی چون جواد 

شمقدری، معاونت سینایی ارشاد، جال شورجه، 

رئیس سازمان سینایی و ….

برای اولین بار در ایران، زنده 
یاد سیف الله داد در سال ۱۳۷۶ 
کارگردانی فیلم تبلیغاتی محمد 

خامتی را بر عهده گرفت و البته 
بهروز افخمی و احمد مراد پور هم 

وی را در ساخت این فیلم یاری 
دادند. تصویر محمد خامتی در 

این فیلم، با عبا و عاممه مشکی و 
چهره ای متبسم و گلدان گلی در جلو 

کادر همچنان در یاد ها باقی است. 

راپس��ودی گونه ای از موس��یقی اس��ت که با رضب آهنگهای منقطع 
همراه اس��ت و به گونه ای فی البداهگی را در خود دارد. راپس��ودی 
ایرانی اثر امین الله حس��ین یک کار درخش��ان اس��ت. این کار بین 
راپس��ودیهای مل��ل مختلف ک��ه برای کش��ورخود س��اخته اند جزو 

چشمگیر ترین هاست و از شهرت جهانی هم برخوردار است. 
این انیمشن با استفاده از این راپسودی سعی دارد انتخابات در ایران 
و وفراز و نشیب های این قصه را با زبان انیمیشن به منایش بگذارد.

http://www.youtube.com/watch?v=yUPEsx_lMno&feature=youtu.be
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جانم به کف رسیده

تا ترک برنداشته کِف پام 

هر دو پایم باید برود

برود روز را تیغ بزند

تا هر چه شب زیِر پوست دارد

بریزد بیرون

 خالص کند رسطانی

 که تاب می خورد از دار

ادرار می کند از ترس

و حرص می خورد 

چرا اینجا سبز شدم

برای اعصاِب رو دل کرده ام

باید بروم گل گاو زبان دم کنم

هی کنم این گاو ها 

 که در فکرهام

 هنوز مآااا مآااا می کنند

 طوری قات زده ام

که قاتی شده حلزونِی

 به خود پیچیده از دلپیچه در رسم

پیله می کند

 به پیله های دامِن افتاده از کمرم

به نظام

و امنیت ملی را

چنان فشار می دهد الی پا

که دیگر هیچ رسطانی 

امن تر از اعدام

زیِر دامنی سبز نشود

صبا واصفی، نویسنده، شاعر، 
مستندساز و دانش آموخته ادبیات 

فارسی در مقطع کارشناسی ارشد در 
ایران است. واصفی مدتی به عنوان 
مدرس ادبیات فارسی در دانشگاه 
شهید بهشتی به کار اشتغال داشته 

است و پس از اخراج اجباری از این 
شغل، به خارج از ایران مهاجرت کرده 

است.
صبا واصفی مدتی هم بر روی موضوع 
اعدام در ایران تحقیق و پژوهش کرده 

است.

امنیت ملی

باد منی داند اینجا 

کجا اطراق کند 

صدف ها تابوت 

و ناخدا 

دریا می برد با خود 

تا باران

رضبه مغزی نشود آنجا 

که خر برای االغ 

پرونده سازی 

و سگ زرد 

برادری می کند با شغال

و بیچاره گوسفند ها 

که چه ساز عزا کوک باشد 

چه طبل عروس 

برای نجات هم 

تن ها به مرگ لب می دهند

انتخابات ۹۲
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امروز آن قدر خوشحال بودم و رس 
حال که خودم تعجب کرده بودم چرا 

من بی خود و بی جهت خوشحامل. 
تقریبا یک هفته از شیمی درمانی 

دوم می گذره و اولین روزیه که من 
حالت تهوع ندارم و ازاینکه دقایق 
می گذره و من هنوز منی خوام باال 

بیارم ذوق کردم.

بعد از مدت ها نشس��تم جلوی س��ه پایٔه نقاشی و 
کالژی را که قبل از بیاریم رشوع کرده بودم ادمه 
دادم …ت��وی کالژ همش بدن های لخت بدون کله 

می چسبوندم با سینه های زیبا.
از روزی ک��ه فهمیدم رسطان س��ینه دارم درس��ت 
یک ماه و یک هفته می گذره، هنوز هیچی نش��ده 
خاطرات همون روز ها هم داره کمرنگ می شه… 

شوک اول،
 خرب کردن خانواده و دوستان،

 نوشنت،
واکنش مردم،

 ترس از اتفاقات جانبی اجتناب ناپذیر،
موهات می ریزه،
 همش بی حالی،

 کم تحمل می شی،
 حساس می شی،

 حامله هم که دیگه منی شی،
 هیچ وقتم که منی خواستی بشی،

 اما حاال چ��ون بهت گفنت منی ش��ی یهو می خوای 
بشی،

 حملٔه بی رحم به متام سمبول های زنانگیت،
 یواشکی اشک ریخنت های زیر لحاف،
عشق بی وقفٔه دوست ها و خانواده،

توقع عشق از مردی که بلد نیست تو را با بیاریت 
دوست داشته باشه: لونا شاد با رسطان دیگه شیک 

نیست! 
بخش��ایش همٔه کسانی که جمع شدن و به صورت 

غده رفنت نشسنت توی سینت،
خواب می بینی دندونات ریخته،

روبرو شدن با یک مرگ زود تر از موعد…
 آهان...همینه، خودشه، روبرو شدن خیلی جدی با 
مرگی که آن قدر زود انتظارش را نداشتی، چون اون 
مردن و اون رسطان قرار نبوده رس تو بیاد، همیشه 
م��ال بقیه بود. مرگ را باید خودم انتخاب می کردم 
ومن ب��ه جای این که خودم رو از طبقٔه نهم بندازم 
پایین ترجیح داده بودم که یک ش��ب با آسانس��ور 

بیام پائین و برم و هیچ وقت دیگه برنگردم. 
تا به حال چندین بار توی پنج سال گذشته به دالیل 
خیلی واضح و مش��خص دچار افرسدگی های خیلی 
حاد ش��دم و ه��زاران بار آرزوی م��رگ کردم، هیچ 
وقت اون بالکن لعنتی توی سانفرانسیسکو از یادم 
منی ره، ه��ر روز می رفتم از طبقٔه نهم اون پائین را 
متاش��ا می کردم و به خودم می گفتم یعنی من االن 

از این باال بپرم راحت می شم آیا؟
وقتی جوونی همه می گن قدر خودتو بدون.

 بعد تو می پرس��ی: یعنی چی ق��در خودتو بدون؟ 
یعنی باید چکار کنم؟

یعنی از زندگیت اس��تفاده کن، لحظه را دریاب، به 
قول سعدی:

کاش��کی قیمت انفاس بدانندی خلق/ تا دمی چند 
که مانده ست غنیمت شمرند …

هر وقت یکی از این شعر ها می خوند می خواستم 
بزمنش. توی دمل می گفتم برو بابا دلش��ون خوش��ه. 

ت��ازه بعدش عذاب وجدان هم می گرفتم که چقدر 
من خرم که بلد نیستم قدر خودم را بدونم. بعد هم 
می پری��دم به مامان و بابام که تقصیر شاهاس��ت 
که ب��ه من یاد ندادید که من قدر خودمو بدونم.و 
آه.... واقع��ا من چه آدم بدبختی��م و خالصه قطره 

اشکی هم برای خودم می ریختم.
همٔه این ها رو گفتم که به اینجا برسم:

ب��ه امروز، ب��ه این لحظه که با رس کچلم نشس��تم 
پش��ت ای��ن کامپیو تر و با صدای نف��س مامانم که 
آروم مثل یک فرش��ته کنارم خوابیده احساس  کنم 

که جهان مال منه. 
با جرات اعراف می کنم که این غدٔه لعنتی بهرین 

اتفاقی است که توی زندگیم افتاده. 
 مرگ همیش��ه کن��ار ما هس��ت، از اون لحظه که 
ب��ه دنیا می آئیم محکوم به مرگیم اما وقتی بهمون 
چش��مک می زنه مزٔه زندگی ناگهان عوض می شه و 

مزٔه انار پیدا می کنه. 
زن: لونا جان، برای گذاش��نت از فصول س��خت باید 
صبور بود. اگر زمس��تان نگذرد بهار نخواهد رسید، 
تو با رسطان می جنگی و من با درد از دس��ت دادن 
همه بچه ه��ام که آخرینش همین ۵ ماه پیش بود. 
وقتی  فحش��ات را در فیس��بوک خوان��دم یاد دخر 
خ��ودم افتادم که همیش��ه با هم همی��ن دعوا را 
داش��تیم رس فحش دادن. اون صبور نبود، تو عزیزم 
صبور ب��اش به خاطر خودت، مادرت، و امثال منی 

که منی شناسمت ولی  دوستت دارم. 
 من: چرا بچه ها چی شدن؟

زن: پ��رسم را... س��ال پیش وقتی  که فقط ۹ س��ال 
داشت بعد از ۳ سال مبارزه با نوعی بیاری کمیاب 
ب��ه نام ….. از دس��ت دادم. من و او ۲ س��الی  در 
بیارستان های... دربدری کشیدیم. متام حواسش از 
جمله بینائی، شنوایی، راه رفنت و حتا ملس کردن را 
به تدریج از دس��ت داد در حالی که مغزش درست 
کار می کرد. او زندانی جسمش شده بود. من مرگ 
را با او ش��ناختم، شاید هم زندگی  را با او شناختم. 
چ��ون دریافت��م که زندگ��ی  فقط   ه��ان مزه های 
کوچک هستند. یادم می آید برای چشاندن آب انار 

به او بیش از ۲ ساعت زحمت کشیدم.
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آنهای��ی که تجربه درم��ان رسطان پس��تان را از رس گذرانده اند خوب 
می دانند که این س��فر تلخ و دشوار و تکاندهنده است، به خصوص اگر 

تنها و در سکوت طی شود. 
این پادکس��ت گفت و گوی خودمانی رزا افتخاری و ولونا ش��اد است، 
یکی برگش��ته از این سفر دش��وار و دیگری تازه در آغاز راه. لونا و رزا 
هم دیگر را منی ش��ناختند. اما زخم مش��رک و خوی مش��ابه در برخورد 
با این زخم، دلیلی س��اده و کافی بود برای اینکه با هم رو به رو ش��وند. 
قرار شد بدون هیچ آشنایی پیشین و قرار و مدار قبلی، در اولین دیدار 
مجازی گفت وگوی فی البداهه خود را ضبط کنند و این گونه تجربه های 
خود را با دیگران در میان بگذارند. شاید کمکی باشد برای شکسنت سد 
س��کوت درباره این بیاری در جامعه ما و دلیلی باش��د بر اینکه حرف 

زدن از این سفر تلخ ادامه راه را برای درمان هموار می کند. 
رزا افتخاری اکنون در موسسه گزارشگری برای جنگ وصلح کار می کند 
و مدیر مس��ئول نرشیه آنالین »زن نگار« اس��ت. وی ک��ه از همکاران 
س��ابق نرشیه توقیف شده »زنان« در ایران است در زمینه مسایل زنان 

و مدیریت پروژه های آموزشی و اجتاعی فعالیت دارد. 
لونا ش��اد مستندساز، خربنگار و بازیگر س��ینایی است که نقش اول 
فیلم های محس��ن مخملباف با عنوان »فری��اد مورچگان« و »صندلی« 
و همچنی��ن آرت ویدئوی عباس کیارس��تمی با عن��وان »خوابیده ها« را 
برعهده داشته است. او همچنین در مستند بلند »کلیدهای خانه ام« به 
روایت داس��تان نس��ل جدید مهاجران ایرانی می پردازد. او پیش  از این ، 
س��ال ها مجری جوان و محبوب برنامه شباهنگ صدای آمریکا بود. لونا 
در آخری��ن کار بازیگ��ری خود در اثری تازه از ش��اهین نجفی با عنوان 

»نازلی« ایفای نقش کرده است.

https://soundcloud.com/user100392201/loona-2013-06-05-6-09-pm
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آغاز داستان
در هفت��ه دوم م��اه م��ی ۲۰۱۳، آنجلین��ا جولی، 
هرنپیش��ه ۳۷ س��اله امریکایی طی یادداش��تی در 
نیوی��ورک تایم��ز، تصمیم خود را ب��رای جایگزینی 
بافت پس��تان هایش ب��ه دالیل پزش��کی اعالم کرد. 
وی در این مطلب، داس��تان مادر خود را بازگو کرد 
که بعد از تالش برای مبارزه با رسطان در س��ن ۵۶ 
سالگی درگذشت. به روایت آنجلینا، مادرش فرصت 
دیدار با همه نوه هایش را به دست نیاورد و آن ها 
تنها با تصاویر و توصیفات دیگران مادربزرگشان را 
ب��ه یاد می آورند و در عین حال نگران آن هس��تند 
که مادرشان نیز دچار مشکلی مشابه شود. در طول 
ای��ن مدت، آنجلینا اگر چه به آن ها اطمینان خاطر 
می داد اما خود ازاینکه ناقل ژن معیوبی اس��ت که 
خطر ابتالی وی به رسطان پستان و رحم را افزایش 
می دهد، آگاه بود. پزش��کان نیز احتال خطر ابتال 

در ماه گذشته، آنجلینا جولی، یکی از 
خربساز ترین شخصیت های سینامیی 

بود که این بار نه به دلیل هرنش 
بلکه به واسطه تصمیمی که برای 

بدنش گرفت، به موضوع داغ بحث و 
گفت و گو تبدیل شد. از آنجا که بیشرت 

این بحث ها در فضای مجازی و در 
قالب مقاالت و یا ابراز عقیده های 

شخصی به ویژه در شبکه های 
اجتامعی از جمله فیس بوک صورت 

گرفته است، می توان به بررسی 
اجاملی آن ها پرداخت. 

به رسطان پستان را در وی ۸۷ درصد ورسطان رحم 
را ۵۰ درصد برآورد کرده بودند. 

او در ای��ن یادداش��ت دلی��ل تصمی��م خ��ود را 
»پیش��گیری« دانس��ته و ابراز امیدواری می کند که 
زنان دیگر نیز از این تجربه بهره بربند. وی با اشاره 
ب��ه همراهی رشی��ک زندگی اش »ب��رد پیت« از او 
به عن��وان حایتگر یاد می کند و ب��ه مردان دیگر 
ی��ادآوری می کند که آن ها بخ��ش مهمی از زندگی 
زنانی را تش��کیل می دهند که درگیر چنین مشکلی 

هستند. 
آنجلین��ا می نویس��د در حال��ی که هر س��ال ۴۵۸ 
ه��زار نفر به دلی��ل رسطان پس��تان می میرند زنان 
بای��د گزینه های موجود را بررس��ی کرده و آنچه را 
که به نفع سالمتیش��ان است انتخاب کنند. به باور 
او »زندگ��ی چالش ه��ای زیادی دارد. ام��ا ما نباید 
از چالش های��ی که می توانیم به مصافش��ان رفته و 

کنرلشان کنیم برسیم.« 

بازخورد ها در فضای مجازی
سوال اصلی در فضای مجازی چه در میان ایرانی ها 
و چه غیرایرانی ها، این بوده که آیا اساس��ا آنجلینا 

کار درستی انجام داده است؟ 
اگر چه در فضای مج��ازی ایرانی کمر به صورت 
جدی به این موضوع پرداخته ش��د، اما بخش��ی از 
مطالب موجود تصمیم آنجلینا جولی را شجاعانه و 
قابل تقدیر می دانند که در عین حال با به اش��راک 
گذاش��نت آن به توامنندس��ازی زنان دیگر نیز کمک 
می کند. از س��وی دیگر به نظر می رس��د تارمناهای 

انگلیس��ی زبان بیش��ر به این موضوع پرداخته اند 
و تنه��ا آن را از منظر پزش��کی بررس��ی نکرده اند. 
مطالب موج��ود،  گاه به رد این تصمیم پرداخته اند 
و گاه آن را تایی��د کرده اند. بخش��ی از نقد ها عمل 
این هرنپیش��ه را اقدامی زودهن��گام و غیررضوری 
دانسته اند و به نوعی از آن به عنوان »مثله کردن« 
خود ن��ام برده اند. آن ه��ا معتقد هس��تند که این 
تصمیم زمانی حیاتی س��ت که عالئم رسطان منایان 
ش��ده و از لحاظ پزش��کی راه دیگ��ری باقی منانده 
اس��ت. این نقد ها همچنین به خط��ر ۵۰ درصدی 
ابتالی آنجلینا جولی به رسطان رحم اشاره می کنند 
که آی��ا راه حل بع��دی، خارج کردن رحم اس��ت؟ 
عالوه بر این، با تردید به اعتبار ارزیابی خطر نگاه 
کرده و می پرسند آیا با توجه به سن آنجلینا، درصد 
اعالم شده قطعی ست؟ آن ها نگران آن هستند که 
رس��انه ها به اشتباه به ترویج این راه حل به عنوان 
تنه��ا راه حل موجود پرداخت��ه و اطالعات غلط را 
در اختیار مخاطبان ق��رار بدهند. بخش دیگری از 
نقد ها نیز متوجه آن اس��ت که عوامل ژنتیکی تنها 
عواملی نیس��تند که با توج��ه رصف به آن ها بتوان 
اقدام��ات درمان��ی یا پیش��گیری را در پیش گرفت 
بلکه توجه به سبک زندگی، برنامه تغذیه و عوامل 

محیطی در رشد رسطان موثر است. 
اما عالوه بر انتقادهایی که مبنای پزش��کی داشته 
و در ت��الش برای ارائه راهکاره��ای دیگر بوده اند، 
بخش��ی از نقد ها و بحث ها به ویژه در شبکه های 
اجتاعی، مساله زیبایی زن را هدف قرار داده اند. 
ای��ن نقد ه��ا اق��دام مزب��ور را عمل��ی غیررضوری 
می دانن��د که ت��وازن و زیبایی ان��دام زن را بر هم 

می زند. 
در ای��ن میان، نظرات بخش��ی از کارب��ران ایرانی 
فی��س بوک، زن و مرد، که جنس��یت زن و اندام او 
را دس��تایه طنز و تحقیر قرار داده اند بیشر جلب 
توج��ه می کند. این ن��گاه البته می توان��د در میان 
کاربران غیرایرانی نیز وجود داشته باشد اما نویسنده 
تنها به نظرات مربوط به خرب تصمیم آنجلینا جولی 
پرداخته و برای منونه برخی از آن ها را که در میان 
نظرات دیگر از حایت بیشری برخوردار بوده اند 
مط��رح می کند: »به عاقبت برد پیت دچار نش��ی، 
صلوات«، »در راستاى انتخابات اون ممه رو هم لو 

بخشی از نقد ها عمل این هرنپیشه 
را اقدامی زودهنگام و غیررضوری 

دانسته اند و به نوعی از آن به عنوان 
»مثله کردن« خود نام برده اند. آن ها 
معتقد هستند که این تصمیم زمانی 
حیاتی ست که عالئم رسطان منایان 
شده و از لحاظ پزشکی راه دیگری 

باقی منانده است
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لو بُرد«، »امام: زنِ  بی پس��تان زن 
نیست«، »شیر فردا قیمتش می ره 
باال«، »جینفر لوپز رسطان باس��ن 
نگیره صلوات«، »ح��اال اگه بخاد 
بندری برقصه چ��ی کار می کنه«، 
»من همین االن پیجشو ان الیک 
کردم«، »دیگه دی��دن فیلم هاش 
لذتی نداره« و »حاال پستان هاش 
رو ورداشته کجا گذاشته ورداریم 

بدیم دوست دخرمون«. 

جامعه و کلیشه های جنسیتی
پس��تان زن من��اد چ��ه چیزی در 
جامعه اس��ت؟ پس��تان تنها یک 
عض��و مانند س��ایر اعض��ای بدن 
محس��وب منی ش��ود بلکه از نظر 
بخش��ی از جامعه، معرف »اندام 
جنس��ی« و »هویت زنانه« است. 
ای��ن عضو در ادبیات و اش��عار و 
حت��ی مبح��ث مطالع��ات روابط 
جنس��ی، مح��رک زن و رشیک او 
محس��وب می ش��ود و همیشه به 
سان دو برجستگی زیبای شهوانی 
از آن تعریف و متجید شده است. 
اندازه این اندام جنس��ی همیشه 
محل بحث بوده و زنان بس��یاری 
برای دس��تیابی به »پس��تان ایده 
آل« دست به عمل جراحی زده اند 
و البت��ه نه تنها ای��ن عمل زیبایی 
کمر مورد نقد قرار می گیرد بلکه 
از س��وی عده ای به وی��ژه برخی 

مردان تشویق می شود. 
کلیش��ه های جنس��یتی رایج در 
جامع��ه جهان��ی از ان��دام زنانه 
تصویری ارائه داده که شاید بتوان 
آنجلین��ا جولی را منون��ه ای از آن 
معرفی کرد. اندامی سکس��ی که 
موزون بودن آن رضوری س��ت و 
کوچک تری��ن تغییری در آن حتی 
تخیل طرفدارانش را خدش��ه دار 

آنجلینا جولی پس از عمل برداشنت پستان

کرده و قابل قبول نیست. این اندام زنانه با پستان ها 
و باسن برجسته و کمر باریک، مناد زنانگی ایده آل 
و جذابیت است. گاه از آن بهره برده می شود و گاه 
به مثابه ناموس محافظت می شود، اما به هر حال 
هر چه هست در مالکیت خود زن نیست. اطرافیان 
بیش از خ��ود زن بر تصمیات مرب��وط به بدنش 
اعال کن��رل می کنن��د و از او می خواهند تصویر 
پذیرفته ش��ده در جامعه را بر ه��م نزند، قواعد از 

پیش تعیین شده را بپذیرد و از آن تخطی نکند. 
بدن زن یک حق عمومی تلقی می ش��ود که اعضا 
و بخش ه��ای مختلف جامع��ه می توانند در مورد 
آن تصمی��م بگیرند. این ب��دن در حقیقت منفعت 
عمومی محسوب می شود. در جنگ ها، برای ایجاد 
ترس وارعاب و یا رفع نیاز رسبازان مورد بهره برداری 

ق��رار می گیرد. در تج��ارت، یک��ی از پردرآمد ترین 
ابزار ها محسوب می شود. در دنیای مد، برگ برنده 
را در دست دارد. در رابطه نابرابر، وسیله لذت مرد 
اس��ت و در سیاست، محل رسکوب و تحقیر. مالک 
بدن زن قانون، جامعه و خانواده اس��ت و خود او 
بدون اندام »زنانه« هویت و موجودیت ندارد. در 
تصویر جامعه مردس��االر، زن بدون رحم و یا بدون 
پستان زن مثله شده است. اقدام و تصمیم این زن 
ن��ه به عن��وان حق او بر بدن��ش، بلکه حاقتی در 
جهت خالف انتظارات جامعه محس��وب می شود. 
دراین تفکر، زن، تنها اندامی جنسی یا   هان پستان 
اس��ت. این رویکرد هیچ گاه منی تواند برای وجودی 
که تنها و تنها وس��یله لذت است حقی قائل شود و 

همواره آن را بخشی از مایملک خود می داند. 
اق��دام آنجلینا جول��ی و زنان دیگر ب��ا تصمیمی 
مش��ابه گامی س��ت در جهت احقاق حقی که در 
سایه مفاهیم کلیشه ای و تجارت جنسیتی گم شده 
اس��ت. اگرچه زنان بای��د آگاهانه و با در نظرگرفنت 
متام��ی گزینه های پزش��کی تصمی��م بگیرند اما در 
  نهایت آن ها تنها مالک بدن خود بوده و مس��وول 
پاس��خ گویی ب��ه احساس��ات جامع��ه و اطرافیان 

نیستند.

آنجلینا می نویسد در حالی که هر 
سال ۴۵۸ هزار نفر به دلیل رسطان 

پستان می میرند زنان باید گزینه های 
موجود را بررسی کرده و آنچه را 

که به نفع سالمتیشان است انتخاب 
کنند
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نام آنجلینا جولی س��تاره پ��رآوازه هالیوود، هر از 

چندی به دالیلی جز هرن درخش��ان بازیگری اش، بر 

رس زبان ها می افتد، کس��ب جایگاه  س��فیر حسن 

نیت سازمان ملل در کشورهای فقیر، دیدار از کمپ 

زنان پناهنده س��وری و افغان، به فرزندی پذیرفنت 

یک لش��کر کودک قد و نیم ق��د و حاال در اقدامی 

کامال متفاوت، س��پردن هر دو پستان به تیغ جراح، 

پیش از آنکه ش��اید زمینه ارث��ی رسطان او را بیار 

کند. پزشکان می گویند، شناسایی ژن های مرتبط با 

رسطان تخمدان و پس��تان در خان��م جولی انگیزه 

تصمیم او بوده است. مادر آنجلینا جولی شش سال 

پیش هنگامی که فقط ۵۶ س��ال داشت، بر اثر ابتال 

به رسطان پس��تان و تخمدان درگذشت. مادربزرگ 

مادری او نیز در ۴۵ سالگی و پس از ابتال به رسطان 

تخمدان جان خود را از دست داده بود. 

آنجلینا در یادداشتی در ستون نظریه های روزنامه 

نیویورک تایمزنوش��ته اس��ت که در ماه فوریه، به 

دنبال نگرانی فرزندانش در باره سامل زیسنت و زنده 

ماندن مادرش��ان به پزش��ک مراجعه و چاره جویی 

کرد. 

بررس��ی های ژنتیکی انجام ش��ده نش��ان داد که 

آنجلین��ا اس��تعداد ژنتیک��ی ابتال به رسط��ان را از 

م��ادرش به ارث ب��رده و احتال اینک��ه در جوانی 

به رسطان پس��تان و تخمدان مبتال شود، ۸۷ درصد 

و بس��یار بیش��ر از جمعیت عمومی است. جهش 

یا موتاس��یون ژنی در ژن های ب��راکای خانم جولی 

)BRCA1و BRCA2( تیم پزش��کان معالج او را به 

این نتیجه رسانده بود که خطر ابتالی ارثی رسطان 

پستان و تخمدان در آنجلینا بسیار زیاد است و نیاز 

به تصمیم گیری و اقدام فوری دارد. آنجلینا این ژن 

جهش یافته را از مادرش به ارث برده بود. 

ژن ه��ا مولکول ه��ای پروتئینی هس��تند که درون 

هس��ته س��لول های زن��ده وج��ود دارن��د و حاوی 

دس��تورالعمل های رضوری برای رشد و بقای سلول 

 )۲BRCA ۱وBRCA( ۲ هستند. دو ژن براکای ۱ و

متعل��ق به گروه بزرگی از ژن های انس��انی، به نام 

ژن های »بازدارندهء رش��د تومور« هستند. وظیفه 

این ژن ها ترمیم دس��تور العمل بازسازی سلول در 

هس��ته سلول هایی اس��ت که از روند رشد طبیعی 

خارج ش��ده و به سوی رسطانی شدن پیش می رود. 

چنانچه در یک س��لول بالغ، محتویات هسته فعال 

ش��ده و س��لول به صورتی غیر قابل کنرل تقسیم 

شود، آن سلول رسطانی است__ در چنین رشایطی، 

وظیفه ژن های براکای ۱و ۲ رسکوب هسته و ترمیم 

س��ازوکار رشد س��لولی اس��ت. ژن های بازدارندهء 

توموراگر نتوانند سلول را به مسیر عادی برگردانند، 

آن را از بی��ن می برن��د. در برخی از افراد، به دالیل 

ناشناخته، یک یا هردو ژن براکا دچار جهش می شود 

و خاصیت ضد رسطانی و کنرل تقس��یم سلولی اش 

را از دس��ت می دهد. اطالعات ژن جهش یافته نیز 

مانند س��ایر ژن ها به صورت ارثی منتقل می ش��ود 

و کس��ی که ژن جهش یافته ب��راکا را به ارث بربد، 

احتال اینکه در سنین جوانی و تا پیش از یائسگی 

به رسطان تخمدان )۱۰ تا ۳۰ برابر( یا پستان )۵ تا 

۶ برابر( مبتال شود بسیار باال می رود. گفتنی است 

ژن ه��ای براکا به صورت موروث��ی به فرزندان پرس 

او زیباست، یک زیبایی پر شکوه و 
اساطیری، او جسور است و پر جرأت! 

پا به قلمروهایی می گذارد که در 
محارصه خطر و رنج و محرومیت 

است... و هرچه هست، خربی از زرق 
و برق هالیوود نیست. او حاال رس از 
بیامرستان و بخش جراحی پستان در 
آورده، دو پستانش را برداشته، پیش 

از آنکه حتی یک سلول رسطانی در آن 
پیدا شود. 
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هم منتقل می شود. خطر ابتال مردان حامل این ژن 

به رسطان پستان، بیضه، پروستات، پانکراس و روده 

بزرگ بیشر ازمتوسط جمعیپ است. 

راه تش��خیص جه��ش یا موتاس��یون در این ژن ها 

آزمای��ش خ��ون اس��ت و در صورت مثب��ت بودن 

آزمایش، رضوری است که ش��خص حامل ژن مورد 

مشاوره ژنتیک و بررس��ی های تکمیلی قرار بگیرد. 

اما س��ؤالی ک��ه پیش می آید این اس��ت که در چه 

کسانی و چگونه باید به جهش ژنی شک کرد و در 

صورت وجود ژن معیوب، گزینه های پیش رو و گام 

عاقالنه بعدی چیست؟ 

بررسی ها نشان می دهد احتال وجود ژن جهش 

یافت��ه ب��راکا، در زنانی که فرد یا اف��رادی از فامیل 

نزدیک آن ها، پیش از یائس��گی به رسطان پستان یا 

تخمدان مبتال شده اند، بیشر است. 

بس��یاری از مؤسس��ات معترب پژوهش��ی از جمله 

موسس��ه ملی رسط��ان آمریکا، پیش��نهاد می کنند، 

تست ژنتیک برای تعیین وجود موتاسیون ژنی براکا 

۱ و ۲ در گروه های زیر انجام شود: 

ابتال دو نف��ر از فامیل درجه ی��ک )مادر- دخر- 

خواهر( زیر سن ۵۰ سالگی به رسطان پستان 

ابتالی س��ه نفر یا بیشر از فامیل درجه یک و دو 

)مادربزرگ- خاله- عمه( به رسطان پستان 

ابت��ال حداقل دو نفر در فامیل درجه یک و دو به 

رسطان تخمدان و پستان

ابتال یک نفر از فامیل درجه یک به رسطان پستان 

دو طرفه )در هر دو پستان( 

ابت��الی حداقل ۲ نفر در فامیل درجه یک و دو به 

رسطان تخمدان در هر سن

ابتالی یک نفر در فامیل درجه یک یا دو به رسطان 

تخمدان و پستان به صورت همزمان در هر سن

ابتالی یکی از بستگان نسبی مرد به رسطان پستان

فراوان��ی ژن براکا در نژاده��ای مختلف، متفاوت 

اس��ت و در برخ��ی نژاد ها از جمله اش��کنازی ها 

)یهودی تبارهای س��اکن رشق و مرکزاروپا( بس��یار 

باال تر از اقوام دیگر اس��ت. ش��یوع موتاسیون ژنی 

براکا در اش��کنازی ها ۵ تا ۶ برابر جمعیت عمومی 

است. از همین روست که به زنان اشکنازی توصیه 

می شود، دقت و حساسیت بیشری نسبت به سابقه 

فامیلی رسطان تخمدان یا پس��تان داش��ته باشند و 

به رسعت برای مش��اوره و بررس��ی آزمایش��گاهی 

ژن معیوب به پزش��ک مراجعه کنند. موسسه ملی 

رسطان آمری��کا پیش بینی می کن��د تنها دو درصد 

از کل جمعی��ت زنان جهان نی��از رضوری به انجام 

آزمایش خون و بررسی ژن معیوب براکا دارند. 

الزم به ذکراست که نبود موتاسیون ژنی براکای ۱ 

و ۲، ضانتی برای رسطان نگرفنت نیس��ت و مثبت 

بودن آن هم به معنی حکم اعدام نیس��ت. اما در 

هر حال مثبت بودن آن، احتال خطر بدخیمی در 

پس��تان و تخمدان را به میزان قابل توجهی افزایش 

می دهد. هزینه این آزمایش بس��یار زیاد و نزدیک 

به ۳۰۰۰ دالر امریکاس��ت و برداشنت هر دو پستان 

و حداقل یکی از تخمدان ها، ریسک ابتالی فرد به 

این دو رسطان را به کمر از ۵ درصد می رساند، اما 

صفر منی کند. 

با این همه جراحی پیش��گیری برای همه مطلوب 

یا ممکن نیس��ت و پزش��کان می گویند گزینه های 

متفاوتی پیش روی فردی است که حامل ژن جهش 

یافت��ه براکای ۱ و ۲ اس��ت. از میان این گزینه های 

متفاوت، فقط یکی از آن ها و در واقع آخرین آن ها 

ماس��تکتومی یا پس��تان برداری دوطرف��ه و بیرون 

آوردن تخمدان اس��ت. راه های دیگر شامل، پایش 

مداوم نسج پستان، معاینات دوره ای توسط پزشک، 

انجام ماموگرافی، کنرل وزن، پیروی از یک ش��یوه 

زندگی فعال، ورزش و دوری از سیگار و الکل است.

Reference: 

BRCA1 and BRCA2: Cancer Risk and Genetic Testing 

http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/BRCA
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یکی از ش��ایع ترین انواع رسطان، رسطان پس��تان 
اس��ت که از نظر ابتال بیشرین آمار را در بین زنان 
دارا ب��وده و ب��ه عنوان دومین عل��ت عمده فوت 
ناش��ی از رسطان ه��ا در زنان محس��وب می ش��ود. 
احت��ال ابتالی به این رسط��ان در طول عمر برای 
زن��ان ۱۰ درصد اس��ت. به عبارت دیگ��ر از هر ۱۰ 
زن ی��ک نفر به رسطان پس��تان مبتال می ش��ود. بر 
طبق آمار سازمان جهانی بهداشت میزان بروز این 
بیاری ۱/۸ تا ۲ درصد در سال رو به افزایش است. 
انتش��ار خرب جراحی ه��ای آنجلینا جول��ی، برای 
جلوگیری از ابتالی به رسطان پستان، من را یاد پروژٔه 
عکاسی Scar انداخت. این پروژه مجموعه ای است 
از پرتره هایی در ابعاد بزرگ از زنانی که از رسطان 
پس��تان جان س��امل به در برده اند. ای��ن عکس ها را 
ع��کاس ُمد، دیوی��د جی گرفته اس��ت و در ابتدای 
کار به عنوان عکس هایی برای جلب آگاهی کمپین 

مبارزه با رسطان پستان مد نظر بودند. 
این عکس ها تصویر برهنٔه زنانی اس��ت که اغلب 
تحت جراحی پس��تان بوده اند و این س��وژه راوی 
ش��جاعت و ش��هامت زنان در مبارزه با این بیاری 
اس��ت. موض��وع آثار، یعن��ی حضور بدن��ی بدون 
پس��تان، و کش��یدن آن به زیر ن��گاه خیره به جای 
در پس��تو نگه داشنت، به تابوزدایی و ترس زدایی از 

مبارزه با این بیاری کمک بسیاری می کند. 
ش��اید کار آنجلینا جولی، به عنوان یک بازگر، یک 
عمل پاپیوالر و تبلیغاتی تلقی ش��ود اما از دیدگاه 
جامع��ٔه پزش��کی قاب��ل تقدیر خواهد ب��ود. وقتی 
یک بازیگر مش��هور س��ینایی، که تکیٔه بسیاری از 
فیلم های��ش بر روی بدن او نیز بوده، خودش را در 

مع��رض این جراحی قرار می ده��د و بعد با جرات 
مت��ام آن را اع��الم می کند، این عم��ل می تواند یک 
پیام تبلیغاتی بهداشتی باشد برای متام زنانی که از 
درمان های رسطان وحش��ت دارند. برای متام زنانی 
که س��عی در پنهان کردن بی��اری خود و ضایعات 
پ��س از آن را دارن��د و این باع��ث افرسدگی آن ها 

می شود. 
حتا عده ای از ما غزاله علیزاده، نویسندٔه ایرانی 
را به یاد داریم که پس از ابتال به رسطان پس��تان و 
جراحی برداشنت پستان ها، دچار افرسدگی شدیدی 
ش��د و در مقابله با این اتفاق، خودکشی را انتخاب 
کرد و جس��د حلق آویز ش��ده اش را در جنگل های 
رامرس برای مخاطبان داستان هایش به جا گذاشت. 
اگرچه هی��چ چیز مث��ل معاینه های س��الیانه در 
جلوگیری و تش��خیص زودرس این رسطان منی تواند 
در این زمینه کمک رس��ان باش��د، هی��چ چیز هم 
جایگزین همراهی و همدلِی مرداِن کنار فرد بیار 
منی ش��ود. چرا که بخش بزرگی از ترس زنان ناش��ی 
از احتال پ��س زدن و ایگنور کردِن آن ها توس��ط 
مردان است. حضور براد پیت، همرس آنجلینا جولی 
و بازیگ��ر س��ینا در متام مراحل ای��ن جراحی نیز 

حضوری موثر و قابل تقدیر بوده است. 
ب��ا اتفاقی مث��ل این و حرکت های مش��ابهی مثل 
فیل��م »۴+۱۰« مانیا اکربی ک��ه آن هم حکایتی از 
رسطان پس��تان کارگردان و زنان دیگر مبتال به این 
بیاری اس��ت می توان امید داشت که زنان مبتال و 
یا در معرض ابتال به این بیاری با رویکرد و نگرش 
مثبت تر و متفاوتی به سمت درمان و پیشگیری از 

آن حرکت کنند.
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هم��ه چی��ز از یک لینک روی »ردیت« بود که یکی از کاربران با عنوان »فرکلد اس��ایل« روی این رسویس 
منترش کرد و عنوانش این بود: مبارزه همرسم جنیفر با رسطان پستان. گزارشی که کامنتها و نظرات خوانندگان 
آن نش��ان مى داد که اش��ک خیلی ها را درآورده اس��ت. یکی از کاربران نوشت: »مدت ها بود این طور گریه 

نکرده بودم. حتی االن هم که این را می نویسم اشک هایم روان است. چقدر قدرمتند و تاثیرگذار.« 
»آنجلو مرندینو« عکاس مس��تقر در نیویورک برای توصیف این پروژه عکاسی خود می گوید که تالش کرده 
تا چهره ای انس��انی به رسطان بدهد. ولی در توصیف عکس های خود نوش��ته است: »می خواستم چالش ها، 

سختی ها، هراس و تنهایی را نشان بدهم و از همه مهم تر، عشق و عالقه ما به آن ها را. «
بیاری رسطان زندگى تک تک ما را به نوعى تحت تاثیر قرار داده و از خود چهره ای پیچیده ساخته که از 
وراى آن مش��کل مى توان فهمید که واقعیت زندگی با رسطان چگونه اس��ت. آنجلو مرندینو در گفت و گو با 
هافینگتون پست گفته است: »مردم هر روز نگاه خود از رسطان را می پوشانند. بخشی اش را می توانم البته 
بفهمم و درک کنم چرا که دردآور است. تا پیش از اینکه من و همرسم وارد این مراحل بشویم، من هم هیچ 
از آن منی دانس��تم.« با این حال می گوید ابتدا مى خواس��ت عکس هایش را فقط به افراد فامیل و خانواده 
نشان دهد اما باالخره همرسش می گوید بهر است آن ها را در اختیار همه قرار داد تا از واقعیت باخرب شوند.  
جنیفر، یک س��ال و نیم پیش درگذش��ت. با این حال آنجلو مرندینو می گوید س��ایتی که برای تصاویر مستند 
همرسش درس��ت کرده و واکنش های کاربران به او »آرامش و قوت« داده اس��ت. خودش می گوید: »دستکم 

االن می توانم حس کنم از یک چیز بسیار هراسناک، اتفاق مثبتی به وجود آورده ام.«
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مصاحبه حسن سربخشیان با 
فاطمه معتمدآریا

فاطمه معتمد آریا )زاده ۷ آبان ۱۳۴۰ در 
تهران( که در میان دوستان و آشنایانش و 

اهالی سینام به نام سیمین معتمد آریا هم 
شناخته می شود، یکی از بازیگران سینامی 

ایران است. او در فیلم های کارگردانان 
بزرگ سینامی ایران چون بهرام بیضایی، 
محسن مخملباف، رخشان بنی اعتامد و 

بهمن فرمان آرا بازی کرده و بازی او بارها 
موردتوجه و تحسین قرار گرفته است. در 

خرداد ۱۳۸۹ معتمدآریا که برای رشکت در 
جشنواره کن به فرانسه رفته بود در آنجا 
بدون حجاب و با مچ بند سبز حضور پیدا 
کرد که منجر به ممنوع التصویر شدن وی 

گشت.

آرزومندش باشم که کار کنم  یا بگویم کاش در این 

فیل��م بازی کرده بودم اتفاقا می گویم به به چقدر 

خوب است که من بازی منی کنم.

س��ینایی ک��ه االن وجود دارد س��ینای بی در و 

پیکر بی خاصیت بی هویت است. چون همه چیز 

سلیقه ایست مثال در دهه شصت تا هفتاد سینای 

ایران ناگهان شکوفا میشه  کسانی که سینای ایران 

را مهندس��ی و معاری م��ی کنند خیلی با دقت  و 

درایت و تفکر هس��تند بعد در دهه هش��تاد یک 

سقوط وحشتناک داریم ولی خب این مال نسل من 

اس��ت  نسل جوان خودش��ان می گردند و راه شان 

را پیدا می کنند. آن نسل دیگر مثل من نیستند که 

تابع باش��ند  و وفادار باشند به ارزشها ی موجود یا 

ارزش��هایی که در قبل وجود داش��ته  آنها می زنند 

هم��ه چیز را خراب م��ی کنند می روند جلو و یک 

چیز جدید می سازند

وضعیت زنان در سینامی ایران چطور است؟ 

راس��تش من هیچ وقت بین زنان و مردان تفاوت 

قای��ل منی ش��وم. وقت��ی ابتذال هس��ت  هم برای 

مردهاست و هم برای زن ها هر اندازه زنان مبتذل 

باش��ند ده براب��رش مردها مبتذل اند ی��ک ارتباط 

مس��تقیم با هم دارند . ابتذال جنس��یت ندارد.  و 

من از این دید به آن نگاه  می کنم

اینک��ه خانم ها بتوانند ب��ازی کنند یا بازی نکنند 

درجه چندم بحث اس��ت که البته هیچ مش��کل و 

منعی ب��ه عن��وان زن وجودندارد ب��رای بازیگری. 

اتفاقاتی که در حال وقوع است اتفاقات بی ارزشی 

است که به هان اندازه که زنان را بی هویت و بی 

ارزش می کندبا مردها را هم همین کار را می کند 

. موضوع فیلم ها همین طور است. برشیت را هم 

بی هویت می کند.

راستش را بخواهید منی دانم چه اتفاقی می افتد 

من همیشه دنبال گنج در خرابه می گردم.

کم��ی در مورد وضع س��ینامی ایران در س��الهای 

اخیر میتونین برامون بگین؟

من که س��ه س��ال اس��ت که دیگه خرب ندارم در 

س��ینا چه می گ��ذرد اما اتفاق خیل��ی زیادی منی 

افتد.فیلمی س��اخته منی شود که فیلم مهمی باشد 

یا فیلم جذابی باش��د. فقط یک��ی دو تا فیلم آقای 

فرهادی و یکی دو فیلم در همین س��بک  در یکی 

دو سال اخیر مطرح شده است. 

من س��ه سال اس��ت که کار منی کنم و در جریان 

اتفاق های س��ینایی نیس��تم چون که  در ارش��اد 

آدمهایی هس��تند که نه من  آنها را می شناس��م و 

نه می دانم چه کس��ی هستند و چه کاره اند برای 

همین هیچ ارتباطی با سینا و جریانات آن ندارم.

یک آدم بازیگرکه سه سال از سینام دور می شود 

چه کارهایی می تواند بکند؟

خیلی کارها. خیلی کارها می تواند بکند اما بازی 

منی تواند بکند. من در این س��ه ساله بیشر داوری 

کردم و درس دادم. یکی دو تا کار محدود بازیگری 

داش��تم. یکی یک بازی در تیاتر و دیگری  یک کار 

بس��یار کوچک از خانم بنی اعتاد کار کردم. بقیه 

اش را هم بیش��ر خارج از ای��ران داوری کردم باید 

ص��رب کرد تا بیش��ر جریانات انتخاباتی و سیاس��ی 

تغییر کند. چیز مش��خصی وجود ندارد . مثل همه 

فراز و نشیب های  این سی و چند ساله. هیچ چیز 

قطعی وجود ندارد که بدانیم چه اتفاقی می افتد. 

اگر  انتخابی باشد این  سه سال کار نکردن خب آدم 

انتخاب می کند ک��ه کار نکند و یا کارهای دیگری 

انجام دهد و یا جریان��ی دیگر در حرفه اش ایجاد 

کند اما وقتی اجباری باشد  آدم مدام فکر می کند 

که به او اجحاف ش��ده است حتی وقتی موقعیتی 

باشد که فکر کنی فیلم هایی که به تو پیشنهاد می 

ش��ود دوست نداری بازی کنی که واقعا در این سه 

س��ال هم همینطور بوده. هیچ کاری نبوده که من 

http://www.youtube.com/watch?v=ufSDb7r7t0g&feature=youtu.be
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نخل طال: عبداللطیف کشیش برای فیلم آبی گرم ترین رنگ است 

جایزه بزرگ هیئت داوران: برادران کوئن برای فیلم درون لوین دیویس

جایزه بهترین بازیگر زن: برنیس بژو برای بازی در فیلم گذشته 

جایزه بهترین بازیگر مرد: برون درن برای بازی در فیلم نبراسکا

جایزه بهترین کارگردانی: آمات اسکاالنته برای ساخت فیلم هلی

جایزه بهترین فیلمنامه: جیاجانگ برای فیلم لمس گناه 

جایزه ویژه هیئت داوران: هیروکازو کوردا برای فیلم شبیه پدر، شبیه پسر
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در بخش مسابقه اصلی )نخل طال( تا االن فیلم های 
»زیب��ا و جوان« س��اخته فرانس��وا اوزون، »هلی« 
س��اخته امت اسکاالنته، »نش��انی از گناه« ساخته 
جیا ژانک که، »مثل پدر و مثل پرس« ساخته کوره- 
ایدا هیروکازو و »گذشته« ساخته اصغر فرهادی به 
منایش درآمده و هنوز زود اس��ت که بتوان درباره 
برنده احتالی نخل طال نظر داد یا پیش بینی کرد. 
»هلی«، فیلم رئالیستی چرک و پر از خشونت امت 
اسکاالنته مکزیکی، بعد از منایش فیلم پر زرق و برق 
و س��ه بعدی هالیوودی »گتسبی بزرگ« باز لرمن، 
رشوع خوب و تکان دهنده ای برای بخش مس��ابقه 
اصلی بود. فیلمی با نشانه ها و درومنایه های آشکار 
این سینا مثل سکس، خشونت، فقر سیاه، باندهای 
تبهکار مواد مخدر و فساد دستگاه پلیس و آدم های 

شوربختی که قربانی بی رحمی و خشونت اند. 

تابلو از من خواسته است که یادداشت روزانه 
در باره فیلم ها و رویدادهای کن بنویسم اما 
تا االن به دالیلی میرس نشد و وعده من برای 
روزنوشت عمال به گاه نوشت تبدیل شد. آنچه 

که اینجا می نویسم را قاعدتا نباید به مثابه 
نقد فیلم ها تلقی کرد بلکه تنها واکنش اولیه 
و شتابزده من به فیلم ها در فضای شلوغ و 

رسسام آور کن است. در این چند روز فیلم های 
زیادی دیدم که بیشرت آن ها مربوط به بخش 

مسابقه اصلی و بخش نوعی نگاه بود.

عکس از: پرویز جاهد

»زیبا و جوان« فرانسوا اوزون، فیلم متوسطی است از فیلمسازی که تم های مشخصی مثل بحران در روابط 
زناش��ویی، خیانت، عشق، رابطه های شکست خورده و اختالف نسل ها را در فیلم هایش دنبال می کند. »زیبا 
و جوان« یک نوع »بل دوژور« قرن بیست و یکم و عرص اینرنت است. نوستالژی فیلمساز به سینای دهه 
هفتاد فرانس��ه و دخران جوانی را که سکس آزادی جنسی، مسئله اصلی آنهاست می توان حس کرد. روایتی 
س��اده و اپیزودی��ک از زندگ��ی دخر زیبای ۱۷ س��اله بورژوایی که علی رغم رفاه و رشای��ط خوب زندگی، به 
تدریج از دنیای معصومانه اش دور شده و به یک فاحشه تبدیل می شود. فیلمی کاراکر محور که در ترشیح 
انگیزه های ش��خصیت محوری اش )ایزابل( ناتوان اس��ت. رویکرد طنزآمیز اوزون و منایش ریاکاری و خیانت 

دنیای بزرگساالن از دید دخری که همزمان قربانی و فم فتال است، البته قابل تامل است.
هلی هم مثل فیلم فرانس��وا ازون )زیبا و جوان(، فیلمی ش��خصیت محور است و زندگی کارگر جوانی به نام 
هلی را روایت می کند که ناخواسته درگیر مناسبات خشن و بیرحانه گانگسر ها می شود. صحنه های خشن 
فیلم به حدی بود که بس��یاری را از س��الن سینا فراری داد. متاشای شکنجه و رضب و شتم آدم ها، سوزاندن 
آلت تناس��لی آن ها با الکل و به دار آویخنت آن ها از پل هوایی، بی ش��ک برای خیلی ها قابل تحمل نیست اما 
اس��کاالنته در کنفرانس مطبوعاتی گفت:»واقعیت های جامعه مکزیک خیلی خش��ن تر و بی رحانه تر از آن 

چیزی است که من در فیلمم نشان دادم.«
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http://www.youtube.com/watch?v=gVE3WwB2mgY
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فیل��م ب��رادران کوئن )درون لوین دیویس(، ادای دین دوباره آن ها به موس��یقی فولک و کانری و در   هان 
حال و هوای فیلم هایی مثل »آه برادر کجایی« و »بارتون فینک« اس��ت و نوستالژی فضا ها و موسیقی دهه 
شصت نیویورک را منتقل می کند. لوین دیویس، شخصیتی خیالی است. خواننده، نوازنده و ترانه رسایی دوره 
گرد که ظرفیتش را داشت که به باب دیلن تبدیل شود اما هرگز این فرصت به او داده نشد تا خود را ثابت 
کند. او س��اعت ها در برابر تهیه کننده ها و کمپانی های ضبط صفحه موسیقی می نشیند و برایشان می نوازد 
اما با واکنش رسد و تحقیرآمیز آن ها مواجه می شود. سینای کوئن ها، سینای بازنده هاست و لوین دیویس 
نیز مثل غالب ش��خصیت های آن ها، آدمی بازنده اس��ت. فیلم با سکانس طوالنی خواندن لوین در یک کافه 
زیرزمینی در نیویورک رشوع شده و بعد از یک وقفه طوالنی در روایت و بازگشت به گذشته این خواننده، 
دوباره به آن برمی گردد و در این فاصله ما با شخصیت درون گرا و مالنکولیک او و دلرسدی تدریجی اش از 
فضا و آدم های پیرامونش و موسیقی عامه پسندی که دیگر برایش کسالت آور است و میلی را در او برمنی 

انگیزد، آشنا می شویم. 
طنز و کمدی سیاه برادران کوئن و شخصیت های کمیک و بذله گوی او که مالنکولی و اندوه را در چشان 
آن ها می توان خواند، منحرص به فردند. فیلم پر از لحظه های کمدی و طنزآمیز اس��ت مثل لحظه های بازی 
م��وش و گرب��ه لوین با گربه بازیگوش��ی که مدام برایش دردرس درس��ت می کند یا مالق��ات و گفتگوی او با 
آدم های پیر و عنق مثل مامور آسانس��وری که حارض نیس��ت گربه لوین را برای لحظه ای کوتاه نگه دارد و یا 
پیرزن ماش��ین نویسی که به فسیل تبدیل ش��ده. جان گودمن )بازیگر محبوب وهمیشگی کوئن ها( این بار 
در هیئت ش��خصیتی که یادآور ش��خصیت اورسون ولز در نش��انی از رش است در سفری دراز با لوین همراه 

می شود، به یاد ماندنی است.

۲
عکس های شاره ۲، ۵، ۶، ۸ و ۹ از: پرویز جاهد

بورگمن، تا اینجا یکی از عجیب ترین و س��ورئال ترین فیلم های بخش مسابقه اصلی کن بود. فیلم با سکانس 
تکان دهنده ای رشوع می شود که اگر به   هان شکل ادامه پیدا می کرد، می توانست بهرین فیلم کن امسال 
باش��د. چند مرد به همراه کشیش دهکده با تفنگ و سگ شکاری، به دنبال آدم یا آدم هایی که ما منی دانیم 
کیس��تند، در جنگل راه می افتند. مردی ژولیده با ریش بلند که هیئت مس��یح را به ذهن تداعی می کند، در 
زیر زمین جنگل، برای خودش النه س��اخته و با صدای س��گ ها، از خواب بیدار می ش��ود. با موبایل دوستان 
دیگرش را خرب کرده و از راه مخفی فرار می کند و به رساغ دوستانش که هر کدام مثل او در زیر زمین زندگی 
می کنند، می رود و آن ها را از خواب بیدار می کند. بعد به رساغ خانه ای اعیانی می رود و در می زند و زن و 
شوهری در خانه را باز می کنند. مرد از آن ها می خواهد که او را راه داده تا بتواند در خانه آن ها حام کند 
و چرک تنش را بش��وید. مرد صاحبخانه که بورژوایی مرفه اس��ت، او را راه منی دهد اما مرد ژنده پوش ادعا 
می کند که همرس مرد )مارینا( را می شناس��د و مارینا، مدتی پرس��تار او بوده. مرد صاحبخانه با مشت و لگد 
به جان مرد ژولیده می افتد و او را از خانه اش می راند اما زن او، به طور پنهانی و دور از چشم شوهرش، او 
را راه داده و از او پرستاری می کند. مرد ژولیده کیست و از آن ها چه می خواهد؟ آیا مسیح است که دوباره 
بازگش��ته تا ماموریت اش را متام کند یا شیطان اس��ت که با ظاهری مسیحایی آمده یا خون آشامی خطرناک 
است؟ فیلمساز تا پایان، به ما منی گوید که بورگمن کیست و چه هدفی دارد و با چه انگیزه هایی این کار ها 
را می کند. قطعا با معیارهای رئالیستی و منطق معمولی، منی توان این فیلم را تحلیل کرد اما با   هان رویکرد 
س��ورئال و غیر طبیعی هم، فیلم قانع کننده نیس��ت. مش��کل فیلم و تفاوت آن با همه فیلم های خوبی که 
برشمردم این است که این فیلم و آدم های آن به اندازه کافی هول انگیز نیستند، ضمن اینکه رابطه بورگمن 
با زن صاحبخانه و انفعال بی اندازه او در برابر اعال شیطانی و رشیرانه اش، مبهم است. تا زمانی که بورگمن 
و همدستانش، وارد حریم شخصی خانواده بورژوا نشده اند، همه چیز خوب پیش می رود و با لحظات تکان 

دهنده ای مواجه ایم اما پس از آن همه چیز پیش پا افتاده و عادی می شود. 
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برخی فیلم های بخش نوعی نگاه، خیلی بهر از فیلم های مسابقه اصلی اند و منی فهمم چرا آقای ژیل ژاکوب 
و تیری فرمو آن ها را در این بخش گذاشته اند مثل فیلم مستند »تصویر گمشده« ساخته ریتی پان از کامبوج 
که یکی از بهرین فیلم های بخش نوعی نگاه بود و یا فیلم »عمر« ساخته هانی ابواسد از فلسطین )سازنده 

فیلم معروف اکنون بهشت( با درومنایه هایی چون عشق، وفاداری و خیانت.
عمر روایتی تکان دهنده از زندگی چند جوان فلسطینی است که هسته مقاومت کوچکی را در کرانه غربی 
فلسطین در برابر ارسائیل تشکیل می دهند اما در دام ترفندهای یک افرس اطالعاتی ارسائیلی که می خواهد 
آن ها را به همکاری و خیانت وادار کند، قرار گرفته و در برابر هم قرار می گیرند. ابواسد که یکی از بهرین 
و جس��ور ترین س��یناگران فلسطینی است، نش��ان می دهد که چگونه در فضایی خشن و پر از نفرت، تخم 
بدبینی و بی اعتادی کاشته شده و عشق ها و دوستی ها نابود می شود. »عمر« )با بازی درخشان آدم بکری( 
که عاشق نادیاست، تا زمانی که این عشق پابرجاست، برای دیدن معشوق از جان مایه گذاشته و بی باکانه و 
مثل گربه ای زیرک از دیوار بلند کرانه غربی باال می رود اما وقتی که در چنربه خیانت گرفتار می شود، دیگر 
قدرت باالرفنت از دیوار را ندارد و س��قوط می کند. پایان فیلم بس��یار جس��ورانه و غیرمتعارف است و قطعا 

منایش عمومی آن پر رس و صدا خواهد شد. 
در فیلم »تصویر گمش��ده«، فیلمس��از، که زمان به قدرت رس��یدن خمرهای رسخ در کامبوج ۱۳ س��اله بود، 
با اس��تفاده از مجس��مه های گلی، دکور عروسکی، مناهای مستند آرش��یوی و بازسازی برخی صحنه ها، نشان 
می دهد که رژیم پول پوت به نام سوسیالیس��م، عدالت اجتاعی، برابری و ش��عار نجات خلق ها، چه بالیی 
رس مردم کش��ورش آورد و چگونه آن ها را به خاک و خون کش��ید، شهر ها را به ویرانه تبدیل کرد، در جوی ها 
به جای آب خون جاری کرد و آدم ها را از هویت انسانیش��ان جدا س��اخته و به شاره تبدیل کرد. رژیمی که 
روش��نفکران، طبقه متوس��ط شهری و بورژوا ها را دشمن خود دانس��ته و بیرحانه آن ها را قلع و قمع کرد. 

مستند تکان دهنده ای بود.

4
در هش��تمین روز جشنواره، هنگام منایش فیلم »پپرلند ش��یرین من« )پپرلند نام کافه ای است که بخشی از 
داس��تان فیلم در آن اتفاق می افتد(، س��اخته هرن س��لیم کارگردان کرد عراقی با بازی گلشیفته فراهانی، یک 
لحظ��ه احس��اس حضور در جش��نواره فجر به من دس��ت داد. دور و برم پر از ایرانی ب��ود، از کارگردان های 
فیلم های کوتاه گرفته تا بازیگرانی مثل فاطمه معتمد آریا و بابک کریمی، تهیه کنندگانی مثل سید غالمرضا 
موس��وی، پخش کنندگان فیلم مثل ش��بنم میرش��ب، منتقدانی چون علی معلم، گزارش گران خربگزاری های 
داخلی و رس��انه های فارس��ی خارج از کشور و همچنین مس��ئوالن و منایندگان رسمی سینای ایران از بنیاد 

فارابی گرفته تا صدا و سیا، حوزه هرنی و مرکز سینای تجربی. 
اما فیلمی که گلشیفته در آن بازی می کرد یعنی »پپرلند شیرین من« )My Sweet Pepper Land(، با همه 
فیلم هایی که تا کنون درباره کردستان از فیلمسازان ایرانی، عراقی یا ترکی دیده ایم متفاوت بود. متفاوت از 
این نظر که فیلمس��از آن س��ینای اگزوتیک مدل بهمن قبادی و فیلمسازان مشابه را درباره کردستان دنبال 
منی کند و به جای آن یک کمدی وس��رن ساخته که تاثیرات سینای رسجئولئونه و امیر کاستاریتسا را در آن 

می توان دید. 
همیش��ه فکر می کردم که کردس��تان می تواند لوکیش��ن خوبی برای یک فیلم وس��رن باشد. حاال هرن سلیم، 
فیلمساز کرد، این تجربه را در کردستان آزاد عراق کرده با قهرمانی که مناینده دولت است و مثل کالنرهای 
فیلم های وس��رن وارد منطقه ای می شود که عده ای از ارشار بر آنجا حکم می رانند و وظیفه او این است که 
آن ه��ا را به متابعت از قانون وادارد. گلش��یفته فراهانی، در نقش ی��ک معلم جوان کرد با ظاهری مدرن اما 
برخاسته از یک خانواده سنتی مردساالر و یک دوجین برادر غیور کرد، بازی ای معمولی دارد و پیرشفتی در 
سابقه حرفه ای او محسوب منی شود.  »پپرلند شیرین من«، به عنوان یک فیلم رسگرم کننده، قابل قبول است 

و اصال نباید آن را جدی گرفت. 
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جیمز فرانکو، با اولین تجربه کارگردانی اش، »دراز می کش��م می میرم« )در ایران به وسیله نجف دریابندری» 
گور به گور« ترجمه شده( نشان داد که نه تنها بازیگر خوبی است بلکه کارگردان ماهری هم هست. 

اقتباس از رمان فاکرن به خاطر پیچیدگی های روایی و ذهنی آن کار س��اده ای نیس��ت اما فرانکو با استفاده از 
متهیداتی مثل صدای روی تصویر و اس��پلیت اسکرین )تقس��یم کردن پرده به دو قسمت( و منایش همزمان 
و م��وازی دو روی��داد یا یک روی��داد از زوایای مختلف در کنارهم، تا حد زیادی از پس این اقتباس دش��وار 
برآمده و داستان یک خانواده کشاورز آمریکایی در اواخر دهه بیست را که درگیر تدفین مادر خانواده اند، 
ب��ه زیبایی روایت کرده اس��ت. بازی ها به ویژه بازی جیمز فرانکو، فیلمربداری و موس��یقی فیلم به ش��دت 

تاثیرگذارند. 

6
الو دیاز را پدر ایدئولوژیک س��ینای مدرن فیلیپین نامیده اند. او یکی از خالق ترین سیناگران امروز جهان 
است با فیلم هایی که حداقل زمان آن بین ۴ تا ۸ ساعت است. او تصویرگر آدم هایی بیگانه شده و خاموش 

و جامعه ای پسا استعاری است که هنوز زخم ها و ترومای دوران استعار را با خود حمل می کند. 
از الو دیاز قبال فیلمی ندیده بودم و با تردید به رساغ فیلم جدید او با نام »نورته، پایان تاریخ« که در بخش 
نوعی نگاه اس��ت، رفتم. فیلمی با ۴ س��اعت و ده دقیقه که تحمل دیدن آن در این روزهای پایان جش��نواره 

کار سختی است اما قطعا به دیدن اش می ارزید. 
بعد از دیدن   هان سکانس اول، عالقمند شدم که بنشینم و داستان جوانی به نام فابیان را که با دوستانش 
نشس��ته و درباره پست مدرنیسم، ساختار شکنی و ویران کردن همه ارزش های مسلط بحث می کنند ببینم. 
»نورته، پایان تاریخ« تجربه س��ینایی منحرص به فردی اس��ت، فیلمی درباره ازخود بیگانه شدن نسل جوان 
فیلیپینی اس��ت که اعتقادش را به سیس��تم اقتصادی و اجتاعی جامعه اش از دس��ت می دهد و علیه همه 

مظاهر و ارزش های اخالقی آن می شورد. 
از خودبیگانگ��ی فابی��ان و بی اعتقادی اش به هنجارهای اجتاعی، اخالقیات، دوس��تان و خانواده اش، او در 
مسیری می اندازد که به تدریج به یک قاتل و متجاوز تبدیل می شود. او معتقد است که مارکس باید برگردد 
و رسمایه داری یک هیوالست و باید نابود شود. شورش او علیه کاپیتالیسم، به شورش علیه ارزش های اخالقی 

و خانوادگی می رسد. 
رادیکالیس��م الو دیاز، تنها در محتوی سیاس��ی اجتاعی فیلم او خالصه منی ش��ود بلکه فرم سینایی او نیز 
بیش از حد رادیکال اس��ت. برداش��ت های بلند، مناهای س��اکن که در آن آدم ها نشسته اند و بحث می کنند، 
حرکت های نرم دوربین، ریتم کند و آرام و حذف موس��یقی، همه از »نورته، پایان تاریخ«، اثری روشنفکرانه 

و غیرمتعارف می سازد. 
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رابرت ردفورد امس��ال با فیلم »همه چیز از دس��ت رفت« ساخته جی سی چندور به کن آمد. سال ها بود که 
آرزوی دیدارش را داش��تم و هرگز فرصت رشکت در جش��نواره فیلم ساندنس را که او اداره می کند، نداشتم. 
»همه چیز از دست رفت«، فیلمی بدون دیالوگ بود که در بخش خارج از مسابقه نشان داده شد اما تحسین 
خیلی از منتقدان را برانگیخت و خیلی ها معتقد بودند که جای آن می بایس��ت در بخش مس��ابقه می بود و 

در حقش ظلم شده است.

8

یکی از جالب ترین برنامه های فس��تیوال کن امس��ال، تقدیر از آلن دلون بازیگر نامدار فرانس��وی بود. این 
برنامه، به مناسبت منایش فیلم »خورشید سوزان« ساخته رنه کلان ومحصول ۱۹۶۰ ترتیب یافت. 

بازی آلن دلون در این فیلم از او یک ستاره ساخت و باعث شد که فیلمسازان بزرگی مثل لوکینو ویسکونتی، 
آنتونیونی، جوزف لوزی به رساغ او بیایند. ویس��کونتی از آلن دلون در فیلم هایی چون »روکو و برادران« و 

»یوزپلنگ« استفاده کرد و آنتونیونی نیز او را در فیلم »کسوف« در کنار مونیکا ویتی قرار داد. 
آلن دلون در میان ابراز احساسات و کف زدن های ممتد متاشاگران در سالن دبوسی کن، با وقاری خاص روی 
صحنه رفت. دلون درباره همکاری اش با رنه کلان گفت: »رنه کلان استاد من است. از او خیلی چیز ها یاد 

گرفتم. او بزرگ ترین کارگردان و فیلمربداری بود که من در متام زندگی ام شناختم.« 
ش��نیدن این حرف از آلن دلون برایم قدری عجیب بود چرا که درس��ت است رنه کلان، کارگردان بزرگی بود 
اما دلون با س��یناگران مهم تری مثل لوکینو ویس��کونتی، آنتونیونی، ژان لوک گدار، لویی مال و ژان پی یر 

ملویل هم کار کرده است اما او در حرف هایش به آن ها حتی اشاره هم نکرد. 
چندی قبل س��ینا تک فرانس��ه با همراهی استودیو کانال، این اثر کالسیک س��ینای فرانسه را به مناسبت 
صدمین س��ال تولد رنه کلان، به صورت دیجیتال مرمت کرده و نس��خه ترمیم شده آن برای نخستین بار در 
کن به منایش درآمد. رنه کلان، فیلم خورشید سوزان را بر مبنای رمان »آقای ریپلی، خورشید سوزان« نوشته 
پاتریش��یا های اسمیت، س��اخت، نویسنده ای که ویم وندرس و آنتونی می نگال هم بر مبنای رمان هایش فیلم 
ساختند. اقتباس کلان از رمان پاتریشیا های اسمیت، با بازی های خوب دلون، موریس رونه و ماری لفوره و 

موسیقی نینو روتا، قطعا به یاد ماندنی است.

۹
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اصغر فرهادی

اما برای اصغر فرهادی که همین یک سال پیش در 
مراسم پرشکوه اسکار بر فرش قرمز پای گذاشته بود، 
شکست در به دست آوردن نخل طالیی چندان هم 
دش��وار نبود. تا همین جا هم او به جوایزی دست 
یافته که ش��اید هیچ یک از هم دانش��گاهی هایش 
در دانش��کده هرنهای زیبای دانشگاه تهران، حتی 

به رویایش هم دست نیافته اند. 
فرهادی اصالتا اصفهانی است. از هان سال ۱۳۷۰ 
که دانش��کده هرنه��ای زیبای دانش��گاه تهران راه 
یافت، استعدادش را در منایشنامه نویسی، بازیگری 
و کارگردان��ی به رخ می کش��ید. در ه��ان دوران 
دانش��جویی او با نویسندگی، کارگردانی و بازیگری 
منایش��ی با نام »ماشین نشین ها« عالوه بر دریافت 
چندین جایزه از جش��نواره تئا تر دانشجویی، پروژه 
فارغ التحصیلی دوره لیسانسش را نیز به پایان برد. 
اجرای دونفره این منایش به همراه »پریس��ا بخت 
آور« سکوی پرتاب آنان به دنیای تلویزیون و سینا 
ش��د. فرهادی هم زمان با آغاز کارهای تلویزیونی 
اش، مدرک فوق لیس��انس خود را نیز از دانش��گاه 

تربیت مدرس دانشگاه تهران گرفت. 
»روزگار جوان��ی« و چن��د قس��مت از دوره اول 

مجموعه ای با نام »داستان یک شهر« به کارگردانی 
اصغر توس��لی، آغاز فعالیت های تلویزیونی اصغر 
فرهادی ب��ود. در س��ال ۸۰ کارگردان��ی رسی دوم 
مجموعه داستان یک شهر به تهیه کنندگی همرسش 
پریسا بخت آور  به عنوان اولین تجربه نویسندگی 
و کارگردانی  به او س��پرده ش��د. مجموعه ای که با 
انگشت گذاشنت به نقاط تاریک و تو در توی مسایل 
اجتاعی، نظر بینندگان و مسئوالن تلویزیون را به 
فره��ادی جلب ک��رد. دقت و ریز بین��ی به همراه 
ذهنی س��یال و قلم ش��یوا، همچنان از نقاط قوت 

اصغر فرهادی به شار می رفت. 
 اولین تجربه سینایی وی در سال ۱۳۸۰، همکاری 
با ابراهیم حامتی کیا در نوش��نت فیلم نامه »ارتفاع 
پس��ت« بود و به دنب��ال آن کارگردانی و فیلم نامه 
»فیلم رقص در غبار« در سال ۱۳۸۱ و مطرح شدن 
ن��ام اصغر فرهادی به عنوان یک پدیده؛ پدیده ای 
که جایزه هیئت داوران جشنواره فجر را از آن خود 
کرد. رقص در غبار بازگشت اصغر فرهادی به هان 
دغدغه های اجتاعی »داس��تان یک ش��هر« بود، 
س��وژه هایی که در لوکیش��ن های مختلف داستان 
یک ش��هر کش��ف می کرد و به خاطر می س��پارد. 
عش��ق و قانون مهمرین دغدغه  اصغر فرهادی در 

رقص درغبار بود. 
اما س��ال ۱۳۸۲ فیلم »ش��هر زیب��ا« توفیق زیادی 
به دس��ت نی��اورد. منتق��دان ای��ن فیل��م را تکرار 
اصغرفرهادی رقص در غبار دانستند اما هوشمندی 
وی او سبب شد که در »چهارشنبه سوری« منتقدان 
را به��ت زده کن��د. »چهارش��نبه س��وری« حکایت 
انس��ان های معمولی ای بود ک��ه در موقعیت های 
معمولی گرفتار می آین��د. اما حاصل آن موقعیتی 
دراماتیزه بود که بیننده را بیش از هر چیز به فکر 
وامی داشت. این فیلم در جشنواره فجرمورد توجه 
داوران ق��رار گرفت و جایزه بهرین کارگردانی را از 
آن خود کرد. گرچه این فیلم جایزه جش��نواره کراال 
)هندوس��تان( ۲۰۰۶ را هم به خ��ود اختصاص داد 

برنیس بژو با گام هایی شتابزده 
روی سن رفت و قبل از هر چیز نام 

فرهادی را خطاب کرد. هیجان زده و 
ناباور از اعالم نام خود، بهرت از همه 

می دانست که قاعده بر آن است 
زمانی که جایزه بهرتین بازیگری 
به فیلمی داده می شود، جایزه 

بهرتین فیلم متعلق به دیگریست. 
برنیس بژو بهرتین بازیگر جشنواره 
کن امسال، از آخرین فرصت خود 

استفاده کرد تا اصغر فرهادی را به 
روی صحنه پرشکوه کن فراخواند.
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ام��ا دیگر فیلم فرهادی »درب��اره الی« بود که پای 
او را به فس��تیوال های خارجی و شیرینی جوایز آن 
باز کرد. »درباره الی« که در س��ال ۱۳۸۷ س��اخته 
ش��د عالوه بر کس��ب جوایز بهرین کارگردانی در 
جش��نواره فجر و خانه سینا و بهرین فیلمنامه از 
جشن خانه سینا، توانست جوایزی از جشنواره های 
بین املللی همچون خ��رس نقره ای برلین، تراپیکا و 
آس��یا پاس��یفیک اس��رالیا ۲۰۰۹ را از آن خود کند. 

فیلم »شهر زیبا« توفیق زیادی 
به دست نیاورد. منتقدان این فیلم 

را تکرار اصغرفرهادی رقص در 
غبار دانستند اما هوشمندی وی او 

سبب شد که در »چهارشنبه سوری« 
منتقدان را بهت زده کند

فره��ادی پایه فیلم نامه خود را ب��ر دروغ بنا کرده 
بود، دروغ هایی کوچک و به ظاهر غیررضوری. اما 
هنوز منتقدان باید دو سال دیگر صرب می کردند تا 

به بنیان سه گانه فرهادی دست یابند. 
س��ال ۱۳۸۹ س��الی متفاوت برای سینای ایران و 
س��یناگر جوانش بود، س��الی که »جدائی نادر از 
س��یمین« س��اخته ش��د. فیلمی که عالوه بر جوایز 
بهرین کارگردانی، بهرین فیلمنامه و فیلم منتخب 
متاش��اگران فجر۱۳۸۹، توانس��ت فص��ل جدیدی را 
ب��رای فرهادی و س��ینای ایران رق��م بزند: بهرین 
فیلمنامه جش��نواره آس��یا پاس��یفیک ۲۰۱۰، خرس 
طالیی برلین برای بهرین فیلم ۲۰۱۱، بهرین فیلم 
جش��نواره س��یدنی ۲۰۱۱، عنوان بهرین فیلم ساز 
سال خاورمیانه از طرف مجله آمریکایی »ورایتی«، 
جایزه بزرگ و تندیس مروارید س��یاه پنجمین دوره 
جش��نواره بین املللی فیل��م ابوظب��ی، بهرین فیلم 
خارجی در جش��نواره سزار فرانس��ه ۲۰۱۲، بهرین 
فیلم خارجی در جش��نواره گلدن گلوب سال ۲۰۱۲ 
و در   نهایت هشتاد و چهارمین جایزه اسکار بهرین 

فیلم خارجی ۲۰۱۲. فرهادی در فیلم جدایی نشان 
داد که به زبانی جهانی دست یافته است. 

 مجموعه ای��ن موفقیت ها اصغ��ر فرهادی را به 
عنوان ش��اخص ترین و شناخته شده ترین فیلم ساز 
حال حارضایرانی معرفی کرده اس��ت. این در حالی 
اس��ت ک��ه فیلم س��ازان قدیمی و صاحب س��بکی 
چون عباس کیارس��تمی و بهرام بیضایی و … بار ها 
ب��رای دریافت ای��ن جوایز و به دس��ت آوردن این 

موفقیت ها ناکام مانده بودند. 
بدنب��ال دس��تاوردهای حاص��ل از فیل��م جدائی، 
فرهادی برای س��اخت فیلم جدید خود »گذش��ته« 
راهی فرانس��ه ش��د و تصمیم گرفت شانس خود را 
با تهیه کننده و عوامل غیرایرانی امتحان کند. حاال 
کار به جایی رس��یده بود که طرح فیلمنامه گذشته 
که با س��بک و سیاق نوشتاری فرهادی همراه بود، 
حت��ی قبل از رشوع به س��اخت یک جایزه اعتباری 

دریافت کرد.
اولی��ن حضور بی��ن املللی فیلم گذش��ته، و اولین 
حضور فرهادی در جش��نواره کن س��ال ۲۰۱۳ رقم 
خورد. جایی ک��ه رقبای بزرگی چون برادران کوئن، 
جیم جارموش، پوالنس��کی، اس��تیون سودربرگ نیز 
در کنار فرهادی حضور داشتند. بعد از اکران فیلم، 
علیرغم نقد و نظرهای متفاوت و متناقض، گذشته 
فرهادی به عنوان یکی از شانس های مسلم دریافت 
جایزه تا یک شب پیش از اعالم نام منتخبین مطرح 
بود. در شب قبل از اختتامیه، اهدای جایزه داوران 
کلیس��ای جهانی به اصغر فرهادی گانه ها را برای 
دریافت نخ��ل طالیی باال برد. اما در   نهایت، وقتی 
ن��ام برنیس بژو به عنوان بهری��ن بازیگر زن اعالم 
ش��د، فرهادی دانست که این بار با دست خالی به 
خانه خواهد رف��ت و نامش در کنار ناکامان بزرگ 
جشنواره کن امسال ثبت خواهد شد. کن امسال به 
فرهادی نش��ان داد که با لیستی بلند باال از جایزه 
های جهانی، ب��ه عنوان تنها ایرانی برنده اس��کار، 

راهی دشوار پیش رو دارد. 

»روزگار جوانی« و چند قسمت از 
دوره اول مجموعه ای با نام »داستان 

یک شهر« به کارگردانی اصغر 
توسلی، آغاز فعالیت های تلویزیونی 

اصغر فرهادی بود. در سال ۸۰ 
کارگردانی رسی دوم مجموعه داستان 

یک شهر به تهیه کنندگی همرسش 
پریسا بخت آور  به عنوان اولین 

تجربه نویسندگی و کارگردانی  به او 
سپرده شد. مجموعه ای که با انگشت 

گذاشنت به نقاط تاریک و تو در 
توی مسایل اجتامعی، نظر بینندگان 
و مسئوالن تلویزیون را به فرهادی 

جلب کرد
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یادداشتی بر تئا تر »یک رویای خصوصی« 
به کارگردانی ایرج جنتی عطایی

در بروشور منایش از قول بهروز وثوقی نوشته شده: 
»تبعیدی هایی از دو نسل جدا از هم با پس و پیش 
کردن پازل های ناآشنایی که از این همه فاصله آن ها 

را به هم وصل می کند، یک رویا را با شام درمیان 
می گذارند که اگر نم اشکی در چشمامن حلقه نزند 

بی تردید لبخندی برلب خواهیم آورد از این سوگ 
شادی نامه ناپایدار تبعید.« 

شاید اگر تئا تر یک رویای خصوصی در سالن تئا تر 
ش��هر تهران به روی صحنه برود مورد استقبال قرار 
نگیرد،  ش��اید هم معدود متاش��اگران فقط بخاطر 
حضور دوباره بهروز وثوقی به وطن باز گش��ته به 
س��الن ها بروند،  بهروزی که در خاطره مردم ایران 
نه م��رد صحنه تئا تر که قیرص س��ینای تازه متولد 
شده فارسی بوده و هست. حاال دیگر مردم کوچه 
و خیابان ه��ای تهران و ایران، ح��ال و هوای مردی 
را ک��ه بر باد رف��نت عمرش را در غرب��ت به نظاره 
نشسته اس��ت، منی فهمند. حتی شاید برای عده ای 
دیدن بغض های او وقتی از وطن می گوید، مسخره 
باشد؛ اما برای ما که در غربت، در فقر تئا تر مرقی 
فارس��ی بعد از مدت ه��ا زل زده ایم به پ��رده تا از 
ورای��ش بهروز وثوقی روایتان کند و گلش��یفته از 
تک��رار روایت تبعید بگوید، دیدن این تئا تر نه تنها 
غنیمت اس��ت که جایی اس��ت که خ��ود را محک 

می زنیم. 
هر دو بازیگر، بهروز وثوقی و گلش��یفته فراهانی 
ی��ک حرف را می زنند. یک��ی ما)تبعیدی تازه از راه 
رس��یده( را از آینده ای ک��ه در انتظار یک تبعیدی 

ایران��ی اس��ت با خرب می کن��د )به��روز وثوقی(. و 
دیگری حال و هوای این روزهای تبعیدی های جوان 
را ب��ه تصویر می کش��د.  گلش��یفته  نقش دخری 
گی��ج وبالتکلیف را بازی می کند که موس��یقی زیر 
زمین��ی کار می ک��رده و از م��ادر و ب��رادرش کتک 
خورده و زندانی ش��ده و دیگر نتوانس��ته با فضای 
حاکم به کارش ادامه دهد و مجبور به ترک کش��ور 
ش��ده . او به بی خیالی ورسخوش��ی تینا، زن جاوید 
با دیده تردید می نگرد و در متام طول منایش نشان 
می دهد ک��ه جاوید را می فهم��د و منی خواهد به 
تینایی تبدیل شود که متام دلخوشی اش رسیال های 
تلویزیون��ی ومتام دملش��غولی اش قبض های متعدد 
برق و آب و بیارستان است. هر دو تبعیدی وطن 
را پشت رس گذاشتند. هر دو در مواجهه با جامعه 
جدی��د به نوع��ی رسگرداندن��د. جاوید ب��ه ظاهر 
تس��لیم شده اس��ت؛ تالش می کند طرحی بکشد و 
دوباره جاویدان ش��ود اما منی شود. تحقیر می شود 
و ب��وم و رنگش را تینا به س��خره می گیرد. تینا مناد 
مردمی است که دغدغه ش��ان زندگی روزمره است 
و برایشان مهم نیست طرحی روی تابلو زده بشود 
یا نه. برای او قس��ط های بانک مهم تر اس��ت و به 
کل وط��ن خود را فراموش کرده اس��ت. اما حضور 
رویاگونه س��ارا، دخرکی که به تازگی از ایران آمده 
اس��ت و نیاز به رسپناهی دارد تا کار هایش درست 
ش��ود و ارصار او برای زنده ک��ردن حس های مرده 
جاوید در   نهایت آخری��ن تابلوی جاوید را پیش از 
مرگش نقش می زند؛ تابلویی که اگرچه متاشاچی آن 
را منی بیند اما نش��ان می دهد طرحی است از وطن 

نقاش، ایران. 
برای بینن��ده تئا تر یک رویای خصوصی که گاهی 
طنز جمالت درس��ت محک خ��ورده جنتی عطایی 
او را می خندان��د و گاه ص��ورت دردمند و رسش��ار 
از ح��رف به��روز وثوقی-  وقتی کالف��ه این غربت 
ش��ده- اش��ک اش را در می آورد، دلیل متاشای این 
تئا تر است. متاش��اگر در غربت به دنبال کیفیت و 
یا بازی های خارق العاده بازیگران مهاجر نیس��ت 
بلکه به دنبال تجدید خاطرات، گم ش��ده های تاالر 
س��نگلنج و رودکی و ش��اید حت��ی در انتظار تئا تر 

نوشین است. 
گلش��یفته فراهانی در کنار به��روز وثوقی خوب 

می درخش��د. زیر س��ایه او، نامش و ب��ازی اش قرار 
منی گیرد و   رها و بدون اس��رس بازی می کند. بازی 
گلش��یفته اما بیش��ر بازی یک بازیگر سیناست تا 
تئا ت��ر. هر چند در بخش های��ی که او گیتار می زند 
و می خواند توانس��ته از این قال��ب بیرون بیاید و 
یک بازیگر تئا تر بش��ود. بهروز وثوق��ی اما با متام 
خاطراتش به روی صحنه می آید. بیش��ر متاشگران 
هم نس��الن او هس��تند و از او خاطرات زیادی به 
ی��اد دارند. برای این بینن��دگان فرقی منی کند قیرص 
چطوراز پس نقش بر می آید. مهم این اس��ت که او 
قیرص است و خاطرات است که با او زنده می شود. 
اما کس��ی که به راس��تی از پس نقشش بر آمده و 
در فض��ای صحنه تئا تر که یک اتاق اس��ت با چند 
تابلو بر دیوار و بوم نقاش��ی در کنج آن، با دو میز 
و صندلی، سوس��ن ف��رخ نیا همرس جاوید اس��ت 
که حرکت هایش و نح��وه پیش بردن دیالوگ ها به 
بهرین ش��کل پیش می رود. در حقیقت اوست که 
کن��رل بازی را در دس��ت دارد و با حضورش اجازه 
منی دهد تلخی موضوع اصلی بر ش��اکله تئا تر غلبه 

کند. 
داس��تان اما روی دو محور اصل��ی تبعیدی قدیم 
و تبعی��دی جدید می چرخد. تبعیدی قدیم س��عی 
می کن��د ب��ا چت ک��ردن ب��ا جوانان داخل کش��ور 
خ��ودش را زنده نگه دارد و س��ارا )تبعیدی جدید( 
به او کمک می کند بیش��ر حال و هوای مملکت را 
بشناسد. خاطرات را تعریف می کند و اینکه چقدر 
جای او در میان جوامع دانش��جویی و هرنی خالی 
اس��ت. جاوید با این تعاریف و شنیدن اینکه هنوز 
هرنمن��دان ای��ران او را می شناس��ند و از کار هایش 
تعریف می کنند امیدوار می شود. مدام تالش می کند 
تا آخرین تابلو را که قرار اس��ت ش��گفتی بیافریند 
طرح بزند اما منی تواند تا س��ارا از او می خواهد که 
او را ط��رح بزند. برایش آواز می خواند. باال و پایین 
می پرد و ژس��ت می گیرد. داس��تان با طرح آخرین 
تابلو و ش��گفتی تینا و س��ارا آخرین دقایق خود را 
س��پری می کند. درست در نقطه ای که آخرین تابلو 
طرح می خورد نفس های جاوید هم به ش��اره می 
افتد و او در غربت و در حالیکه آرزوی زیارت قرب 

مادرش را برزبان دارد، جان می دهد.
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عکس ها از: حسن رسبخشیان
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 خالد حس��ینی نویسنده کتاب معروف »بادبادک 
ب��از« در پش��ت جل��د کت��اب »بچه ه��ای درخت 
جاکاندرا« نوش��ته اس��ت: »کت��اب دلیجانی کتابی 
اس��ت گیرا و تکان دهنده که اس��تبداد را محکوم 
می کند و در ستایش آنانی بر می خیزد که زخم های 
اس��تبداد بر تنش��ان مانده وهمچنین بزرگداش��تی 

است از کوشش ابدی انسان برای آزادی.« 
برای گفتگو با س��حر دلیجان��ی به خانه او رفتم و 
از رم��ان موف��ق او و همچنین زندگ��ی و عالئق او 

پرسیدم. 

کتاب ش��ام عنوان جالبی دارد، »بچه های درخت 

بچه های درخت جاکاندرا نام 
رمانی است که اخیرا توسط »سحر 

دلیجانی« نویسنده جوان ایرانی 
ساکن ایتالیا منترش شده است و 

توجه زیادی را به خود جلب کرده 
است. با اینکه از انتشار اولین رمان 
دلیجانی چند روزی بیشرت منی گذرد 
اما تاکنون کتاب موفق شده است 
که توجه نارشان را برای انتشار در 

۷۴ کشور و ۲۵ زبان مختلف به خود 
جلب کند. 

بچه های درخت جاکاندار

گفتگوی فرهمند علیپور با سحر دلیجانی

جاکاندرا« نام درختی نا آش��نا،  اسم این درخت را 
پیش از این نشنیده بودم. 

خیلی ها درباره نام این درخت از من سوال کردند. 
جاکاندرا در ایران یا حداقل در تهران وجود ندارد. 
مادر بزرگ من منی دانم از کجا، ش��اید در مجله ای 
یا تلویزیون، این درخت را دیده بود و آن را بسیار 
دوس��ت داش��ت. او عاقبت این درخت را پیدا کرد 
و در حی��اط خانه اش کاش��ت. اما خب این درخت 
اس��توایی بود و در آب و هوای تهران منی توانست 
رش��د کن��د. برای م��ن اما ای��ن موض��وع و عالقه 
مادربزرگم به ای��ن درخت غیر معمول جالب بود. 
جاکاندرا همیشه برای من سمبل انقالب ایران بود، 
انقالبی که با آرزو ها و خواسته های فراوانی همراه 
بود، با ش��اخه ها و گلهای زیبا درس��ت مثل همین 
درخ��ت، اما انقالبی که نتوانس��ت به مثر بش��یند، 
مثل همین درخت مادربزرگ. انقالبی که نتوانست 
دمکراسی و آرزوهای مردم را برآورده کند. انقالبی 
که حتی رشوع کرد به کش��نت فرزندان و انقالبیون 
خود. بچه های درخ��ت جاکاندرا در واقع بچه های 

درخت انقالب هستند. 

کتاب را با هدف سیاسی نوشتی؟ 
نه، اصال. می خواستم فقط بگویم که در سال های 
دهه ش��صت بر افرادی چون پ��در و مادر من چه 
گذشت. می خواستم بگویم که در آن سال ها هزاران 
تن اعدام ش��دند. خیلی ها حتی در درون ایران هم 
از این موضوع بی خرب هستند یا حتی منی دانند که 
ابعاد این موضوع چه اندازه بود. این کتاب سیاسی 
نیس��ت اما روایتگر افراد سیاسی است. اما در عین 
حال کتاب حالت شعاری هم ندارد و نخواستم که 

شعار بدهم. 

پیش از انتشار این رمان دو تا از داستان هایی شام 
هم مورد تقدیر قرار گرفته بودند. داس��تان هاییی 
که در مجالت ادبی آمریکایی منترش ش��ده بودند. 
موضوع آن ها هم پیگیری همین موضوع حوادث 

دهه ۶۰ است؟
بله و هر دو داس��تان با تغیرات و بازنویسی کلی 
در همین کتاب دوباره منترش شده اند. یکی داستان 
دخ��ر بچه ای که در زندان به دنیا می آید و دیگری 

داستان مردی است که اعدام می شود. 

فکر می کنی اگ��ر در خانواده ای با این مختصات 
ب��ه دنیا منی آمدی بازهم به دنبال چنین س��وژه ای 

می رفتید؟ 
شاید پاسخم منفی باشد، هر کس داستان آدم هایی 
را می نویس��د که می شناس��د. واقعا تصمیمی برای 
نوش��نت در باره حوادث آن سال ها نداشتم ولی هر 
بار که می خواستم داستانی بنویسم ناخودآگاه یکی 
از قصه های آن روز ها در ذهنم نقش می بست و در 
این باره می نوشتم. مثال یکی از اولین داستان هاییی 
که نوش��تم داستان »دس��تبند هس��ته خرما« بود، 
همین داس��تانی که اکنون یک��ی از قصه های رمان 
»بچه ه��ای درخت جاکاندرا« اس��ت. این موضوع 
چند بار تکرار ش��د و دیدم هر ب��ار درباره همین 
موضوع می نویس��م برای همین تصمیم گرفتم که 

این داستان ها را تبدیل به یک رمان کنم.
 

ندا یکی از قهرمانان داستان است. 
هر فصل، داستانی مستقل از 

داستان های دیگر دارد اما در گذر 
داستان شخصیت ها بهم پیوند 

می خورند. ندا در زندان به دنیا 
می آید، اما نه به نام ندا. چون من 

داستان را قبل از وقایع انتخابات 
رشوع کرده بودم، اما نام را بعد ها 
عوض کردم. و این از تنها مقاطعی 

است که کتاب یک رابطه خیلی 
رصیح با وقایع بعد از انتخابات دارد
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و وقتی تصمیم گرفتی رمانی در این باره بنویسی 
فکر می کردی که رمان با چنین موفقیت و استقبالی 

همراه شود؟ 
نه، - با خنده - اصال فکرش را هم منی کردم، خودم 

هم منی دانم چرا. 

 فکر می کنی چرا رمان اینقدر موفق شده؟ 
فکر می کن��م چون رمانی درب��اره آدم هایی بوده 
که به ایده و آرمانی باور داش��تند، به خود انقالب 
باور داشتند ولی بعد، انقالبشان به نوعی  دزدیده 
می ش��ود و آن ها خود قربانی می ش��وند. رمان در 
واقع درباره جمهوری اسالمی و.. نیست بلکه درباره 
آدم هاست، درباره داستان های ناگفته یک انقالب. 
مهم تر از آن، رمان بیشر درباره بچه هاست. گرچه 
قس��مت های اول این کتاب درباره وقایع دهه ۶۰ 
اس��ت اما قس��مت های بع��دی این داس��تان همه 
روایت س��ال های دهه هشتاد اس��ت. داستان های 
ما، داس��تان های جنبش سبز. داستان هایی که برای 
پ��در و م��ا رخ داده بود و دوباره داش��ت برای ما 
تکرار می شد. در   نهایت داستان درباره آدم هاست، 

مادربزرگ ها و نوه ها. 

دلیل اینکه کتاب به انگلیس��ی نوشته شد تسلط 
شام به انگلیسی بود؟ یا انگیزه ای دیگری داشتی؟ 
 بله، خب تس��لط من به زبان انگلیسی بهر است 
چ��ون باالخره دوره های راهنایی و دبیرس��تان و 

دانشگاه را در آمریکا بودم. 

رشته دانشگاهی شام چی بود؟ 
 ادبیات انطباقی، ادبیات اس��پانیایی و انگلیسی و 

فارسی. 

پس ش��ام االن عالوه بر ایتالیایی و انگلیسی، به 
اسپانیایی هم مسلط هستید؟ 

بله

و البته فرانسوی! 
)با خنده( بله درسته. 

پس ب��ه یادگیری زبان و ادبی��ات خیلی عالقمند 
هستید؟

کامال درسته، اگر بتوانم دوست دارم متام عمرم را 

نارش یونانی ام گفت که داستان تو 
می تواند داستان سه میلیون یونانی 

در سال های دهه ۷۰ باشد. زمانی که 
یونان تحت حکومت دیکتاتوری بود 

و بسیاری اعدام، شکنجه و زندانی 
می شدند. در واقع این داستان 

می تواند هرجای دیگری رخ دهد. 
کتاب در اصل روایت انسان هایی 
است که برای آزادی از دیکتاتوری 

می جنگند 

رصف یادگیری زبان کنم. 

من هنوز کتاب ش��ام را نخوان��ده ام، چون کتاب 
ت��ا االن به ایتالیایی منترش ش��ده و م��ن هنوز بر 
این زبان تسلط کامل را ندارم، اما از صحبت هایی 
که حول کتاب شام شنیدم متوجه شدم که ظاهرا، 
»ندا« نام قهرمان محوری کتاب شامس��ت. ندا در 
زندان به دنیا می آید. داس��تانی ش��بیه به داستان 
زندگ��ی خود ش��ام، همزمان برای من ی��ادآور نام 

ندای جنبش سبز است. 
ن��دا یکی از قهرمانان داس��تان اس��ت. هر فصل، 
داستانی مستقل از داس��تان های دیگر دارد اما در 
گذر داس��تان شخصیت ها بهم پیوند می خورند. ندا 
در زن��دان به دنیا می آید، اما ن��ه به نام ندا. چون 
من داس��تان را قبل از وقایع انتخابات رشوع کرده 
ب��ودم، اما نام را بعد ها عوض ک��ردم. و این از تنها 
مقاطعی اس��ت که کتاب ی��ک رابطه خیلی رصیح 
ب��ا وقایع بعد از انتخاب��ات دارد. چون ندا همه ما 
هس��تیم اینکه ندا اتفاقی در آن کوچه بود و کشته 

شد یعنی اینکه هر کدام از ما می توانستیم اتفاقی 
آنجا باشیم و دچار چنین رسنوشتی بشویم. 

و ندای این داس��تان س��عی می کند ک��ه در پایان 
کتاب همه آن بدی ها و غم ها را به گونه ای آش��تی 
بدهد. برای من شخصا جنبش سبز چنین معنایی را 
داش��ت. زمانی که ما در ایران زندگی می کردیم، در 
آن س��ال ها ما در اقلیت بودی��م، مخالفان نظام آن 
موقع در اقلیت بودند اما در جنبش س��بز دیدم که 
بچه های آن نس��ل همه بودند، اقلیتی که تبدیل به 
اکرثیت ش��ده بود برای همین جنبش سبز برای من 

یک جنبش آشتی جویانه است. 

پس س��مت و س��وی کتاب ش��ام صلح طلبانه و 
آشتی جویانه است؟

دقیقا، همیش��ه این حرف پدرم، کس��ی را که هم 
قب��ل و هم بع��د از انقالب یک فعال سیاس��ی بود 
ب��ه خاطر دارم ک��ه هیچ ک��س منی خواهد انقالب 
کند، انقالب آخرین راه اس��ت. من شخصا به تغییر 
سیاس��ی باور دارم تغییری که نه در خیابان ها بلکه 
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در طبقه سیاس��ی رخ دهد ب��رای همین به جنبش 
رفرمیس��تی ایران اعتقاد دارم به رشطی که پله ها را 

یکی یکی اما با فکر طی کند. 

می خواه��م کمی درباره خود ش��ام بپرس��م اول 
اینکه کتاب های��ی که مطالعه می کنید بیش��رت به 
فارسی است یا انگلیسی؟ و نویسنده محبوب شام 

کیست؟ 
بیشر به انگلیسی است. چندین نویسنده محبوب 
دارم از جمله داستایوس��کی. نویسنده ای که خیلی 
روی من تاثیر گذاش��ت خان��م »آروندتی روی« که 
کتاب��ی دارد به ن��ام »خدای چیزه��ای کوچک« با 

موضوع��ی در خصوص نظام طبقاتی هندوس��تان. 
»ج. م. کوئتزی��ا« نی��ز ک��ه نویس��نده ای اس��ت از 
آفریقای جنوبی و درباره آپارتاید می نویسد و نوبل 
هم گرفته اس��ت از دیگر نویسندگان مورد عالقه ام 
است و البته آلربت کامو که این روز ها بسیار آثارش 

را می خوانم و عالقه زیادی به کار هایش دارم. 

چقدر با ادبیات ایران در ارتباط هستی؟ 
همیش��ه دنبال می کن��م، آخرین رمان��ی هم که 
خواندم »دریارون��دگان جزیره آبی تر« بود از آقای 
عباس معروفی. اما احس��اس می کنم به ش��عرهای 
فارس��ی بسیار زیاد نزدیک هس��تم، شاملو، ابتهاج، 
فروغ، ش��فیعی کدکنی. شعر هایش��ان را همیش��ه 

می خوانم و بسیار روی کتاب من تاثیر گذاشتند. 

موسیقی فارسی چطور؟ 
 )با خنده( من هنوز جزو نس��ل قدیمی هس��تم. 
هنوز ابی، داریوش، فرهاد و سیاوش قمیشی گوش 
می ده��م. با اینک��ه بقیه را هم دوس��ت دارم مثال 
دنگ ش��و، نامجو و غیره. کارهای دنگ شو را مثال 

خیلی دوست دارم. 

پس بیشرت موسیقی ایرانی گوش می دهی؟ 

می خواستم فقط بگویم که در 
سال های دهه شصت بر افرادی 

چون پدر و مادر من چه گذشت. 
می خواستم بگویم که در آن سال ها 

هزاران تن اعدام شدند. خیلی ها 
حتی در درون ایران هم از این 
موضوع بی خرب هستند یا حتی 

منی دانند که ابعاد این موضوع چه 
اندازه بود. این کتاب سیاسی نیست 

اما روایتگر افراد سیاسی است

دقیقا. این قس��متی از وجودم است، چیزی که به 
نظرم نشان می دهد آدم از کجا می آید، من با اینکه 
در امریکا بزرگ ش��دم و هش��ت سال است که در 
ایتالی��ا زندگی می کنم اما هنوز عالقه و وابس��تگی 
زیادی به موس��یقی ایرانی دارم. یک حسی که من 

را پیوند می دهد با وطن و گذشته ام. 

چق��در زندگ��ی در ایتالی��ا بر روی ش��خصیت و 
کارهات تاثیر گذاشت؟ 

خب ایتالیایی ها خیلی ش��بیه ایرانی ها هستند و 
فرهنگش��ان به ایرانی ها نزدیک اس��ت. اینجا حس 
نزدیک تر بودن به ایران دارم. خیلی سینای ایتالیا 

خصوصا دهه ۶۰ و ۷۰ را دوست دارم. آن ها خیلی 
روی کارهام تاثیر گذاشتند. که مثال چطور »فلینی« 
از خواب واقعیت می س��اخت و واقعیت و خیال را 
در ه��م می آمیزد. چیزی که به نوعی در کتاب من 

هم دیده می شود. 

کتابت کی در آمریکا منترش خواهد شد؟
۱۸ جون. در ده ش��هر هم معرفی خواهد ش��د،از 
نیوی��ورک رشوع می ش��ود و ب��ا ل��س آنجلس متام 

خواهد شد. 

تا االن حدود ۷۴ کشور مختلف قراراست کتاب تو 
را منترش کنند. از کشورهایی که بسیار به حکومت 
ایران نزدیکند مثل چین، تا کش��ورهایی که از نگاه 
حاکامن ایران دشمن هست مثل ارسائیل یا کشور 

همسایه ای مثل ترکیه. 
ن��ارش یونان��ی ام گفت که داس��تان ت��و می تواند 
داس��تان سه میلیون یونانی در س��ال های دهه ۷۰ 
باش��د. زمانی که یونان تحت حکومت دیکتاتوری 
بود و بس��یاری اعدام، شکنجه و زندانی می شدند. 
در واقع این داس��تان می تواند هرجای دیگری رخ 
دهد. کتاب در اصل روایت انس��ان هایی است که 
ب��رای آزادی از دیکتات��وری می جنگند و بچه هایی 
که در این میان هس��تند و امیدش��ان را از دس��ت 
نداده ان��د. فکر می کنم که همی��ن موضوع و نگاه 

انسانی داستان است که مورد توجه قرار گرفته. 

در سایت شام دیدم که قرار است پدرت کتاب را 
به فارس��ی منترش کند، اول اینکه فکر می کنید چه 
زمانی نسخه فارس��ی کتاب آماده بشه و بعد چرا 

خود شام کار ترجمه را انجام منی دهید؟ 
خودم این روز ها بس��یار مش��غول هستم و پدرم 
تسلط خیلی خوبی به فارسی دارد، قلمش زیباست 
و اهل نوش��نت اس��ت. ترجمه کتاب رشوع شده اما 

منی دانم که کی به بازار خواهد آمد.
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هزار سال پیش تجریش، طجرشت خوانده می شد. 
چنانکه راوندی مورخ تاریخ در رشح سلطنت طغرل 
س��لجوقی آورده است: »آنگاه س��لطان از تربیز به 
س��وی ری رفت تا زفاف به دار امللک باش��د. اندک 
مایه رنج بر وی مستولی شد، به قرصان بیرونی، به 
در ری به دیه طجرش��ت از جهت خنکی هوا نزول 
فرمود، چه حرارت هوا بغایت بود. به سال ۴۵۵ ق

جالب اینجاست که طغرل در    هان تجریش وفات 
یافت و جنازه اش برای دفن به ری منتقل شد. 

کهنس��االن درباره محل قدیم��ی تجریش اعتقاد 
دارند که نزدیک پل رومی در جاده قدیم ش��میران 
رو به شال طرف راست، روی تپه باغی بزرگ به نام 
»گِِل ب��اوکان« بود. )ظاهراً محلی که مناز عید فطر 

س��ال ۵۶ در آن برگزار شد.( دو دهکده تجریش و 
دزاشیب سابقاً آنجا بودند. از گل باوکان تاامامزاده 
قاس��م هم باغی دیگر به نام »جنت گلش��ن« بود. 
در اراضی اطراف این باغ ها گرگ های زیادی بودند 
که باعث زحمت اهالی تجریش می شدند… بدین 
لحاظ اهالی این منطقه دهکده را ترک کردند و به 
حوالی امامزاده صالح در جنت گلشن منتقل شدند 

و تجریش فعلی شکل گرفت. 
این دهکده کم کم رونقی گرفت و چنان ش��د که 
حتی طغ��رل نیز برای فرار از گرمای منطقه جنوب 
کوه های الربز و ری به آنجا پناه آورد. صد ها س��ال 
بع��د طهران پایتخ��ت قاجاریان ش��د. این منطقه، 
ب��ه ییالق اهال��ی آنجا تبدیل گردی��د و ارشاف این 
شهر باغ های زیادی برای گذراندن تابستان در آنجا 

احداث کردند. 
تجریش قدیم دارای سه محله بود: 

۱ محل��ه ب��اال ۲٫ محله پائی��ن ۳٫ محله قلعه نو و 
حومه آنکه به نام های زیر خوانده می شد: زعفرانیه، 

محمودیه، ناودانک، جعفرآباد و …
محله باال ش��امل: باغ فردوس، چهار راه حس��ابی، 

زعفرانیه، الهیه. 
و محله پائین شامل: ظهیرالدوله، سه راه دزاشیب، 

در گذر سال ها

سه راه قیطریه، اسدی و فردوسی بود.. 
کم کم کوچ مردم از سایر مناطق کشور به طهران 
و حوم��ه آن افزایش یافت به طوری که تعدادی از 
آنان در تجریش سکنی گزیدند. در آمارگیری نفوس 
س��ال ۱۳۳۵ اهالی آنجا و تیره های مهاجر از افراد 
زیر تش��کیل شده بود: بومی ها، ترقی ها، نائینی ها، 
اصفهانی ه��ا، خراس��انی ها، ش��یرازی ها، یزدی ها، 

طالقانی ها و لر ها. 
س��اختان های تجری��ش قدی��م مانند روس��تای 
تاریخی ماس��وله بود، یعنی س��اختان های روستا 
ط��وری بود که مردم از روی بام های یک دیگر طی 
مس��یر می کردند. جمعیت در تجریش قدیم در دو 
محل��ه به صد و پنجاه خانواده می رس��ید. از محله 
باال حدود بیست خانوار تابستان ها بر رس باغ های 
خود می رفتند و زمس��تان ها به ده باز می گش��تند. 
کوچه ها و معابر بس��یار تنگ و پر پیچ و خم بود. 
ش��اید منونه ای که بتوان با آن قیاس کرد روس��تای 
فعلی پس قلعه در دربند باش��د. خانه های خشت 
و گلی یا چینه ای تجریش، در زیر دس��ت و سمت 
رشق پل تجریش تا زیر دس��ت ایستگاه جاده قدیم 

بنا شده بود. 
مرک��ز تجریش امامزاده صالح ب��ود. این امامزاده 
مرکزیت معنوی این ناحیه بود. بازار ش��کل گرفته 
در حاش��یه آن کان��ون اقتصادی این محل اس��ت. 
حسن ملقب به صالح از نوادگان امام موسی کاظم 
علیه الس��الم است درباره امامزاده صالح می گویند 
که وی تحت تعقیب حسن نامی از پل کََرخ یا کرج 
ام��روزی بود. تعقیب کنن��ده باألخره وی را در باغ 
جنت گلش��ن زیر چنار بزرگ نزدیک چشمه ساری 
گرفتار کرده وی را ش��هید می کن��د. اهالی محل به 
احرام انتساب وی به امئه برای وی مرقد و بارگاهی 
می سازند که در طول زمان منشأ خیر و برکت برای 

اهال��ی این منطقه گردید. بن��ای اصلی این مرقد را 
هالگو میرزا فرزند فتحعلی ش��اه به سال ۱۲۱۰ ق 

بنا کرده است. 
چنار امامزاده صالح کهنسال ترین چناری است که 
تاکنون دیده ش��ده اس��ت. این چنار حتی اعجاب 
مس��افرین خارج��ی را نی��ز بر می انگیخته اس��ت. 
چنانکه دیاالفوا در س��فرنامه اش در ایران به س��ال 

۱۸۸۱م دربارۀ این درخت می نویسد: 
در مس��جد )بقعۀ امام��زاده صالح( تجریش چنار 
عجیب و غریبی اس��ت که کمر نظی��ر آن در دنیا 
پیدا می شود.. قطر فوق العاده آن را منی توان دقیقاً 
ب��ا رقم معین کرد. تقریباً محیط آن به پانزده مت��ر 
می رس��د. هریک از شاخه های آن مانند تنه درخت 
کهنس��الی در باالی بنای مسجد و سایر اطراف رس 
به آس��ان کشیده اس��ت. این درخت عده کثیری 
را در س��ایه خود پناه می دهد. مؤمنین در زیر آن 
من��از می خوانند. مکتب دار اطفال را در آنجا جمع 
کرده درس می دهد. قهوه چی س��اور و استکان و 
لوازم خود را در درون آن قرار داده است. سقا هم 
کوزه های پر آب خود را در گوشه ای از تنه گذارده 
اس��ت. ای��ن چنار عظیم تا س��الیانی پی��ش نیز در 
حیاط امامزاده به چشم می خورد ولی به علت های 
مختل��ف چه طبیعی و چه تخریب انس��انی از آن 

چیزی باقی منانده است. 
سال ها پس از این دیدار دیوالفوا از تهران، منطقه 
تجری��ش و رس پ��ل آن به محل تفرج��گاه تهرانیان 
فراری از گرما تبدیل شد. این محل که سال ها محل 
س��کنای ارشاف قاج��اری و ییالق س��فارتخانه های 
خارج��ی در ته��ران ب��ود از دوره رضا ش��اه رو به 
گس��رش رفت. جاده قدیم آن )دکر رشیعتی(، آباد 
شد و سنگفرش گردید و راه های دسرسی آسان شد. 
ماشین های کرایه افزایش یافت. بسیاری از باغ های 
آباد و معمور آن تبدیل به ویال ش��د و در سال های 
اخیر این ویال ها نیز به حامیان آن وفا نکرد. ویال ها 
تخریب شد و باغچه های آن تبدیل به برج های بلند 
گردی��د. این روز ها تقریب��اً از محله تجریش چیزی 
باقی منانده بجز ساختان های رس به فلک کشیده 
که به ج��ای چنارهای بلند رس برآورده اند. تتمه آن 
دربند و ارتفاعات تهران اس��ت که باز مجالی برای 

تنفس تهرانیان فراهم می کند.

ساختامن های تجریش قدیم مانند 
روستای تاریخی ماسوله بود، یعنی 
ساختامن های روستا طوری بود که 

مردم از روی بام های یک دیگر طی 
مسیر می کردند
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فرض کنی��د که می خواهی��د  پیام ه��ای توییر را 
به ش��کلی که در تلفن همراه خ��ود دارید ببنید یا 
می خواهید تعداد رایانامه های خوانده نشدٔه خود 
را در گوش��ٔه یک ش��کلک )آیکون( ببینید. راه حل 
چیس��ت؟ Pokki این مش��کل را حل کرده اس��ت. 
برنامه های بس��یاری برای این کار ها نوشته شده اند 
اما ویژگی Pokki در این اس��ت که Pokki منحرص 
به یک برنامٔه خاص نیس��ت. برنامه های بس��یاری 
می توانند در قالب Pokki اجرا ش��وند. پس ش��ا 
یک برنامه را نصب می کنید که خود ش��امل ده ها 

برنامه است. 
Pokki بس��ر نرم اف��زاری اس��ت ب��رای س��اخنت 
 CSS ۵ و HTML برنامه ه��ای رایانه ای مبتنی ب��ر
و Java. به عالوه این برنامه برای این کار از بس��ر 
Chromium -ک��ه کروم گوگل از روی آن س��اخته 
ش��ده- اس��تفاده می کند ت��ا محیط امن��ی را برای 
رایانٔه ش��ا فراه��م کند. این اطالعات فنی اس��ت 
ک��ه توس��عه دهندگان وب بر اس��اس آن می توانید 
برنامه های تحت وب خود را روی دسکتاپ اجرایی 
کنن��د. پس نگران نباش��د. Pokki ب��ه فکر کاربران 
نهایی هم هس��ت و می داند که همه، تولید کنندٔه 
برنامه نیس��تند و بسیاری از کاربران، مرصف کنندٔه 

چنین خدمات و محصوالتی هستند. 
ش��اید Pokki را بت��وان به یک آیفون یا گوش��ی 
مبتن��ی ب��ر آندروید تش��بیه کرد. ه��ر برنامه ای را 
بخواهید با گذراندن چند مرحلٔه ساده روی گوشی 
خود دارید و به   هان س��ادگی آن ها را پاک کنید. 
Pokki یک اپ اس��تور فوق العاده هم دارد که به 
راحت��ی می توانید برنامه ها را بر اس��اس طبقه های 
مختلف مرتب کنید ت��ا برنامه های مورد نظر خود 
را پیدا کرده و نصب کنید. کاربر PC باید تنها یک 
ب��ار Pokki را نصب کنند ت��ا به Pokkis )رسویس 
برنامه ه��ای کاربردی دس��کتاپ، که به فروش��گاه 
Pokki متصل اس��ت( دست رسی داش��ته باشند و 

بتوانند آن ها را نصب کنند. 
بنیان گ��ذار SweetLabs که Pokki بر اس��اس آن 
طراحی شده اس��ت می گوید: »آن چه ما به عنوان 
توس��عه دهندگان و کاربران ]ای��ن نرم افزار[ دیدیم 
تجارب این برنام��ٔه فوق العاده روی تلفن همراه و 
تبلت اس��ت ک��ه یافنت و نص��ب برنامه ها را با یک 

تا به حال فکر کرده اید که چه خوب 
می شد اگر برنامه هایی که محیط 

دسکتاپ ویندوز شام هستند مثل 
تلفن همراه بودند و برای رس زدن به 

فیس بوک یا دیدن تعداد توییت ها 
و... نیازی نبود صفحه های وب را 

با یک مرورگر باز کنید و مدام بین 
برگه های آنجا به جا شوید! 

کلیک برای مرصف کنندگان آسان می کند. هم چنین 
توس��عه دهندگان به س��ادگی می توانند برنامه های 
خ��ود را توزیع کنن��د. اما جالب این جا اس��ت که 
میلیارد ها توزیع کننده بیشر ساعات بیداری خود را 
روی دس��کتاپ می گذرانند و ]می دانیم که[ تجربٔه 

دسکتاپ ماقبل تاریخ است«. 
SweetLbas فروش��گاه Pokki را با هشت برنامٔه 
غنی و جذاب تغذیه کرده است. این هشت برنامه 
ش��امل جیمیل، فیس بوک، ای بی، لیوینگ سوشال، 
وال اس��ریت ژورنال و... اس��ت. ای��ن برنامه ها به 
شکلی جذاب ارائه ش��ده اند و به صورت هم زمان 
به کاربر دربارٔه رخداد ها )Notification( هشدار 
می دهند و به عالوه کاربر اجازه می دهند تا محیط 

برنامه ها را شخصی سازی کند. 
برخ��ی دیگ��ر از ویژگی های نرم اف��زار Pokki را 

می توان این گونه برشمرد: 
 Start در هر بار روشن شدن سیستم شا از منایش
Screen چش��م پوش��ی می شود و ش��ا به صورت 
مستقیم به محیط دسکتاپ ویندوز وارد می شوید. 
با کلی��ک روی آیکون Pokki که ب��ه جای گزینٔه 
منای��ش Start Screen وین��دوز پ��س از نصب این 
برنامه منایش داده می شود با منوی استارت جذاب 
Pokki ب��ه ج��ای صفح��ه رشوع وین��دوز روبه رو 
 Start خواهید ش��د ک��ه البته برای دسرس��ی ب��ه
 Go to Start Screen نی��ز آیکونی با ن��ام Screen

در کنار گزینه Shut Down وجود دارد. 
با اس��تفاده از نوار جس��تجوی هوش��مند منایش 
داده ش��ده در منو اس��تارت جدید ویندوز ۸ خود 
می توانید به صورت دسته بندی شده در تنظیات 

سیس��تم، فایل، وب، برنامه و بازی های نصب شده 
در سیستم خود جستجو کنید. 

با کلیک روی Start Menu جدید به صورت پیش 
فرض به ش��ا فهرس��ت برنامه ها و بازی های مورد 
عالقٔه ش��ا )Favorites( منایش داده می ش��ود که 
 App در پایین این لیس��ت نیز با کلیک روی گزینٔه
Store می توانید برنامه ها و بازی های جدیدی را به 
 Pokki صورت رایگان روی سیستم خود و از طریق

App Store نصب کنید. 
در قسمت Notification یا   هان پیام از آخرین 
روی��داد و تغیی��رات آن برنام��ه با خرب می ش��وید. 
ب��رای منون��ه در برنامه های ش��بکه های اجتاعی 
فعالیت های دوس��تان شا منایش داده می شود که 
با این امکان می توانید همیش��ه از آخرین تغییرات 
 App Gmail با خرب باش��ید. البته در صورتی که از
Lite ک��ه در App Store ای��ن برنام��ه وجود دارد 
اس��تفاده می کنی��د از آخرین ایمی��ل دریافتی در 

حساب جیمیل خود با خرب خواهید شد. 
با اس��تفاده از گزین��ه All Program مانند منوی 
استارت قدیمی ویندوز می توانید به لیست برنامه 
و بازی نصب شده در سیستم خود دسرسی داشته 
باش��ید و با کلیک روی دکمٔه س��تاره ه��ر کدام از 

آن ها را به لیست Favorites اضافه کنید. 
منوی Control Panel نیز برای دسرسی رسیع به 

گزینه های تنظیاتی ویندوز شا کاربرد دارد. 
حال که اندک��ی درب��ارٔه Pokki می دانید معطل 
نکنید و همین حاال به تارمنای Pokki رفته و آن را 

بگیرید و نصب کنید. 
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در حالیکه کمیته بین املللی املپیک در 
فوریه سال ۲۰۱۳ اعالم کرد که در املپیک 

سال ۲۰۲۰ کشتی از رقابت های جهانی 
حذف خواهد شد و جای آن را ورزش های 

تابستانی خواهد گرفت، مارک آدامز 
سخنگوی کمیته بین املللی املپیک در مورد 

خرب حذف کشتی از رشته های اصلی املپیک 
گفت: »این آخرین تصمیمی نیست که در 

مورد کشتی گرفته می شود، این تنها یک 
پیشنهاد است.« 

پس از این اعالم و با وجود نگرانی 
کشورهای بر تر در زمینه کشتی سه کشور 

ایران، امریکا و روسیه دست به ائتالفی 
زدند تا برای معرفی بهرت این ورزش، نجات 
آن از حذف و جلب توجه رسانه ها و مردم 

تالش کنند. در اردیبهشت ماه جاری در شهر 
نیویورک، این سه قدرت مسلم کشتی جهان 

رو در روی یکدیگر قرار گرفتند تا برای بقای 
این ورزش مسابقه دهند. این مسابقه که 
در ایستگاه مرکزی و تاریخی مرتوی شهر 
نیویورک برگزار شد تیم ایران توانست در 

این رقابت ها امریکا را ۶بر ۱ شکست دهد.

http://www.youtube.com/watch?v=S2jM9UWXX5U
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مهدی مهدوی کیا کاپیتان سابق تیم پرسپولیس و تیم ملی ایران در سفری به 
مالزی به عنوان سفیر پایه فوتبال آسیا معرفی شد.  او در باشگاه های بانک 

ملی، پرسپولیس، بوخوم و هامبورگ، اینرتاخت فرانکفورت آملان و داماش 
گیالن بازی کرده است. او در سال ۲۰۰۳ از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا به 

عنوان بازیکن برتر فوتبال آسیا شناخته شد. هواداران هامبورگ به او لقب 
موشک ایرانی را  داده بودند. مهدوی کیا در اردیبهشت سال ۱۳۹۲ از بازی 

فوتبال خداحافظی کرد.  گفتگوی اختصاصی تابلو با مهدوی کیا را که در 
آخرین سفر او به مالزی انجام شده در اینجا ببینید.

2
Mehdi

Mahdavikia

http://www.youtube.com/watch?v=pPmIHgE2qAE
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سی و یکم شهریور سال ۱۳۵۹ عراق حمله 
نظامی خود را به ایران رشوع کرد. پس از 

گذشت ۳ ماه از جنگ دولت اعالم کرد که مردم 
ساکن جنوب و غرب کشور که شهرهایشان 

مورد حمله مستقیم قرار گرفته بود به شهرهای 
آرامرت کشور مهاجرت کنند و این کار به عهده 
هالل احمر گذاشته شد. حدود ۱۰۰ خانوار که 

از شهرهای هویزه، سوسنگرد، شادگان، خرمشهر، 
آبادان و ... آواره شده بودند به شهرستان فسا 

در استان فارس منتقل شده و محلی برای اسکان 
آنها با نصب ۱۰۰۰ تخته چادر با  آب و برق و 
رسویس بهداشتی بصورت کمپ موقت تجهیز 
شد. کمیته آمار و تحقیق تعداد سکنه اردوگاه 
را ۶۰۰۰ نفر اعالم کرد و برای هر خانوار کارت 
شناسائی صادر منود و ماهانه مبلغی به عنوان 
جیره نقدی به آنها پرداخت می شد. در سال 

۱۳۶۱ در بازدیدی که توسط رئیس جمهور وقت 
ایران آقای رجایی صورت گرفت دستور جمع 

آوری چادرها و ساخنت خانه های موقت از 
جنس بلوک به مساحت ۱۵۰ الی ۱۸۰ مرت صادر 
گردید و دور تا دور اردوگاه سیم خاردار کشیده 
شد و این اردوگاه به نام رئیس جمهور نامگذاری 

شد. در سال ۱۳۶۸ پس از اعالم قطع نامه ۵۹۸ 
که از طریق سازمان ملل اعالم شد جنگ به پایان 

رسید و عده ای  از این مهاجرین  به شهرهای  
خود بازگشتند و عده ای دیگر که جنگ هیچ 

خانه و کاشانه ای برای آنها نگذاشته بود اردوگاه 
را به عنوان محلی برای ماندن و زندگی دائم 

انتخاب کردند. با وجودی که دو سوم از مهاجران 
به رسزمین خود باز گشتند هنوزحدود۲۰۰۰ نفر 
در این کمپ زندگی می کنند.  بعد گذشت ۲۳ 

سال از جنگ در حالیکه زمین این کمپ با توجه 
به گسرتش وتوسعه شهری در موقعیت مناسبی 

قرار گرفته مسئوالن شهرداری از واگذاری و ثبت 
سند این منازل به نام ساکنین آن امتناع میورزد 

و از سوی دیگر امکان دسرتسی به خدماتی 
نظیر نفت و گاز شهری وجود ندارد. بابک بردبار 
عکاس خربی ساکن فرانسه در گزارشی تصویری 

به روایت زندگی این مردمان پرداخته است . 
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It goes through mismanaged decisions and 
situations in major Iranian soccer league 
teams and how they are facing consequences. 

Videos for Tableau – Six – Eng

Looking for a treasure in the rubble, A talk 
with Fateme Motamedaria

Iranian actress who has been not favorite 
of Iranian authorities specially in last four 
years, talks about her view on current 
cinema. She says actually she is not following 
Iranian cinema in last three years – sign of 
disapproving what is going on – and she 
adds: it is about three years I am not working. 
There is not much in Iranian cinema lately and 
only a couple of good movies came up, like 
Oscar winner Asqar Farhadi and his movie, 
Separation. Motamedaria says while not 
working as an actress, she did her activity as 
juror, teacher and some acts in theater. 

Iranian Rhapsody by Aminollan 
Hossain 

Rhapsody is a type of music which sharp 
turns and bits in which it has some soul of 
improvising in it. This animation wraps up the 
music with narrative of election and its ups 
and downs in Iran. 

Wrestling Diplomacy 

New York city central station was the arena 
of wrestling fight among three major teams 
in this field; Iran, Russia and United States. 
The purpose was for Olympic committee to 
not omit this sport from games. Iran and US 
however have a long story and this sports 
events made his own reputation which can 
be seen on the video. 

Dinosaur and Election in Iran, by: 
Touka Neyestani

In this story which sketching narration, artist 
and cartoonist Touka Neyestani brings a 

parody to Iranian election, picturing those 
who cannot learn to make civil changes as 
dinosaurs who go after those thinking not 
like them. 

Cannes in a glance

In this video, Parviz Jahed, Iranian film critic 
looks in short glances via pictures to Cannes 
film festival, moments and memories and 
participants. 

Exclusive interview with Mehdi 
Mahdavikia, Iranian soccer player

He left playing football recently and now 
bring some points about his past. He had a 
bitter time in his recent time in Iran but says: 
I have done my best for Iranian football but 
for me life goes on. I am heading to Germany 
to start my work in coaching and training 
courses and will pursue that path. 



ten episodes. We see his view on movies 
from each part of Cannes, what the final 
outcomes look like, what the movies tried 
to commemorate and what they look like in 
the history of Cinema. He also brings points 
and tips about Iranian actress, Golshifteh 
Farahani and his latest movie: “My Sweet 
Pepper land”, directed by and Iraqi director.  

Asghar Farhadi, A man for all 
seasons, By: Arya Azadinia

Oscar winning director for his movie 
“Separation”, took his activities to next level 
and made a movie in Europe. The article 
views his career and how he made it today. 
His movie won the prize of best actress in 
Cannes film festival. He was educated in 
Tehran university and started to work and 
direct and produce for television. Then he 
moved to long film features and movies. 
We see his move in the world of cinema, 
chronologically in this article. 

A review to A Private Dream, a 
theater directed by Iraj Jannati 
Ataei, By: Parvaneh Vahidmanesh

This theater which has been rehearsed and 
produced outside Iran has some significant 
characteristics in which the author goes 
through. Behrooz Vosouqi, one of the most 
famous actors in Iranian cinema and movies, 
acts as the symbol of old banished or exiled 
generation and Golshifteh Farahani who is 
young and star on the rise, acts as a symbol 
of new generation of exiled. The director also 
is a famous writer and song writer who know 
how to narrate his story well. The author 
goes through the main topic and argues that 
this theater might not connect well to the 
audience inside Iran, as for them, the sense of 
being out of society and being disconnected 
might not has a tangible message. Overall, it 
is a successful experience. 

Children of Jacandra tree, review of 
a novel by Sahar Delijani

The article addresses new book named 
“Children of Jacandra Tree” by Sahar Delijani 
who she is an Iranian writer resides in Italy. 
The book had a really good kick start and 
so far got the proposal of publishing in 74 
countries and in almost 25 languages. The 
book caught attention and admiration of 
Khaled Hosseini who is famous with his 
Kite Runner. In an exclusive interview with 
Tableau Magazine she talks about her book, 
its unusual name – Jacandra is a tropical tree 
which is hard to grow in Tehran – and also the 
narrative of the book. According to writer, 
the book recollects what happened in Iran in 
80’s. 

Looking for a way to pass internet 
filtering in Iran

This article gives tips and guides for internet 
users in Iran who face heavy filtering lately. 
The guide also focuses on better safety and 
security on the web as well. Some services 
like TOR, VIDALIA, and Your Freedom. There 
is a sample of how to ask for a service from 
Your Freedom so it could be send out to user. 
Also Psiphon and Hotspot  and other VPN 
services been addressed as well. 

World of Pokki on smart phones

A guide to use service called Pokki, which 
helps users to have icon style apps on 
desktop of computer and laptop. It identifies 
and addresses main points of the program 
and how it could be modified. 

Dusty Earth, What happens in 
Iranian football nowadays, By: Amin 
Behrouzi

Iranian football management – soccer – is in 
really bad shape in last years and now faces 
many complications. This article tries to go to 
roots of this corruption and mismanagement. 

The taste of pomegranate, Self 
narration by: Luna Shaad

In this narrative article, Luna Shaad who is an 
actress, filmmaker and artist and actually is 
recently diagnosed with breast cancer, talks 
about her own experience of going through 
chemo therapy. She also speculates on how 
people have different attitudes and how they 
are connecting with it but in her mind as she 
puts it; “it is the best thing ever happened to 
me.”

Getting rid of it or keeping it, that 
is the problem. Article by: Sheedeh 
Rezaei

The article moves through Angelina Julie, 
the Hollywood super star and her recent 
mastectomy operation. The writer bring 
points and tips on Anglina Jolie’s Op-Ed in New 
York Times which was the announcement of 
what she has gone through. The article goes 
through and gives brief accurate info about 
different types of breast cancer and age risks. 
It also addresses that although surgery might 
be an option but it is not recommended for 
all possible cancer risks. 

Take my breasts but not the air! By: 
Rahaa Zaadmehr

A view on projects and artists related to breast 
caner. The author takes the Angelina Julie case 
and moves to art projects like SCAR or some 
Iranian famous artists like Qazaleh Alizadeh 
who went through a same experience and 
faced tough time and depression afterwards. 
The article encourages readers to try to be 
helpful to those who suffer such cases. 

No Woman allowed, By: Mohsen 
Farshidi

The article touches one of the controversial 
issues of the presidential election in Iran: If 
women could become president. In Iranian 
constitution, one of the main qualified points 
for any candidate to be president is literally 
a vague word which in surface applies to 
men but could be interpreted as professional 
politician. So every four years some women 
even register but all would be barred to join 
the race. The guardian council insists that 
women cannot participate in presidential 
election. The article goes through chronology 
of the matter in last thirty years in Iran. 

Presidential Mirage, when 
candidates turn to actors, By: Arya 
Azadinia

This article is a review to making movies 
about presidential candidates in Iran and 
how it changed through time. In Iran and in 
last thirty years, artist and cinematographers 
involved from time to time got into politics 
and making candidates documentary and 
advertising movies. In the beginning it was not 
really that articulated well but through time 
in any election, more and more candidates 
moved toward the artists who were close 
to their ideology and agenda. The article 
also reveals from few known filmmakers up 
to know, there is full list of who is making 
campaign movies for the candidates in Iran’s 
presidential election. 

A review of Cannes Film Festival, By: 
Parviz Jahed

The author, who is known Iranian film critic, 
brings his view of Cannes film festival in 
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