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كلبه كوچك من

فرهنگ زمان ما

جشنوارهاي در همسايگي
روبرت صافاريان
فردا هش��تمين دوره جشنواره بينالمللي فيلم
اي��روان (زردآلوي طاليي) ب��ا نمايش فيلم «كپي
برابر اصل» محصول ايتاليا و فرانسه ساخته عباس
كيارس��تمي فيلمس��از پرآوازه ايراني ،كار خود را
آغاز ميكند .امس��ال از ايران فيلم «جدايي نادر از
سيمين» كار اصغر فرهادي در بخش مسابقه حضور
دارد .زردآلوي طاليي واقعا با تبرك سبدهاي پر از
زردآلو توس��ط روحانيون شروع ميشود و در پايان
معموال با رقص س��نتي ارمني ب��ه كار خود پايان
ميدهد .در هفت دوره گذشته ،بسياري از چهرههاي
مش��هور س��ينماي ايران در اين جشنواره شركت
داش��ته و معموال با انباني از خاطرات خوش ايروان
را ترك كردهاند .داريوش مهرجويي و كيارس��تمي
در دورههايي رياس��ت هيات داوران جشنواره را بر
عهده داشتهاند و رخشان بنياعتماد ،جعفر پناهي،
محس��ن مخملب��اف ،واروژ كريم مس��يحي ،زاون
قوكاسيان و فيلمسازان جوان ديگر با فيلمهايشان
براي شركت در جشنواره زردآلوي طاليي به ايروان
رفتهاند .به اين ترتيب ،اين جش��نواره دستكم در
مورد مناسبات ايران و ارمنستان به يكي از اهداف
عمومي جشنوارههاي سينمايي كه همانا دوستي و
ي مردمان كشورهاي مختلف است،
مراوده فرهنگ 
دست پيدا كرده .البته زمينه اين نوع مبادله فرهنگي
با حضور هياتهايي از ارمنستان در جشنوارههاي
فيل��م فجر و آش��نايي آنها با س��ينماي اي��ران و
فيلمسازان ايراني فراهم شده است .اينجاست نقش
مهم جشنوارهها در شكلدهي به فرهنگ زمانه ما.
اينگون��ه تماسهاي جش��نوارهاي در پايين ــ در
برابر تماسهاي هياتهاي ديپلماتيك و ديدارهاي
مقامات بلندپايه سياس��ي در باال ــ اهميت زيادي
در آش��نايي واقعي و ملموس ملتها با هم دارد و
در مجموع به صلح و دوستي آدمها ياري ميرساند.
جش��نوارهها اين روزها از نهادهاي بسيار جاافتاده
براي مراودات فرهنگي هس��تند و اكنون جشنواره
ايروان مهمترين رويداد سينمايي منطقه است .در
مناسبات فرهنگي ارمنستان و تركيه هم جشنواره
زردآلوي طاليي پيشقدم بوده هم به لحاظ نمايش
آثار خوب فيلمس��ازان ترك و هم از نظر برگزاري
برنام��ه مخصوص��ي ب��راي حماي��ت از پروژههاي
سينمايي داستاني و مستند در زمينه مناسبات دو
كشور .بنيانگذاران اين جشنواره كه مهمترينشان
هاروتيون خاچاطوريان ،كارگردان فيلم موفق مرز
و ميكاييل استامبولتسيان ،سينماشناس و منتقد
باسابقه ارمني هستند ،به موقع دست به كار شدند
و خوب توانستند در اين هشت سال تنور جشنواره
را گرم نگه دارند و مناس��بات خود را با كشورهاي
مختلف و فيلمسازان آنها گسترش دهند و با حضور
ميهمانان درجه يك از اهالي س��ينما به آن رونقي
قابلتوجه ببخش��ند .امس��ال فيلمهاي مالنكوليا
(الرس ف��ون تريه) ،درخت زندگي (ترنس ماليك)
و پينا (وي��م وندرس) در بخش خارج از مس��ابقه
جشنواره به نمايش در ميآيند.
اما مهمترين كار جشنواره زردآلوي طاليي ،نقش
مهمي است كه در بيداري دوباره عشق سينما و رشد
فرهنگ سينمايي در خود ارمنستان پيدا كرده است.
بعد از فروپاشي ش��وروي ،ادامه توليد فيلم بلند در
ارمنستان نيز مانند ساير جمهوريهاي سابق شوروي
ي فيلم تعطيل
غيرممكن شد .استوديوي دولتيها 
ش��د و كل سيس��تم توليد مبتني بر كارگردانها،
بازيگران و عوامل حقوقبگير استوديو از محل بودجه
دولتي تضمين ش��ده ،از ميان رفت .در اين سالها،
تعداد فيلمهاي بلند توليد شده در ارمنستان از تعداد
انگشتان يك دست فراتر نميرود .انگيزه راه انداختن
يك جش��نواره سينمايي اين بود كه اول بايد عشق
س��ينما را به وجود آورد ،نسل جوان را با فيلمهاي
خوب معاصر و فيلمسازان خوب آشنا كرد ،تا اشتياق
فيلم ديدن و فيلم ساختن قوت بگيرد و چون قوت
گرفت ،آن وقت فيلمس��ازان جوان راه خود را براي
فيلمس��ازي پيدا خواهند كرد .شايد آنها در ابتدا با
فيلمهاي��ي كه ب��ه قصد نمايش در جش��نوارههاي
بينالمللي ديگر س��اخته ش��دهاند ،با ساختن فيلم
كوتاه و مس��تند ،يا س��اختن تيزر براي تلويزيون و
حتي سريالسازي شروع كنند ،اما سرانجام مشتاقان
فيلمسازي راهي باز ميكنند براي بناي سينماي نو
كشورش��ان .به عبارت ديگر ،اين انديشه بكر پشت
برگزاري اين جشنواره بوده است كه نه از مقتضيات
مادي ،بلكه بايد از فرهنگسازي شروع كرد ،از بناي
يك فرهنگ سينمايي امروزين و گسترش مناسبات
س��ينمايي با دنيا (و با ارامنه ديگر نقاط دنيا) و آن
گاه بر پايه اين فرهنگ ،ش��رايط م��ادي هم فراهم
ميشود و فيلمسازان نو ،فيلمهاي خود را ميسازند.
م��ن نميدانم اين امر تاكنون تا چ��ه اندازه محقق
ش��ده است ،اما از تجربه ش��ركت در ششمين دوره
اين جشنواره ميدانم كه استقبال خوبي از جشنواره
ميشود و در روزهايي كه جشنواره برپاست ،فضاي
ايروان سينمايي شده است.

ش�رق :تنها دو روز پس از دزديده ش��دن تابلو «س ِر زن» اثر پابلو پيكاسو از گالري
هنري وينستاين در مركز سانفرانسيسكو ،پليس اياالت متحده ،سارق اثر را به همراه
اثر در هتلي در نيپا  -ايالت كاليفرنيا  -بازداشت كرد .متهم  30ساله كه مارك لوگو
نام دارد روز سهش��نبه (پنجم ژوييه) حوالي س��اعت  ۱۱و  ۴۰دقيقه ،اين اثر ۲۷۵
هزار دالري ( ۱۷۲هزار پوند) را به سرقت برده بود كه تنها دو روز پس از سرقت با
رديابي پليس دستگير شد.

6
نكته

هادي حيدري

آنچه من از زندگي دانستم
 4ظاهرا زندگي تنها مس��الهاي اس��ت كه پاسخ هر
سوالش دو پرسش ديگر است.
 5من و بچه با هم افتاديم .بچه بلند شد و به دنبال
بازي راه افتاد .من شكس��ت خورده ب��ه اطرافم نگاه
ميكردم كه چه كس ديده است.
 6زندگي ،دعوت ش��دن به تئاتري است كه شماره
صندلي ندارد.

محمد شمس لنگرودي

شاعر و نويسنده

 1زندگي چيزي نيس��ت كه تو درخواست ميكني،
سهمي است كه به تو ميرسد.
 2به هيچش نگرفتم ،به هيچم گرفت.
 3اش��كال شكست اين است كه با شكست تو ،همه
قهرم��ان ميش��وند و دورت را داي��رهاي از قهرمانان
فراميگيرند.

از اين هفته شنبهها گزي 
ن
گويههايي از شمسلنگرودي را
در ستون « 6نكته» ميتوانيد بخوانيد.

برداشت
آخر

آغاز داوري جشن «خانه سينما»

گ�روه س�ينما :آغاز پانزدهمين جش��ن سينماي
اي��ران فرصتي بود تا بار ديگر اهالي صنف دور هم
جمع شوند .تعدادي از آنان با تيشرتي يك شكل
آمده بودند تا تاكيد كنند« :ماهس��تيم ،يگانهايم و
پرشماريم» اولين نفر به قاعده مرسوم دبير جشن
اين دوره «كيومرث پوراحمد» بود كه يادآوري كرد:
سينمايايراننهالنازكوشكنندهاياستكهانواع
و اقسام تهديدها باالي سرش است .با اينكه جمع اضداد هستيم
هر وقت خواستيم ،يگانه شديم .عدهاي هستند كه نميخواهند
يگانه بمانيم .يادمان باشد بعضیها ميهمانند و ما صاحبخانهايم.
اجازه ندهيم ميهمانها بين صاحبخانهها تفرقه بيندازند و تا يك
سال آينده ممكن است سينمايي وجود نداشته باشد كه ما جشن
بگيريم.منوچهر محمدي با اش��اره به نگراني اين روزهاي اهالي
سينماومصايبومشكالتفراموششدهسينماگفت:تصميمات
غيركارشناسانه براي اين است كه اسباب و لوازمي فراهم شود تا
دوس��تان آدرس غلط دهند و تمام مسايل اصلي كه مثل خوره

به جان اين س��ينما افتاده ،فراموش شود .اما به نظر
محمدعلي سجادي «كار از نگراني گذشته و اوضاع
خرابتر از اين حرفهاس��ت ».مسووالن با تشكيل
اتحاديه م��ا را مقابل يكديگر ق��رار دادهاند تا تفرقه
بيندازند .چون نميتوانند از پس مش��كالت سينما
بربيايند پس ما را روبهروي هم قرار ميدهند تا به هم
بددهني كنيم و مقابل هم بايستيم» .و آرزوي آخر را
مديرعامل خانه سينما مطرح كرد :اميدوارم اين جشن فرصتي
براي همدلي و همگرايي باش��د .عس��گرپور با اشاره به تاسيس
آكادمي س��ينما به وضعيت برگزاري جشن در دو سال گذشته
اش��اره كرد :در طول سالهاي گذشته خانه سينما پابرجا مانده
و جشنهاي خود را برگزار كرده است؛ حتي در دو سال گذشته
كه حال سينما خوب نبود .معموال جشن به طور طبيعي محلي
براي همدلي و همافزايي است اما متاسفانه در كشور ما به دليل
بيماري فرهنگياي كه وجود دارد ،جشنها تبديل به محل افتراق
ميشود .اميدوارم اين بار اتفاق به شكل ديگري بيفتد.

و اما
بعد...

تنهايي دكتر منوچهر ستوده
علي دهباشي
پس از خاموش��ي زندهياد ايرج افشار در  18اسفند سال
گذشته ،دكتر منوچهر س��توده در واقع دوست و يار ديرين
 70س��الهاش را از دس��ت داد .افش��ار هم��راه ايرانگرديها،
بيابانگرديهاي سالهاي سال س��توده بود .پيش از اين هر
يزاده ،مصطفي
دو ،همراهان ديگري همچون؛ همايون صنعت 
مقربي ،عباس زرياب خويي ،محمدامين رياحي ،محمدجعفر
محجوب ،بابك افشار و ...را از دست داده بودند .دكتر منوچهر
س��توده تا چن��د روز ديگر  98س��اله ميش��ود و اكنون در
كوش��كك لورا ،جايي در درهاي مصفا كه متجاوز از  60سال
با ايرج افشار همسايه ،همسفر و همقلم بودند ،اولين تابستان
بدون افش��ار را ميگذراند .خودش ميگويد:
«فقدان افش��ار در اين چند ماه طور ديگري
بود .اما در اين تابس��تان و در اين كوشكك
كه نشستهايم ،ضربه را تازه حس ميكنيم.
بيش از نيم قرن تابس��تانها را با هم اينجا
گذراندي��م و پذي��راي دوس��تاني همچون:
مجتبي مينوي ،حبيب يغمايي ،غالمحسين
خان مص��دق ،الهيار صالح ،عب��اس زرياب،
يزاده ،دكتر يحيي و دكتر اصغر
سيدحسن تق 
مه��دوي و ...بوديم .اصال كودكي ،نوجواني و
جواني فرزندان اكنون  50سال ه ما در همين
كوشكك و در همين دره ،در كنار من ،افشار و همسرانمان
گذشته است ».پنجشنبه ،شانزدهم تير ،ساعت پنج صبح با
چند نفر از جوانان كوهنورد و دوس��تان مستندساز به عشق
ديدار دكترس��توده و برگزاري جشن تولدش (البته چند روز
زودتر) در تاريكي تهران را ترك كرديم و اوايل ساعات بامداد
به خدمتش رسيديم .همراهان من همگي دكتر ستوده را از
البالي آثارش ميشناختند و اكنون با صخرهاي كه استوار بر
سين ه كوه مانده است ،روبهرو ميشدند .اگرچه جاي سيلي
روزگار را بر چهرهاش ميديدي اما صخره همچنان صخره بود
و هست .طي ساعاتي كه با استاد ستوده گذشت ،ناگفتههايي
از زندگ��ي خودش را بيان كرد كه بايد روزي روزگاري چاپ
شود .استاد ما ،منوچهر ستوده در بيست و هشتم تير 1292
در تهران متولد شدند .در دوران تحصيل در دبيرستان البرز
كتابدار كتابخانه دبيرس��تان هم بود .سال  1313به دانشسراي
عالي وارد شد و استاداني همچون سيدمحمد مشكوه و علياكبر
شهابي داشت .نخستين مقاله خود را در  1315درباره( :مطالعات
تاريخي و جغرافيايي مس��افرت به قلعه الموت) نوشت .در سال
 1317درجه ليسانس در رش��ته ادبيات فارسي را دريافت كرد.
در همين دوره در اداره فرهنگ گيالن و دبيرستان شرف تهران
تدري��س كرد .در س��ال  1324با خانم فاطمه (ش��كوه اقدس)

شمش��يرگران ازدواج كرد .در سال  1329از رساله دكتري خود
زير نظر اس��تاد بديع الزمان فروزانفر با عنوان( :قالع اسماعيليه
در رش��ته كوههاي البرز) دفاع كرد .در سال  1330بنا به دعوت
انجمن فولبرايت به آمريكا سفر مطالعاتي داشت .در سال 1331به
عضويت  The National Geographic Societyدرآمد.
در سال بعد به عضويت انجمن ايرانشناسي به رياست ابراهيم
پورداود در آمد و در سالهاي بعد آموختن زبان پهلوي را در
محضر دكتر آبراهاميان آغاز كرد .همچنين نخستين كتاب
خود را با عنوان (فرهنگ گيلكي) در سلسله انتشارات انجمن
ايرانشناسي در سال  1332منتشر كرد و طي سالهاي بعد
چندين سفر مطالعاتي به خارج از كشور داشت و ارتقا به درجه
استادياري دانشگاه تهران و بعد دانشياري و انتقال به دانشكده
ادبي��ات تهران و عضويت در گروه تاريخ و س��رانجام ارتقا به
درجه استادي در سال  1354از جمله اتفاقات زندگي استاد
در اين سالها بوده است .استاد ستوده طي همين سالها تا
سال  1381در كنگرههاي مهم ايرانشناسي
همچ��ون (كنگره بينالملل��ي تاريخ هنر و
باستانشناسي ايران در دانشگاه آكسفورد)،
(كنگره بينالمللي ابوريحان در پاكس��تان)،
ش��ركت و سخنراني كرد .س��فر به چين و
آسياي ميانه از ديگر فعاليتهاي سالهاي
اوايل دهه  60استاد بود .فهرست كتابهاي
دكتر س��توده  52جلد است و مقاالت دكتر
س��توده تا به امروز به  286مقاله رسيده كه
عناوين آنها و جاي چاپش ثبت شده كه در
ويژه نامه بخارا در مورد استاد منتشر خواهد
شد .كتابها و مقاالت استاد ستوده نشانه دلبستگي ژرف و
عميق ايشان به تاريخ ،دامنه و پيشينه فرهنگ ايراني است.
نزدي��ك به يك قرن زندگي كه سراس��ر در عش��ق به زبان
فارسي ،تاريخ و جغرافياي س��رزمين ما ايران گذشته است
و چه دلپذير و ماندگار اس��ت اين زندگي .سخنم را با گفته
عبدالرحمان عمادي كه در ش��ب بزرگداشت دكتر منوچهر
س��توده كه مجله بخارا برگزار كرد و ايشان از سخنرانان آن
شب بودند به پايان ميرسانم« :براي اولين بار يك شخصي به
نام «منوچهر ستوده» آمد و يك ايراني ،خودش را اليق اين
كار ديد كه درباره اين زمينهها تحقيق كند .در حقيقت سوژه
بزرگي را انتخاب كرد .يك سنگ برداشت .خواست بگويد يك
ايراني ميتواند س��نگ بزرگي مثل البرز كوه را انتخاب كند،
ببيند ،مطالعه كند ،كتابهايي كه دربارهاش نوشته شده ،همه
را بخواند ،همه را گام به گام تحقيق كند ،محل به محل ببيند،
با مردم معمولياش گفتوگو كند .تمام اينها را يادداشت كند.
كتابي كه امروز آقاي دهباشي گفت ،حاصل زحمت يك نفر
آدم است .يك ايراني ،اين همت را داشته ،اين ُعرضه را داشته،
يك سنگ بزرگ را انتخاب كرده و اين سنگ ِ بزرگ ،عالمت
زدن بوده و زده اس��ت .به اين جهت دكتر س��توده يك آدم
استثنايياست».
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اردشير خرمنكوب
ميخواه��م بگويم :هر چق��در تيزي غصهها
و رنجها و آش��فتگي كارهاي معطل ما بيش��تر
باش��د ،روان و عاطف��ه م��ا به مع��رض خراش و
آسيب بيش��تري درميافتد .يك چنين اوضاعي
اص�لا به من و امثال من كه در اين س��لولهاي
كوچك گرفتاريم ،محدود نيست .يك نفر ممكن
اس��ت در متن و غوغاي زندگي و در كنار همسر
و فرزند و دوس��تان خ��ود ،به زخم روان و عاطفه
گرفتار آيد و راهي نيز براي برونرفت از نگرانيها
و اضطرابه��اي مكرر خود نيابد .من در مطالعه
قرآن ،احس��اس كردم س��ه دريچه از سوره بقره،
م��را به دنيايي ميبرند كه پر از اكس��يژن تازه و
طبيعياند .اكسيژني كه نه در كارخانههاي صنعتي
و نه در قلب جنگلهاي پرطراوت و باران خورده
آفريقا ،كه از متن آههاي سوزان و از عبور دعاهاي
ناب و ناز برآمده است .اكسيژني كه ميتواند نفس
ت��ازهاي به تكتك ذرات وجود من تزريق كند و
نگرانيها و خراشهاي العالج مرا به اميد و نشاط
و ش��وق بدل سازد .كافي است شما سر به درون
هر يك از اين دريچهها فروكنيد و نفس بكشيد.
ناگهان با همه ذرات و سلولهاي وجودتان حس
ميكنيد اين اكس��يژن ناب ،جان تازهاي به شما
بخشوده و شما را از كسالت و نفستنگي پيشين
به در آورده است .پيشنهاد من ،هم براي خودم و
هم براي ش��ما اين است :هر وقت ،در هر كجاي
دنيا ،به مشكل الينحل و ويرانگري گرفتار آمديد،
به مشكلي كه طعم غذاها و نوشيدنيها را به كام
ش��ما تلخ كرده و خواب راحت از چش��مان شما
ربوده ،به مشكلي كه ش��وق فردا را براي شما به
حسي زهرآلود بدل كرده و خالصه شرمندهام ،اگر
به هر درد بيدرماني گرفتار آمديد ،سر به اندرون
اين سه دريچه فروبريد و با تمام توان نفس عميق
بكشيد .کدام سه دریچه؟ خواهم گفت.
ادامه دارد

