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غافلگیرنمیشوید
پس از فروکش کردن بمباران خبری و حاشیه های جشنواره فیلم فجر، گزارشی از مراحل مختلف جشنواره و آنچه را از سینمای 

ایران در سال آینده انتظار داریم، در این شماره بخوانید؛ با همکاری ویژه بر و بچه های استارت آپ سالم سینما.

پاسخیبهسؤالهایمشابه
چه می شــود که مهاجرین 
و انصــار خطبــه  دختــر 
مســجد  در  پیامبرشــان 
مدینه را می شنوند و برایش 
گریه می کنند، امــا به ندای 

کمک خواهی او جوابی نمی دهند؟
مگر ایشان همان هایی نبودند که در رکاب رسول 
خدا مجاهدت ها کردند و برای خدا سختی ها را به 

جان خریدند؟
مگر در وصف ایــن بانوی بزرگوار از پیامبرشــان 
نشنیدند که خدا از غضب او غضبناک می شود و از 

خشنودی اش، خشنود؟
پاسخ به این سؤال، پاســخ به سؤال های مشابه در 
زمان ما هم است. پاسخی که حضرت زهرا)س( در 

خطبه  خود بیان می فرمایند: 
»می  بینم که به تن آسایی و سکون عادت کرده اید،

با خوشی و راحت  طلبی انس گرفته اید، 
و از فقــر و تنگدســتی بــه گشــایش در زندگی 

رسیده  اید،
در اثر آن، آنچه حفظ کرده بودید را از دهان بیرون 

ریختید،
و آنچه فروبرده بودید را بازگرداندید،

پس بدانید اگر شــما و هرکه در زمین است کافر 
شــوید، خدای بزرگ از همگان بی  نیاز و ســتوده 

است.«
کســی که به راحت طلبــی و رفاه زدگــی عادت 
می کند، دیگر حــال جهاد و تــاش برای تحقق 
اراده های الهی را نــدارد، دیگر نمی تواند هزینه ای 
برای حق بدهد، نمی خواهد اتفاقی بیفتد که این 
زندگی مرفهش به مشکلی بخورد! لذا هر حرکت 
آرمان خواهانه و حق جویانه را شعارزدگی و تندروی 
تعبیر می کنــد و در مقابل تهدید هــم نمی تواند 
استقامت کند و نمی خواهد دیگران هم بایستند 

که هزینه ایجاد کنند!
تحقق پیش بینی حضرت زهرا)س(

اما حضرت زهــرا)س( در دیدار با زنــان مهاجر و 
انصار که به عیادتشــان آمده بودند، نکته مهمی را 
بیان فرمودند. ایشان گفتند اگر از حق دفاع نکنید، 
نه تنها عقوبت اخروی خواهید داشت، بلکه در دنیا 
هم به با و عذابی بدتر از آنچه در دفاع از حق نگران 

آن بودید، مبتا می شوید: 
»به جانم قســم که نطفه بسته شــده است، پس 

منتظر باشید تا ببینید چه نتیجه ای می دهد! 
از این شتر، خون و زهری کشنده خواهید دوشید و 
آنجاست که پویندگان راه باطل زیان خواهند دید 

و بازماندگان می فهمند که گذشتگان چه کردند!
قلبتان با اضطــراب فتنه ها خــو خواهد گرفت! 
بشارتتان باد به شمشیرهای کشیده و بّرا و حمله 
جائر و ستمکار و هرج ومرجی که همه را فراگیرد و 
استبداد ستمگران که غنایم و حقوق شما را اندک 

خواهند داد.«
در سال های بعد، فقر و مشــکات زیادی گریبان 
اهل مدینه را گرفت کــه معروف ترین آن ها قضیه  
حره است که لشــکر یزید در حمله به مدینه سه 
شبانه روز شهر را بر خودش حال اعام کرد که چه 

جنایت ها و تجاوزها و کشتارهایی صورت گرفت!
و این درس امروز ماست!

سرمقاله

میانگین نمره شــما مخاطبان گرامی به پرونده 
روز مهندس 7.81 بوده اســت. ممنون که ما را 

خواندید و ارزیابی کردید.

نشست »مقایسه برنامه ریزی توســعه در دوره پهلوی و 
صفحه  3 جمهوری اسامی«، از طرف کارگروه ...  

گورباچــف احتیاج بــه معرفی خاصی نــدارد. همه ما 
صفحه  6 ماجرای نامه ای را که امام)ره( برای ...  

منتقد ســینما پیت هموند، ســال 2011 را به درستی 
صفحه  7 »یکی از اسکیزوفرنی ترین فصول جوایز  ...  

هنرفیلمبرداریچیست؟رفیقمیکاییلتوسعهپهلوییااسالمی؟

حجت االسام محمد طهماسبی

صفحات 4و5

صفحه  2 

هشتمین جشنواره معرفی پایان نامه های برتر كشوری در رشته مهندسی هوافضا 

ِدروی جوایز اسکار هوافضا

کانال تلگرام روزنامه  را دنبال کنید:هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید
@sharifdaily

با شــماره پیامک 100066166006 و ایمیل 
مستقیم سردبیر پذیرای مطالب، پیشنهادات و 

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com (
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مسابقاتتنیسرویمیزخوابگاهها
به مناســبت گرامیداشــت دهه فجر اداره تربیت بدنی دانشــگاه صنعتی شریف 
مسابقات تنیس روی میز خوابگاه های پســران دانشگاه  را در دو منطقه به صورت 
مجزا و با ظرفیت 32 نفر درهر منطقه  برگزار می کند. خوابگاه های شهید احمدی 
روشن و طرشت 3 میزبانان این مسابقاتند ومحل ثبت نام برای این مسابقات در سوله 

ورزشــی خوابگاه میزبان و  زمان آن تا فردا 11 اسفند است. سپس قرعه کشــی 14 اسفند ساعت 18 برگزار 
می شود. برای اطالعات بیشتر در مورد تعداد سهمیه های هر خوابگاه به کانال تلگرامی مدیریت تربیت بدنی 

به آدرسsharifsports@  مراجعه نمایید.

هیئتهایهفتگی
چندی پیــش به مناســبت ایام فاطمیه مراســمی با ســخنرانی حجت االســالم 
حسینی قمی برگزار شد و این هفته نیز در ادامه سلسله هیئت های هفتگی دانشگاه 
و به مناسبت ایام شــهادت حضرت فاطمه زهرا)س( مراســم  ویژه ای با سخنرانی 
حجت االسالم دکتر رفیعی برگزار می شود. هیئت های هفتگی سه شنبه ها بعد از 

نماز مغرب و عشا در مسجد برگزار شده و حاج حنیف طاهری و حاج محمدرستمی مداحان و نوحه خوانان این 
مراسم خواهند بود. الزم به ذکر است در گرامیداشت شهدای هشت سال دفاع مقدس نیز 17 اسفند مراسمی 

با سخنرانی دکتر اسد گرمارودی برگزار خواهد شد.

بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 707  سه شنبه 10 اسفند 95 شریف نیوز

دومیــن کنفرانس »توســعه میادین نفت و   
گاز کشــور« با محوریت طرح های توســعه 
فنــاوری ازدیــاد برداشــت کــه بــه 9 مرکز 
دانشــگاهی و پژوهشــی کشــور واگــذار 
گردیده برگــزار می شــود. عالقــه مندان 
می توانند برای کســب اطالعات بیشــتر 
به ســایت هــای ایــن کنفرانس بــه آدرس 
 www.eorconf.com و یــا supri.sharif.ir

مراجعه نمایند.
به همت مرکز کارآفرینی دانشــگاه، حلقه   
مطالعاتــی و بحــث و تعامــل »همخوان« 
برگــزار می شــود. ایــن جلســات کــه از 
ســاعت 18 تــا 20 سه شــنبه ها و 16 تــا 
18 چهارشــنبه های هرهفتــه و در اتــاق 
جلســات مجتمع خدمات فنــاوری برگزار 
می شود، شــامل مطالبی پیرامون مباحث 

روانشناختی خواهد بود.
»کانون کوثر« به مناســبت دهــه فاطمیه،   
مســابقه کتابخوانــی برگزار کرده اســت. 
کتاب مــورد نظــر این مســابقه »کشــتی 
پهلو گرفتــه« اســت کــه در کانــال تلگرام 
کانون کوثر)kanoonkosarsharif@( قابل 
دسترســی اســت. الزم به ذکر است مهلت 
پاســخگویی به ســواالت، 14 اســفندماه 
اســت. بــه برگزیــدگان مســابقه، جوایــز 

نفیسی اهدا  می شود.
بســیج دانشــکده هوافضــا، تصمیــم به   
برگــزاری پنجمین دوره آمــوزش طراحی 
و ســاخت گالیــدر دســت پرتاب گرفتــه 
اســت. مهلــت ثبت نــام در این رویــداد تا 
دهم اسفندماه اســت. این دوره از روز 12 
 اسفند، شروع خواهدشــد. برای ثبت نام با
aero.basijsharif@gmail.com و یا کانال 

Ae_Glider@ درتماس باشید.
انجمــن علمــی دانشــکده کامپیوتــر بــا   
حمایت کمیته دانشــجویی ســتاد توسعه 
علوم و فناوری های شناختی و با همراهی 
انجمن علوم اعصاب ایران و باشــگاه مغز و 
شناخت، ســمینار »مغز و علوم شناخت« 
برگزار می کند. به گفته این انجمن، شرکت 
در ایــن دوره، نیازمنــد پیش نیــاز خاصی 
نیســت. برای شــرکت در این ســمینار که 
چهارشنبه 11 اسفند از ساعت 13 الی 18 
در ســالن جابربن حیان برگزار می شود، به 

ssc.ce.sharif.edu مراجعه کنید.

عکس خبری

دانشــگاه با ارایــه دســتاوردهای اجرایی اش در 
حوزه مدیریت سبز، موفق به کسب عنوان »غرفه 
برتر« نمایشــگاه دســتاوردهای دانشــگاه های 
کشور درحوزه مدیریت سبز شــد. برای اولین بار 
همایش دانشگاه سبز با حضور مقامات کشوری 
و معاونــان اداری و مالــی و مدیــران طــرح های 
عمرانی و دبیران شــورای راهبری مدیریت ســبز 
دانشــگاهای کشــور در دانشــگاه خلیج فارس 
بوشهر برگزار شــد. هدف از برگزاری این همایش 
آشــنایی با تجارب و دســتاوردهای پژوهشــی و 
فناوری در زمینه اســتفاده از انــرژی های پاک و 
تجدیدپذیــر و بهینــه ســازی مصرف انــرژی در 

دانشگاه های کشور بود.

ماجراهایخوابگاهوسنوات
دانشــجویان کارشناســی که در ترم جاری واحد ندارند و دانشــجویان ارشد که از 
پایان نامه خــود دفاع کرده اند، می توانند تا روز 21 اســفند در خوابگاه ســکونت 
داشته باشند. هزینه این دانشجویان برای مقطع کارشناسی از روز 15 بهمن و برای 
دانشــجویان ارشد تا زمانی که سکونت داشته باشــند به صورت روزشمار محاسبه 

می شــود. قرار بر این شده است دانشــجویانی که توانایی مالی پرداخت این هزینه را در حال حاضر ندارند با 
مراجعه به خانم مداح در خدمات دانشجویی دانشگاه درخواست تقسیط این مبلغ و یا درخواست پرداخت تمام 
این مبلغ در زمان فارغ التحصیلی را بدهند. اگر به مشکلی برخوردید حتما آن را به شورای صنفی اطالع دهید. 

راهیاننور
بیســت و دومین اردوی »راه ناتمام« 19 تا 23 اســفندماه برگزار خواهد شد. این اردو 
سالی یک بار، توسط بسیج دانشگاه و در سه قسمت خواهران ، برادران و متاهلین برگزار 
خواهد شد. هدف از این اردو بازدید از مناطق عملیاتی دفاع مقدس در جنوب کشور و 
آشنایی بیشتر دانشجویان با وقایع جنگ تحمیلی است. مقصد این اردو شهرهایی چون 

اندیمشک و شلمچه و خرمشهر و آبادان است. هزینه  اردو برای ورودی های 95، 30هزار تومان، برای باراولی ها 
40هزار تومان و برای سایر دانشجویان 50هزار تومان در نظر گرفته شده است. برای ثبت  نام و کسب اطالعات بیشتر 

 می توانید به همکف ابن سینا یا صحن مسجد مراجعه یا از کانال rahenatamam95@  بازدید کنید.

هشــتمین  ر  د جشــنواره معرفی گزارش
پایان نامه هــای برتر کشــوری در رشــته 
مهندســی هوافضا که به همت انجمن 
شــد،  برگــزار  ایــران  هوافضــای 
دانش آموختگان مقطع دکتری دانشکده 
مهندســی هوافضای دانشگاه صنعتی 
شــریف در همه گرایش های فعال رشته 
هوافضا در دانشــگاه، مفتخر به کســب 
عنوان رساله برتر کشــوری در بین همه 
دانشــکده های هوافضــا و همچنین در 
مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی نیز 
به ترتیــب دو و یــک پایان نامــه منتخب 
 ، فضــا ا هو ســی  مهند ه  نشــکد ا د
پایان نامه هــای برتــر کشــوری معرفی 
شدند.  در مراسم اختتامیه شانزدهمین 
کنفرانس هوافضا که روز پنجشنبه پنجم 
اســفند 1395 در دانشــگاه صنعتــی 
خواجه نصیرالدین طوســی برگزار شد، 
رســاله های برتر کشــوری به این ترتیب 
معرفی شــدند: در گرایش پیشــرانش، 
رساله دکتری آقای مجید غفوری زاده با 
 عنــوان »توســعه روش ترکیبــی حجم
– المان- محــدود بــرای تحلیل عددی 

جریان احتراقی و بررسی تشکیل و رشد 
نانو ذرات کربنــی )دوده(« با راهنمایی 
آقــای دکتــر دربنــدی؛ در گرایــش 
آیرودینامیک، رساله دکتری آقای اشکان 
»بهینه ســازی  عنــوان  بــا  نجاتــی 
آیرودینامیکی ایرفویل و بال گذرصوت با 
استفاده از برجستگی هندسی، جریان 
مکشــی و دمشــی بــا روش الحاقی« با 
راهنمایی آقای دکتر مظاهری؛ در گرایش 
دینامیک پرواز، رساله دکتری آقای مهدی 
جعفری ندوشــن با عنوان »مســئله دو 
جســم کامل بیضی گون و کاربرد آن در 

مطالعه سیارک های دوتایی« با راهنمایی 
آقای دکتر اســدیان؛ در گرایش ســازه، 
رســاله دکتری آقای محمد رحمانیان با 
عنوان »بررســی ارتعاشــات غیرخطی 
پوسته های مخروطی در حضور جریان 
ســیال داخلی و خارجی« بــا راهنمایی 
آقــای دکتــر فیروزآبــادی.  همچنیــن 
پایان نامه های برتر کشوری به این ترتیب 
معرفی شدند: در گرایش آیرودینامیک، 
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد 
زندسلیمی با عنوان »تسریع محاسبات 
عددی حل معادالت پایا و ناپایا به کمک 

ســخت افزار FPGA« با راهنمایی آقای 
دکتر ابراهیمی؛ در گرایش پیشــرانش، 
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا 
فضل الهی قمشــی با عنــوان »مطالعه 
عددی رژیم احتراقــی مایلد در محفظه 
مقطــع  در  گاز«؛  توربیــن  احتــراق 
ی  قــا آ مــه  ن نا یا پا  ، ســی رشنا کا
محمدحســین محمــدزاده بــا عنــوان 
»پیاده سازی کنترل کننده مود لغزشی بر 
روی یک سکوی سه درجه آزادی چهارپره 
با اســتفاده از ابزار تولید خودکار کد« با 
راهنمایــی آقای دکتر نوبهــاری. به این 
ترتیب از مجموع 11 پایان نامه منتخب 
دانشکده هوافضا که جهت ارزیابی برای 
انجمن هوافضا ارســال شــده بــود، 7 
پایان نامه حائز رتبه برتر کشوری شد. در 
این مراســم همچنین از چهار پایان نامه 
منتخب دیگــر مربوط بــه آقایان محمد 
شــهادتی با راهنمایی آقای دکتر ثقفی، 
ســجاد حاجی رضایی با راهنمایی آقای 
دکتر حسینی کردخیلی، مهدی فروغی 
با راهنمایی آقای دکتر نوبهاری و مهدی 
کریمیــان بــا راهنمایــی آقــای دکتــر 

حسینی کردخیلی، تقدیر شد.

هشتمین جشنواره معرفی پایان نامه های برتر کشوری در رشته مهندسی هوافضا

ِدروی جوایز اسکار هوافضا
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قانونیبرایحمایت
دومین نشست »بررسی تحلیلی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان« پانزدهم 
اسفند در سالن کهربای دانشکده برق و با حضور دکتر صاحبکار و دکتر الیاسی )به 
ترتیب رییس امور شرکت های دانش بنیان و معاون سیاست گذاری و ارزیابی معاونت 
فناوری ریاســت جمهوری(، دکتر سوزنچی، استاد دانشــکده مدیریت و اقتصاد 

دانشگاه شــریف و دکتر محمدی، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می شود. در اولین نشست 
)دهم بهمن(،  سوال هایی چون »آیا حمایت از شرکت های دانش بنیان سیاست درستی است. آیا این سیاست 

منجر به تحول فناوری می شود؟« همچنین راهکارهایی در راستای بهینه تر کردن این حمایت مطرح شد.

شروعروزهایداغفوتسال
هفته دوم رقابت های فوتسال استاد_دانشجو، با پیروزی سه بر صفر عمران مقابل 
ریاضی شروع شد. شیمی و مواد به نتیجه تساوی یک بر یک رضایت دادند. در روز 
دوم هفتــه دوم مکانیــک و مدیریت_اقتصاد بازی پرگلی را به نمایش گذاشــتند و 
مکانیک با نتیجه 7بر2 حریف خود را درهم کوبید. کامپیوتر نیز از مهندسی شیمی 

و نفت 2بر یک شکســت خورد. دیروز هم عمران با صنایع مســاوی کرد و شیمی با نتیجه 4برصفر مقابل برق 
شکســت خورد. به این ترتیب تیم های هوافضا، مواد، مکانیک، برق، میم شــیمی و نفت، عمران، کامپیوتر و 

صنایع به مرحله حذفی راه یافتند.

شماره 707  سه شنبه 10 اسفند 95بــــــــخش  خـــــــبری

اینشروعاست؟
کاندیداهای انتخابات ایران  مرتضی یاری

از کجــا می آینــد؟ ایــن ســؤال بســیاری از 
رأی دهنده هاســت. جواب این سؤال از پشت 
تریبون هــا این اســت کــه جریان هــا و احزاب 
سیاسی کشور طی فرآیندهای داخلی، افرادی 
را بــرای نامــزدی در انتخابات آمــاده و معرفی 
می کنند؛ مثال برای همین انتخابات شــورای 
شهر و ریاست جمهوری. رأی دهندگان و جریان 
مردمی این احــزاب اما چقدر با ایــن فرآیندها 
آشنا هستند؟ جواب ســؤال در این ستون این 

است: بسیار اندک. 
فرایند انتخاب نامزدها در احزاب اصلی آمریکا یا 
اروپای شمالی با وجود همه پیچیدگی ها، روشن 
اســت. انتخابات داخلی احــزاب در ایالت های 
مختلــف برگزار می شــود. اعضای حــزب در آن 
شرکت می کنند و نامزد نهایی در فرآیندی حزبی 
با امکان مشارکت همه اعضا انتخاب می شود. ما 
برای انتخــاب کاندیداها چه می کنیم؟ احزاب و 
جریان های سیاسی کشور در آستانه هر انتخابات، 
شورا  یا مجمع یا گروه جدیدی تأسیس می کنند. 
هــر بــار فرآیندهایی بــرای انتخــاب نامزدهای 
انتخابــات طراحی می شــود. هر بار بخشــی از 
بدنه هر جریان سیاسی به روند شکل گیری این 
جبهه های تــازه تأســیس و فرآیندهای گزینش 
معترض است. هر بار ریش سفیدی و شیخوخیت، 
حرف اول یا بخشــی جدی از این روند است و هر 
بار عمر جبهه تشکیل شده به انتخابات دوره بعد 

قد نمی دهد. 
علل بسیاری برای تکرار چندین باره این روند وجود 
دارد. از مهمترین این علل، فقدان حزبی واقعی 
است که دارای بدنه مردمی، روندهای مشخص و 
شفاف کارکردی، شفافیت در تأمین منابع مالی 
و خیلی چیزهای دیگر باشــد. تعداد حزب های 
سیاسی فعال در ایران به گفته وزیر کشور، بیش 
از 250 عدد است. احتماال نویسنده و خوانندگان 
این ستون با تالش بسیار بتوانند 50 عدد از آن ها 

را نام ببرند. 
ایــن روزها در میــان اخبــار انتخابات ریاســت 
جمهوری و شوراهای ســال آینده، باز هم شاهد 
تشــکیل چنین جبهه هایــی بودیــم. این بار اما 
اخباری هم از برگزاری مجمع عمومی و رأی دهی 
به گزینه ها شنیده شــد. فارغ از جناح بندی این 
جبهه و نقدهایی که گروه های سیاسی همسویش 
به آن و یک بارمصرف بودن احتمالی اش دارند، 
بایــد گفت طراحــی فرآیند انتخــاب نامزدهای 
انتخاباتــی از دل رأی گیری و حرکت به ســمت 
روال مندشدن و شفافیت هرچند اندک، خبری 
درخور توجه است. اهمیت این خبر زمانی بیشتر 
می شــود که بدانیم این جبهه وابسته به جریانی 
در کشور است که به دموکراسی خواهی و دفاع از 

نهادهای مدنی شهره نیست. 
گویا آشــنایی با تجربه های انســانی و نوشته ها 
و ســخنرانی ها چندان هم بی اثر نیســت. شاید 
ادامه چنین کارهایی بــه قاعده مندی احزاب و 

سیاست ورزی ایران در میان مدت منجر شود. 

نشست »مقایسه برنامه ریزی توسعه  جمهــوری گزارش و  پهلــوی  دوره  در 
اســالمی«، از طرف کارگروه علوم انســانی و توســعه 
اندیشکده مهاجر، روز چهارشنبه در آمفی تئاتر مرکزی 
برگزار شــد. در ابتدای مراســم، پس از قرائت قرآن، در 
ساعت 14:15 محمدحسین بادامچی مباحثی درمورد 
نقش نخبگان علمی در توســعه پیــش و پس از انقالب 
اســالمی ارائه کرد. وی با اشاره به چهار الگوی آموزش 
مدرن در ایران، نقش مهم دانشگاه هایی چون آریامهر 
را تأمین نیروهای اداره کننده توسعه در جامعه دانست. 
الگوی اول بــه دارالفنون برمی گردد کــه در آن، دولت 
باتوجه به نیازهای نظامی خود، نیروهای آشنا با نیازهای 
فنی و تکنولوژیک تربیت می کند. الگوی دوم به مدارس 
رشــدیه بازمی گردد که در دوران مشروطه، معطوف به 
اهداف خاص و در نســبت با مردم )یعنی درون جامعه 
مدنــی و نه حاکمیت( تأســیس شــدند. الگوی ســوم 
مدارس الیت پرور )تربیت افراد برگزیده و نخبه( است که 
بــه تربیت کادرهــای اداره کننده جامعه مشــغول اند. 
دانشگاهی چون تهران، در دوره اول پهلوی با محوریت 
فلسفه و دیگر علوم انسانی برای اداره کشور راه اندازی 
می شود و دانشگاهی چون آریامهر، در دوره پهلوی دوم 
با محوریت علوم مهندسی برای اداره کشور؛ اولی بیشتر 
با سیاست های انگلستان نسبت دارد و دومی با آمریکا. 
نوع چهارم مدارس، مدارس آموزش همگانی است که 
به تغییر جامعه از طریق آموزش گســترده یکســان در 

اقشار جامعه می پردازد. 
به گفته بادامچی در دوره پیگیری برنامه های توســعه 
)یعنی در دوره پهلوی دوم(، مدارس نوع سوم و چهارم 
مورد توجه حاکمیــت قرار گرفتند. امــا بعد از انقالب 
هدف الیت پروری کنار گذاشــته شــد و تنهــا در چند 
دانشگاه محدود، چون امام حسین)ع(، امام صادق)ع( 
و دانشگاه عالی دفاع ملی در مسیری ویژه پیگیری شد. 
همین رهاکردن دانشگاه ها و بی برنامگی حاکمیت بود 
که زمینه مهاجرت گسترده نخبگان به خارج از کشور 
را فراهم آورد. هــدف دیگر که آمــوزش همگانی بود، 
پیگیری شد و همان راه تغییر اجتماعی از طریق توسعه 
در زمان پهلوی، بدون تغییر چندانی جلو رفت. الگوی 
دیگر جمهوری اســالمی، منطق برخــورد امیرکبیر با 
علم است؛ یعنی پیگیری تکنولوژی روز برای مصارف 

نظامی در نهادهای خاص. 
بادامچی در پایان ســخنان خود بــا تأکید بر لزوم تفکر 
درباره رابطه آموزش در کشور با مسیر توسعه، مهم ترین 
معضل امروز را بی توجهی به رابطــه معنادار آموزش و 
تربیت نخبه با نیازهای کشــور در مسیر حرکت خود از 

جمله مسئله توسعه دانست. 

اقتصاد در سیطره مهندسی
در ادامــه ســیدمهدی زریبــاف، بــه بحــث راجــع به 
نظــام برنامه ریزی توســعه از دیدگاه معرفت شناســی 
پرداخت. وی با تقســیم اقتصاد به ســه سطح فلسفه 
و اندیشــه اقتصادی، مدیریت اقتصادی و مهندســی 
اقتصادی، مشــکل اصلی کشــور را تمرکز نخبگان بر 

مهندسی اقتصادی دانست. به گفته زریباف در کشور 
ما به علت ســیطره نگاه مهندســی بر اقتصاد، راه حل 
همه مشــکالت در تغییر مدل ها و بررســی متغیرهای 
اقتصــادی در فضــای حاکمیت فرمول هــای ریاضی 
دنبال می شود؛ روشی که با وجود ناکارابودن آن در سه 
دهه گذشته، همچنان به عنوان راه حلی اساسی مورد 

تأکید قرار می گیرد. 
وی با انتقاد از نبودن استراتژیست و فیلسوف اقتصادی 
در کشــور، ما را بازیچه برنامه ریزی کشورهای صنعتی 
بــرای بــازار خــود، در دوره پهلوی خواند کــه با وجود 
مشکالت متعدد، هنوز مورد توجه توسعه طلبان کشور 
قــرار می گیرد؛ از جملــه تطبیق نداشــتن گزاره های 
اقتصاد جهانی بر واقعیت اجتماعی - سیاسی ایران و 
نیز شکست تفکر نولیبرالی در تمام دنیا و حتی آمریکا. 
منتها به علــت نبود تفکــر مبنایی در حــوزه اقتصاد و 

سیطره نگاه های مهندسی زده 
بــر راهبــرد کالن اقتصــادی -
اجتماعــی جامعــه، هیــچ گام 
مؤثری درراســتای رســیدن به 
توســعه برداشته نشــده است. 
زریبــاف در ادامه با برشــمردن 
مــوارد مبنایــی متعــددی کــه 
امــکان حل مســائل اساســی 
توســعه در ایــران را از بین برده 
است، راه برون رفت از مشکالت 
اقتصــادی را توجه بــه تفکر در 
عین مسئولیت پذیری در صحنه 
عمل توصیف کــرد و تأکید کرد 
کــه ارائه راه حل هــای مبتنی بر 
اقتصاد نولیبرالی به وخیم شدن 
اوضاع اقتصادی منجر می شود. 

ماهیت و اقتضائات مبهم 
دولت مدرن

پس از ســخنان زریباف، میالد 
دخانچی به عنوان سخنران سوم 

این نشســت، باالی ســن رفت و در کنار آقای زریباف 
نشســت. تمرکز دخانچــی در فهم معضل توســعه، بر 
ماهیت دولت مدرن اســتوار بــود. او وضعیت جامعه 
ایرانی را چــه در دوره پهلوی و چــه در دوره جمهوری 
اسالمی، مانند وضعیت زن و شوهری خواند که عمری 
با هم زندگی می کنند، ولی به علت شناخت ناکافی از 
هم کارشان به طالق می کشد. جامعه ایرانی هم با وجود 
همراهی طوالنی مدت با دولت مدرن، هنوز ماهیت آن 
و مناســبات حاکم بر آن را نمی شناسد و به مقتضیات 
آن تن نمی دهد. چه توســعه طلبان حاکم بر سرنوشت 
کشــور و چه منتقدان توســعه از منظــر رهیافت های 
بومی ایرانــی، هر دو با موضــوع دولت مــدرن بیگانه 
هستند. وی ریشه این فقدان شناخت را به قرن ها قبل 

در تفکر ایرانی مرتبط دانست. 
در ادامه زریباف با تأیید مشکل بنیادین معرفت شناختی 
در مواجهــه بــا دولت مــدرن و 
مقوله توسعه، چنین دیدگاهی 
را بیــش از اندازه یأس آور و حتی 
ترویج کننده پوچ گرایی خواند. 
میالد دخانچی در جواب به این 
نقد، بــه انقالب اســالمی ایران 
اشاره کرد که برخاسته از اراده ما 
ایرانیان در برخورد هوشمندانه 
با دولت مــدرن بود. به گفته او با 
پیونددادن آن با مصلحینی چون 
سیدجمال الدین اســدآبادی و 
دیگران تا امــام خمینی، امکان 
برون رفــت از بن بســت فعلــی 
منتفی نیســت. منتهــا توجه به 
واقعیــت و شــناخت پدیده ای 
چون دولت مدرن، گام اول ورود 

به این مسیر است. 
گفتنــی اســت این نشســت در 
ســاعت 16:30 و بدون حضور 
ســعید لیالز در جلســه به پایان 

رسید. 

مقایسه برنامه ریزی توسعه در دوره پهلوی و جمهوری اسالمی

توسعه پهلوی یا اسالمی؟

حرف زیادی

بعــد از انقــاب هدف 
الیت پروری كنار گذاشته 
شــد و تنهــا در چند 
دانشــگاه محدود، چون 
امام  حســین)ع(،  امام 
صادق)ع( و دانشگاه عالی 
دفاع ملی در مســیری 
ویژه پیگیری شد. همین 
دانشــگاه ها  رهاكردن 
و بی برنامگــی حاكمیت 
بود كــه زمینه مهاجرت 
گسترده نخبگان به خارج 

از كشور را فراهم آورد
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جشنواره فیلم فجر، یکی از مهم ترین  جشنواره های ســاالنه کشورمان، پرونده
به مانند همیشــه در بهمن ماه کار خــود را آغاز کرد. اما 
برخالف دوره های گذشــته که حواشی جشنواره نیز با 
خودش به اتمام می رسید، این بار حواشی آن همچنان 
ادامه دارد، تا جایی که خبر بررسی این دوره در کمیسیون 
فرهنگی مجلس نیز منتشــر شــد. در ادامه بر حواشی 

پیش آمده این دوره مروری خواهیم کرد.

فیلم های بخش سودای سیمرغ
فیلم های بخش سودای ســیمرغ اعالم شد و در کمال 
تعجب، فیلم های مطرح تولیدشده در این لیست غایب 
بودند؛ فیلم هایی مانند »کاناپه« به کارگردانی کیانوش 
عیاری، »هجوم« به کارگردانی شهرام مکری، »یواشکی« 
به کارگردانی رضا درمیشیان، »ملی و راه های نرفته اش« 
بــه کارگردانــی تهمینه میالنــی، »لرد« بــه کارگردانی 
محمد رســول اف، »خانه کاغذی« به کارگردانی مهدی 
صباغ زاده، »بوف کور« به کارگردانی احمدرضا معتمدی 

و ...  .
در این میان داســتان متفاوتی بــرای فیلم »کاناپه« رقم 
خورده بود. کیانوش عیاری در اقدامی ساختارشکنانه 
در آخریــن فیلمش بــرای تمامی بازیگــران زن به جای 
استفاده از پوشش روسری، از کاله گیس استفاده کرده 
بود. اتفاقی که موجب شــد دبیر جشنواره فجر مشکل 
فیلم را ممیــزی و نیاز به نظر مقامــات باالتر برای مجوز 
نمایش این فیلم اعالم کند. همین امر موجب شد عیاری 
در واکنش به حضورنداشتن فیلمش بگوید: »دیگر هیچ 

فیلم سینمایی نمی سازم که خانم ها در آن روسری به سر 
داشته باشــند، چه در خلوت خودشــان، چه در مقابل 

محارم، این کار را نخواهم کرد«.

سیستم اینترنتی
به عنوان قدمی روبه جلو، پیش از جشنواره اعالم شد در 
سال جاری سیستم آرای مردمی جشنواره فجر اینترنتی 
خواهد بود. در همین راستا سایتی به عنوان متولی فروش 
اینترنتی و برگزاری آرای مردمی جشــنواره معرفی شد. 
درحالی که قرار بود فروش اینترنتی بلیت های جشنواره 
فجر از 8 صبح روز جمعه اول بهمن ماه برای شهر تهران 
در این سایت آغاز شود، مشکالت فنی و توانایی نداشتن 
سرور در کنترل ترافیک کاربران موجب شد سایت در تمام 
روز با اختالل مواجه باشد. این اتفاق موجی از انتقادات 
را به نحوه انتخاب این سایت جهت انجام این فرآیند، در 
رسانه ها ایجاد کرد. درنهایت جشنواره درمورد اختالل 
پیش آمده عذرخواهی کرد و به علت  اطمینان نداشتن 
از توانایی سرویس دهنده برای آرای مردمی، رأی گیری 
اینترنتی آرای مردمی لغو و به روال قبل به صورت دستی 

برگزار شد.

کارت های کاخ رسانه
بــا شــروع اولیــن روز جشــنواره و اکــران فیلم هــا، در 
بی نظمــی بی ســابقه ای کارت هــای اکثر رســانه ها و 
منتقدهــا و هنرمندهــا صادر نشــد و عــده ای به علت 
 صدور دیرهنــگام کارت هایشــان، جشــنواره را دنبال 

نکردند.

نشست جنجالی فیلم »قاتل اهلی«
اکران و نشست فیلم »قاتل اهلی« به کارگردانی مسعود 
کیمیایــی و تهیه کنندگــی منصــور لشــکری قوچانی 
با حواشــی بســیاری رو به رو شــد؛ ازجمله خنده های 
تماشــاگران در هنگام اکران فیلم که از دیــد کارگردان 
سازمان دهی شــده بود و جنجال های نشست فیلم که 
اختالف شدید کارگردان و تهیه کننده را نشان می داد. 
اختالف از آنجا ناشی شد که کیمیایی برخالف فیلم نامه 
قســمت های بیشــتری را فیلم برداری می کند و با این 
تصمیم نقش پوالد کیمیایی در فیلم پررنگ می شــود؛ 
اتفاقــی که بنا به صحبت بســیاری از منتقدان، به فیلم 
لطمه زده است. پرویز پرســتویی ازجمله افرادی است 
که به این تغییــر در فیلم نامه اعتراض کرده اســت. این 
اختالفات که پیش از جشنوار فجر آغاز شده بود، موجب 
شد تا تصمیماتی مبنی بر اکران دو نسخه از فیلم گرفته 
شود. نســخه ای بنا به ســلیقه کارگردان در جشنواره و 
نسخه ای با تدوین نسخه موجود و براساس فیلم نامه در 

زمان اکران فیلم.

اعالم نامزدهای سودای سیمرغ
اما اصلی ترین حاشــیه جشــنواره به اعــالم نامزدهای 
ســودای ســیمرغ ایــن دوره برمی گردد. بعــد از اعالم 
نامزدهــا، موجــی از اعتراضات از ســوی هنرمندان در 
شــبکه های اجتماعی به راه افتاد. این امر تا آنجا پیش 
رفت که برای اولین بار 3 نامزد از نامزدی خود کناره گیری 
کردند و حاضر به رقابت در چنین وضعیتی نشــدند. از 
مواردی کــه به عنوان عجایب داوری در جشــنواره فجر 

مطرح شد، می توان به نمونه های زیر اشاره کرد:
- نامــزدی پیمان یزدانیــان برای فیلم »بــدون تاریخ، 
بدون امضــا« در بخش نامزدهای بهترین موســیقی: 
این فیلم هیچ گونه موسیقی متنی ندارد و تنها در زمان 
تیتراژ از موســیقی استفاده شده اســت. عوامل فیلم 
در جواب معترضــان اعالم کردند: »وقتــی نام پیمان 
یزدانیان به عنوان آهنگ ســاز در تیتراژ فیلم می آید، به 
این معناست که ایشــان می توانند در این بخش نامزد 
شوند«. داوران از آهنگ ســازی مینیمالیست و بدون 
هیاهو در صحنه هــای مهم فیلم به عنــوان دلیل خود 

جهت این انتخاب نام بردند.
نامزدی آرشــا اقدسی برای فیلم »یک روز بخصوص« در 
بخش  بهترین جلوه های ویژه میدانی؛ به گفته کارگردان 
این فیلم آرشــا اقدســی هیچ گونه همکاری با این فیلم 
نداشته اســت. بعد از واکنش کارگردان فیلم، دبیرخانه 
جشنواره فیلم فجر اعالم کرد که این اشتباه به علت فرم 
اطالعاتی بود که صاحب اثر پر کرده است و نام نامزد این 

بخش تغییر کرد.

برنامه هفت
در برنامه »هفت« انتقادات به لیســت انتخابی بســیار 
باال گرفت، تا جایی که بهروز افخمی مجری این برنامه، 
داوران جشنواره را به علت دوتابعیتی بودن متهم به ترس و 
بی توجهی به فیلم »ماجرای نیمروز« کرد. ماجرای نیمروز 
اثر ارزشمند محمد حسین مهدویان که برنده بهترین فیلم 
در این دوره از جشــنواره نیز شد، ماجرای منافقین را در 
کشور بررسی می کند. افخمی که مدتی در کانادا حضور 

غافلگیر نمی شوید
پس از فروکش کردن بمباران خبری و حاشیه های جشنواره فیلم فجر، گزارشی از مراحل مختلف جشنواره و آنچه را از سینمای ایران 

در سال آینده انتظار داریم، در این شماره بخوانید؛ با همکاری ویژه بر و بچه های استارت آپ سالم سینما.
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سالمسینماکیست؟
تصمیم داشتیم درست پس از پایان جشنواره فیلم فجر، پرونده ای 
درباره متن و حواشــی آن كار كنیم. اما ترسیدیم در میان بمباران 
حواشــی روز آخر و جوایز آن گم شــود. لذا منتظر ماندیم تا تب 

آن بخوابد و متخصصانش را بیاوریم تا برای شــما از جشنواره و 
آینده ســینمای ســال آینده ایران بنویســند.   سام سینما از 
استارتاپ های مستقر در دانشگاه شریف، اولین شبکه اجتماعی 
سینما و پربازدیدترین سایت خبری این حوزه محسوب می  شود. 

سام ســینما تاش كرد از ابتدای كار، با دیگر ســایت های فعال 
سینمایی تفاوت داشته باشد، به همین منظور صفحات اختصاصی 
فیلم های ایرانی )معرفی، عکــس، آنونس، نقدهای كوتاه و امکان 
رأی به فیلم( به محتوای سایت افزوده شــد. در صورتی كه فیلم 

تلخ ها

بعد از موفقیــت خیره کننده »ابد و یک روز« در ســال گذشــته، 
پیش بینی می شــد در ســال جاری شــاهد فیلم هایی متأثر از آن 
باشیم. فیلم هایی مثل »تابســتان داغ«، »بدون تاریخ، بدون امضا« 
و »ســد معبر« که از قضا جزو فیلم های تقریبا خوب جشــنواره هم 
بودند، تأثیرگرفته از همین فیلم به حساب می آیند؛ فیلم هایی که به 
»ژانر نکبت« معروف شــده اند و منتقدان بسیاری را برای خود دارد. 
این فیلم ها بعضا به قدری تلخ روایت می شــوند که تحمل آن  برای 
مخاطب دشوار می شود و احتماال شاهد افزایش بیش ازپیش این نوع 

فیلم  در سال های آینده خواهیم بود.

كمدی ها
کمدی ها از فیلم هــای محبوب تماشــاگران در زمان جشــنواره 
محســوب می شــوند. پس از جشــنواره قبلی که فیلم »بارکد« با 
اســتقبال مردم و منتقدان روبه رو شــد و در گیشــه هم موفق بود،  
امسال دو فیلم »خوب، بد، جلف« و »گشت ارشاد 2« را در جشنواره 

داشتیم. هر دو فیلم در سینماهای مردمی با استقبال مواجه شدند و 
در کاخ جشنواره هم فیلم قاسم خانی، با تمجید فراوان اصحاب رسانه 
همراه شد. اکران »خوب، بد، جلف« بافاصله پس از پایان جشنواره 
آغاز شد و با قاطعیت می توان گفت که جزو پرفروش ترین فیلم های 
ســال جاری خواهد بود؛ فیلمی خوش ســاخت از فیلم نامه نویس 
مشهور که نشــان می دهد در عرصه کارگردانی هم حرف هایی برای 
گفتن دارد. ذکر این نکته ضروری است که به نظر می رسد جای این 
فیلم ها در ساختار فعلی جشنواره فجر نیست؛ چون فیلم های کمدی 
در همه جای دنیا اقبــال داوران را به همراه ندارند و اکران به ســبک 

فعلی در جشنواره صرفا فروش گیشه این فیلم ها را کاهش می دهد.

متفاوت ها
در این میــان فیلم هایی بودند که در این آشــفته بازار جشــنواره و 
ملودرام های شــبیه به هم اجتماعی که حرفی برای گفتن نداشتند، 
قصد داشــتند با روایتی متفــاوت هوای تازه ای به ســینمای ایران 
ببخشــند؛ فیلم هایی مانند »نگار« رامبد جوان، »خفگی« فریدون 

سی وپنجم جشنواره 
جشنواره سی وپنجم فجر هم به اتمام رســید. جشنواره ای كه قبل 
از شــروع، در بخش انتخاب فیلم ها برای بخش مسابقه حاشیه ساز 
بود و اكنون پس از گذشــت 10 روز از پایان، حواشی داوری آن ادامه 
دارد. جشنواره امسال با افزایش فیلم های بخش مسابقه همراه بود. 
 33 فیلم در بخش مســابقه و 11 فیلم در بخش چشــم انداز انتخاب 

شدند. 
برای سینمایی كه در سال بین 100تا150 فیلم در آن ساخته می شود، 
انتخاب 44 مورد از آن ها برای حضور در جشــنواره عدد زیادی به 

حساب می آید و طبیعی است كه كیفیت فیلم ها پایین بیاید. 
این را مقایسه كنید با جشــنواره كن كه از سرتاسر دنیا  حدود ۸00 
فیلم برای آن فرستاده می شــود و تنها 20 مورد از آن ها برای بخش 
مسابقه انتخاب می شــوند. به عاوه جشــنواره كن با وجود تعداد 
فیلم كمتر و نیز سطح جهانی آن، بیشتر از 7 جایزه اصلی ندارد. این 
در حالی است كه در جشــنواره فجر از داوران توقع می رود 33 فیلم 
را در مدتی كوتاه ببینند و بعد برای 1۸ رشــته نامزدها را اعام كنند. 
در حقیقت جشنواره فجر تلفیقی است از اسکار و كن و نمونه معتبر 

خارجی شبیه به آن وجود ندارد. 
این مسئله،  چیزی است كه سال هاست در انتقاد از آن گفته می شود 
و با تصمیم عجیب دبیر جشــنواره در افزایش تعداد فیلم ها ابعاد آن 
در سال جاری گسترده تر شد؛ تصمیمی كه خود دبیر چند روز پیش 
اعام كرد اشتباه بوده اســت. در ادامه نگاهی می كنیم به فیلم های 

جشنواره امسال:

پرونــــــــــــــــــــــــده
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داشته، معتقد اســت که گروه منافقین در خارج کشور 
فعال هستند. او با اشــاره به اینکه چند داور این دوره از 
جشنواره فجر دو تابعیتی هستند، گفت داوران از ترس 
فشار منافقین در کشور به این فیلم کم توجهی کرده اند.

این صحبت ها موجب شــد رییس ســازمان سینمایی 
فردای آن شب به صداوســیما بیاید و از تیم داوری خود 
دفاع کند. ایوبی با انتقاد از برنامه هفت و آنکه این برنامه 
فقط جشــنواره را تخریب می کند، افخمی را باتوجه به 
موضع گیری اش در قبال منافقین فردی ترســو خواند. 
افخمی که از صحبت های رییس سازمان سینمایی قانع 
نشده بود، از او خواست که استعفا بدهد. او  سپس اعالم 
کرد اگر در ســال جاری، با توجه بــه کیفیت کم فیلم ها 
فروش ســینمای کشــور به بیش از 200 میلیارد تومان 

برسد، از برنامه هفت کناره گیری خواهد کرد.

کارت کاندیدای ساره بیات
ساره بیات، بازیگر فیلم »بیســت و یک روز بعد« کارت 
نامزدهای جشــنواره فیلــم فجر را که روی آن نوشــته 
شده بود »کارت کاندیداها« دریافت کرد؛ اما نامش در 
لیست نامزدهای سیمرغ بلورین اعالم نشد؛ موضوعی 
که موجب شــد او در نشســت خبری فیلم بــا ناراحتی 
از این رخــداد انتقاد کند. حجت اللــه ایوبی در برنامه 
هفت درباره این اتفاق گفت: »دبیر جشنواره عالوه بر 
کاندیداها از 50 هنرمند دیگر برای مراسم دعوت کرده 
است که خانم ســاره بیات نیز ازجمله همین مهمانان 
بوده و موضوع پیش آمده یک سوءتفاهم بوده است«. 

 اعالم زودهنگام لیست برندگان 
از سوی برخی رسانه ها

چند رســانه پیش از اعالم برندگان، لیســتی از اسامی 
برندگان جشنواره را منتشر کردند؛ اقدامی که با واکنش 

جشنواره مواجه و بازی رسانه ای خوانده شد.

سخنرانی برندگان جشنواره
بسیاری از برندگان این دوره از جشنواره در صحبت های 
خود از حاشــیه های پیش آمده برای لیســت نامزدها 
انتقاد کردند. وحید جلیلوند، برنده ســیمرغ بهترین 
کارگردانی: »رسانه ملی، آقای افخمی ، آقای فراستی 
شما تمام تالشتون رو کردین. رسانه ملی، خیلی تالش 
کردین که انشقاق ایجاد کنین بین بچه های سینما و ما 

رو با هم دشمن کنین«.
علیرضا داوودنژاد، برنده ســیمرغ ویژه هیئت داوران: 
»سؤالی وجود داشت که چرا رسانه ملی به جای تشویق، 

جو را متشــنج می  کند. وقتی رســانه ملی، ســینما را 
نمی بیند قطعا برنامه ای پر از توهین و تحقیر می سازد. 
من امیدوارم این نگاه خصمانه و پر از کینه رســانه ملی 

نسبت به سینما پایان پیدا کند«.
نوید محمدزاده، برنده ســیمرغ بهترین بازیگر مکمل 
مرد: »پارســال حرف نزدم؛ ولی امسال حرف می زنم. 
فکر کنم سومین سیمرغم اســت. بعد از اعالم اسامی 
کاندیداها، یک سری اسامی را منتشر کردند. این کارها 
زشت است. مادرم همیشه مطمئن است که من جایزه 
می گیرم؛ اما امروز با من تماس گرفت و گفت ایراد ندارد 

که جایزه نمی گیری. ان شاالله فیلمتان اول می شود. 
عقبه ســینما اینجا هستند، به آن ها احترام بگذارید«. 
این صحبت هــا با واکنش بســیاری از اهالی رســانه و 

بازیگران مواجه شد.

اهدای 2 سیمرغ برای بهترین نقش اول زن
یکی از مواردی که حواشی بسیاری را ایجاد کرد، اهدای 
دو جایزه بهترین بازیگر نقــش زن به لیال حاتمی برای 
فیلم »رگ خواب« و مریال زارعی برای فیلم »زیر ســقف 
دودی« بود. کیــوان کثیریان، منتقد با انتشــار بندی 
از آیین نامه جشــنواره نوشــت: »با توجه بــه آیین نامه 
جشنواره فیلم فجر، اهدای هم زمان دو سیمرغ کامال 

غیرقانونی است. 
در بند هشت آیین نامه جشنواره فیلم فجر آمده است: 
»هیچ جایــزه ای در بخــش رقابتی به طــور هم ارزش 
میان دو یا چند اثر تقســیم نمی شــود««. مدیر روابط 
عمومی جشــنواره در پاســخ به این حاشیه گفت: »در 
خیلی از دوره ها چنین اتفاقــی افتاده و حتی دوره ای 
داشــتیم که دو فیلم به عنــوان بهترین فیلــم انتخاب 
شــده اند و دو سیمرغ در یک رشــته به افراد تعلق پیدا 
کرده اســت. طبق بند 12 آیین نامه جشــنواره، قانون 
در این زمینه دســت دبیر را باز گذاشــته اســت و دبیر 
 می توانــد اجــازه دهد کــه در یک رشــته دو ســیمرغ 

اهدا شود«.

 نپذیرفتن سیمرغ بلورین 
استعداد درخشان فیلم فجر

سیمرغ بلورین استعداد درخشان )بهترین فیلم اول( 
به منیر قیدی، کارگردان فیلم »ویالیی ها« اهدا شد. او 
که در مراسم اختتامیه حضور نداشــت و از نامزدی در 
بخش بهترین فیلم نامه انصراف داده بود، این جایزه را 

خلق الساعه نام برد و آن را نپذیرفت.
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می بینید یا به ســینما می روید، می توانید پیش از دیدن 
فیلم با مراجعه به ســایت و دیدن امتیاز فیلم ها و خواندن 
نقدها و نظرات، بهترین فیلم را جهت تماشا پیدا كنید و با 
دنبال كردن هنرمندان آخرین اطاعات و تصاویر و كارهای 

مربوط به آن ها را پیگیری كنید. در این شــبکه اجتماعی 
كه درحال توسعه اســت، متخصصان و فعاالن )حقیقی و 
حقوقی( حوزه ســینما امکانات ویژه ای در اختیار دارند. 
متخصصان این حــوزه از جمله منتقدان، عکاســان و... 

می توانند با داشتن صفحه اختصاصی، مطالب مورد عاقه 
خود را منتشــر كنند. به زودی امکانات ویژه ای برای افراد 
فعال در این حوزه رونمایی خواهد شــد. با سام سینما، 

سینما را متفاوت دنبال كنید.

جیرانی و »ایتالیا، ایتالیا« کاوه صباغ زاده. این فیلم ها که اگرچه ضعف هایی 
هم داشتند، می توان آن ها را در لیست بهترین های سال جاری گذاشت که 

ارزش دیدن دارند.

كمدی ناخواسته ها
بخش بزرگی از فیلم های جشــنواره، فیلم های کمدی ناخواســته بودند؛ 
فیلم هایی که تاش می کردند به مخاطب حــرف مهمی بزنند، ولی آن قدر 
آن حرف برای فیلمشــان بزرگ بود که ناخودآگاه تماشــاچی را به خنده یا 
حتی قهقهه وا می داشــت. بعضی از این فیلم ها متعلق بــه کارگردانانی بود 
که پیش از این با فیلم هایشان جریان ساز شده بودند؛ ولی با روند چند سال 
اخیر جشــنواره دیگر به نظر می رسد چشــم امیدمان باید به فیلم  اولی ها و 
نیروهای جوان سینما باشد. اغلب فیلم های بخش چشم انداز و نیز فیلم هایی 
مانند »سوفی و دیوانه« و »قاتل اهلی« از بخش مسابقه، جزو این فیلم ها به 
حســاب می آیند. هرچند خالقان آن ها بعضا معتقد بودند که این خنده ها 
سازمان دهی شده بوده اســت، یا اینکه فیلم هایشان متعلق به حال نیست و 

ارزش آن ها سال های بعد مشخص خواهد شد!

دیده  نشده ها

فیلم هایی هم بودند که هیئــت داوران آن هــا را ندیدند، ولی ایــن مانع از 
ارزشمندی آن ها نمی شــود. ازجمله این فیلم ها »ائو«)خانه( بود که با وجود 
فارسی زبان نبودن آن، در مقایسه با بسیاری از فیلم های دیگر جشنواره ارتباط 
بهتری را با تماشاگران برقرار کرد. فیلم دیگر »بیست و یک روز بعد« بود که در 
بین پنج فیلم برتر از نگاه تماشــاگران حضور داشت و بازی بازیگران نوجوان 
فیلم بســیار جلب توجه کرد. همچنین نوع کارگردانی این فیلم نوید ورود 
کارگردانی بااستعداد را به چرخه ســینمای ایران می دهد. فیلم دیگری که 
دیده نشــد »رگ خواب«  اثر حمید نعمت اهلل بود که از سوی منتقدان مجله 
فیلم به عنوان بهترین فیلم این دوره از جشنواره انتخاب شد. بازی لیا حاتمی 

در این فیلم یکی از بهترین بازی های سال های اخیر محسوب می شود.

بهترین
و اما درنهایت می رسیم به بهترین فیلم جشنواره، »ماجرای نیمروز«؛ فیلمی 
که به گواه بسیاری، با اختاف، بهترین فیلم جشنواره بود. »ماجرای نیمروز« 
در جشــنواره ای که تعداد فیلم های خوب آن به انگشــتان دست نمی رسید، 

سیمرغ بهترین فیلم،  سیمرغ بهترین فیلم از نگاه ملی و سیمرغ بهترین فیلم از 
نگاه تماشاگران را به دست آورد. کارگردان جوان فیلم محمدحسین مهدویان 
نشان داد که اثر قبلی او »ایستاده در غبار« اتفاقی نبوده است و ما با کارگردانی 
سینماشناس طرف هستیم که می تواند سال ها با فیلم هایش ما را مجذوب خود 
کند. فضاسازی بسیار عالی فیلم از دهه ۶0 مخاطب را به طور کامل با بحران آن 
دوره همراه می کند. بازی های بســیار عالی تمامی بازیگران فیلم به خصوص 

هادی حجازی فرد، این فیلم را به  اثری ماندگار در تاریخ سینما تبدیل کرد.

جمع بندی
درنهایت می توان گفت در سالی که بسیاری از رکوردهای اکران جابه جا شدند 
و سال پررونق سینما حساب می شد، جشنواره سی وپنجم نتوانست انتظارات 
را برآورده کند. فیلم های زیادی پشت در جشنواره ماندند و پذیرفته نشدند. در 
میان آن هایی هم که پذیرفته شدند، حجم فیلم های متوسط و ضعیف به گونه ای 
بود که سخت بتوان سال بعد را ســالی موفق برای سینمای ایران پیش بینی 
کرد. امید اســت رویه جشــنواره قبلی که جزو موفق تریــن دوره های تاریخ 
جشنواره بود، دوباره ادامه پیدا کند و شاهد روند روبه رشد سینمای مان باشیم.  

پرونــــــــــــــــــــــــده

www.salamcinama.ir



ازاستعدادیابیتاروزنامهنگاری
پیرس مورگان متولد 1965 مجری و شومن معروف انگلیسی است. احتماال او را در سری 
برنامه های Britain’s  got talent  و سایر برنامه های استعدادیابی در سراسر جهان به عنوان 
داور دیده باشید. پیرس برخالف اکثر مجری ها و شومن ها ظاهر و شخصیتی جدی دارد. 
بعد از اخراج جرمی کالرکســون )یکی از همکارانش، به علت زدن حرف های نژادپرستانه 
در برنامه زنده( نامه مفصلی خطاب به او نوشت و 10 توصیه به وی کرد. سابقه آشنایی این 
دو هم به وقتی برمی گردد که نشریه تحت سردبیری مورگان، گزارشی از زندگی خصوصی 
کالرکسون منتشر کرده بود و کالرکســون عصبانی در پروازی که با هم داشتند یک لیوان 

آب رویش خالی کرد و به صورتش مشت زد! این روزنامه نگار و مجری تلویزیونی انگلیسی 
االن سال هاســت که سردبیر نسخه آمریکایی دیلی میل اســت و در ایاالت متحده زندگی 
می کند. او در عین حال سردبیر روزنامه »فرست نیوز« هم است که در انگلستان برای بچه ها 
منتشر می شود. ژانویه 2011 شروع به کار مورگان در تاک شوی معروفش، »پیرس مورگان 
زنده« بود که از شبکه CNN پخش می شود. این برنامه به جای »لری کینگ زنده« و بعد از 
استعفای کینگ و در همان ساعت پخش می شد، اما سال 2014 شبکه CNN پخش این 
برنامه را کنسل کرد. مورگان هشت کتاب نوشته که چهار جلد از آن ها خاطرات خود اوست. 
گفته می شود در زمان سردبیری او در نشریه  MIRROR خیلی از گزارش ها با هک کردن 

تلفن ستارگان نوشته  می شده است.

 ۶
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دیگر 80 ســالگی را رد کرده اید. 
این روزها چه حسی دارید؟

آخ. عجب ســؤالی. واقعا الزم است این 
را از من بپرســید؟ در 5 ســال گذشته 3 
عمل جراحی سخت را از سر گذرانده ام. 
همه شان هم حساس بودند و کلی طول 

کشید تا سرپا شوم.
با این وجود هنوز از نظر سیاسی 
کامال هوشــیار و فعال هســتید. 
حتــی گاهــی ســرتیتر خبرهــا 
متعلــق به شماســت. دوســت 
نداریــد کامــل خودتــان را کنار 
بکشید و از دغدغه ها دور شوید؟
سیاست عشــق دوم من اســت؛ بعد از 

همسرم.
عشق نافرجام شماست.

شــاید! مــن هرگــز آن را رهــا نکــردم. 
البته چند بار ســعی کــردم؛ ولی هر بار 
نتوانستم. چیزی بود که به من اشتیاق 
و تحرک می داد. به نظــرم این من بودم 
که بدون سیاســت نمی توانســتم دوام 
بیاورم. حتی با وجود اینکه خیلی اذیت 
هم شدم. به خصوص در هنگام ریاست 

حزب کمونیسم.
سؤالی جالب همیشــه برایمان 
وجود داشــته و آن این است که 
چطــور وزیــر امور خارجــه وقت 
)آنــدری گرومیکو( شــما را برای 
ریاســت کاندیــدا کرد؟ چــون تا 
جایی که ما می دانیم از شما بدش 

می آمد و حسادت می کرد.
چون آدمی بســیار جدی و باهوش بود. 
دلیــل حســادتش را نمی دانــم؛ اما به 
وضعیت آن زمان و نشــانه های موجود 
آگاهی داشت و می دید که احزاب دیگر 
درحال قدرت گرفتن هســتند و متوجه 
بود که اگر تصمیم درستی نمی گرفت، 

خیلی چیزها را خراب می کرد.
فکر می کنید چرا تالش های شما 
برای دوباره متحدکردن شوروی 
پس از فروپاشی، شکست خورد؟
گفتیــد »شکســت خــورد«؟ نــه، این 
کلمه اشــتباه است. درستش این است 
که بگوییــم ناتمــام مانــد. دلیلش هم 
این اســت که شوروی، شــوروی سابق 
 نبود، این آن شــوروی زمان جنگ سرد 

نبود.
کمتر کســی مثل شــما توانست 
به پایان جنگ ســرد کمک کند. 
حاال به علت حوادث اوکراین، این 
جنگ درحال بازگشت است. این 

ناراحتتان می کند؟
تصــور می کنم خاطــرات مشــابهی از 
گذشته از مقابل چشمانم عبور می کند. 
در آن دوران، زمانــی بــرای ســاخت 
دیــوار برلیــن و همچنین زمانــی برای 

خراب کردن آن وجود داشــت. من تنها 
کسی نیســتم که از فروپاشی این دیوار 
خوشحال شــدم. اقدامات ویلی براند، 
صدراعظم پیشــین آلمــان و تظاهرات 
مردم در اروپای شرقی نیز نقش مهمی 
در پایان این جنگ داشــت؛ اما اکنون 
دیوارهــا و موانع جدیدی ایجاد شــده 
و اوضاع درحال وخیم ترشــدن اســت. 
درواقع من تمام این اتفاقات را نشانه ای 
از جنگ ســرد جدیــدی می بینم. نبود 
اعتمــاد بین المللــی بســیار خطرناک 
اســت. نه مســکو دیگر به غرب اعتماد 

دارد و نه غرب به مسکو.
فکــر می کنیــد احتمــال وقوع 
جنگ اساســی دیگری در اروپا 

وجود دارد؟
وقوع چنین جنگــی در وضعیت امروز 
مطمئنــا بــه جنگــی هســته ای ختم 
خواهد شــد، اما اظهــارات دو طرف و 
تبلیغــات موجود باعث می شــود من از 
وقوع بدترین حادثه ممکن بترسم. اگر 
یکــی از طرفین در این فضای متشــنج 
کنترل خود را از دست بدهد، نتیجه اش 
می شــود اینکه سال های بســیاری در 

آینده را از دست خواهیم داد.
شــما در مقــام دبیــر کل حــزب 
کمونیســت تالش بسیاری برای 
گستردگی و احیای دوباره کشور 
کردید. حــس نمی کنیــد پوتین 
تمام این تالش هــا را از بین برده 

است؟

من دیــدگاه کامــال متفاوتــی دارم. در 
موقعیتی کامال متفاوت، نسلی جدید در 
روسیه پرورش یافته بود و در حال حاضر 
وضعیت در مقایســه با شــوروی سابق، 
بسیار بازتر و آزادتر است. زمان هیچ گاه 
به عقب باز نمی گردد البته هیچ چیزی 

از بین نرفته است.
در حال حاضر، رهبری روســیه 
در مقایسه با ســال های گذشته 
بسیار خودمختارتر شده است. 
دوباره شاهد اعمال محدودیت بر 
عقاید و اخبار هستیم و انتخابات 

هم آزاد نیست.
مــا دیــدگاه مشــترکی داریــم. زمانی 
که یکــی از اعضای حزب کمونیســت 
شــدم، مقاله ای با این عنوان نوشــتم: 
»استالین، شکوه جنگ ما«؛ اما امروز از 
افرادی که علیه استالین می جنگیدند، 

حمایت می کنم.
با وجود تمام اقداماتی که پوتین 
انجام می دهد، همچنان رهبری 
محبوب است. علت این موضوع 

چیست؟
وقتی پوتین وارد کرملین شد، مشکالت 
فراوانی برایش به ارث مانده بود. تنش در 
همه جا وجود داشت، اقتصاد رو به افول 
بود و کل منطقه خواستار جدایی بودند. 
او ایــن جریــان را متوقف کــرد و همین 
موضوع به بزرگ ترین موفقیت او تبدیل 
شد. حتی اگر او نتوانسته باشد موفقیت 
دیگری به دست آورد، این موضوع اعتبار 

بسیاری به او بخشید. اما این هم درست 
اســت که او گاهــی اوقات متوســل به 
روش های خودمحورانه می شــود. من 
اغلب علیه او صحبت می کنم. به همین 
دلیل نیز بود که مخالف حضور ســه باره 
او در قدرت بودم. به نظر من روســیه در 
نیمه راه دموکراسی قرار دارد. متأسفانه 
کرملین بر سیاست محافظه کارانه تمرکز 
کــرده که به نظرم اشــتباهی اساســی 

است.
دلیل این کارهای پوتین چیست؟ 
ســال ها پیش شما گفته بودید او 
فقط دوست دارد در قدرت باقی 

بماند.
مــن نمی دانــم پوتیــن چه فکــری در 
ســرش دارد؛ اما او بدون دموکراســی 
و حضور فعــال مردم موفق نمی شــود. 
مــا به انتخابــات آزاد و حضــور مردم در 
فرآیند سیاسی نیاز داریم. اوضاع با این 
وضعیت نمی توانــد ادامه پیدا کند؛ در 
شــرایطی که برای اولین بار در روسیه، 
قانونی صبح بررســی می شــود و شب 
به ســرعت تصویب می شــود. وضعیت 
جالبی نیســت، وقتی افرادی که تفکر 
متفاوتی با ما دارند، سرکوب می شوند یا 
زمانی که منتقدی سیاسی در بازداشت 
خانگی قرار می گیرد، تنها به این دلیل 
که حرفی مخالف دولت زده است. این 
اصال خوب نیست که اداره های دولتی 
و پســت های کلیدی در مشاغل دولتی 

براساس رابطه بین افراد تقسیم شود.
این انتقاد به شما وارد می شد که 

فردی مردد و متزلزل هستید.
پس چگونه گورباچفی مردد توانســت 
برنامه های اقتصادی و سیاسی خود را 
در مقابل تمام فشارها پیش ببرد؟ چگونه 
او توانســت آزادی مذهب و بیــان را در 
کشور گسترش دهد؟ چرا او آزادی سفر 
را بــه مرحله اجرا رســاند و این درحالی 
بود که قبل از آن فقط شــهروندان روس 
اجازه خــروج از کشــور را داشــتند؟ و 
چرا این مــرد متزلزل ناگهــان تصمیم 
گرفت رقابت تســلیحات اتمی را پایان 
دهد؟ اگــر این موضوعات شــجاعت و 
مصمم بودن نیست، چه اسمی می توان 

بر آن گذاشت؟
از اینکه به پیام آیت  الله خمینی 

بی اعتنایی شد، متأسفید؟
شــدیدا. مخاطب پیام آیت الله خمینی 
از نظر من، همه اعصــار در طول تاریخ 
بــود. زمانی کــه ایــن پیــام را دریافت 
کــردم، احســاس کــردم شــخصی که 
ایــن پیــام را نوشــته متفکــر و دلســوز 
برای سرنوشــت جهان است. استنباط 
 کردم او کســی اســت که بــرای جهان 

نگران است.

درحسرترایان
چــه خبری مهم تــر از اینکه اصغــر فرهادی 
عزیــز، اســکار را دوبــاره به چنــگ آورد؟ ما 
همین که خبر را شنیدیم، درحالی که سر از پا 
نمی شناختیم با جناب اسکار تماس گرفتیم 
تا صحبتــی کوتاه دربــاره افتخــار بزرگی که 

نصیبش شده، داشته باشیم:
سالم. االن چه احساسی دارید؟

از خوشحالی در پوست خودم نمی گنجم. اصغر 
واقعا حقش بــود که من را ببــرد. فقط حیف که 

خودش پیشم نبود.
دو نفر دیگر را که فرستاده بود.

خب رسم رفاقت این نیست دیگر. دلم برایش تنگ 
شــده بود. البته آن ها هم خیلــی باابهت بودند. 
قیافه شان اصال به طرف های هالیوود نمی خورد. 
ما اینجا همه اش با همین گری گوری ها سروکار 
داریم. فقط منتظر بودم آن ها هم مثل خود اصغر، 
قد یک کاغذ آچهار سخنرانی از جیبشان دربیاورند 

که من دلم غنج برود برای اصغر، که نداشتند.
از خودتان برایمان بگویید.

روزی روزگاری در هالیوود وقتی همه حوصله شان 
ســر رفته بود، تصمیم گرفتند یــک جایزه ای از 
خودشان اختراع کنند و فرت و فرت به هم تقدیم 
کنند و دور هم خوشحال باشند. این شد که من 

االن خدمت شما هستم.
تا حاال با جوایز دیگر هم حرف زده اید؟

نه زیاد. گلدن گلوب و بفتا خودشان را می گیرند. 
جایــزه کن هم کــه اصال فکر می کند از آســمان 
افتاده و ته هنر و کالس است. با خرس برلین هم که 
نمی شود حرف زد. خرس است دیگر، خطرناک 

است. باز گلی به جمال سیمرغ خودتان.
با هم صحبت کرده اید؟

کم و بیش. البته یک بار حالم را گرفت.
چطور؟

من فقط بهش گفتم چرا پرهایت رنگی نیست و 
کال بی رنگی. برگشت گفت این فضولی ها به تو 
نیامده. اگر راست می گویی به آکادمی بگو چهار 

تا تکه لباس تنت کنند که این طوری نگردی.
راســت می گوید. ســر و وضعتان خیلی 

ناجور است. آنجا گشت ارشاد ندارید؟
نه و ناراحتم از اینکه کسی نیست ارشادم کند.

با کچلی هم مشکلی ندارید؟
چــرا اتفاقا. دنبالش هســتم که بروم پشــت مو 

بگذارم. خسته شدم دیگر.
درمورد بقیه برنده های امسال چه نظری 

دارید؟
من خیلی دوســت داشــتم آن رایان گاسلینگ 
برنده شــود تا چند دقیقــه از نزدیک ببینمش. 
المصب به چشم برادری خیلی خوش تیپ است.

اگه برنده می شد و می دیدینش بهش چه 
می گفتید؟

می گفتم... نمی توانم بگویم. خصوصی است.
حرف آخر؟

من از اینکه طرف جوگیر می شود و بوسم می کند 
متنفرم. ضمنا  همه ایرانی ها را دوســت دارم و از 

ترامپ ناراحتم که بین ما جدایی انداخت.

گــــــــــــفت وگـــــــــــو بگو مگو

میکاییل گورباچف در 85 سالگی هنوز هم فعال است

رفیق میکاییل
گورباچــف احتیاج به معرفی خاصی نــدارد. همه ما ماجرای  گفت وگو

نامه ای را که امام)ره( برای او نوشت، می دانیم؛ البته تقریبا این ترجمه: سحر بختیاری
تنها چیزی اســت که می دانیم. گورباچف باعث دو تغییر بزرگ بود: پایان یافتن 
جنگ ســرد و فروپاشی شــوروی. 2 مارس امســال، وی 85 ســاله می شود، اما 
همچنان حضور فعالی دارد؛ کتاب می نویســد، مصاحبــه می کند و دورهمی و 
مهمانی هــای سیاســی - اجتماعــی برگــزار می کند. متــن زیر برگزیــده ای از 

مصاحبه های اخیر   وی است.
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ضرورتتأسیسآزمایشگاهملیفضایی
دانشگاه خواجه نصیر: رییس دانشگاه گفت سه موضوع تولید، مدیریت، پردازش 
و انتقــال داده ها در این دانشــگاه مــورد توجه قرار گرفته اســت. بــرای این منظور 
همکاری های سازمان یافته ای میان دانشکده های هوافضا، مکانیك، مهندسی برق، 
نقشه برداری و تشخیص از راه دور ایجاد شده است. از سوی دیگر به نظر می رسد مؤلفه 

اصلی در توسعه تولید علم، شبکه ای بودن آن است. شبکه ای بودن تولید علم و توسعه همکاری های بین المللی در 
حوزه هوافضا از ضروریات است که در این راستا در این دانشکده اقداماتی را اجرایی کرده ایم. ایجاد آزمایشگاه ملی 
فضایی در این زمینه می تواند بسیار مثمرثمر باشد که این امر با حمایت دولت  و   وزارت ارتباطات محقق خواهد شد.

برپاییبازارچهخیریهغذادردانشگاه
دانشگاه نوشیروانی بابل: کانون خیریه زنده یاد نوشیروانی با هدف ترویج فرهنگ 
نوع دوستی و کمك به بیماران سرطانی در سالن امتحانات دانشکده مهندسی برق 

بازارچه خیریه غذا  برپا کرده است.
اعضای کانون، این بازارچــه خیریه را با حمایت جمع کثیری از دانشــجویان برپا 

کرده اند که شامل 45 غرفه با  غذاهای سنتی و خانگی از قبیل آش، کشك و بادمجان، انواع ساندویچ، شیرینی، 
کیك، اسنك، نوشیدنی، ساالد، ترشی و... بود. گفتنی است هیئت رییسه دانشگاه، استادان و کارمندان از 

این بازارچه بازدید و در این امر خیر مشارکت کردند.

بوستون، ماساچوست:  كمی آن سوتر
منتقد ســینما پیت هموند، سال مترجم: حسین رجبی

از اســکیزوفرنی ترین  به درســتی »یکــی  را   2011
فصول جوایز چندین ســال اخیر« خواند؛ ســالی با 
فیلم های »شــبکه اجتماعی« دیوید فینچر که جوایز 
گلدن گلوب را از آن خود کرد و »ســخنرانی پادشاه« 
تــام هوپــر کــه نتایــج دور از انتظــاری را در انجمن 
صنفی کارگردانان آمریکا کســب کرد. با وجود چنین 
زمینه های رقابتی، هر نتیجه ای را در اســکار امسال 

می توان انتظار داشت. 
امــا غیــر از جوایزی کــه معموال بیشــتر تماشــاگران 
انتظار آن را می کشــند، مانند بهتریــن فیلم یا بهترین 
کارگردانی، رقابت در حوزه های دیگر که توجه کمتری 
به آن ها می شــود نیز داغ است. یکی از این حوزه های 
رقابتی، جایزه »بهترین فیلم برداری« است که به ندرت 

هر پنج نامزد این بخش در یک سطح هستند.
هنر فیلم برداری چیست؟ عموم سینماروها برداشت 
مبهمی از این بخش کلیدی فیلم ها دارند؛ تا جایی که 
دیکشنری وبســتر نیز تعریفی مبهم از آن را به صورت 
»هنر یا علم تصویربــرداری تصویر متحرک« ارائه داده 

است.
تصویربــردار یــا مدیــر فیلم بــرداری هرچنــد یکی از 
اعضای گمنام گروه ســازنده فیلم است، مسئول همه 
عناصر بصری فیلم محسوب می شــود. او هر تصمیم 
خالقانه ای را مرتبط بــا صحنه پــردازی، نورپردازی، 
حرکت دوربین و هرچیزی می گیرد که تماشاگر در شات 
می بیند. فیلم بردار تعیین کننــده هر چیزی از رنگ تا 
عمق میدان، فوکوس صحنــه در برابر تاری آن، میزان 

زوم کردن روی مردم و اشیا در قاب است.
واضح است که این کار اصال آســان نیست. از انتخاب 
لنزها و نوع فیلم، تا نور صحنه و هدایت اپراتور دوربین، 
فیلم بــردار نزدیک تریــن همــکار کارگــردان اســت، 
به گونه ای که معموال فیلم بردارها همراه با کارگردان ها 

از پــروژه ای بــه پــروژه دیگــر می روند. مثــال یانوش 
کامینسکی لهستانی بعد از فیلم »فهرست شیندلر«، 
در همــه فیلم های اســپیلبرگ با وی همــکاری کرده 
است. با ترکیب صحیح خالقیت، فهم از فناوری، توجه 
به جزییات و اندکی اقبال، مدیر فیلم برداری می تواند 
کارهای فوق العاده  بصــری خلق کند که بهترین آن ها 
نامزد اســکار »بهترین فیلم برداری« می شــوند. حال 

نگاهی به نامزدهای سال 2011 اسکار بیندازیم.
متیو لیباتیک در »قوی ســیاه« صحنه را با نور غلیظ و 
بازه وســیعی از رنگ های قوی و احساسی رنگ آمیزی 
کرد. اما در بحث ترکیب صحنه و اثر آن روی تماشــاگر 
می تــوان بــه نتیجــه کار لیباتیــک انتقاد کــرد؛ مثال 
شات های زیادی که از پشت سر ناتالی پورتمن درحال 

قدم زدن گرفته شده است.
یکنواختــی کار در »تلقیــن« بــه علــت خلــق دنیای 
مخصوص به خود مشــکلی در پی نداشته است. حس 

کشــف کردن، نمایش و فناوری دنیای رؤیایی فیلم در 
تضاد با حس منطقی و زمینــی و گرم دنیای واقعی در 
فیلم برداری والی فیستر نمایان بود. سؤال این است که 
آیا زیبایی های بصری فیلم مرهون هنر فیلم بردار است 

یا گروه جلوه های ویژه؟
به دلیــل  بیشــتر  اجتماعــی«  »شــبکه  هرچنــد 
اظهارنظرهــای اجتماعی خود تحســین شــد تا هنر 
فیلم برداری، نقش جف کروننوث را نباید نادیده گرفت. 
انتخاب پلت رنگ او، به نیو انگلند و هاروارد، رنگ و جلوه 
دیگری داد و انتخاب های صحنه او به برنامه نویســی، 
ویژگــی هنری بخشــید. اما اســتفاده بیــش از حد از 
فیلترهای ســبز و عمق کم میدان برای پیشبرد قصه از 

نقاط ضعف آن محسوب می شود.
»سخنرانی پادشاه« هنر فیلم برداری کالسیک را تا حد 
بسیاری تحت تأثیر قرار داد. دنی کوهن با فیلم برداری، 
صحنه ها را با ترکیب 80درصدی از پس زمینه نگرانی و 

اضطراب جمعیت نمایش داد.
با همه ویژگی های کار کوهن، اما به سختی بتوان به هنر 
نامزد هشت گانه اســکار، راجر دیکینز، در »شجاعت 
واقعی« نقدی وارد کرد. همان طور که هالیوود ریپورتر 
نوشــته اســت، فیلم برداری این فیلم تنها به علت یک 
صحنه دادگاه فیلم که جف بریجز یک چشــم زمخت، 
با انتشار شــکوهمند نور خورشید درخشان می شود، 

برازنده اسکار است.
بدین ترتیب »ســخنرانی پادشاه« و »شجاعت واقعی« 
در رقابت کامل با هم قــرار دارند. اما چه عاملی تعیین 
کننده برنده بوده اســت که والی فیســتر اســکار را به 

خانه برد؟
)اسکار بهترین مدیر فیلم برداری سال 2017 به الینس 

سندگرن برای فیلم الاللند  رسید.(

ابهام آمیزترین جایزه فیلم برداری آکادمی در سال 2011

هنر فیلم برداری چیست؟

كمیک برگزیده
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تالشدانشجویانبرای
حفظدادههایحیاتیدولتی

ماساچوست، ام آی تی: رقابت یک روزه هکتون 
)DataRescue( در بوســتون بــا هــدف حفظ 
داده هــای فدرال از خطر دســت کاری یا حذف 
از سوی دولت ترامپ برگزار شد. تعداد 260 نفر 
برای این رویداد ثبت نــام کردند که حدود 200 
نفر در روز تعیین شــده حضــور یافتند. هکتون 
دارای چهار »ترک« بود: پیمایش، نشانه گذاری، 
برداشــت و داستان ســرایی. ترک دوم کمترین 
تخصــص  را  می خواســت: وظیفه نشــانه گذار 
کلیک روی مجموعه ای از لینک های تعیین شده 
است. لینک های  حاوی پایگاه داده، پی دی اف، 
اکسل، یا دیگر فرمت ها که آرشیو اینترنت آمریکا 
از آن پشتیبان نگرفته است. حدود 80هزار لینک 
حین هکتون و بعد از آن نشــان گذاری شــدند. 
ترک برداشت بیشترین شرکت کننده را داشت. 
تمرکز شرکت کنندگان روی چهار سازمان وزارت 
انرژی، اداره ملی اقیانوسی و جوی، ناسا و آژانس 
حفاظت محیط زیســت بود. آن ها با اســتفاده 
از دانــش فنی خود تــالش کردند تــا داده ها را 
از صفحات اینترنتی شناسایی شــده، توســط 
نشــان گذاران جمع آوری کنند، 53 دیتاســت 
را برداشــت و 35 گیگابایت داده را طی هکتون 

بارگذاری کنند.
برگزارکننــده ارشــد هکتون اشــاره کــرده که 
شــرکت کنندگان در رویدادهای قبلــی تقریبا 
میان ترک نشان گذاری با برداشت نصف نصف 
بودند. وی تمایل بیشتر به ترک برداشت را ناشی 
از تخصص بیشتر در دانشــگاه ام آی تی در این 
حوزه دانســت. برداشــت کنندگان بــا یکدیگر 
همکاری داشتند و کدهای خود را در گیت هاب 
گذاشــته و به تبــادل ایده هایشــان پرداختند. 
برگزارکننــدگان از برنامه نویســان باتجربه تــر 
خواســتند به کم تجربه ها هم کمک کنند. ترک 
داستان سرایی با هدف نمایش چرایی اهمیت 
موضوع برگزار شد. داستان سرایان مشخصات 
شــرکت کنندگان در هکتون را درســت کردند. 
آن هــا همچنین دربــاره ذی نفعان ایــن برنامه 
تحقیق کردند: چه کسانی از داده های آرشیوی 
در هکتون بهره برداری خواهند کرد؟ این افراد با 
شرکت کنندگان نیز مصاحبه هایی انجام دادند. 
در بخش پیمایش شرکت کنندگان سازمان های 
دولتی را بررســی کردنــد و درباره ســاختارها و 
کارکردهای آن ها یادداشت نوشتند. آن ها روی 
وزارت کار، دادگســتری و بهداشــت و خدمات 
اجتماعی تمرکز داشــتند: ســازمان هایی که 
جنبش DataRescue در نظر دارد درباره شــان 
تالش بیشتری انجام دهد. این رویداد بخشی 
از جنبــش بزرگ تــر ملــی اســت کــه EDGI و 
مختلــف  دانشــگاه های  در   DataRefuge
برگــزار می کننــد. EDGI ســازمانی اســت با 
هدف پایش تغییــرات در آژانس هــای فدرال و 
داده های زیســت محیطی آرشــیوی است تا از 
دســترس پذیربودن ایــن داده ها بــرای عموم 

اطمینان حاصل کنند.

روی خط خارج



صفحـــــــه آخـــــــــر

ایستاده بود پشت همین در، تکیه  نفیسه مرشدزاده

داده به همین دیوار و در را روی پیامبــر باز کرده بود که 
هر صبح پیــش از مســجد می آمد که بگویــد: »پدرت 

فدایت دخترم!«.
ایستاده بود پشت همین در، تکیه داده به همین دیوار 
و در را روی پیامبر باز کرده بود کــه هر غروب می آمد که 

بگوید: »شادی دلم«، »پاره تنم«.
ایستاده بود پشت همین در، تکیه داده به همین دیوار 
و در را روی پیامبر باز کرده بود که پی »کســای یمانی« 

می گشت تا در آن آرامش یابد.
ایستاده بود پشت همین در، تکیه داده به همین دیوار 
و در را روی پسرش حســن)ع( باز کرده بود »جّدت زیر 

کساست، برو نزدیک«.
ایســتاده بود پشــت همیــن در، تکیه داده بــه همین 
دیوار و به حسین)ع( که خســته از راه آمده، گفته بود: 
»نور چشــمم«، »میوه  دلــم«، »جد و برادرت زیر کســا 

هستند«.
ایســتاده بود پشــت همیــن در، تکیه داده بــه همین 
دیــوار و در را روی علــی)ع( بــاز کــرده بــود روی علی 
 کــه بیتــاب می گفــت »بــوی بــرادرم محمــد)ص( 

می آید«.

ایســتاده بود پشــت همیــن در، تکیه داده بــه همین 
دیوار، یعنــی آیــا در را روی جبرییل خــودش باز کرده 

بود؟
ایستاده بود پشت همین در، تکیه داده به همین دیوار 

و تنها گلیم زیر پایش را بخشیده بود.
ایستاده بود پشت همین در، تکیه داده به همین دیوار 
و گردنبند یادگاری را دراز کرده بود سمت فقیری که از 

این همه سخاوت گریه می کرد.
ایستاده بود پشت همین در، تکیه داده به همین دیوار 
و پارچه ای کشیده بود روی سرش چون حتی چادرش 

را بخشیده بود.
ایســتاده بود پشــت همیــن در، تکیه داده بــه همین 
دیوار و قــرص نــان را گرفته بــود بیرون تا دســت های 
مسکینی آن را بقاپد.، بعد از گرسنگی روزه  بی سحری 

چشم هایش سیاهی رفته بود.
ایستاده بود پشت همین در، تکیه داده به همین دیوار 
و قرص نان شب بعد را به دست های یتیمی سپرده بود 

و باز به اسیری.
ایستاده بود پشت همین در، تکیه داده به همین دیوار 
و به صورت شــرمنده  زنی که بــرای بار دهم ســؤالی را 

می پرسید، لبخند زده بود.

ایستاده بود پشت همین در، تکیه داده به همین دیوار 
و در را برای مردش باز کرده بود که با دســت خالی از راه 
می رســید و نگفته بود که چند روز اســت غذایش را به 

بچه ها داده و خود نخورده است.
ایستاده بود پشت همین در، تکیه داده بر همین دیوار 
و در را روی چشــم های خیس علی باز کــرده بود، روی 

مردی که جانش و برادرش را از دست داده بود.
ایســتاده بود پشــت همیــن در، تکیه داده بــر همین 
دیوار و شنیده بود همســایه ها بلند، طوری که بشنود 
می گوینــد: »علــی! او را ببــر به جایــی دور از شــهر، 

گریه هایش نمی گذارد بخوابیم«.
ایستاده بود پشت همین در، تکیه داده به همین دیوار 
و به بالل که ســاکت و محزون آن پشــت ایســتاده بود، 

گفت: »دوباره اذان بگو، من دلتنگم«.
ایســتاده بود پشــت همیــن در، تکیه داده بــه همین 
دیوار و در را روی علــی باز کرده بود کــه می آمد تا برای 

سال های طوالنی خانه نشین باشد.
ایستاده بود پشــت همین در، تکیه داده بود به همین 

دیوار و گفته بود: »نمی گذارم ببریدش«.
ایســتاده بود درســت پشــت همین در، تکیه داده بود 

درست بر همین دیوار که ... .

215...0939: تنهــا چیزی که باهاش از شــریف به 
دوستام پز می دادم باز بودن یوتوب بود، باز کنید دوباره 

الزمه ناموسا.
آیا پس از بســته شــدن یوتیوب نیز نفرات برتر 

كنکور،  شریف را انتخاب می كنند؟! باید دید.
32۸...0912: با ســام، از فارغ التحصیان شــریف 
هســتم )دوره9 صنایــع(، در صورت امکان شــرایط 
آبونمان برای دریافت نسخه کاغذی روزنامه شریف را 

اعام بفرمایید. با تشکر، اردشیر قادری
آبونمان شــامل ضامن كارمند خصولت، گواهی 
عدم اشــتغال به تحصیل و گواهی اعام برائت از 

اون قضیه انجمن فارغ التحصیان می شود.

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

16

16

16
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یک وجب تا بهشت

daily@sharif.ir         ۶۶1۶۶00۶ :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

آخرین دستاوردهای اداره 
تربیت بدنی، گرایش تهویه 

مطبوع به صورت آزمایشی در 
مدار قرار گرفتند.

1. کانال کولر بین سرویس های 
بهداشتی

 2. فن کوئل بدون لوله
)Pipeless(

عالقه مندان لطفا جهت 
جلوگیری از ازدحام هنگام 

بازدید، از قبل هماهنگ کنند.

ختممادر
 مــادر یعنــی همــه چیز. 
مادر یعنــی دســتانی که 
برای تــو به ســوی رحمت 
خــدا پــل می زننــد. مادر 
یعنــی روح بردبــاری کــه 
برای بودنت نیست می شود. مادر یعنی همه 
چیز. کســی که مادر ندارد، هیــچ ندارد. اگر 
همه باشــند و مادر نباشــد، هیچ نیست و اگر 
همه عالم باشــند و فاطمه نباشد، غیر از هیچ 
چیســت؟ فاطمه نباشد، جهان بی معناست، 
خاکســتری و بــی روح و پــر از انســان های 
فراموش کاری که چشمان شــان کم سو شده 

است و راه به بطالن می برند. 
از کــه بگویــم؟ چگونــه بگویم از کســی که 
واژه واژه وجــودش نور اســت. آیــا می توان 
او را در موجودیــت توصیف کرد؟ کســی که 
خدا باالتر از فرشــته اش نام نهاد. کســی که 
قبــل از هر خلقتی نور او آفریده شــد. چنین 
فردی چگونه در عالم وجــود تجلی پیدا کند 
و چگونه بتــوان نامی از انســانیت بر او نهاد 
که ســیرت منورش را خدشه دار نکند مگر به 
نام مادر. جز مادری در ایــن جهان هرجای 
دیگری داشت ظلم بود در حق بشریت، ظلم 
بود کــه جهانیان از چنیــن مرحمتی محروم 
شوند. او برای حسنین مادر بود، برای زینب، 
بــرای محمد، برای علــی،... . او نور وجود و 
مادر همــه عالم از آدم تا ابد بود. فاطمه مادر 
به دنیا آمد و در حال مــادری بر این امت، پر 
کشــید. مادری از جنس نور. کجــا ظلماتی 
را ســراغ دارید که یارای آن باشــد کــه نور را 

خاموش کند؟ 
آن روز سخت رسول نبود، خدیجه نبود، تنها 
علی بــود و هیچ کس. علی و علی و ســکوت 
جامانده از دعــای زهرا. خدا فقــط می داند 
که علی آن شــب طوالنی چه کشید. چه باید 
می کرد با ماهی که امشب خاموش بود؟ گویا 
خورشید امشب ســوخته بود. این جهان بود 
که از امشب باید به شب مدام عادت می کرد. 
اما علــی کجا طاقــت بی فاطمگی داشــت. 
علــی بــا ذره ذره وجــودش فاطمه بــود، اما 
امشب ذره ذره وجودش را از او گرفتند. علی 
ماند و علی. تنها در میان شــهری پر از هیچ. 
علی امشب همســرش را نه، که مادرش را از 
دست داده بود. نمی دانست نگران کودکانش 
باشــد کــه بی مادر شــدند، یــا نگــران امتی 
کــه از امروز تا ابــد بی مادر شــدند؛ امتی که 
 فاطمه از ترس آن ها خواســته بود تا همیشه 

پنهان بماند. 
چگونــه بگویم از یــک نور؟ چگونــه بگویم از 
یک مادر؟ چگونه بگویم از درد ازدست دادن 

کسی که بی او دیگر هیچ نداریم.

یاسمن رضایی

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به صاحب تصویرهایی که مبهم اســت، به صاحب چند داستان معروف؛ 
داستان تسبیح، داستان گردنبند، داستان فدک، داستان کساء ... تصویری از سال های دور، با جزییات ناچیز. 
چیز زیادی نمی دانیم و همین اندکی را هم که می دانیم نمی توانیم به ســادگی  با حال و روز خودمان در این زمانه   
جفت وجور کنیم. مثل این اســت که بخواهی تکه های یک پازل را کنار هم بچینــی، اما تکه های الگویت،  تصویر 
اصلی را گم کرده باشــی. همت می خواهد که بگردی و چیزی را پیدا کنی که دیگر کســی نتواند آن را از دســتت 

بگیرد. همت می خواهد و توفیق که همان هم به دست صاحب تصویر اصلی است.
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