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آفتاب یزد – یوس�ف خاکیان :چندی پیش ناصر حس��ینی مهر
کارگ��ردان تئات��ر جمل��ه جالبی را بی��ان کرده ب��ود ،جملهای
تفکربرانگی��ز با این مضمون« :ممیزی س��لیقهای بالیی بدتر از
کروناس��ت ،وجود کرونا یا طاعون و نظایر آن میتواند توجیهی
برای اجرا نشدن تئاتر باشد ولی ممیزی ناروا در هنر توجیهناپذیر
است و باعث بیماریهایی مهلکتر از طاعون و کرونا در جامعه
میشود».
بارها درباره ممیزی قلمفرس��ایی کردهام اما هیچگاه نتوانس��تم
چنین تعبیر زیبایی را درباره مسئله ممیزی و سانسور بیان کرده
و به رشته درآورم .هرچند که ما روزنامه نگاران و خبرنگاران هم
مش��مول ماجرای ممیزی میشویم و متنهایی که مینویسیم
را ی��ا خودمان مورد ممیزی قرار میدهیم و یا مقام باالدس��تی
مان این کار را انجام میدهد اما با این حال نگارنده این گزارش
معتقد است که به این دلیل که در حوزه نمایش و تصویر مسائل
بیشتری مورد توجه مخاطبان قرار میگیرد ناچارا مسئله ممیزی
و سانس��ور در این بخشها حضوری پررنگتر خواهد داش��ت و
ردپای بیش��تری از خود به جا خواهد گذاش��ت به همین دلیل
اس��ت که اثر یک کارگردان در حوزه هنرهای نمایش��ی و یا در
عرصه سینما و تلویزیون بیشتر مورد دخل و تصرف قرار میگیرد
و همین امر موجب میشود که وی به این موضوع انتقاد بیشتری
داشته باشد .اگر به جمله ناصر حسینی مهر توجه کنید با چند
نکته کلیدی مواجه میشوید که نشانههایی را به ما میدهد که
به موضوع ممیزی با نگاه ویژهای نظر بیفکنیم .اولین مورد عبارت
مرکب «ممیزی سلیقه ای» است ،اولین مسئلهای که این عبارت
در ذهن ما متبادر میکند این اس��ت که اساسا این کارگردان یا
همکاران وی با خود موضوع ممیزی و سانسور زاویه فکری ندارند
و به این امر قائل هستند که ممکن است بخشی از یک اثر هنری
(حتی کوچک) باالخره دارای مواردی باشد که برای همه اقشار
مختلف جامعه مناس��ب نبوده و تاثیر مخربی داشته باشد ،همه
ما میدانیم که رسالت یک هنرمند به تصویرکشیدن معضالت
و ناهنجاریهای پیدا و پنهان در بطن جامعهاش اس��ت ،اما این
موض��وع را هم میدانیم که نمایش هر موضوع تابویی هم برای
همه اقشار جامعه درست نیست ،پیش پا افتادهترین دلیل برای
چنین ادعایی هم آن اس��ت که اینگونه قبح یک موضوع ریخته
شده و پس از آن ،این امکان وجود دارد که امر ناپسندی که در
یک اثر هنری به تصویر کشیده شده به بخشهای دیگر جامعه
هم تسری پیدا کرده و مردم دوباره شاهد رخ دادن آن باشند .این
مس��ئله را گاه خود هنرمندان هم قبول دارند اما با این حال باز
هم در اثر هنری شان آن مسئله مورددار را به نمایش میگذارند.
بدیهی س��ت وقتی این اثر در مقابل ناظران مس��تقر در وزارت
فرهنگ و ارش��اد اس�لامی یا متولیان امر بازبینی آثار تصویری
در رس��انه ملی قرار میگیرد ،به خاطر وظیف��های که بر دوش
دارند ،خواه ناخواه جلوی انتشار آن صحنه خاص را میگیرند و
اجازه پخش و نمایش آن را نمیدهند .این موضوع در تمام دنیا
که بعضا از چارچوب اخالقی خاصی هم برخوردار نیستند امری
طبیعی تلقی شده و اجرا میشود .اما عبارت ترکیب خاصی که
ناصر حسینی مهر بیان کرد پرده از موضوع دیگری برمیدارد که
در اولین قدم مواجهه با آن متوجه میشوی که این موضوع در
هیچ جای دنیا نه مرس��وم است و نه صورت میپذیرد« .ممیزی
س��لیقه ای» در آثار هنری که توسط هنرمندان خلق میشود،
خودش نوعی بدعت نامرس��وم و البته اشتباه است که متاسفانه
به دلیل اینکه در حال تکرار ش��دن توس��ط افراد مختلف است
دارد به موضوعی روتین و عادی مبدل میش��ود .مثل این است

فرهنگی

نقدی بر سخنان ناصر حسینی مهر پیرامون یک موضوع خاص در حوزه هنر

آتش سانسور!

که همه ما میدانیم که دروغ گفتن
کار درس��تی نیس��ت و نباید آن را
انج��ام داد اما با این حال خیلی از ما
مردم در طول روز بارها مرتکب این
عمل ناپسند میشویم ،جالب اینکه
هر کسی هم از ما سوال میکند که
چرا دروغ گفتی با س��ری افراش��ته
و س��ینهای س��تبر اعالم میکنیم:
«مصلحتی بود» یعنی مصلحت من
یا برخی اف��راد دیگر اینگونه ایجاب
میکرد ک��ه در آن لحظه خاص واقعیت را ب��ه صورت وارونه و
خالف آنچه که وجود دارد نش��ان بدهم تا از گزندی که ممکن
است بعدا گریبان من یا فرد دیگری را بگیرد رهایی پیدا کنم .با
این تفس��یر این پرسش ایجاد میشود که آیا نمیتوان «دروغ»
گف��ت اما میتوان «دروغ مصلحتی» گفت؟ منطقی اگر بنگریم
در مییابیم که اگر گفتن «دروغ مصلحتی» مشکلی نداشته باشد
از این پس هر ش��خصی هر دروغی را که بخواهد میگوید برای
اینکه مشکل شرعی هم نداشته باشد یک واژه «مصلحتی» مقابل
«دروغ»ش میگذارد و میگوید :این دروغ را به خاطر مصلحت
گفتم ،بنابراین مشکلی ندارد .مسئله «ممیزی سلیقه ای» دقیقا
چیزی شبیه همین است .تو به عنوان یک مدیر یا مسئول به این
دلیل که فکر میکنی آنچه در ذهن تو شکل گرفته درست است
و هیچ ایرادی ندارد ،آن را به صورت یک دس��تورالعمل نانوشته
به اف��رادی که تحت نظر تو فعالیت میکنن��د ابالغ میکنی و
میگویی پس از این اگر در آثار تصویری یا نمایشهای صحنهای
با چنین موضوعی مواجه ش��دید این حق را دارید که آن بخش
را از آن اث��ر هن��ری حذف کنی��د ،اگر هم با اعت��راض هنرمند
صاحب اثر مواجه ش��دید خیل��ی راحت بیان میکنید که« :اگر
میخواهی اثری که خلق کردهای مجوز نمایش بگیرد باید این
اقداماتی که ما مدنظر داریم را روی اثر هنری ات پیاده کنی تا ما
اجازه انتشار آن را بدهیم ،در غیر اینصورت با نمایش پخش اثر
هنریاتموافقتنخواهدشد».جالبترینقسمتماجراآناستکه
دس��تورالعمل نانوشتهای که میخواهند به واسطه آن اثر هنری
را م��ورد ممیزی قرار دهند ش��اید در ذهن ف��رد دیگری کامال
خنده دار باش��د و او با خود بگوید« :این بخش که اینا میخوان
سانس��ورش کنن مش��کلی نداره» حتی در نظر فرد دوم بخش
دیگری از آن اثر هنری نیاز ممیزی داشته باشد که آن بخش در
نگاه شخص اول که اکنون بر مسند مدیریت نشسته هیچ مشکل
ممیزی نداشته باش��د ،این یعنی در دو برهه زمانی مختلف دو
مدیر مختلف با دو سبک سلیقهای متفاوت درباره یک اثر هنری،
دو نظر متفاوت دارند که اولی بخش��ی از اثر هنری موردنظر را
نمیپس��ندد و خواهان سانسور آن است و دومی همان بخش را
میپس��ندد و اتفاقا قائل به این است که باید نمایش داده شود
و ....این همان «ممیزی سلیقه ای» است که ناصر حسینی مهر
آن را بیان کرده است« .ممیزی سلیقه ای» بیش و پیش از آنکه
قانونمدار باش��د بر اساس دستورالعملهای نوشته شده بر روی

با تصویب «طرح صیانت از حقوق کاربران
فضای مجازی»  80میلیون مجرم میسازید!

ادامه از صفحه :2
قانونی که با ش��رایط روز جامعه همخوانی نداش��ته باشد مورد احترام
ق��رار نمیگیرد و به حاش��یه رانده میش��ود ».وی تصری��ح کرد «:در
اوایل انقالب اس��تفاده از نوار کاس��ت ممنوع بود و هر جا نوار کاس��ت
را میدیدن��د میگرفتند ،پس از آن این س��یر برای دس��تگاه ویدئو و
ماه��واره نی��ز اتف��اق افتاد اما چ��ون قوانی��ن در این خص��وص برای
جامع��ه م��ا قابلیت اعم��ال و اجرا ن��دارد بنابراین از ط��رف مردم ترد
ش��ده و مورد احترام ق��رار نمیگیرد .در واقع م��ا در خصوص برخورد
ب��ا تکنولوژی در کش��ور ش��اهد یک پروس��ه تاریخ��ی از ناموفقیتها
هستیم».
ای��ن وکیل پایه یک دادگس��تری افزود «:این طرح با معیش��ت بخش
زیادی از جامعه س��روکار دارد و مورد پذیرش هیچ یک از آحاد جامعه
نیس��ت ،برخی فعالین سیاس��ی که ت��ا دیروز صدایش��ان در خصوص
تقویت فضای مجازی بلند بود حاال س��کوت کردهاند و حتی میبینیم
ک��ه رئیس مجل��س در روز تصویب آن به دالی��ل مختلف در مجلس
حض��ور پیدا نمیکن��د که لکه نن��گ آن دامنش را نگی��رد .اما جالب
اس��ت که بع��د از تصویب ط��رح از آن دفاع میکند! م��ن به قطعیت
میتوان��م بگوی��م که رئی��س مجلس هی��چ مطالعهای ب��ر روی طرح
مطرح ش��ده ندارد چرا که اگر مطالعه داش��تند چنین خالف بَینی را
نمیگفتند».
وی گفت «:اصل س��وم قانون اساس��ی در بندهای مختلف بر این نکته
تاکید دارد که دولت باید س��طح آگاهي هاي عمومي در همه زمينهها
با اس��تفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر را
باال ببرد .اصل  9قانون اساسی میگوید هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق
ندارد به نام استفاده از آزادي به استقالل سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي،
نظام��ي وتماميت ارضي اي��ران كمترين خدش��ه اي وارد كند و هيچ
مقام��ي حق ن��دارد به ن��ام حفظ اس��تقالل و تماميت ارضي كش��ور
آزادي هاي مش��روع را ،هر چند با وضع قوانين و مقررات ،سلب كند.
به غیر از اینها خیلی اصول دیگر در قانون اساسی وجود دارد که طرح
صیان��ت از کاربران در فضای مجازی آن را نقض میکند! ما اگر دادگاه
قانون اساس��ی داش��تیم االن میتوانس��تیم از تصوی��ب چنین طرحی
ش��کایت کنیم چرا که هیچ ک��س نمیتواند زندگی روزمره مردم را در
قالب عملیات مجرمانه تعریف کند».
احمدی تاکید کرد «:یک قاضی که بعدها مش��خص شد مجرم است و
در حال حاضر هم در حال تحمل حبس��ش است با فیلتر کردن تلگرام
از  50میلیون کاربر این اپلیکیشن مجرم ساخت در حالی که مردم به
کارشان میرسند و کاری به حکم قاضی ندارند! با تصویب طرح صیانت
از حقوق کاربران در فضای مجازی  85میلیون مجرم خواهیم داش��ت
چرا که حتی محققی هم که در این فضا مش��غول فعالیت و تحقیقات
است هم در چنین ش��رایطی مجرم محسوب میشود .تکنولوژی مثل
زهر اس��ت که کس��ی که این زهر را درس��ت میکند پادزهرش را هم
میس��ازد و با این روال ه��م برای فروش زهرش پ��ول میگیرد و هم
برای تجویز پادزهر .در اصل میخواهم بگویم همین فیلترینگ گسترده
سبب شدتا امروز ما شاهد مافیای فیلترشکن در کشورباشیم که روز به
روز قیمتهای فیلترشکن را افزایش میدهند و ما چارهای جز استفاده
از آن نداریم چون کارهای روزانه مردم به استفاده از این فیلترشکنها
گره خورده است».
او تصریح کرد «:مردم همگی از این وضع ناراضی هس��تند و فرهیخته
و غیر فرهیخته هم ندارد .همه آحاد جامعه نس��بت به تصویب چنین
طرح��ی معترض و ناراضی هس��تند چون کلیه کاره��ای روزمره مردم
جامع��ه تح��ت تاثیر آن قرار میگی��رد .این طرح صرف��ا از  80میلیون
جمعیت کشور مجرم میسازد».

آثار هنری اعمال ش��ود ،دلبخواهی
اس��ت و «آنچه که من دوست دارم
همان باید انجام ش��ود» است .دقت
کنید میان این دو ممیزی که تعریف
آنها را پیش��تر بیان کردیم یک فرق
اساس��ی وجود دارد ،اینکه ممیزی
قانونم��دار با ذهن آدمها کاری ندارد
و سعی نمیکند چگونه اندیشیدن را
به آن��ان دیکته کند ،چرا که معتقد
اس��ت وقتی در تعریف قانون به یک
چیز میگوییم «بد» ،آن چیز در هر حالتی بد اس��ت و نباید به
نمایش گذاشته شود ،اما در «ممیزی سلیقه ای» اینگونه نیست،
ممیزی سلیقهای دقیقا عکس ممیزی قانونمدار عمل میکند ،به
این مفهوم که آنچه را که خودش فکر میکند درس��ت است را
به دیگران دیکته میکند ،مسلما این ممیزی با ذهن آدمها کار
دارد و س��عیاش این است که چگونه اندیشیدن و حتی چگونه
نگریستن را به انسانها بنماید و به آنها بگوید فکر و عقیدهای که
تاکنون بر اساس آن روزگارتان را میگذراندید اشتباه بوده اما با
این حال هنوز هم برای جبران دیر نیست و میتوانید مسیرتان را
عوض کنید و آنگونه که ما به شما میگوییم بیندیشید و به دنیا
بنگرید .این در حالی س��ت که پیشتر بیان کردیم که «ممیزی
س��لیقه ای» کامال شخصی اس��ت و نباید چندان به آن اهمیت
داد .ضمن آنکه وجود «ممیزی س��لیقه ای» باعث میشود که
«ممیزی قانونمدار» آرام آرام به حاشیه رفته و کال از بین برود،
این را هم در نظر داشته باشید که خود «ممیزی سلیقه ای» هم
در اکثر موارد پس از کنار رفتن مدیر مربوطه از راس کار ،ارزش
و اعتبار و همچنین کارآیی خود را از دس��ت میدهد و خودش
هم به حاش��یه میرود .سریالها و فیلمهای تلویزیونی را که در
طول چند دهه گذشته به نمایش گذاشته شده را در نظر بگیرید،
برخ��ی از این فیلمها قبال توقیف بودند و اگر آس��مان به زمین
میآمد و زمین به آس��مان میرفت هم اجازه پخش نداش��تند
ام��ا االن میبینیم که خیلی راحت هم��ان فیلمها نمایش داده
میشوند و هیچ مشکلی را هم ایجاد نمیکنند .این همان تاثیر
ناپایدار و البته ویرانگر «ممیزی س��لیقه ای» است .ممکن است
عدهای بگویند چرا ویرانگر؟ ویرانگریاش دقیقا مرتبط با همان
موضوعی س��ت که ناصر حسینی مهر بیان میکند .او «ممیزی
س��لیقه ای» را از ویروس کرونا هم خطرناکتر میداند ،چرا که
تاثیری که ویروس کرونا ی��ا بیماریهایی مانند وبا و طاعون بر
روی تن افراد جامعه میگذارد ممکن اس��ت قابل درمان باشد،
کما اینکه بارها شاهد بودهایم که این بیماریها درمان شدهاند اما
تاثیری که «ممیزی سلیقه ای» بر ذهن و اندیشه افراد میگذارد،
متاس��فانه حتی در بلند مدت قابل درمان نیست و حتی شاید
اثرش تا پایان عمر هم ادامه داشته باشد .دلیل این تاثیرگذاری
هم کامال مشخص اس��ت ،چون «ممیزی سلیقه ای» با ذهن و
دیدگاه آدمها کار دارد و میخواهد آن را دگرگون کند .دگرگونی
در دراز مدت مطمئنا رخ خواهد داد منتها ش��کل و ش��مایل به

آگهی رای عدم قابلیت افراز
چون خانم مینا بوربور وکیل خانم مهناز اخباری احد از مالکین مشاعی طبق درخواست وارده شماره
 553مورخه  1400/1/18تقاضای افراز سهمی موکل خود را از پالک ثبتی 35فرعی از 4616اصلی
واقع در بخش  6تهران نموده واعالم داشته اند که آدرسی از دیگر مالک مشاعی به نام محمدرضا
و بتول و مرضیه همگی اخباری و عذرا و علی و علی اصغر همگی رضایی در دست نمی باشد
لذا پس از طی تشریفات قانونی در اجرای ایین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع و با توجه به نظر
کارشناسان این منطقه مبنی بر تعدد مالکین و قلت مساحت و با عنایت به نامه شهرداری منطقه  12تهران
به شماره  512/11/14819مورخه  1400/4/16که پالک فوق غیر قابل افراز تشخیص داده شده لذا
بدینوسیله رای صادره با مالک مشاع نامبرده فوق ابالغ تا چنانچه اعتراضی به رای مذکور داشته باشند برابر
ماده دو قانون افراز فروش امالک مشاع ظرف مهلت قانونی اعتراض خود را به دادگاه صالحه تقدیم نمایند.
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آگهی رای عدم قابلیت افراز
چون خانم مینا بوربور وکیل خانم مهناز اخباری احد از مالکین مشاعی طبق درخواست وارده شماره
 553مورخه  1400/1/18تقاضای افراز سهمی موکل خود را از پالک ثبتی 33فرعی از 4616اصلی
واقع در بخش  6تهران نموده واعالم داشته اند که آدرسی از دیگر مالک مشاعی به نام محمدرضا
و بتول و مرضیه همگی اخباری و عذرا و علی و علی اصغر همگی رضایی در دست نمی باشد.
لذا پس از طی تشریفات قانونی در اجرای ایین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع و با توجه به نظر
کارشناسان این منطقه مبنی بر تعدد مالکین و قلت مساحت و با عنایت به نامه شهرداری منطقه  12تهران
به شماره  512/11/14820مورخه  1400/4/16که پالک فوق غیر قابل افراز تشخیص داده شده لذا
بدینوسیله رای صادره با مالک مشاع نامبرده فوق ابالغ تا چنانچه اعتراضی به رای مذکور داشته باشند برابر
ماده دو قانون افراز فروش امالک مشاع ظرف مهلت قانونی اعتراض خود را به دادگاه صالحه تقدیم نمایند.
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آگهی رای عدم قابلیت افراز
چون خانم مینا بوربور وکیل خانم مهناز اخباری احد از مالکین مشاعی طبق درخواست وارده شماره
 552مورخه  1400/1/180تقاضای افراز سهمی موکل خود را از پالک ثبتی 34فرعی از 4616اصلی
واقع در بخش  6تهران نموده واعالم داشته اند که آدرسی از دیگر مالک مشاعی به نام محمدرضا
و بتول و مرضیه همگی اخباری و عذرا و علی و علی اصغر همگی رضایی در دست نمی باشد
لذا پس از طی تشریفات قانونی در اجرای ایین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع و با توجه به نظر
کارشناسان این منطقه مبنی بر تعدد مالکین و قلت مساحت و با عنایت به نامه شهرداری منطقه  12تهران
به شماره  512/11/14821مورخه  1400/4/16که پالک فوق غیر قابل افراز تشخیص داده شده لذا
بدینوسیله رای صادره با مالک مشاع نامبرده فوق ابالغ تا چنانچه اعتراضی به رای مذکور داشته باشند برابر
ماده دو قانون افراز فروش امالک مشاع ظرف مهلت قانونی اعتراض خود را به دادگاه صالحه تقدیم نمایند.
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مفقودی

گواهی فعالیت صنعتی به ش  ۴۴۰۴۴مورخ  ۱۳۹۴/۰۶/۲۱در زمینه تولید
کارتن و جعبه صادره از وزارت صنعت ،معدن و تجارت به نام شرکت آریانا
سلولز سپنتا گستر مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب منا امینی فرزند علی به شماره شناسنامه
 925صادره ازکرج در مقطع کارشناس�ی رش�ته ریاضی محض صادره از
واحد دانش�گاهي ورامین با شماره  138512101057مفقود گرديده است
و فاقد اعتبار ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه
آزاد اسلامي واحد ورامین به نشاني تهران  -شهرستان پیشوا ،شهرک
نقش جهان دانش�گــاه آزاد اس�ـــالمی واحد ورامیــــن – پیشوا
ارسال نمايد.
مفقودی

شناس�نامه مالکیت اتومبیل پژو پارس مدل  92سفید روغنی به شماره
انتظامی 44ایران 511ن 95و شماره شاسی NAAN01CA3DK830951
و ش�ماره موتور  124K0193919بنام محمد س�اعد مفق�ود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد
مفقودی

س�ند ،برگ س�بز و کارت خودرو س�واری پژو  405مدل  1390به شماره
موتور 13990009224 :و ش�ماره شاسیNAAM31FCVBK249513 :
متعلق به آقای محمدحس�ن زارع رئیسآبادی به کدملی 5039911939
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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ازمسئوالنمحترمعاجزانهخواهشم یکنیم
که در مسئولی تهایی که بر عهده دارند
اگر هم م یخواهند ممیزی خاصی را روی آثار
هنری اعمال کنند با «ممیزیهای قانونمدار»
و اصولی که بر اساس ضوابط نوشته شده
و منطقی به صورت دستورالعمل مکتوب
وجود دارد (اگر وجود داشته باشد) با هنرمند
و هنر خلق شدهاش مواجه شوند و او را قانع
کنند که چرا اثر هنریاش باید مورد سانسور
قرار بگیرد
وقوع پیوستنش همیشه یکی نیست .گاهی این دگرگونی باعث
میشود که مخاطب و حتی هنرمند بپذیرد که آنچه که به عنوان
ممیزی و سانس��ور به او خورانده شده واقعا منطقی است و او تا
کنون اشتباه میکرده که طور دیگری میاندیشیده و به زندگی
مینگریس��ته اس��ت ،گاهی هم این دگرگونی به هیچ وجه من
الوجوه در َک ِ
ت مخاطب و هنرمند نمیرود و او راه دور ش��دن از
فضایی که هنر را پیش از آنکه بفهمند به قضاوت مینش��ینند،
برمی گزیند و نتیجهاش این میش��ود که مثال در رس��انه ملی
ساالنه با ریزش انبوهی از مخاطبان و البته قهر هنرمندان مواجه
میشویم که تلویزیون برای آنها خط مشی فکری تعیین میکند
و آنها حاضر نمیشوند زیر بار پذیرش چنین اندیشیدنی بروند.
در گزارشهایی که پیش��تر در خصوص مسئله ممیزی (خاصه
ممیزی سلیقه ای) به رشته تحریر درآوردیم همواره سعی مان
ای��ن بود که بیان کنیم آنچ��ه بیش از همه در این ماجرا صدمه
و لطمه میخورد ذات پاک هنر و احساس درونی هنرمند است
که تالش کرده و اثر هنری خاصی را خلق کرده است .اینبار هم
مس��ئله همین است و از مسئوالن محترم چه آنان که در حوزه
آثار رسانههای تصویری فعالیت میکنند ،چه آنان که در عرصه
هنرهای نمایش��ی مسئولیتی بر عهده دارند و حتی آنان که در
حوزه هنرهای نمایشی و آثار مکتوب فعالیت میکنند عاجزانه
خواهش میکنیم که در مس��ئولیتهایی که بر عهده دارند اگر
هم میخواهند ممیزی خاصی را روی آثار هنری اعمال کنند با
«ممیزیهای قانونمدار» و اصولی که بر اس��اس ضوابط نوش��ته
ش��ده و منطقی به صورت دستورالعمل مکتوب وجود دارد (اگر
وجود داشته باشد) با هنرمند و هنر خلق شدهاش مواجه شوند
و او را قان��ع کنند که چرا اثر هنریاش باید مورد سانس��ور قرار
بگی��رد .اینگونه رفتار کردن هم منطقیتر اس��ت و هم به نتایج
مطلوبتری منجر خواهد شد تا اینکه بیاییم با خود بگوییم« :حاال
که من ش��دم رئیس این بخش ،هر طوری که دلم میخواد ،هر
طوری که فکر میکنم درسته ،هر طوری که با سلیقهام جور در
می��اد با هنرمند و اثر هنریاش برخورد میکنم و همه هم (اعم
از کارکنان زیر دس��ت خودم و همینطور هنرمندان) باید با اون
چیزی که من میخوام و مد نظرمه خودشونو وفق بدن و باهاش
کنار بیان» تجربه نش��ان داده که برخوردهای سلیقهای ممکن
است در کوتاه مدت شرایط را بر وفق مراد یک فرد شکل بدهد
اما مطمئنا هیچکس از این ماجرا خوشحال نخواهد بود و چنین
رویکردی هم هرگز تاثیر عمیقی حداقل بر روی اکثر هنرمندان
و مخاطبان نخواهد گذاش��ت ،چرا که هنر مانند آب روانی است
که حتی اگر کوه هم مقابلش سبز شود باز راه و مسیر خودش را
پیدا کرده و به رفتن ادامه خواهد داد.
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افقی

  - 1کتابی از ویلیام گلدینگ  -عنوانی
محبت آمیز ب�رای پدر یا پ�در بزرگ
 - 2نوشتهای از جک لندن  - 3صدای
پرواز زنبور  -کمی و نقصان  -نگهبانی
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 - 2زن زیارتکنن�ده  -به گرمابه رفتن
 - 3دوس�تی  -چین و چروک پوست -
ماه سرد  -مبلغی در ازای جرم یا تخلف
 - 4نزدیک مشهد  -ریاکار  -همسر زن
 - 5بیماری جذام  -دارای رفتار بس�یار
ج�دی  -تنگی نف�س – دو یار قد بلند
- 6نازیبا-یادتاننرودکسیدرایندنیا
مس�ئول خوب کردن حال شما نیست
ج�ز - .......مذهب اهل س�نت داش�تن
 - 7ضمیر غایب  -از ظروف آشپزخانه
 مخفف آسان پرداخت  -ژرف اندیشی - 8حال�ت بیقراری پیدا ک�ردن بر اثر
شادمانی بس�یار  - 9س�خن بیهوده -
یکدندگی  -سلطان میوهها – ویتامین
انعق�ادی - 10بن�در اوكرای�ن  -جم�ع
ناموس  -جمهوری خودگردان روس�یه
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شاهنامه خوانی

ادامه خشم گرفتن
كاوس بر رستم

غم��ى ش��د دل نام��داران هم��ه
كه رس��تم ش��بان بود و ايش��ان رم ه
بگ��ودرز گفتن��د كي��ن كار تس��ت
ت
شكس��ته بدس��ت تو گردد درس�� 
س��پهبد ج��ز از ت��و س��خن نش��نود
همى بخ��ت تو زي��ن س��خن نغنود
بنزدي��ك اي��ن ش��اه ديوان��ه رو
و زي��ن در س��خن ي��اد ك��ن ن��و بنو
س��خنهاى چ��رب و دراز آورى
مگ��ر بخ��ت گ��م ب��وده ب��از آورى
س��پهدار گ��ودرز كش��واد رف��ت
ت
بنزدي��ك خس��رو خرامي��د تف�� 
ب��كاوس كى گفت رس��تم چ��ه كرد
ك��ز اي��ران ب��ر آوردى ام��روز گ��رد
فرام��وش ك��ردى ز هام��اوران
و زان كار دي��وان مازن��دران
ك��ه گوي��ى ورا زن��ده ب��ر دار ك��ن
ز ش��اهان نباي��د گزاف��ه س��خن
چ��و او رف��ت و آم��د س��پاهى بزرگ
گ
يك��ى پهلوان��ى بك��ردار گ��ر 
ك��ه دارى ك��ه ب��ا او بدش��ت نب��رد
ش��ود ب��ر فش��اند ب��رو تي��ره گ��رد
ي�لان ت��را س��ر بس��ر گژده��م
شنيدس��ت و ديدس��ت از بيش و ك م
هم��ى گوي��د آن روز هرگ��ز مب��اد
ك��ه ب��ا او س��وارى كن��د رزم ي��اد
كس��ى را ك��ه جنگى چو رس��تم بود
بي��ازارد او را خ��رد ك��م ب��ود
چ��و بش��نيد گفت��ار گ��ودرز ش��اه
بدانس��ت ك��و دارد آيي��ن و را ه
پش��يمان بش��د زان كجا گفت��ه بود
ببيهودگ��ى مغ��زش آش��فته ب��ود
بگودرز گفت اين س��خن در خورست
ت
ل��ب پي��ر ب��ا پن��د نيكوترس�� 
خردمن��د باي��د دل پادش��ا
ك��ه تي��زى و تن��دى ني��ارد به��ا
ش��ما را بباي��د ب��ر او ش��دن
ن
بخوب��ى بس��ى داس��تانها زد 
س��رش ك��ردن از تي��زى م��ن تهى
نم��ودن ب��دو روزگار به��ى
چو گ��ودرز برخاس��ت از پي��ش اوى
پ��س پهل��وان تي��ز بنه��اد روى
برفتن��د ب��ا او س��ران س��پاه
پ��س رس��تم ان��در گرفتن��د را ه
چ��و ديدن��د گ��رد گ��و پي��ل ت��ن
ن
هم��ه نام��داران ش��دند انجم�� 
س��تايش گرفتن��د ب��ر پهل��وان
ن
ك��ه جاوي��د ب��ادى و روش��ن روا 
جه��ان سربس��ر زي��ر پ��اى ت��و باد
هميش��ه س��ر تخ��ت ج��اى ت��و باد
ت��و دان��ى ك��ه كاؤس را مغز نيس��ت
ت
بتي��زى س��خن گفتنش نغز نيس�� 
بجوش��د همانگ��ه پش��يمان ش��ود
بخوب��ى ز س��ر ب��از پيم��ان ش��ود
تهمت��ن گ��ر آزرده گ��ردد ز ش��اه
ه��م ايراني��ان را نباش��د گن��ا ه
هم او زان س��خنها پش��يمان شدست
ت
ز تن��دى بخايد همى پش��ت دس�� 

