
 
 1381 انتشار، شهريور   سال  بيستمني  خمصوص  فيلم، مشارِه جملِه
 
  در  فضيلِت  سّن و سال  

 
 حممد قائد  

 
 و مهكاراِن الِحق،   سينمادوستاِن سابق  دربارِه  فيلم، در مطليب  در جملِه  پيش  سال دوازده ده  

   با مطبوعات آنندگان در مشار مكاتبه 1340   در دهِه  هم  نگارنده  اين  نام  شد آه اشاره
   جملِه  مطلب  امحد اميين، نويسندِه  آقاي  بر آندوآاو و زمحت عالوه.   است  شده  ثبت سينمايي

.   قلمداد آنند  جمّله  اين  مهكاران  مرا در زمرِه  بود آه  جالب  برامي  جهت  از اين فيلم، موضوع
 التفاِت   به  معطوف  ارادِه  بنا به  سال  بيست  طي  آه  است  مطليب  چهارمني  امر، اين در واقع
   نشده  مرتكب  مادري  زبان  و به  مستقل  چيزي  در فيلم  زمان  و تا آن آنم  مي  قلمي  آن مديران
   شده  جاودانگي  نوعي  منجر به  انگليسي  ويراستار خبش عنوان  به  نام شايد ذآر اين.  بودم
 .بود
 

  ايل، بلكه  سؤ  به  در پاسخي  نه  در اصل  من  نام  ديدم تر شد آه  جالب  برامي  جهت  از اين عموضو
   ستارِه  جملِه براي.  گشت  برمي46 يا 1345   سال  به قضّيه.   بود  آمده  مطليب  وصول در اعالم

 و   ايران  در اجنمن  آه زين مگ  لندن  با عنوان  ادبي اي  از جمله  فرستادم اي  مقاله سينما ترمجِه
 وايلدر   طرز آار بيلي  دربارِه مقاله.  شود يا نه  منتشر مي  مهچنان دامن  و مني ديدم  مي انگليس

  نشستند و ساعتها و روزها حرف  دور ميز مي با چند مهكاِر مهدل:  بود  سناريونويسي در زمينِه
 بسيار   در شكلي  مطلب آن.  آردند  مي و پاآنويسرخيتند  زدند، دور مي  مي نوشتند، خط زدند، مي
 از  استفاده.  شد  مي د و چهار صفحه-خور  تا مي  از وسط  آه  از جمله  برگي روي:  شد چشمگري چاپ

 دارد؟  اي  فايده  چه  مطلب  است، اما براي  درك  قابل  رنگِي بزرگ  عكس  چاپ  براي  شيوه اين
 .نفهميدم

 
   پيش  فرصيت  وقيت آنند آه  مي  را مالمت شان  آمريكايي پسرعموهاي-  قلم  اهل ي انگليسيها بعضي
   براي  از ما تبليغ اما بسياري.   نيستند  فروتين  آنند، اهل  تبليغ  خودشان آيد تا براي مي

ند  آ  خاطر نشان  شاعر در شعرش  آه  است  آامًال عادي  ايران در ادبيات.  دانيم خود را بد مني
بر .   اوست  دارد حسود و بدخواه  غري از اين اي  عقيده  و هرآس  دنياست  سرايندِه  واالترين آه
   مهه  آن در ميان.   بسيار خوشايند بود  فيلم  در جملِه  اشاره  آن  آه  بگومي توامن  قرار، مي اين

  ايل  تنها سؤ  نه  نگارنده  اين  بودند، ظاهرًا فقط  جور واجور آرده اهلاي  سؤ  آه اي خواننده
 . بود  فرستاده  درج را براي ---   مطلبش اولني ---   مطليب نداشت، بلكه

 
   براي  مكاتبه، خبصوص  است، و البته  مكاتبه  نّيت  به  معموًال فقط  خوانندگان اهلاي سؤ

.   ندارد  هم رزي با  باشد عيب  نداشته  اگر سود مشخصي  آه  است  مفيدي ها، فعاليت نوجوان
   اين  ندارد، به اي آنند فايده  از يكديگر مي  مردم  آه اهلايي  ما بيشِرت سؤ اساسًا در فرهنگ

 خاطر   براي  فقط ال  نيست؛ سؤ  اطالعات  رشته  از يك اي  زجنريه  تكميل  در خدمت اي  حلقه  آه معين
   آن  جواب آنند آه  مي ايل  سؤ  اشخاص  شاهدمي در زندگِي روزانه.   هنر  هنر براي  است، مثل ال سؤ

 را در   تصميمشان خورد؛ يا پيشاپيش  مني  دردشان  باشد، به  جواب، هرچه دانند؛ يا آن را مي
 است؛ يا  السويه  علي  بگويد برايشان  طرف اند و هرچه  گرفته  جواب  مسترت در آن مورد نكتِه

 است،   جواب  ارائِه  در تقالي شونده  پرسش  آه  حال ر مهاندهند و د  مني  گوش  جواب اصًال به
  ال  سؤ  خصوصِي اشخاص  زندگي مثًال دربارِه.   است ديمصرِف بع  بي ال  سؤ  در تدارك آننده ال سؤ
 و پاسِخ   پرسش يا در جلسِه.   خبورد  درد دنيا و آخرتشان به-  جواِب طرف آنكه آنند، بي مي

   را بايد در صدها صفحه  هر يك  جواب آنند آه  مي  مطرح  و مبهم  آلي  چنان اهلايي  سؤ فلسفي
   به  بر عادت  نازك  است  قصار و نغز پوششي  مجالت  شنيدن  به  ما اشتياق نزد غالب.  داد
 . ابزار وّراجي عنوان  به  از زبان  و استفاده گويي ياوه

 
 تنها  در جتربيامت.   است  خواننده  از اعتماد و عالقِه اليي حد با  نشانِه  جمله  به نوشنت اما نامه
آرد   مني  دريافت  از خوانندگان اي  نامه  تقريبًا هيچ  آه شناسم  را مي  سامل  جامعِه شادروان

 و   عمومي  بود و سردبري آن، فريوز گوران، از نظر روابط  وزيين جملِه).   چرا  وارده مقالِه(
   آدمهايي ترين  از موفق  جواني، يكي  در ساهلاي  هم  و اعتبار، آن  شهرت  به  در رسيدن سرعت
   ميانسال نوشتند چون  مني  نامه  خوانندگان اگر بگوييم.   دارم  سراغ  مملكت  در اين  آه است

   به  آه  از آساني  دارد، و بسياري  و دانشجو هم  جوان  خوانندِه  جمله  آه ديدمي بودند، مي
.  ها  و بازنشسته  دانشگاه اند در حد استادان  جاسنگيين نويسند آدمهاي  مي  ديگر نامه هاي جمله

   توجهي  مشار قابل  آه ديدمي آورد، مي  سر درمني  آسي  بود آه  غامض  چنان  جمله  مباحث اگر بگوييم
   نامه  جمله  آن  به  چرا آسي دامن مني.  شود  مني  گرفته يده دارد و ناد خريدار و خواننده



 و   مفّصل اي  مقاله  داد دربارِه  نشان  من  به  جمله  سردبري آن  آه اي تنها نامه.  نوشت مني
   خواندِن تبليغ  آمادِه  آه پيشرت هشدار دادم(   بودم  شده  مرتكب  اينجانب آميز بود آه جدل
 (. طرز فكر انگلوساآسون  است، نه م حاآ اسالمي -   آريايي جا فرهنگ اين:  خود باشيد براي

 دستيار  اسم:  است آردن ال  سينمايي، سؤ  جملِه  در خوانندِه  اشتياق  فوران  عالمي از خنستني
 ديگري؛   آن نويس  يكي؛ فيلمنامه  اين  هتيِه  يكي؛ سال  آن  لباس  طراح  فيلم؛ اسم  فالن آارگردان

   چنني  آه  گفت  يقني  تقريبًا به توان مي.   و غريه ، و غريه هنرپيشه  اين  فيلمهاي  متام فهرست
 در   هست يادم.  خورد  مي  يا چيزي  درد آاري  اساسًا به ماند و نه  مي  در ياد آسي  نه اطالعاتي

   سينما را پيچاند آه  ستارِه  جملِه  پاسخگوي  خمتلف  با نامهاي  بارها چنان  شخصي  زمان مهان
   براي  مستعار فقط  و اسم  نامه  مهه  اين  نوشت  آمد و با دخلوري  فغان ر بهنگا جريده
   حتريريِه  با اعضاي  اجياد ارتباط  مرحلِه  است؟ درهرحال، اين  و گريانداخِنت من آردن امتحان
 . است نشريه

 
 و حاال شخصًا   رسيده  جمله  نويسندگان  پاي  به  آند آه  احساس  است  ممكن  بعد، خواننده در مرحلِه

 مرور زمان،  به.  شود  مي  چاپ  در جمله  با آنچه  مقايسه  قابل  است  شده اي  نظر و عقيده صاحب
 با   است اي  حيطه داند سينما هم  مي  آه اي  مرحله رسد، يعين  مي  هنايي  تثبيت  به  عام خوانندِه

   هم  ندارد؛ منتقد فيلم  اطالعات  مهه  آن بط ض  براي  جايي  و منبع، و در مغزش هزارها آتاب
 . نكند  رقابت اي  حرفه هاي  با قلمزن خنواهد شد و هبرت است

 
  آند آه  مي نويسد و گله  پرشور مي هاي  نامه  حمبوبش  جملِه  به اي  خواننده بينيم  رو، مي از اين
 هر ماه، هر روز و هر   جاي  مين، به ن و جا  روح  مونس  آه داشتين  دوست  جملِه ، يعين> تو<چرا 
   معلومات عنوان  به زنند و چيزهايي  مي  را ورق  جمله  ديگري خوانندگان.  شوي  منتشر مني ساعت
و .   سينما نيستند  بر جهان خوانند اما ديگر در فكر احاطه جا مي جا و آن  از اين عمومي

   دآِه  روي ظهور جمله>  . ندارد ديگر چيزي< و   نيست  سابق  جملِه  آن گويند جمله  مي خوانندگاني
   عهد شباب  و بلكه  از نوجواني  حرف  اين  گويندِه شود چون  مني  شوق  اشك  سبب فروشي روزنامه
   حال  جمله، در مهان  حتريريِه اعضاي.   است  يافته  دست  جهان  از درك  سطحي  و به  گرفته فاصله

 از   اما نامهگون  مهزمان  حال  و در عني  پياپي  موجهاي  اين شوند، بايد براي مي   عوض  خودشان آه
 . آنند  فراهم  رشد، بنويسند و مطلب  خمتلف احل و مر  در سنني خوانندگاني

 
  داد، زماني  مي  نشان  اميين  آقاي  حتقيق  آه  سينمايي، مهچنان  جملِه  حتريريِه  هيئت  آيندِه اعضاي

دهند و   مي  امهيت  فيلم  موسيقِي مِنت هبمان  و سازندِه  فيلم  فالن  هنرپيشگان  لباس  طراح ام ن به
  مانند تا نام نويسند و منتظر مي  مي دارند، نامه  برمي  آاغذ و قلم  معلوماتي  چنني  آسب براي

.  شوند مند مي قه ديگر عال هايي  جنبه بعدها به.   خبوانند  مربوطه  خود را در صفحِه و جواب
   آاري  از آهنا به  بعضي  و ذوق ، شوق>  استادِي خود شاد شدمي  چند به يك<   مصداق سراجنام، به

   متام  مثل اي  حرفه عنوان  به زدن  قلم رود و به  مي  از دست  تفريح  و هم  بوده  شغل  ساهلا هم آه
 .آنند  مي درآمِد ديگر نگاه  آم هاي حرفه

 
   مهه  واستدند از گرِو ِمي صوفيان<   برسند آه  فلسفي  ياءس  اين  به  حيت  منتقداني است  ممكن
   خامن  آقا و آن  تا اين  آردمي  ما قلمفرسايي يعين.  > َخّمار مباند  در خانِه  آه  ماست خرقِه/رخت
   نقد فيلم  نه يند آهفرما  مي  تعاريف  هيچ و حاال چه؟ بي --- برسند  و موفقيت  و نشان  نام به
   به  دست  مهه  آن  آه  ما مداد بودمي پس.  دهند  مي  امهييت  آمرتين  نظر منتقدان  به خوانند و نه مي
  شوند؟  نظر برسند و مهم  به  بزرگ  متفكراني  تا ايشان  و نقد نوشتيم  و شهود زدمي آشف

  خود راه  خودبه آند، و دوربني  مي ند و فوتخوا  ِورد مي  دوربني  روي آند آه فيلمساز ادعا مي
   بار براي گريد يك  مي آيد و تصميم  مي  جوش  به منتقد خونش.  دهد  مي  را اجنام افتد و آارش مي

   بار براي  يك گويد فلسفِه  با خود مي  را بياورد، اما فردا صبح  اشخاص  قبيل  اين  دخل مهيشه
 را در سبد  و دستنويس>   آرد  با خلِق خدا نتوان  عربده  شبروز و< و   نيست  عملي مهيشه
 .دهد  مي  او اجنام  آار را از جانب يا سردبري اين ---اندازد  مي
 

 منتقد   سن  ايران  و مطبوعات  در فرهنگ  آه ام  آرده  اشاره  حتول  اين  ديگر پيشرت به در جايي
رسد   مي  عقل  سن  به شايد هم.  رود  آار سر مي ز اين ا اش  انگار حوصله  گذشت  آه سينما از چهل

.  شود  مي  و اساتيد خسته  گذاشِنت آاآِل بزرگان  و در بشقاب  عّباس زدِن حليِم حاج هم و از به
 آارگرداهنا و   اختيار بقا يا فناي  آند آه  گمان  است  آاِر نقدنويسي، فرد ممكن اوايل

   حرفِه  اختياِر بقا يا فناي  صاحب شود آه  مي بعدها متوجه.  ست او  شخِص شخيص فيلمها در دست
 . ديگران  رسد به  نيست، تا چه  هم  خودش شخص
 

   از اندوِه تكرار و مالِل ناشي  آاسنت  از راههاي  يكي  گذشته  روزگار خوش  يادهاي  به بردن پناه
   و چه ها بودمي  و تو و بر و بچه  من  آه  بود آنچنان  خوب چه:  است  بودن حاصل از احساِس بي

 از   منايندگي اي، شايد به خواننده.  رويد  مي  حاال در آهنا خارخاسك  آه سرسبز بود مراتعي



 لنكسرتتان؛   برت  آشتيد ما را با اين  بود آه  گرفته  خرده  جمله  صدها مهفكِر خودش، در مهني سوي
  نرسانديد؟  عرش ه را ب  ايشان  پيش  چند ماه مگر مهني

 
   اميين  آقاي  آه در روزگاري.  رود  دريا باالتر مي  آب  از سطح  تبعيت  به  جويبار هم  آب سطح
 از   ذّره  يك آنكه  بي خواندمي  دور و دراز مي  مطالب  فيلمهايي  آرد، ما دربارِه  را زنده يادش

  امروز منتقد فيلم.   باشند  ديده ينمايي س  جملِه  خود مرتمجان  باشيم، يا حيت آهنا را ديده
   آند و عقب  چيز خرب دارند حرآت  از مهه  آه تري  جوان  خوانندگان  آند تا مهپاي بايد تالش

 . نشود  خارج  مباند و از ُدوِر رقابت  زنده نيفتد، و جمله
 
   قرن  به  معترب جهان نشريات از   مشاري سابقِه.   ديد جتاري - فرهنگي  را بايد هنادي  نشريه يك  

 مدت،  در اين).   عمر دارد  سال  از دويست  بيش  تاميز لندن روزنامِه(گردد   برمي نوزدهم
  اند، آساني  رفته  شده، آساني دست به  و نيويورآر دست  مثًال هارپرز و اآونوميست مالكيت
   صد و پنجاه  در اين  نشريه آند آه  مي  درست خط  چوب آمرت آسي.  اند  آمده اند، آساني مانده
 و از   گرفته  را تلوحيًا پس  حرفهايي  رفته، چه  و برياهه  و راست  چپ  گفته، چقدر به  چه سال
   سّنت يعين --- آورده  و دوام  و منتشر شده  نوشته  آه  است  اين  برداشته؛ مهم  دست  عقايدي چه

   دارد و در هوا ول  و چهارچوبي بيين  جهان  خودش  براي ته الب اي  و سابقه هر سّنت.  و سابقه
 .نيست

 
  مهه.   زد  از قوام  حرف  بتوان يابد آه  بقا مي  اندازه  آن  به  يا هنادي سسه  ما آمرت مؤ در حميط

 باد و  يك: آنند  مي  درست ها آنار دريا با شن  بچه  آه  است اي  يا خانه  روان چيز مانند شن
 و   جتارت ماندگِي فرهنگ  را بايد در عقب سسات  ناپايدارِي مؤ علت.   ديگر، و متام موج  يك

 بود  اي  مغازه  زماني زار هتران  الله در خيابان.   ما ديد وآار در جامعِه حمدوديِت ابزار آسب
   هتران  اعيان اي بر  از آملان  جهاني  اول  و جنگ  امحدشاه  از زمان  آن  صاحب  آه  پريايش  نام به

   گمامن  را فروختند و به  مغازه  بنيانگذار آن، فرزندانش  از مرگ پس.  آرد  وارد مي پوشاك
ها  فروش  المپ  راستِه  به  شهر تبديل  مهم  از تفرحيگاه زار هم  الله خيابان.   رفتند از ايران

  آشيدِن ورثِه  شهر، و دست  و فرهنگي تي طبقا  رخيِنت بافت  هم  به  دو عامل، يعين  اين ترآيب.  شد
   در دنياي پسند و معترب بود آه  و خواص  قدميي اي سسه  نابودِي مؤ عين م وآار به  از آسب پريايش
   هرگز پائني  تابلويي  چنني  يا پاريس  يا لندن در برلن.   دارد  سرقفلي  آّلي داري سرمايه

 . مشهور شاهرضا  طور قّنادي و مهني .  بگردد  دست  اگر ده آيد، حيت مني
 

 و با   بنيانگذار است  شخص  به  قائم جمله.   قرار است  از مهني  اوضاع  هم در مورد نشريات
   و ورثِه  در فرزندان  آه  هم در مواردي.  رود  باد مي  به  سيستم  او آل  يا آناررفنت شدن خسته

 و   واقعًا جتاري  هنادي  جمله  آه  سبب  اين وجود دارد، به آار   ادامِه  براي اي  و عالقه او ذوق
  شود، سيستم  مي تلّقي>  سرگرمِي آقا جون<يا >  پاپا< شخصِي   و ملك  نيست  يا تعاوني سهامي

ها و تبعيدها   و پرونده  سياسي هاي  جّو ناپايدار، زير و زبر شدن در اين.  افتد  مي از حرآت
 . انداخت بايد از قلم ن ها را هم و مصادره

 
   در مواردي  آه اند، امتيازهايي  نشريه  دنباِل گرفِنت امتياز تاءسيس  زيادي  عدِه مهيشه: نتيجه

   نه شود آه  آوچولو مي  نشرياتي  به شود، يا تبديل  مي  باطل اندازي  تاءخري در راه  سبب به
  زاِر سابقًا زيبا قرباني الله.   نان آن و بانِي   باعث  براي  دارد و نه  آب  خواننده براي

.   را بكند  مغازه  مهه  آار اين توانست  مي  بسيار بزرگ  دو فروشگاه يكي.   شد فرهنِگ دآانداري
   در مقابل  آتابفروشِي فسقلي  مهه اين:  و آار خودمان  حبث  مربوطرت به  موردي  به  آنيم و نگاه
   آهنا دارند و بسياري  را مهِه خورد؟ حمدود عناويين  مي  و جامعه ردم درد م  چه  به  هتران دانشگاه

 هر روز  توانست  مي  مملو از آتاب  طبقِه  با چندين  بزرگ ساختماني.   ندارد يك آتاهبا را هيچ
   بگريد، مثل  آتاب  و ارسال  هتيه  دربياورد، سفارش  آالن  بيندازد، پول  راه هزارها مشرتي

جا سر   آن آيند حتمًا به  مي  هتران  به  آه  باشد، مسافراني ته داش  موتوري ها پيك شيپيتزافرو
 خصوصي، مهسنِگ اوراِق   بيمارستاهناي  سهام  بگريند، و سهامش، مثل بزنند و جلو آتاهبا عكس

.  ناميد مي>  آشور دآاندارها< را   پرحتقري، انگلستان ناپلئون، با نگاهي.  هبادار باشد
 گفت؟  مي ديد چه  و روز ما را مي گر حالا
 

 و  تواند و حتمًا بايد باالتر برود اگر ترياژ آتاب  آشور مي  در اين  نشريه مشار عناوين
   شكلي  به  مطبوعات هاي  بزرگرت شود و دآه  هست  آه  از اين  و پخش  چاپ  رشد آند، صنعت روزنامه

  گريند چون  قرار مني  دآه  هرگز روي  آه هايي جمله.  اشد جا ب  بيشرتي  نشريات  براي درآيند آه
:  مطبوعات  از توزيع ناك  عربت  رشد و بقا دارند؟ و داستاني  براي  خبيت  جا نيست، چه برايشان
 از   هتران  مطبوعات  قدميِي تعاونِي توزيع  باال رفت، تشكيالت  تعداد نشريات  آه1370   دهِه اوايل
 ناپديدشدِن چند صد   به  و تفصيل  طول اين.   شد  مفصل اي  اداره  به  تبديل  دو اتاق يكي

-  زمحتكش  چند از برادران  اجناميد و تين  مطبوعات  ناشران  به  متعلق  از وجوه  تومان ميليون



  نِهمنو:  ماجرا نشد  از اين  ذآري اي  نشريه  در هيچ  آه  است  اين  مهم نكتِه.   را بستند بارشان
   است  ممكن  حكومت  در مقابل گردنكشي>  . نگهدار ريكي از هبر تا چراغ< و  بارز خودسانسوري

 زمحتكِش   با برادران  آند، اما درافتادن  اجتماعي  مبارزات  فرد جسور را وارد تاريخ اسم
   را، اگر هم ات  نشريه هاي نسخه:  معرتض  نشريِه شدِن صداي  خفه  در نطفه  يعين  مطبوعات توزيع
 آخر و   هم اين.  گردانند  برمي خنورده گذارند و دست  مي  و باران  بگريند، در آفتاب حتويل

 . بزرگ  بنگاه  به  آوچك  دآان  ما و تبديل دارانِه عاقبِت رشد سرمايه
 

 ما را با  اگر خنواهيم،  و حيت  است  و جاري  ما ساري  شئون  آوچولو در مهِه  اجياد دآان روحيِه
   ندارد، چون  ربطي  من  به انداخنت  راه  نشريه  آه  بودم  عقيده شخصًا ساهلا بر اين.  َبَرد خود مي

 و اهِل   آارآفرين وقيت.  تر است  قوي ام  از شّم آارآفريين  آردمن  آاغذ سياه  قرحيِه  آه دانستم مي
   برايت  آين  را استخدام  آساني  آه آوري  مني ت دس  به دار نباشي، پويل  وعده  و آشيدِن چك خطرآردن

   به  را از اول  چرا آاَرت پس.   بدهي  اجنام  بايد آار را تنفره  حالت آار آنند، و در اين
  ندهي؟  است زدن  و چانه  خطرآردن  اهل  آه يكي
 

   دنبال1360  هِهدر سراسر د.   نرسيد  جايي  به  بود و در عمل  غريايراني  تا حد زيادي فكرم
تر شد،   امتياز بسيار آسان  گرفنت  آه  دهه  آن  در انتهاي حيت.   نرفتم انداخنت  راه نشريه
   و ويراستاري  نويسندگي  ديگر انتشار بدهد و من  ديگر امتياز بگريد، يكي  يكي  دادم ترجيح
   به  ناشر پيشنهاد آردم  شرآت  به  تاءسيس  در ُشُرف اي  نشريه  قرار و مدار براي  حني وقيت.  آنم
   حِق سرآشيدن  يعين  اين  آه  شدم  درصد بپردازد، متوجه  آن  فروش  از حمل  من  به  ثابت  حقوق جاي

  عنوان  را به  امسش  ناشر فشار آورد آه  شرآت  از شرآاي  يكي و وقيت.  اش  مايل در دفرت و دستك
   خودم  و اقبال  و بايد پِي خبت  نيست  فكرِي ما يكي  موج  طول ذآر آنم، ديدم>  سردبري آل<

 . است  در اولويت  انگار شكسِنت شاِخ من  چون شوم  پارانوئيد مي  بدهم بروم، و اگر ادامه
 
   خودش  حاال براي  آه  گرفتم اي  نشريه  براي  امتيازي ميلي  بي  ترتيب، در هنايت  اين به

 و   ديدم  حممد حممدعلي  از آقاي را در صحبيت>  نامه ناگهان<  ترآيب(  ه شد  حمرتمي نامِه ناگهان
از :  دارد  فايده  عمدتًا يك  من  براي نامه  ناگهان اين).   يا ديگري  اوست  ابداع دامن مني

.   است  آرده  با ناشر خالصم  و تكراري  جلوجانه  پر از بگومگو و دود سيگار و حبثهاي جلسات
   قلندري  از ساهلا ژست پس.   اقتصادي  و منطق  جتاري  از قيد عقل  آزاد و مستقلم، حيت حاال من

   اعالم  موآم  نظر ساِمرِست  را با اين ام  قليب  موافقت  دنيوي، هرگاه  جيفِه  به اعتنايي و بي
 لبخند  ، خماطبامن >آند  مي  را تقويت  حّس ديگر آدم  پنج  آه  است  ششمي  حس  مثل پول<   آه آنم مي
   شايد در شرآيت  آه  قلمِي من  و حمصول  فكري  از فعاليت  خبش اين.   بامزه چه'   زنند، يعين مي

 ذاتًا ترو  ام؛ و چون  گرفتاِر آارآفريين شود چون و توليد مني بود اجنام ساز مي  پول انتشاراتي
   و قابليتها و استحقاقم  من رت از شاءن بسيار آم ام  و بازدِه آارآفريين و خيالبافم، دامنه

 آوچولو   و دآاندارهاي  آوچك  دآاهناي خواهد عليه  مي  هرچه  بناپارت بگذار ناپلئون.  است
 .بگويد؛ ما اينيم

 
 نباشند   اگر تنها مواردي  و نقل  محل  صنعت  و ماهنامِه ، فيلم1360   دهِه  ابتداي از نشريات  

   و آهنسايل  ميانسايل ها به السيف̀  بقيه آيا اين.  اند اند، مهمرتين  برده  به  سامل  جان آه
 خواهند رسيد؟

 
   نشريه شدن تبديل:  است  يكي  راِه مهه دهد آه  مي  نشان  گذشته  در صد سال  ايران  نشريات جتربِه
 در  اما حيت.   آن  سنت  و ادامِه  در حفظ حاصِل وارثان  و سعِي معموًال بي  خانوادگي  ماميلك به
  مجعي  افتادند و تقريبًا دسته  سياسي  در گردباد حتوالت  زمان  موجود آن  نشريات  آه1357  سال

  در ايران.  بسيار نادر بود>  آقا جون<   و مرياث  خانوادگي  نشريِه  رفتند، نوع از ميان
   اجتماعِي يك  قابليتها و ارتباطهاي مهارهتا،  به  آن  و بند ناف  ذوقي  است  آاري  هم نشريه

 . است  خورده فرد گره
 

   خودمان  آه  است تر از آني  ما لرزان آند و حيات  آدمها را غافلگري مي  تقريبًا مهيشه پريي
   آن  بنيانگذاران  آه  بوده  اقبال  بسيار خوش  مانند فيلم اي جمله.   آنيم  خيال  دارمي دوست
   حتمل  آدمها قادر به  مهِه  مهيشه  نيست اما معلوم.  اند  آرده ديگر را حتمل مه  سال  مهه اين

   از بريون  آه شوند با مچوّمخهايي  مي  بناچار وارد سيستمي  آه يكديگر باشند، خصوصًا افرادي
 . آجاست  باشد تا بداند آجا به  آرده  و فعلگي  بّنايي  و فرد بايد در آن پيدا نيست

 . شدم  خسته آنفوسيوسِي خودم  و شبه  خردمندانه از اظهارات.   است  حد آايف تا مهني
 
 - نقطه  هبرت است  مطالب در عنوان: اول.   خبورد  هم  درد خوانندگان  شايد به  آه و چند توصيه  

 اما  ري از نظر دستو  و آامل  مستقل  دو مجلِه  بني  عالمت  اين نگذارمي، چون)  ؛ يعين(  ويرگول
   آامل  از دو مجلِه  متشكل  قرار است  تيرتي رود؛ و آدام  آار مي  به  از نظر معنايي پيوسته



 نظر من،  به.   آار رود  به  ندا و خطاب  براي  ندرتًا و فقط  هبرت است  هم  تعجب باشد؟ عالمت
 نيست، تا   زيبنده  فكاهي ب مطل  در عنوان  حيت  قلقلدادِن خواننده  براي  عالمت  از اين استفاده

 . جدي  تيرت حبثي  رسد به چه
 

   تفاوت  اينكه  صدمه يك.  اند  و خمّل معين ها در گفتار و نوشتار ما غلط> را<  برخي: دوم
   معّريف  آنچه يعين(  و نكره)  شده  معّريف  خماطب  به  مجله  اول  پيشرت يا در خبش  آنچه يعين(  معرفه
 le،در انگليسي  the،در عربي'  ال مثل(   تعريف  حرف  آه  زباني شود، و براي  مي خمدوش) نشده

 يا   گوينده  پيام  و دقيق  سريع  درك  براي  از نكره  معرفه ندارد، تشخيص) در فرانسه 
   را آه پيشنهادي<يا >   آردند پيشنهاد را بررسي<  گوييم  مي وقيت.   است  ضروري نويسنده
  روشن>   آردند  را مطرح پيشنهادي< اما در   است  روشن مفهوم>   آردند د بررسي بو رسيده
> ي< و   است  آار رفته  بيجا و زائد به  سوم  در مجلِه  صريح  مفعول  مشخصِه ي> را<   چون نيست
و >   زدند حرفهايي<:  آنيد  را مقايسه  دو مجله اين.  اند  شده  خلط  و نكره  وحدت هاي
  اند چون  از معين  خايل در مواردي  ما سلنبِه  غلنبه هاي  از ترمجه بسياري>  . را زدند هاييحرف<
   عنايت  در فارسي نكره/ معرفه  و مقولِه  صريح  مفعول  مبداء، و عالمت  در زبان  تعريف  حرف به

 .ندارمي
 

   به  مربوط هايي  داشِنت هلجه  سبب  به  از مجله  اداري، آساني  سريِع مقامهاي  ارتقاي در جريان
 در   برخوردار نيستند بلكه نفِس آايف  تنها از اعتمادبه  بزرگ، نه  دور از شهرهاي جاهايي
آورند،   مي  بر زبان  باالدست  را مقامهاي  افراد هرچه مهني.   دارند  زباِن معيار مشكل تشخيص

   و هلجِه دآرتمآبانه  قلِم آقاي ديبانه، لفظ ا خوَرد، طرز بيان  مي  گوششان  به يا از تلويزيون
 مفعوِيل ناجبا  ي> را<   مهه  اين  مثل  فاحشي  ترتيب، اشتباهات  اين به.  آنند  مي تلقي>  هتروني<

 .شود  مي  عادي چرخد و تا حد زيادي  مي  قلم  به  و قلم  ميكرفن  به ميكرفن
 

.  آند  مني اشاره>  متيز<   نام  به  حملي ، به>  متيز اهل از بزرگاِن  يكي<گويد   مي  سعدي وقيت: سوم
>   تئاتر اهايل<و >   سينما اهايل<اما .   گناهكاران  در زمرِه  يعين  جهّنم  ترتيب، اهل  مهني به
   امحدآباد و سبزوار و ارا، آسي  شهيدي، مثل  حسني  گفتِه  هم، به  اماآن  چه؟ مگر در اين يعين

   و مفرد آلمات  و جمازي، و مجع  حقيقي  در وجوه  جور اغتشاش آند؟ اين  و ولد مي و زاد زندگي
 و   در هول  مدام آار آه  تازه  با مهكاراني هايي در روزنامه.   گرفتارِي باالست  از نتايج هم
  غلطها را ندارد، اما مشا چرا؟  اين  به  رسيدگي  حوصلِه  شدنند انگار آسي  تعطيل والي
 
 مورد   را بر موضوع  خواننده تواند ذهن  مي  مقاله  در ابتداي  از ديگران  مجالتي ارم، آوردنچه

اما اصرار در .   را دارد  قصد تشرحيش  نگارنده  آنچه  باشد براي نظر متمرآز آند، يا شاهدي
   به  آه ني و استيو مكوئ  آليفت  در حد مونتگمري  از آدمهايي  و رقيق  سست گرفِنت مجالتي وام
 .آورد  مي  مهراه  به پراني  نام  شائبِه  ندارد بلكه  تنها سودي  نداشتند نه  شهرت پردازي سخن
 

  توصيف> ساله  پنجاه پريزن<يا >  ساله پريمرد شصت< مانند   و صفاتي  را با زادگاهش پنجم، آسي
   در حكم  آه  مطلب  اصل  به  نامربوط ها هر توضيحي  رسانه  در فرهنگ اساسًا امروزه.  نكنيم
  آيد به  مي خوشتان.  شود  قلمداد مي آميز و غريمتمدنانه  بر پيشانِي افراد باشد تبعيض انگ

 دنيا اگر بنويسند   جاهاي ؟ در بسياري>  اصفهاني  سالِه ونه پريمرد چهل< بگويند  خودتان
   خواهد شد آه  خشماگيين  اعرتاضهاي سبب>   شد  آنگو بازداشت  اهل  هفتادسالِه پوست پريمرد سياه<

 .متام ---   شده  نفر بازداشت يك: آنند  مي گذاري  افراد قيمت چرا روي
 

   آار از بزرگداشت رفته رفته.   جتديد نظر دارد  جاي  فيلم  در جملِه  متوفّيات  به ششم، گرايش
 دوبلور   براي خواني  حد مرثيه  بهگذرد و  متويف مي  و بازيگر و سناريست  و ياد آارگردان نام

:  مضمون شود با اين  مي  ديده  زهرا اعالهنايي در هبشت.  آشد  استوديو مي  برق و متصدِي تابلوي
 آقاياِن سينماتوگراف، مشا هم؟>  .باشد  و ِاآو موجود مي مّداح<
 

اما .   مباند  زنده  عزيز باشد و در دهلايي  نزد آساني  است هر آدمي، مشهور يا گمنام، ممكن
 و   ورود آمبوالنس  عمر افراد و شرح  ساعات  از آخرين حلظه به  حلظه  گزارش  آه  ترديد است جاي
 را   بوگارت  و مهفري  باآال اگر لورن.   عزيزتر آند  زندگان  بتواند آهنا را در چشم غريه

 بود   هنفته  آيفييت  چه  قلمزِن مهوطن الن ف  طفلك  عميق  بگريمي، در ُپهاي  سيگارآشيدن  شيك الگوهاي
  ها اين  مرثيه  اجياد آند؟ جوهر اين  شود و در او پيوند عاطفي  خواننده  در دل  حسرت  سبب آه

 خوب، و اساسًا آدمها، چرا بايد   آدمهاي  آه  است  اندوه  اين  ُمرده، بلكه  خوبي  آدم  آه نيست
 و   ِاطناب  اجبار به  آشكارا از روي  وقيت  را، حيت ان مشا مطالبت خوانندگان.  مبريند
 تا   سيزده  عمدتًا براي  است صنعيت - دنيا سينما هنر در متام.  گريند  مي  است، جّدي پرآردن صفحه
   در مشار مشغوليات انديشي  و مرگ آگاهي  مرگ رار نيست ق  سنيين ها، و در چنني  ساله وپنج بيست

   و دانشجو توجه  حمّصل  نيازهاي  جنازه، به  در تشويق  امساك  با آمي پس.  دذهِين افراد باش



   موارد واقعًا ضروري، و موارد ضروري  براي دارمي  و ِاآو را نگه مّداح.  بفرماييد، دوستان
 از   حتريريه، پس  جلسِه  آه دهم  مي  مشا اطمينان به.   آند  تعيني  حتريريه را بگذاريد جلسِه

 تاءييد   دور و دراز را هم جهت  بي هاي  مرثيه  در َدِه اين  هلجه، يك  در صراحت دو بار مترين كيي
 .آند مني
 

  ام  آرده  و وصيت آنم  پرهيز مي  و غريشخصي اي خوانِي آليشه  در مرثيه  از دخالت  آه ساهلاست
   سرگرم  زمان  افتاد و در آن  ناگواري  اتفاق  اينجانب  براي  سال  از صد و بيست  پس چنانچه
   خمتصر اشاره  از واقعه، خيلي  پس  مشارِه  بودم، در اولني اي نامه  ناگهان  يا در قيلولِه آاري

   بزرگداشت  آار افراد هبرتين  و ادامِه ارائه.   است  آس  آار فالن  مطالب  از اين  خبشي آنند آه
   آيفياِت مبهم  قبيل  وفا و صفا و اين  در باب رسايي قلمف  به  نيازي آنكه  آهناست، بي براي
 .باشد

 
   و بتوانيم  باشيم  حضور داشته  زمان  در آن  شود و ما هم1400   وارد سال  جمله  اين اميدوارم

 O. آنيم  سياه  دو صفحه  يكي عنداملطالبه


