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یادداشت

تأملی با خودارزیابی در عید قربان

روز عرفــه و عیــد قربان بــرای هم نســل های من پــر از معنا و 
خاطرات شــیرین است. صبح های عید چقدر با ذوق و شوق از خواب 
برمی خاســتیم و ســاعت هفت صبح با جماعتی بــه خانه حاج آقا 
بروجردی امام جماعت مســجد جامع جوادیــه فرددانش می رفتیم. 
پس از خوردن چای، شــیرین و نان قندی با سالم و صلوات به مسجد 
می رفتیــم. نماز عید در میان شــادی مردم خوانده می شــد. بزرگ تر 
که شــدیم، زیبایی های دعای عرفــه و راز و نیاز پر از معنویت این دعا 
در جانمان بیشــتر می نشست که چگونه امام حســین(ع) با خدا در 
وانفســای سیاســی و اجتماعی آن روزها ســخن می گوید. در دوران 
جنگ هم در قرارگاه ها، تیپ ها و لشــکرها در روز عرفه با خواندن این 
دعــای زیبا حال و هوایــی خاص حکمفرما بــود و آن دعای عرفه که 
در حــد و اندازه های درک معنایی آن نبودیم و هنوز هم نیســتیم اما 
لحن ملکوتی آن، حســی زیبا در ما برمی انگیخت. دعایی که مفهوم 
فقــر را دگرگون می کند و نیاز و «نیک نیازی» ما را به بلندای هســتی 
ارتقا می دهد: بارالها! چگونه عزیز نباشــم در حالی که تو مرا به خود 
نسبت دادی و چگونه فقیر نباشم در حالی که تو مرا در میان فقرا قرار 
دادی. و چگونه خود را فقیر بدانم حال آنکه به واسطه جود و کرمت 
مرا غنی کرده ای». بعدها که با شــریعتی آشــنا شدیم، خواندن کتاب 
حج شــریعتی و متن های باروحش، روحمان را سرشار کرد. انگیزشی 
برخاســته از آنچه او در کتاب حج نوشــت و آنچه در گفت وگوهای 
تنهایــی آرزو کرد: «چقــدر آرزو می کردم که آقای ســارتر را بیارم به 
«میقات» و بر او احرام بپوشانم تا آن «خودی را که این همه از آن رنج 
می برد و در تالش پوســت افکندن از خویش است»، در میقات بریزد 
و آنگاه، در گرداب عشــق، به طوافش افکنم تا به «نفی خود» رسد و 
آنگاه، از نفی خویش، به اثبات رســیده، در میان آن دو کوه بدوانمش، 
به تالش آوارگی و جست وجوی گم کرده که دلهره آدمی است، دلهره 
وجودی آدمی، دلهره ای که او را ســخت بی تاب کرده اســت و آنگاه 
بگویمش که «قبله در قفا بنه و با خیل آدمیان یک رنگ و یک شخصیت 
که دیگر نــام و عنوانی ندارند، حرکت در آن ســوی قبله را آغاز کن! 
به سوی عرفات، مرحله «شناخت»! و در بازگشت به سوی کعبه، درنگ 
در مشعر، سرزمین شعور، شــعور حرام! حکومت شب و جمع آوری 
ســالح و آمادگی و انتظار حمله، چشم در مشرق و هماهنگ آفتاب، 
یورش بردن به «منی»، صحنه جنگ و ســرزمین عشق! و کوبیدن هر 
سه بت تثلیث، سه قدرتی که آدمی را در طول تاریخ، قربانی استبداد، 
استثمار و استحمار کرده است، به نام سیاست، اقتصاد و دین! و آنگاه، 
اسماعیلت را - که نمی دانم چیســت ؟مادام سیمون دوبوار است یا 
شهرت جهانی اســت، به عنوان بت نسل امروز یا... هرچه، هر عزیزی 
که تو را از مســئولیت باز می دارد، ربانی کن، در ســرزمین عشق، کارد 
بر حلقش نه، بفشــار و... گوسفندی ذبح کن! و لقمه ای به گرسنه ای 
ببخش...» (مجموعه آثار ۳۳ / گفت وگوهای تنهایی / ص ۱۰۳۱). این 
روزها به نسل های دهه هشتادی و نودی که نگاه می کنیم، به خصوص 
در یک هم زمانی که فضای شــهرها از شــعارهای امــر به معروف و 
نهی از منکر همراه با بخش نامه های اداری اشــباع شــده، به عنوان 
یک جســت وجوگر در حوزه تحوالت ارزشی از خودم می پرسم آیا ما 
اساســا در انتقال ارزش ها موفق  بوده ایــم؟ چطور در کمتر از دو دهه 
این اندازه تغییرات ارزشی صورت گرفته است؟ البته نیک می دانم که 
تغییر ارزش ها در سطح جهانی نیز به سرعت جریان یافته است (نگاه 
کنید به اینگلهارت و دیگران)؛ اما با این وصف، آنچه در کشــور ما رخ 
داده نیازمند تبیینی عمیق از علل تغییرات نگرشی و رفتارهاست. باید 
به یک خودارزیابی دقیق و عمیق دســت بزنیم و به این پرسش بزرگ 
بیندیشیم که کدام سیاست ها و رفتارهای ما نه تنها ناکارآمد بوده  بلکه 
تأثیر منفی نیز داشــته است. شاید ما نیز باید همچون ابراهیم(ع) که 
می خواســت عزیزترین کس خود را قربانی کند، نیازمند قربانی کردن 
آن دسته از سیاست ها و دگم اندیشی هایی هستیم که به آنها دلبستگی 
فردی پیدا کرده ایم اما باید با شــهامت از اندیشه های غیرپاسخگو که 
نتوانســته اند به ارزش های مشــترک با خصوصیات آزادی خواهی و 
اســتقالل در تصمیم نسلی جدید با خودیابی باال دست یابند، بگذریم 
و چقدر برخی تبریک های امســال عید قربان هم زیبا بود که توســیع 
تازه ای در مفهوم «قربان کردن» ایجاد کرده اند. در یکی از این پیام های 
تبریک چنین خواندم: «بیاییــد غم های مصطلح به  ناامیدی و یأس و 
شکست  را پای شادی ها، درخشش ها و موفقیت های روز افزون امروز 
و فرداهایمــان قربانی کنیــم و حیات خود و همنوعان مــان را زیباتر 
سازیم...». هر روز و هر مناسک و آیینی می تواند بهانه ای برای مرور و 

شرایط کشور و آینده ایران و انقالب باشد.

علی ربیعی

مینا نصر: بیش از ۱۰ ماه از حضور طالبان در کابل می گذرد. از همان 
اولین روزهای سیطره طالبان، با وجود فضای رعب و هراس دخترانی 
شجاع پالکارد در دست، نوای مخالفت سردادند؛ شعارهایی معنادار 

که ماهیت طالبان را زیر سؤال می برد:
شهر تک جنسیتی بوی تعفن دارد... 

نان کار، آزادی
حذف زنان= حذف انسان

نفس برگزاری چنین تظاهراتی، در آن دوران که شــهر در ســایه 
وحشــت و اضطراب بود و جهانیان در شــوک تسلط دوباره طالبان 
بودند، شــجاعتی ســترگ می طلبید. این اتفاق بارها و بارها افتاد و 
دختران و زنان کابل که نگران آینده و سرنوشت خود بودند، هر چند 
وقــت یک بار خیابان ها را مملو از حضور خود می کردند تا مخالفت 
شــدید خود را به جهانیان نمایش بدهنــد. آنان چندین تظاهرات را 
علیه طالبان در کابل و دیگر والیت ها راه اندازی کرده اند. با اینکه این 
حرکت ها و تشــکل های اعتراضی زنان، بارها توسط طالبان سرکوب 
و راهپیمایی آنان با استفاده از گاز اشک آور پراکنده می شد اما تداوم 
آن طالبــان را در چالشــی جــدی در رویارویی با زنان قــرار داد. به 
طوری که طالبان خشن تر از قبل در عملیاتی پنهان و آشکار دختران 

تظاهرات کننده را تحت تعقیب و زندانی و شکنجه قرار دادند.
هــدا خموش، یک شــاعر و فعال مدنی و از رهبــران گروه های 
اعتراضی زنان با اشــاره بــه حرکت های دسیســه آمیز طالبان برای 
پراکندگــی گردهمایی های مخالفت آمیز، زمانــی را یادآوری می کند 
که به یک فعــال تاریخ و زمان جعلی برای تظاهــرات داده بودند. 
طالبان پیش از تظاهرات احتمالی، ظاهر شــدند و تمام تماس ها با 
زن مظنون به اطالع رســانی، به مقامات طالبان قطع شد. یک گروه 
اصلی از فعاالن از یک شــماره تلفن اختصاصــی برای هماهنگی 
در روز اعتراض اســتفاده می کند. این شــماره بعدا برای اطمینان از 
ردیابی نشدن قطع می شد. هدا خموش توضیح داد: «ما معموال یک 
چادر یا یک لباس اضافی با خود داریم. زمانی که تظاهرات به پایان 

می رسد، ما لباس های خود را تبدیل می کنیم تا شناخته نشویم».
در اقدامی دیگر علی رغم اینکه اعتراضات زنان، توجه گســترده 
جامعــه جهانــی را جلــب کــرد، وزارت داخله حکومــت طالبان 
ویدئویــی مربوط به ۲۹ زنی را متنشــر کرد که از یــک خانه امن در 
کابل ربوده شــده اند. در این ویدئو تعدادی از این زنان شرکت کننده 
در اعتراض های کابل می گویند که از سوی چند فعال زن در خارج از 
افغانستان تشویق شدند تا تظاهراتی را به منظور تسهیل خروجشان 
به خارج از افغانســتان برگزار کنند؛ اعترافاتی از روی جبر و به زور! 
تشــخیص اینکه آنان با زور و شــکنجه وادار به چنین صحبت هایی 

شده اند، حتی با دیدن سطحی گزارش قابل تشخیص بود.
طالبان با تحمیل چنین برنامه هایی راه اعتراض دختران در مقابل 

خود را کمرنگ و کمرنگ تر کردند.
با همه این تالش ها و ســرکوبگری های طالبــان، هنوز این صدا 
در نطفه خفه نشــده و فریاد اعتراض دختران هر چند وقت یک بار 
از ســرک ها و خیابان های کابل و دیگر شهرها به گوش می رسد. اما 
این پرســش نیز وارد است که چرا اعتراضات زنان آنچنان که انتظار 
می رفت، تأثیرات جدی بر وضعیت جامعه زنان و رســیدن آنان به 
اهدافشان نداشته و بلکه طالبان را مصرتر کرده است تا محدودیت ها 

و فشارها را بر گروه زنان بیشتر کند.
دلیل به نتیجه نرســیدن تظاهرات دختران کابل را شاید بتوان در 

موارد زیر جست وجو کرد.

قوم گرایی، نبود یک رهبر شاخص و قوی و متمرکز، عدم حمایت 
مردان جامعه شدیدا ســنت گرا که حضور پررنگ زنان در جامعه را 

برنمی تابند و وجود اختالفات داخلی بین زنان.
از سویی دیگر فرار و خروج اکثر رهبران گروه های تظاهرات کننده 
به خــارج، ابهام و بی سرنوشــتی در آینده مبــارزات را رقم می زند. 
قوم گرایی چون غده چرکینی است که بر تاروپود جامعه روشنفکری 
افغانســتان ریشه دوانیده و هرچند وقت یک بار در قالبی خودش را 
نشــان می دهد. اعتراضات زنان و تشکل های اعتراضی بانوان نیز از 
این قاعده مستثنا نیســت. حتی این را می شود به وضوح در واکنش 
جامعه به دختران اعتراض کننــده دید. رفتن هدا خموش به نروژ و 
عدم بازگشــتش یا حتی انتخاب او به عنوان یکی از رهبران اعزامی 
مظاهره کننده ها، مخالف و موافق زیادی داشــت که در پرســش از 
قومیت او نمود پیدا می کرد. طبیعی اســت، جایی که شایســتگی و 
شــجاعت و مبارزه تحت الشــعاع قرار بگیرد، خود به خود کیفیت و 
کمیت مبارزه و اعتراض زیر ســؤال می رود و تأثیرپذیری اش کاســته 

می شود.
فقدان مدیریت مقتدر  و مشترک

تعــدد گروه ها و اجماع هــای مختلف ضد طالــب در بین زنان 
اگرچه این ویژگی مثبت را دارد که تنوع مبارزاتی را شــکل می دهد 
و همه شمول بودن اعتراضات را در اجتماع به نمایش می گذارد  اما 
این ضعف را هم دارد که برنامه های ستیزه جویانه در قالبی هماهنگ 
اجرا نشــود. بارها شاهد تظاهرات از گوشــه های مختلف کابل و از 
محــالت مختلف بودیم کــه گروهی دیگر از آن خبر نداشــته و این 
اعتراضات منسجم و قدرتمند و با تعداد بیشتری برگزار نشده است. 
ناهماهنگی هــا و نبود یک رهبر که مورد حمایــت اکثریت دختران 
معترض باشــد و تمام برنامه های اعتراضی را انسجام بدهد و خط 
و ربط گروه را مشخص کند، نشان از ضعف آشکار مخالفین در برابر 

طالب می دهد.
بارها شــاهد بودیم که مثال برگزاری یک طرح اعتراضی از سوی 
برخی مورد حمایت گرفته و برخی دیگر مخالف آن بودند. یا گروهی 
با گفت وگو با رهبران طالب پیش قدم شدند اما گروه هایی مخالفت 
شدید با این تعامل داشتند. نبود یک مدیر و رهبر که مورد توافق تمام 
گروه های معترض باشد باعث شــده، ناهماهنگی ها و اختالفاتی از 

این دست بروز کند و آنها را در هدف نهایی شان ناکام جلوه دهد.
سایه سنگین سنت گرایی

علی رغم اینکه در ۲۰ ســال دوران جمهوریت شــاهد فرصت ها 
و امکانــات برای توانمندی و پیشــرفت زنان در عرصه های مختلف 
بودیم و دولت کرزی و اشرف غنی با حمایت آمریکا و غرب پروژه ها و 

برنامه های بسیاری در جهت آموزش و توانمندی زنان استفاده کرد، 
با این  حال جامعه افغانســتان در گیرودار سنت و مدرنیسم، مردمی 
پایبند و گاه متحجر در بطن خود دارد. از این ســو اســت که طالبان 
موافقت فکری و پســند خاطر برخی از مــردم را دارد و این گروه تا 
توانسته اند زندگی را برای زنان و دختران افغانستان سخت تر کرده اند 
و با ســرکوبی معترضان و با اتخاذ این تصمیم ها در ادامه تحکیم و 
تثبیت سیاست های زن ستیزانه و محبوس ساختن این قشر از جامعه 
در پستوی خانه ها و تفکیک جنسیتی برای نرمالیزه ساختن نابرابری 

قدم بر می دارند.
ممنوعیــت بازگشــت زنــان به مشــاغل خــود، الــزام یکی از 
خویشاوندان نزدیک مرد برای همراهی آنها در مسافت  های بیش از 
۴۵ مایل دور از خانه و همچنین تحمیل قانون پوشش سخت گیرانه 
برای زنان و دختران هشدار می دهد که رهبران طالبان در افغانستان 
در حال نهادینه کردن تبعیض ها و خشــونت مبتنی بر جنســیت در 
مقیاس وسیع و سیستماتیک علیه زنان و دختران هستند؛ دیدگاهی 
که حمایت بخشــی از مردان جامعه را بــا خود دارد که این گونه در 
سکوت، تماشاگر اعتراضات خیابانی زنان هستند و لب فروبسته اند.

سردرگمی آینده مبارزات در فرار رهبران
در گروه هــای اعتراض کننــده، افرادی با طرز فکــر و دیدگاه ها و 
اندیشــه های متفاوت جمع شده اند. به نظر می رسد دشمنی اصلی 
آنان با طالبان و مخالفت با محدودیت های وضع شــده توسط آنان، 
هدف مشترک همه آنهاست. این گروه ها هنوز توان و قدرت سیاسی 
الزم را بــرای ایجاد و چشــم انداز فعاالنه ندارد و هنوز از انســجام 
الزم و منابــع کافی برای تداوم اهــداف و برنامه های خود برخوردار 
نیستند و صرفا در برابر محدودیت های طالبان برای زنان حرکت های 
خودجــوش و مطالبه گرانه برگــزار می کنند. خفقان و ســرکوب و 
تعقیب و تهدید آنان توســط طالبان نیــز این جنبش ها را کم و بیش 
دچــار انفعال و رخــوت کرده اســت. از این رو بعضــی از رهبران 
و اعضای حرکت هــا و گروه ها به خاطر حفظ جــان خود به بیرون 
از کشــور رفته اند و همین خروج و فــرار آنها تأثیرات منفی بر نحوه 

فعالیت های اخیر آنها داشته است.
در حــال حاضر گروه های اعتراضی زنان بعد از جنبش مقاومت 
احمد مســعود دومین گروه مخالف طالبان است که صدای خود را 
علیه ظلم و جــور این گروه بلند کرده اند و بدون هیچ پشــتوانه ای، 
جسته و گریخته مبارزه را ادامه می دهند. این گروه ها با نام جنبش یا 
اجماع یا مشارکت یا هر نام دیگری با چالش ها و موانع عمده ای چه 
به دلیل عدم انسجام یا مشــکالت بیرونی، مواجه بوده اند. استمرار 
مقاومت آنها، نوعی اعتراض به ســاختار سیاســی اســت و تداوم 
مبارزه در جهت اصالحات سیاسی. تالشی که زنان ذیِل آن مطالبات 
سیاسی اجتماعی را به موازات هم فریاد کردند: صلح، آزادی، امنیت، 

عدالت، برابری جمعی و استقالل فردی.
در تاریخ سیاسی این سرزمین، زنان هرچند کمرنگ اما به انحای 
مختلــف و در قامت جنبش، حرکت و تظاهرات ســعی در احقاق 
حقوق خود داشــته اند اما با تسلط طالبان بر کابل و اتفاقات بعد از 
آن و اعتراضات دختران، هشــدارهای جنسیتی برجسته شده است 
و به موجب آن، تغییری نگران  کننده و ســریع به سمت عادی  سازی 
هنجارهای تبعیض آمیز جنسیتی و محدودکردن حقوق و آزادی های 
اساسی زنان و دختران افغانستانی در حال وقوع است. امری که باید 
از آن هوشمندانه دوری کرد و در چارچوب محدودیت های طالبانی 

قرار نگرفت.

یـاد زنان معترض افغانستان در انزوا

در این ۳۰ ماه، ۳۰ سال پیر شدیم!

نســیم عزیز، دختر بابا ســالم. یکی، دو روز قبل من و مامان 
بــا خانواده هــای داغدار پــرواز اوکرایــن آمدیــم و در همان 
قطعه زمینــی کــه شــماها به زمیــن خوردید و به آســمان پر 
کشیدید، بساط کردیم و یک درخت کاشتیم. این هم از تفریح ما 
خانواده ها! امروز درست۳۰ ماه گذشت. راستی ۳۰ ماه گذشت 
یا ۳۰ ســال؟ نمی دانم، دیگر ذهنم نمی کشــد و یاری نمی کند. 
انگار زمان شناور است و کش می آید! هر چه هست ما ۳۰ سال 
پیر شــدیم اما در هر زمان از این ۳۰ ســال، داغ شما چنان تازه 
مانــده که انگار از آن فاجعه فقط ۳۰ ثانیه گذشــته اســت! با 
خانواده ها راه افتادیم و از شــهردار «شاهدشــهر» خواستیم در 
همان زمینی که در آن آســمانی شــدید، بنای یادبودی برایتان 
بنا کنیم. شــهردار به فرماندار و فرماندار به استاندار ارجاعمان 
دادند و ســرانجام مخالفت شد. گفتند باید شورای امنیت ملی 
تصمیم بگیرد! ســرانجام خودمان دســت به  کار شدیم و چند 
روز پیش تک درختی به زمین حادثه بردیم و به یادتان کاشتیم. 
دیگر نمی دانم سرنوشــت آن درخت چه خواهد شــد. شاید به 

سرنوشــت همان پرونده ای دچار شود که ۳۰ ماه است گشوده 
شــده و همان طور باز مانده و انگار قرار نیست با کشف حقیقت 
و اجرای عدالت بســته شــود. چطور به بعضــی پرونده ها دو، 
سه ماهه رســیدگی می شود اما پرونده خون ۱۷۷ انسان بی گناه 
در کوچه پس کوچه های عدالت گم می شــود! نســیم جان ۳۰ 
ماه گذشــت اما اگر ۳۰ سال و ۳۰۰ ســال هم بگذرد، باز مردم 
و تاریخ مردم و خدای مردم، شــماها و اتفاقاتی را که بر سرتان 
آوار شــد، فراموش نمی کنند. عزیزم «تا نفس می کشیم، پا پس 

نمی کشیم!».

خاک سپاری حسن ذوالفقاری 
در زادگاهش

مراســم خاک سپاری «حسن ذوالفقاری» اســتاد زبان و ادبیات 
فارسی، نویسنده و پژوهشگر در روز سه شنبه (۲۱ تیرماه ۱۴۰۱) ساعت 
۱۸:۰۰ در زادگاه او در دامغان، امامزاده بکیر ابن اعین برگزار خواهد 
شــد. همچنین مراسم سوم و هفتم حســن ذوالفقاری نیز در روز 
جمعه (۲۴ تیرماه) ساعت ۱۰:۰۰ در مکان یادشده برگزار می شود. 
حسن ذوالفقاری، استاد زبان و ادبیات فارسی، نویسنده و پژوهشگر 
ادبــی متولد ۱۳۴۵ در دامغــان بود. او در آخرین ســال های عمر 
خود از اســتادان اعزامی وزارت علوم به کرسی های زبان و ادبیات 
فارســی دانشگاه پکن چین بود. از آثار او می توان به «منظومه های 
عاشقانه ادب فارســی»، «فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی»، 
«داستان های امثال»، «سر دلبران»، «باورهای عامیانه مردم ایران»، 
«ادبیات داستانی عامه»، «فرهنگ نامه داستان های متون فارسی»، 
کتاب چهارجلدی «افســانه  های پهلوانی» و... اشــاره کرد. حسن 

ذوالفقاری در ۱۷ تیر ۱۴۰۱ بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت.

جمشید رحمانی فر

ایســنا: جایزه بزرگ گوی بلورین پنجاه و ششــمین جشــنواره فیلم 
کارلووی واری به «تابستان با امید» ساخته صدف فروغی رسید.

فیلم ســینمایی «تابستان با امید» محصول کانادا و ایران، با بازی 
لیلی رشیدی که در شــمال ایران فیلم برداری شده است، پس از ۱۰ 
ســال غیبت سینمای ایران در بخش مســابقه این رویداد سینمایی، 
جایــزه گــوی بلورین بهترین فیلــم را از آن خود کــرد. این فیلم به 
نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی فروغی و همچنین تهیه کنندگی 
کیارش انوری و «کریستینا پیووسان» جایزه ۲۵ هزار دالری را به خود 
اختصــاص داد که بین کارگردان و تهیه کنندگان تقســیم می شــود. 
کمدی اسپانیایی ساخته «جوناس تروبا» با عنوان «باید بیایی ببینی» 
که گفت وگوهای دو زوج بین زندگی شــهری و روستایی را به تصویر 
می کشــد، جایزه ویژه هیئت داوران جشــنواره همراه با جایزه نقدی 
۱۵ هزار دالری را دریافت کرد. جایزه بهترین بازیگر زن جشــنواره هم 
به صورت مشــترک به «تاکــی مومالدزه» و «ماریا خنــدادزه» برای 

نقش های اصلی فیلم گرجستانی «اتاقی از خودم» ساخته «سوسو 
بلیادزه» اعطا شد. فیلم های کشور میزبان، جمهوری چک نیز حضور 
موفقی در مراســم توزیع جوایز داشــتند و «بئاتــا پارکانوا» بهترین 
کارگردان و «مارتین فینگر» جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره را برای 

 «PSH فیلم «کلمه» دریافت کردند. همچنین فیلم «داستان بی پایان
جایــزه بهترین فیلم از نگاه مخاطبان جشــنواره را از آن خود کرد و 
هیئت داوران انجمن بین المللی منتقدان فیلم (فیپرشی) نیز جایزه 
خود را به فیلم «مرزهای عشــق» اثر «توماس وینســکی» دادند. در 
این مراســم از «بنیســیو دل تورو» و «جعفری راش»، هنرپیشه های 
معروف هالیوودی نیز تجلیل شــد. پنجاه و ششــمین جشنواره فیلم 
کارلــووی واری از تاریخ اول تا نهم جوالی (۱۰ تا ۱۸ تیر) در کشــور 
جمهوری چک برگزار شــد و فیلم «آســمان زیر آب» ساخته «درناز 
حاجیهــا» نماینده ســینمای ایــران در بخش رقابتی پروکســیمای 
این جشــنواره بود. «زاالوا» به کارگردانی ارســالن امیری در بخش 
نمایش های نیمه شــب و مســتند «جمعه می بینمت رابینســون» 
ســاخته میترا فراهانی و محصول مشترک فرانسه، سوئیس، ایران و 
لبنان هم در بخش «خارج از گذشته» این رویداد سینمایی به نمایش 

گذاشته شدند.

خبرخوانى

تیغ و ابریشم - مسعود کیمیایی- ۱۳۶۴
سوسن مکاشی (فریماه فرجامی):

هروئین، حشــیش، یوگا، جن گیری، تی ام، فال و این اداهای تازه ژاپنی و خالصه انواع نشئگی برای وامونده ها خوبه. آدمی که فکر می کنه، 
یعنی فکر داره، احتیاج به این جور مزخرفات نداره.
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