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افشین عال :آموزههای ادبیات ما تا ابدیت اعتبار دارد
آموزههای ادبیات ما برای همه ابنای بشر با هر آیینی ،هر مذهبی ،هر فرهنگی و هر زبانی
راهگشاست و مضمون دارد .ما باید از این داشتهها استفاده کنیم ،هیچ کشوری در تاریخ
چنین سابقه روشنی نداشته است ،آموزههای ادبیات ما تا ابدیت اعتبار دارد .فکر میکنم
امروز هم همچنان باید به سیره بزرگان تأسی کنیم اما با حال و هوا و مضامین امروزی.

توگو با ایرنا
بخشی از صحبتهای این شاعر و نویسنده در گف 

تعصبی از جنس رابطه پدر و فرزندی

پدیده قدرنادیده

حکــم  ۹ســال حبــس برای
پــدر رومینــا اشــرفی که ســر
هشتـگ
دختــرش را بــا داس بریــده
بود باعث شد نام این دختر و ماجرای قتلهای
ناموســی دوباره ســر زبــان ها بیفتــد .هرچند که
دادگســتری گیالن اعــام کرد این حکــم نهایی
نیســت .البتــه مصاحبــه روزنامه شــرق با وکیل
مادر رومینا باعث شد کاربران بیشتر درباره این
مســأله بنویســند .این بخش از حرفهای وکیل
مــادر رومینــا مــورد توجه کاربــران قــرار گرفت:
«رئیس دادگاه خطاب به پدر رومینا گفت اگر تو
معتقد بودی ناموست لکهدار شده ،چرا بهمن
خــاوری را نکشــتی؟ متهــم گفت :اگــر بهمن را
میکشتمقصاص میشدم!»
کاربــران زیادی به این مســأله پرداختند که این
مرد آگاهانه دســت به این قتل زده است« :قتل
آگاهانــه ،با نقشــه قبلی دختر با داس و  9ســال
حبس و برگشــت یک مرد خطرناک به جامعه
بدون درمان روان و تفکر»« ،این یارو مثل زخم
چرکیه ،حتی نمیتونه بوی تعفنشرو بپوشــونه.
کاش حداقــل یــه قاتــل متعصــب بــود»« ،یــه
ســؤالی که ذهنمو مشــغول میکنه اینه که بابای
رومینا اشرفی پشــیمونه؟»« ،پدررومینا اشرفی
دقیقــاً آگاه بوده که دســت به چــه جنایتی زده،
بعــد دادگاه  ٩ســال حکــم برایش صــادر کرده.
از وکالی انســان دوست درخواســت میشود به
خاطر انســانیت بــه یاری مــادر ایــن دختر بچه
بشــتابند« ،».وقتــی بــه اصطــاح پــدررومینا با
وقاحــت تمــام در دادگاه میگویــد اگــر بهمــن

ترس از اوج کرونا

آمــار مبتالیــان و قربانیــان
ماجرا کرونا این روزها کمتر شــده
اما چند روز تعطیلی باعث
شد خیلیها نگران یکی ،دو هفته آینده شوند.
بخصوص با هشــدارهایی که وزارت بهداشت
و مســئوالن بهداشــت و درمــان اســتانهای
شــمالی دادنــد .در کنار ســفرها و بیاحتیاطی
مــردم بعضیهــا هــم از رعایــت نشــدن
پروتکلها در بعضــی عزاداریها مانند خیمه
ســوزان گلوبندک تهران مینوشتند .مشخص
کردن نحوه نشســتن مســافران در هواپیما هم
ســوژهای بود کــه با کرونــا به آن پرداخته شــد:
«فــروش بلیــت همــه صندلیهــای هواپیمــا

بجز دو ردیف آخر ُمجاز شد! خب خداروشکر
مشخص شدکرونا کجای هواپیما میشینه»:،
چند هفته دیگر کــهکرونا دوباره اوج میگیرد،
شــمال رفتهها عزاداریها را باعثش میدانند

خــاوری رو میکشــتم قصــاص میشــدم بــرای
همیــن دختــرم رو کشــتم! چطــور میتونیــم از
قتلهــای مشــابه بعــدی جلوگیــری کنیــم؟»،
«یــه قاتــل بالفطره ،کســی که نشســته در کمال
خونســردی نقشــه کشــیده چطور بچه خودشــو
بکشــه که مجازات نشــه ،نه ســال دیگــه دوباره
وارد ایــن جامعــه میشــه« ،».قتــل دلخــراش و
غــم انگیــزرومینــا اشــرفی و سرنوشــت قاتل او
فقــط یک روایــت جنایی و ســاده نیســت ،بلکه
نمونهای در دســترس و روشــن از تکرار و تداوم
زنجیــره قتلهــای ناموســی در ایران اســت .اگر
ارادهای برای توقف این قتلها وخشونت علیه
زنان در کشــور وجــود دارد ،این پرونــده بهترین
نمونــه اســت« ،».اســم ایــن مشــکل قانونی رو
بگذاریمسندروم استدالل پدر رومینا :اگر بهمن
رو میکشــتم قصاص میشــدم»« ،آدمی که با
تحقیــق و اطمینــان از اعــدام نشــدن ،دخترش
رو کشــته ،تنهــا به  ۹ســال حبس محکوم شــده!
زیبا نیســت؟»« ،صدور حکم پدررومینا اشرفی
نشــون داد که آقای رئیسی خودساختهتر از این
حرفهاســت کــه بخــواد اســیر جوســازی هــای
رســانهای بشــه و بر مبنــای کامنتهــای چهارتا
پیرپاتال آلبانی نشــین در اینستاگرام رأی صادر
کنــه»« ،هر مــرد دیگری هم بود در شــرایط پدر
رومینــا قــرار میگرفت ،در اون حــد عصبانیت،
یــا یه بالیی ســر خودش مــیآورد یا ســر دختر!
البتــه نــه در ایــن حد که ســر ببره! اون پســر ۳۵
ســاله تقصیرش بیشــتره و باید
مجازات بشه».
شهروند

مجـــازی
یگانه خدامی

و عــزاداران مســافرتهای
شــمال را .وســط ایــن کشــاکش مقصریــن،
مــا در خانــه ماندههــا میمانیــم و نگرانــی
عزیزانمان و فرســودگی کادر درمان و آنهایی
گ پاییز زمین
کــه در فصــل پاییز همچــون بــر 
خواهند ریخت»« ،امروز مجبور شــدم با مترو
بــرم ســرکار و دارم میبینــم یه ســریا ماســک
نــزدن! برگشــتم بــه یکی شــون گفتــم داداش
چرا ماســک نمیزنی مگه نمیبینــیکرونا داره
بیداد میکنه؟ خیلی جدی گفت مرگ دســت
خداســت .مگه قرار نبود بدون ماسک تو مترو
راه نــدن؟»« ،دارن نســبت بــه وضعیت کرونا
در دو هفتــه آینــده هشــدار میــدن .شــما بایــد
کاری میکــردی کــه وضــع بــه هشــدار نرســه
نــه اینکــه بگی حــاال که مســافرت رفتیــن ،دو
هفتــه دیگه نتیجــش رو میبینیــد« ،».اونایی
که مســافرت بودن دو،ســه هفته دیگه دســته
گالیی کــه آب دادن رو میبینیم« ،».رســیدن
بخیر ،مســافرت خوش گذشــت؟ اگه بهت بر
نمیخوره خواســتم بگم به خاطر شما ،ماها
بیشــتر باید تــو خونه بمونیم دوســت عزیز،».
«امــروز اداره ما هیچ کــس نیومده همه رفتن
مسافرت از رئیس تا معاون تا مدیران ارشد تا
خدماتــی هامون! مثل اینکــه فقط من موندم
خونــه .خــدا بخیــر بگذرونه ،یکی رفته شــمال
یکــی رفته جنــوب یکی رفته شــرق یکــی رفته
غرب».

حماسه حسینی
شهید مرتضی مطهری
انتشارات صدرا

مسعود مهرابی  ،مدیر مسئول ماهنامه فیلم در  66سالگی درگذشت
زمــان کوتاهــی از شــنیدن خبــر ناگهانی درگذشــت
مســعود مهرابی میگذرد .قرار است از او بگویم اما
یادداشت
در ایــن زمــان کوتاه بــاور از دســت دادن او برای من
ســخت اســت چه برســد به اینکه به این بهانه تلخ
درباره او حرفی بزنم .برای ما و امثال من که بیست
و چند سال هر روز به مجله فیلم میرفتم و مسعود
مهرابــی را میدیدم ایــن خبر به واقــع ویرانکننده
بود .ســابقه آشنایی ما البته به سال  62بر میگردد.
احمد امینی
بیش از ســه دهه در مجله فیلم با ایشــان همکاری
کارگردان ،منتقد
داشــتم که حدود  24ســال آن به صورت مســتمر و
و نویسنده سینمایی
دیــدار هر روزه بود .در دفتر را که باز میکردی اولین
کســی که چشــمت میدید آقای مهرابی بود .اتاقش درســت روبهروی در
ورودی بود و در اتاقش همیشه باز .پشت کامپیوتر و رو به در نشسته بود .هر
کسی در ورودش به دفتر مجله «فیلم» با اولین تصویری که مواجه میشد
چهره مسعود مهرابی بود.
از شــاخصه کاریاش که بپرســید ،همه کســانی که با او همکاری داشتند -
چــه امثــال هوشــنگ گلمکانی و عباس یاری که ســابقه آشــنایی بیشــتری
دارنــد و چــه آنهایی که چند ماهی با مجله فیلم همکاری کردند و ماندگار
نشــدند -پاسخشــان متفقالقول ،عالقه شدید مســعود مهرابی به مجله
فیلــم ،چگونگــی انتشــار و حیاتش اســت .مــن در نشــریات مختلفــی کار
کــردم و میدانم هر صاحب امتیاز و مدیرمســئولی نســبت به نشــریهاش
دلبســتگی و عالقه دارد اما معتقدم حساســیت مســعود مهرابی از جنس

 #رومینا_اشرفی

حسین را یک روز
کشتند و سر او را از
بدن جدا کردند ،اما
حسین که فقط این
تننیست...حسین
یک مکتب است
و بعد از مرگش
زندهترمیشود...
تربتحسینکعبه
صاحبدالناست...

هــر ســال مــاه محــرم مجموعــه «مختارنامه»
سایه
(داوود میرباقــری) و فیلــم ســینمایی «روز
روشن
واقعــه» (شــهرام اســدی) در کنداکتــور پخــش
شبکههای مختلف قرار میگیرند .گاهی در یک
شــب «روز واقعه» از شــبکههای متعدد پخش
میشــود .آش درباره «مختارنامه» آنقدر شــور
شــده کــه این ســریال تکه پــاره و بخــش بخش
روی آنتــن میرود ،کلیپ میشــود یــا در اغلب
برنامههای مناسبتی از تصاویر آن برای معرفی
محدثه واعظیپور
روزنامهنگار
شــخصیتها و رویدادهــای مربــوط به عاشــورا
استفاده میشود .این تکرار شدنهای بیسلیقه
و نامرتب باعث شــده سریال داوود میرباقری به فرهنگ عامه راه یابد
و تبدیل شــود به وســیلهای برای تفریح و خنده؛ در طول ســال ،فضای
مجــازی پر اســت از شــوخی با مختار و کیــان .این حجــم از ابتذال البته
باعث نمیشــود مدیران تلویزیون تصمیم بگیرند دســت از این شیوه
پخش یکی از بهترین و پرهزینهترین تولیدات تاریخیشان بردارند.
داوود میرباقری در زمینه ســاخت ســریالهای عظیــم تاریخی و مذهبی
بهترین و بیرقیب اســت؛ کارگردانی که درســت است با بودجههای باال و
در زمان طوالنی ســریال ساخته اما جنس کارش ،گنجینهای عظیم برای
تلویزیــون و فرهنــگ ایران بــه ارمغــان آورده .دیگر ســریال های مذهبی
تلویزیون هم وضعیتی مشــابه داشــتهاند اما خروجی آنهــا در حد «امام
علی» و «مختارنامه» است؟ حاصل کار او در «امام علی»(ع) معیارهای
ســاخت ســریال مذهبــی را تغییــر داد و روی کارگردانهــای دیگــر اثــر
گذاشــت،اگرچه هیچ کدام نتوانستند دیالوگنویسی آثار او را تکرار کنند و
مهارت میرباقری در کارگردانی صحنههای درگیری و شلوغ راهم ندارند.
«مختارنامه» اوج پختگی میرباقری است ،هر قسمت از این سریال از نظر
کارگردانی قابل توجه است .روایت قصهای که انتهایش را همه میدانند
به شــکلی جــذاب و پر کشــش بخشــی از امتیازهای «مختارنامه» اســت.
اگــر با دقت به ســکانسهای شــلوغ و فصلهای جنگ نــگاه کنید زیبایی
صحنهآرایی ،قاببندیهای شــکیل و تسلط میرباقری مثال زدنی است؛
تصویری که او از روز عاشورا دارد تکان دهنده و متأثرکننده است ،او در عین
حال که به واقعیت کامالً وفادار بوده( ،در مورد چنین واقعهای نمیتوان
تخیل کرد و باید متوجه حساسیتها بود) تالش کرده این تراژدی عظیم
را بــا شــکوه ،زیبــا و ســینمایی بــه تصویر بکشــد .فصل شــهادت حضرت
عباس(ع) اگرچه فراتر از شــنیدهها نیســت اما تأثیرگذار و حزنآور است.
نمایش ری اکشــن و مواضع دشــمنان امام حسین(ع) در طول جنگ ،به
شــخصیتهای منفی بعد داده و آنها را واقعی کرده اســت؛ رابطه شــمر
و عمرســعد یکی از بهتریــن طراحیها و اجراهای شــخصیتهای منفی
داســتان را دارد ،مانند شخصیتپردازی معاویه و عمرو عاص در سریال
«امــام علــی»(ع) .نقد و تحلیل درباره ســریالها و برنامههــای تلویزیون
هیچوقــت به اندازه نقد آثار ســینمایی مرســوم و جدی نبــوده .به همین
دلیل نقد و تحلیلهایی که منتقدان درباره ارزش تجربههای سینماگران
دارند درباره کارگردانهای تلویزیون وجود ندارد یا کمتر وجود دارد .تمرکز
رویدادهای تخصصی مانند جشنواره فیلم فجر یا جشن خانه سینما هم
بر سینماســت و از این منظر ،سریالســازی در حاشیه اســت .اینها باعث
میشــود آنچه داوود میرباقری در حوزه سریالسازی انجام داده مغفول
بمانــد ،فقط کافی اســت این مجموعه را با فیلم «رســتاخیز» (که یکی از
بهترینها در زمینه تصویر کردن واقعه عاشوراســت) مقایســه کنید ،عیار
پختگی و هنر میرباقری روشن خواهد شد.

ما رأیت اال جمیال

دیگر و شبیه رابطه پدر و فرزندی بود .به عبارت بهتر تعصبی ویژه نسبت
به این مجله داشــت .ممکن بود انتقاد از مجله را بپذیرد یا در مقام دفاع
بربیاید اما در هر صورت شــنیدن هر انتقادی از مجله «فیلم» او را بشــدت
ناراحــت میکــرد .خالصــه کردن بیســت و چند ســال همکاری مســتمر و
هــر روزه ،در قالــب کلمــات آن هــم در مواجهه بــا این اتفــاق غیرهنگام و
نامنتظره کار ســختی اســت اما ظاهراً این هم عادت روزگار ما شــده و باید
بپذیریــم که تحفههای حیطه فرهنگ و هنر را براحتی یکی پس از دیگری
از دست میدهیم و سالی نیست که در پایانش با حسرت ،رفتن نویسنده،
کارگردان ،فیلمبردار ،روزنامهنگار ،مترجم و ...را نشمریم.
در نهایت جز احســاس و ابراز تأسف شدید و بیپایان نسبت به درگذشت
مسعود مهرابی عزیز در این فرصت کوتاه ،سخن دیگری نمیتوان گفت.

کســی بــود کــه چــون خورشــید هــم بهانه
کتیبه
میخواســت و هم خــود بهانه بود .کســی
کــه هــر پــگاه و هــر شــام بــا تــو میمویید و
عاشورا
میگریســت .کســی کــه از درد شــعلهای به
خــود پیچیده بــود و دم برنمیآورد .کســی
که نردبان رسیدن ،کسی که نســیم رهایی ،کسی که باران دعا بود.
دعا ....دعا ....دعا
میتوانــی در ایــن طوفــان ،اقیانــوس آرامش باشــی و فردای
خویش را به امروز این قبیله آتش پیوند بزنی .ســکوت تو از ســینه
کوه ،آتشفشانیتر اســت و پیدا نیست .کسی نیست که صدای تو
را از ملکــوت بشــنود .صدای تو را کــه بانگ بــرآوردهای :ما در این
دایــره نمیگنجیم .ایــن ماجرا به ظهر ختم میشــد اگــر از کمان
سینه جوشانت ،تیر دعا به هر کرانه روانه نمیشد .اکنون دعای تو
یعنی تخت سلیمان یعنی عصای موسی یعنی نگاه عیسی یعنی
کتاب اهلل ...دعا کن دعا این نسیم بازمانده از آبادی رحمت.

به مناسبت سالروز شهادت امام سجاد(ع)

پیامآور عاشورا

نخســتین بازتــاب واقعه عاشــورا با آوردن اســیران
کربــا بــه کوفــه رخ نمــود وعبــور کاروان اســیران از
آیین
کوچههــای کوفــه ،آنچنــان صحنههــای دردناکــی
پدیــد آورد کــه اهالــی کوفــه را بــه عکسالعمــل
اسماعیل علوی عاطفــی واداشــت .مردم کوفــه خاطرات بســیاری
دبیر گروه پایداری از حضورخانــدان رســول گرامی اســام(ص) زمان
خالفــت امیرالمؤمنیــن علــی(ع) در شــهر خــود
داشــتند .ازاین رو با مشــاهده وضعیت نامناسب اسیران که اهل بیت آن
حضرت(ص) نیــز درمیان آنان بودند ،بویژه غل و زنجیرشــدن علی بن
الحسین(ع) بهصورت «جامعه» (بسته شدن دست و پای با کند و زنجیر
بــه گردن) در شــرایطی کــه از بیماری رنج میبرد ،بشــدت متأثر شــدند.
اغلب آنانی که به تماشــا ایســتاده بودند میگریســتند تا آنجا که شگفتی
امام ســجاد(ع) را برانگیخته وخطاب به آنان میفرماید« :شــما برای ما
گریه و اظهار ناراحتی میکنید؟ پس چه کســی ما را کشــت؟!» سؤالی که
پیام عاشــورای حســینی(ع) را در نخســتین روزهای پس از وقوع تا عمق
جانهــا نفــوذ داده و تخــم تردید و ندامــت را در وجود کوفیان نشــاند .با
ورود کاروان اســیران به داراالماره ،ابن زیاد که با تبختر و اســتکبار بر تخت
حکومت تکیه زده بود ،از ســر تجاهل ،خطاب به امام ســجاد(ع) پرسید:
«کیســتی؟» حضرت پاسخ داد«:علی بن الحسین هستم ».ابن زیاد این
بار با هدف به رخ کشیدن پیروزی ظاهری خود برآلاهلل پرسید« :آیا خدا
علی بن الحســین را نکشت!؟» آن حضرت(ع) با اغتنام از فرصت برای
توگویی چالشــی میان اســام اموی و اسالم محمدی(ص)
برقراری گف 
وبا شجاعت و تسلط فرمود« :آنکه به دست مردمان کشته شد برادر هم
نامم بود ».ابن زیاد که انتظار چنین پاســخی را از امام ســجاد(ع) در آن
شــرایط روحی و درغل و زنجیر اســارت نداشت ،بار دیگر تأکید کرد نخیر
خدا او را کشــت! پاســخ دیگر باره امام ســجاد(ع) با استناد به کالم وحی،
ابــن زیــاد را به موضع ضعف وانفعال کشــانده و بــا عصبانیت گفت :آیا
تــو هنــوز تا آن حد جرأت و توانداری که جواب مــرا بدهی و حرف مرا رد
کنی؟! آنگاه دستور داد تا حضرت را ببرند و سر از بدنش جدا کنند .در این
وقت عمهاش زینب(س) با صالبت علوی زبان به ســخن گشــود که :ای
پسر زیاد! آیا خونهایی که از ما ریختی بس نیست؟ بخدا قسم از او جدا
نخواهم شــد ،تا خون مراهم به همراه خون او بریزی! امام ســجاد(ع) که
میدانست اگر در این مقطع با صراحت از حقانیت نهضت حسینی(ع)
دفاع نکند ،پیام عاشورا را ابالغ نکرده است ،بار دیگر صدا به سخن بلند
نموده و فرمود :ای پســر زیاد آیا مرا از مرگ میترســانی! آیا ندانســتهای
که مرگ در راه خدا عادت ما وشهادت در راه او کرامت ما خاندان رسول
خداســت؟! ابن زیاد از ترس بیرون رفتن کنترل اوضاع از دســتش دستور
داد تا اســیران را به خلوتی ببرند تا کســی دسترسی به آنان نداشته باشد.
سپس برای ایجاد رعب و وحشت در میان اهالی کوفه امر کرد تا سرهای
کشته شدگان را در کوچههای شهر بچرخانند و هرچه زودتر اسیران را نیز
راهی شــام کرد .درشام اما شرایط متفاوت بود چرا که شامیان خاطرهای
از اهــل بیت پیامبــر(ص) واطالع چندانی از ارجمنــدی و جایگاه آنان در
مجموعه تعالیم اســام نداشتند .از اینرو کاروان اسرا با بدرفتاری مردم
توگو در دو
شــام مواجــه شــدند .در اینجا امام ســجاد(ع) با برقــراری گف 
ســطح مردم کوچه و بازار و حاکمان ســتم پیشــه ،اجازه نداد تا دســتگاه
خالفت یزید به اهداف خود نائل آید و کار را به آنجا رســاند که خشــونت
علنی که با چرخاندن شــهر به شــهر ســرهای بریده برســر نیزه ها نشــانه
اقتدار و امری عادی بشــمار میرفت ،منســوخ ،از رســمیت افتاده وامری
قبیح شمرده شود.

به نام
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 11ëëشهریور

ëëتولدها
ایران درودی
نقاش
تولد1315 :

صد و شــصت و ششــمین روز از سال مصادف اســت با تولد یکی
از نقاشــان برجســته ایران و جهــان .ایران درودی که ســال ۱۳۱۵
متولد شــد و نقاشــی را در بهترین دانشــگاه ها و آموزشــکده های
جهان یاد گرفت .او از نقاشــان ســبک سورئالیسم است و تاکنون
بیش از  ۶۳نمایشــگاه انفرادی و  ۲۵۰نمایشگاه گروهی در ایران
و سراســر جهان از آثارش برگزار شــده است .زندگی درودی را در
کتاب «در فاصل ٔه دو نقطه» نوشته خودش می توانید بخوانید.
منیژهمحامدی
کارگردان و مترجم
تولد1323 :
محمودفرهنگ
کارگردان
تولد1332 :

محمدرضاشرایلی
نوازنده
کمانچه و تنبک
تولد1360 :

ëëدرگذشتها
ژانت میخائیلی
تصویرگر کتابهای کودک و نوجوان
تولد - 1315 :درگذشت1385 :
اتل واترز
موسیقیدان امریکایی
تولد-1896 :درگذشت1977 :
ایرج کریمی
کارگردان
تولد1332 :
درگذشت1394 :

آن هاردینگ
بازیگر امریکایی
تولد1902 :
درگذشت1981 :

نمایشــگاه «نقاشــى قهوهخانــهای» شــامل پردههــای مذهبــى بــا
عکس
مضامین حماسهکربالدر نگارخانهمهرسان برپاشدهاست.اینآثار
نوشت
بخشــی از مجموعه خصوصی جواد عقیلى است که خود از آخرین
بازماندگان نقاشــان قهوهخانهای اســت و  40ســال برای حفظ و نگهــداری این آثار
تالش کرده است.
مجموعهای از آثار برترین نقاشان قهوهخانهای مانند محمد مدبر ،عباس بلوکىفر،
حســن اســماعیلزاده ،حســین همدانى ،فتحاهلل قوللر ،محمد فراهانى و علیاکبر
لرنى را در این نمایشگاه می توانید ببینید.
نمایشگاه «نقاشى قهوهخانه» تا  ١٠مهر در نگارخانه پردیس فرهنگى هنرى مهرسان
در میدان انقالب ،ابتداى کارگر شمالى ،باالتر از فرصت شیرازى ادامه دارد.

