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نمایشگاه کتاب یک مرکز اطالعرسانی است

مرتضی سرهنگی:نمایشگاه محل تظاهر داشتههای نشر است .اگر شما تنها یک کتاب هم داشته باشید ،باید
چهارپایه بیاورید و روی آن بایستید و بگویید من این کتاب را دارم تا مردم ببینند .یکی از قویترین ویژگیهای
نمایشگاه ،فی نفسه بدون اینکه بخواهد این نقش را داشته باشد ،یک مرکز اطالعرسانی است .قدرت
انفجاری کتاب در این  10روز شاید به اندازه دو سال باشد .گرچه دنیای امروز مجازی است و فاصله را مقداری
کم کرده است ولی اینکه کتاب را لمس کنی و خودت بیایی و کتاب را باز و انتخاب کنی طعم دیگری دارد.
بخشی از گفتههای این پژوهشگر ادبیات دفاع مقدس در ایرنا

ب ه پاسداشت مقام دکتر محمدعلی موحد شاعر ،ادیب عرفانپژوه ،تاریخنگار و حقوقدان

نــــگاره

نیما شاهمیری

خشکسالی و گرمایش زمین ،از مهمترین عوامل تهدیدکننده حیاتوحش

ز گلزا ِر تو ریحان می َبرم

امــروز ایــران اســت».
رهبــر فرهنگــی
ِ
«او یگانــه ِ
وصف
چنین گفت محمدرضا شفیعیکدکنی در ِ
یادداشت
پرداز
محمدعلــی موحد .شــفیعیکدکنی که ایده ِ
شدن زبان» اســت و آگاه به اینکه
مقوله «شــناور ِ
ایــران طــی ســدهها از گزافگویــی و بزرگنمایی
آســیبها دیده اســت .او با آگاهی از تمامی اینها
وصف موحد چنان میگوید .موحد که باز هم
در ِ
تعبیر شفیعیکدکنی طی هفتاد سال گذشته،
به ِ
«روشنفکر
راست
سعید رضادوست کمیابترین
مصداق درست و ِ
ِ
ِ
نویسنده
ســندیت
پژوهشگرو عمیــق و معتــدل» بــوده اســت .اگر به
ِ
شناســنامه اکتفــا کنیــم ،امــروز ،دوم خــرداد،
محمدعلــی موحــد وار ِد صدســالگی میشــود و
تعبیر موالنــا «بلکه صد قرن اســت آن عبدالعلی»؛
امــا به ِ
هــزاری اســت در کالب ِد یــک .محمدعلی موحــد طی یک
عرش اســرار را پیموده و برای ما و
فرش بازار تا ِ
قــرن ،از ِ
آیندگان «تحفههای آنجهانی» ارمغان آورده اســت.
دکان
او بــا ابنبطوطــه ســفرها کــرده و بــا موالنــا در ِ
وحــدت مثنــوی به گفتوگو نشســته اســت و «از آن
ِ
شکربار شمسالدین» سخنها در
آسای
ی
وح
الفاظ
ِ
ِ
گوش کرده است.
«خــواب آشــفته نفــت» را
ق دیــده اســت و
مصــد 
ِ
کشــاکش
برایمــان روایــت کــرده و «در
ِ
دیــن و دولــت» را ِه چگونهزیســتن را به
شــهروندان و حاکمــان پیشــنهاد داده
اســت .موحد کالننگر اســت و حتی در
انگشــت تأکید
فهــم مثنوی نیز همواره
ِ
ِ

هنرمندان
در فضای
مجازی

اطالعرســانی دربــاره جدیدتریــن اجراهای تئاتر موتیف پســتهای اینســتاگرامی
اهالی تئاتر است .سریالهای تازه در پلتفرمهای آنالین نمایشی از دیگر مؤلفههای
تکرار شونده در فعالیت تازه هنرمندان در این فضا است.

ëëچهرهها
بهنام شرفی از آغاز اجرای نمایش «آناکارنینا» خبر داده است .این نمایش به نویسندگی
و کارگردانی آرش عباســی برای ســومین بار اســت که اجرا میشــود و در دور جدید از اول
ش درباره
خردادمــاه در پردیــس تئاتر شــهرزاد به صحنه رفته اســت .داســتان این نمایــ 
یــک مجری معروف تلویزیون اســت که در پانصدمین برنامهاش میهمــان ویژهای دارد؛
همسر سابقش که هنرپیشه معروفی است ،میهمان این قسمت برنامه است .معصومه
رحمانی و بهنام شرفی در این نمایش به ایفای نقش میپردازند .نمایش «آنا کارنینا» از یکم خرداد ساعت
 ۱۸در پردیس تئاتر شهرزاد اجرا میشود.
احمد مرشــدلو ،نقــاش و طراح فیگوراتیــو ایرانی اعالم کرده که نمایشــگاه انفرادیاش با
عنوان گلســتان در گالری نواحی برپاســت .این نمایشــگاه که از  30اردیبهشت ماه افتتاح
شــده تــا  16خردادماه از ســاعت  16الی  21میزبان عالقهمندان خواهــد بود .حیات برهنه
موضوع طراحی و نقاشیهای احمد مرشدلو در این نمایشگاه است.
حسینکیانی عکسی از امین زندگانی را به اشتراک گذاشته و از او به عنوان بازیگر نقش اول
نمایش «پروین» نام برده است .امین زندگانی در نقش سرهنگ آرتا همسر سابق پروین
اعتصامی در این نمایش به نویسندگی و کارگردانی حسین کیانی به سالن اصلی تئاتر شهر
خواهد آمد .اکرم محمدی ،جواد یحیوی ،مهرانرنجبر ،مجید رحمتی ،هوشــنگ قوانلو،
سهیل ملکی ،مریم ندایی ،آتنا تندرو و ...دیگر بازیگران این نمایش هستند« .پروین» قرار
است در سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه برود.
رضــا صادقی بــا انتشــار ویدیویی از صحبتهــای زندهیاد عثمان محمدپرســت نوشــته:
«بــه جــاى حرفهاى مزخــرف و بى پایه ،آدمهاى بــى مغز در مورد موســیقى و معروف
کردنشون ،بشنوید حرف حساب از یک آدم حسابى که رفت و قدرش و ندونستیم ...هر
چند این روزا انگار هر چقدر مزخرفتر ،بیشتر شنیده و دیده میشن ...بزرگترها که مىرن،
وزن زندگى کم میشه و بیشتر احساس غربت میکنى ...روحت شاد و قرین لبخند خدا،
مرد شریف و عاشق خدا» .عثمان محمد پرست در این ویدیو میگوید« :من دروغ نگفتم  ،من دزدی نکردم،
من خیانت نکردم ،خدا عاشق موسیقیه ،هر کسی میفهمه بفهمه هر کی نمیفهمه به درک که نمیفهمه،
دوتار من همش ذکر خداست»...

مهراوه شــریفینیا از پایان ضبط برنامه «بندبازی» خبر داده است .مسابقه «بندبازی» با
محوریت موسیقی به کارگردانی نیما بانک و با داوری علیرضا عصار ،امید نعمتی  ،بهروز
صفاریان و با اجرای امید حاجیلی در یکی از پلتفرمهای آنالین به نمایش درمیآید.
 ëëدیگه چه خبر؟

هوشــنگ ابتهاج از جمله چهرههایی اســت که روز گذشــته با انتشــار تصویری از همایون
شــجریان نوشته اســت« :همایون عزیزمان زادروزت خجسته باشــد 31 ».اردیبهشت ماه
سالروز تولد همایون شجریان بود .در روزهای گذشته تعداد زیادی از اهالی فرهنگ و هنر
 47سالگی او را در فضای مجازی تبریک گفتند.

صفحه اینستاگرام استاد محمدرضا شفیعی کدکنی به بهانه آغاز ماه خرداد این شعر از دفتر «هنگامه شکفتن
آفتاب اوَّ ِل خرداد! /بر هر کجا بتاب /با
و گفتن» را به اشتراک گذاشته است :شادیت بیکرانه و خوش باد! /ای ِ
جام عدل و داد /بر شــرق و غرب و کوه و گریوه /در هر کجا گیاهی و در هر کجا ُگلی /در بامدا ِد آینهها /،نیز /در
ِ
شکن خاک ،بامداد.
نیمروز روضه رضوان /آنجا که مادرم /در جامه
ِ
وجوانی گلهای اطلسی /سر برکشیده از ِ
ِ
ëëعکسروز
ســال  ۱۳۶۰پشــت صحنــه ســالن چهارســو تئاتــر شــهر آقــای حمیــد
جبلــی ،آقای عــادل بزدوده و ایرج طهماســب در نمایش «یک جفت
کفش بــرای زهرا» .این تصویر و توضیح را ایرج طهماســب در صفحه
اینســتاگرامش منتشــر کرده و خاطره نمایش «یــک جفت کفش برای
زهرا» را که سال  1360به کارگردانی بهرام شاهمحمدلو روی صحنه رفت یادآوری کرده است.

بیان این
بــر این نکتــه مینهد که باید دید و ســنجید که مرا ِد موالنــا از ِ
زریــاب خویی
تعبیر
ِ
وخــم آنچه بــه ِ
ســخنان چه بــوده و نبایــد در پیچ ِ
آموختن
پی
در
همواره
شــد.او
شــریف گورنگاری» اســت گرفتار
«علم
ِ
ِ
ِ
معنــادار آدمی بوده اســت .از
زندگی
برای
توشــه
اندوختــن
و
اندیشــه
ِ
ِ
تکتــک کلماتش نیز میتوان این را دریافت ،حتی آنگاه که از «قانون
حاکم» و «درسهایی از داوریهای نفتی» ســخن به میان میآورد .از
رفیقان رفته را میکند ،میگوید که «بوی
همینرو نیز هرگاه یا ِد برخی
ِ
زندگــی میدادنــد ».ایــن وصف را بارهــا از او درباره داریوش شــایگان
شــنیدهام؛ امــا وجــه بســیار مهــم محمدعلــی موحد کــه کمتــر به آن
پرداخته شــده است و باید در معاشرتی نزدیکتر با او ،آن را دریافت،
توج ِه مثالزدنیاش به انسانها و محیط پیرامونیشان است.
اشــتغاالت پرشــمار و همهجانبــه زندگی،
موحــد بــا وجــو ِد
ِ
همــواره متوجــ ِه جزئیــات اســت .نکتهبیــن اســت؛
نکتهگیر نیســت .مراقب اســت کــدام رفیق ،مدتی
اســت کمپیداســت .پیگیــر اســت گــر ِه فروبســته
زندگی کدام آشنا کور مانده تا کاری اگر از دستش
ساخته اســت انجام دهد.او در آستانه صدسالگی
َ
خوانــدت تــا در
نیــز تمــاس میگیــرد و فرامی
خلوتش بنشــینی و چــای بنوشــی و درددل کنی.
کنکــور دانشــگاه،
او مراقــب اســت پرســشهای
ِ
آموزان وطن
جــان دانش
ِ
«زخمهای روحفرســا» بر ِ
ننشــاند و آزرده میشــود اگــر از آزردگــی
روزگارت بیخبــر مانــده باشــد .مــن
کیمیاگــری اســتادم دکتــر محمدعلــی
«هنر
موحــد را دراین دقیقه میبینــمِ :
توجه به جزئیات».

از آرش کمانگیر تا محمد جهانآرا

معلولیت نمیتواند مانع اراده شود

کشــور ما ایــران در زمان پادشــاهی «منوچهر
پیشــدادی» بــا کشــور تــوران وارد جنگ شــد؛
چرخ و فلک
پادشــاه ایران پیشــنهاد صلــح داد و تورانیان
این پیشــنهاد را پذیرفتند به شرط آنکه یکی
از پهلوانــان ایرانــی از فــراز کــوه البــرز ،تیــری
بینــدازد تا مــرز بین ایــران و توران مشــخص
شــود« .آرش» ایــن پیشــنهاد را پذیرفت و بر
فــراز دماوند رفت و همــ ه توانش را در بازوان
زهره نیلی
خــود جمــع و تیر را با تمام تــوان از کمان رها
روزنامهنگار
کرد تا مرز ایران ،در دورترین نقطه قرار گیرد.
آرش ،جــان خــود را فــدا کــرد تــا ایــران باقی
بماند؛ همانطور که رزمندگان ما هشــت ســال تمام جنگیدند تا از
سرزمین خود در برابر دشمن محافظت و خرمشهر را آزاد کنند.
حتماً ســرود «ممد نبودی ببینی ،شهر آزاد گشــته »...را شنیدهاید؟
اگر هم نشــنیده اید میتوانید آن را دانلود کنید و با بخشــی از تاریخ
شــهر و دیار خود آشــنا شــوید .آخر ،این ســرود را زمانی خواندهاند
کــه گروهــی دالور بــرای آزادی خرمشــهر ،کمــان انداختــه و ایــن
شــهر را از دســت عراقیها رها کردهاند آن هم زمانی که دوســت و
فرماندهشــان ،محمد جهانآرا ،دیگر در بینشــان نبوده اســت .آن
روز ،ســوم خردادماه  1361بوده؛ ســالی که بچههای امــروز اصالً به
دنیــا نیامــده بودند اما پدر و مادرشــان ،آن روز را به خاطر دارند .به
همین دلیل سوم خرداد« ،روز مقاومت ،ایثار و پیروزی» نام گرفته
و ما هرســال ،در چنین روزی یاد هم ه کســانی را که به خاطر آزادی
خرمشهر ،جانشان را از دست دادند ،گرامی میداریم.

فیلــم ســینمایی «کــودا» فیلمــی از جنــس
صداســت؛ صدایــی کــه ســه عضــو معلــول
پیشنهاد
خانــواده ندارنــد و تنها عضو شــنوای آنها در
باالتریــن ســطح از آن برخوردار اســت .آنها
تمام ارتباطات کالمی خود را با جهان بیرون
از طریق رابی ،دختر کوچک خانواده با بازی
امیلیا جونز برقرار میکنند؛ بهنوعی که انگار
او گوش و زبان آنهاست.
دکتر حسنکیا
کودا ،دومین ســاخته ســیانهدر ،کارگردان و
منتقد سینمایی
بانوی جوان امریکایی اســت که برنده جوایز
متعددی در جشــنوارههای معتبر سینمایی
جهــان و در صــدر همــه آنهــا ،برنــده بهتریــن فیلــم و فیلمنامــه
اقتباسی اسکار شد.
در نگاه نخســت به نظر میرســد با نبودن رابی ،خانواده با چالشی
جــدی روبــهرو میشــود؛ همیــن امــر هــم ســبب میشــود کــه او با
اســتعداد ویــژهای کــه در آواز دارد ،بــر ســر دوراهــی دشــوار ماندن
در کنــار خانــواده و صــدای آنهــا بــودن یا رفتــن بهدنبــال موفقیت
و سرنوشــت خویــش و صدای خود بــودن قرارگیرد؛ امــا در نهایت
هنگامــی که دخترک قصد فــداکاری و مانــدن دارد ،برادرش مانع
این کار میشود و جملهای کلیدی به او میگوید« :خانواده ات قبل
از بــه دنیا آمدن تو هم وجود داشــتند .ما بیچاره نیســتیم .برو ».در
واقــع بــرادر با این کار قصــد دارد هم فرصت پیشــرفت و موفقیت
از تنها خواهرش گرفته نشــود؛ هم خانواده را از وابســتگی کامل به
دخترک نجات دهد.
ایــن فیلــم ســکانسهای پرمفهــوم بیهمتایــی دارد؛ از جملــه
سکانســی که پدر خانواده از موســیقی راک با لرزش ماشین و بدون
شــنیدن آن لــذت میبــرد؛ یــا درک و حس ایــن خانــواده از اجرای
خوب آواز توســط دخترشــان با نگاه کردن به چهرههای رضایتمند
و خرســند حضار ،یا آن صحنه درخشــانی که پــدر حس خواندن را
با لمــس گلوی دختــرش در مییابد .همچنین جایی که فیلمســاز
اســتادانه بــه مخاطب نهیب میزند که در پارهای موارد شــنواترین
گوشهــا و بلندتریــن صداها را همین ناشــنواهای ناگویــا دارند .در
سکانســی که پدر خانواده است با زبان اشاره و جسارتی مثال زدنی
بــه اســتثمارگران میگوید :برویــد به جهنم و دیگران را به تشــکیل
اتحادیه و فروش مستقل ماهیها دعوت میکند.
فیلمنامــه دقیــق هــدر و کارگردانــی بینقــص او در کنــار بازیهای
درخشان تمام بازیگران و در صدر آنها امیلیا جونز و تروی کوتسور،
فیلمبرداری چشــمنواز و درخشــان پائــوال هایدوبــورو ،همه و همه
به ســاخت فیلمی قابل تأمل یاری رســانده است؛ اما آنچه فراتر از
تمــام این مباحث تکنیکی قرار دارد و رخنمایی میکند ،انســانیت
جــاری در تکتــک لحظــات فیلــم اســت ،خانــوادهای مهربــان و
زحمتکــش که به هم عشــق میورزنــد و جور یکدیگر را میکشــند؛
تــا آنجــا که حســادت خانوادههــای ســالم را برمیانگیزنــد .در این
فیلم ،عشــق و مهربانی و خواستن ،تعیین کننده است و معلولیت
نمیتواند مانعی محکم در برابر اراده انسانها باشد.

حسن معجونی با انتشار تصاویری از نمایش «باغ» از آغاز اجرای این نمایش در پردیس
تئاتر و موســیقی باغ کتاب خبر داده است .گروه تئاتر لیو به سرپرستی حسن معجونی در
جدیدترین تجربه خود نمایش «باغ» را روی صحنه میبرد .در این اثر نمایشی که اجرای
آن از اول خرداد آغاز شده به ترتیب حروف الفبا وحید آقاپور ،برنا انصاری ،رضا بهبودی،
داوودپژمانفر ،مهســا جمشــیدی ،هدیه حسینی نژاد ،مازیارســیدی ،آواشریفی ،کتایون
طالیی ،زینب عباسی ،هومنکیایی و فرزانه میدانی به ایفای نقش میپردازند.
جــواد رضویــان ویدیویی از ســریال «جادوگر» به اشــتراک گذاشــته و عالقهمندانش را به
تماشای قسمت دوم این سریال کمدی دعوت کرده است .جادوگر سریالی کمدی با بازی
احمد مهرانفر ،جواد رضویان ،مریم مؤ من ،نسیم ادبی ،فقیه سلطانی ،متین ستوده و...
به کارگردانی سید مسعود اطیابی در یکی از پلتفرمهای آنالین به نمایش درمیآید.

بارها به این فکر افتاده بود
که احتماالً به هر انسانی،
درهنگام تولد تعداد معینی
ضربان قلب بخشیده
میشود و به همین ترتیب،
از همان ابتدا طول عمرش
مشخص میشود.

اصالً ما ایرانیها ،چه در داستانهای اسطورهای چون آرش ،رستم
و فریــدون و چــه در دنیــای واقعی مثــل جنگ ایران و عــراق ،برای
رســیدن بــه «آزادی» جنگیــد ه و از پا ننشســتهایم .پس الزم اســت
کودکان خــود را که درک و دریافتی از جنگ ندارند با دالورمردیها
و ازخودگذشتگیهای کســانی آشنا کنیم که خانه و خانواده داشتند
و دلشــان میخواســت زنــده بماننــد و زندگی کنند اما همــه اینها را
فــدای هدف بزرگتــری کردند که همانا دفاع از وطن و پاسداشــت
آزادی و آزادگــی بود .به همینخاطر الزم اســت کتابهایی به زبان
ســاده و جذاب نوشــته شود و بچهها را با خرمشهر و مقاومت مردم
این شهر و شجاعت رزمندگان آشنا کند.
کتاب «روزهای خرمشــهر» از مرتضی سرهنگی با تصویرگری سحر
فرهاد از ســوی انتشارات سوره مهر برای کودکان و نوجوانان منتشر
شــده و از جملــه کتابهایــی اســت که بچههــا را با این واقعه آشــنا
میکند و از مردمی میگوید که با دســت خالی به جنگ با دشــمن
رفتند.
«ســقوط خرمشهر» به قلم محمود جوانبخت که از سوی انتشارات
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان منتشــر شــده ،قصــه
مقاومت  35روزه مردم شجاع خرمشهر را تا آخرین لحظه روایت
میکنــد .مردمــی کــه فراانســان نبودند .مثل من و شــما در شــهر و
روســتای خود زندگــی میکردند و پدر و مادر و همســر و فرزند خود
را دوســت داشتند اما هشت ســال جنگیدند تا خاک میهن در امان
بماند.

ëëکودا
ëëکارگردان :سیانهدر
ëëبازیگــران :امیلیــا جونــز،
اوخنیو درپس ،تروی کوتســور،
فردیــا والــش پیلــو ،دنیــل
دورانت ،مارلی متلین

عکس
نوشت

«بوریا بافی» از جمله صنایعدســتی است که قدمتی تاریخی
در اســتان فارس دارد و یکــی از  ۲۷میــراث فرهنگی و معنوی
ثبت شــده ایران در یونســکو اســت .بوریــا اولیــن زیراندازی
اســت کــه توســط بشــر تولیــد شــده و در اســتانهای فارس،
خوزستان ،هرمزگان ،گلســتان ،سیستان و بلوچستان ،گیالن
و مازندران نیز رونق داشته است/ .خبرگزاری صدا و سیما

مستأجر
روالن توپور
کوروش سلیمزاده
چشمه

آشنایی با اختالالت روانی و فیلمهایی که بر آن اساس
ساخته شدهاند2/

ضداجتماعیهای فریبنده

)1
این روزها خبر میرسد که آنتونی هاپکینز
یک فنجان
چای
قرار اســت در فیلمی که بــه زندگی فروید
پایهگــذار روانــکاوی میپــردازد ،نقــش
فروید را بازی کند .هاپکینز شخصیتهای
مانــدگاری را در ســینما بازی کرده اســت،
امــا ایفای نقش دکتر هانیبــال لکتر بدون
تردیــد دریادماندنیتریــن نقش او اســت
حتــی اگــر در قالــب شــخصیت یکــی از
آزاده سهرابی
روانشناس
چهرههــای معــروف علــم روانشناســی
ظاهر شود.
دکتر هانیبال لکتر در مجموعه فیلمهایی از جمله سکوت برهها
یک شخصیت ســایکوپات ضداجتماعی در انتهاییترین طیف
شــدیدش اســت که به آدمخواری هم گرایش دارد .شــخصیتی
که پزشــک است ،بســیار باهوش در حد نابغه است اما از آنسو
عاری از وجدان ،احســاس گناه و پشیمانی به آدمکشی مشغول
اســت و آدمکشــی برای او یــک بــازی هیجانانگیز اســت .او در
آسیب به دیگران لحظهای تردید
نــدارد همانطــور کــه در بــازی
کردن با دیگــران تردید ندارد .در
عیــن حال او در تعامل با دیگران
رفتارش به گونهای است که شاید
دیگــران براحتی فریــب بخورند،
اعتمــاد کننــد و حتــی دلســوزی
کنند .هاپکینز چنین شخصیتی را
خوب زنده کرد.
)2
این شــخصیت مثالی ســینمایی از یک ســایکوپات
تمامعیــار اســت کــه البتــه نمونــهاش را در جوامع
بســیار نادر میبینیــم ،اما رفتارهــای ضداجتماعی
و شــخصیتهایی در طیــف ســایکوپاتی در هــر
جامعــهای وجــود دارد .ایــن اختــال در هــر فردی
باشــد بیشــتر از اینکــه بــه خــود فــرد آســیب بزند و
باعــث رنجــش شــود باعث آســیب و رنــج دیگران
اســت .اســاس این اختالل فقــدان احســاس گناه و
پشــیمانی اســت .میــل به نقــض قوانیــن و میل به
پرخــاش و آســیب بــه دیگــران در ایــن افــراد دیده
میشــود .این افراد ممکن است به یک سازگاری با
محیط هم برســند و تا وقتی آســیب جــدی نزنند و
گیر قانون نیفتند اختاللشان مشخص نشود.
)3
مینیســریال  undoigبــا بازی نیکول کیدمــن و هیو گرانت یکی
دیگر از جلوههای چنین شخصیتی است .باز هم اینجا با مردی
باهوش که پزشــک کودکان ســرطانی اســت روبهرو هســتیم که
حتی همســر روانپزشــکش هم به او شکی ندارد! ســایکوپاتها
در فریــب دیگــران و نمایــش همدلــی گاهــی بهخوبــی ظاهــر
میشــوند .شــاید نمونه عجیب و حیرتانگیــز آن در جامعه ما
پدر بابک خرمدین باشد که هیچکس نمیتوانست تصور کند او
با خونســردی و بدون پشیمانی فرزندانش را قطعهقطعه کرده
باشــد .همانقــدر راحــت که جاناتان در مینی ســریال فروپاشــی
زنی را به قتل میرساند و هیچکس نمیتواند تصور کند ممکن
است قاتلی چنین بیرحم باشد.
افراد ضداجتماعی به درست یا اشتباه بودن رفتار خود بیتوجه
هســتند ،دروغگویی و فریب دیگران برای بهرهکشی و سنگدلی
و بیاحترامی نسبت به دیگران برایشان راحت است .از بازیچه
قــرار دادن دیگران برای لذت شــخصی لــذت میبرند و غرور و
استبداد شدید دارند.
رفتــار مجرمانه و مشــکالت زیــادی با قانون دارنــد و خصومت،
پرخاشــگری و عــدم پشــیمانی از آســیبهایی که رســاندهاند و
عــدم همدردی و همدلــی با دیگران دارند و بســیاری مواقع در
درک عواقب کار خود ناتوان هســتند .نکته اینجاســت که وجود
یــک یــا دو نشــانه از نشــانههایی که گفتــه شــد نمیتواند مالک
تشخیص باشد ،ولی فقدان همدلی و همدردی و نبود احساس
پشــیمانی و نقــض قوانیــن پیشبینیکنندههــای خوبــی بــرای
تشــخیص این افراد اســت؛ هــر چند بیــش از اتــاق درمانگران،
این افراد را در فیلمها و سریالها میتوان دید یا در زندانها به
دلیل جرمهای سنگین.

