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آخرین بیانیه خانه سینما

آخرین بیانیه خانه سینما متن
کوتاهــی دارد ،با این حال اکثر
یادداشت
رســانهها و اهالــی فرهنگ آن
را بیانیــهای تنــد و غیرمنتظره
ارزیابــی کردنــد .برخــی از
محمد حسین
نیرومند
سینماگران عضو خانه سینما
و حتــی صنــوف ســینمایی از
انتشــار آن اظهار بیاطالعــی کردنــد و از موضعگیری
صریــح این بیانیه ابراز شــگفتی و حتی نگرانی کردند.
تا آنجا که نگارنده مطلع است ظاهراً عصر روز دوشنبه
 30آبان حدود  40نفر از سینماگران و عمدتاً بازیگران
و بویــژه بازیگــران زن ســینما در محــل خانــه ســینما
تجمع میکنند و از اعضای هیأت مدیره خانه ســینما
میخواهند در خصوص وقایع اخیر و بازداشــت خانم
کتایون ریاحی و هنگامه قاضیانی موضع صریح گرفته
و بیانیه صادر نمایند .در واقع نگارش این بیانیه را باید
حاصل اعتراض و فشــار اعضای ذینفــوذ و تأثیرگذار
خانه بر مدیریت خانه ســینما دانســت .بــا اینکه متن
بیانیــه آنقدر کوتاه اســت که بتوان بند بنــد آن را مورد
نقد و بررسی قرار داد ،اما نگارنده ترجیح میدهد این
بیانه را با چند پرســش از نویســندگان آن مورد بررسی
قــرار دهــد .اولین بند بیانیــه اعتراض خانه ســینما به
ادامه خشونتهای ماههای اخیر است .سؤال نخست،
آیا اساســنامه خانه سینما به عنوان قانون و میثاق این
نهــاد صنفی ،فرهنگی و هنری ایــن اجازه را به صنوف
خــود داده اســت کــه با ایــن نــوع تعابیر سیاســی وارد
عرصــه غیر صنفی شــوند؟ قطعــاً خیــر .در این بیانیه
آمــده اســت چنانچــه دو بازیگــر زن پیــش گفتــه آزاد
نشــوند ،صنوف سینمایی اعتصاب خواهند کرد .طبق
ماده  12اساسنامه خانه سینما یکی از پیش شرطهای
عضویــت در خانــه ســینما ،التــزام عملــی بــه قانــون
اساســی و اصل والیت فقیه است .رفتار هنجارشکنانه
این دو بازیگر زن عمالً نشان میدهد که طبق این بند
اساســنامه خانه ســینما این دو صالحیت الزم را برای
عضویت در ایــن نهاد صنفی ندارند .بنابراین ،ســؤال
دوم و مهــم این اســت که هیــأت مدیره خانه ســینما
بر چه اســاس و قانونــی این دو بازیگــر زن و همه زنان
عضو خانه سینما را که حجاب از سر برداشتند و مغایر
با بند  12اساســنامه عمــل کردند همچنان عضو خانه
ســینما تلقی میکنــد؟ مدیریــت خانه ســینما درباره
تهدید به اعتصاب سینماگران کشور الزم است به چند
ســؤال دیگر پاسخ دهد .بسیار واضح و روشن است که
تصمیمگیــری در خصــوص چنین امر مهمــی مانند
اعتصــاب ســینمای کشــور که معیشــت همــه صنوف
سینمایی کشور به آن وابسته است باید کامالً اجماعی
و با مشــارکت همه صنوف ســینمایی انجام پذیرد ،آیا
چنین اتفاقی رخ داده اســت؟ بنــده اطالع موثق دارم
کــه تعدادی از صنوف اصــوالً از محتوای بیانیه و نحوه
انتشار آن کامالً بیاطالع بودهاند .با توجه به فیلمهای
در دســت تولیــد در کشــور حداقــل نیمــی از صنــوف
خانه ســینما این روزها درگیر این پروژههای سینمایی
میباشــند .اگــر ایــن افــراد ناچار شــوند بــا ایــن بیانیه
همراهــی کنند ،آیا خانه ســینما پیشبینــی الزم برای
جبران خسارت دیدگان این پیشنهاد خام و نابخردانه
را کرده اســت! در شــرایطی که اکثریت اعضای  6هزار
نفری صنوف سالهاست مشکل کار و معیشت دارند،
آیا تحریک به اعتصاب میتواند عقالنی و حتی انسانی
باشد؟ دعوت به اعتصاب از سوی خانه سینما تنها سه
روز بعد از فراخوان اعتصاب سراســری اصناف کشــور
از ســوی اغتشاشــگران که خوشــبختانه با بیتوجهی و
عــدم اقبــال بازاریان و صنوف کشــور روبهرو شــد کمی
ســؤال برانگیز است! برخی انتشار این بیانیه را طرحی
بــرای دامــن زدن و شــعله ور کــردن اغتشاشــات اخیر
دانســتند که خوشــبختانه ایــن روزها در حــال فروکش

کــردن اســت .در بخشــی از ایــن بیانیــه آمــده اســت:
«خانــه ســینما اتهامهایی نظیــر «اقــدام علیه امنیت
ملــی»« ،تشــویش اذهان عمومی»« ،نشــر اکاذیب» و
«همراهــی با رســانههای بیگانه» را که به ســینماگران
منتســب میشــود غیرواقعــی میدانــد» مواضــع و
مطالب ســینماگران در صدها توئیت و پستهایشان
در خصــوص اعتراضــات و اغتشاشــات ماههــای اخیر
در فضــای مجــازی موجود اســت .کافی اســت نگاهی
بــه این مطالب بیندازید ،نگارنده به چند نمونه از این
پســتها در ادامه اشــاره میکند :خانم معتمد آریا در
یک پیام تصویری بسیار احساسی! خود را مادر سارینا
اســماعیلزاده که در اعتراضات توســط پلیس کشــته
شده است! معرفی میکند ،این در حالی است که مادر
ســارینا در مصاحبه با رسانه ملی تلویحاً به خودکشی
دخترش اشــاره کرد و گفت« :دخترم از ارتفاع ســقوط
کرده اســت ».دو روز بعد از این مصاحبه ،رضا کیانیان
در پستی عجیب ،تأمل برانگیز و غیر واقعی!! نوشت:
«مادر ســارینا اســماعیلزاده دختر  16ســاله کرجی که
با ضربه باتوم ســرکوبگران به ســرش جــان باخته بود
به علت عدم تحمل مصیبت خودکشــی کرد!! و جان
باخــت» خانــم هنگامه قاضیانی در پســتی جمهوری
اســامی را حکومت کــودک کش مینامد و در پســت
دیگــری مصداق ایــن کودک کشــی را همین مرحومه
سارینای  16ساله معرفی میکند!
خانــم شــبنم فرشــادجو جــزو اولیــن بازیگــران زنــی
کــه حجــاب از ســر بــر داشــته اســت در پســتی بســیار
ناجوانمردانــه تصویر ســرباز قهرمانی را کــه در واقعه
تروریســتی اهــواز ســال  97دختــر بچــهای را نجــات
میدهد به عنوان تصویری از پلیســی که دختربچهای
را در اغتشاشــات اخیــر بازداشــت کــرده اســت ،جــا
میزنــد!! خانــم پانتهآ بهــرام تصویــری از چهره خود
را که مورد ضرب و شــتم قرار گرفته اســت بدون هیچ
توضیحی در پروفایلش بازنشر میدهد .خیلی زود این
تصویــر با عنوان تنبیه بدنی هنرمنــدان در اطالعات و
شــکنجه پانتهآ بهرام به صورت وسیعی در شبکههای
مجازی بازنشر میشــود .بعد از مدتی خانم بهرام در
کمال خونســردی! اعــام میکند ایــن عکس قدیمی
اســت و آن را تنهــا بــرای همــدردی بــا زنــان گذاشــته
اســت! هشــتگ معروف زن ،زندگی ،آزادی که در اکثر
پستهای ســینماگران باز نشر میشــود ،نخستین بار
توســط عبداهلل اوجاالن رهبر تجزیهطلب کردستان با
هدف شکلگیری کردستان مستقل و آزاد مطرح شده
است .باز نشر این شعار تجزیهطلبانه از سوی جماعتی
که خود را شیفته ایران بزرگ و یکپارچه میدانند جای
شگفتی ندارد؟! نمونههای پیشگفته تنها بخش بسیار
کوچکی از صدها پســتی اســت که برخی از سینماگران
در دو ماه اخیر منتشــر ساختهاند .آیا این گونه مطالب
مصداق «تشــویش اذهان عمومی»« ،نشــر اکاذیب»
و «همراهی با رســانههای بیگانه» نیســت؟ اگر نیست
پس چیست؟ آیا این گونه مطالب در شرایط اعتراض
باعــث تحریک جوانان خام و احساســی نمیشــود که
امثال آرمان علی وردی را در شهرک اکباتان سالخی و
به شهادت رساندند؟ به نظر میرسد اینگونه موضع
گیریهــای غیرمعمــول ،واکنشهــای تنــد و مطالب
بعضــاً غیرواقعــی برخــی از ســینماگران در دوماهــه
اخیر از یک تحلیل و ارزیابی غلط ناشــی میشود .آنها
تصورمی کننــد از عمر جمهوری اســامی چند صباح
دیگــر باقــی نمانــده اســت .از ایــن رو ،از هماکنــون به
پیشــواز رژیم آتی رفتهاند! مناســب اســت این عزیزان
تاریخ پر فراز و نشیب انقالب اسالمی را کمی مطالعه
کننــد یا چشــم از صفحــه گوشــیهای خــود بردارند و
واقعیت امروز هزار شهر ایران عزیز را ببینند .این همه
عربده و تندی و ناسازی چیست؟ نه همه همره و هم
قافله و هم زادند؟ (موالنا)

مقدس کردن آدمها به فیلمهای دفاع مقدس ضربه میزند

مرتضی شعبانی :باید به زندگی شهدا پرداخت بدون اینکه بخواهیم آنها را بزرگ کنیم .شهدای دفاع مقدس و قهرمانان انقالب
مــا بزرگ هســتند و مــا نیازی به اغراق نداریم .آنچه بــه فیلمهای دفاع مقدس ضربه میزند مقدس کردن این آدمهاســت
و بهقول معروف روی طاقچه گذاشــتن این شــخصیتها .اگر شــخصیت واقعی آنها را بدون اغراق نشــان دهیم ،بزرگترین
خدمــت را کردهایــم .هر گاه فیلمها و ســریالهای دفاع مقــدس دارای اســتاندارد الزم بودند ،مخاطب داشــتهاند .موفقیت
فیلمها و سریالهای جدید نشان میدهد ،موضوع دفاع مقدس همچنان برای مخاطب دارای جذابیت است ،به شرط آنکه
آثار ساخته شده ،دارای کیفیت باشند .استقبال از فیلم «ایستاده در غبار» دلیل روشنی بر این ادعا است.

فرقینمیکندکهکجاییستلهجهات
اترک سالم ،کرخه سالم و ارس سالم
ظهر بلوچ ،نیمهشب ُکرد و ترکمن
صبح خلیج فارس ،غروب طبس سالم
علیرضا قزوه

توگو با ایسنا
بخشی از سخنان کارگردان و تهیهکننده سینمای مستند در گف 

اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص هنرمندان بازداشت شده:

سیاست قطعی وزارت فرهنگ حمایت از هنرمندان است
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی سیاســت قطعی این
وزارتخانــه را حمایــت از هنرمنــدان دانســت و اظهــار
خبر
داشــت :بــرای افرادی کــه از خانــواده فرهنــگ ،هنر و
رســانه در اغتشاشات اخیر معذوراتی به وجود آمده و
اتفاقاتی افتاده ،وظیفه خودمان میدانیم که از اهالی
فرهنگ ،هنر و رسانه حمایت کنیم.
محمدمهــدی اســماعیلی درحاشــیه حیــاط هیــأت دولــت درجمــع
خبرنگاران درباره موضع وزارت ارشاد درخصوص بازیگران بازداشتی گفت:
در بیش از  ۶۰روزی که این اتفاقات رخ داده ،بنای ما این اســت با گفتوگو
و شفافســازی اجــازه ندهیــم کار بــه جاهایی
بکشد که موجب نگرانی شود .سیاست قطعی
مــا در وزارت فرهنــگ این اســت آنهایی که به
لحاظ کار حرفهایشان دچار مشکل میشوند
بنا بــر وظیفهمان از آنها دفاع و حمایت کنیم.
او خاطرنشــان کرد :مرتب بــا نهادهای امنیتی
و دســتگاه قضایی جلســاتی را داریم که تا حد
امــکان بتوانیــم بــه کســانی کــه دچار مشــکل
شــدهاند ،کمک کنیم؛ الحمــدهلل در این زمینه
دســتگاههای امنیتــی و دســتگاههای قضایــی
همکاریهای بسیار خوبی دارند.
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی یادآور شــد :بحمداهلل رونــد کاربه نحوی
اســت کــه دوســتان ما ایــن دقــت را بــهکار میبرند که بــا گفتوگــو ،به رفع
ابهامات کمک کنیم و مسأله در سطح جامعه حل شود.
او با گرامیداشــت هفته بســیج گفت :سیاســت دولت مردمی ،گسترش
دیپلماسی فرهنگی و هنری است و در پناه این دیپلماسی ،موضوع اقتصاد
فرهنگ از اولویتهای کاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی افــزود :مــا در یک ســال گذشــته حجم
ی و گســترش تعامــات اقتصــادی فرهنگــی را افزایــش
ارتباطــات فرهنگــ 
دادیم و درهمه کشــورهای هدف از جمله کشــورهای منطقه ،جهان اسالم،
همسایگان و همچنین کشورهای آفریقایی این موضوع را دنبال میکنیم.
ëëشــبکههای تروریســتی بــا هزینههــای نجومــی بهدنبــال مبــارزه بــا تمــام
دلخوشیهایجامعهایرانیهستند
وزیرفرهنگ و ارشــاد اســامی همچنین در ســومین همایش سراســری

شش برش بزرگ از جنگ جهانی دوم

یکی از درخشانترین مستندها درباره جنگ جهانی
ی اســت به همین نــام ،یعنی
دوم ،ســریال مســتند 
پیشنهاد
«جنگ جهانی دوم» که داستان کامل جنگ جهانی
دوم را بــا تصاویــری کمیــاب و دیــده نشــده ،اســناد
آرمین سعیدیکیا
رسمی ،تکنیکهای مدرن رنگ آمیزی ،مدرنترین
منتقد
نقشــه زمیــن و گرافیکهــای ماهــوارهای بــه تصویر
میکشــد .این ســریال شش قســمتی که میتوان آن
را خالصه شــده مســتند «جهان در آتش» دانســت موضوعات مختلف را با
تصاویــری بکــر و ضبط شــده از این جنگ روایت میکنــد و از ویژگیهای آن
میتــوان بــه پخش صحنههایی از جنگ اشــاره کرد که تا قبــل از این از هیچ
منبعی منتشر نشده بود و حاال بعد از گذشت سالها شورای امنیت جهانی
مجوز نمایش آن را صادر کرده اســت .حتماً میدانید که جنگ جهانی دوم
با بلندپروازی دیوانهوار آدولف هیتلر شــروع شــد و ظرف  ۶سال بیش از ۷۰
میلیــون انســان را که  ۵۰میلیــون نفرشــان غیرنظامی بودند ،بــه کام مرگ
کشــاند و میلیونهــا نفــر را زخمــی و آواره کــرد .اگــر عالقهمند بــه این حوزه
هســتید خیلی ســاده و راحت میشود به شــما این مینی سریال را که در کنار
توگوهایی با زنان و مردانی کــه درگیر جنگ بودهاند
تصاویــر بکر شــامل گف 
پیشــنهاد داد .تصاویــر و گفتوگوهایی واقعی و تکاندهنــده از دل جنگ .تا
قبل از انتشــار این فیلم مردم جنگ را سیاهوسفید دیده بودند اما این فیلم
به تصاویر مهیب جنگ،
رنــگ و عمــق بخشــید
و خــأ بزرگــی را پــر کرد.
البته بیشتر تصاویر رنگی
مربوط به اروپــا و حوالی
اقیانــوس آرام اســت و
اگر طرفــدار جبهه غرب
یــا آفریقــا باشــید ،چیــز
رنگی زیادی دستتان را
نخواهد گرفــت .با وجود
ایــن تصاویــر آرشــیوی
مربــوط بــه مناطــق
تحــت اشــغال نازیهــا
بســیار تأثیرگــذار اســت.
ایــن فیلم مســتند که به
کارگردانی ایزابل کالرک
و دانیل کســتل ســاخته شدهاســت برای اولین بار از آگوست  ۲۰۰۹روی آنتن
تلویزیونهــا رفــت و پس از آن در  ۲۳ســپتامبر  ۲۰۰۹به صــورت دیویدی
منتشر شد .میگویند برای ساخت این مستند نزدیک به  700ساعت تصویر
از سراســر جهان گــردآوری و تحقیقات آن به مــورگان بریه ،تاریخنگار و تیم
ده نفرهاش سپرده شد و آنها از آوریل  ۲۰۰۷تا آوریل  ۲۰۰۹به مدت دوسال
روی ایــن موضــوع تحقیــق کردنــد .دانیل کســتل یکــی از اعضای ایــن گروه
تحقیقاتی گفته اســت« :انتخاب ۳۶۰دقیقه تصویر از میان ســاعتها راش
مثل «ســوگواری» اســت و البته نیمی از راشها هم منتشر نشد ه و فقط یک
سوم این راشها رنگی شدهاست ».نکته جالب توجه اینکه قسمت اول این
مجموعه  ۶٫۵میلیون بیننده تلویزیونی داشــت و قســمت دومش هم نگاه
بیش از  ۸میلیون مخاطب را جلب کرد.

مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانها که شامگاه سهشنبه در مجتمع
فرهنگی «باغ زیبا» برگزار شد ،با اشاره به فراز و فرودهای مدیریت در حوزه
فرهنــگ گفت :مدیــر جهادی و انقالبی نه تنها پیشــبرد اهــداف را صرفاً به
مســائل بودجهای گره نمیزند بلکه در مواجهه با محدودیتها از خالقیت
خــود نهایــت بهره را بــرای تبدیل تهدیدات به فرصت خواهد برد تا مســیر
تحقق اهداف متعالی حوزه فرهنگ انقالب اسالمی هموار باشد.
محمدمهدی اســماعیلی ادامه داد :از سویی شــبکههای تروریستی این
روزهــا با هزینههــای نجومی بهدنبال مبارزه با تمام دلخوشــیهای جامعه
ایرانی هســتند تا به هدف شــوم خــود در ایجاد فضای ناامیــدی ملت ایران
دســت پیــدا کننــد کــه همــواره بــا بصیــرت و
هوشــیاری مــردم ایــن دسیســههای دشــمن
نقــش برآب خواهد شــد ،البته در این شــرایط
حساس جنگ رسانهای ،راحتطلبی و پشت
میزنشینی از ســوی مدیران انقالبی و جهادی
به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
او در ادامــه بــه اهتمــام وزارت فرهنــگ و
ارشــاد اســامی در دوره جدید مبنی بر تعالی
اقتصاد فرهنگ و هنر گفت :یکی از مهمترین
سرفصلهای برنامه تحولی دولت مردمی در
حوزه فرهنگ ،مربوط به اقتصاد فرهنگ بوده است و از همان ابتدا در حوزه
اقتصــاد فرهنــگ ،تکالیف متعددی برای وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی
پیشبینی شده است و وزارت فرهنگ با قدرت امور مربوطه را پیش میبرد.
اســماعیلی در بخــش دیگری از ســخنان خود به اهمیــت برپایی منظم
برنامههــای مختلــف فرهنگــی و هنــری اشــاره کــرد و گفت :تقویت نشــاط
اجتماعــی یکــی از مهمتریــن راههــای مقابله بــا فتنهانگیزی دشــمنان در
دوقطبیســازی جامعه به شــمار میرود که در ایجاد این نشــاط اجتماعی،
برپایــی رویدادهای فرهنگی و هنری با حضور اقشــار مختلف جامعه نقش
پررنگی ایفا خواهد کرد.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در پایان ضمن اشاره به دستاوردهای
سفرهای استانی خود گفت :دولت مردمی بهدنبال ایجاد فرصتهای برابر
با نگاهی عادالنه برای اهالی فرهنگ و هنر در نقاط مختلف کشور است و بر
همین اساس تحقق عدالت فرهنگی از اهداف اصلی و مهم وزارت فرهنگ
در دوره جدید به شمار میرود.

نقدیکشعرازشاعریمحبوب

اولیــن کتابهایــی کــه در کودکی ،پــدرم برایم
میخریــد اثــر اســتاد مصطفی رحماندوســت
یادداشت
بــود .در عالــم کودکــی نــام نویســنده را برایــم
میخواندنــد .بــه همیــن دلیل تا همیــن امروز
که روانشــناس کــودک شــدم و در حال نگارش
این متن هســتم ،حتی نوشتن نام ایشان برایم
تداعیکننــده حســی زیبا و خاطرهانگیز اســت؛
حالتی که نشان از ارتباط معنایی واژگان دوران
کودکــی با حس و حال بزرگســالی دارد .بیشــتر
صدیقه عاشوری
روانشناس و عضو
ما این تجربه را داشــتهایم کــه تصاویر ،واژگان،
انجمن کودک و رسانه
صداهــا ،رنگهــا و ...دوران کودکــی ،معانــی و
حسشــان را در ناخودآگاهمان حفظ کرده باشند ،همان حسی که نام
نوســتالژی بر آن نهادهایــم و برایش گاهی دلتنگ میشــویم  .باوجود
ارادتم به مصطفی رحماندوست و قدردانی از آثاری که برایمان خلق
کردهاند ،چندی قبل شــعری از ایشــان منتشر شــد که گویی این تجربه
آشــنای تأثیر واژگان دوران کودکی بر ناخودآگاهمان را نادیده انگاشــته
است .در این شعر که در کتاب ترانههای نوازش آمده است ،مادری به
نوازش کالمی پســر کوچکش میپردازد و در حین قربان صدقه رفتن،
خطاب به او میگوید« :بزرگ بشــه زن بگیره ،عروس برای من بگیره،
خودش کنارم بشینه ،زنش برام میز میچینه ،آب میآره ،نون میآره،
پلو و فســنجون میآره ».در واقع این شــاعر محبــوب کودکیهایمان با
این شــعر خیلی واضح بیان میکند که فرزندم ،به خاطر داشــته باش
یکــی از کارکردهای همســر آینده تو ،خدمترســانی به مــن در جایگاه
مادرشــوهر اســت و حتی در این مســیر ،نیاز نیســت تو همراه او باشی.
تــو میتوانــی در کنــار من بنشــینی و دســت به ســیاه و ســفید نزنی ،او
خــودش میز را میچیند و خدمترســانی میکند .در این شــعر عالوه
بــر خودبینــی مادر ،کــه دیگــران را در خدمــت خود میخواهــد ،گویی
مــادر فرزنــدی را بزرگ میکنــد و انتظــار دارد انتخابهــای فرزندش
در راســتای تأمین نیازهای خودش باشــد .نوعی نگاه معاملهگرانه که
پیامهای ناخودآگاه اشــتباهی را به ذهن کودکان وارد میکند .استاد در
جایی در دفاع از شعرشــان گفتند؛ کسانی که این شعر را نقد میکنند،
اصالً دنیای کودک را به رســمیت نمیشناســند و حال ســؤال من این
است که بر چه اساس این نظر را در مورد منتقدان دارند؟ فرض کنید
کودکــی شــعرتان را میخوانــد و همــراه آن تصویرســازی میکند و در
ذهنش قاعدتاً این محتوا مینشــیند که من با عروس آوردن میتوانم
ل کنم ،این درخواســت مادر از من اســت .حال چه
مــادرم را خوشــحا 
عروســی؟ آن کــه برایــش میــز بچینــد و آب بیــاورد و ...بعد از ســالها
کودک بزرگ میشــود ،شــعرتان شاید یادش نباشــد ،اما آیا مفهومی
که اندوخته ،یعنی اینکه خوشحالی مادر در گرو آوردن چنین عروسی
اســت ،از الیههای زیرین روان او حذف میشود؟ اگر چنین باشد ،پس
به چه دلیل ما برای آموزش فرهنگ ،هنر ،ادبیات و ...در این حد زمان
برای کودکان میگذاریم؟ آیا در این صورت کارمان بیهوده نیست؟
در پایان باز هم ضمن ابراز ارادت به این شــاعر ارجمند ،از انتشــارات
کانــون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان ،که ناشــر این کتاب اســت،
تقاضا دارم این نقد صمیمانه را بپذیرند و دقت بیشــتری در نشــر آثار
کودکان داشته باشند.

انیمیشن سینمایی «لوپتو» به کارگردانی عباس عسکری
عکس و تهیهکنندگی محمدحســین صادقی و احســان کاوه ،به
نوشت
بخش رقابتی ســومین دوره جشنواره جهانی کیدز سینما
راه یافت .این جشــنواره که از  ۱۱آذر ماه جاری در شــهر بمبئی کشور هند
برگزار میشــود ،به فیلمهایی با محوریت کودکان و با شــعار آینده بهتر
برایکودکانمیپردازد/.فارس

عیب پوشی ،فضیلتی برای
پایداری زندگی

گاهــی به دلیل رفتار مشــکوک
یکــی از زوجین ،طــرف مقابل
آیین
درصــدد یافتن رمزگوشــی وی
و وارســی آن برآمده ،این کار را
الزم و حــق خود میداند .حال
اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری
آنکه کنترل گوشی هرکسی ولو
بــا نســبت همســری ،رفتــاری
نامناســب و موجــب آســیب و مشــکالت زیــادی در
زندگی مشــترک خواهد بود که کارشناســان از زوایای
مختلــف به آسیبشناســی آن پرداختهانــد .دراینجا
ما برآن هســتیم تا موضوع را از منظر اخالق اسالمی
مورد دقت نظر قرار داده و در یادداشتی کوتاه به اهم
نکات آن اشاره نماییم.
رعایتهــای شــرعی سرکشــی بــه حریــم خصوصی
افــراد را بــا هر نســبتی ،رفتاری نامناســب تلقی کرده
و مجــاز نمیدانــد .زیرا در موجهترین حالت ،کشــف
ســرنخهایی از رفتــار فرازناشــویی از شــریک زندگــی
خواهــد بــود کــه در این صــورت هم اخالق اســامی
برتعــرض بــه حریــم خصوصــی همســر صحــه
نمیگذارد.
چــرا که این کار عالوه بر نشــانه رفتــن اصل زندگی با
متزلــزل کــردن پایههــای آن و پیش کشــیدن مســیر
جدایــی و طــاق ،فرصــت بازگشــت و توبــه را از فرد
خاطــی گرفتــه و او را به راه ضاللت و گمراهی ســوق
می دهد.
امــام صــادق(ع) دراین ارتبــاط میفرمایــد« :هرگاه
بنــدهای خالصانــه توبــه کنــد خداونــد او را دوســت
میدارد ،ســپس (خطاهای) او را میپوشــاند ».کالم
وحــی نیز براین گفته امام صادق(ع) صحه گذاشــته
و تصریــح میکنــد« :خدا افشــای بدیهــای دیگران
را دوســت نــدارد ،جز برای کســی که مورد ســتم قرار
گرفتــه اســت (کــه بــر ســتمدیده بــرای دفــع ســتم،
افشــای بدیهای ســتمکار جایز اســت) و خدا شنوا و
داناست( ».نسا)148/
کلمــه «ســوء» در ایــن آیــه ناظــر به کشــف و افشــای
هرگونــه بــدی و زشــتی بــوده و منظــور از «افشــای
بدیهای اشخاص» اختصاص به غیبت و بدگویی از
آنان ندارد و کشــف گناهانی که موجب هتک حرمت
افراد و گرفته شــدن فرصت هدایت از آنان شــود نیز
مرضی و مطلوب حق تعالی نخواهد بود.
هــر انســانی نقــاط ضعفــی دارد کــه از نظــر دیگران
پنهان اســت ،اگر بنا شــود ایــن عیوب اظهــار و برمال
شــوند ،روح بدبینی بر سراســر جامعه سایهافکنده و
روابط افراد با یکدیگر با مشــکل مواجه خواهد شــد.
از این رو ،خداوند که خود را «ســتار العیوب» نامیده،
دوســت ندارد افراد نسبت به یکدیگر پردهدری کنند
و آبروی یکدیگر را ببرند.
در ادامــه همیــن آیه خداوند ســتمدیدگان را اســتثنا
کرده ،میفرماید« :مگر کســی که مظلوم واقع شــده
اســت» (اَِّل َم ْ
ــن ُظل َ
ِــم) .چنین افرادی بــرای دفاع از
ظلــم ظالم حــق دارند اقــدام به
خویشــتن در برابــر ِ
اظهار مظالم و ســتمگریها نمــوده و ضمن مذمت
ستمگر نســبت به احقاق حق خود بکوشند .در واقع
این اســتثنا برای آن اســت که این اصل اخالقی مورد
سوءاســتفاده ظالمــان و ســتمگران واقــع نشــود .واال
افشــای عیوب و معاصی افراد ،به هر شــکل که باشد
خالف و غیرمجاز اســت زیرا درعمل منجر به از بین
رفتــن حرمــت گنــاه و اشــاعه آن خواهــد شــد .آیین
اسالم توبه را فرصتی برای جبران لغزشها و خطاها
قــرار داده اســت که در صورت افشــای گناهــان دیگر
کســی مایل به توبه و بازگشــت نخواهد بود و چه بسا
به آن گناه به طور آشکار و علنی مبادرت خواهد کرد.
قــرآن کریــم بــا تصریــح برایــن مفهــوم میفرمایــد
مردم با
«کســانی که دوست دارند زشــتیها در میان ِ
ایمان شــیوع یابــد ،در دنیا و آخــرت عذابی دردناک
خواهنــد داشــت و خداوند چیــزی را میداند و شــما
نمیدانید( ».نور )19 /فحشا در لغت به افعالی گفته
میشود که قباحت و زشتی آنها بزرگ باشد.
همچنین بزرگان دین گناه را به آتش تشبیه کردهاند،
هنگامــی که در کانون خانوادهای آتش روشــن شــود،
بایــد ســعی و تالش کــرد که آتش خاموش شــود و یا
دســتکم محاصره گردد؛ اما اگر بــه آتش دامن زده
شــده و آن را از نقطــهای به نقطه دیگر ببریم ،حریق
همه جا را فرا خواهد گرفت و کسی قادر به کنترل آن
نخواهد بود.
با این توضیحات ســرک کشیدن به گوشی یکدیگر در
زندگی زناشــویی نه تنها عاقبت خوشی دربر نداشته
و بــه اصــاح رفتــاری منجــر نمیشــود ،بلکــه کانون
زندگــی را نیــزاز هــم پاشــیده و فرصــت جبــران و در
مســیر اصالح قرار گرفتن را از یک نهاد انسانی سلب
مینماید.

