«آقای الف» اولین فیلم سه بعدی سینمای ایران را بازی کرد

این اثر اولین فیلم ســه بعدی تاریخ ســینمای ایران محصول سال  1391در ژانر کمدی خانوادگی است که پوریا پور سرخ ،لیال
اوتادی ،نیما شــاهرخ شاهی ،شــاهین نجومی ،مهران رجبی ،خشایار راد ،مهدی فقیه و مهدی مقدم در آن نقش آفرینی کرده اند.
ســینمایی « آقای الف» روایت داســتان زندگی و کاری امیر ادیب ،تاجر جوان ایرانی است که قرار است در مزایده بزرگ بورس
شــرکت کند و با شــخصی روبرو میشود که به او می گوید تا دو هفته دیگر خواهد مرد...

یادداشت :

سیره رفتارمعصومین علیهم السالم
در خانواده

قســمت دوم ســیره رفتارمعصومیــن
علیهــم الســام در خانــواده

آسیب شناسی خانواده

 )۶اهميــت انتخاب نــام نيك براي فرزندان
ابوهــارون گويــد :هــم نشــين امــام
صادق(عليهالســام) بــودم .چنــد روزي بــه
خدمــت آن حضــرت نرفتــم .پــس از آ نكــه بــه
ديــدارش رفتــم ،فرمــود :چنــد روزي اســت كــه
تــو را نديــد هام؟» عــرض كــردم :خداونــد فرزنــدي
بــه مــن بخشــیده اســت .فرمــود :خــدا قدمــش را
بــر تــو مبــارك قــرار دهــد .بــراي او چــه نامــي
انتخــاب كــرد هاي؟ گفتــم :نامــش را «محمــد»
گذاشــتم .حضــرت بــا گونههايــش بــه طــرف زميــن
رو كــرد و گفــت :محمــد ،محمــد ،و بــه انــداز هاي
خــم شــد كــه نزديــك بــود صورتــش بــه زميــن
برســد .ســپس فرمــود :جانــم و فرزندانــم و اهــل
بيتــم و پــدرم و همــه اهــل زميــن فــداي رســول
خدا(صلــي اهلل عليــه و آلــه) بــاد! آ نگاه فرمــود:
بــه كــودك دشــنام مــده .او را كتــك نــزن و بــه او
بــدي نكــن و بــدان كــه «در روي زميــن خانــهاي
نيســت كــه نــام «محمــد» در آن باشــد ،مگــر آن
كــه هــر روز از لــوث شــيطان پــاك ميشــود».
)۷ارزش آراســتگي و پيراســتگي در زندگــي
مشــتر ك
حســن بــن جهــم ميگويــد :حضــرت موســي بــن
جعفر(عليهالســام) را ديــدم كــه خضــاب كــرده
بــود بــا شــگفتي از علــت آن پرســيدم .فرمــود:
توجــه مــرد بــه آراســتن ســر و صــورت و لبــاس
بــر عفــت زن را زیــاد مــی کنــد .زنــان بســياري
بــه دليــل بيتفاوتــي شوهرانشــان از جــاده
عفــاف ،قــدم بيــرون نهاد هانــد .ســپس فرمــود:
آيــا دوســت داري همســرت را ژوليــده و در هــم و
بــر هــم ببينــي؟ گفتــم :نــه .فرمــود :او هــم ماننــد
توســت و دوســت نــدارد همســر خــود را كثيــف و
ژوليــده ببينــد .همانــا پاكيزگــي و بــه كاربــردن
عطــر و اصــاح ســر و صــورت از اخــاق پيامبــران
اســت.
 )۸پاداش عدالــت ميان فرزندان
زنــي بــا دو فرزنــد كوچكــش بــر عايشــه ،همســر
رســول خدا(صلــي اهلل عليــه و آلــه) وارد شــد.
عايشــه ســه دانــه خرمــا بــه زن داد .مــادر بــه هــر
يــك از بچههــا ،يــك دانــه خرمــا داد .خرمــاي
ديگــر را نيــز نصــف كــرد و نيمــي از آن را بــه هــر
يــك از بچههــا داد .چــون پيامبر(صلــي اهلل عليــه
و آلــه) بــه خانــه برگشــت ،عايشــه جريــان را بــراي
آن حضــرت تعريــف كــرد .پيامبــر اكرم(صلــي اهلل
عليــه و آلــه) فرمــود :آيــا از كار آن زن تعجــب
كــردي؟ خــدا بــه دليــل رعايــت عدالــت و
مســاوات ،آن زن را بــه بهشــت خواهــد بــرد
)۹محبــت به فرزندان
روزي رســول خدا(صلــي اهلل عليــه و آلــه)،
امــام حســن و امــام حسين(عليهماالســام) را
ميبوســيد .مــردي كــه حاضــر بــود ،گفــت:
مــن ده فرزنــد دارم كــه هيــچ يــك از آنــان را
نبوســيد هام .پيامبر(صلــي اهلل عليــه و آلــه) فرمــود:
كســي كــه رحــم نكنــد ،بــر او رحــم نميشــود.
آســيب شناسي خانواده
كاركــرد نهــاد خانــواده در نيــم قــرن گذشــته بــه
طــور عــام و در دو يــا ســه دهــه گذشــته بــه طــور
خــاص دســتخوش دگرگونيهــاي فراوانــي شــده
اســت .ايــن دگرگونيهــا كــه بيشتــر بــه دليــل
دگرگونــي در رابطههــاي شــغلي ،اجتماعــي و
اقتصــادي ،صنعتــي شــدن ،مهاجر تهــاي گســترده،
پيشــرفتهاي اطالعاتــي و نــرم افــزاري ،پيدايــش
رايانههــا و ماهوار ههــا و ...صــورت پذيرفتــه ،بــر
جنبههــاي عملكــردي ،ســاختاري و ارزشــي در
نهــاد خانــواده اثــر گذاشــته اســت .هميــن مســأله
بــه بيتفاوتــي اعضــاي خانــواده در پــاي بنــدي
بــه نظــام ارزشــي و قانــون مند يهــاي متعــارف
خانواد ههــا انجاميــده و بــر جدايــي نســل نوجــوان
و جــوان از نســل پيشــين ،يعنــي پــدر و مــادر
افــزوده اســت .ايــن دگرگونيهــا بــه ويــژه در دو
دهــه گذشــته ،رونــد شــتاب آلود هتــري يافتــه
و آســيبهايي را متوجــه ســامت ،اقتــدار و
كاركــرد خانــواده ســاخته اســت .مهمتريــن ايــن
دگرگونيهــا عبارتنــد از:
 )۱دگرگونــي نظــام ارز شهــاي پــدر و مــادر و
فرزنــدان
يكــي از ريشــههاي گسســتن پيونــد فرزنــدان بــا
پــدر و مــادر  ،اختالفــي اســت كــه در گــذر تاريــخ
ميــان نس ـلها پديــد ميآيــد؛ يعنــي نســل پيشــين
مــيرود و نســل نــو ميآيــد .چــون نســل جديــد
نميتوانــد بــه ارز شهــا ،مســايل ،آداب ،عاد تهــا،
جهــان بينــي و آن چــه بــه نســل پيشــين مربــوط
اســت ،صــد در صــد وفــادار بمانــد ،نســبت بــه
ارز شهــاي گذشــته ترديــد ميكنــد .بنابرايــن،
مســايل تــاز هاي برايــش رخ مينمايــد.
امــروزه دگرگونــي در نظــام ارزش و شــيو ههاي
رفتــاري ،زمينههــاي فرهنگــي و در نتيجــه،
فاصلــه افتــادن ميــان نســلها بيــش از هــر
زمــان ديگــري در جهــان گســترش يافتــه اســت.
نوجوانــان ،جوانــان و گرو ههــاي ســني تــا 24
ســال بــه عنــوان قشــرهاي اثــر پذيــر بيــش
از ديگــر قشــرهاي اجتماعــي در معــرض ايــن
دگرگونيهــا قــرار دارنــد.

ـد ارزش هــا (اخالقــى) :و درود خــدا بــر او ،فرمــود :بخــل
شــناخت ضـ ّ
ننــگ و تــرس نقصــان اســت .و تهيدســتى مــرد زيــرك را در برهــان
كنــد مــى ســازد ،و انســان تهيدســت در شــهر خويــش نيــز بيگانــه
اســت .امام(علیــه الســام) در ایــن حکمــت واال بــه چهــار نقطــه ضعف
اخالقــى و اجتماعــى انســان اشــاره مــى کنــد و آثــار ســوء هــر یــک
را بــر مــى شــمرد تــا همــگان از آنهــا فاصلــه بگیرنــد .نخســت مــى
فرمایــد« :بخــل ننــگ اســت» (ال ْ ُبخْ ـ ُ
ـار) .بخل آن اســت که انســان
ـل َعـ ٌ
حاضــر نباشــد چیــزى از مواهب خــداداد را در اختیــار دیگــران بگذارد،
هرچنــد امکانــات او بســیار بیــش از نیازهــاى او باشــد و نقطــه مقابــل
آن ســخاوت و کــرم اســت کــه گاه ســبب مــى شــود انســان حتــى
وســائل مــورد نیــاز خــود را بــه دیگــران ببخشــد و خــود بــه کمتریــن
مواهــب حیــات قناعــت کنــد .عــار بــودن بخــل و افتخــار بــودن کــرم
و ســخاوت بــر کســى پوشــیده نیســت ،زیــرا اوالً بخــل ســبب نفــرت
مــردم از بخیــل مــى شــود و افــراد نزدیــک و دور از او فاصلــه مــى
گیرنــد و ثانیــا بخــل ســبب ســنگدلى و قســاوت اســت ،زیــرا بخیــل
نالــه مســتمندان را مــى شــنود و چهــره رقــت بــار آنهــا را مــى بینــد
و در عیــن حــال بــه آنهــا کمکــى نمــى کنــد و ایــن مایــه قســاوت
اســت .ثالثــا بخــل ســبب مى شــود کــه بســیارى از منابــع اقتصــادى از
گــردش تجــارى ســالم خــارج شــود و بــه صــورت کنــز و اندوختــه در
آیــد در حالــى کــه گــروه هایــى در جامعــه ممکــن اســت بــه آن نیــاز
داشــته باشــند .رابعـاً افــراد بخیــل گاه بــه زن و فرزنــد خــود نیــز تنــگ
و ســخت مــى گیرنــد بــه انــدازه اى کــه مــرگ او را آرزو مــى کننــد
و ایــن عــار و ننــگ دیگــرى اســت .خامســا افــراد بخیــل بــه ســبب
دلبســتگى فــوق العــاده غیــر منطقــى به مــال و ثروتشــان از نظــر تفکر
اجتماعــى بســیار ضعیــف و ناتواننــد و ایــن هــم ننــگ و عــار دیگــرى
اســت ،لــذا امام(علیــه الســام) در عهدنامــه معــروف مالــک اشــتر بــه
او توصیــه مــى کنــد کــه هرگــز بخیــل را در مشــورت خــود دخالــت
ندهــد کــه او را بــه تــرک حــق دعــوت مــى کنــد و از تهــى دســتى و
ِک بَخِ یـ ً
ا یَ ْعـد ُِل بِـ َ
ـورت َ
ـن
ـک َعـ ِ
فقــر مــى ترســاند (الَ ت ُْدخِ لَـ َّ
ـن فِــی َمشُ ـ َ
ـد َ
ک ال ْ َف ْقــر) .داســتان هایــى کــه از بخیالن و ســخاوتمندان
ـل َویَ ِعـ ُ
الْفَضْ ـ ِ
در تاریــخ مانــده دلیــل روشــنى بــر گفتــار امام(علیــه الســام) اســت،
هرچنــد گاهــى ایــن داســتان هــا مبالغــه آمیــز اســت از جملــه دربــاره

روزنامه صبح ایران  /سال نهم  -شماره 592
 5اسفند ماه / 1399با ما همراه شوید

5

www.serajonline.com - @serajname

فرهنگ و هنر

ترجمه و شرح حکمت  3نهج البالغه :نکوهش بخل و ترس و فقر
«محمــد بــن یحیــى» کــه بــر خــاف باقــى برامکــه فــوق العــاده
بخیــل بــود نوشــته انــد کــه پــدرش بــه یکــى از خــواص او گفــت:
تــو چگونــه از دوســتان نزدیــک «محمــد بــن یحیــى» هســتى در
حالــى کــه لباســت پــاره شــده؟ گفــت :ســوزنى کــه پارگــى لبــاس
را بــا آن بــدوزم نــدارم و اگــر «محمــد بــن یحیــى» خانه اى داشــته
باشــد بــه وســعت فاصلــه میــان بغــداد و نوبهمملو از ســوزن ســپس
جبرئیــل و میکائیــل نــزد او آینــد و یعقــوب نبــى را بــه عنــوان
ضامــن حاضــر کننــد و از او بخواهنــد ســوزنى بــه عنــوان عاریــت
دهــد تــا پیراهــن پــاره شــده یوســف را بدوزنــد او هرگــز چنیــن
کارى نخواهــد کرد.امام(علیــه الســام) در یکــى دیگــر از ایــن
کلمــات قصــار (حکمــت  )378ســخن بســیار جامعــى دربــاره بخل
فرمــود آنجــا کــه مــى فرمایــد« :ال ْ ُبخْ ـ ُ
ـع ل َِم َســاوِئِ ال ْ ُع ُیــوبِ
ـل َجا ِمـ ٌ
َو ُهـ َو ِز َمــا ٌم یُ َقــا ُد ب ِـ ِه إِلَــى ُک ِّل ُســوءبخل تمــام عیــوب را در بــر دارد
و انســان را بــه ســوى هــر بــدى و زشــتى مــى کشــاند» .در حدیــث
دیگــرى از امــام علــى بــن موســى الرضا(علیه الســام) مــى خوانیم:
«ال ْ ُبخْ ـ ُ
ـرض بخــل آبــروى انســان را بــر بــاد مــى دهد».
ـل یُ َمـزِّقُ ال ْ ِعـ ْ
بــه همیــن دلیــل در کالم بعضــى از بــزرگان آمــده اســت« :أبْخَ ـ ُ
ـل
ـم بِع ِْرضِ ـ ِه بخیــل تریــن مــردم در مــورد مــال
ال ّنـ ِ
ـاس ب ِمال ِـ ِه ْ
أج َو ُد ُهـ ْ
خــود ســخاوتمندترین آنهــا در مــورد آبــروى خویــش اســت» .آنگاه
امــام بــه رذیلــه دوم اخالقــى اشــاره کــرده مــى فرمایــد« :تــرس
ـن َم ْنق ََص ـ ٌة) .افــراد ترســو هرگــز
مایــه نقصــان مــى شــود ( َوال ْ ُج ْبـ ُ
نمــى تواننــد از قابلیــت هــا ،شایســتگى هــا و اســتعدادهاى خــود
اســتفاده کننــد و نتیجــه آن عقــب ماندگــى در زندگــى اســت .بــه
عــاوه هنگامــى کــه دیــن و جــان و نامــوس و کشــور آنهــا بــه خطر
بیفتــد از جهــاد ابــا دارنــد و بــه جــاى ایــن کــه در صــف مجاهــدان
باشــند در صــف قاعــدان و بیمــاران و از کار افتــادگان و کــودکان
قــرار مــى گیرنــد .هرگــز هیــچ آدم ترســویى بــه مقامــى نرســیده
نــه کشــف مهمى کــرده نــه پیــروزى چشــمگیرى بــه دســت آورده
و نــه بــه قلــه هــاى کمــال رســیده اســت .از ایــن رو در حدیثــى از
ـن َر ُجـ ٌ
ـح
امــام باقر(علیــه الســام) مــى خوانیــم« :الَ یُ ْؤ َمـ ُ
ـل فِیـ ِه الشُّ ـ ُّ
ـن َج َبانـاً َوالَ َح ِریصـاً َوالَ شَ ــحِ یحاً
َوال ْ َح َسـ ُ
ـون ال ْ ُم ْؤ ِمـ ُ
ـن َوالَ یَ ُکـ ُ
ـد َوال ْ ُج ْبـ ُ

هیــچ یــک از کســانى کــه داراى بخــل و حســد و جبــن باشــند بــه
حقیقــت ایمــان نمــى رســند و مؤمــن ترســو و بخیــل و حریــص
نخواهــد بود».حتــى امیــر مؤمنــان على(علیــه الســام) بــه مالــک
اشــتر توصیــه مــى کنــد «کــه هرگــز افــراد ترســو را بــه حــوزه
ِک بَخِ یــ ً
ــن فِــی َمشــ َو َرت َ
ا...
مشــاوران خــود راه مــده» ( َوالَ ت ُْدخِ لَ َّ
َو الَ َج َبانـاً) و همــان گونــه کــه امام(علیــه الســام) در نامــه مالــک
اشــتر اشــاره فرمــوده سرچشــمه جبــن و تــرس ســوء ظــن بــه ذات
پــاک پــروردگار اســت ،زیــرا مــى دانیــم خداونــد بــه افــراد بــا ایمان
وعــده داده کــه مــن شــما را تنهــا نمــى گــذارم بــه جنگ مشــکالت
برویــد و از مــن یــارى بطلبیــد .آن گاه امــام در ســومین جملــه
اشــاره بــه آثــار فقــر در زندگــى انســان هــا مــى کنــد و مــى فرماید:
«فقــر شــخص زیــرک را از بیــان دلیلــش گنــگ مــى ســازد» ( َو
ـن ُح َّج ِت ـهِ) .اشــاره بــه ایــن کــه از یــک
س الْفَطِ ـ َ
ـن َعـ ْ
ـر یُخْ ـ ِر ُ
ال ْ َف ْقـ ُ
ســو افــراد فقیــر در خــود احســاس حقــارت مــى کننــد و هر انــدازه
َفطِ ــن و باهــوش باشــند بــر اثــر ایــن احســاس حقــارت از گفتــن
حــرف حســاب خــود و دفــاع از حقــوق خویشــتن بــاز مــى ماننــد و
از ســوى دیگــر چــون مــى داننــد بســیارى از مــردم بــراى ســخنان
آنهــا بهایــى قائــل نمى شــوند چون غالبـاً دنیاپرســتند و بــراى افراد
ثروتمنــد شــخصیت قائلنــد همیــن احســاس ســبب مــى شــود کــه
فقیــران نتواننــد حــرف حــق خــود را بیــان کننــد.
دربــاره آثــار ســوء فقــر و تنگدســتى روایــات زیــادى از
معصومین(علیهــم الســام) وارد شــده کــه حتــى فقــر را در ســرحد
کفــر معرفــى کــرده انــد و این به ســبب آن اســت کــه پیــروان خود
را بــراى مبــارزه بــا فقــر تشــجیع کننــد .در دنیــاى امــروز نیــز در
مقیاســه اى عظیــم ایــن حقیقــت بــه چشــم مــى خــورد کــه دولت
هــاى ثروتمنــد و زورگــو بــا شــجاعت ســخنان باطــل خــود را همــه
جــا مطــرح مــى کننــد در حالــى کــه دولت هــاى فقیــر از رســاندن
حــرف حســاب خــود بــه گــوش جهانیــان عاجزنــد .البتــه ایــن اصل
اســتثنائاتى نیــز دارد افــراد فقیــرى را مــى شناســیم کــه همچــون
ابــوذر شــجاعانه بــه مبــارزه بــا طاغــوت هــاى زمــان برخاســتند و
حجــت خــود را بــر آنهــا تمــام کردنــد هرچنــد ایــن قیــام هــا گاه

بــه قیمــت جــان آنهــا تمــام شــد ولــى ایــن افتخــار را در تاریــخ
بــراى خــود ثبــت کردنــد کــه در صــف اول از صفــوف مبــارزان
راه حــق بودنــد .اگــر در بعضــى از روایــات مدحــى از فقــر شــده و
پیغمبــر اکرم(صلــى اهلل علیــه وآلــه) آن را فخــر خویــش شــمرده یا
اشــاره بــه فقــر الــى اهلل اســت کــه قــرآن مجیــد بیــان کــرده( :یــا
ـد) و یــا
ـی ال ْ َحمیـ ُ
أَی ُّ َهــا ال ّنـ ُ
ـاس أَن ْ ُتـ ُ
ـم ال ْ ُف َقــرا ُء إِلَــى اللّ َواللّ ُهـ َو ال ْ َغ ِنـ ُّ
اشــاره بــه ســاده زیســتى و قناعــت اســت کــه در ظاهــر شــباهت
بــا فقــر دارد .حضــرت در چهارمیــن و آخریــن جملــه کــه در واقــع
تکمیــل کننــده جملــه ســوم اســت مــى افزایــد« :آن کــس کــه
فقیــر و تنگدســت اســت حتــى در شــهر خــود غریــب اســت»
( َوال ْ ُم ِقـ ُّ
ـب فِــی بَلْ َدت ِـهِ) .زیــرا غریــب کســى اســت که دوســت
ـل َغ ِریـ ٌ
و آشــنایى نــدارد و احســاس تنهایــى مــى کنــد و مــى دانیــم
دنیاپرســتان از افــراد فقیــر و تنگدســت فاصلــه مــى گیرنــد و آنها را
در شــهر خــود غریــب مــى گذارنــد و بــه عکــس ثروتمنــدان حتــى
در بــاد دوردســت از وطنشــان غریــب نیســتند همــان گونــه کــه
شــاعر مــى گویــد :منعــم بــه کــوه و دشــت و بیابــان غریــب نیســت
*** هــر جــا کــه رفــت خیمــه زد و بــارگاه ســاخت دیگــرى مــى
گویــد :آن را کــه بــر مــراد جهــان نیســت دســترس *** در زاد و
بــوم خویــش غریــب اســت و ناشــناس بعضــى میــان فقیــر و ُم ِقـ ّ
ـل
ایــن فــرق را گذاشــتند کــه فقیــر بــه کســى مــى گوینــد کــه در
عیــن فقــر ،فقــر خویــش را نیــز اظهــار مــى کنــد و مقــل کســى
اســت کــه فقیــر اســت و خویشــتن دار .ممکــن اســت ایــن تفــاوت
را از حدیثــى کــه از معصومین(علیهــم الســام) نقــل شــده اســت
گرفتــه باشــند ،زیــرا در حدیثــى از امــام صادق(علیــه الســام) یــا
امــام باقر(علیــه الســام) مــى خوانیــم کــه در پاســخ ایــن ســؤال که
ـد ال ْ ُم ِقـ ِّ
ـل صدقــه کســى
«ج ْهـ ُ
کــدام صدقــه افضــل اســت فرمــودُ :
کــه کــم درآمــد باشــد (و در عیــن تنگدســتى انفــاق کند)» ســپس
کان
ون َعلــى أَنْفُسِ ـ ِه ْم َول َـ ْو َ
ـر َ
بــه ایــن آیــه تمســک فرمــودَ (« :ویُ ْؤثِـ ُ
صاصـ ٌة) دیگــران را بــر خــود مقــدم مــى دارنــد هرچنــد در
ـم خَ َ
ب ِ ِهـ ْ
تنگدســتى باشــند» .ریشــه « ُم ِقـ ّ
ـل» کــه از مــاده «قِلّــت» گرفتــه
شــده ،نشــان مــى دهــد کــه بــا فقیــر متفــاوت اســت.

پیش لرزههای افزایش قیمت نوشتافزار

بــه گفتــه مدیرعامــل مجمــع نوشــتافزار ایرانــی اســامی،
قیمــت صعــودی کاغــذ تأثیــر مســتقیم بــر تولیــدات ایــن
حــوزه میگــذارد و باعــث افزایــش قیمــت  ۳۰درصــدی
خواهــد شــد .افزایــش قیمــت کاغــذ بــاز داغ دل کســانی را
کــه کســب و کارشــان بــه ایــن محصــول گــره خــورده ،تــازه
کــرده اســت .در حالــی کــه پیــش از د یمــاه قیمــت کاغــذ
چنــدان تغییــری نداشــت و در رکــود بــه ســر میبــرد ،در
چنــد هفتــه گذشــته بــا افزایــش چشــمگیری بــه مــرز 600
هــزار تومــان بــرای هــر بنــد رســید .ایــن در حالــی اســت
کــه قیمــت دالر در یــک مــاه اخیــر عمدتــاً ریزشــی بــوده
اســت .بــه گفتــه کارشناســان ،نظارتــی بــر ایــن بــازار صــورت
نمیگیــرد و قیمتهــا بــه خواســته تجــار و براســاس میــل
آنهــا بــاال و پاییــن میشــود.
در چنیــن شــرایطی ،عمــده کســب و کارهــا تحــت تأثیــر ایــن
نوســانات شــدید قیمتــی ،بایــد محصــوالت خــود را بــه بــازار
عرضــه کننــد .تولیدکننــدگان نوشــتافزار کــه در یــک ســال
گذشــته بــه دلیــل نیمــه تعطیــل بــودن مــدارس ،چنــدان
ســال خوبــی را پشــت ســر نگذاشــتهاند ،بــه نظــر میرســد
در آســتانه ورود بــه تولیــد بــرای ســال تحصیلــی آینــده از
ایــن تکانههــای بــازار بیتأثیــر نخواهنــد بــود.

محمــد یقینــی ،مدیرعامــل مجمــع نوشــتافزار ایرانــی
اســامی ،در گفتوگویــی بــا اشــاره بــه ایــن تأثیــر بــر
کیفیــت و میــزان قیمــت تمــام شــده تولیــدات کاغــذی
نوشــتافزار گفــت :افزایــش قیمتهــا از جملــه کاغــذ کــه
جــزو محصــوالت اولیــه در ایــن حــوزه اســت ،بعــد از عیــد
خــود را نشــان خواهــد داد؛ بــه ایــن معنــی کــه در حــال
حاضــر فصــل تولیــد بــرای فعــاالن ایــن حــوزه نیســت ،امــا
بعــد از عیــد کمکــم تولیدکننــدگان مشــغول بــه تولیــد
خواهنــد شــد تــا محصــوالت خــود را بــه شــهریور و مهرمــاه
ســال  1400برســانند ،بــه همیــن دلیــل حــوزه نوش ـتافزار
در ســال آینــده ایــن فشــارها را احســاس خواهنــد کــرد.
وی ادامــه داد :در حــال حاضــر تولیدکننــدگان بــا احتیــاط
بیشــتری کار میکننــد .برخــی از تولیدکننــدگان کــه
مشــغول تولیــد سررســید بــرای ســال جدیــد بودنــد،
فــروش خــود را متوقــف کرد هانــد تــا بــازار را بســنجند.
ایــن فعــال حــوزه تولیــد نوشــتافزار همچنیــن بــه
دالیــل افزایــش یکبــاره قیمــت کاغــذ طــی یــک مــاه
گذشــته اشــاره و اضافــه کــرد :دالیــل متعــددی دارد؛ از
جملــه اینکــه بــازار کاغــذ چنــد وقــت دچــار رکــود شــده
بــود ،امــا بــه دلیــل برگــزاری نمایشــگاه مجــازی کتــاب،

دلیل هجمه به دهنمکی پس از پخش سه قسمت سریال چیست؟
ســریال «دادِســتان» بهنظــر میرســد خواســته و حــرف دل
مــردم کــف خیابــان اســت و بهاعتقــاد بنــده اثــری متفــاوت از
ســریالهای تیپیــکال صداوســیما را رقــم زده اســت .یــن شــبها
ســریال «دادِســتان» روی آنتــن شــبکه ســه ســیما اســت ،ســریالی
متفــاوت از آثــار گذشــته کارگــردان اخراجیهــا و معراجیهــا کــه
بعــد از تجربــه چنــد کار کمــدی در حــوزه جنــگ بهســراغ کاری بــا
فضــای اکشــن و مطالبهگــر رفتــه اســت ،دیالوگهــای سیاســی کــه
مفهــوم عدالــت و مبــارزه بــا فســاد را فریــاد میزنــد .ســیدمحمد
حســینی منتقــد و کارشــناس فرهنگــی دربــاره ســریال «دادِســتان»
گفــت :دربــاره ســریال دو نکتــه اساســی وجــود دارد؛ نخســت اینکــه
ســریال دادِســتان از جنــس دغدغههایــی اســت کــه آقــای دهنمکــی
در حوزههــای مختلــف اعــم از مکتــوب و تصویــری سالهاســت
آنهــا را دنبــال میکنــد و در آثــار قبلــی ساختهشــده ،بــه آنهــا
پرداختــه اســت ،نوعــی دلمشــغولی خــاص خــود فیلمســاز کــه از
ایــن جهــت اتفاقــاً نقطــه قــوت ســریال بهحســاب میآیــد .او
تأکیــد کــرد :بــرای خلــق اثــر هنــری پرداختــن بــه دلمشــغولیهای
شــخصی در صورتــی تأثیــر مثبــت دارد کــه آن دغدغههــا و
دلمشــغولیها حاصــل کنــکاش هنرمنــد از مشــکالت مــردم باشــد
و بهاعتقــاد بنــده مســعود دهنمکــی در برهههــای مختلــف ثابــت
کــرده اســت هــر آنچــه در ذهــن میپرورانــد و تبدیــل بــه دغدغــه
در وجــودش میشــود همــان خواســتههای عمومــی مــردم و بیــان
مشــکالت آنهاســت .ایــن منتقــد ســینما و تلویزیــون تصریــح
کــرد :حــال اینکــه تمــام ایــن دلمشــغولیها تــا چهانــدازه دقیــق
و درســت در کارهایــش از آب درمیآیــد و فــرم آثــارش چقــدر
در خدمــت مضمــون قــرار میگیــرد پدیــدهای دیگــر اســت امــا
در اینکــه موضوعــات تمــام کارهــای دهنمکــی مضامینــی متعالــی
و از جنــس دغدغههــای درســت ،انســانی و آرمانگرایانــه دارد
نمیتــوان شــک کــرد .وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســریال «دادِســتان»
خواســته و حــرف دل مــردم کــف خیابــان اســت ،خاطرنشــان کــرد:
دادِســتان هــم از همیــن جنــس آثــار اســت؛ ســریالی کــه بهنظــر
میرســد خواســته و حــرف دل مــردم کــف خیابــان اســت کــه در
ســریال دهنمکــی خــود را نمایــش میدهــد ،درد مــردم فرودســت
در مواجهــه بــا بــازی کثیــف ناشــی از قــدرت و ایــن بــار اتفاقـاً فــرم
انتخابــی و ســاختار روایــی هــم بــه مــدد مضمــون آمــده و بهاعتقــاد
بنــده اثــری متفــاوت از ســریالهای تیپیــکال صداوســیما را رقــم
زده اســت .حســینی افــزود :نکتــه دوم ســریال دادِســتان ،فــرم
غیرمتعارفــی اســت کــه انتخــاب کــرده اســت ،فرمــی کــه شــبیه بــه
ســریالهای معمــول تلویزیــون نیســت ســریالهایی کــه معمــوالً
یــک موســیقی ثابــت زیرمتــن بهطــور دائــم در گــوش مخاطــب
جــوالن میدهــد و همیشــه در حــال نواختــه شــدن اســت و بــار

عاطفــی در ضمیــر ناخــودآگاه مخاطــب ایجــاد میکنــد ،بــاری
عاطفــی کــه باعــث میشــود حفرههــای موجــود در داســتان،
اشــکاالت فنــی تصویــر و مشــکالت و ناتوانــی کارگردانــی و حتــی
بازیهــا خــودش را نشــان ندهــد و نوعــی تمهیــد رســانهای اســت
کــه در ایــران جــواب داده اســت ،در حالــی کــه در آثــار ســریالی
مــدرن دنیــا ایــن پدیــده رخ نمیدهــد امــا ســریال «دادِســتان»
ایــن کار را نمیکنــد شــبیه دیگــر ســریالهای ســرحال و
جــدی زمــان حاضــر ،ســعی میکنــد روی متــن قدرتمنــدی
ّ
کــه دارد حســاب کنــد و قصــهای کــه بــرای مخاطــب تعریــف
میکنــد بــا تعلیقــی اســت کــه از دل قصــه بیــرون میکشــد.
وی در پاســخ بــه انتقــادی کــه مطــرح شــده اســت و شــعاری
بــودن ســریال کــه برخــی آن را نقطــه ضعــف قلمــداد کردنــد
گفــت :گاهــی اوقــات نــوع بیــان دیالوگهــا و کلمــات بهنحــوی
اســت کــه بهنظــر میرســد شــعاری از آب درآمــده و بیــرون
زده و نســبتی بــا فیلــم برقــرار نمیکنــد در حالــی کــه بایــد
بگویــم از قضــا ایــن انتخــاب درســت کارگــردان اســت ،آقــای
دهنمکــی بهدرســتی تشــخیص داده اســت کانتکســی کــه
قصــد طــرح آن را دارد دانشــگاه ،دانشــجو و اســتاد دانشــگاه
اســت و ســعی کــرده اســت خــود را بــه ادبیــات فاخــر اســتاد
و دانشــجو نزدیــک کنــد نــه لمپنیــزم جــاری در بیــان عمــوم
ســریالهای تلویزیــون کــه مــا آرامآرام بــه آن عــادت کردهایــم.
حســینی تأکیــد کــرد :ایــن نقطــه قــوت اســت و نهتنهــا بیــان
ســریال شــعاری نیســت بهنظــرم ایــن انتخــاب باعــث شــده کار
درخشــانتر از حــد معمــول بــرای مخاطــب باشــد و احتــرام
بــه شــعور مخاطــب گذاشــته شــده کــه در بســتر دانشــگاهی
نــوع بیــان روان دانشــجویی بــا کلمــات دانشــگاهی در خدمــت
مطالبهگــری قــرار گرفتــه اســت ،گویــی دهنمکــی مخاطبــش
جــدی و بــدون روتــوش دانشــگاه دعــوت کــرده
را بــه بخــش
ّ
اســت و بــدون روتــوش و تغییــر عیــن کلمــات جــاری در اتمســفر
دانشــگاه را در دل اثــرش تزریــق میکنــد .ایــن منتقــد ســینما
و تلویزیــون دربــاره فــرم و ریتــم ســریال توضیــح داد :فــرم و
ریتــم تنــدی کــه بــرای جامپکاتهــا ،حرکتهــای دوربیــن،
زیرصداهــا و موســیقی انتخــاب شــده اســت بــه التهــاب جــاری
در فیلــم کمــک میکنــد ،زیــرا موضوعــی کــه انتخــاب شــده
ملتهــب اســت و از رانتخــواری ،آقازادگــی و اتفاقــات پسپــرده
سیاســتبازیهای کثیــف انســانهای نوکیســه مســت قــدرت
کــه اتفاقــاً خبرهــای چــرک و ســیاه ایــن روزهــای افــکار
عمومــی کشــور اســت ،صحبــت میکنــد ضمــن اینکــه دهنمکــی
هوشــمندانه لبــه ماجــرا ایســتاده اســت و محکــم بیــان میکنــد،
از نظــر او و ســریالش اتفاقــاً فســاد در جمهــوری اســامی

عروسکها بهجای سلبریتیها!

برنامــه «شوخیشــوخی» قــرار اســت در ایــام نــوروز هرشــب
برنامــه داشــته باشــد امــا هنــوز تکلیـ ِ
ـف حضــور «ویدئوچــک»
در کنداکتــور عیدانــه تلویزیــون مشــخص نیســت .برنامــه
«شــوخی ،شــوخی» بهکارگردانــی محمــد لقمانیــان مدلــی از
یــک تاکشــو اســت کــه بهجــای ســلبریتیها ،عروســکها
در آن حضــور دارنــد .ایــن برنامــه هــم شــبیه بــه دیگــر کار
تلویزیونــی عبــداهلل روا در شــبکه ورزش اســت« .ویدئوچــک»
همچــون ایــن برنامــه عروســکی بــدون توجــه بــه حضــور
ســلبریتیها نقدهایــی بــه فضــای ورزش دارد و اینجــا
در شــبکه ســه هــم معضــات اجتماعــی و محیــط زیســت
را محــور و ســرمنزل اصلــی «شــوخی شــوخی» قــرار داده
است.عروســکهایی کــه هــم کــودک و نوجــوان و هــم
بزرگســال را درگیــر خــودش کــرده اســت؛ همــان تجربــهای
کــه پیــش از آن ایــرج طهماســب و حمیــد جبلــی و بعدهــا
رامبــد جــوان بــا شــخصیت «جنا بخــان» بــه تلویزیــون

آوردنــد و ثابــت کردنــد عروســک میتوانــد بهعنــوان
کاراکتــر اصلــی برنامههــا و آیتمهــای نمایشــی مفاهیــم
ارزشــمندی را بــه مخاطــب انتقــال دهــد ،البتــه در جایــی
هــم عــاوه بــر آمــوزش و القــا کــردن ،نقــش یــک منتقــد
را هــم بهخوبــی ایفــا کنــد ،همــان کاری را کــه برنامــه
«شوخیشــوخی» بهواســطه عروســکهایش در دســتور
کار قــرار داده و عــاوه بــر شــوخی بــا معضــات اجتماعــی
و زیســتمحیطی ،تأکیــد دارد در محیــط زیســت ســالم،
زندگــی و رفتــار اجتماعــی مــا هــم ســالمتر اســت.این
برنامــه حــدود  20دقیقــه اســت کــه بــا اجــرای عبــداهلل
روا بــا حــدود  40عروســک کــه هیچیــک از آ نهــا مابــهازا
ندارنــد و همــه طراحــی شــد هاند ،پخــش میشــود .مجــری
ایــن برنامــه تلویزیونــی در گفتوگویــی بــا خبرنــگار
خبرگــزاری تســنیم ،از «شوخیشــوخی» نــوروزی خبــر
داد و گفــت :ایــن برنامــه هرشــب در ایــام نــوروز برقــرار

درخواســت ناشــران از کاغــذ بیشــتر شــد .عــاوه بــر ایــن،
تولیــد سررســیدها نیــز مزیــد بــر علــت شــد .ایــن در حالــی
اســت کــه تــا پیــش از ایــن بــازار کاغــذ در رکــود بــه ســر
میبــرد و در کنــار آن ،توزیــع کاغــذ توســط برخــی از
ناشــران در بــازار نیــز باعــث شکســته شــدن قیمتهــا در
بــازار شــده بود.یقینــی بــا بیــان اینکــه افزایــش قیمتهــای
اینچنینــی بــر تولیــدات نوشــتافزار نیــز تأثیرگــذار
خواهــد بــود ،یــادآور شــد :ایــن تأثیــر بــر محصــوالت
کاغــذی ماننــد دفتــر مشــق و  ...خــود را نشــان خواهــد
داد .پیشبینــی میشــود کــه تــا  30درصــد ایــن افزایــش
قیمــت وجــود داشــته باشــد.
مدیرعامــل مجمــع نوشــتافزار ایرانــی اســامی همچنیــن
بــه پــروژه را هانــدازی کارخانــه کاغــذ توســط ســتاد اجرایــی
فرمــان امــام(ره) اشــاره کــرد و گفــت :ایــن پــروژه جــزو
پروژ ههــای زود تأســیس نیســت و احتمــا الً دو الــی
ســه ســال بــرای بهر هبــرداری آن زمــان الزم اســت .وی
همچنیــن در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا از کاغــذ
داخلــی بــرای تولیــد نوشــتافزار اســتفاده نمیشــود،
گفــت :ایــن انتخــاب براســاس ذائقــه مخاطــب صــورت
گرفتــه اســت .ســلیقه مخاطــب ایرانــی ایــن اســت
هســت امــا مهــم ایــن اســت کــه فســاد سیســتمی نیســت فســاد
معلــول آدمهایــی اســت کــه عــادت بــه رانتخــواری کردنــد
و راجــع بــه آنهــا صحبــت میکنــد .وی افــزود :سیســتمی
کــه از دل ارگانیســم ســالم و ســامت علمــی دانشــگاه بیــرون
میآیــد و وجــه معتــرض خــود را دارد و بهنظــرم از ایــن جهــت
کار بســیار درخشــان اســت و جلوتــر از آثــاری میایســتد کــه
در جشــنواره فیلــم فجــر داشــتیم و بــه نقــض غــرض تبدیــل
شــدند ،آثــاری کــه بنــا داشــتند فریــاد عدالتخواهــی ســر
بدهنــد امــا در دل خودشــان نوعــی فســاد سیســتماتیک را بــه
پیشــانی انقــاب اســامی چســباندند و از پایبســت ویرانــهای
را بهتصویــر کشــیدند کــه هیــچ گریــزی از آن نیســت .زمــان
متصــور در ایــن آثــار اوایــل انقــاب اســت و مــا دچــار فســاد
سیســتماتیک هســتیم کــه حــرف گــران و ســنگینی اســت و در
آثــاری کــه در جشــنواره بــه نمایــش درآمــد یــک نقطهضعــف
بــزرگ بهشــمار میآیــد و نوعــی ســوءتفاهم ســازندگان اســت
کــه خبرهــای ژورنالیســتی را کــه پایینتــر از وجاهــت مکتوبنــد
در فیلمهــا تبدیــل بــه اثــر تصویــری کردنــد .حســینی ادامــه
داد :بهعقیــده مــن ژورنالیســم دو صــورت متفــاوت در ســرزمین
مــا دارد؛ ژورنالیســم رســمی و بــا وجاهــت مکتــوب کــه فنــی و
قابــل اعتنــا اســت و بایــد دربــاره آن تفکــر کــرد و ژورنالیســمی
کــه کــف بــازار شــکل میگیــرد و در افــواه عمومــی اســت و
غالبـاً پایــه آن در مشــکالت جــاری و پایــه دیگــرش در شــایعات
فضــای مجــازی اســت .ایــن ســطح آثــاری کــه در بیــان بعضــی
از فیلمهــای نهادهــای انقالبــی شــاهدیم در ســطح ژورنالیســم
تاکســی اســت و وجاهــت ژورنالیســم مکتــوب را هــم نــدارد .وی
تأکیــد کــرد :در ایــن میــان اتفاقـاً دهنمکــی کار خــود را عالمانــه
و از دل دغدغههــای دقیــق و مطالعهشــده بیــرون کشــیده و
بــا نگاهــی درســت بهســراغ عنصــر فســاد رفتــه اســت و ضمن ـاً
حرفــش را بیمحابــا و شــجاعانه بیــان میکنــد و همیــن بخــش
کار اســت کــه بــه بعضیهــا برمیخــورد و صدایشــان درمیآیــد
و بعــد از ســه قســمت اول شــروع بــه فحاشــی میکننــد تــا
نقــد .نقدهایــی کــه دربــاره «دادِســتان» مطالعــه کــردم بعضــاً
بــه نوعــی فحاشــی شــبیه بــود تــا نقــد ،البتــه برخــی واجــد
ارزش بودنــد و حرفهــای خوبــی در آنهــا بــود .آنچــه شــاهدیم
مثــل ایــن اســت کــه دهنمکــی دســت روی نقطــه حساســی
گذاشــته اســت و درســت حــرف میزنــد بــرای ایــن اســت کــه
صداهــا درمیآیــد .حســینی بــا ابــراز اینکــه ایــن انتقادهــا بعــد
از «زندانیهــا» بــه اوج خــودش رســید ،گفــت :مــن معتقــدم
ایــن نقدهــا بــرای دهنمکــی تــازه نیســت ایشــان اولیــن نیســت و
آخریــن هــم نخواهــد بــود ،خاطــرم هســت شــبیه ایــن حرفهــا
و نســبتهایی را کــه بــه ایشــان داده میشــود و بعــد از فیلــم
«زندانیهــا» اوج گرفــت همیــن بچههایــی کــه منتســب بــه
نهادهــای فرهنگــی حاکمیتــی کشــورند در قبــال آقــای سلحشــور
اســت امــا اینطــور نیســت کــه تغییــرات اساســی در شــکل
و شــمایل داشــته باشــد امــا حتمــاً موضــوع و ســوژ ههای
جدیــدی را پیگیــری خواهــد کــرد.
او همچنیــن دربــاره دیگــر برنامــهای کــه اجرایــش را
بهعهــده دارد تأکیــد کــرد :خوشــبختانه «ویدئوچــک» بــا
اســتقبال خــوب مــردم همــان پنجشــنبههای هرهفتــه
برقــرار اســت امــا معلــوم نیســت در عیــد نــوروز ایــن برنامــه
ـل روزهــای معمــول داشــته باشــیم یــا خیــر ،در حــال
را مثـ ِ
تصمیمگیــری اســت و درصددیــم اگــر شــرایط فراهــم شــد
حتمــاً بــا موضــو ع و ســوژه جذابــی« ،ویدئوچــک» را در
ایــن ایــام داشــته باشــیم .روا تأکیــد کــرد :موضــوع هــر
دوی ایــن برنامههــا عــاوه بــر دغدغههــای ذاتیشــان،
بیگانگــی جامعــه بــا لبخنــد اســت« .ویدئوچــک» و حتــی
«شوخیشــوخی» ضمــن پیــام داشــتن و انتقــاد کــردن
میکوشــند مســیر شــیرین کــردن ذائقــه مــردم را دنبــال
کننــد .مــردم مطمئــن باشــند کــه بــرای مــا مخاطــب مهــم
اســت و از هــر راهــی میکوشــیم بــا تماشــای برنامههــای
مــا بهتریــن لحظــات را ســپری کننــد.

کــه از کاغــذ ســفید در دفاتــر اســتفاده شــود ،ایــن در
حالــی اســت کــه کاغذهــای داخلــی ایــن کیفیــت را
ندارنــد .در کشــورهای دیگــر از کاغذهــای کــرم بــرای
تولیــد نوشــتافزار اســتفاده میکننــد؛ چــون معتقدنــد
کــه کاغــذ ســفید بــه چشــم آســیب میرســاند ،امــا در
ایــران کاغذهایــی چــون بالکــی و کرافــت بیشــتر بــرای
محصــوالت فانتــزی در نوشــتافزار کاربــرد دارد.

تندتــر بیــان میکردنــد ،کاری کــه منتســب بــه امــام زمان(عــج)
اســت و دینــی اســت یــا کار منتســب بــه داســتانهای قرآنــی
اســت مــورد هجمــه افــرادی قــرار میگرفــت کــه ظاهــرا ً
حزباللهیانــد امــا نــوع عجیــب و جدیــد از حزباللهیهــای
لیبرالمســلک .وی تأکیــد کــرد :پارادوکســی عجیــب در حــال
شــکلگیری اســت ،طبقــه حزباللهــی لیبــرال کــه پدیــدهای
شــگفتآور اســت ،گروهــی کــه ظاهــرا ً از آرمانهــای انقــاب
ســخن میگویــد امــا بــا چنــان شکمســیری نــگاه بــه اجتمــاع
میکنــد کــه گویــی از فــرط برخــورداری هیــچ درکــی از واقعیــت
جــاری در ســطح عامــه مــردم نــدارد .ایــن منتقــد ســینما و
تلویزیــون خاطرنشــان کــرد :واکنشــی کــه امــروز در قبــال
دهنمکــی شــاهدیم بــرای ایشــان از «زندانیهــا» بــه بعــد اتفــاق
افتــاد ،نقــاط حساســی را روشــن کــرد و بهخصــوص حرفــی کــه
در ایــن فیلــم دربــاره امــام زمان(عــج) زد اســتارت خطــر بــرای
حزباللهــی لیبرالهــای عرصــه رســانه زده شــد بــرای همیــن
بهاعتقــاد بنــده دهنمکــی همچنــان تــاوان جســارتش در بیــان
مفاهیــم را میدهــد .او در ادامــه بیــادآوری ماجــرای انتقادهــا بــه
شــهید آوینــی ،اضافــه کــرد« :دادِســتان» اگــر خیلــی محکمتــر
و تکنیکیتــر هــم بــود بــاز هــم ایــن افــراد ایــن حرفهــا را
میزدنــد .معتقــدم ایــن ســخنان نبایــد باعــث دلســردی ایشــان
باشــد ،همچنانــی کــه پیــش از ایــن حرفهــای همیــن جماعــت
باعــث دلســردی آوینــی نشــد و همچنــان کــه سلحشــور تــا
روزهــای پایانــی بــا همیــن زمزمههــا زندگــی کــرد امــا بــا تمــام
وجــود بــا آن جنگیــد و اجــازه نــداد پیــش از بیمــاری ســخن
خناســان او را از پــای درآورد ،...همانطــور کــه از اســم ســریال
برمیطــراود «داد»ی را مطــرح میکنــد کــه مثــل مؤذنــی
اســت کــه بیوقــت اذان میگفــت و بــه حــکام خبــر مــیداد.

