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قدم زدن در كوچههاي پراگ

پ��راگ ش��هري روياي��ي
است .دانش��گاه چارلز پراگ
هم در مركز ش��هر پ��راگ از
دانشگاههايقديمياروپاست
كه در سال  ۱۳۴۸ميالدي به
دستامپراتورچارلزچهارمبنا
شد .پراگ در دوره سلطنت اين پادشاه ،پادشاه بوهم و
موراوي و امپراتور مقدس روم اهميت يافت .در۱۶۲۰
نبرد كوه س��پيد در نزديكي پ��راگ روي داد .چكها
مغلوب ش��دند و خانواده هابسبورگ تا ۱۹۱۸بر اين
س��رزمين حكومت كردند و در آن سال چكسلواكي
تش��كيل و پراگ پايتخت ملي ش��د .براي شناخت
بيش��تر وضعيت مردم و اوضاع سياسي و اجتماعي و
فرهنگي اين دوره ،كتابهاي ايوان كليما راهگش��ا و
راهنماي خوبي است.ايرانشناسي و زبان فارسي هم
در پراگ حدود صد سال قدمت دارد و شخصيتهاي
برجستهايدراينحوزهتالشكردهاندكهازآنجمله
ميتوان به يان ريپكا ،يرژي بچ��كا ،ژارومير بوركي،
فليكستاوئرورودلفماتسوخاشارهكردوامروززوزانا
كريهوا ،مديريت بخش فارس��ي و ايرانشناسي را بر
عه��ده دارد و جواناني چون لوبمير نواك با اين بخش
همكاري دارند .در س��الهاي گذش��ته هم استادان
اعزامي زبان و ادبيات فارس��ي از دانش��گاههاي ايران
در اين دانشگاه تدريس داش��تهاند .كمتر ديدهام كه
رايزنان فرهنگي جمهوري اس�لامي ايران و استادان
زبان و ادب فارسيكه سالهايگذشته دركشورهاي
مختلف ماموريت داشتهاند پس از بازگشت به ايران
تجربيات خود را مكتوب كنند و در اختيار مخاطبان
و عالقهمندان به فرهنگ قرار دهند .به تازگي كتاب
«در كوچههاي پراگ» به قلم دكتر زهرا ابوالحسني
چيمه به همت انتش��ارات هرمس منتشر شده است
كه حاصل مش��اهدههاي اجتماعي ،زنان��ه و اديبانه
ابوالحسني و سي ماه زندگي او با مردم چك است كه
از مارس ۲۰۱۱تا اوت ۲۰۱۳در دانشگاه چارلز پراگ
تدريس داشته است .اين كتاب ،با تمركز بر زنان اين
ديار ،نوعي «مش��اهده اجتماعي اديبانه» از زندگي
مردم چك به دست ميدهد كه نه ارزيابانه است و نه
تحليلگرانه ،برداشتهاياندكيدقيقشدهنويسنده
استكهخودزنياستكهبهعنواناستادزبانفارسي
س��ي ماه در پراگ توق��ف كرده و با ح��س خود اين
مش��اهدات را به تحرير درآورده است .مشاهداتي كه
اگرچه مضمون دلنوش��تهاي دارد ،ميتواند تا حدي
نمايي از زندگي اجتماعي و خصوصي زنان بخشي از
جهان را به دست دهد ،بيآنكه هيچ ادعاي ديگري
داشته باشد.ابوالحس��ني از مردمي حكايت ميكند
كه با سابقه رعب و وحشت كمونيسم كه خدايشان
را نيز به يغم��ا برده ،اينك در نيمه راهي كه نه خودي
اس��ت و نه بيگانه ،در ترديد گذشتهاي تحميل شده،
به ناگاه همراه با سيلي خروشان به سوي غربي رانده
ميشوندكهيكعمرازآنپرهيزدادهشدهاند.مردمي
كه سلوك اجتماعيش��ان از پوچي گذشته و زرق و
برق ناآشناي امروز متاثر شده و هنوز نميدانند كدام
برايش��ان خير است ،هرچند تصميمي بر هيچ يك
نداشتهاند.ابوالحسني از هاناي صاحبخانه ميگويد.
پل چارلز و رودخانه ولتاوا را وصف ميكند كه بيش از
هر چيز به خاطر مجسمههاي سياه شده دو طرفش
زيباست ،از زوزانا استاد بخش فارسي دانشگاه چارلز و
دانشجويان حرف ميزند و از فضاي قديمي دانشگاه
چارلزپراگوكتابخانهدانشگاهكهدركتابخانهراكهباز
ميكنياستاديباريشسفيدوقيافههمهاستادهاي
دانشگاههاي علوم انساني اروپا پشت ميز كامپيوتر در
همانكتابخانهايكهشتربابارشگمميشودنشسته
است.ازپروفسورگروپاچكاسالمشناسميگويدكه
جزو الينفك كتابخانه است و آسمان به زمين بيايد
او را نميتوان از ميزش ج��دا كرد.از دارينا معلم زبان
چكي ميگويد كه چگون��ه درباره خصوصيات مردم
چك صريح صحبت ميكند كه بيتفاوت هستند و
راحتطلب و حسود و ابوالحسني مانده است كه اين
آزاديبيان و صراحت در انتقاد از خصلتهاي چكي
برمالكننده واقعيتهايي درباره مردم اس��ت يا فقط
شجاعتي اس��ت كه در مردم ايران كمتر سراغ دارد.
ابوالحسنيازهونزايفيلمسازميگويدكهدربارهايران
فيلم مستند ميس��ازد و اينكه عاشق غذاها و آجيل
ايراني اس��ت و تنها جملهاي كه به فارسي ميگويد:
«خماشوبيد؟»ياهمان«شماخوبيد؟»استكهمرتب
تكرارميكندوبيشازهمهباعثخندهشديدخودش
ميشود.ابوالحسنيازشبكريسمسوژانويهميگويد
كه شب كريسمس در شهر هيچ خبري نبود .نه بوي
جشن ميآمد و نه ميالدي ديني .براي مومنترينها
نيمهشب و كليسا و شمع و دعا و روايتهاي تكراري
تولد مس��يح و براي بيدينان همان شام خانوادگي
كفايت ميك��رد .مريم مقدس مس��يحيان ،چه در
نسخه همس��ر ژوزف و چه باكره پاك ،مدتهاست
نسخه امروزي ندارد و در پايان ابوالحسني از خودش
ميگويدوكتابرااينگونهبهپايانميرساند:زندگي
دركشوري«فارغازمليت»برايمنحسيوطنگونه
پديد آورده است .اين روزها دلم بيش از هر زماني براي
پل چارلز و رود ولتاوا و ميدان قديم تنگ ميشود .اما
درموردبچههايمعصومدانشگاهدلتنگيواژهناتواني
منزبانشناساينادعايغريبدرمورد
است،وبراي ِ
ناتوانيواژههاجراتميخواهد.
به كساني كه عالق ه دارند با بخشي از فرهنگ چك و
مردمانشهرپراگبهويژهزنانودانشجويانآشناشوند
خواندنكتاب«دركوچههايپراگ»راتوصيهميكنم.
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آيين نامه اخالقحرفهاي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

وضعيت اضطراري

«وضعيتاضطراري»نمايشگاهنقاشيآثارسولمازحشمتيازجمعهنهمتانوزدهمآذرماه،هرروزغيرازچهارشنبه،ازساعت 16تا،20درنگارخانه
الهه،واقعدربلوارآفريقا،انتهايخيابانگلفام،خياباننازنين،بنبستاميني،پالك 3برگزارميشود.موضوعايننمايشگاهشهربازياست،عنواني
كه در بدو امر فضايي شاد و پرهيجان را به خاطر ميآورد ،مكاني براي بازي و سرگرمي و تنآسايي ،آرمانشهر كودكان و تفريحگاه بزرگساالن .اين
هيجان اما در دل خود بذري از ترس و دلهره را نهفته دارد :هراس ناشي از غياب انسا نها .هوار سنگين سكوت و سكون يك فقدان .اين نمايشگاه
كوششي است براي به تصوير كشيدن اين مغاك .شهربازي كه در حضور اين غياب به واحهاي بينام و نشان بدل شده ،قبرستاني فراموششده از
ماشينهايغولآساوبدونمصرفكهديگرصداييازآنهابهگوشنميرسد.نقاشيهايپيشروبيشازآنكهبكوشند،اشياييملموسوعينيرا
بازنماييكنند،درتالشندتايكوضعيترابهتصويربكشند:وضعيتاضطراري،موقعيتيكهدرآنتاريكيوروشناييدرپايانيكجدالجانفرسا،
خستهودرماندهباهمبهآشتيرسيدهاندوازدلاينصلحناپايدار،پرهيبهاييدرحالنابوديوزوالخودنماييميكنند.

درنگ

فرهاد گوران

تيتر مصور|جليقه زرد؛ آشوبهاي فرانسه در اعتراض به افزايش قيمت سوخت
اوسامهحجاج

گسلهاي روح و روان

يك  -توي خياب��ان بودم؛
خي��س از باراني كه ش��ب
پايي��زي پايتخت را خيس
كرده بود .گوش��يام زنگ
خورد و دوست امدادگري
كه در س��رپلذهاب به سر
ميبرد ،گفت؛ دوباره زلزله آمد...
تكان نخوردم و ضربان قلبم باال نرفت .فقط يك
لحظه اظهار اميدواري كردم كه اينبار بهشدت
زلزله پارس��ال نبوده باشد .در آنجا طي يك سال
گذشته بيش از پنج هزار پسلرزه آمده ،تا جايي
ك��ه فاجعه به طنز گراييده و اگ��ر روزي بگذرد و
زمين نلرزد انگار مردمانش در اين روزگار به سر
نميبرند!
زلزله چهارم آذرماه روي صفح��ه زلزله آبان ماه
س��ال گذشته رخ نداده بلكه گس��لي ديگر فعال
شده اس��ت .اين اتفاقي است كه به هراس مداوم
زلزلهزدگان از اس��تمرار فاجع��ه معنا ميدهد؛
همانها كه اغلب هنوز با درماندگي در درون چادر
و كانكس به سر ميبرند.
در اي��ن ميان آنچه در روانشناس��ي «نش��انگان
اختالل اس��ترس پس از آسيب رواني» )PTSD
(ناميده شده كماكان به عنوان مساله اصلي باقي
مانده و تش��ديد ش��ده اس��ت؛ اين تنش و تپش
چنان فراگير اس��ت كه هرگز با اعزام چند گروه
رواندرمانگر نميتوان كاري از پيش برد .در واقع
آنچهامرطبيعيبودهاكنونبهبحرانيغيرطبيعي
و سايكولوژيك تبديل شده و ذهن و زبان مردمان
مناطق زلزلهخيز را معطوف به خود كرده است.
در آنجا با چرخه هيواليي «تكرار ،يادآوري ،تروما»
مواجه هستيم كه پيوسته ساحت واقعيت را پيش
چشم مردم منهدم ميكند.
دو – در ميان نقاشيهايي كه از كودكان زلزلهزده
ديدهام نمونههاي عالي و خالق كم نيست .يكي
از آن نقاش��يها را «اهورا»ي س��ه ساله كشيده؛
خط خطي با مداد سياه روي يك ورق قزمز مات.
او اين نقاشي را يك ماه پس از زلزله آبان ماه ،96
جلوي چشم خودم و دوستان امدادگر ،در چادري
كش��يد كه از شرش��ر بيامان باران به آنجا پناه
برده بوديم .اهوراي مغموم نه خانهاي خيالي در
روستاي ويرانشان پديد آورد ،نه درخت كشيد،
نه اس��باببازي .آن خطوط ك��ج و معوج در هم
فرورفته ،بازنمايي ذهني بود كه هنوز درگير شب
زلزلهبود؛شبيكهبهقولخودش«درهابستهشد،و
چراغه��ا خاموش» اكنون پ��س از دومين زلزله
خطرناك و شديدي كه سرزمين اهورا را لرزانده
دستهاي كوچك او را به ياد ميآورم؛ دستهايي
كه چنان دستهاي كودك تابلوي «مريم ،كودك
و انار» اثر لئوناردو داوينچي ،معصومانه حقيقت را
نگران شب جهان
نگه داشتهاند .با اين حال نگرانمِ ،
او و كودكان ديگر در آن برهوت خاموش.

هشتگ روز

ببينيميانبينيم؟!

اين روزها با پخش شدن نسخه دانلودي فيلم جديد اصغر
فرهادي به نام «همه ميدانند» بحثهاي پيرامون اين فيلم
وحواشيآنباالگرفتهاست.موضوععدمپخشاينفيلمدر
ايران هم به داغ شدن نظرات پيرامون درست يا غلط بودن
تماشاي نسخه دانلودي اين فيلم كمك كرده است .آنچه
ميخوانيد مجموعهاي از توييتهايي است كه در هشتگ
«همه ميدانند» به اشتراك گذاشته شده:
«وقتي اخالق خودي و غيرخ��ودي پيدا كرد ،اين رويكرد
توي همه جوانب هم ريشه ميكنه .توي سياست ،جامعه،
فرهنگ ،اعتق��ادات و ...يا به حق معنوي اعتق��اد داريد يا
نداريد .اينكه يه هارد دوترا فيلم و سريال انبار كرديد و حاال
از نادرست بودن دانلود «همه ميدانند» حرف ميزنيد آدم
مورمورش ميش��ه« ،».تا وقتي فرهادي را درون مرزهاي
سينماي ايران قضاوت ميكنيم به نظرم يك سر و گردن از
بقيه باالتر است اما حاال كه با «همه ميدانند» قدم به عرصه
بينالمللي گذاشته ،صد البته كه صالحيتش را داشته ،راه
بسيار درازي در پيش دارد»« ،اگر اين تصور اشتباه وجود
داشتكهمعموليترينفيلماصغرفرهادي«گذشته»ست،
حاال همه ميدانند از ف��رط معمولي بودن ماللآوره .واقعا
حيرتانگيزه ساختن دو ساعت فيلم روي گرهي كه دقيقه
بيست تقريبا لو ميره و هيچ ايده نجاتبخش ديگهاي هم
در كار نيست .دستهاي خالي فرهاديِ فيلمنامهنويس»،
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برقي از منزل ليلي

يكش��نبه  25نوامبر ( 4آذر) روز جهاني منع
خش��ونت عليه زنان بود .به همين مناسبت
فضاي مجازي پر شد از متنهايي درباره شأن
زنان و جايگاه اجتماعي و لطافت روحيشان.
مثل هميش��ه تعداد كم��ي از اي��ن متنها
تأملبرانگيز و ارزش��مند بودند و بيشترشان
بهدردنخوروسانتيمانتال؛اوليهاظاهرااينمناسبترابهانهكردهبودند
تاايدهايرا،كهالبدمدتهاگوشهذهننگهداشتهبودند،بسطوتوسعه
دهندوحرفشانرابهگوشديگرانبرسانند،ودوميهاطبقمعمول
مشغولهشتگسواريبودندوبيشترازآنكهخشونتعليهزنانومنع
آن مسالهشان باشد ،حواسش��ان پي جمع كردن فالوئر و اليك بود.
گذشتهازكيفيتمتنهاومحتواياظهارنظرها،منبهاينفكرميكردم
كه خالصه كردن چنين امر مهمي  -مخالفت با اعمال خشونت عليه
زنان -به يك رخداد تقويمي چه رفتار تقليلگرايانهاي است .چطور
ميش��ود حمايت از زنان را -كه به درازاي تاريخ زير س��تم بودهاند و
گرفتاربيعدالتي-دريكمناسبتوچنديادداشتخالصهكرد؟منع
خشونت عليه زنان ،حمايت از جنبشهاي زنان و كمك به زنان  -هر
جاي اين كره خاكي كه باش��ند -ب��راي در اختيار گرفتن جايگاهي
كه حقش��ان بوده و هميش ه تاريخ ازش��ان دريغ شده ،نه يك رخداد
يا صفحهاي در تقويم ،كه وظيفهاي روزانه براي هر ش��هروند متجدد
معاصري است؛ از آن چيزهايي است كه بايد مدام دربارهاش حرف زد
تا سنگ سخت مردساالري متحجر و ناعادالنه سوراخ شود .هركس
به طريقي .هركس با ابزارهايي كه در دست دارد؛ دولت با حمايتهاي
برنامهريزيشده ،نماينده مجلس با اهرمهاي قانوني ،روزنامهنگار با
گزارشهايشوپژوهشگرباپژوهشهايش.مثلهمينكاريكهجمال
ميرصادقيكرده.كتابتازهاستادراديدهايد؟«زنانداستاننويسنسل
سوم» كتابي كه بعد از سالها انتظار و ماندن در محاق ،باالخره مجوز
انتشار گرفته و بهتازگي رفته روي ميز كتابفروشيها .در اين كتاب،
ميرصادقي  65داس��تان كوتاه از زنان داستاننويس معاصر ايراني را
معرفيوتفسيركرده.اوجاييدرمقدمهكتابشميگويد«:درمطالعه
داستانهايزناننويسندهنسلسوم،اغلبباويژگيمشتركيروبهرو
ميش��ويم ،كه وجه يگانهاي را بازتاب ميدهد و زنان داستاننويس
اين نسل را از نس��لهاي پيش از خودش��ان و از مردها جدا ميكند.
من به اين ويژگي مش��ترك خاص زنان داستاننويس نسل سوم ،نام
آرمانگرايي زنان در قلمرو ادبيات داستاني ميدهم كه دربرگيرنده
مبارزههاوفعاليتهاياجتماعيزنانبرايازميانبرداشتنتبعيضها
ومحروميتهاورهاييازقيدوزنجيرسنتمرد-پدرساالرياست».
زير ذرهبين

جشن با چاشني تخريب طبيعت!
چند سالي است كه به جشنهاي
وارداتي كشور همچون هالووين،
ولنتاي��ن و تنك��س گيوين��گ،
«جشن هولي يا رنگ» نيز اضافه
شده است.
جش��ن رن��گ متعلق به كش��ور
شيناانصاري
هندوس��تان اس��ت و هندوها در
ماه مارس و مقارن با ش��روع فصل بهار ،پيروزي نور بر
تاريكي را جشن ميگيرند.
گفته ميش��ود در روزگاران گذش��ته ،مردم هند اين
جش��ن را براي برداش��ت محصول خوب كشاورزي و
استفاده از رنگهاي فصل بهار برپا ميكردند.
در چند سال اخير با اقتباس از جشن رنگ هندوستان،
تورهاي��ي تحت عنوان جش��نواره رن��گ در طبيعت و
مناطق بكر گردشگري كشور برگزار ميشود.
اين جشن به دليل ظاهر فريبندهاش در ميان جوانان
طرفداران زي��ادي پيدا كرده و مناطق اكوتوريس��تي
كشور را تحت تاثير قرار داده است.
از آنجا كه اجراي اينگون��ه برنامهها در داخل مناطق
ش��هري با محدوديتهايي روبهروس��ت ،آژانسهاي
مس��افرتي اين مراس��م را در مناطق طبيع��ي و دور از
دسترس اجرا ميكنند و طبيعت رنجوركشورمان هم
طبق معمول بار هيجانات و تخليه انرژي عدهاي از مردم
را بر دوش ميكشد .متاسفانه قسمت عمده رنگهاي
#همهميدانند

«فيلمفارس��ي همه ميدانند رو ديدم .همان دوربين روي
دستهايكالفهكنندهوهمانموضوعاتتكراريفيلمهاي
ن بار ولي در اس��پانيا .بازيهاي آبكي ،عروسي
قبليش اي 
آبكي ،آدمربايي بچگانه و پايان باز س��طحي و الكي»« ،ما،
كه امكان ديدن همه ميدانند را در خارج از كشور نداريم،
چگونه ممكن است با تماشاي آن به منافع حاصل از اكران
آن آسيب بزنيم ،در حالي كه اصغر فرهادي پيشتر اعالم
كرده ،فيلم به خاطر پوش��ش بازيگرانش امكان اكران در
ايران را ندارد؟»« ،همه ميدانند اصغر فرهادي رو ديدم .در
بهترين حالت ساخت اين فيلم رو فقط از جهت تجربه كار
با عوامل معتبر خارجي ميشه يه تجربه جديد براي فرهادي
دانس��ت وگرنه نه كارگردان��ي و بازيگريها و نه هيچچيز
ديگر اين فيلم مزيتي بر س��اختههاي ديگر فرهادي ندارد
و بيشتر يك درجا زدن است« ،»...انتشار نسخه غيرقانوني
همه ميدانند بيش از هر چيز ضرر جبرانناپذيري به اكران
عموميفيلمدركشورهاييكههنوزنوبتاكرانآنهانرسيده
است ،وارد ميكند .فراموش نكنيم نسخه غيرقانوني تنها
براي ش��هروندان ايراني روي اينترنت قرار نگرفته اس��ت؛
فيلم حاال در اختيار كل جهان است ،».و ديدم(تازه منهاي
ديدن همه ميدانند رو بر ما
فيلمهاي قديميتر) اين رايگان ِ
ببخش و حالل كن مرسي بوس» و «همه ميدانند را ديدم
و پسنديدم خسته نباشي اصغر جان».

مورد اس��تفاده در اين جشنها در كش��ور ،رنگهاي
با پايه آلي هس��تند ك��ه ميتوانند هم براي س�لامت
اس��تفادهكنندگان آنها و ه��م به دليل وج��ود فلزات
س��نگين در ساختارش��ان براي محيط زيست منطقه
بس��يار خطرناك باش��ند و باعث آلودگي جدي آبو
خاكشوند.
وقتي حجم زي��ادي از اين رنگها در طبيعت و در يك
محل بدون پاكسازي رها ميش��ود ،طبيعت ناگزير با
غلظت زيادي از اين مواد مواجه ميش��ود .ضمن آنكه
مواد سمي رنگدانهها ميتوانند از مكاني به مكان ديگر
از طريق هوا و آب منتقلشوند.
از اينرو نه تنها اي��ن رنگها براي موجودات و گياهان
آن منطقه توليد آلودگي ميكنند ،بلكه قادرند از آنجا
پراكنده شده و موجب آلودگي ساير نقاط شوند.
عالوه بر آلودگ��ي حاصل از رنگها ،س��روصداي زياد
اجراي مراس��م -كه موجب از دس��ت رفت��ن آرامش
جانوران ميش��ود  -هم��راه با برنامهه��اي مكمل اين
تورها از جمله رها كردن بالنهاي كاغذي و پالستيكي
و توليد پس��ماند حاصلي جز تخريب و آلودگي بيشتر
طبيعت نخواهد داشت.
درد اينجاس��ت كه اگر در هند جشن هولي در تاريخي
مش��خص برگزار ميش��ود ،در كش��ور ما اجراي اين
مراسم زمان معيني ندارد و بسته به ميزان تقاضا توسط
موسسات مسافرتي و تورهاي طبيعتگردي در جنگل،

ساحل و مناطق زيباي طبيعي بدون توجه به مخاطرات
زيستمحيطي آنها اجرا ميشود.
با توجه به رون��د رو به افزايش برگزاري جش��ن رنگ
در مناط��ق مختلف طبيعي و تفرجي كش��ور ضرورت
دارد ،اطالعرس��اني درباره آثار مخربي كه اين جش��ن
بر طبيعت نحيف سرزمين ما برجاي ميگذارد ،انجام
شود .خوش��بختانه اخيرا فعاليتهايي از سوي برخي
فعاالن محيط زيست با هدف هشدار درباره پيامدهاي
گسترش جشن رنگ آغاز شده است.
در عين حال استقبال از جش��نهاي وارداتي كه فاقد
اصالت و ريشه در كشور هستند از سوي جوانان ،بيانگر
اين واقعيت هس��ت كه جاي جش��نها و رويدادهاي
شاديآفرين در كشورمان خالي است.
اين در حالي اس��ت كه ما ظرفيتهاي قوي فرهنگي
ب��راي اجراي جش��نهاي نش��اطبخش و س��ازگار با
طبيع��ت داريم كه عامدانه آنه��ا را ناديده ميگيريم و
ناگهان با جش��ني بيگانه چون هولي مواجه ميشويم
و آن را در افراطيتري��ن و نامناس��بترين حالت اجرا
ميكنيم!
ش��ايد بت��وان جش��ن رن��گ اصي��ل ايران��ي را نه در
پودرهاي رنگي مصنوعي كه در جاي ديگري جس��ت:
پايي��ز هزاررن��گ جادهه��اي كوهس��تاني ،انحن��اي
كاشيكاريهاي فيروزهاي و تاللو رنگها در منارهها،
گنبدها و قاليها.

عكسنوشت

خبرگزاريتسنيمباانتشارمجموعهعكسيازتنگهتاريخيچوگاننوشت«:تنگتاريخي
چوگان در  ۲۳كيلومتري شهر كازرون و روبهروي شهر باستاني بيشاپور واقع شده است.
اين تنگ طبيعي و تاريخي در كنار ويرانههاي ش��هر تاريخي بيش��اپور قرار دارد و داراي
 ۵روستاستكهعبارتنداز:روستايتنگچوگانعوليا،تنگچوگانسفلي،تنگوروستايساسانوكشكولي،
چوگان وسطا .تنگ چوگان در دل خود گنجينهاي بينظير از آثار و حجاريهاي دوره ساسانيان را جاي داده
و به همراه طاق بستان در كرمانشاه و نقش رستم و نقش رجب در نزديكي تخت جمشيد يكي از محوطههاي
تاريخي آن دوره است» .عكسي كه ميبينيد از اين مجموعه انتخاب شده است.

اذان صبح فردا5/25 :

طلوع آفتاب فردا 6/53 :

نگاه آخر
سيد حسناسالمياردكاني

در ستايش «شك»

فيلم «ش��ك» ()Doubt
به كارگرداني جان پاتريك
ش��نلي ،گ��ذر از مرزهاي
اخالق براي كشف حقيقت
را ،حتي به بهاي دروغگويي
وبدنامكردنديگران،روايت
ميكند .خواهر الوسيوس به هر قيمتي ميخواهد
پدر فيلين ،كش��يش خوش��نام و معتبر را رسوا و
حقيقت روابطش را برمال كند.
در اين تعقيب مجرمانه ،خواهر الوس��يوس (با بازي
درخشان مريل اس��تريپ) به گفته خودش يك گام
از خدا دور ميش��ود تا حقيقت را دريابد ،با اين حال
خشنود است .فيلم «شك» شعري مصور در فضيلت
شكوبهايسنگينتالشدرجهتنابوديمطلقآن
است.اوميخواهدبههرقيمتيازحقيقتمناسباتپدر
فيلين (با بازي فيليپ سيمور هافمن فقيد) و پسرك
سياهپوس��تي كه در محراب كليسا كار ميكند سر
دربياوردوبهتوضيحاتپدرفيليننيزبسندهنميكند.
وي در مجموع هيچ شاهدي به سود خودش ندارد و
حتي تا پايان موفق نميشود كسي را قانع كند .با اين
حالقاطعانهميگويد«منيقينخودرادارم»وهمين
يقينعاملتباهيدروناوميشود.
داستان فيلم س��اده و پرديالوگ است .فضا نيز تيره،
ش��خصيتها محدود و حوادث تقريبا ناچيز است .با
اين همه ،اين فيلم ،كه در آن هيچ خبري از خشونت
فيزيكيوعرياننمايينيست،عميقابينندهرادرگير
ش��ك و يقين ميكن��د و او را ب��ه تأم��ل در اين باب
وا ميداردكهحقباكيستو تاكجاحقداريمبر شك
خودپافشاريكنيموبهزندگيديگرانسركبكشيم.
خواهرالوسيوسدروصفخودشميگويدكهشغلش
ايجاب ميكن��د از روباه باهوشتر باش��د .اما همين
خصلتوبدبينيعميقاواستكهدرنهايتكاردستش
ميدهدوازخدادورشميكند،بيآنكهتهوتويقضيه
را درآورد و بفهمد سرانجام پدر فلين خطايي مرتكب
شدهياخيرواينترديداستكهاوراعاجزساختهاست.
درديالوگپايانيفيلمخواهرالوسيوسراميبينيمكه
درماندهدرسرمايزمستانيبرنيمكتينشستهاست
وناكاميخودرابرايخواهرجيمز(ايميآدامز)روايت
ميكند.پدرفيلينبهجايديگريرفتهومقامبهتري
به دست آورده اس��ت ،اما او هنوز نميداند كه آيا وي
واقعا گناهكار بود ي��ا نه! گريه دردناك وي درماندگي
او را آشكارتر ميكند« :من هنوز شك دارم» .پيام اين
فيلم آن است كه براي رسيدن به حقيقت نميتوان
همهمرزهاراناديدهگرفت.گاهيباشكزيستنبهتر
ازتالشناسالمبرايپيبردنبهحقيقتاست.
ماهموارهدرپييقينهستيموبا«شك»وترديدچون
رذيلتي ناخوشايند برخورد ميكنيم .از شك بيزاريم
و ميكوشيم با س��ايههاي شك بجنگيم .اين تمايل
طبيعي شايد اشكالي نداشته باشد .زيستن در فضاي
مهآلودشكجذابيتندارد.گذرازپلچوبيلرزانشك
وپاينهادنبرصخرهاستواريقين،مطلوبمااست.اما
گاه اين تالش افزون بر ناكامي و دلسردي ،درماندگي
اخالقي هم در پي دارد .گاه چنان دستيابي به يقين
را جدي ميگيريم كه حاضريم هنجارهاي اخالقي را
ناديدهبگيريم،آنهارازيرپابگذاريموحتيايمانخود
را قرباني كنيم.اين تمايل طبيعي اس��ت ،اما درست
نيست و بايد مهارش كرد .گاه اين تمايل به رهايي از
شك و كسب يقين ما را به سرك كشيدن در زندگي
خصوصيديگرانو تجسسوادار ميكندوگاه مارابه
يقينهايدروغينوساختگيميكشاند.بايددربرابر
اين وسوسه ايستاد ،از تجسس خودداري كرد و اصل
رفتارديگرانرابراساسصحتودرستياستواركرد.
درباره تجسس ،دستور قرآن كريم به روشني تكليف
ِيرا
مارامشخصميكند«:ياأيهاالّذِينآم ُنوا ْاجتن ُِبواكث ً
الظ ِّن إِ ّن ب ْعض ّ
ِّمن ّ
تجس ُس��وا( ...س��وره
الظ ِّن إِثْ ٌم وال ّ
حجرات ،آيه )12اي كس��اني كه ايم��ان آوردهايد ،از
بسياري گمانها بپرهيزيد كه برخي از گمانها گناه
هستند و تجس��س نكنيد.الزمه زيس��ت اخالقي و
مواجهه س��الم با ديگران ،پرهيز از كنجكاوي در امور
شخصي و خصوصي ديگران و احترام نهادن به دايره
حريم خصوصي است؛ با اين همه ،سرشت انساني ما
اقتضا ميكند تا همواره در حال تفس��ير و فهم رفتار
ديگران باشيم و ميخواهيم اين تفسير درست باشد.
درنتيجهيادستبهتجسسميزنيم،تاخألاطالعاتي
خود را پر كنيم ،يا با هم��ان اطالعات ناقص خويش
بدبينانه رفتار ديگران را تفسير ميكنيم و متناسب
با دادههاي ناقصي كه داريم و رويكردمان در تفس��ير
پيرامون خود ،تفس��يري از رفتار اين و آن به دس��ت
بدهيم .اينجاست كه همواره به ما توصيه شده است
تا زماني كه دليلي عليه آن نداري��م ،رفتار ديگران را
حمل بر صحت كنيم و دست به تفسير به احسن آن
بزنيم(برايتوضيحبيشترايننكتهنك:اصلحملبر
صحت :اعتبار و كاربست ،سيد حسن اسالمي ،علوم
حديث ،ش��ماره ،61پاييز )1390اين حكم اخالقي
اختصاصبهسنتدينياسالميندارد،درسنتهاي
ديني و اخالقي ديگر از جمله مسيحيت نيز شاهد آن
هستيم .براي مثال ،توماس آ .كمپيس ،عارف بزرگ
آلماني قرن پانزدهم ،اين گونه توصيه ميكند« :چه
ربطيبه توداردكهچهكسيخوباست يابد يا فالني
چه ميكند يا چه ميگويد؟ از تو درباره ديگران سوال
نخواهندكردبلكهازتوحسابكافيووافيزندگيات
راقطعاخواهندپرسيد ».سخنكوتاه،باشكزيستن
گاهاخالقيتروبهداشتيتراستتاكوششناكامبراي
رسيدنبهبرخييقينها.

