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تیتر های روز

خبر ها

نقد و برسی

مکتب اربعین همان 
مکتب عاشورا ست

...ادامه صفحه اول:
امام حسین )ع(را همه با »قیام« 

بـا  ایشـان  یـازده سـال  امـا  مـی شناسـند 
معاویـه در صلـح بودنـد و زمانـی کـه یزید به 
خالفـت رسـید و همـه اصـول را زیر پـا نهاد 
امـام، َعلَـم قیام برافراشـتند. ایـن جمله یزید 
بـه تنهایـی گویـای این مهـم خواهـد بود که 
گفـت« لعبـت هاشـم بالملک فال خبـر جاء و 
ال وحـي نـزل« اینجا بایـد از آقـای حجاریان 
پرسـیدآیا طبـق نظـر شـما امـام حسـین)ع( 
ابتـدا در فرهنـگ اربعیـن بـود کـه صلح کرد 
و بعـدا بـه فرهنـگ عاشـورا آمـد و قیـام بـه 

داشـت؟  پا 
نکته دیگر در مورد امام حسـین )ع( اینسـت 
کـه تمامـی رفتارهای ایشـان در زمـان قیام، 
عقالنـی و بـدون احساسـات سـطحی بـوده 
اسـت،همین کـه ایشـان اسـتراتژی جنگـی 
بـه کار مـی برنـد کـه حتـی امـروزه هـم در 
نبرد مرسـوم اسـت  یا اینکه در پی اسـتفاده 
اسـباب ماورائـی برنمی آینـد ، خـود دالیلـی 
بـرای عقـل مـدار بـودن ایـن قیام اسـت.و به 
روشـنی مشـخص مـی کنـد کـه ائمـه در هر 
مرتبـه ای از رفتـار، چـه ایمانی و چـه َعَملی، 

حـِد تـام عقالنیـت بـوده اند.
ائمـه دقیـق  از حیـات  بخشـی  آن  بـه  اگـر 
فرهنـگ  را  آن  سـعیدحجاریان  کـه  شـویم 
اربعیـن مـی نامـد بـه وضـوخ عـدم صحـت 
ادعـای او را مـی بینیـم  به عنـوان نمونه امام 
سـجاد علیـه السـالم حتـی در حالـی کـه به 
عصـا تکیـه داده بودنـد درخواسـت شمشـیر 
امـام  اینکـه  یـا  نبـرد دارنـد  بـرای  و اسـب 
محمدباقـر علیـه السـالم در مـورد قیامی که 
هشـت سـال بعـد از شهادتشـان قـرار اسـت 
علی)قیـام  زیدبـن  تکریـم  بـا  بیفتـد  اتفـاق 
امـام  گویند.همچنیـن  مـی  سـخن  کننـده( 
صـادق علیـه السـالم وقتـی خبر قیـام زید را 
شـنیدند،فرمودند »جانـم بـه فـدای زیـد« یا 
در جواب شـخصی کـه در مـورد چرایی عدم 
قیـام پرسـید،به َگله ای کـه در آن حوالی بود 
اشـاره کردنـد و فرمودنـد اگـر بـه انـدازه این 
گلـه یارانی داشـتم قیام میکـردم)راوی تعداد 
آن گلـه را هفـده راس ذکـر کرده اسـت(همه 
اینها نشـان دهنده خواسـته قلبـی ائمه برای 
قیام اسـت، امـا چون  حتی شـرایط  و یارانی 
را کـه امام حسین)ع(داشتند،برایشـان مقدور 
نبـود مجبـور بـه سـکوت بودنـد. همچنیـن 
شـهادت همـه ائمـة بعـد از امـام حسـین)ع( 
ایـن اسـت کـه حاکمـان  خـود، دلیلـی بـر 
امـوی و عباسـی احتمـال قیـام مسـلحانه از 
ایـن  را مـی دادنـد، در غیـر  ایشـان  سـوی 
صـورت بـه دنبـال از میـان برداشـتن ایشـان 

برنمی آمدنـد.
در  حجاریـان  کـه  مـواردی  از  دیگـر  یکـی 
مقالـه اش بـه آن پرداخته این اسـت که امام 
خمینـی را ابتـدا در فرهنگ عاشـورا و بعد در 
فرهنـگ اربعیـِن مـورد نظـر خـود میداند که 
بـاز هم پـر از تناقـض اسـت،امام خمینی چه 
در قبـل از انقـالب و چه بعـد از آن روحیه ای 
سرشـار از قیـام دارد و وجـود هشـت سـال 
طـور  همیـن  و  عـراق  برابـر  در  ایسـتادگی 
وجود ایسـتادگی تمـام عیار امـروز جمهوری 
اسـالمی گواهـی بـر قیام مـدار بـودن انقالب 
اسـالمی وبنیانگـذارش والبتـه ادامـه دهنـده 
راهـش از ابتـدا تـا کنـون اسـت. و بـه طـور 
کلـی یکـی از اصـول انقالب اسـالمی آمادگی 
بـرای قیامـی سـت کـه محـدود بـه زمـان و 

مـکان نمی شـود.
و  حجاریـان  اسـت،اینکه  واضـح  آنچـه 
ای  اندیشـه  در چارچـوب  همفکرانش،چـون 
خـود، نسـبتی بـا جهـاد و وجـِه قیامـی دین 
ندارنـد  بـرای مشـروعیت بخشـی بـه تفکـر 
خـود بـه دنبـال اسـتخراج چنیـن قرائتـی از 
مشـی اهـل بیـت علیهـم السـالم هسـتند. 

 ادامه صفحه اول:                      فرزندان آفتاب
جدید،آغازعصر  انسان  22بهمن1357تولد 
توبه جدید بشریت و رجعت به گذشته قدسی 
نفس  با  ایران  اسالمی  انقالب  انسان.آری 
قدسی حضرت روح ا... بار دیگر بشر را متوجه 
دین  ا...  روح  حضرت  گرچه  کرد،  آسمان 
جدید یا بشر جدید نساخته ولی او خود اهل 
انسان عصر جدید شد.آری  بود ومتذکر  ذکر 
دهه ها هرچه بیایند از این پس با نام خمینی 

وانقالبش گره خورده اند.

حضــور  بــا  عاشــورایی  شــعری  شــب 
عرفــان  میــالد  چــون  صاحب ســخنانی 
پــور و قاســم صرافــان درتاریــخ بیســت 
علــوم  دانشــکده  در  مــاه  آبــان  وهفتــم 
برگــزار  عالمــه  ارتباطــات  و  اجتماعــی 
می شــود.مهلت ارســال آثــار ایــن شــب 
ــکده  ــن دانش ــیج ای ــوی بس ــه از س ــعر ک ش
ــان اســت. ــا بســیتم آب ــزار مــی شــود ت برگ

ــر  ــت و ه ــم آزاد اس ــن مراس ــور در ای حض
ــط  ــای مرتب ــروده ه ــد  س ــی توان ــاعر م ش
خــود در ایــن زمینــه را از دل بــر زبــان 
ــرا  ــورت ف ــه ص ــم ب ــازد.این مراس ــاری س ج
هی  نشــگا ا د
و  بــوده 
یــن  چند
دتنشــگاه در 
حضــور  آن 
هنــد  ا خو
شــت ا د

کالس جریــان شناســی سیاســی معاصــر 
ــور  ــت پ ــی الف ــر عل ــور دکت ــا حض ــران ب ای
ــات  ــی و ارتباط ــوم اجتماع ــکده عل در دانش
عالمــه برگــزار مــی شود،بســیج دانشــجویی 
ایــن دانشــکده بــا برگــزاری ایــن کالس بــه 
بررســی جریانــات سیاســی صــد ســال اخیــر 

ــد پرداخــت. ــران خواه ای
ــام  ــگاه ام ــه دانش ــش آموخت ــور دان ــت پ الف
صادق)علیــه الســالم( و ســردبیر نشــریه 
خــط امــام اســت کــه تالیــف کتــاب چهــل 

ــود دارد. ــه خ ــز در کارنام ــر را نی تدبی

ایــن بــار فــؤاد ایــزدی بــه کنــکاش و 
و  اجتماعی،سیاســی  ســاختار  بررســی 
ــه  ــت.وی ک ــکا خواهدپرداخ ــی آمری فرهنگ
ــات  ــکده مطالع ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
ــوم  ــوق و عل جهان)پیوســته(و دانشــکده حق
ــه دعــوت  سیاســی تهران)وابســته( اســت، ب
بســیج دانشــجویی دانشــکده علــوم اجتماعی 
و ارتباطــات عالمــه کارگاه آمریکاشناســی 
را در ایــن داشــکده برگــزار مــی کنــد.

مـدرک  دارای  ایـزدی  دکتـر  سـت  گفتنـی 
دکتـری ارتباطات از دانشـگاه ایالتـی لوئیزیانا 
از  ارتباطـی  مطالعـات  ارشـد  کارشناسـی  و 
دانشـگاه هوسـتون و همچنیـن کارشناسـی 
از  اقتصاد 
همین دانشگاه 
آمریکایی است.

بــا  داعــش  شناســی  جامعــه  نشســت 
ــی  ــت علم ــو هیئ ــر نادری)عض ــور دکت حض
ــت  ــو هیئ ــران( ودکترنبوی)عض ــگاه ته دانش
علمــی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و 
ــی و  ــوم اجتماع ــی( در دانشــکده عل اجتماع
ــزار شــد،این نشســت  ــه برگ ارتباطــات عالم
ــایت  ــن دانشکده،س ــیج ای ــکاری بس ــا هم ب
ــت  ــه ام ــالمی واتحادی ــی اس ــوم اجتماع عل
ــان  ــی جری ــی وتبارشناس ــه بررس ــده  ب واح

ــت ــش پرداخ ــری داع تکفی
مشــروح ایــن نشســت در ســایت علــوم 
ــود  ــه آدرس زیرموج ــالمی ب ــی اس اجتماع

ــت. اس
ejtemaee.ir

دانشگاه شمارا باسواد 
نمی کند

 محمد حسین تیرآور

فراخوان  پوستر  وقتی 
بسیج  آموزشی  های  کالس 
دانشجویی را میبینم، حیف 
این  مورد  در  که  میدانم 

مسئله)با سواد شدن
صحبت نکنم.

مطمئنا تا به حال دیده اید و اگر ندیده اید، 
در آینده خواهید دید که بعضی از دانشجویان 
اساتید  به  یا دانشجویان  به دانشجویان دیگر 
باسواد؛ فالنی دانشجوی  بلعکس میگویند:  یا 

باسوادی است؛ فالن استاد را دیدی؟
 خیلی باسواد است.

نکته اینجاست که این صفت)سواد( همه افراد 
را در بر نمی گیرد. ممکن است در یک جمع 
که  باشند  داشته  حضور  نفر  ده  دانشجویی 
گذرانده  های  واحد  تعداد  و  یکدیگر  همترم 

آنها یکی باشد، ولی به یکی از آن ده نفر 
می گویند: باسواد!

افرادیست  نصیب  باسوادی  صفت  معموال 
واحدهای  و  دانشگاه  دروس  از  جدای  که 

دانشگاهی خود کتاب می خوانند.
اصال  نخواهیم،  یا  بخواهیم  غلط،  یا  درست 
بپذیریم یا نپذیریم، ضعف بدانیم یا قوت، این 
قاعده در دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات 
با  کسی  که   دارد  وجود  طباطبایی  عالمه 
گذراندن واحدهای دانشگاه با نمره باال، صفت 

باسوادی را دارا نمی شود.
اصال ُرک بگوییم، این ذهنیت را دور بیندازیم 
خیر  می کند،  سواد  با  را  شما  دانشگاه  که 

اینطور نیست.افرادی که فارغ التحصیل 
این  باسواد،  میگویم  آنها  به  من  و  اند  شده 
به  موضوع  نمیدانم  می کنند.  تایید  را  جمله 
قدری واضح است یا باید آن را بیشتر شکافت، 
باسوادی  صفت  معموال  شدکه  گفته  وقتی 
نصیب افرادیست که خارج از دروس دانشگاه 
و واحد های دانشگاهی خود کتاب میخوانند، 
به دو جنبه دانِش درون رشته ای و حاشیه ای 

تقسیم می شوند.
است  این  دهد  می  انجام  دانشگاه  که  کاری 
کنجکاو  علوم   به  نسبت  را  شما  میتواند  که 
با همت  باید  این شمایید که  کند، همین! و 
خود آنها را ادامه دهید.خیلی از اوقات کتابی 
معرفی می شود و اگر فرصت شد کِل کتاب 
و اگر نشد بخشی از آن برای امتحان معرفی 

می شود و یا گاهی از اوقات نیز، جزوه است 
که راهیست برای کسب اطالع سریع و خدای 

ناکرده، ُقرصی برای امتحان. 
در حالت دوم که نظر بنده بسیار اهمیت دارد، 
مطالعات حاشیه ای است که منظور اطالعات 
کفه  عمومیست.  اطالعات  همان  یا  پیرامونی 
را  وارسته یعنی سواد  این صفت  از  سنگینی 

همین اطالعات عمومی به دوش می کشد.
یا  و  روزنامه نگار  یا  رسانه ای  فعال  یک 
برای  حرفی  وقتی  جامعه شناس،  یک 
زیادی  هایی  حرف  دوکلمه،  گفتن)همین 
نیست(  بیانش  فرصت  که  دارد  گفتن  برای 
مسائل  درباره  واقع،  معنای  به  که  دارد 
گوناگونی مطالعه و اطالع داشته باشد؛ یعنی 
تاریخ معاصر بداند و خوانده باشد، تاریخ ملل 
باشد،  داشته  ادیان  و  دینی  مطالعات  بداند، 
ادبیات و هنر و سینما بداند و... و زیاد یا کم، 
همین است که هست؛ برای این که یک فعال 

رسانه ای حد اقلی نباشید، برای این که
تازه  حرف  یک  وشیفته  مجذوب  روز  هر   
برای  تحلیل،  قدرت  داشتن  برای  نشوید، 
برای  روزه،  هر  نظرات  و  آرا  در  نشدن  غرق 
جریان ساز شدن، راهش همین است؛ حتی 

برای اینکه به یک شغل خوب برسید.
افرادی  ما،  مخاطبان  که  است  واضح  پر 
نیستند که برای ویراستار شدن و یا تایپیست 
کسانی  یا  و  دانشگاه  باشند  و...آمده  شدن 
فارغ  از  بعد  و  آینده  از  خود  خیاالت  در  که 
التحصیلی، یک مستمری ثابت و ماهانه را می 
پرورانند و آرزو می کنند، از این دوستان صرفا 

تقاضای دعای خیر داریم و بس.
غیر  امور  که  آموزی  دانش  دوران  خالف  بر 
ای  حاشیه  و  برنامه  فوق  صفت  با  را  درسی 
اطالق میکردند،در دوران دانشجویی خیلی از 

اینگونه فعالیت ها، عین هدف است.
علمی  بعد  که  را  دانشجویی  فعالیت  پس 
دنبال  باید  دارد،  تبلیغی  حتی  و  آموزشی  و 
بهترین  شاید  و  ترین  ساده  معموال  که  کرد، 
راه، پیوستن به تشکل های دانشجویی است.

ــم  ــک فیل ــا قســمت دوم شــهر موشــها ی آی
ــا  ــی«  و متناســب ب ــرای مخاطبیــن »ایران ب

ــه آنهاســت ؟ فرهنــگ و ذائق
بــه نظــر مــن از دو منظــر و نــگاه میشــود بــه 

این ســوال پاســخ داد، 
ــی  ــی و ارزش ــاختار فرهنگ ــگاه اول ، س در ن
حاکــم در ایــن شــهر، کامــال َســبکی مخالــف 
ایرانــی-  ایــران و عــرف جامعــه  رســوم 
ــادی  ــی زی ــباهت خیل ــته و ش اســالمی داش
بــا فرهنــگ غربــی دارد. شــهر موشــهایی کــه 
ــه نمایــش درآمــده  آنروزهــا خیلــی ســاده ب
بــود ، امــروز تبدیــل بــه یــک شــهر مــدرن، 
ــا فاصلــه  ــا خانــه هــای پــر زرق و بــرق ، ب ب
طبقاتــی زیــاد شــده. شــهری که روی ســقف 
خانــه هایــش ، دیــش ماهــواره گذاشــته انــد 
و در مدرســه اش موســیقی تدریــس میشــود 
ــن  ــتورانهایش صــدای نواخت ــبها در رس و ش
ــه  ــم« ب ــوم معل ــدن »خان ــو و آواز خوان پیان

گــوش میرســد . 
ســاختار خانوادگــی در شــهر موشــها ، از 
ــال  ــت کام ــال داش ــه قب ــنتی ای ک ــت س باف
ــهای  ــهر موش ــا در ش ــده . زن ه ــارج ش خ
ــد  ــر میکردن ــه س ــری ب ــال 1364، روس س
بودنــد و  باهــم مهربــان  و مــردم همــه 
فــداکاری و ایثــار یکــی از واضــح تریــن 
ویزگــی هــای آنهــا بــود . امــا زنهــا در شــهر 
موشــهای مــدرن، صــورت خــود را بوتاکــس 
میکننــد و بینــی عمــل مــی کننــد و ماســک 
ــی  ــی م ــهای آنچنان ــد، لباس ــار میگذارن خی
ــه  ــان ب ــس ش ــم در مجال ــند و دور ه پوش
ــند  ــر ِ تجمالتشــان را  میفروش ــر فخ یکدیگ
ــه راحتــی پشــت ســر هــم غیبــت مــی  و ب
کننــد . روابــط بیــن زن هــا و مردهــا کامــال 
آزاد و بــی قیــد اســت و ایــن یــک امــر 
خیلــی طبیعــی نشــان داده شــده اســت 
.حتــی شــخصیت هــای منفــی داســتان هــم 
ــده ای  ــه طــرز زنن ــا ب ــب هســتند! آنه عجی
مســت مــی کننــد و آهنــگ هــای ســخیف 
میخواننــد و اصطالحــات مضحکــی بــکار 
ــد  ــی آورن ــود م ــری را بوج ــد و تصاوی میبرن
کــه در فیلــم هــای بزرگســاالن هــم نمایــش 
آنهــا درســت نیســت! چــه برســد بــه فیلــم 

ــن  ــدن ای ــاید دی ــر ش ــن منظ ــودک .. ازی ک
فیلــم همــان دقایــق اول بــه روشــنی نشــان 
ــی  ــگ ایران ــا فرهن ــب ب ــه متناس ــد ک ده
ــی  ــت برخ ــه روای ــوده و ب ــا نب ــالمی م اس
خبرگــزاری هــا، » رفتــار نمایــش داده شــده 
ــه  ــرد ک ــد ک ــک خواه ــیار کم ــم بس در فیل
ایــن اثــر چنانچــه بــه بــازار بیــن المللــی راه 
پیــدا کــرد، بتوانــد بــه راحتــی بــا مخاطبیــن 
خارجــی اش ارتبــاط برقــرار کنــد . ” روشــن 
ــن  ــا مخاطبی ــاط ب ــراری ارتب ــه برق اســت ک
خارجــی، از نظــر تکنیکــی ، نشــان دهنــده 
ــا  ــد، ام ــد باش ــی توان ــم م ــک فیل ــوت ی ق
یادمــان نــرود رســانه، ماهیتــا فرهنــگ ســاز 
اســت . و بــا نشــان دادن آن ســبک زندگــی، 
در یــک فیلــم ســینمایِی کــودک، تاثیــر 
ــان  ــه م ــودکان جامع ــر ک ــزایی در تفک بس

ــت ..  ــود گذاش میش
در نــگاه دوم ،میتــوان گفــت بــرای ایــن 
ــر  ــی« در نظ ــب »ایران ــا مخاط ــم دقیق فیل
ــت از  ــه صحب ــرا ک ــت، چ ــده اس ــه ش گرفت
ــت.  ــالب اس ــک انق ــدِی ی ــای بع ــل ه نس
ــای  ــری ه ــع گی ــا موض ــه ب ــی ک ــل های نس
تنــد پــدر و مادرهایشــان در مقابــل دشــمن 
ــان  ــده زم ــه در عم ــتند . آنچ ــه هس مواج
ــه  ــالش بچ ــود، ت ــی ش ــم نشــان داده م فیل
ــه  ــتن بچ ــه داش ــی نگ ــرای مخف ــها ب موش
گربــه از پــدر و مادرهایشــان اســت، آن هــم 
بخاطــر ترســی کــه از واکنــش آنهــا نســبت 
ــد! ــک« دارن ــِر کوچ ــو نب ــک »اسمش ــه ی ب

ــردان  ــر نویســنده و کارگ ــرز فک ــه ط ــر ب اگ
اشــراف کلــی ای داشــته باشــیم، بــه راحتــی 
میتــوان علــت ایــن نــگاه را اســتنباط کــرد. 
وقتــی ســازنده اثــر، در پــی القــای ایــن امــر 
ــا،  ــتیزی« م ــمن س ــرِم »دش ــه ف ــت ک اس
بایــد متفــاوت از فرمــی کــه ســالهای جنــگ 
ــه اش   ــود ، نتیج ــته ، بش ــد از آن داش و بع
ــه ای ،  ــر گرب ــه : »ه ــل ک ــن اص ــود ای میش
ــه هــا  ــر نیســت!« و » همــه گرب اسمشــو نب
را بــا یــک چــوب نزنیــد!« . یعنــی اگــر بچــه 
گربــه ای پیــدا کنیــم کــه هیئــت متفاوتــی 
از آن گربــه ســیاه و زشــت دارد و بــه ظاهــر 
بــا او دشــمنی هــم دارد، می شــود آنــرا وارد 

ــم و  ــم و از آن محافظــت کنی شــهرمان کنی
او را  از خــود بدانیــم ! در حالــی کــه همگــی 
میدانیــم کــه همیشــه و تحــت هــر شــرایطی 
ــه ای، دشــمن مــوش هــا هســت  ، هــر گرب
ــاز  ــی آزار ، ب ــد و ب ــه باش ــر بچ ــی اگ !  حت
ــرای موشــها  هــم وقتــی کــه بــزرگ شــد، ب
، همانقــدر خطرنــاک خواهــد شــد، کــه 
ــگاه  ــن ن ــت . ای ــر داش ــر« خط ــو نب »اسمش
ــه  ــاده انگاران ــش از حــد س ــه دشــمن ، بی ب

ــه نظــر میرســد .  ب
ــا وجــود اینکــه تشــخیص دشــمن ِ ســیاه  ب
زمــان، بــرای همــه واضــح و   ِ و زشــت 
مبرهــن اســت ! )هرچنــد کــه امــروزه برخــی 
ــمن«  ــا، »دش ــه م ــان جامع ــنفکر مآب روش
ــم  ــت را ه ــیاه و زش ــه س ــن گرب ــودِن ای ب
نفــی میکننــد!( و البتــه خوشــبختانه در 
ــر«  ــم هــم شــخصیت »اسمشــو نب ــن فیل ای
ــا  ــده، ام ــد نشــان داده ش ــی و ب ــال منف کام
ــت،  ــم اس ــا مه ــروز م ــه ام ــه در جامع انچ
ــا« اســت!  ــه ه ــا تشــخیص »بچــه گرب اتفاق
حتــی اینکــه از ابتــدای فیلــم، دشــمنی 
ِ »اسمشــو نبــر« بــا بچــه گربــه مطــرح 
میشــود، بــه نظــر میرســد کارگــردان صرفــا 
ــا ســاختن  درگیــر مغلطــه ســازی شــده و ب
ــا«  ــه ه ــان گرب ــری می ــگ زرگ ــک »جن ِ ی
ــی آزار و »  ــه را ب ــه گرب ــد بج ــی خواه ، م
ــا  ــه ب ــی ک ــد . در حال ــوه بده دوســت » جل
چنیــن تعبیــری، بچــه گربــه تغییــر ماهیــت 
ــمن ،  ــم دش ــاز ه ــت ب ــد و در نهای نمی ده

ــت ! ــمن اس دش
ــان  ــوع جه ــه ن ــت ، ک ــب اس ــدر جال و چق
ــد  ــی توان ــم، م ــک فیل ــازندگان ی ــی ِ س بین
ــی  ــد م ــه تولی ــن حــد در فرهنگــی ک ــا ای ت
کننــد اثرگــذار باشــد، تــا حــدی کــه تضــاد 
بیــن ایــن دو نســل را آنقــدر پررنــگ نشــان 
میدهنــد، کــه بیننــده از توجــه بــه نتیجــه و 
ثمــره ایــن تضــاد، و تاثیــر آن در ذهنیتــش 
، بــه کلــی غافــل میشــود. بــه عبــارت 
ــم، از  ــه فیل ــاعت اولی ــدر در س ــر،  آنق دیگ
ــه  ــای کورکوران ــب ه ــا و تعص ــاوت نظره تف
ــورد دشــمن ســخن  ــالب درم نســل اول انق
ــر در  ــن تعابی ــودآگاه ای ــه ناخ ــد، ک میگوی
ذهــن مخاطــب نقــش می بنــدد . اینکــه 
»چقــدر بزرگترهایمــان درمــورد بچــه گربــه 
بــی انصافــی میکننــد.. !«  و نهایتــا ، نمایــش 
ــردو نســل  ــه ه ــم ک ــر فیل ــه آخ ــچ دقیق پن
باهــم متحــد شــده و آمــاده مبــارزه بــا 
»اسمشــو نبــر« می شــوند، لزومــا تغییــر 
چندانــی در قضــاوت هــای ذهنــی ِ مخاطــب 

ایجــاد نمی کنــد

کالس جریان شناسی سیاسی صدای آیه کهف الرقیم می آیـد
برگزار می شود

آغاز ثبت نام کارگاه 
آمریکا شناسی دکتر ایزدی

                 س.تسلی بخش
یکــی از پرفــروش هــای ســینمای ایــران در 
ــا 2 »  ــوش ه ــم »شــهر م ــا ، فیل ــن روزه ای
اســت .ایــن فیلــم عروســکی بــه کارگردانــی 
مرضیــه برومنــد، شــاید در ظاهــر بــرای 
گــروه ســنی الــف یــا ب ســاخته شــده 
باشــد، امــا در واقــع گــروه بزرگــی از بیننــده 
هــای آن در ســالن هــای ســینما، متولدیــن 
ــاخته  ــر س ــه خب ــتند، ک ــصت هس ــه ش ده
ــای  ــه ه ــی از برنام ــمت دوِم یک ــدن قس ش
ــا را  ــان، آنه ــی ش ــتالژیک دوران کودک نوس
هیجــان زده کــرده و بــا شــوق و انگیــزه، هــم 
خودشــان بــه ســالن ســینما مــی آینــد و هم 
فرزندانشــان را تشــویق بــه دیــدن فیلــم مــی 

ــد .  کنن
ابتــدا خالصــه ای از موضــوع فیلــم را باهــم 

مــرور میکنیــم.
ــا «  ــوش ه ــهر م ــم » ش ــای فیل ــوش ه م
ــد  ــده ان ــزرگ ش ــی ب ــمت دوم همگ در قس
ــی از  ــد. نگران ــواده ان ــد و خان و دارای فرزن
ــهر  ــاکان در ش ــر ” کم ــو نب ــود ” اسمش وج
بزرگترهــا  و  داشــته  وجــود  هــا  مــوش 
ــم  ــع قدی ــدت روی مواض ــه ش ــان ب همچن
ــیاه  ــه س ــا آن گرب ــمنی ب ــاره دش ــود درب خ
ــد .  ــر« – پافشــاری مــی کنن - »اسمشــو نب
ُکُپلــک ، مشــکی و صورتــی کــه بــه شــدت 
پیرامونشــان  دنیــای  کشــف  کنجــکاو 
ــه گربــه ای را  ــتند بطــور اتفاقــی بچ هس
ــرار  ــد کــه داخــل ســبدی ق ــدا مــی کنن پی
ــه رهــا شــده اســت.  داده شــده و در رودخان
آنهــا تصمیــم مــی گیرنــد از ایــن بچــه گربــه 
ــا واکنــش ِ  ــم ب ــن تصمی ــد، ای ــت کنن مراقب
ــدید بزرگترهــا، و بــا اســتقبال شــدید  ش
بچــه موشــهای دیگــر مواجــه مــی شــود. و 
ــتداللهای  ــا و اس ــح ه ــا توضی ــت، ب در نهای
ــی  بچــه موشــها ، بزرگترهایشــان مجــاب م
شــوند کــه بچــه گربــه - کــه مــادر او توســط 
اسمشــو نبــر کشــته شــده -  را پیــش خــود 
نگــه دارنــد و از او محافظــت کننــد..! . چــون 
ــها،  ــترک موش ــمن مش ــر« دش ــو نب »اسمش
ــها  ــود، موش ــوب میش ــه محس ــه گرب و بچ
ــه  ــا آن گرب ــر ب ــار دیگ ــد ب ــم میگیرن تصمی
زشــت و ســیاه مبــارزه کــرده و او را شکســت 

ــد. بدهن
شــاید بــه عنــوان یــک نکتــه مثبــت، بتــوان 
بــه دکــور هــا و کیفیــت فیلمبــرداری و 
شــخصیت پــردازی هــا اشــاره کــرد . کــه بــه 
خصــوص درمــورد بزرگتــر هــا ســعی شــده 
ــخصیت  ــه ش ــک ب ــدودی نزدی ــا ح ــت ت اس
ــن  ــد. در ای ــان باش ــی ش ــای دوران کودک ه
فیلــم از تکنیــک هــای فیلــم بــرداری نســبتا 
پیشــرفته ای اســتفاده شــده کــه توجــه 

ــد. ــب میکن ــی جل ــه خوب مخاطــب را ب
ــه  ــی ک ــش های ــن چال ــی از اساســی تری یک
دربــاره ایــن فیلــم مطــرح شــده اینســت کــه 
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