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امام حسين)ع(: 
كسی كه با نافرمانی خدا در پِی 
كارى باش�د، آنچه را اميد دارد، 
بيشتر از دس�ت بدهد و به آنچه 
از آن می پرهيزد، زودتر گرفتار  

آيد. 
»گزيده تحف العقول«

پاسخ بازيگر آثار مارول به انتقادها

 سرمايه دارها در سينما 
همه چيز را تعيين مي كنند

اس�تالن اسكاش�گورد، بازيگ�ر س�وئدي فيلم ه�اي 
هالي�وودي، اس�توديوهاي ب�زرگ و س�رمايه دارها را 
مانع�ي ب�راي دي�ده ش�دن فيلم ه�اي مس�تقل خوان�د. 
به گزارش مهر به نقل از اسكرين رنت، اين روزها پرسیدن نظر 
فیلمس��ازان درباره فیلم هاي ابرقهرماني عادي شده و سخنان 
س��رزنش بار كارگردان هاي تحسین ش��ده اي چ��ون مارتین 
اسكورسیزي و ريدلي اس��كات درباره دنیاي سینمايي مارول، 

حرف و سخن هاي زيادي ايجاد كرده است. 
اسكورسیزي سال 2۰19 فیلم هاي ابرقهرماني را با پارك هاي 
موضوعي مقايسه كرده بود و ريدلي اسكات اخیراً از اين فیلم ها با 

عنوان »فیلم هاي كوفتي خسته كننده آشغالي« ياد كرد. 
اكنون استالن اسكاشگورد كه ستاره فیلم هاي ابرقهرمان مارول 
هم است در گفت وگو با گاردين به پرسشي درباره نظر اين دو 
كارگردان پاسخ داد و جواب وي با تأيید و تمجید هوادارانش در 

شبكه هاي اجتماعي روبه رو شد. 
اسكاش��گورد در اين باره گفت: چیزی ن��دارم علیه فیلم هاي 
ابرقهرماني بگوي��م. خودم در چند ت��ا از آنها ب��ازي كرده ام و 
معتقدم آنها قطعاً جايگاه خاص خودش��ان را دارند اما مشكل 
اين اس��ت وقتي سیستم اجازه مي دهد تا هش��ت نفر نیمي از 
ثروت جهان را در اختیار داشته باش��ند و بر بازار فشار بیاورند، 
بنابراين حیات سینماي مس��تقل و كوچك به خطر مي افتد و 
آنها به ندرت مي توانند آن هم در سینماهاي بیرون چند شهر 

بزرگ اكران شوند. 

    جهان

معصومه طاهري     يادداشت

شاعران كشورمان در دومين همايش ادبي 
با عنوان فخر ايران كه ب�ا حضور خانواده 
ش�هيد فخ�ري زاده همزم�ان ب�ا اولين 
سالگرد ش�هادت اين ش�هيد عرصه علم 
كشورمان برگزار شد، شعرخواني كردند. 
حامد فخ��ري زاده، فرزند ش��هید محس��ن 
فخري زاده در دومین هماي��ش ادبي »فخر 
ايران« ك��ه با حضور ش��اعران نام آش��ناي 
كشوري و خانواده بزرگوار شهید برگزار شد، 
از گردآورنده كتاب »فخر ايران« تقدير كرد. 
كتاب »فخر اي��ران« مجموعه اي از اش��عار 
ش��اعران در سوگ شهادت ش��هید محسن 
فخري زاده، از دانش��مندان كشور است كه 
به كوشش محمدمهدي عبداللهي و از سوي 
انتشارات سوره مهر منتشر شد. فرزند شهید 

فخری زاده در ادامه شعري را قرائت كرد:
پدرم رفت ولي در قلمش جوهر هست

خط خوني ز مسیرش به سر دفتر هست
گر حسین بن علي بر سر ني قرآن خواند

تا كه تحريف نگردد هدفش خواهر هست
نه پدر، بلكه برادر كه رفیقم رفتست

گر ستوني ز برم رفت به سر مادر هست
عالِمي ُمهر به خون زد همه اعمالش را

مرگ سرخي مگر  اي دوست از اين بهتر هست؟
عمروعاصان زمان دست به خون آلودند

وندرين بیشه  شیران، جنم حیدر هست؟
اي سلیمان نگران باش به سرها بر ني

خائن عافیت انديش، از اين بدتر هست؟
از بهشتي و رجايي و به قاسم، محسن

چند كشمیري پنهان شده  ديگر هست؟
پیچ و خم هاي جبینت قصه  صفین را

فاش گويد كه منافق ز عدو بدتر هست
    

»الهام نجمي« از بانوان ش�اعر كشورمان 
هم شعري را تقديم اين شهيد كرد:
هزاران ابر در داغت پر از بغضند و بارانند

هنوز از اين خبر چشمان مان بي تاب و حیرانند
تنت را زخم ها چون الله زاري غرق خون كردند

نفهمیدند در خونت هزاران الله پنهانند
نگاهت عشق را از ذره ها تا آسمان مي برد

در آن راهي كه عالم را به سوي نور مي خوانند
همیشه علم تو چون خار در چشمان دشمن 

بود
بهارت را خزان كردند و در فكر زمستانند؟

شغاداِن پر از كینه تو را كشتند و سرمست اند
نمي دانند پاي خون تو اين قوم مي مانند؟
جهان بايد بداند راه تو همواره پابرجاست
و دشمن را بگو اين بغض ها آغاز طوفانند

    
»عبدالرحيم سعيدي راد« هم 

سروده خود را تقديم شهيد فخري زاده كرد.
اي رود رها در نفس جاري اروند

اي خون تو پاشیده به دامان دماوند
 از نقش تو پیداست در اين دايره عشق
هم تاك سرافرازي و هم سرو برومند

 ديروز پراكنده شدي در نفس باد
امروز شدي پنجره اي رو به خداوند

 چون شیر زدي بر صف گمراهي دشمن
بستند اگر راه تو را قافله اي چند

 ذرات تو پاشید در آيینه آفاق
تا خون تو در جان جهان ولوله افكند

 اي فخر تمام شهدا، باز برويان
در سینه ما شوق رسیدن به خداوند

    
»محمدمه�دي عبداللهي« از ش�اعران 
جوان كشورمان هم اين س�روده را براي 

حاضران خواند:
ايستاده در غبار آمد سر بازارها

عاشقى تفسیر شد با قصه سردارها
شور شیرين شهادت بر سرش افتاده بود

تا حديث ُحسِن محسن شد عیان بر دارها
مالكى ديگر زمین افتاد و باال رفت و ماند

پرچم عزت به دوش زخمِى عّمارها
انتقام خون فخری زاده را بايد گرفت

بى درنگ از آل صهیون، از همه كفتارها
ملّت ما هم حسینى باشد و هم زينبى

گفته اين را حاج قاسم در شب پیكارها 
با واليت بودن و يار ولى ماندن خوش است
عاقبت ختِم به خیر است اينچنین ايثارها

تا شهیدان خدايى زنده اند و شاهدند
رجعت آالله ها را بارها و بارها

مى رسد آدينه موعود و مى آيد ز راه
منتقم با لشكری از میثم تّمارها

    
»سارا جلوداريان« هم 

در حضور خانواده شهيد فخري زاده 
و ديگر شاعران اينطور خواند:

»شهیدان زنده اند«

به جالدان بگو: كاري از آنان برنمي آيد
حديث عشق، جاويد است و هرگز سرنمي آيد

به جالدان بگو:  اي ابن ملجم هاي آلوده!
كسي كه »ياعلي« گفته ست، از پا درنمي آيد

به جالدان بگو: ما از تبار پاك دريايیم!
كه در قاموسمان، غیر از ُدر و گوهر نمي آيد

دوباره نور، بر آيینه ها تابید و ثابت شد
كه دور ماهرويان جهان، آخر نمي آيد

همه لب تشنه ايم و خوب مي دانیم در محشر
به استمداد ما، جز ساقي كوثر نمي آيد

قلم در دست، غم در دل، هزاران سوز در سینه
به چشمم آه... غیر از الله  پرپر نمي آيد

وطن از بركت خون يالن، بالنده خواهد شد
نگو امثال اين اسطوره ها، ديگر نمي آيد

سپیداران، فقط تن پوش آزادي به تن دارند
ردايي اينچنین نیكو، به هر نوبر نمي آيد
تو شمع جمع خوباني، نشان فخر ايراني

به ذهنم هیچ توصیفي، از اين بهتر نمي آيد
شهیدان زنده اند و مردگان واقعي، مايیم!

ولي اين قصه  جانكاه، در دفتر نمي آيد
    

از ديگر شاعراني كه شعرخواني 
داشت »فاطمه ناني زاد« بود 

كه اين سروده خود را 
تقديم شهيد هسته اي و موشكي كرد:

آه اگر بال و پر پرواز تو آماده باشد
آسمان ها مقصد دلخواه در هر جاده باشد

هر كسي جام شهادت را به كف آورده اينجا 
سال ها چشم انتظار اين سبو، اين باده باشد

ذره ها را مي شكافد آن نگاه نافذي كه
خیس اشك روضه هاي سروري آزاده باشد
مو پريشان مي كند هر سو نسیم بي قراري

مي وزد آن سو كه جاني، دلبري، دلداده باشد
كربالي چندم اس��ت اين عصر س��رخ جمعه؟ 

دردا...!
در میان قتلگاه اين بار فخري زاده باشد

    
حسين اسرافيلی از شاعران پيشكسوت 
كشورمان هم در فراق شهيد فخري زاده 

سروده اي تقديم او كرد:
راه ها گرچه پر از گرگ و گراز و رهزن است

نیس��ت بیمي، آخر اين جاده، مقصد روش��ن 
است

گرچه روباهان حیلت، فتنه برپا مي كنند
بیشه اين سرزمین را، صولت شیر اوژن است

جلوه عشق است ما را مي كشد تا كوي دوست
شوق عاشورايیان را، خط خون، پیراهن است

خاك ايران است اينجا، عرصه مردان مرد
دوس��تان را چتر رحمت، دش��منان را مدفن 

است
كربال در كربال، خون داده ايم و باك نیست

خون ما، شیرازه بند اعتالي میهن است
دشمن دين است و دانش، دشمن آزادگي ست

آن كه با خط »وال«، خط »حس��یني« دشمن 
است

گرچه، دانش را يل نام آوري از دست رفت
شیوه اين خاك »فخري زاده«ها پروردن است

تقدير خانواده شهيد فخري زاده از شاعران در گردهمايي ادبي به ياد شهيد علم 

 تو شمع جمع خوباني
نشان فخر ايراني

     فیلم

     نقد فیلم

نقدي به نگاه سيدجواد هاشمي در ساخت فيلم »شهر گربه ها« 

استكبارستيزي با رقص و آواز اضافه!
    مصطفي شاه كرمي

سیدجواد هاشمي با انتشار ويدئويي »داستان و پیام فیلم »شهر 
گربه ها« را مبارزه با ترامپ و خوي استكبارس��تیزي اس��ت« 
مى داند و مي گويد: »من 3۰س��ال مربي تربیت��ي بوده و بارها 
در فیلم ها شهید شده  و يادواره ش��هدا برگزار كرده ام، بنابراين 
حساس��یت ها را درك مي كنم اما براي بچه ها فیلم مي سازم و 
بارها آن را تماشا مي كنند و مفاهیمي همچون نفي مهاجرت 
غلط را درك مي كنند، چون فیلمسازي يعني نفوذ غیرمستقیم 

براي بیان مفاهیم بلند.«
روزگار عوض شده است! در س��ال هايي زندگي مي كنیم كه وجوه 
استكبارستیزي و شیوه هاي مقابله با تهاجم فرهنگي دچار تغییرات 
ماهوي شده و به شكل غیرقابل باوري همه مرزها را درهم نورديده 
است و مي توان با راه انداختن بساط قر و آواز در بین گربه ها و پلنگ ها 
هم سبوعیت و درندگي گرگ هايي مثل ترامپ تروريست را براي 
نس��ل جديد و قديم تبیین كرد و هم »خوي استكبارستیزي« را 
به معناي تام تصوير كرد! البته تنها كس��اني اجازه ورود به ساحت 
استكبارستیزي و ترامپ شناس��ي را دارند كه اوالً سابقه 3۰سال 
مربیگري تربیتي داش��ته باش��ند، ثانیاً بارها در فیلم هاي مختلف 
سینمايي ش��هید ش��ده  باش��ند! عذر بدتر از گناه مصداق همین 
حرف اس��ت. س��یدجواد هاش��مي بايد بداند كه اتفاق��اً جامعه از 
كسي كه 3۰سال س��ابقه مربي تربیتي بودن، شهید شدن در آثار 
متعدد سینمايي و برگزار كردن يادواره شهدا را دارد، توقع دارد به 
ارزش هاي جامعه و مظاهر آن بیشتر از ديگران پايبند باشد، خصوصاً 
اينكه آن بازيگر همه احترامي را كه در جامعه كسب كرده مديون 

همین نقش آفريني به جاي شهداست.بنابراين گزارش انتشار تیزر 
فیلم سینمايي »شهر گربه ها« به كارگرداني سیدجواد هاشمي در 
روزهاي گذشته اعتراض ها و واكنش هاي متفاوتي را به دنبال داشته 
است. سیدجواد هاشمي تهیه كننده، نويسنده و كارگردان اين فیلم 
در گفت وگو با فارس در واكنش به اين اعتراض ها گفته است: به نظر 
مي رسد كساني كه نسبت به محتواي فیلم »شهر گربه ها« معترض 
هس��تند و حتي برخي از آنها كمپیني را نیز علیه فیلم راه اندازي 
كرده اند، هنوز به تماشاي اين فیلم ننشسته اند! زيرا اگر اينگونه بود 
فروش فیلم »شهر گربه ها« حداقل از يك میلیارد گذشته بود. كار 
تیزرساز، س��اخت كلیپي از بخش هاي جذاب فیلم براي جمعیت 
سینمارو است. كارگردان فیلم سینمايي »ش��هر گربه ها« اظهار 
داشت: به احترام معترضان به اين فیلم، تعدادي از پالن هايي را كه در 
تیزر استفاده شده است، حذف مي كنم و فیلم را اصالح خواهم كرد تا 
اين تصور به وجود نیايد كه براي من نظرات و عواطف دينداران و افراد 

مذهبي كه همیشه به من لطف داشتند، مهم نیست. 

 ضعف مفرط رسانه ها 
در ترويج فرهنگ ديني

در لغتنامه دين به معناي راه و روش زندگي اس��ت و ديني 
كامل است كه تمام جوانب زندگي فردي و جمعي را تعريف 
كرده باش��د. ما ادعا داريم اس��الم كامل ترين دين در جهان 
است؛ ادعايي كه البته بحق اس��ت و از نظر بررسي جزئیات 
و كلیات قابل مقايس��ه با هیچ دين ديگري نیست. در طول 
قرن ها مناظرات و مباحثات نیز اين موضوع را به خوبي نشان 
داده است و به قول شهريار ايرانمنش روحاني مبلغ ايراني در 
برلین فقط يك مصداق كوچك كافي است تا حقانیت اسالم 
را ثابت كنیم و آن اينكه بزرگان و روحانیون ارشد همه اديان 
از اس��قف تا خاخام گرفته تا مفتي ها و رؤساي فرق ديني به 
تعداد زيادي بوده اند كه مسلمان و ش��یعه شده اند، اما هیچ 
روحاني متخصص اس��المي )نه يك طلبه ساده حوزوي كه 
ملبس باشد يا بیش��تر از تخصص در دين هیاهوي سیاسي 
كند( نداش��ته ايم كه به اديان ديگري برود، يعني مسیحي، 
يهودي و زرتش��تي بش��ود، دلیل آن هم اين است كه اسالم 
كامل است، با وجود اين پس چرا ما در جامعه خود اين همه 
مشكل داريم؟! ما كه شیعه هستیم، چه چیزي كم داريم كه 
جامعه مان به ابتالئات كنوني دچار ش��ده است؟! اگر فاكتور 
دشمنان خارجي و منافقان داخلي را كنار بگذاريم كه البته 
غیرقابل كتمان است، حقیقت آن است كه ما به قول آيت اهلل 
بهجت به آنچه مي دانیم عمل نمي كنیم تا آنچه نمي دانیم را 
برايمان روش��ن كنند. مي دانیم دروغ بد است، ولي شايد در 
روز چندين بار دروغ بگويیم. مي دانیم در روز عاش��ورا امام 
حسین)ع( به قاتالن عابد و زاهد خود فرمود مشكل شما لقمه 
حرام و شبهه ناك است، اما در كسب رزق و روزي خود كمتر 
دقت مي كنیم. مي دانیم غیبت، تهمت و حسادت بد است ولي 
اغلب راه هاي باال رفتن خودمان را با همین پلكان باز مي كنیم، 
پس دين مشكل ندارد، بلكه درك ناقص ما از دين است كه 
دچار محدوديت و كاستي در مسلماني شده ايم، اين هم ناشي 
از كم كاري و بدكاري رسانه هاي حقیقي و مجازي و همچنین 
دست اندركاران فرهنگي در جامعه است كه نتوانسته اند آن 
طور كه بايد عناصر فرهنگ اصیل ديني را میان افراد جامعه 

تزريق كنند. 
مذهب ما خوب و كامل اس��ت ولي واقعیت آن اس��ت كه ما 
عام��الن خوبي براي آن نیس��تیم، در اين مس��یر منبري ها 
و حوزه علمیه ش��ايد بیشتر از س��اير بخش ها مقصر باشند 
چراكه به عنوان مبلغان دين از آنها انتظار بیش��تري مي رود 
تا سكاندار فرهنگ ديني باش��ند، مثاًل مساجد به جاي آنكه 
محل كارگشاي مسائل روزانه مردم باشند، عماًل محدود به 
يك يا دو نوبت نمار شده اند؛ موضوعي كه در احاديث و روايات 
آخرالزمان به آن هشدار داده شده ولي اغلب علما و نخبگان 
جامعه ما اين هشدارها را روخواني كرده اند، بنابراين فرهنگ 
ديني مسئله جامع و كاملي اس��ت كه اگر درست در جامعه 
پیاده سازي شود، قطعاً بسیاري از مشكالت فردي و اجتماعي 
حل خواهد شد، لذا بايد تك تك ما فرهنگ زيست ديني را به 

ديگران نشر بدهیم. 

ژانر فرياد، سروصدا و فحش!
فرشباف پس از 4 سال با ساخت »تومان« ثابت كرد هنوز دوست دارد 
 فيلمش هنر و تجربه باشد اما »تومان« نه تنها هنر محسوب نمي شود 

بلكه تجربه اي هم نمي تواند باشد

     افشين عليار
فیلم »تومان« دومین س��اخته مرتضي فرشباف به لحاظ 
 بهره نبردن از حداقل هاي سینمايي به فاجعه نزديك است. 
اساساً خزعبل سازي تنها مخصوص سینماي كمدي نیست. 
فیلم تومان نشان داد كه فیلم مي تواند بدون ژست كمیك 
به معن��اي واقعي جفنگ و خزعبل باش��د. توم��ان يك اثر 
بي هويت و بي هدف فاقِد فیلمنامه و حتي يك طرح دوخطي 
است كه ژانرش چیزي جز فرياد و سروصدا و فحش نیست! 
فیلمساز فكر كرده مي تواند يك اثر بكر بسازد اما اين فیلم 
در حد و اندازه يك فیلم كوتاه تجرب��ي هم از كار درنیامده 
است؛ اثري درباره قمار كه به بدترين شكل ممكن ساخته 
شده، آيا فیلمساز بعد از تدوين نهايي فیلمش را ديده است؟ 
تصور مي شود نسخه اي كه ما از تومان ديده ايم، راش هايي 
از فیلم باش��د. مگر فیلم به اين آشفتگي مي شود؟ تومان با 
يك ايده دسته  جمعي ساخته شده است؛ ديالوگ ها بداهه 
گفته شده، موقعیت ها يك هويي شكل گرفته، آدم هاي فیلم 
فقط حضور دارند، تیپ هم نیس��تند، فقط در قاب ها قدم 
مي زنند، فري��اد مي زنند، همديگر را كت��ك مي زنند، براي 
چه؟ چرا آدم ه��اي اين فیلم ديوانه و عق��ب افتاده اند؟ چرا 
آدم ها بي دلیل اينقدر لمپن هستند؟ چرا فضاي فیلم اينقدر 
چرك و حال به هم زن است؟ فیلمس��از فیلم نساخته، اين 
چند نماي خام دستانه با چند آدمي كه هیچ كدام شان بازيگر 
نیستند، البد به انگیزه اين ساخته شده كه فیلمساز به شهر 
و ديار خود اداي دين كند! و همین قدر هم از كار درنیامده 
است. فرشباف خواس��ته مثاًل يك اثر به شدت دلي بسازد، 
براي همین تومان نمي تواند يك اثر حتي س��اده سینمايي 
باشد چراكه اين فیلم با سینما فاصله زيادي دارد. تعدد نما 
و سكانس و لوكیش��ن در اين فیلم قطعاً باعث نمي شود كه 
تبحر فیلمساز به چش��م بیايد و موقعیت جغرافیايي براي 
فیلمساز تبديل به خاطره گويي شده است و اگر بپذيريم كه 
قمار هسته مركزي اين فیلم به حساب مي آيد، بايد بگويم 
كه اساساً موضوعي به اين حساس��ي در البه الي تصاوير به 
هم چسبیده از بین رفته است، ش��روع فیلم تا دقايق 3۰ يا 
4۰ چیزي را به مخاطب نمي ده��د و مخاطب تا آخر فیلم 
گرفتار ربط هاي علت و معلولي است كه داوود چه مي كند! 

كار او چیس��ت؟ رابطه او با عزيز و يونس چیست؟ چرا اين 
ربط ها تا آخر فیلم ادامه دارند؟ تومان را مي شود ادامه داد 
و تمامش نكرد، نشان دادِن اين تصاوير به هم چسبیده كه 
منطقي در آن احساس و رؤيت نمي شود، چه ُحسني دارد؟ 
چنین فیلمي براي مخاطب چه ارزشي مي تواند داشته باشد. 
خلق موقعیت هاي مقطعي و گذرا نه تنها تخصص محسوب 
نمي ش��ود بلكه مي تواند نابلدي فیلمس��از را گوشزد كند. 
فرشباف در فیلم اولش يعني »بهمن« نشان داد مي تواند به 
عناصر سینما و تجربه گرايي در محتوا و ساختار نزديك شود 
اما بعد از چهار سال با ساخت تومان ثابت كرد هنوز دوست 
دارد تجربه گرايي كند و فیلمش هنر و تجربه باشد اما تومان 
نه تنها هنر محسوب نمي شود بلكه تجربه اي هم نمي تواند 
باش��د، به اين دلیل كه فیلم در حد الگوهاي متوس��ط هم 
نمي تواند براي مخاطب راضي كننده باشد چراكه از نداشتن 
فیلمنامه رنج مي برد و از سوي ديگر توانايي الزم در ساختار 
را ندارد، فیلم يك اثر ضعیف است كه به دلیل زمان طوالني 
و تعدد سكانس ها و از همه مهم تر ضعف در محتوا و ساختار 
پس از تیتراژ پاياني كاماًل فراموش مي شود، چراكه يك اثر 
بداهه اس��ت و هیچ منطقي در مضمون و فرم آن احساس 
نمي شود، انگار متن و ساختار براي فیلمساز كاماًل شوخي 
بوده و درونمايه اثر با همان مضامین شلوغ و هپروتي شكل 
گرفته و خروجي اثر به شدت منفعل است. اين منفعل بودن 
باعث شده تومان ژست روشنفكري به خود بگیرد كه كاماًل 
فیك و تقلبي اس��ت و فقط مي تواند دِل بعضي از منتقدان 
هیجان زده را خوش كند و اثري برونگر كه چارچوب منطقي 

در متن و اجرا ندارد.

     شعر

ابراهيمي ديناني:

 فردوسي يك سهروردي شاعر است

    محمد صادقي
فردوسي يك سهروردي شاعر و سهروردي يك فردوسي حكيم 

و فيلسوف است. 
غالمحسین ابراهیمي ديناني، فیلس��وف و استاد دانشگاه با تمجید از 
دو تن از انديش��مندان و نام آوران تاريخ فرهنگ و ادب ايران، از نقش 
فردوسي و سهروردي در پاسداشت زبان و فرهنگ ايراني تجلیل كرد. 
ابراهیمى ديناني در وبینار »ش��اهنامه و حكمت فهلوي« با اشاره به 
شاهنامه فردوسي گفت: فقط كافي است كسي شاهنامه را از ابتدا تا 
انتها بخواند تا بفهمد حماسه او چقدر بلند و در عین حال توحیدي و 
ديني است، يعني او يك مسلماني است كه به فرهنگ ايران و تمدن 
گذشته آن باور داشته و آن تمدن را زنده كرده است. شايد اگر شاهنامه 

نبود، ما اكنون از خیلي چیزها خبر نداشتیم. 
وي با اش��اره به حكمت خس��رواني افزود: اين اصطالح براي ش��یخ 
اشراق است و شیخ اش��راق نیز فیلس��وفي بوده كه خیلي خسرواني 
بوده و فردوسي با زبان شعر سخن گفته و سهروردي با زبان فلسفي. 

فردوسي، يك س��هروردي شاعر و س��هروردي، يك فردوسي حكیم 
و فیلسوف است. حكمت خسرواني براي نخس��تین بار در آثار شیخ 
شهاب الدين سهروردي مطرح ش��ده كه خیلي ايراني بوده و حكمت 
خودش را هم حكمت خسرواني خوانده است. كساني كه دشمن ايران 
و فرهنگ ايران بودند و اكنون هم هس��تند، همیش��ه سعي كرده اند 
فرهنگ ايراني را از بین ببرند يا ناديده بگیرند اما فردوسي اين فرهنگ 

را بیان كرده و پهلواني هاي مردم ايران را نشان داده است. 
ابراهیمي ديناني با بیان اينكه فردوسي يك مسلمان و ايراني تمام عیار 
است، يادآور شد: او توانسته بین مس��لمان بودن و ايراني بودن جمع 
كند كه هنر بزرگي اس��ت و اين خدمت بزرگي ب��وده كه به فرهنگ 

ما كرده است. 
اين استاد فلسفه گفت: شما اگر تمام حماسه هايي را كه در طول تاريخ 
گفته شده است، بخوانید و مطالعه و با حماسه سرايي فردوسي مقايسه 
كنید، مي بینید كه فردوسي از همه بهتر به زبان حماسه سخن گفته 
و فرهنگ ايران را زنده كرده است. حافظ شیرازي نیز به زبان غزل از 
ايران سخن گفته است اما حافظ هم خوب فهمیده نشده و من كتابي به 
نام »حافظ معنوي« دارم كه  اي كاش مخاطبان اين كتاب را بخوانند. 
حافظ نیز يك نوع حماسه است اما او در قالب غزل حرف هاي حماسي 
خود را مي زند و فردوسي در قالب شعر حماسي، حماسه سرايي مي كند 
و سخن مي گويد. وي با تأكید بر اينكه متأسفانه كتاب شاهنامه در طول 
تاريخ كم خوانده شده و فرهنگ ايران نیز دشمن داشته و به يك عللي 
مانع ايجاد مي كردند كه اين كتاب خوانده نشود، توضیح داد: اين كتاب 
توسط همه ايراني ها خوانده نمي شده و مثاًل میان مردم لرستان بیشتر 

شاهنامه خواني مطرح بوده تا در شهرهاي ديگر ايران.

    سريال

 پرويز شيخ طادي
 زندگي طاهره دباغ را 

روايت مي كند
س�ريال »خداحافظ مادر« به كارگرداني پرويز ش�يخ طادي اين 
روز ها در ش�هرك دف�اع مقدس در ح�ال تصويربرداري اس�ت. 
س��ريال »خداحافظ م��ادر« ب��ه كارگردان��ي پرويز ش��یخ طادي و 
تهیه كنندگي سیدحامد حسیني، اين روز ها در شهرك دفاع مقدس 
در حال تصويربرداري است تا از شبكه5 س��یما پخش شود. تاكنون 

بیش از 8۰درصد اين سريال تصويربرداري شده است. 
 در اين س��ريال به رش��ادت هاي طاهره دب��اغ )با ن��ام اصلي مرضیه 

حديدچي( در دوران پس از انقالب اسالمي توجه شده است. 
طاهره دباغ كه به او لق��ب مادربزرگ انق��الب را داده اند، چريك 
مسلح و زنداني سیاسي در زمان حكومت پهلوي بود. او در دوران 
تبعید امام خمیني)ره( در پاريس محافظ شخصي خانواده ايشان 
بود. دباغ از زندانیان سیاسي است كه س��ابقه شكنجه با دستگاه 
آپولو را داش��ته و خاطرات وي از اين ش��كنجه ها در كتابي ثبت 

شده است. 
پرويز شیخ طادي پیش از اين كارگرداني فیلم هاي مختلفي را بر عهده 
داشته است و سال96 نیز يك سريال 12قسمتي با نام »بانوي سردار« 
و با محوريت بي بي مريم بختیاري مادر علي مردان خان ساخت كه جزو 

اولین سريال ها با محوريت قهرمان ملي زن بود. 


