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بهروز افخمی: 
هنرمندان و مردم را با تروريسم از کار هنری ترسانده اند

هم مردم عالقه مند هستند که فيلم و سريال ببينند و تئاتر و کنسرت بروند و هم بازيگران دوست دارند 
کارشان را انجام دهند، اما يک جو وحشت وجود دارد و در واقع نوعی تروريسم به شکلی آنها را می ترساند

يک جو وحشت وجود دارد و در واقع نوعی تروريسم برخی 
هنرمندان را که اتفاقاً دوست دارند کار کنند، می ترساند. 
بهروز افخمی، فیلمساز صاحب سبک كش��ورمان با بیان این 
مطلب درباره ایجاد نوعی فضای رعب در بین هنرمندان برای 
فعالیت هنری به ایس��نا می گوید: شاید از دالیلی كه من االن 
می خواهم فیلم جدید بسازم همین است، یعنی در این چند 
ماه خودم هر چقدر پرس وجو كردم، متوجه ش��دم هم مردم 
عالقه مند هستند كه فیلم و سریال ببینند و تئاتر و كنسرت 
بروند و هم بازیگران دوست دارند كارشان را انجام دهند، اما یک 
جو وحشت وجود دارد و در واقع نوعی تروریسم به شکلی آنها را 
می ترساند. در حالی كه وقتی اقدام كنند متوجه می شوند هیچ 
چیز ترسناكی وجود ندارد. بنابراین با خود فکر می كنید این 
وهمی را كه ایجاد كرده اند و یک عده از فیلمسازان و بازیگران 

هم در آن نقش داشتند باید بتركانیم و از بین ببریم.
افخم��ی در ادام��ه اضافه می كند: اس��تقبال م��ردم به كار 
هنرمندان بس��تگی دارد. مردم اگر بخواهند صدای آنها را 
بشنوند، نباید هراسی داشته باشند. مشکل این است كه ما 
خواننده خیلی جذاب و محبوب نداریم. در سینما هم همین 
اس��ت. باید دید چرا فیلمی مثل »آواتار« در عرض یک ماه 
به 2 میلیارد فروش می رس��د و تعطیلی سینماها را یک تنه 
در امریکا به پایان می رس��اند، چرا در ایران چنین وضعیتی 
نداریم؟ در همه زمینه ها همین طور است، كدام موسیقی، 
تئاتر یا فیلمی است كه مردم بخواهند آن را ببینند و شکی 

برای خرید بلیتش نداشته باشند؟
وی می افزاید: اینکه باید چطور عمل كرد به خودشان بستگی 
دارد كه بعضی از آنها ممکن است از تشدیدكنندگان شرایط 
باشند و بخواهند تروریسم فرهنگی را گسترش دهند، اما آن 
كسی كه می خواهد كار كند و جرئت انجام آن را ندارد، شاید 
بهتر است نام خود را هنرمند نگذارد، چون باید حاضر باشد كه 
كمترین خطر را بپذیرد. وضع او كه از زندگی یک فوتبالیست 
خطرناك تر نیست؛ فوتبالیستی كه هم در بازی ممکن است 
اتفاقی برایش بیفتد و هم از سوی تماشاگر؛ مواردی بوده كه 
فوتبالیست از سوی تماشاگر با شلیک گلوله ترور شده، حاال 

چطور شده كه هنرمند ما اینقدر نازك نارنجی شده است.
  کفگير سينما به ته ديگ خورده است  

افخمی در ادامه این گفت وگو به ضع��ف كیفیت فیلم های 

ایرانی هم اش��اره می كند: »به نظر من فیلمی كه چنگی به 
دل آدم بزند در س��ینماها نیس��ت. همانطور كه تا یک ماه 
پیش در امریکا هم نبود. قبل از اك��ران »آواتار« چند هفته 
بود كه كل س��ینماهای امریکا، یعنی حدود 4۰ هزار سالن 
سینما فقط 6میلیون و 5۰۰ هزار دالر فروش كرده بود كه 
برای هر سینما در طول هفته حدود ۱۰ تماشاگر می شود. 
به هر حال مدتی بود كه مردم به س��ینما نرفته بودند و این 
عادت از سر آنها افتاده بود. فیلمی هم كه آنها را تشویق كند 
وجود نداش��ت، ولی االن در مدت هش��ت هفته »آواتار« به 
فروش باالیی رس��یده و می توان متوجه شد كه فیلم خوب 
چه تأثیری داشته اس��ت. حاال اگر بعد از »آواتار« هم فیلم 
اكران شود، مردم باز به سینما برمی گردند، اما درباره ایران 
باید گفت كه كفگیر این سینما به ته دیگ خورده است. آنقدر 
سینمای انتقادی - اجتماعی به شکل های مختلف تکرار شده 
كه حوصله همه را سر برده است. فیلم درست و حسابی و آن 
چیزی كه به ذات س��ینما نزدیک باشد، یعنی اكشن خشِن 
مردانه و پسرانه كالسیک كه البته دخترهای جوان هم آن 
را تماشا می كنند، نداریم. چون اوالً ساخت این فیلم ها كار 
آسانی نیست و بعد هم به فرض آنکه چنین فیلمی روی پرده 
سینمای ایران باشد طول می كشد تا مردم متوجه آن شوند. 
هر فیلمی كه در یک سینمای مرده، سینمایی كه یکدست 
ش��ده و همه خیال می كنند هی��چ اتفاق��ی در آن نخواهد 
افتاد اكران شود، اگر متفاوت باش��د به تنهایی و به سادگی 
می تواند مردم را متوجه خود كند و خود تماش��اچیان آن را 
تبلیغ می كنند، ولی چنین فیلمی تا جایی كه من می دانم و 
براساس فیلم هایی كه از سال قبل در كمیته انتخاب جشنواره 

فجر دیده ام، ساخته نشده است.

 روايتي از ديدار جالل با امام خميني
 به مناسبت شصتمين سالگرد انتشار کتاب غربزدگي 

امام به آل احمد گفت: آنچه ما بايد بگوييم شما گفته ايد

در قالب کتاب »بر مدار مزار« منتشر شد 
روايت هايي از زائران مزار حاج قاسم سليماني

 پدر و مادر نذر کرده بودند اگر خدا پسري به آنها داد اسمش را قاسم بگذارند.  حاال که دوقلوي پسر داشتند، نام يکي را »قاسم« و نام ديگري را 
به  خاطر شهيد پورجعفري، »حسين« گذاشته بودند

در کت�اب »روش�نفکر ميهن�ي« آمده اس�ت: آل احم�د 
درب�اره ديدار ب�ا امام خمين�ي مي گوي�د، به قم رفت�م و در 
خانه ايش�ان کت�اب »غربزدگي« خ�ود را کنار دستش�ان 
دي�دم. گفت�م: ش�ما ه�م اي�ن خزعب�الت را مي خوانيد؟ 
با نگاهي به من پرس�يدند: ش�ما آقاي آل احمد هس�تيد؟

نگارش كتاب غربزدگي نوشته جالل آل احمد در سال ۱34۰ به 
پایان رسید و در مهرماه سال ۱34۱ انتشار یافت. نسخه كامل تري 
از كتاب در سال ۱342 آماده چاپ بود، اما در زیر چاپ توقیف شد. 
امسال شصتمین سالگرد انتشار كتاب غربزدگي جالل آل احمد 
است. نقل خاطره دیدار این دو شخصیت از سوي هر دوي آنها 

ذكر شده است. 
در كتاب »روش��نفکر میهني« كه از س��وي مركز اسناد انقالب 
اسالمي چاپ و منتشر شده درباره نحوه آشنایي جالل آل احمد 
با امام خمیني آمده است: با رحلت آیت اهلل بروجردي، جهان شیعه 
به استقبال مرجعي دیگر رفت و آیت اهلل خمیني كه فقیهي شجاع 
و مبارز بود، پا به میدان گذاشت. جالل آل احمد نیز همانند دیگران، 

خیلي زود امام خمیني را شناخت و جزو طرفداران ایشان شد. 
آل احمد در طول زندگي اش تنها یک بار ام��ام را مالقات كرد و آن 
دیدار در نخستین سال هاي نهضت اسالمي اتفاق افتاد. وي درباره 
این دیدار مي گوید: »من پس از شنیدن نطق ایشان ]امام خمیني[ 
احس��اس كردم باید ایش��ان را ببینم. به قم رفتم. در خانه ایش��ان 
كتاب »غربزدگي« خود را كنار دستشان دیدم. گفتم: شما هم این 

خزعبالت را مي خوانید؟ با نگاهي به من پرسیدند: شما آقاي آل احمد 
هستید؟ گفتم: بله. گفتند: آنچه ما باید بگوییم شما گفته اید.«

در ادامه جالل درباره این مالقات مي گوید: »من حتي دست پدرم 
را نبوسیده بودم، اما دست ایشان را بوسیدم.«

امام خمیني نیز در اردیبهش��ت ۱359 درباره دیدار جالل با ایشان 
فرمودند: »آقاي جالل آل احمد را جز یک ربع ساعت بیشتر ندیدم. در 
اوایل نهضت یک روز دیدم كه آقایي در اتاق نشسته اند و كتاب ایشان 
غربزدگي جلوي من بود. ایشان به من گفتند: چطوري این چرت و 
پرت ها نزد شما آمده است؟ یک همچو تعبیري و فهمیدم كه ایشان 

هستند. مع األسف دیگر او را ندیدم. خداوند ایشان را رحمت كند.«
جالل آل احمد كه از هر فرصتي براي مبارزه با استبداد و استعمار 
استفاده مي كرد و براي آشنا كردن مردم با توطئه هاي غربیان قلم 

مي زد، در نهایت در ۱8 شهریورماه ۱348 درگذشت.

 کتاب »بر مدار مزار«، روايت هايي از زائران مزار حاج قاسم سليماني 
به قلم فروغ زال منتشر شد. 

به گزارش »جوان« كتاب »بر مدار مزار«، روایت هایي از زائران مزار حاج 
قاسم سلیماني به قلم فروغ زال و با مشاركت بنیاد مکتب حاج قاسم از سوي 

انتشارات »راه یار« منتشر شد. 
رنگین كمان هویت انقالب اسالمي در آخرین سال هاي دهه نود، كهکشاني 
پررنگ  و نور كم داشت و آن تشییع باشکوه و پرجمعیت پیکر سردار سلیماني 
در چند شهر ایران و عراق بود. درباره شخص حاج قاسم و ابومهدي و یاران 
شهیدشان گفته اند و از این پس هم بسیار خواهند گفت، اما حاشیه هایي در 
متن شهادت سردار و یارانش وجود دارد كه مانند حاشیه هاي تاریخ اسالم، 
دفاع مقدس، پیاده روي اربعین خواندني و پرثمر و هویت بخش  هستند؛ 

روایت هایي كه هر یک، ذره  نوري در كهکشان راه سلیماني اند. 
روایت هنري و دراماتیک از انقالب اسالمي به روایتي دقیق از قهرمان هاي 
نهضت انقالب نیاز دارد. روایت قهرمان هاي نهضت نه تنها بدون روایت ملت 
قهرمان شدني نیست. . . شاید بتوان گفت در نهان تشییع هاي عاشقانه شهدا 
و امام شهدا معني دیگري نهفته است؛ اگر تشییع حاج  قاسم پرشکوه است و 
حضور مردم شگفتي ساز، براي جبران تشییع و بدرقه هاي غریبانه بدن هاي 
مبارك ائمه و شیعیان در طول تاریخ اسالم است. ما اگر گرد سلیماني سینه 
مي زنیم، براي ارادتش به سیدالشهدا)ع( و اهل بیت)ع( است؛ همان هایي 
كه غریبانه و مظلومانه بدرقه شدند. شاید اگر قصه هاي این تشییع عظیم، 
مثل داستان پیرزن و دوك نخ و سوداي یوسف  روایت شود، جالل و جمال 

شخصیت شهدا را زیباتر و درست تر نمایش دهد. 
در بخشي از این كتاب مي خوانیم: »یکي از روزهایي كه نوبت خادمي ام بود، 
پدري نوزادش را الي پتو به گلزار شهدا آورد و روي مزار حاج قاسم گذاشت. 

بعد از اینکه حم��دي خواند و از نوزادش روي م��زار حاجي عکس گرفت، 
بغلش كرد و رفت. به نظرم آمد روز هاي اول تولد نوزاد باشد چون مادرش 
حال خوبي براي باالآمدن از پله هاي گلزار نداشت و پدر به تنهایي آمده بود. 
فرصت نکردم با آن پدر گفت وگو كنم، اما روزي كه پدر و مادري نوزادهاي 
دوقلویشان را به گلزار آوردند و یکي را روي مزار حاج قاسم و دیگري را روي 
مزار شهید حسین پورجعفري گذاش��تند، نزدیک تر رفتم تا ببینم دلیل 
كارشان چیس��ت. پدر و مادر نذر كرده بودند، اگر خدا پس��ري به آنها داد 
اسمش را قاسم بگذارند. حاال كه دوقلوي پسر داشتند، نام یکي را »قاسم« و 

نام دیگري را به خاطر شهید پورجعفري، »حسین« گذاشته بودند.«
كتاب »بر م��دار مزار« كه تحقی��ق آن برعهده سیدس��جاد جلیني و علیرضا 
اشرفي نسب بوده و تدوین آن توسط فروغ زال صورت گرفته است، در ۱6۰صفحه، 
شمارگان هزار نسخه و قیمت 5۰هزار تومان توسط انتشارات »راه یار« منتشر 
شده است و عالقه مندان مي توانند این كتاب را عالوه بر كتابفروشي ها، از سایت یا 

صفحات مجازي ناشر به نشاني raheyarpub. ir تهیه كنند. 
»كلنا قاس��م«، »پسرم قاسم«، »س��یل و سردار«، »رس��تم ایرانشهر«، 
»چمري براي پهلوان«، »یک بغض و هزاران مشت«، »هیرمان«، »سردار 
گیله مردان«، »شروه اي براي حبیب«، »بر ش��انه هاي كارون«، »سردار 
سربدارها«، »حافظ دل ها«، »یزله بر دجله«، »سلیماني ها« و »ابرقدرت 
خداست«، عناوین پیشین انتشارات »راه یار« هستند كه درباره روایت ها 
و خاطرات مردمي شهر هاي مختلف از ایام شهادت حاج قاسم و ابومهدي 

المهندس منتشر شده است. 

فرخ نژاد و ایفای نقش سفید پیش از فرار سیاه
 حميد فرخ نژاد، حزب اللهی ترين و آخرين نقش خود را در سريال سقوط که اين روزها 

از شبکه نمايش خانگی پخش می شود، ايفا کرده است!

محمد صادقی     رویداد

    ادبیات

    هنرمند

 دفاع داوران جايزه جالل 
از ندادن جايزه به بهترين داستان و رمان

 جایزه جالل  بر تن بعضي ها 
لباس گشاد بود

محتواي آثار داستاني پانزدهمين جايزه جالل، از نظر داوران 
اين دوره صرفاً در حدي بود که »شايسته تقدير« باشند وگرنه 
اثري که در حد جايزه اصلي باشد، امسال وجود نداشته است!
امس��ال جایزه جالل در بخش هاي »داس��تان بلند و رمان« و 
»داستان كوتاه« صرفاً به معرفي آثار شایسته تقدیر كفایت كرد 
كه حواشي ای را به دنبال داشت، همین موضوع باعث شد داوران 
این بخش ها در مصاحبه هایي از عملکرد خود دفاع كنند. آنها 

مي گویند كه نمي خواستند لباسي گشاد بر تن آثار كنند. 
رحیم مخدومي، نویس��نده و داور بخش رمان جایزه جالل آل 
احمد، درباره اینکه چرا به هیچ كدام از چهار اثر راه یافته به بخش 
نهایي داوري ها، جایزه اصلي داده نشد؟! مي گوید: » ما به عنوان 
داور وظیفه داریم كه شأن و جایگاه اثر برگزیده را حفظ كنیم، 
اما نباید به گونه اي باشد در س��الي كه آثار برگزیده نداشتیم، 
بگوییم چون فردي یک اثر متوس��ط و حتي ضعیف ارائه داده 
و نسبت به سایر آثار ضعیف دیگر برتري دارد، آن اثر برگزیده 
اعالم شود. یا گفته شود كه این اثر شانس آورد، چراكه آن سال 
آثار محکمي ارائه نشد و اثر ضعیف وي برگزیده شد. اثر برگزیده 
نباید مبتني بر شانس باشد و باید مبتني بر معیار باشد. در غیر 
این صورت اجحاف در حق اثر خوب مي شود و این كار قابل دفاع 
نیس��ت. آثار باید به حدي از بلوغ برسند كه قابل دفاع باشند و 

بتوان نام برگزیده را بر آنها گذاشت.«
مخدومي در بخش دیگري از سخنانش مي گوید: » عده اي دیگر 
به این قائل هستند كه اثر برگزیده شأن و جایگاهي دارد و اگر 
آثار برگزیده شده سال هاي متعدد را كنار اثر این دوره گذاشتیم، 
نباید اختالف فاحشي باهم داشته باشند. این  گروه قائل هستند 
كه در اثر برگزیده معیار هایي وجود دارد كه باید رعایت شود. 
اثر برگزیده نباید از لحاظ ساختاري و محتوایي ضعف فاحشي 
داشته باشد. ما نمي توانیم بپذیریم چون این اثر كه در مقایسه با 
آثار آن سال برتري دارد، برگزیده اعالم شود. خب در اینجا حق 
این اثر چه مي شود؟ حقش این اس��ت كه نشان بدهیم این اثر 
نسبت به آثار آن سال برتر است، اما نباید لباسي به تنش كنیم 

كه برایش گشاد باشد. من خودم قائل به نگاه دوم هستم.«
داور بخش رمان پانزدهمین جایزه جالل، درباره سطح كیفي 
آثار این دوره تأكید مي كند: » آثار از بعد محتوا یا فني و ساختار 
چش��مگیر نبودند و انتظار داوران را برآورده نکردند. محتوا و 
س��اختار اهمیت دارند و پا به پاي هم پیش مي روند و اثر را به 

اهتزاز مي رسانند.«
    محتواي آثار باعث خط خوردن آنها شد!

بخش داستان كوتاه جایزه جالل هم با وجود اینکه امسال آثار 
قابل توجهي در این بخش به جایزه جالل راه پیدا كرده بودند، 
اما در نهایت با انتخاب اثر شایسته تقدیر به كار خود پایان داد. 
یوسف قوجق، یکي از داوران بخش داستان كوتاه، درباره اینکه 
چرا در این بخش نیز اثر برگزیده وجود نداش��ت، یادداشتي را 
منتشر كرده است و در آن با اشاره به روند داوري ها نوشته است: 
»داوران جشنواره به خاطر تخصصي كه دارند، »فرم و تکنیک« 
استفاده شده را قاعدتاً مي شناسند. من به عنوان داور، همراه با 
دیگر داوران، هم در ای��ن دوره جایزه جالل و هم در دوره قبل، 
بارها از خواندن كتاب هایي كه شیوه هاي روایت فوق العاده اي 
داش��ته اند، لذت برده و نویس��نده اش را تحس��ین كرده ایم. تا 
این جاي كار و تا این مرحله، داوري براساس حرفه نویسندگي 
است، اما همین داور قرار است اثر را براساس »محتوا، مضمون و 
درونمایه« نیز سبک و  سنگین كند. معیار این بخش از داوري، 
فرهنگ رفتاري و گفتاري غالب در جامعه اي است كه همان داور 

در آن زندگي مي كند و با آن آشناست.«
وي ادامه داده است: »مجموعه داستاني باید به لحاظ فرم روایت و 
ساختار فني، بسیار عالي نوشته شده باشد و در آن شاهد نوآوري 
هم باش��یم، اما همان كار، اگر محتواي مناسبي نداشته باشد، 
از داوري كنار گذاش��ته مي ش��ود. همچنان كه در این دوره از 

جشنواره به اتفاق آرا، از سوي همکاران داور چنین كردیم. «
الزم به ذكر است كه در سال هاي اخیر كمتر دوره اي بوده است 

كه جایزه جالل در بخش هاي داستان كوتاه و رمان اهدا شود.

    مصطفی شاه کرمی
فرخ نژاد در آخری��ن اثری كه بازی كرد)س��ریال 
سقوط( برخالف تمامی بازی های قبلی اش، ایفاگر 
نقش سفیدترین كاراكتر دوران بازیگری اش بود؛ 
یک نیروی امنیتی سپاهی. آیا این اقدام او در كنار 
فرآیند چند ماهه فروش اموال منقول و غیرمنقولش 
در ایران می تواند بدون برنامه ریزی قبلی باش��د؟! 
هیچ ذهن تحلیلگر و عقل سلیمی نمی تواند بپذیرد 
كه خروج این س��لبریتی، آن هم به بهانه دروغین 
حمایت از اغتشاشگران و هجمه به حاكمیت بدون 
تهیه و تدارك قبلی یا به اصطالح به یک باره صورت 
گرفته باشد، بلکه یک فرآیند طراحی شده چند الیه 
بود در این پروسه دست داشته اند. این نکته ای است 

كه باید مورد بررسی قرار گیرد. 
ضرباهنگ تند فرآیند اتفاقات اخیر در كشور باعث 
شد تا حدودی فرصت تحلیل و بررسی همه اتفاقات 
با جوانب و حواش��ی آنها از جمله خروج فرارگونه 
برخی سلبریتی ها مانند حمید فرخ نژاد از كشور و 
خیانت آنها به ملک و مردم فراهم نشود، اما حاال با 
آرام شدن فضای جامعه و استیالی انگاره های رفتار 
عقالیی می توان برخی از آن رخدادها را با گستره 

وسیع تری مورد كنکاش قرار داد. 
    شروع يک فرآيند و غفلت مسئوالن

علت اهمیت داش��تن پرداختن به موضوع فرار 
حمید فرخ نژاد از كشور با كنار هم قرار دادن سیر 
اتفاقات و اخبار مرتبط با این س��لبریتی خائن، 
به خصوص بعد از لو رفتن دیداری كه با فرزند شاه 
مخلوع داشت، نشان می دهد كه او از مدت ها قبل 
در حال تهیه و تدارك مقدمات این اقدام بوده و چه 
بسا وی با برخی جریانات زمینه برداشتن گام های 
بعدی و تکمیل پازل طراحی شده را هماهنگ و 

برنامه ریزی كرده است.
همانطوری ك��ه طی این چند وقت بس��یاری از 
رسانه ها به آن اشاره كردند حمید فرخ نژاد جزو 
معدود بازیگران سینمای كش��ورمان است كه 
اگر تناس��بی بین نقش ه��ا وكاراكترهایی كه او 
بازی كرده با نقش مأموران حاكمیتی و امنیتی 
كه در طول فعالیت بازیگری اش داشته، ببینیم 
قطعاً او ج��زو معدود بازیگران انگشت ش��ماری 
اس��ت كه ایفاگر نقش های این چنینی بوده، اما 
حزب اللهی ترین نقش را از قضا در همین سریال 

سقوط بازی كرده است. 
    از نقش های خاکستری به نقش سفيد 

با این حال پس از بررسی فیلموگرافی نقش های 
این سلبریتی فراری نکته كلیدی دیگری روشن 

می شود و آن اینکه فرخ نژاد در نقش های امنیتی 
هم كه ایفا كرده مثل نقشی كه در فیلم به رنگ 
ارغوان حاتمی كیا بازی ك��رد، نقش یک مأمور 
امنیتی خاكس��تری را بازی می كن��د. البته این 
مسئله در مابقی نقش های او هم وجود دارد، ولی 
نکته جالب این است كه او طی آخرین نقشی كه 
در سریال »س��قوط« بازی می كند ایفاگر نقش 
یک كاراكتر امنیتی كامالً سفید است كه اتفاقاً آن 
شخصیت یک عضو امنیتی و اطالعاتی نیروهای 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی است! 
داستان سریال امنیتی »سقوط« با موضوع ایرانیان 
ملحق ش��ده به داعش اس��ت كه محمدحسین 
مهدویان، كارگردان س��ینما مشاور آن و حمید 
فرخ نژاد نقش یک افسر امنیتی) اطالعات سپاه( را 
ایفا می كند. محوریت قصه این سریال 9 قسمتی 
درباره یک زوج به نام های آیسان و ژاكان است كه 
در اول راه عشق خود قرار دارند و باید بر چالش های 
زیادی غلبه كنند. ژاكان برای حل مشکالت خود 
نزدیک دو سال به كشور تركیه می رود و زمانی كه 
بازمی گردد از نظر مالی ش��رایط خوبی دارد و به 
آیسان پیشنهاد می دهد به ماه عسل بروند. آنها 
راهی ماه عسل و سفری رؤیایی می شوند، غافل از 

اینکه این سفر ماهیت تاریکی دارد.
در واقع او در حالی با این نقش پرونده بازیگری اش 
در كش��ور را می بندد كه به دنبال ایج��اد ادراكی 
متف��اوت از دیگر كارهای��ش در اذهان مخاطبان 
است. به كالم دیگر او با راه اندازی یک جنگ ادراكی 
و شناختی به ذهن مخاطبان القا می كند كه فرخ نژاد 
فراری و خائن به مردم و كشور تداعی كننده همان 
نیروی امنیتی نهاد انقالبی و حاكمیتی سپاه است 
و در ادراك مخاطب فرخ نژاد با همه خصوصیاتش 

مصادف با همان نیروی امنیتی است!
نکته قابل توجه دیگر در مورد پروسه فرار فرخ نژاد 
این است كه ظاهراً او با فریب  دادن ضابطان قوه  

قضائیه از كشور خارج شده است. البته شنیده شده 
ضمانت و ریش گروگذاری برای خروج فرخ نژاد با 
واسطه گری عوامل سازنده سریال امنیتی سقوط 

صورت گرفته است. 
مسئله وقتی جالب تر می شود كه راننده و كارپرداز 
فرخ نژاد از فروش تمام اموال منقول و غیرمنقول 
این سلبریتی پیش از فرار خبر می دهند تا جایی 
كه راننده اش می گوید او حتی سیمکارتش را هم 
فروخته است! واضح است كه فرآیند و انجام چنین 
اقداماتی كار یک روز یا دو روز نیست و نیازمند مدت 
زمان بسیار بیشتری است. این نکته را وقتی در كنار 
موضوع ممنوع الخروجی و توقیف پاسپورت وی قرار 
می دهیم، متأسفانه نتایج و خروجی ناخوشایندی 
به دست می آید كه نشان دهنده غفلت مسئوالن 
اس��ت. چطور می توان پذیرفت كه كسی متوجه 
این اقدامات فرخ نژاد نش��ده یا حتی نسبت به آن 

مشکوك هم نشده است؟!
    عبرت آموزی از تکرار تاريخ

درس گرفت��ن از اش��تباهات و تجربه اندوزی از 
خطاهای دیگران به منظ��ور جلوگیری از تکرار 
آنها یک اصل غیرقابل انکار بشری و عقلی است، 
دقیقاً به همین علت است كه گفته می شود تاریخ 
تکرار می ش��ود. در واقع حوادث تاریخی امکان 
وقوع مجددشان هست، لکن آن حادثه ای كه در 
یک برهه متفاوت رخ داده با اتفاقی كه در زمان 
رخ می دهد، ممکن است مشابه آن حادثه قبلی 
باشد، اما یقیناً مطابق و منطبق برآن نیست، یعنی 
این رخدادها صرفاً در علت هایش��ان و نتیجه ای 
كه دارند مشابه یکدیگر هستند و به همین علت 
امکان وقوع مجدد یک حادثه مشابه حادثه قبلی 
وجود دارد. به همین علت است كه باید از اتفاقات 
گذش��ته برای كم كردن احتمال بروز مجدد آن 

تجربه ناخوشایند، عبرت گرفت.
این نکته بسیار مهم از سوی حضرت علی)ع( در 
نامه 3۱ نهج البالغه خطاب به امام حسن)ع( وجود 
دارد و می فرمایند: »قضایای گذشته را چراغ راه 
آینده كن و از رهگذر گذشته به آینده استدالل 
كن، چه حوادث عالم ش��بیه یکدیگرند و وقتی 
در گذشته حاثه ای اتفاق افتاده باشد شبیه آن در 
آینده نیز اتفاق خواهد افتاد. اگر در گذشته دقت 

كنی، می توانی از آن عبرت بگیری.«
با توجه به فرمایش��ات حضرت علی)ع(، اتفاقاتی 
كه در اغتشاش��ات اخیر تحت عنوان تجربه برای 
مردم، مسئوالن و كش��ورمان ایجاد شد از جمله 
خیانت سلبریتی های فراری حتماً قابل پیشگیری 
بود. مسئله فرار فرخ نژاد اگرچه از زوایای متعددی 
تجربه آفرین است، ولی متأسفانه با توجه به رویکرد 
غفلت آمیز و گاه غیرقابل توجیه مسئوالن دخیل در 
این زمینه در مواجهه با نمونه های قبلی و فعلی نشان 
می دهد مادامی كه از اتفاقات گذشته درس نگیریم 
در آینده نیز شاهد تکرار آن خواهیم بود. همانطور 
كه از اتفاق موارد مش��ابهی مثل فرار مهناز افشار، 
محمود خ��اوری، مزدك میرزای��ی، برزو ارجمند 
و دیگران عبرتی گرفته نش��د. ب��ه منظور جبران 
غفلت ها و خسارات وارد ش��ده به افکار عمومی به 
جهت ترك فعل مدیران و عدم اق��دام به موقع و 
مسئوالنه آنها در جلوگیری از چنین پیشامدهایی 
الزم است كه اتفاقات دیروز و امروز جلوی چشمان 
مسئوالن باشد تا مجدداً از س��ر تجاهل یا تغافل، 

مرتکب چنین خطاهای محاسباتی نشوند.

فرخ ن��ژاد  ف��رار  مس��ئله 
متأسفانه با توجه به رویکرد 
غفلت آمیز مسئوالن دخیل 
در این زمینه نشان می دهد 
مادامی که از اتفاقات گذشته 
درس نگیری��م در آینده نیز 
شاهد تکرار آن خواهیم بود

    نشر

امير المؤمنين علي 

عليه السالم:

قناعت، ثروت��ي 

تمام ناشدني است. 
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