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حاشيه  نوي�

«آرایشگاه زیبا» و آرایشگران زشت امروز

جلب رضایت سخت است، اما ناراضى تراشى نکنیم

رسول بهروش
روزنامه نگار

«آي فیلم دو» احتمــاال بیش از هرچیز دیگري یک فرصت 
خوب براي مدیران صداوسیماست که سریال هاي  هزاربار دیده 
شده را یک مرتبه دیگر کاســه به کاسه کنند و به خورد مردم 
بدهند. این شبکه قرار اســت مثال براي همزبانان افغانستانى 
تولیــد محتوا کند، اما جــز مقدار اندکی لهجــه در تیزرها و 
نریشــن ها، هیچ  وجه تمایزي بین این شبکه و آي فیلم اصلی 
وجود ندارد. درعین حال اما بــراي ما ملت بریده از تلویزیون، 
همین هم غنیمتی اســت تا برخــی مجموعه هاي محبوب 
قدیمی را براي بار چندم ببینیم و حسرت عمر رفته را بخوریم. 
یکی از این ســریال ها که همین شــب ها بازپخش می شود، 
«آرایشگاه زیبا» است؛ مجموعه اي ماندگار و محکم که شاید 
اغراق نباشد اگر ادعا کنیم حتی یک سکانس پرتی هم ندارد. 
تماشاي مجدد سریالی که  سال 69 ساخته شده و نزدیک به 
30سال از تولید آن می گذرد، تلنگر دیگرى است براي اینکه 
بفهمیم صداوســیماي ایران در این ســال ها تا چه اندازه در 
صنعت سریال سازي پســرفت کرده و چطور هر روزش دریغ 
از دیروز شده اســت. اگر از سریال خانوادگی «آرایشگاه زیبا» 
گذر کنیم، در ژانــر تاریخی همین حــاال مجموعه اي مثل 

«هشت بهشت» در آي فیلم عربی درحال بازپخش است؛ دیگر 
سریال تولید  سال 69 که اگرچه جزو مفاخر سریال سازي ایران 
نبود، اما بی گمان نسبت به بســیاري از تولیدات امروز وجهه 

آبرومندانه تري دارد.
برگردیم به آرایشگاه زیبا که تنها در 13 قسمت ساخته شد، 
اما هر اپیزود آن طالیی بود. گذشــته از نقش آفرینی ماندگار 
امثال رضا بابک، پري امیرحمزه، حســن پورشیرازي و البته 
مرحومان مرتضی احمدي و حسین کسبیان، نقطه قوت اصلی 
سریال در سناریوي آن اســت؛ بزرگترین حلقه مفقوده امروز 
سینما و تلویزیون ایران. در پس زمینه داستان هاي پیرپسري 
که مادرش از ازدواج کردن او می ترسد، مرحوم احمد بهبهانی 
به عنوان نویسنده اصلی سریال توانسته مضامین اخالقی جدي 
را در فضاي غیرشــعاري در معرض توجه مخاطب قرار بدهد. 
مجموعه پر از برش هاي زرین اســت؛ از کاراکتر آدم بدبین با 
نمایش خیره کننده اســماعیل داورفر تا مالباخته متظاهر به 
ثروت که نقشش را سیروس ابراهیم زاده به بهترین نحو ممکن 
ایفا کرد و البته شادروان محمد ورشــوچی که در قامت یک 
پیرمرد بشدت خشــمگین و عصبی وارد مغازه شد، اما تنها 
یک وسیله ســاده بازي با کف و صابون، روح بازیگوش اش را 
از زیر خروارها خاك بیرون کشــید و به جست وخیز در دکان 

وا داشت. 
ادامه در صفحه 3

تجمع آرام مردم مقابل شهردارى براى دفاع از حقوق  حیوانات 
متاســفانه به برخورد انجامید و عده اى در آن دستگیر شدند. 
مورد گفتنى  درباره این تجمع هــم این بود که هیچ نکته قابل 
انتقادى درباره آن مطرح نبود. از شــهردارى تا اعضاى  شوراى 
شهر و محیط زیست و حتى وزیر ارشــاد درباره اتفاقاتى که رخ 
داده بود و حیوان آزارى هایى که  موجب اعتراض مردم شده بود 
اظهارنظر کردند. همه با مردم معترض همراه بودند و همه آن 
رفتارهاى  دلخراش را محکوم مى کردند. این موضوع هم مطرح 
شد که شهردارى مى توانســت این تجمع را به را حتى پیش از 
شــکل گیرى مدیریت کند.در این باره چند نکته حائز اهمیت 

است.
یک- وقتى چنین تجمع آرام و صلح جویانه اى شکل مى گیرد 
که اصال شعارش پرهیز از خشونت است،  بزرگترین اشتباه درك 
نکردن فضا و تبدیل آن به تجمعى خشونت طلبانه است. براى 
 نیروهاى انتظامى که مطمئنا تجربه بســیارى براى مواجهه با 
اجتماعات دارند، اداره کردن چنیــن تجمع  کوچکى تا زمان 
خاتمه آن نباید سخت باشد. نیروى انتظامى که جمعیت هاى 
ده ها هزارنفرى را در  مسابقات ورزشى یا دیگر اتفاقات اجتماعى 

اغلب به خوبى کنترل مى کند، چرا باید در مقابل کمپین  کوچکى 
که بیشترشان زن هستند و براى اعتراضى مسالمت آمیز آمده اند 
به برخورد و دستگیرى متوسل  شــود؟ چیزى که روز دوشنبه 
دیدیم این بود که یک اجتماع کوچک مردمى با نابردبارى  مواجه 

و خوراك رسانه اى براى خارج از کشور فراهم شد.  
دو- چنین رویکردى در برابر تجمعات مســالمت آمیز چه 
حاصلى خواهد داشت؟ آیا به افزایش درك مردم  از وضع کشور 
و باال رفتن رضایت عمومى منجر خواهد شد؟ یا بى تدبیرى ها 
برعکس نارضایتى  عمومى را افزایش خواهد داد؟ در شرایط امروز 
کشور ایجاد تنش و باال بردن سطح ماجراجویى ها به  صالح است 
یا دوراندیشى و مماشــات و بردن فضا به سمت آرامش و حفظ 

نظم؟  
اینها سواالت ساده اى هستند و بعید است درباره  پاسخ شان 
تردیدى وجود داشــته باشــد. همه مســئوالن دلسوز کشور 
مى توانند با دقت نظر بیشــتر  و رایزنى هاى الزم شرایطى مهیا 
کنند که هر برخوردى به جرقه و اشتعال نینجامد و ما براى هر 
 اعتراض و تجمعى-که تــازه به حق بوده و خاطى جاى دیگرى 

است- چنین هزینه هایى ندهیم. 

يادداشت يک

یک سوزن به خود، یک جوالدوز به دیگران
اصولگرایان تنــدرو افراد جالبی 
هستند که با انواع و اقسام تضادهاي 
فکري و رفتــاري زندگی می کنند، 
ولی خم به ابرو نمی آورند که اصوال 
چرا صدر و ذیل افکار و رفتارشــان 
متناقض است؟ یکی از جالب ترین 
این مــوارد هجومی اســت که به 
وزارت اطالعــات آورده اند که چرا 
از یکی از سخنرانان تندرو شکایت 
کرده و وي به زندان محکوم و روانه 
اوین شــده اســت. به همین دلیل 
دولت را مخالف آزادي بیان معرفی 
می کنند! چپ و راســت سخنرانی 
می کنند و اطالعیه می دهند و فریاد 
آزادي خواهی سر می دهند و دولت 
را متهم بــه عدم تحمــل مخالف 

می کنند!
حاال ببینیم اصل ماجرا چیست؟ 
این خطیب تندرو در کنار اتهام هاى 
ریز و درشــتی که زده، گفته است 
که «نیت وزارت اطالعــات ایجاد 
تغییــر و تحــول در نظام بــوده و 
همچنین مدعى شده بود وزارتخانه 
متبوع با کانــال ضدنظام در ارتباط 
اســت.» فرض کنید کــه یک نفر 
غیرخــودي این جمــالت را علیه 
یک نهاد دیگــر می گفــت، آیا به 
جاي دادگاهی کردن ابتدا خواهان 
بازداشت او نمی شدند و بعد برایش 
چند اتهام دیگر در رسانه هایشــان 

ردیف نمی کردند؟
کسی که مدعى داشتن شجاعت 
و شــهامت اســت و می خواهد با 
جهان بجنگــد، بیــش از هر چیز 
باید شــهامت دفاع از سخنانش و 
ادعاهایش را داشــته باشد. اگر او از 
اظهاراتش دفاع می کند، دیگر چه 
جاي نگرانی است، باید به او جایزه 
داد، ولی اگــر نمی تواند دفاع کند، 
بایــد عذرخواهی کند؛ شــهامت و 

شجاعت یعنی این.
فرض کنیم کــه وزارت اطالعات 
در برابر این اتهام ســکوت می کرد. 
آیا جز این معنا را مــی داد که آنان 

اتهام را پذیرفته اند؟ هنگامی که به 
یک نهاد یا فــرد چنین اتهامی زده 
می شــود، در صورت سکوت که به 
معناى صحت و پذیــرش آن اتهام 
است، آنان خائن شناخته می شوند، 
در این صــورت آیا نباید شــکایت 
کنند؟ آیــا آزادي بیــان به معناي 

آزادي در اتهام زدن است؟
به عالوه وزارت اطالعات که رأسا 
او را محاکمه و مجازات نکرده است. 
به دستگاه قضائی شــکایت کرده 
است؟ دادگاه رســیدگی کننده یا 
متهم را تبرئه می کنــد یا محکوم. 
اگر تبرئه مى کــرد، چه می گفتید؟ 
آیا جز این بود که اظهار خوشحالی 
می کردید که اتهام دوســت شــما 
علیــه وزارت اطالعات درســت از 
آب درآمده است؟ حاال که محکوم 
کرده نیز از دو حال خارج نیست یا 
منصفانه و قانونی حکم داده اند که 
باید از دستگاه قضائی تشکر کنید 
و از دوست و رفیق تان بخواهید که 
با شــهامت به زندان بــرود و ضمنا 
عذرخواهی کند و اگر حکم صادره 
غیرقانونی و غیرمنصفانه است، باز 
هم نباید به وزارت اطالعات حمله 
کنید، بایــد به دســتگاه قضائی و 
دادگاه صادرکننــده حکم اعتراض 
کنید. چگونه می شود که این وسط 
دادگاه را فراموش و به شاکی حمله 

می کنید؟
فرض کنید که از خانه شما دزدي 
شــده و دزد را هم می شناسید. آیا 
شکایت کردن از او کار زشتی است؟ 
آیا مخالف آزادي بیان و آزادي عمل 
او است؟ چه فرقی بین دزدي کردن 
و ایراد اتهام به یک نهاد حکومتی یا 
حتی یک فرد عادي است؟ از قدیم 
گفته اند که یک سوزن به خودتان 
بزنید، یــک جوالدوز بــه دیگران. 
حداقل خودتان و نهادهاي نزدیک 
به خودتان قدرت تحمل یک سوزن 
را داشــته باشــید و پس از آن یک 

جوالدوز به دیگران بزنید.
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