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امیرالمومنین (ع)

سارا صالحی

فرشید یزدانی

عالمه حسن زاده آملی

الهی ،مصلی کجا و مناجی کجا؛ تالی فرقان کجا و اهل قرآن کجا؛ خنک آن که مصلی مناجی و تالی
فرقان و اهل قرآن است!
الهی ،عارف را با عرفان چه کار ،عاشق معشوق بیند نه این و آن.
الهی ،توانگران را به دیدن خانه خوانده ای و درویشــان را به دیدار خداوند خانه؛ آنان سنگ و گل
دارند و اینان جــان و دل؛ آنان ســرگرم در صورت اند و اینــان محو در معنا؛ خوشــا آن توانگری که
درویش است!

تنور

و نواحی اطرافش بازدید کردند .عموشــاطر با این
بازدید مزاحی کرده اســت ،امید آن کــه حداقل به
خنک کردن هوا کمک کند !
آقا همین ِجه ِم ِت ِنن یک راست گرد وا ُک ِنن،
قیمت ِزمینای سمت راست هم ِمکشه باال

الو! قیمت ِزمین االن چنده؟
االن ِنه ،االن  ...خب االن چی؟

مسئوالن کمی آهسته تر
قدم های توسعه را بردارید،
من هم به شما برسم
ِ
خواستن ِم ِت ِنن یک چپ گرد وا ُکنن
اگه ِن
تا ِزمینای سمت چپ بکشه باال

از آخرش هم به توسعه
ِ
رسیدم!
ِن

آقا جانِ ،نه چپِ ،نه راست!
گیرم
همی فرمون وسط ِر ِم ِ
ِم ِرم جلو ،ترافیک خودش
وا ِمره .علی برکت ا...

آخیش خوب شد
من رسیدم به توسعه!

امورخیرخواهانه نباید به شویشخصیهنرمند تبدیل شود
«امیــر کربالیــی زاده» ،برای طرفــداران برنامــه «خندوانه»
با اجرای اســتندآپ کمدی های ســرحال و جذاب شناخته
می شــود امــا کارنامه بلنــد هنــری و جوایز متعــددی که از
جشنواره ها و رقابت های مختلف به دســت آورده ،نشان از
توان و عالقه اش به عالم تئاتــر دارد .از اواخر دهه  60روی
شق
ِسن رفته و بعد از ســال ها خاک صحنه خوردن ،حاال با ّ
دیگری از هنر نمایش به شــهرت رســیده اســت .به عنوان
•اولیناستندآپکمدینمستقلکشور

عمو شاطر

پریروز در گرمای  37درجه مشهد ،شهردار ،رئیس
شورای شهر و جمعی از مسئوالن جوان به منظور باز
کردن مشکالت ترافیکی منطقه ،از بولوار کشاورز

گفتوگوباامیرکربالییزاده،بازیگرواستندآپکمدینازبایدهاونبایدهایعالمهنر

«کربالیی زاده» ،به رغــم عالقه مندی اش به
هنرهاینمایشی،طیچندسالاخیربیشتر
در حوزه نوپای اســتندآپ کمدی مشغول به
نظر می رسد .اما نگاهی به سابقه هنری اش
نشانمیدهدکههمیشهفعالیتدرهنرهای
نمایشی را ترجیح می دهد .از اواخر دهه60
وارد جریــان آمــوزش و یادگیری تئاتر شــده
و تاکنون دســت از تالش و یادگیری بیشــتر
برنداشتهاست.برایهمینتئاترراخانهاول
خود میدانــد و در صورتی کــه از تئاتر تامین
شود ،ســعی می کند در آن باقی بماند .البته
آخرینسریالشدرشبکهنمایشخانگیهم
با عنوان «هشتگ خاله سوسکه» با استقبال
خوبمخاطبانروبهروشدهاست.
باهمهایناوصاف،مردمباناموچهرهکربالیی
زاده از اجرای نمایشهای استندآپ کمدی
در خندوانه آشنا شدند ولی به گفته خودش،
قبلازاینکهواردخندوانهشود،اولینکسی
بود که اســتندآپ کمدی را به طور مســتقل
در ایران اجرا می کرد .سال  ۹۱با استندآپ
«چی شــد که مار خوردم» کار خــود را در این
زمینهآغازمیکند    .اوسالهاسابقهتدریس
در هنرهای نمایشی دارد و شاگردان زیادی
را تربیت کرده است .در همین زمینه ،مدتی
اســت که دفتری را به منظور تحقیق ،تولید و
آموزش اســتندآپ کمدی راه اندازی کرده و
هدفشازتشکیلاینمجموعهرااینطوربیان
می کند :تدریس درست و اصولی استندآپ
کمدی هــدف من از تاســیس ایــن مجموعه
بوده تا این هنــر نوظهور راه درســت خودش
را بین شمار فراوان عالقه مندانش پیدا کند
و از محافــل و مجالس خصوصی و نادرســت
ســر درنیاورد.همین طور کتابــی را با عنوان
«واسخندیش»معادلفارسیلغتاستندآپ
کمدی و ترکیبی از ســه کلمه وایســا ،بخند و
بیندیشتالیفکردهاستکهبعدازتحقیقات
فــراوان وارد بازار نشــر می شــود .درباره این
کتاب بیشــتر توضیح می دهد :احتماال این
کتاب در نهایــت تا اواســط تیرمــاه وارد بازار
کتاب می شود و در اختیار عالقه مندان قرار
می گیرد .هر آن چه درباره استندآپ کمدی
از تاریخچه ،چگونگی پیدایــش ،ویژگی ها،
نقاطمشترکآنبادیگرهنرهاو...الزماست
بدانیم،دراینکتابگردآوریشدهاست  .

•
خنداندنسختترینمردمدنیا
ِ

حکایت
یــک روز جالینــوس ( )۱ابلهــی را دید کــه گریبان
دانشــمندی را گرفته و بــه آن دانشــمند پرخاش و
جســارت می کند .گفت :اگر این دانشــمند نادان
نبود ،کار او با نادانان به این جا نمی کشید.
دو عاقل را نباشد کین و پیکار
نه دانایی ستیزد با سبکسار
اگر نادان به وحشت سخت گوید
خردمندش به نرمی دل بجوید
دو صاحبدل نگهدارند مویی
همیدون سرکشی وآزرم جویی
و گر بر هر دو جانب جاهالنند
اگر زنجیر باشد بگسالنند ()۲
یکی را زشت خویی داد دشنام
تحمل کرد و گفت ای خوب فرجام

بتر زانم که خواهی گفت آنی
که دانم عیب من چون من ندانی ()۳
 -۱جالینوس پزشــک نامــدار یونانی که در ســال
 ۱۳۱تا  ۲۰۱میالدی می زیست.
 -۲دو نفر اهل باطــن ،اگر پیوند دوســتی آن ها به
مویی برســد آن را نبرند ،همچنیــن دو تن که یکی
تندخو و دیگری نرم خو اســت ولی اگر هر دو طرف
نادان باشند ،رشته و دوستی را گرچه مانند زنجیر
باشد ،پاره می کنند.
 -۳زشت خویی به شــخصی دشنام داد آن شخص
بردباری کــرد و گفــت :ای نیک عاقبت ،مــن از آن
زشت خو ترم که تو مرا به دشنام یاد کنی ،زیرا هیچ
کس مانند خودم به عیب خودم آگاه نیست.
حکایت های گلستان سعدی به قلم روان

این کمدین مطرح ادامه می دهد :استند آپ
کمدیدردنیادردستههنرهاینمایشیقرار
میگیردوکمتراز ۱۰۰سالعمراجرادارد،
برای همین هنری بســیار جوان به حســاب
می آید اما این رشته به رغم جوانی روز به روز
در حال گســترش و شناخته شــدن از سوی
مردمدنیاست،انتخابیککمدینبهعنوان
رئیسجمهوراوکراینیکیازنشانههایبارز
این موضوع اســت .این هنرمند جوان بر این
باوراستکهخنداندنمردمایرانسختتراز
دیگرکشورهاست؛چونمردمدیگرمللپای
استندآپمینشینندتابخندندامامردمایران
میآیندتاکمدینآنهارابخنداند.درواقعبا
یکموضعوانتظارپایطنزهامینشینندکه
طبیعتانوعیمقاومتراشکلمیدهد.
کربالییزادهمرزمیاناستندآپودیگرشکل
هایسرگرمسازیراباتعریفیبهخوبیروشن
میکندومیگوید:بعضیهاخاطرهگوییرا
با استندآپ اشتباه می گیرند .خاطره گویی
تنهامیتواندبخشیازاستندآپباشد،آنهم
خاطرهایکهخودکمدینبسازدتاهدفشرا
بیانکند.همینطورهر
کاری که باعث خنده
و ســرگرمی مخاطب
شود ،اســتندآپ نیست .به
نظر مــن اســتندآپ ،با اســتفاده از

یکی از هنرمندان باســابقه و موفق معتقد است ،نگاه مردم
و مســئوالن کشــورمان به هنر نیاز به تغییر و اصالح دارد.
به اعتقــاد وی ،هنر بایــد به جــای اولویت دســته چندم ،به
دغدغه اصلی جامعه بدل شود .با این هنرمند تئاتر ،سینما
و تلویزیون که به تازگی ســفری به شهر مشــهد داشته ،در
باب بایدها و نبایدهای حوزه هــای مختلف هنر به خصوص
استندآپ کمدی گفت وگو کرده ایم.

ابــزار نمایــش و طنــز ،مســائل روز و اتفاقات
سیاسی ،اجتماعی و ...را به نقد می کشاند و
نگاه اصالحی دارد و قضاوت درباره این نگاه
تازه را به عهــده مردم مــی گــذارد .امیدوارم
اســتندآپ بتواند فــارغ از هر ســلیقه و جانب
داری ،رسالت خود را در اندیشهسازی عملی
سازد.بعدازهمهاینحرفها،ترجیحشخصی
او را بین بازیگری و اســتندآپ جویا می شویم
که این گونه پاســخ مــی دهد :مــن بازیگرم و
استندآپ کمدین؛ هر دو در حوزه هنریُ ،بعد
نمایشــی دارند و برایم فرقی نمی کند که در
چهمدیومیکارکنمودیدهشوم.فقطپیشنهاد
خوب سرنوشــت تصمیــم ها و انتخــاب های
حرفهایمراتعیینمیکند.
•هنربایدبهاولویتاصلیمابدلشود

با توجه بــه انتشــار اخبــار و اظهــار نظرهای
مختلف درخصوص ورود پول های کثیف به
عرصه هنر با عنوان اسپانسر و سرمایه گذار،
نظــرش را در ایــن باره هــم جویا می شــویم.
وی در ایــن خصوص بیــان می کنــد :آن قدر
بعضیازاینسرمایهگذارانشرکتوحمایت
سازمانی و عنوان تایید شــده دارند و به آنها
در کشــورمان وجاهــت هایی داده شــده که
نه تنهــا هنرمندان بلکه هرکــس دیگری هم
به آن ها اعتمــاد و کار را بــا آن فرد یا مجموعه
شــروع مــی کنــد چــون اصــوال کار هنرمند
بازرس و اســتعالم کننده یک بــه یک ادعاها
نیست،اینوظیفهنهادهایمرتبطباپیگیری
بیت المــال و حــق و حقوق
عمومی اســت.کربالیی
زاده تاکیــد مــی کنــد:
هنرمنــدان مــا عمدتــا
سخت کوش اما متضرر
هستند و فقط کار و هنر
و عشــق خــود را دنبال

می کنند .تنها چند صباحی است که بخش
خصوصی بــه موضوعات هنری وارد شــده و
یک ســری ماجراها مثل ورود پــول کثیف به
این عرصه پیــش آمده و متاســفانه بــه دلیل
در معــرض دید بــودن هنرمنــدان ،آن ها زیر
ســوال رفته اند و به نظر می رسد فرد دیگری
منفعت را برده اما ضررش برای گروه دیگری
اســت.این هنرمند تئاتر ،ســینما و تلویزیون
خاطر نشان می کند :اگر ما معتقد باشیم که
هنرمند غذای روح ما را تهیه می کند ،پس ما
بایدبرایغذایروحمانهزینهکنیمودغدغه
داشته باشــیم .اگر متولیان فرهنگی کشور
این گونه بیندیشند ،اوضاع و احوال فرهنگ
عمومیوجامعههنریدگرگونخواهدشد.
درصورتی که این نوع نگاه جا بیفتد و تسری
پیداکند،هنربهجایاولویتدستهچندم،به
اولویتاصلیمابدلمیشود؛یعنیخوراک،
پوشاک،مسکنوهنر.
•میزانحضوردرفضایمجازیبهعیار
هنرمندبستگیدارد

درسالهایاخیرشاهدگسترشضریبنفوذ
فضاهای مجازی و رسانه ای در میان مردم به
ویژهچهرههاوسلبریتیهاهستیم.نظرشرا
درخصوص میزان نقش آفرینی و اثرگذاری
هنرمنداندراینفضاهاینوینارتباطیجویا
می شــویم .وی بر این باور است که« هنرمند
صدای مردم جامعه اســت و باید با مســائلی
کهپیرامونشرخمیدهند،همراهیکند».
کربالیــی زاده با مشــروط ســاختن این نظر
اضافهمیکند:اماافراطوتفریطدرهرچیزی
اعم از حضور در فضای مجازی ،مخاطرات
خــودش را دارد و چه بســا باعــث نابودی
فردیشود.نهدرقبالتغییراتپیرامونی
خودبیتفاوتباشیمونهآنقدردرجریان
هــا وارد شــویم که یک ســری جریــان های
اشتباهرارقمبزنیم.
•امورخیرخواهانهنبایدبه
شویشخصیهنرمندتبدیل
شود

اصالت خانوادگی اش به نیشابور
و تربــت حیدریــه برمی گــردد و به
بهانه همین ریشه داشــتن در خاک
خراســان ،مکــرر به خطه خراســان و
شهر مشهد ســفر می کند .او همچون
همــه شــیفتگان مکتب اهــل بیت(ع)
حس و حال زیارت صحن و سرای ثامن
الحجج(ع) را وصف ناپذیر بیان و اضافه
می کند :هر بار که برای پابوسی امام
مهربانیهامیآیم،نیرووتوانمثبتی
بــرای ادامــه کار و زندگــی دریافت
مــی کنم  .همچــون بســیاری از
هنرمندان ،کربالیی زاده هم به امور
خیرخواهانه و عام المنفعه شــهرت
دارد و هــر از گاهــی در این ســفرهایش به
شــهر مشــهد ،ســری به مراکز فعال در این
عرصه می زنــد .دیدگاهــش را درباره دلیل
مشارکتدراینگونهامورخیرهممیپرسیم
که در پاســخ می گوید :مشارکت در این نوع
حرکت ها هم در راستای هم سویی با جامعه
مــن هنرمند هم یــک عضو آن
ای اســت که ِ
هســتم .اگر به مــدد آن چه در چنتــه داریم،
گرهی باز شود ،مسئولیت اجتماعی مان را
به سرانجام رســانده ایم .این هنرمند تاکید
می کند :این نوع مشارکت ها در همه جای
دنیا بــا حضور چهــره ها و هنرمنــدان انجام
می شود البته در صورتی که تبدیل به شوی
شــخصی نشــود و هــدف و انگیــزه ای برای
کمک به فردی آسیب دیده یا دردمند باشد.
اگر مردم مــن را به عنوان چهــره ای مقبول
پذیرفته باشند ،این کمترین کاری است که
از دستم بر می آید.
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مدیر عامل انجمن حمایت از حقوق کودکان

خشونت علیه کودکان؛ زنگ
خطری برای امنیت و سالمت جامعه

خشــونت علیه کودکان ،از آن دســت آسیب هایی
اســت که عالوه بر تحت تاثیر قرار دادن جنبه های
انسانی و جریحه دار کردن احساس جامعه و تشدید
احساس ناامنی ،عواقب جسمی ،روانی و اجتماعی
بسیاری را برای ســامت کودک ،خانواده و جامعه
در پی دارد .خشــونت علیه کــودکان را می توان به
خشــونت جســمی ،روانی و جنسی تقســیم بندی
کرد اما در چارچوب این تقسیم بندی ،هر روز شاهد
اشــکال متفاوتی از رفتارها و اقداماتی هستیم که
به نوعی روح و جســم کودکان مــا را آزار می دهد و
زخمی عمیــق از خود به جــا می گذارد.به اســتناد
پیماننامــه جهانــی حقــوق کــودک ،کــودکان از
کرامت و حریم خصوصی برخوردارند و والدین آن
ها موظفاند کــه این موضــوع را حفــظ کنند ،این
درحالی اســت کــه گاهــی خودخواهــی والدین و
غفلت آن ها به این اصل مهم به کودک آســیب وارد
می کند.کارشناسان می گویند که پدیده خشونت
علیه کودکان از جمله آســیب های اجتماعی است
که تحت تاثیر عوامل و مولفه های متعددی شــکل
می گیرد .فقر ،بیــکاری ،رفتارهای ضد اجتماعی
و انزوای اجتماعی والدین و همچنین همسر آزاری
و ســوء مصرف مــواد توســط والدیــن و ...از عوامل
موثر بر تشــدید خشــونت علیه کودکان است .گاه
ســاز و کارهای جامعه نیز به این خشونت دامن می
زنند و به نوعی به بازتولیــد آن کمک می کنند .این
ســازوکارها به صورت سیســتماتیک بــه تولید این
خشونت کمک می کنند.حال از آن جا که کودکان
از جمله افراد آســیب پذیر در اجتماع هســتند و به
دلیل فقدان قدرت و ناتوانی دفاع از خود ،بیشترین
آسیب را از پدیده شوم خشونت متحمل می شوند
و حال وآینده آنــان قربانی آن می شــود ،چنان چه
حقوق کودکان به درســتی رعایت نشود ،خسارت
های جبران ناپذیری بر شخصیت و کرامت انسانی
آنان وارد می شود.شواهد حاکی از آن است که این
معضل اجتماعی به دلیل این کــه عمدتا در محیط
خانواده و از سوی اعضای خانواده و بستگان صورت
می گیرد ،به صورت پنهان در جامعه رواج دارد و هر
ساله تعداد زیادی از کودکان قربانی این آسیب می
شوند .پیامدهایخشونتعلیهکودکانتنهامتوجه
کودک و خانواده وی نیست و همه عرصه ها را در بر
می گیرد ،چه بســا کودک آزاردیده امروز ،شخص
آزارگر فردا خواهد بود و تا زمانی که عوامل حمایت
اجتماعی وارد عمل نشود ،این چرخه معیوب تداوم
خواهد داشت.واضح است که حمایت از کودکان
در صورتی موفــق خواهد بود که با پیشــگیری آغاز
شــود ،از این رو کاهش یا کنترل ایــن پدیده در گرو
افزایش آگاهی در سطوح مختلف جامعه است.در
وهله نخســت ،آگاهی پدر و مــادر از حقوق کودک
ضروری اســت ،زیرا خانــواده به عنــوان مهم ترین
پایگاه تربیت کــودک ،باید محیطی امــن و کانونی
گرم برای آنان باشد .در حقیقت همگانی شدن این
آموزش ها که ریشــه بسیاری از مشــکالت جهانی
را می خشــکاند ،نیازمند تالش فراگیر و همکاری
دولت ها با موسســات مردم نهاد است.متاســفانه
مســئوالن با وجود تاکید بــر برخورد با این آســیب
اجتماعی جدی ،در راستای کنترل و بازدارندگی
آن ،سیاست و برنامه کارآمد و منسجمی را ارائه نمی
دهند .یکی از مهم ترین ابعاد پنهان بروز خشــونت
علیه کودکان را باید در عملکرد نامطلوب ســاختار
حقوقی جامعه جست .ساختاری که حمایت های
الزم را از کودکــی که مورد خشــونت واقع شــده به
عمــل نمــی آورد و مانعی جامــع برای پیشــگیری
از تکــرار این بحــث نیســت.در همین زمینــه برای
مقابله با این آسیب اجتماعی ،ساختار حقوقی باید
سیاستگذاریمشخصومعینیبرمبنایاقدامات
پیشگیرانه ،حمایتی و کیفری انجام دهد و مجدانه
در رویکردهــای عملیاتی ،عــزم متولیان امــر را بر
پیشگیری و برخورد با کودک آزاری و خشونت علیه
کودکان نشان دهد .گرچه الیحه حمایت از حقوق
کودکان و نوجوانان بــه تازگی بــه تصویب مجلس
رســیده اما همچنــان راه درازی تا عملیاتی شــدن
دارد.در مجموع باید توجه داشت که خشونت علیه
کودکان ،زنگ خطری برای امنیت و سالمت جامعه
ماست و امروز باید گام های اساسی برداشته شوند
تا کودکان مــا مصون از آســیب هایی بماننــد که تا
پایان عمر همراه آن ها خواهد بود.بدیهی است که
اقدامات پراکنده و موازی کاری مراجع گوناگون در
مقابله با این پدیده ،فاقد کارایی مطلوب و مناسب
خواهد بود .بنابراین حل این معضل جز با همدلی
و همکاری همه نیروهای اجتماعــی ،اعم از دولت
و موسســات مردم نهاد و خانواده ها دســت یافتنی
نخواهد بود .نقش مثبت و تعیین کننده رســانه ها
نیز در این بسیج همگانی همواره مورد تاکید است.

