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چند وقت پيش كه داشتم كتاب هايم را مرتب مي كردم 
نگاهم به كتابي افتاد كه تداعي كننده خاطرات نوجواني ام 
بود. اوايل ده��ه 1360 خورش��يدي وقت��ي 12 يا 13 
س��اله بودم و در مدرس��ه، دوره تحصيل��ي راهنمايي را 
مي گذراندم، هميشه از كتابخانه مدرسه كتاب هايي را به 
امانت مي گرفتم و مي خواندم. يادم است در همان روزها 
از طرف حوزه هنري به همت زنده ياد اميرحسين فردي 
ُجنگي به صورت كتاب براي نوجوانان منتشر مي شد كه 
»سوره بچه هاي مسجد« نام داش��ت و از استعدادهاي 
نو در داستان نويس��ي اس��تقبال مي كرد. يكي، دو تا از 
داستان هاي شهيد عليرضا شاهي را در آن كتاب خوانده 
بودم و هميشه اسم عليرضا شاهي برايم يادآور نويسنده 
خوش قلمي بود كه پدرش را كه يك دستفروش بود در 9 
سالگي از دست داده بود و براي كار از يكي از روستاهاي 
ميانه به تهران آمده بود و كنار تحصي��ل، در يك مغازه 
خياطي كار مي كرد و به همراه برادر و پس��رخاله اش در 
اتاقي نمناك و كوچك در پايين ش��هر ته��ران زندگي 
مي كردند و همچنين، براي مجله رشد نوجوان داستان 
مي نوش��ت و در جلسات داس��تان خواني نشريه كيهان 
بچه ها هم شركت مي كرد و با عينك ته استكاني و چهره 
خجول و مأخوذ به حيايش داستان هايش را براي نقد و 
بررسي براي ش��ركت كنندگان در آن جلسه مي خواند 
و بعد هم در سال 1362 در س��ن 18 سالگي داوطلبانه 
به جبهه رفت و به ش��هادت رس��يد. چند س��ال بعد از 
شهادت اين نويسنده، انتش��ارات حوزه هنري، هفت تا 
از داستان هايش را در مجموعه اي گرد آورد و مقدمه اي 
هم به آن اضافه كرد و با عنوان »مادرم آسمان من است« 
منتشر كرد. كتابي كه چند وقت پيش ديدم، چاپ پنجم 
اين مجموعه داستان بود كه در سال 1395 منتشر شده 
و هميشه دوست داش��تم مطلبي در موردش بنويسم. 
»برنامه غذاي��ي«، »نمكدان هاي چين��ي«، »بمب هاي 
اتمي در آسمان روستا«، »خجالتي«، »باميه، باميه«، »به 
دنبال پدر« و»مادرم آسمان من است« هفت داستان اين 

مجموعه را تشكيل داده اند. 
تمام داس��تان هاي كتاب در همان اوايل دهه 60 نوشته 
ش��ده و رنگ و بوي همان س��ال هاي اواخ��ر دهه 50 و 
روزهاي اوايل پيروزي انقالب را دارند. اكثر داستان هاي 
اين مجموعه حال و هواي طنزآمي��ز دارند و در انتهاي 
داس��تان ها ما با ح��ال و ه��واي اميدواركنن��ده اي در 
پايان بندي و پيام آنه��ا روبه رو هس��تيم، درصورتي كه 
بس��ياري از داس��تان هاي آن دوره با تلخي هاي زيادي 
همراه بودند. و نكته اي كه عليرضا شاهي با هوشمندي 
به آن واقف بود و با ميل دروني خودش س��وژه هايش را 
انتخاب مي كرد و دوست نداشت در پيام داستان هايش 
مثل خيلي از داستان نويس ها، يأس و نااميدي و تلخي 
را فرياد بزند. با دقتي كه ش��هيد شاهي در معرفي زمان 
و مكان داستان ها ارائه مي دهد، درمي يابيم كه نويسنده 
كوشيده تا به مخاطب بگويد داستان ها در آذربايجان و 
زادگاه خودش اتفاق افتاده و اكثر آنها برش��ي از زندگي 
اجتماعي خودش اس��ت و قبل از به ن��گارش درآوردن، 
آنها را لمس كرده: »... گفت: اه��ل كجايي؟« - آقا، اهل 
آذربايجانم. جوان گف��ت: »از لهج��ه ات فهميدم ترك 
هستي.«)صفحه 55 و56 داس��تان به دنبال پدر(. يا در 
آنجايي كه با لهج��ه ش��يرين آذري از عمواكبر پيرمرد 
ساده اي صحبت مي كند كه بالن هاي پالستيكي كه بر 

آسمان روستا در چرخشند را بمب هايي خطاب مي كند 
كه امريكا به آنجا فرستاده تا روستا را نابود كند.  پيرنگ 
اصلي داستان هاي شهيد شاهي بر محور فقر مي چرخد؛ 
فقري كه عليرضا خود از كودكي با چنگ و دندان آن را 
تجربه ك��رده و برايش پديده غريبي نيس��ت؛ همچنين 
اگر يادمان باشد اكثر نويسندگان در دهه هاي 60 و 70 
سوژه هايشان را براساس زندگي افراد طبقه ضعيف و فقير 

جامعه انتخاب مي كردند و هميشه جوان يا نوجوان اول 
قصه، نان آور خانه هم بود. 

توصيفاتبهموقعوزيبا
عالوه براينها نويس��نده با همان س��ن و س��ال جواني و 
كم تجربگي در نوشتن، با فضا سازي مناسب و توصيفات 
به موق��ع و زيبايش، بي آنك��ه خواننده را خس��ته كند به 
داس��تان هايش اثري تصويري بخش��يده كه ب��ه لذت و 
ماندگاري داس��تان ها مي افزايد و برعكس نويسنده هاي 
امروزي ك��ه در س��بك هاي مختلفي همچ��ون مدرن و 
پست مدرن، عالقه زيادي به توصيف اطراف و فضاسازي 
داستان ندارند و انگار در به پايان رساندن داستانشان عجله 
دارند، در طول داس��تان ما نه ما با چهره كاراكترهايشان 
آشنا مي شويم و نه با زمان و مكان داستان هايشان و اينها 
به بي روح بودن قصه ها كمك مي كن��د و به همين دليل 
است كه داس��تان هاي امروزي كمتر در يادها مي مانند، 
چون نوشته هاي برخي از نويس��ندگان مدرن، بيشتر به 
متن هاي خبري شبيه است تا داس��تان كوتاه. نويسنده 
با اين توصيفات ملموس و زيباي شاعرانه نشان مي دهد 
كه در نوش��تن داستان به توصيف و فضاس��ازي داستان 
بسيار اهميت مي دهد: »برگ ها زرد شده بودند و بر زمين 

مي ريختند. ابرها مثل تكه هاي پنبه بزرگ، در آسمان آبي 
غلت مي خوردند.«)داستان نمكدان هاي چيني، صفحه21 
پاراگراف اول(. و در جايي ديگر اي��ن چنين مي خوانيم: 
»آس��مان پرس��تاره و زمين پربرف بود. درآسمان حتي 
يك لكه ابر هم ديده نمي ش��د. ماه از مي��ان ِمهي ظريف 
با زيبايي تمام بر دش��ت هاي س��فيدپوش مي تابيد. باد 
سوزناك، شاخه هاي بي برگ درختان بيد و تبريزي را به 
رقص وامي داشت.«)صفحه 64، داس��تان مادرم آسمان 
من است(. يا »پايين حوض، درخت توت تنومندي بود كه 
هنوز برگ هايش باز نشده بود. گنجشك ها روي شاخه هاي 
بي برگ، باال و پايين مي پريدند و آواز مي خواندند.«)صفحه 
27، بمب هاي اتمي در آس��مان روس��تا( ي��ا »در اطراف 
حوض، بچه هاي زيادي فوتبال ب��ازي مي كردند. بچه ها 
با پاي برهنه دنبال توپ مي دويدند و س��روصداي زيادي 
راه انداخته بودند. محمود س��رش را باال برد و به آسمان 
نگاه كرد. لك لكي، چوبي را به منق��ارش گرفته بود و در 
باالي ميدانچه دور مي زد)همان داستان و همان صفحه 
پاراگراف چهارم(. در قسمت هايي از داستان هاي كتاب، 
ما به جمالت نامفهومي برمي خوريم كه البته با توجه به 
تازه كار بودن نويسنده خوش ذوقي همچون شاهي، خيلي 
غيرطبيعي به نظر نمي رسد. كس��ي كه اولين تجربيات 
نويسندگي اش را در اختيار نشريات گذاشته است: »ضمن 
اينكه خوشحال شدم، مي لرزيدم. وقتي چهره او را ديدم، 
از ترس چيزي توي شكمم صدا كرد)داستان باميه، باميه، 
صفحه50 پاراگراف پنجم(. يا در قسمتي ديگر يك كلمه 
را در جمله اي مي بينيم كه دو بار تكرارشده است: »پدرم 
يك فروشنده دوره گرد بود. او هروقت به ده مي آمد دوست 
مي داشت با عمو سيد گپ بزند. من هم صحبت هاي آنها را 
دوست مي داشتم...«)صفحه41، داستان خجالتي( يا »آنها 
از دنياي بيرون هيچ خبر ندارن.«)صفحه56، داستان به 
دنبال پدر(. يا »خانم معلم آنقدر اسم شيريني هاي مختلف 
را برد كه دهان بچه ها آب افتاد و ناخودآگاه انگشتانشان را 
توي دهانشان فرو بردند. مثل اينكه آبنبات توي دستشان 
باشد، پنج انگشتشان را با شدت مي مكيدند...«)داستان 
برنام��ه غذايي، صفح��ه 14( كه اين جمل��ه آخر، قدري 
غيرمنطقي به نظر مي رس��د. در قس��متي از داستان »به 
دنبال پدر« پسري كه بابايش يك زنداني سياسي است به 
تهران و زندان اوين آمده تا از سرنوشت بابايش باخبر شود. 
در داس��تان، دو روز از پيروزي انقالب گذشته است، مرد 
بازجو كه خود يك انقالبي است مشغول پرس وجو از جواد 
مي شود. در ادامه داستان اينطور مي خوانيم: »آقاي عينكي 
درحالي كه مشت گره كرده اش را روي ميز مي كوبيد خيلي 
جدي گفت: بچه هاي بعد از انقالب خيلي عجيبند! آنها در 
راه خدا، حتي از پدرشان هم چشم مي پوشند... به هرحال 
اميدوارم هرچه زودتر پدرت را پيدا كني...«)صفحه 58، 
به دنبال پدر(. در اين قسمت براي مخاطب سؤاالتي بيش 
مي آيد و آن اينكه يك بازجوي انقالبي بعد از تصرف زندان 
نبايد با لحن يك بازجوي ساواكي با جواد حرف بزند بعد 
همان آقاي بازجوي انقالبي قرار است جواد را كه در تهران 
كسي را نمي شناس��د تا پيدا ش��دن پدرش به خانه شان 
ببرد. شايد اگر االن ش��هيد عليرضا شاهي در ميان ما بود 
چندمين كتابش را منتشر كرده بود و يكي از چهره هاي 
تأثيرگذار ادبيات ما مي شد، اما به هرحال او قدم در راهي 
گذاش��ت كه خودش انتخاب كرده بود و همانطور كه در 
مقدمه كتاب آمده است: او آخرين و ارزنده ترين قصه خود 

را در 18 سالگي با خون خود نوشت...

ه�ردورهوزمانهايس�ازوكارخ�ودشرادارد.اگر
س�ابقًااينامكاندراختيارتلويزيونبودكههرچه
ميس�ازدپربينندهباشد،بيش�كبهواسطهتنوع
نداش�تنرس�انههايديگربود؛وليهرچهگذشت
ش�رايطتغييركردوبهجاييرسيديمكهتلويزيون
همفقطيكيازرس�انههايسرگرميس�ازاس�ت.
عبدالرضا منجزي، نويس��نده س��ينما و تلويزيون با بيان 
مطلب فوق به »جوان« گفت: تلويزيون مدت هاي مديد 
نقش اول را در حوزه فرهنگ داشت. شرايط، قدرت انتخاب 
مردم را محدود كرده بود و به قدرت اثرگذاري تلويزيون نيز 
اضافه كرد. تلويزيون يكه تاز مدياها بود و تنها راه ارتباط با 
آثار نمايشي بود؛ تنها مأخذ و مرجع مخاطب براي دريافت 
خبر بود. اين يك جور جب��ر تاريخي بود كه درنتيجه اش 
»محله برو بيا«ي چهارستاره توليد شد، »آرايشگاه زيبا« 
توليد ش��د و مدتي كوتاه باز تقريب��اً در فضاي انحصاري 
اين ميان پرده هاي كميك بودند كه به يكباره كل سينما 
و تلويزيون را مونوپ��ل خود ك��رده و در انحصار گرفتند.  
نويسنده آثاری چون »متروپل« و »بادام هاي تلخ« با اشاره 

به نقش پيشين رس��انه ملي در جهت دهي به رسانه هاي 
ديگر گفت: غير قابل باور بود ولي برنامه هاي ميان پرده اي 
تبديل به كارخانه توليد ستاره شدند و نزديك به 10 سال 
حرف اول را زدند و دختركي جوان كه سال ها بي اتفاق در 
سينما فقط جسته گريخته سايه وار حضور داشت با گفتن 
يك »ببخشيد...« يك شبه ستاره شد! تكيه كالم كمدين 
ديگري تا هيئت دولت رفت و اين برد تلويزيون بود؛ البته 
اين اتفاق مرهون كيفيت واال و فاخر و ويژه و هنري اين آثار 
نبود چون دو يا نهايتاً سه كانال صبح تا شب پر از محتواي 
معمولي بودند و نهايتاً نيم س��اعت در طول هفته س��هم 
كمدي و طنز بود و همان طنزهاي مختصر جريان ساز شد.  
منجزي با اش��اره به تغيير زمانه ادامه داد: زمانه حاال فرق 
كرده، گس��ترش فضاي مجازي، سرعت انتقال اطالعات، 
تنوع گستردگي و انحصار را از دست سيما بيرون كشيد 
و با رونق شبكه خانگي، س��ينما، ماهواره و از همه مهم تر 
فضاي مجازي، ديگر تلويزيون مانند قبل، مركز تحوالت 
نيست. وضعيت سينما هم زياد جالب نيست. حاال ديگر 
فقط يك شكل از س��ينما مجال عرض اندام دارد و اكران 

در انحصار كمدي هاس��ت! كو س��عيد پورصميمي، اكبر 
زنجانپور، حس��ين محجوب، فردوس كاويان��ي، ايرج راد 
و...؟ اينها بازيگر اين جنس سينما نيستند! حتي كار ناخدا 
خورشيد سينما هم رسيد به ستايش و تكيه كالم »افتاد 
افتاد«! يعني يك نزول و زشتي سخيف كه شمايل يك آدم 

قدر را له و تكه پاره مي كند... 
نويسنده آثاري چون »ش��بكه« و »شرقي« تأكيد كرد: 
چرا به اينجا رس��يديم؟ چون »ناخدا...« و »پرده آخر« 
توليد نمي شود. منوچهر هادي و رضا عطاران و مديري 
در بورس هستند چون كمدي س��از هستند. امثال اينها 
در س��ينماي ده��ه 60 و 70 پنج دقيق��ه مجال حضور 
نمي يافتند. سينماي دهه 60، سينمايي مضمون گرا، با 
مؤلفه هاي زيباشناختي و متأثر از يك گونه سينماي ناب 
بود؛ خسرو شجاع زاده در سينما مقابل دوربين عياري در 
»آن سوي آتش« غوغا مي كند و همين آدم به تلويزيون 

مي آيد و جوان اول خنثاي »پدرساالر« مي شود. 
منجزي ادامه داد: تلويزيون به تدريج تحليل رفت و البته 
فرهنگ و هنر زيباشناختي ذائقه ها هم تحليل رفت؛ از 
»هزاردستان« كوچ كرديم به »معماي شاه« و به جايي 
رسيديم كه كلي چهره مطرح را دور هم جمع مي كنيم 
و گريم هاي گل درش��ت مي زنيم ولي درنهايت محصول 

نهايي موفق نيست؛ لوس و خنثي و بي نمك است. 
عبدالرضا منجزي درباره اينكه آيا باز هم مي توان انتظار 
روزهاي پررونق رسانه ملي را داشت، اظهار كرد: رسيدن 
به كيفيت باال، آدم هاي كيفي مي خواهد. تلويزيون بايد 
برود و »محله برو بيا«، »هزار دستان«، »كاله قرمزي« و 
»آرايشگاه زيبا«ي دوران معاصر را بسازد و قول مي دهم 
اگر اين اتفاق بيفتد در آن صورت مجدد كلي ستاره ظهور 
كرده و تحويل سينما مي شوند ولي مسئله اينجاست كه 
حاال رسالت تلويزيون خرج كردن از كيسه ستاره هاست؛ 
گلزار و مديري و رامبد جوان و بازغي را مي برد در قوطي 
جادو و ب��ه نوعي آنه��ا را از نوك قله به پايين مي كش��د 
تا بسنده كنند به كليش��ه ها؛ درحالي كه تلويزيون بايد 
خودش با سريال هايش از گمنامان، ستاره ها و افراد بزرگي 

بسازد كه به كار ديگر مديوم ها هم مي آيند.
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فروشسينماازابتدايسال
تاپايانبهمنماهاعالمشد
 افزايش فروش سينماها 

با كاهش 3 درصدي تماشاگران
بررسيآمارفروشفيلمهادر11ماهسال۹۸
نشانميدهدكهميزانفروشسينمانسبتبه
مدتمشابهدرسال۹۷افزايشداشتهاست.
به گزارش »جوان«، ميزان فروش سينماي ايران در 
11 ماه سال 1398 به فروشي معادل 293 ميليارد 
و 813 ميليون و 390 هزار تومان رس��يده است و 
طي اين مدت 25 ميليون و 717 هزار و 242 نفر به 

تماشاي فيلم هاي درحال اكران نشستند. 
ميزان فروش فيلم هاي سينمايي در 11 ماه سال 
97 نيز معادل 232 ميليارد و 153 ميليون و 575 
هزار تومان و تعداد تماشاگران 26 ميليون و 622 
هزار و 326 نفر بوده است. با توجه به افزايش ميزان 
فروش فيلم ها در سال 98 و بر اساس بررسي هاي 
معاونت توسعه فناوري و مطالعات سينمايي، ميزان 
افزايش فروش فيلم ها در 11 ماه سال 98 نسبت 
به مدت مشابه در س��ال 97، 4 درصد رشد داشته 
اس��ت. ولي تعداد تماش��اگران در 11 ماه امسال 
نسبت به همين مدت در س��ال گذشته 3 درصد 

كاهش داشته است. 
الزم به ذكر است كه ميزان فروش و تعداد بيننده 
ايام جش��نواره فيلم فجر در ميزان فروش و تعداد 
بيننده بهمن ماه محاسبه نشده است. همچنين با 
اشاره به فروش بهمن ماه مي توان گفت كه ميزان 
فروش سينماي ايران در بهمن ماه سال 98 معادل 
17 ميليارد و 786 ميليون و 415 هزار تومان بوده 
و يك ميليون و 580 هزار نفر به تماشاي فيلم هاي 
اكران شده نشستند.  در مقايسه بهمن ماه با مدت 
زمان مشابه سال 97 مي توان اعالم كرد كه فروش 
در سال گذشته 13 ميليارد و 887 ميليون و 143 
هزار تومان بوده و يك ميليون و 694 هزار و 856 
نفر به تماشاي فيلم ها نشستند كه بر اين اساس در 
بهمن ماه 98، فروش 28 درصد افزايش را نش��ان 

مي دهد و بيننده 7 درصد كاهش داشته است.

داس�تانهايام�روزيكمت�ردرياده�ا
ميمانن�د،چ�وننوش�تههايبرخياز
نويس�ندگانمدرن،بيش�تربهمتنهاي
خبريش�بيهاستتاداس�تانكوتاه.اما
نويس�نده»مادرمآس�مانمناست«با
توصيفاتملموسوزيبايشاعرانهنشان
ميدهدكهدرنوشتنداستانبهتوصيفو
فضاسازيداستانبسياراهميتميدهد

معصومهطاهري
ما در كش��ورمان قريب به 52 س��ازمان و نهاد فرهنگي 
داريم كه بعد از گذشت 40 سال از انقالب هنوز در معرفي 
چهره هاي هويتي و ملي كشور لنگ مي زنيم؛ افرادي كه نه 
تنها تخيلي و پوشالي نيستند، بلكه هركدام در حوزه هاي 
مختلف اگر خوب به جوانان و نوجوانان شناسانده شوند 
هيچ گاه در مقابل شخصيت هاي كاغذي و خيالي بيگانه 
احساس ضعف نخواهند كرد و در اين مسير چه رويكردي 
بهتر و مؤثرتر از ديوارنگاري كه مي تواند اين خأل را پر كند و 
اجازه ندهيم اسطوره هايمان در گمنامي و غربت فراموش 
بشوند؛ بنابراين چه خوب است از اين ظرفيت بااليي كه 
ديوارنگاري دارد در اين راستا استفاده كنيم. مثاًل شهيد 
عبدالرسول زرين اسطوره اي است كه تا همين چند سال 
پيش و پيش از آنكه هاليوود با قهرمان سازي تك تيرانداز 
ارتش امريكا كريس كاي وارد عمل شود، كمتر كسي او را 
مي شناخت. شهيد زرين ركورددار تك تيراندازان جهان 
با 3 هزار شليك موفق بوده است؛ شليك هايي كه نه مردم 
عادي و س��ربازان بلكه همگي از ژنرال ه��ا و فرماندهان 
تواناي نظامي بودند كه هدف ش��ليك هاي اين قهرمان 
قرار گرفته بودند. زرين در عين حال به شهيد قرآني هم 
شهرت داشت و هميشه خود را مديون قرآن مي دانست. 
او با هر شليك خود آيه »و ما رأيت...« از سوره ياسين را 

زمزمه مي كرد. قبل از اين كه لشكريان اسالم كه اكثريت 
بس��يجيان داوطلب بودن��د با بس��ياري از تاكتيك هاي 
جنگي آشنا و مجهز بش��وند، او خود را با تاكتيك قرآني 
اس��تتار مي كرد و با خواندن آيه »وجعلنا بين ايديهم...« 
خود را از نگاه دشمن پنهان مي داشت و مجهز به سپر و 
محافظ قرآني مي ش��د؛ به صورتي كه همه او را با همين 
استتار قرآني مي شناختند. او نمادي است از آنكه نشان 
داد با توكل و توس��ل و تدين همراه با تخصص مي توان 
كارهاي نشدني را شدني كرد، اما چرا كمتر كسي زرين 
را مي شناس��د؟! و آيا مي توان امكاناتي كه براي معرفي و 
تبليغات وجود دارد را هزين��ه اين هويت هاي غرورانگيز 
كرد؟! يا ش��هيد امير ت��وكل كامبوزيا كه به دانش��مند 
ناشناخته معروف بود و... ما در زمينه هاي مختلف افراد 
زيادي داريم كه نه تنها بايد ب��ه جوانان خودمان معرفي 

كنيم، بلكه بايد با افتخار به دنيا آنها را بشناسانيم. 
چه خوب اس��ت از اين تكنيك تأثيرگ��ذار ديوارنگاري 
وليعصر در تمام مراكز اصلي ش��هرها داشته باشيم تا هر 
بار مانند پيشاني بندي پرافتخار شاخصه هاي هويتي هر 
منطقه و ايران اسالمي را به تصوير بكشيم بدون اينكه در 
قالب همايش و سخنراني هاي خنثي و پرهزينه و كم بازده 
كاري كرده باشيم؛ چراكه مي توان از طريق زبان گوياي 

تصوير باعث تقويت روحيه ملي و هويتي مخاطبان شد.

وحي�د كارگردان�ي ب�ه »تاس�وعا« مس�تند
حقورديبهجش�نوارهموسترااس�پانياراهيافت.
به گزارش مهر، فيلم مستند »تاس��وعا« به كارگرداني 
وحيد حق وردي به بخش نهايي جشنواره بين المللي فيلم 
كوتاه موستراي اسپانيا راه يافت.  اين جشنواره از 23 تا 29 
مارس برابر با 4 تا 10 فروردين ماه 1399 در اسپانيا برگزار 
مي شود.  اين فيلم مس��تند در رابطه با عزاداري سرور و 

ساالر شهيدان حضرت اباعبداهلل حسين)ع( است كه در 
روز تاسوعا مردم ايران زمين با برپايي هيئت هاي مذهبي 
براي آقا امام حس��ين)ع( عش��ق و عالقه خود را به اين 
حضرت نشان مي دهند.  مستند »تاسوعا« پيش از اين در 
جشنواره بين المللي فيلم ليفت اف سينوس انگلستان، 
فريس تايم فيلم ميكرسسينوس شهر لندن و جشنواره 

بين المللي النهج كشور عراق حضور داشته است.

س�ريالتلويزيون�ي»م�درس«كهب�هبخشهايي
اززندگ�ياي�نروحان�يمجاه�دميپ�ردازد
ازامش�برويآنت�نش�بكه4س�يمام�يرود.
به گزارش »ج��وان« به نقل از روابط عمومي ش��بكه 4 
سيما، همزمان با آغاز انتخابات مجلس شوراي اسالمي، 
واحد تأمين برنامه شبكه 4 سيما كه هر شب ساعت 12 
بامداد يك س��ريال ايراني و خارجي پخش مي كند، از 
امشب  سريال »مدرس« به كارگرداني هوشنگ توكلي 
و تهيه كنندگي اسماعيل شنگله را در كنداكتور پخش 

قرار داده است.  
مجموعه تلويزيوني »مدرس« سال 1365 با نقش آفريني 
خسرو ش��كيبايي داس��تان زندگي آيت اهلل سيدحسن 

مدرس را از ورود به تهران و نامزد شدن وي در مجلس 
ش��وراي ملي و درگيري مدرس با رضاش��اه تا كش��ته 
ش��دنش روايت مي كند.    زنده ياد خس��رو شكيبايي، 
نخستين بازيگري است كه نقش زندگي آيت اهلل مدرس 
را در س��ريال تلويزيوني »م��درس« در دهه 60 تجربه 
كرد. يكي از مسائلي كه باعث شد نقش او ماندگار شود، 
مونولوگ هاي طوالني و بعضاً 20 دقيقه اي است كه او در 
صحنه هاي مختلف و بدون وقفه ايفا كرد كه مدرس را با 
عزمي راسخ همچون كوهي استوار در مقابل ستمگران 
عصر وقت به تصوير كشيد.  سريال »مدرس«، هرشب 
12 بامداد از شبكه 4 روي آنتن مي رود و روز بعد ساعت 

18 بازپخش مي شود.

ش�يوعوي�روسمرگب�اركرون�ادركش�ورهاي
مختل�فجه�ان،ن�امرم�انقديم�ي»چش�مان
تاريكي«رادوب�ارهبرس�رزبانهاانداختهاس�ت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ويروس كرونا كه اين 
روز ها به داغ ترين سوژه خبري جهان تبديل شده، بيش از 
40 سال پيش موضوع يك رمان علمي- تخيلي بوده است!

  )The Eyes of Darkness( »رمان »چشمان تاريكي
كه در س��ال 1981 توس��ط »دي��ن كونتز« - نويس��نده 
امريكايي- نوشته ش��ده، درباره يك ويروس مرگبار به نام 
»ووهان-400« است كه به عنوان يك سالح بيولوژيك مورد 
استفاده قرار مي گيرد.  البته شباهت ويروس جديد كرونا با 
آنچه در اين رمان قديمي درباره آن نوش��ته شده، تنها به 
خاستگاه آن كه شهر »ووهان« چين است، محدود نمي شود.  
دين كونتز يكي از نويسندگان پركار معاصر است كه 105 
رمان را به رشته تحرير درآورده و درمجموع، 450 ميليون 
نسخه از كتاب هاي او در سراسر جهان به فروش رفته است.  
از ميان اين تعداد رمان، رماِن تقريباً فراموش شده  »چشمان 
تاريكي« اكنون پس از گذشت حدود 40 سال از زمان انتشار، 
دوباره به واسطه ش��يوع ويروس جديد كرونا بر سر زبان ها 
افتاده است.  دليل آن هم روشن اس��ت: اين رمان با دقتي 
باورنكردني شيوع ويروس كرونا از شهر ووهان چين را چهار 
دهه قبل پيش بيني كرده است.  موضوع اين رمان درباره 
مادري است كه فرزندش به طرز مرموزي ناپديد شده و پس 
از مدتي از ش��هر ووهان چين )منشأ ويروس جديد كرونا( 
سر در مي آورد.  مادر پسر براي يافتن او به ووهان مي رود و 
در آنجا در جريان يك سالح بيولوژيك )ويروس مصنوعي( 
جديد و خطرناك به نام »ووهان-400« قرار مي گيرد كه در 
آزمايشگاه ساخته شده و افراد زيادي را مبتال كرده است.  در 
رمان چشمان تاريكي، هر فردي كه ويروس ووهان-400 
وارد بدن او شود، بيشتر از 24 ساعت زنده نمي ماند؛ چراكه 

بخشي از مغز را كه وظيفه كنترل اعمال ارادي بدن از جمله 
نفس كشيدن را برعهده دارد، نابود مي كند.  نكته جالب تر 
آنكه بر اساس تصويِر تأييدنشده اي كه از يكي از بخش هاي 
اين كتاب در رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي منتشر شده، 
دين كونتز در رمان علمي- تخيلي »چشمان تاريكي« از 
نوع تكامل يافته تري از ويروس ووهان-400 سخن گفته كه 
چندين دهه بعد )حدود سال 2020 ميالدي( باعث بيماري 
وحشتناكي با عالئم آنفلوآنزا خواهد شد! طبق اين تصوير 
ادعايي، كونتز در اين رمان مي گويد كه اين بيماري تنفسي 
جديد به سرعت در سراس��ر جهان همه گير شده و در برابر 
تمام درمان هاي شناخته شده مقاومت خواهد كرد.  البته 
با وجود اين شباهت هاي خيره كننده، ميان ووهان-400 
و ويروس جديد كرونا تفاوت هايي نيز وجود دارد؛ از جمله 
اينكه ووهان-400 يك ويروس انسان س��از ب��وده كه در 
آزمايشگاه هاي بيولوژيك ساخته ش��ده، اما ويروس كرونا 
اينگونه نيست.  تفاوت دوم مربوط به ميزان مرگبار بودن 
اين دو ويروس است؛ درحالي كه ميزان مرگ و مير بين افراد 
مبتال به ووهان-400 در رمان »چشمان تاريكي« صد درصد 
است، تاكنون تنها 2 درصد از مبتاليان به ويروس كرونا جان 

خود را از دست داده اند.

آخرين و ارزنده ترين قصه زندگي
نگاهيبهمجموعهداستان»مادرمآسمانمناست«

تلويزيون بايد بتواند با کیفیت بهتر بر فضای مجازی غلبه کند
گفتوگوی»جوان«باعبدالرضامنجزي،نويسندهوفيلمنامهنويس

ظرفيت فرهنگي ديوارنگارها را دست كم نگيريم

»تاسوعا« به اسپانيا مي رود

»مدرس« به تلويزيون باز مي گردد

 رمان»چشمان تاريكي« ۴۰ سال پيش 
ويروس كرونا را پيش بيني كرده بود


