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در دگرگون�ی روزگار، گوه�ر 

ش�خصيت م�ردان ش�ناخته 

می شود.

     نويد پارسا
حبيب احم�دزاده در كنفرانس »كنتر پوين�ت بلگراد« كه در 
صربس�تان برگزار ش�د دليل اصلي وقوع جنگ ها در جهان 
و از دس�ت رفتن مرجعي�ت هنرمن�دان را تعري�ف دروغين 
تبليغات غربي مسلط بر جهان از صلح واقعي و پايدار دانست. 
به گزارش »جوان« كنفرانس هنري كنتر پوينت امسال بلگراد با 
عنوان »نقش هنر در زمان بحران و جنگ« با دعوت از هنرمندان 
نقاط مختلف جهان شامل حبیب احمدزاده از ايران و نیز كارگردان 

مشهور بوسنیايي در بلگراد به كار خود پايان داد. 
اين كنفرانس يك روزه به میزباني »والدان ووكس��اولیويچ« وزير 
فرهنگ اين كش��ور و با دع��وت از هنرمندان��ي همچون »جانگ 
چیچینگ« از چین »مح��رم بازدول« از صربستان»اس��لوبودان 
دسپت« از سوئیس و »گرمان سادواليو« از روسیه در سالن موزه 
سینماي بلگراد تشكیل شد. امیر كاستوريتسا در اين مراسم طي 
سخناني به طرح اين سؤال و موضوع پرداخت كه چرا هنرمندان در 
جهان مرجعیت خود را از دست داده اند كه حبیب احمدزاده يكي 
از داليل عمده آن را فاصله بین نقش ويتريني و مجازي هنرمندان 
امروز به خصوص هنرمندان س��ینما با كاركرد اي��ن آرمان ها در 
زندگي واقعي و روزمره شان دانس��ت. در موضوع چرايي جنگ ها 
شركت كنندگان به ارائه نظرات خود پرداختند و حبیب احمدزاده 
دلیل اصلي آن را تعريف دروغین تبلیغات غربي مسلط برجهان از 
صلح واقعي و پايدار دانست كه به دلیل عدم پرداختن به بي عدالتي 
به عنوان علت اصلي ش��روع هر جنگ و اي��ن عناوين پرطمطراق 
صلح در مثال تنها تجويز مسكن براي بیمار سرطاني توسط دكتر 

نابه كاري است براي پنهان كردن درد ظاهري بیمار و نه درمان و 
جراحي واقعي و مورد احتیاج براي رفع بیماري و هر قرارداد صلح 
ادعايي آنان به واقع تنها و تنها، آتش بس موقتي است بین جنگ 
قبلي و جنگ بدتر بعدي و نه صلحي پايدار و عدالت محور. درست 
مانند ده ها قرارداد صلح دروغین بین فلسطینیان و دولت اسرائیل 
كه به دلیل عدم رفع علت اصلي نزاع، هیچ كاركرد و دس��تاورد به 
مفهوم صلح واقعي تاكنون نداشته اند. در ادامه حبیب احمدزاده 
به اين موضوع اشاره كرد كه ما ايرانیان شايد تنها ملتي در جهان 
باشیم كه اين تعريف دروغین را قبول نداريم و به همین دلیل نامه 
شخص ترامپ را رهبري كشورمان با شجاعت نمي پذيرند تا در واقع 
اين تعريف دروغین را صحه نگذارند و بايد گفت كه به واقع شوخي 
تمسخرآمیزتر از اين در جهان وجود ندارد كه ترامپ با داشتن 3هزار 
بمب اتم، نامه اي به دست نخست وزير تنها كشور مورد تهاجم اتمي 
توسط خودش بدهد تا به كشور ما كه اصل داشتن بمب اتم را حرام 

و ممنوع مي داند برساند كه شما حق داشتن بمب اتم نداريد. 

 روايت حبيب احمدزاده در كنفرانس »كنتر پوينت بلگراد«
از نقش هنر در جنگ

 آقاي مطهري شعار »دوربين من 
اسلحه من« متعلق به چه جرياني است؟ 

اخیراً علي مطهري، عضو كمیسیون فرهنگي مجلس درباره ويدئويي 
كه از يكي از بازيگران سینما و تلويزيون ايران بدون حجاب اسالمي 
در كشوري بیگانه در فضاي مجازي دست به دست مي شود مطلبي 
نوشته اند كه به دلیل ابهام در طرح مسئله و القاي تلويحي يك اتهام 
علیه نظام اسالمي نیاز به توضیح دارد و اي كاش ايشان اين اندازه 
سهل انگارانه و مبهم دست به قلم نمي بردند. نماينده محترم مردم 
تهران ظاهراً يك مفروض داشته اند و بر اساس آن اقدام به نوشتن 
كرده اند اما احتماالً متوجه نبوده اند كه طرح يك بعد از مسئله و رها 
كردن ابعاد ديگر آن مي توان��د در اذهان عمومي جامعه علیه نظام 
اسالمي ايجاد شبهه نمايد. يادداش��ت ايشان اين ذهنیت را ايجاد 
مي كند كه افرادي از داخل حكومت به شكل طراحي شده اقدام به 
تجسس رفتار سلبريتي ها درباره حجاب در خارج از كشور مي كنند 
اما واضح است كه براي هیچ كدام از دستگاه هاي اطالعاتي داخل 

نظام چنین مأموريتي تعريف نشده است. 
علي مطهري مي نويس��د: »درباره قضیه خانم ستاره اسكندري و 
بازيگراني مانند ايشان كه به خارج از كشور سفر مي كنند بايد يك 
اصل را مالك قضاوت قرار داد و آن اين است: اگر يك بازيگر زن در 
يك برنامه رس��مي بین المللي در خارج از كشور به عنوان نماينده 
جمهوري اسالمي ايران شركت مي كند بايد پوشش اسالمي را به 
نحو درست رعايت كند اما اگر براي يك سفر شخصي يا خانوادگي 
به خارج از كشور رفته است مأمور نیس��تیم تجسس كنیم كه آيا 
پوش��ش اس��المي را رعايت مي كند يا نمي كند و اگر رعايت نكرد 
او را به رياكاري و نفاق متهم كنیم زيرا منطق او اين اس��ت كه در 
داخل ايران قانون را رعايت مي كنم و در خارج به هر دلیلي از جمله 
س��هل انگاري يا همرنگ جماعت ش��دن رعايت نمي كنم، گرچه 
مي دانم كه درست و صالح و حكم عقل و شرع آن است كه در همه 
جا رعايت كنم و رفتار يگانه داشته باشم. اگر بازيگر زن يا مرد در يك 
سفر شخصي خارجي شعائر اسالمي را رعايت نكرد نبايد به اشاعه 
آن بپردازيم، هرچند تذكر الزم است اما اگر به عنوان نماينده ايران 
در يك برنامه رسمي بین المللي اين شعائر را زير پا گذاشت بايد مورد 

مواخذه قرار گیرد.«
به طور عادي براي خواننده يادداشت علي مطهري اين تلقي ايجاد 
مي شود كه افراد يا نهادي از داخل نظام اسالمي مسئول تجسس 
درباره حجاب و فیلمبرداري از سلبريتي ها در خارج از ايران هستند 
اما اي كاش ايشان در يادداش��ت خود به اين نكته اشاره مي كردند 
كه اوالً از درون نظام هنوز هیچ ش��خص داراي مسئولیت و حتي 
فرد شاخصي كه منتسب به حاكمیت باشد بازيگر نامبرده را متهم 
به نفاق و دورويي يا چیزي شبیه اين نكرده است و صرفاً در هر دو 
مورد پیش آمده يعني كشف حجاب يك مجري چادري در كشور 
سوئیس و نیز مورد اخیر بیش و پیش از همه چهره هاي ضدانقالب 
چون مسیح علینژاد علم اتهام زني و فحاشي را بلند كرده اند. پس 
همین مسئله اثبات مي كند تجسس كنندگان و آنها كه فیلمبرداري 
مي كنند از میان عوامل ضدانقالب هستند. كافي بود نماينده مردم 
تهران صرفاً به شعار و هشتگ معروف فردي چون مسیح علینژاد در 
فضاي مجازي »دوربین من اسلحه من« دقت مي كردند تا يادداشت 
پخته تري بنويسند و اگر دقت مي كردند متوجه مي شدند افرادي 
كه تشويق و تهییج براي فیلمبرداري تجسسگرايانه از افراد در معابر 
عمومي مي كنند دقیقاً در میان كدام جريان قرار دارند. وقتي مسیح 
علینژاد در داخل ايران پیاده نظام هرج و مرج طلب خود را تشويق به 
فیلمبرداري و تدوين و تقطیع و صحنه سازي خیاباني سازمان يافته 
كرده و اقدام به انتشار آن در فضاي مجازي مي كند چرا همین رويه 
را براي پیاده نظام خود در خارج از كشور تجويز نكند؟ بنابراين خوب 
بود قلم آقاي علي مطهري هوشمندانه تر بر كاغذ مي نشست تا به 
جاي ضدانقالب در اين ماجرا نظام اس��المي متهم نشود. هر چند 
سؤالي كه از ايشان به عنوان يك عضو كمیسیون فرهنگي مجلس 
و همفكران سیاسي شان كه با لیس��ت تدبیر و امید به مجلس راه 
يافته اند مطرح است اين اس��ت كه تا به حال براي ترويج فرهنگ 

عفاف و حجاب چه اقدامات عملي مؤثري انجام گرفته است.

جواد   محرمي     دریچه

 بيش از 2هزار دقيقه پويانمايي
در برنامه هاي تابستاني تلويزيون

مرك�ز پويانماي�ي صب�ا برنامه هاي تولي�دي خ�ود را براي 
نماي�ش تلويزيون�ي در فص�ل تابس�تان اع�ام ك�رد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، امسال نسبت به سال هاي 
گذشته، میزان تولید انیمیشن با موضوعات جذاب براي مخاطبان 

خردسال، كودك و نوجوان افزايش قابل توجهي داشته است. 
بر اين اساس، 14مجموعه پويانمايي به مدت 2هزارو480 دقیقه 
براي پخش از شبكه هاي مختلف س��یماي رسانه ملي در فصل 
تابستان تهیه و آماده شده است. انیمیشن هاي »شكرستان 4«، 
»يوز ايراني«، »ترافیك از اين مدلش«، »گولوبوال 2«، »ديدار«، 
»كي میگه رياض��ي س��خته«، »هاالباما 2«، »پند پارس��ي«، 
»مثل نام��ه«، »مهارت هاي زندگي 3«، »میچ��كا 3«، »ماهي 
بادكنكي2«، »نقاش كوچول��و 3« و »كوچولو هاي كنجكاو« از 
جمله برنامه هاي تولیدي مركز پويانمايي صبا براي فصل تابستان 

است كه در جدول پخش شبكه هاي سیما قرار خواهد گرفت. 
.............................................................................................................

 تنديس حافظ علي معلم 
به »گاب آدينه« اهدا مي شود

 امي�د معل�م درب�اره برگ�زاري نوزدهمي�ن دوره جش�ن 
حاف�ظ ك�ه تيرم�اه امس�ال برگ�زار خواه�د ش�د، گفت: 
امس�ال جش�ن حاف�ظ 20تيرم�اه برگ�زار مي ش�ود و 
مح�ل برگ�زاري در چن�د روز آين�ده اع�ام خواهد ش�د. 
وي ادامه داد: طبق س��ال هاي گذش��ته در دو بخش س��ینما و 
تلويزيون جوايزي اهدا خواهد ش��د. زمان بررسي و داوري آثار 
از نوروز 97 تا نوروز 98 اس��ت. در سه بخش مهم همیشه تعداد 
نامزدها بیشتر بوده است، به عنوان مثال، در رشته بازيگري تعداد 
نامزدها بیشتر است زيرا در رشته بازيگران زن و مرد بخش مكمل 
و اصلي در يك رشته بررسي مي شود و اين طبق تعريفي است كه 

بنیانگذار اين جشن علي معلم داشت. 
معلم همچنین گفت: در رشته بازيگري زن و مرد معموالً تعداد 
نامزدها به طور میانگین بین 10 تا 12عدد است و در هر رشته دو 
جايزه اهدا مي شود. در بخش دستاورد فني نیز تعداد نامزدها بین 
10 تا 12 است زيرا اين بخش را به شكل تفكیك شده در جشن 
حافظ بررسي نمي كنیم و نامزد چهره پردازي و دستاورد فني در 
يك پكیج به عنوان دس��تاورد فني و هنري بررسي مي شود. در 
بخش بهترين فیلم نیز همیشه میانگین هشت تا 10 نامزد معرفي 

مي كنیم كه در نهايت يك فیلم انتخاب مي شود. 
امید معلم در ادامه نكات جديدي را درباره جش��ن حافظ اعالم 
كرد: در سال گذشته اعالم كرديم كه تنديس حافظ علي معلم 
به فردي تعلق مي گیرد كه براي او بزرگداش��ت مي گیريم و در 
حقیقت جايزه يك عمر دستاورد هنري را به او اهدا مي كنیم اما 
امسال قرار اس��ت از »گالب آدينه« تجلیل شود و به او تنديس 

ويژه علي معلم را اهدا كنیم.

    دیده بان 

نقدي بر كتاب »شب هاي بي ستاره«

دخترانه اي در ميان يك جنگ     محمدصادق عابديني
س�ريال »گاندو « به دليل دس�ت گذاش�تن 
روی موضوعات حساس�ی چون جاسوسی، 
فس�اد مالی و پرونده های قضايی آقازاده  ها 
يك استثنا در س�ريال های چند سال اخير 
تلويزي�ون به ش�مار م�ی رود؛ مجموعه ای 
ب�ه كارگردانی »جواد افش�ار « ك�ه در ذهن 
بينن�دگان تلويزيون با س�ريال  هايی چون 
»كيميا« و »برادر« شناخته می شود. افشار و 
آرش قادری نويسنده فيلمنامه سريال گاندو، 
در گفت و گو ب�ا »جوان«  از روند س�اخت و 
حاشيه سازی ها برای اين سريال  می گويند. 

      
استقبال مردم و مسئوالن از سريال 

»گاندو« را چطور ارزيابی می كنيد؟
افش�ار: نیازی در مخاطبان برای پرداخت به 
سوژه های جديد در تلويزيون به وجود آمده بود 
و باعث شد تا »گاندو « بازتاب های خیلی خوبی 

از بیرون و به خصوص فضای رسانه ای بگیرد. 
عالوه بر مخاطب عام، خوش��بختانه از س��وی 
خ��واص و جامعه نخبه جامعه نی��ز بازخورد  ها 
خوب بود و حتی باعث شد بخشی از مديران نیز 

به آن واكنش مثبت داشته باشند. 
به نظر می رسد گاندو پرمخاطب ترين 

سريال شده است!
افش�ار: س��ريال »گاندو « مخاطبانی را كه از 
تلويزي��ون دور ش��ده بودن��د، دوب��اره جذب 
تلويزيون كرد، اين اتفاق ب��ه دلیل اين بود كه 
تلويزيون با صداقت جلو آمد و نشان داد می تواند 
شفاف س��ازی كند و اين نیازی برای تلويزيون 
است زيرا در دنیای امروز هیچ مسئله ای از نگاه 

مردم دور نمی ماند. 
شخصيت محوری س�ريال جيسون 
رضائيان است. داستان اين جاسوس 

تا كجا روايت می شود؟
افشار: گاندو تا مرحله تبادل جیسون رضائیان 

پرونده امنیتی وی را دنبال می كند.
پيام گاندو ب�رای بينندگان داخلی و 

خارجی اين سريال چيست؟
افشار: اين سريال هش��داری بود برای بیرون 
از مرزهای ايران و آن اين اس��ت ك��ه مأموران 
امنیتی ايران و سربازان گمنام امام زمان)عج( 
شش دانگ حواس شان به اتفاقات است و همه 

چیز را تحت نظر دارند. 
»گاندو « تلنگری است به مديران و همه كسانی 
كه دس��تی بر قدرت دارند و از اي��ن طريق به 
بیت المال دسترس��ی دارند. »گاندو « هش��دار 
می دهد كه مديران هوشیار باشند و سعی كنند 
از مسائلی كه باعث آلودگی و آاليندگی كاری 
آنها می شود دور شوند و در حفاظت و صیانت از 
بیت المال كوتاهی نكنند و حتی خیال ناخنك 
زدن به سفره مردم را از ذهنشان بیرون كنند.  

»گاندو« باعث ش�د تا بعد از مدت ها 
بينندگان تلويزيون سريالي امنيتي 
ببينند، چرا اينقدر جاي سريال هايي 
با اين محوري�ت در تلويزيون خالي 

بود؟
قادری: نمي ش��ود در جامعه يك ژانر خاص را 
حذف كرد، چون مخاطبش به دنبال آن مي رود 
و حتي از محصوالت ديگر كشورها براي تماشا 
انتخاب مي كند. اين موضوع به عاليق مردم باز 
مي گردد و باالخره آنچه دوس��ت دارند را پیدا 
مي كنند و چه بهتر كه اگر قرار است كاري تولید 
شود در داخل خود كشور و بر اساس موضوعات 
سازگار با جامعه ساخته شود. ما در مورد مسئله 
امنیت سال هاس��ت صحب��ت مي كنیم و همه 
درباره امنیت باالي كشور و اقتدار امنیتي نظام 
مي دانیم اما چیزي درباره آن نساخته ايم و اين 

خأل همیشه وجود داشته است. 
در ابتداي س�ريال عنوان ش�ده كه 
داستان بر اس�اس داس�تان واقعي 
اس�ت، ام�ا بيننده هاي »گان�دو« با 

موضوعاتي روبه رو مي ش�وند كه در 
خاطرشان پرونده هاي متعدد امنيتي 
كش�ور مرور مي ش�ود، آيا واقعًا در 
»گاندو« يك پرونده خاص را پيگيري 

كرده ايد؟
قادری: فكر نمي كنم هیچ س��ريال امنیتي در 
دنیا بر اساس وقايع صرف يك پرونده تولید شده 
باشد، مگر در فیلم هاي سینمايي يا موارد خاص 
كه يك موضوع خیلي حساس مورد توجه قرار 
گرفته است. به طور معمول يك كالژ از مسائل 
امنیتي دس��تمايه كار قرار مي گی��رد. من هم 
تقريباً از بین دو تا سه پرونده مختلف اقتباس 
كردم. تقريباً 70درصد اتفاقات سريال »گاندو« 
حاصل تخیل من و 30درص��د از آن اقتباس از 
واقعیت اس��ت. اصوالً يك پرون��ده امنیتي نیز 
حاصل كار چند مجموعه امنیتي اس��ت و من 
تالش كردم در »گاندو« اين موضوع را نش��ان 
دهم و امنیت را محص��ول كار يك نهاد خاص 

معرفي نكنم. 
 در قسمت اول ش�اهد نشاندن يك 
هواپيما براي بازداش�ت يك مجرم 
بوديم كه ش�باهت زيادي به پرونده 
بازداشت عبدالمالك ريگي داشت، 
اي�ن اتف�اق را از آن عملي�ات ويژه 

اقتباس كرديد؟
ق�ادری: به دلیل حساس��یت هايي كه پرونده 
عبدالمال��ك ريگي داش��ت، به خص��وص بعد 
از جنايت »تاس��وكي«، اطالع رس��اني زيادي 
درباره اش انجام ش��د و م��ردم جزئیات زيادي 
درب��اره آن مي دانند اما من حداقل س��ه مورد 
ديگر غیر از پرون��ده عبدالمال��ك مي دانم كه 
براي مسئله بازداشت مجرم، هواپیما را مجبور 
به نشستن كرده اند اما چون حساسیتي نبوده، 
اطالع رساني نیز نش��ده است. من مي خواستم 
نشان دهم كه براي حفظ امنیت كشور و مردم 

حتي بايد هواپیما را با استفاده از زور نشاند. 
پرون�ده جيس�ون رضائي�ان نيز در 
»گاندو« محوريت دارد، تا چه حد از 

پرونده رضائيان اقتباس كرديد؟
قادری: اتفاقاً پرونده جیسون رضائیان همان 

چیزي اس��ت كه اصل و محور سريال »گاندو« 
قرار گرفته است. پیش از اينكه من مسئولیت 
نگارش فیلمنامه »گاندو« را داش��ته باشم، در 
موسس��ه آويني روي اين پرونده براي ساخت 
سريال كار شده و با چند نويسنده هم صحبت 
كرده بودند. وقتي من آن پرونده را ديدم گفتم 
از آن حداكثر يك سريال شش قسمتي مي شود 
ساخت و بايد موضوعات ديگري نیز به آن اضافه 
شود. موضوعاتي مانند »ساعد بهرامي« و وجود 
پرستو ها را به آن اضافه كردم كه در اصل پرونده 

جیسون  وجود نداشته است. 

فکر مي كنم براي اولين بار است كه 
موضوع »پرس�تو« در يك س�ريال 

ايراني مطرح مي شود. 
ق�ادری: موضوع پرس��تو ب��ه دلیل مس��ائل 
اخالقي هنوز هم جزو تابوهاس��ت و بسیاری از 
س��رويس هاي امنیتي از جمله س��رويس هاي 
امنیت��ي ايراني به خاط��ر پايبن��دي به اصول 
اخالقي سراغ آن نمي روند اما يكي از مسئوالن 
به من گفت از يك مقام امنیتي خارجي پرسیده 
اس��ت كه آيا شما هنوز هم از پرس��تو استفاده 
مي كنید و آن ف��رد خارجي پاس��خ داده كه تا 
وقتي غريزه جنسي در بشر وجود داشته باشد، 

ادامه مي دهیم. 
اس�م س�ريال و حتي بخ�ش مهمي 
از موض�وع آن ب�ه پرون�ده معروف 
»محيط  زيس�ت« ك�ه در پوش�ش 
حفاظ�ت از يوزپلن�گ ايراني انجام 
شد باز مي گردد، چرا مستقيم به يوز 
ايراني اشاره نکرديد و رفتيد سراغ 

تمساح گاندو؟
ق�ادری: محیط زيس��ت مدنظر م��ن نبود، 
درباره آن NGO هم كه در قالب حمايت از 
محیط زيس��ت فعالیت هايي انجام مي داد به 
حد كافي اطالع رساني شده است. من شخصاً 
طرفدار انجمن هاي مردم نهاد حافظ محیط 
زيست هستم. طرحي هم درباره آن پرونده 
داش��تم كه براي نگارش گاندو آن را حذف 
كردم ولي علت انتخاب نام گاندو اين بود كه 
اين نام ايراني است و مربوط به تمساحي است 
كه متعلق به ايران است. از طرفي هم گاندو 
يك شكارچي ويژه است و به صبر و حوصله 
در شكار معروف است و ممكن است مدت ها 
منتظر ش��كار بماند، اما وقتي شكار را گرفت 

امكان ندارد آن را رها كند. 
صحبت هايي درباره سانسور و مميزي 
سريال »گاندو« مطرح مي شود، چقدر 

با اين موارد برخورد كرده ايد؟
ق�ادری: در زمان ن��گارش كه هیچ مش��كلي 
وجود نداشت، اما صحبت ها بیشتر ناشي از تاب 
نیاوردن افرادي است كه مي ترسند حاشیه امن 
را از دست بدهند براي همین التهاب به وجود 
مي آورند، حتي مسائلي را مطرح مي كنند كه 
در قصه فیلمنامه نیس��ت. من و تیم س��ازنده 
سريال هم هیچ گرايش سیاسي هدفمندي در 
ساخت »گاندو« نداشته ايم. تمام تالش ما اين 
بوده است كه كاري در راستاي تقويت غرور ملي 
و اقدار امنیتي بسازيم، حتي نشان داده ايم كه 
اگر فرزند مس��ئولي خطايي كرد نبايد آن را به 
نام پدرش نوشت و تاوان اشتباه فرزند را نبايد 

از پدر گرفت. 
همين موضوع يکي از موارد انتقادي 
به »گاندو« است، مردم معتقدند در 
بسياري از پرونده هاي آقازاده ها پاي 
پدرشان هم وسط است اما »گاندو« 

دارد از مسئوالن دفاع مي كند!
قادری: ما كه بزرگ تر از نوح نبي نداش��ته ايم 
كه پسرش مسیر اش��تباهي را رفت، حتي در 
دوره معاصر ه��م در برزيل فرزن��د پله، يكي از 
بزرگ ترين بزهكاران آن كشور است، اما هنوز 
پله احترام خودش را دارد. م��ن اين موضوع را 

فراتر از جناح هاي سیاسي ديدم. 
 البته حضرت نوح از رانت پدرش براي 
فساد استفاده نمي كرد و اين به نظر 
مقايسه مناسبي نمي آيد. انتقادها از 

سريال »گاندو« را ديده ايد؟
قادری: بله خیلي زياد، يكسري آدم در جهان 
وجود دارند كه منتظرند تا كس��ي كاري انجام 
دهد و با آن مخالفت كنند. من نمي گويم كارم 
بي عیب و نقص اس��ت، اما باي��د نقد ها عادالنه 
باشد. ش��عري از مهدي اخوان ثالث را همیشه 
زمزمه مي كنم كه مي گويد: »پیشگامان خطر 
گاهي خطا نیز كنند.« كمتر كسي درباره مسائل 
امنیتي كار كرده اس��ت و م��ن حتي مي گويم 
اگر در 30 قس��مت گاندو، هر قسمت دو خطا 
داشته باشم، مي ش��ود 60 خطا اما ريل گذاري 
انجام داده ام كه نفر بعدي اگر خواست كار كند 
اين خطاها به 40 تا برسد و كار هاي بعدي هم 
خطاهاي كمتري داشته باشند. نهادهايي هم كه 
مي خواستند از سريال هاي امنیتي حمايت كنند 
يا سفارش ساخت بدهند هم ترسشان بريزد و 
كار هاي بیشتري تولید شود. من پیشگام خطر 
بودم و ممكن است خطا هم كرده باشم ولي از 
بازخوردها خیلي خوشحالم، من و عوامل سريال 
هر روز كامنت هاي زيادي از سراسر جهان داريم. 
ايراني ها از اروپا، امريكا و حتي امريكاي جنوبي 
كامنت مي گذارند و مي نويسند سريال را دنبال 

و با ديدن آن احساس غرور مي كنند.

جوان« با كارگردان و نويسنده سريال »گاندو«  گفت وگوي »

 جیسون رضائیان را در »گاندو« 
مبادله می کنیم

     طاهره   احمدنژاد
دختران جنس��ي ظريف و روح��ي احساس��اتي دارند؛ جنس 
گل هايي كه براي همیش��ه توج��ه مي خواهند تا مب��ادا روي 
پژمردگي به خود ببینند. شايد اگر لطافت و روحیه  مهرباني زنان 
نبود، دنیا رنگي نداشت و خیلي زمخت جلوه مي كرد. گاهي اين 
احساس��ات بلند و عمیق زنانه درگیر فراز و نشیب هاي زندگي 
شده و نه تنها باعث شكست او بلكه باعث بالندگي اش مي شوند. 
رمان نوجوان »شب هاي بي ستاره« تالطم هاي دختري به نام 
ستاره است كه دوران حس��اس نوجواني اش با زمانه  تنش زاي 

جنگ ايران و عراق گره خورده است. 
داستان از زبان س��تاره روايت مي شود و پر اس��ت از حال و 
هواي دختري كه احس��اس مي كند هیچ كس در دور و بر او 
نیست كه دوستش داشته باشد. از پدر و مادرش گرفته تا دو 
خواهرش سمانه و سارا. ستاره با تمام اين احساسات باز هم 
دختري است پرشور و نشاط كه با جسارت هايش داستان را 

پركشش مي كند. 
خانواده س��تاره در قم زندگي مي كنند، پدرش راننده كامیون 
است و با اينكه س��ه دختر دارد، در آرزوي داشتن پسري است 
و مادرش در اين روزها باردار اس��ت. س��مانه كه دختر بزرگ 
خانواده است، نامزد ناصر شوفر اس��ت كه به جبهه رفته است. 
سمانه دختري آرام و مهربان است كه اغلب كارهاي خانه را به 
جاي مادرش انجام مي دهد و البته رقیبي براي ستاره است كه 
دائم با او مقايسه اش كنند. سارا بچه  آخر خانواده است و مبتال 
به بیماري زال است و در دنیاي حسرت هاي كودكانه خود سیر 
مي كند. س��تاره دلش مي خواهد مثل تمام نوجوان ها به او هم 
اهمیت داده شود، حرف هايش را مهم بشمارند و به اصطالح او را 
هم آدم حساب كنند. اين فكرها باعث مي شود دست به كارهايي 
بزند يا حرف هايي بزند كه حتي اوضاعش را بدتر و خانواده اش را 

از دست خودش ناراحت كند. 
در نزديكي خانه شان انبار جهاد اس��ت كه كمك هاي مردمي 
جمع و دسته بندي مي شود. يكي از جاهايي كه ستاره به عنوان 
پناه گاه از آن استفاده مي كند همین انبار جهاد است كه با خود 

داستان هايي را هم رقم مي زند. 
در میانه هاي داستان ستاره درگیر دوست داشتني مي شود كه 
مثل تمام احساسات نوجواني ناگهاني و چه بسا زودگذر است. 

مرضیه نفري واقعاً هنرمندانه توانسته است تمام احساسات و 
حسرت هاي يك دختر را بیان كند، طوري كه اگر مخاطب، خود 

دختر باشد خیلي با ستاره  داستان همراه و همدل مي شود. 
خانم فهیمي كه مسئول انبار جهاد است و عمه نگار دو شخصیتي 
هستند كه ستاره آنها را بسیار دوست دارد؛ شخصیت هايي كه 

در واقع زن هايي قوي و با اراده  هستند و توانسته اند در زندگي 
پر پیچ و خم خود را پیروز میدان بكنند. ستاره در طول داستان با 
الگوگیري و كنكاش در زندگي اين دو مي تواند درك درستي از 

زن و دختر بودن خود داشته باشد. 
در صفحه 27 كتاب مي خوانیم: »خانم فهیمي دفتر را گرفت. 
دستم را فشار داد و پرسید: »دست هات چرا اينقدر يخ شده؟« 
دستش را گذاشت زير چانه ام... سرم را باال گرفت... زل زد توي 
چشم هايم و گفت: »حال نداري ها!... صبحانه خوردي؟« جواب 
ندادم... س��رم را به باال تكان دادم... دلم مي خواست گريه كنم. 
دست هايش گرم بود و نرم. نگاه كردم به كفش هايم تا گريه ام 
نگیرد. بیا بريم!... من تو كیفم نون و كتل��ت دارم... مي دوني از 
وقتي علي رفته، ح��ال و حوصله خونه مون��دن و غذا خوردن 
ندارم... يه چیزي میارم همین جا مي خورم. علي... شوهرش را 
چه قشنگ صدا كرد. يك كلمه: علي. نگفت اوس علي، میرزاعلي، 
شیخ علي، علي آقا، حاج آقامان، شوهرم، فقط گفت علي. چقدر 
صمیمي!... من هم اين طوري صدايش مي كنم. چه بگويم؟!... 
حسن؟!... سجاد؟!... كريم؟!... غالم رضا؟!... فعاًل كه اسم ندارد. 
باالخره يك نفر پیدا مي شود كه من را بگیرد و از اين خانه ببرد 

و من راحت بشوم.«
داستان شیريني خود را مديون شخصیت خوب ستاره است كه 
كارهايش كاماًل دخترانه و گاه با شجاعت است و مخاطب دلش 
نمي خواهد كتاب را روي زمین بگذارد. سراسر داستان شايد پر 
از گاليه و  شكايت هاي ستاره باشد اما هیچ كدام تلخ نیستند و 

حتي گاهي تبديل به طنز هم مي شوند. 
از حسن هاي ديگر اين كتاب، حال و هواي شهر و پشت صحنه  

كشوري جنگ زده است و آدم را حسابي به آن دوران مي برد. 
به نظر مي رس��د اين كتاب مي تواند هديه اي بسیار خوب براي 
تمامي دختران نوجوانان اين س��رزمین باش��د؛ دختراني كه 
همیش��ه آينده  يك جامعه به دس��تان آنها و مادري آنها رقم 
مي خورد. »شب هاي بي س��تاره« را مرضیه نفري نوشته و نشر 

»شهرستان ادب« آن را منتشر كرده است.

افش��ار: »گان��دو « تلنگری اس��ت 
به مدی��ران و هم��ه کس��انی که 
دس��تی بر ق��درت دارن��د و از این 
طریق ب��ه بیت المال دسترس��ی 
دارند. »گاندو « هش��دار می دهد 
ک��ه مدی��ران هوش��یار باش��ند

ق��ادری: ی��ك پرون��ده امنیت��ي 
حاص��ل کار چن��د مجموع��ه 
امنیتي اس��ت. من تالش کردم در 
»گان��دو« ای��ن موضوع را نش��ان 
ده��م و امنی��ت را محص��ول کار 
ی��ك نه��اد خ��اص معرف��ي نكنم


