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قضا و قدر راهی است تاريك، 

آن را مپيمايي�د و درياي�ی 

است ژرف، وارد آن نشويد و 

رازى است خدايی، خود را به 

زحمت نيندازيد.

   نويد پارسا
كارگردان نمايش جديد »غريبه شام« گفت: تالش كرديم 
كار آييني مرتبط با وقاي�ع كربال و متصل ب�ه اتفاقات روز 
را به صحنه بياوري�م. به همين دليل يك قص�ه از مدافعان 
حرم را در نظر گرفته و آن را به روايت كربال نزديك كرديم. 
ك��وروش زارع��ي كارگ��ردان نماي��ش »غريبه ش��ام« كه از 
12شهريورماه اجرايش را در تماشاخانه سنگلج آغاز مي كند، 
در نشست خبري اين نمايش عنوان كرد: نمايش غريبه شام با 
پیشنهاد شهرام كرمي براي محرم س��فارش داده شد و ما هم 
آن را تولید كرديم. در اين نمايش تالش كرديم يك كار آيیني 
مرتبط با وقايع كربال و البته متصل به دغدغه هاي روز دنیا را به 
صحنه بیاوريم، به همین دلیل هم يك قصه از مدافعان حرم را 

در نظر گرفتیم و به روايت كربال نزديك كرديم. 
اين فعال عرصه تئاتر در نشس��ت خب��ري چهارمین همايش 
پیاده روي اربعین و رونمايي از پوستر نمايش غريبه شام درباره 
داستان نمايش توضیح داد: داستان نمايش درباره دختري است 
كه پدرش مدافع حرم سوريه است و بس��یار از رفتن پدر خود 
نگران و ناراحت است، مدتي مي شود كه از سوريه و پدر خبري 
نمي شود به همین دلیل هم اين خانواده راهي سوريه مي شوند 
تا نامي از پدر خانواده پیدا كنند، در اين مسیر اتفاقاتي براي اين 

دختر و خانواده مي افتد كه مرتبط به كربال مي شود. 
زارعي با اشاره به توس��ل خانواده به حضرت رقیه )س(گفت: 
حضرت رقیه خ��ود روايت��ي از واقعه كربال تا بريدن س��ر امام 
حس��ین)ع( را براي اين دختر در حالت رؤيا تعريف مي كند تا 

اتفاق شهادت پدر اين دختر برايش قابل تحمل شود. 
وي در ادامه افزود:  در اين نمايش تالش كرديم به برخي سؤاالت 
مردم درباره جنگ در سوريه و حضور ايران پاسخ دهیم، مثاًل 
اينكه چرا ايران در جنگ سوريه حضور دارد. به هرحال سوريه 
تنها كشوري است كه پس از پايان جنگ ايران و عراق مدافع ما 

در منطقه باقي ماند در حالي كه تمام دنیا مقابل ما بودند. 
مدير مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري اظهار داشت: در اين 
نمايش تالش كرديم، فقط كربال را روايت نكنیم هر چند همان 
هم اتفاق بزرگي بود، اما در ش��رايطي ك��ه نیروهاي فرهنگي 
دشمن اعتقادات جوانان ما را هدف قرار داده بودند، جنگ اصلي 
در حوزه فرهنگي اس��ت و در كنارش بايد به عرصه اقتصادي 
توجه شود، دش��من تالش مي كند باورهاي ما را نشانه بگیرد 
و نبايد اجازه دهیم كه اس��تكبار جهاني در اي��ن عرصه پیروز 
شود. بنابراين از متولیان فرهنگي، هنري و سیاسي درخواست 

مي كنم به داد جوانان و فرهنگ ما برسند.

با طرح روايتي از مدافعان حرم حضرت زينب )س(

»غريبه شام« در تئاتر سنگلج روي صحنه مي رود

     احمد محمدتبريزى
روز گذشته آمار فروش كتاب هاى تأليفی طرح 
تابستانه كتاب سال 1398 در 31 استان كشور 
منتشر شد كه با ريز شدن در آمار پرفروش ها 
می ت�وان به ن�کات جالبی از س�ليقه م�ردم،  
وضعيت روز ادبيات كشور و بازار نشر پی برد.
خانه كتاب در شروع هر فصل با طرح های فصلی 
فروش كتاب به دنبال گسترش فرهنگ كتابخوانی 
و آشتی مردم با كتاب است. در آمار منتشر شده 
در میان 10 كتاب پرفروش، ن��ام كتاب هايی به 
چش��م می خورد كه چه در زمان نمايشگاه كتاب 
و چه در زمان طرح های فصلی سال های گذشته 
همواره جزو پرفروش ها بوده اند. اين كتاب ها كه 
سال ها از زمان انتشارشان می گذرد هنوز بازار نشر 
را در دست دارند و كتاب های ديگری كه به تازگی 

منتشر می شوند، توان رقابت با آنها را ندارند.
   درخشش ادبيات دفاع مقدس

نكته حائز اهمیت اين لیس��ت اينجاس��ت كه در 
میان پن��ج كتابی كه در لیس��ت پرفروش ها قرار 
دارند و به تازگی نیز منتشر شده اند، نام دو كتاب 
دفاع مقدس به چش��م می خورد. در س��ال هايی 
كه رمان يا كتاب داستانی ش��اخصی كه مردم را 
به س��وی خودش جلب كند از سوی نويسندگان 
مربوط به جريان روش��نفكری منتشر نمی شود، 
اين نويسندگان ادبیات دفاع مقدس هستند كه 
خوش می درخشند و با كتاب هايشان مخاطبان 

زيادی را به سوی خود جذب می كنند. 
بايد اين س��ال ها را س��ال های درخشش ادبیات 
دفاع مق��دس نامید. نويس��ندگان اي��ن حوزه با 
انتخاب س��وژه هايی ناب و قلم��ی خودمانی پای 
به میدان گذاشته اند تا از دل تاريخ دفاع مقدس 
گنج ه��ای عظیمی را اس��تخراج كنن��د. نهضت 
نگارش خاطرات ش��هدا، رزمن��دگان و خانواده 
ايثارگران سبب انتشار كتاب های ارزشمندی شده 
كه توانايی جذب مخاطبان بی شماری را دارد. اين 
جريان خاطره نگاری در سال های اخیر به بلوغ و 
اوج بالندگی خود رس��یده است و عالوه بر جذب 
مخاطبان داخلی می توان در بازار نشر كشورهای 

ديگر حضوری موفق داشته باشد.
در لیس��ت پرفروش های تابس��تان امسال كتاب  
»يادت باشد« كه به زندگی ش��هید مدافع حرم 
حمید س��یاهكالی می پردازد، توانسته مخاطبان 
زيادی برای خود پیدا كند و فروش خوبی در بازار 
نشر داشته باشد. اين كتاب كه سال گذشته منتشر 

شد در مدت زمان كوتاهی بارها تجديدچاپ شده 
و حاال در لیس��ت كتاب های محبوب قرار گرفته 
اس��ت. »يادت باشد« زندگی ش��هید سیاهكالی 
را از زبان همس��رش روايت می كند و خواندنش 
برای جوانان جذابیت های زي��ادی دارد. خوانش 
اين كتاب و دقت در س��بك زندگی يك ش��هید 
مدافع حرم برای جوانان حاوی نكات و درس های 

زيادی است. 
كتاب پرفروش ديگر »سالم بر ابراهیم: زندگینامه 
و خاطرات ش��هید ابراهیم هادی« سال هاست با 
استقبال مردم مواجه شده اس��ت. شهید هادی با 
آن چشم های گیرا، آرامش صورت و ريش و مو های 
مشكی دل خیلی ها را برده است. خوانندگان جوان 
درباره اين ش��هید می گويند كه »مگر می ش��ود 
زندگی ابراهیم هادی را خواند و شیفته اش نشد؟« و 
حاال شهید هادی، رفیق صمیمی بسیاری از جوان ها 
شده است. كتاب زندگینامه شهید ابراهیم هادی به 
نقطه تحول زندگی بسیاری تبديل شده و هر روز كه 

می گذرد بر مخاطبان كتابش افزوده می شود.
  همان هميشگی ها!

در س��ال های رخوت ادبیات داس��تانی و ادبیات 
روش��نفكری همچن��ان كتاب هايی كه س��ال ها 
قبل نوش��ته ش��ده اند مردم را ج��ذب می كنند. 
يكی از اين كتاب ها »چشم هايش«  بزرگ علوی 
اس��ت كه در سال 1331 نوشته ش��ده و در چند 
سال اخیر همواره جزو كتاب های پرفروش بوده 
اس��ت. كتاب های ديگری مثل »يك عاش��قانه  
آرام« و »س��مفونی م��ردگان« نی��ز در حالی در 
ج��دول پرفروش  ها قرار گرفته اند ك��ه از نگارش 
هر كدام ش��ان نزديك به 30 س��ال می گذرد. در 
مجموع از میان 10 كتاب پرفروش تابستان 98، 
پنج كتاب مربوط به سال های دور هستند و پنج 
كتاب ديگر نیز به كتاب های تازه منتش��ر ش��ده 

اختصاص دارند. 
تنها رمانی كه در سال های اخیر منتشر شده و در 

اين لیست قرار دارد »قهوه سرد آقای نويسنده«  
است. اين كتاب كه به لحاظ محتوايی و تكنیك 
نوشتاری بسیار سطحی و دم دستی است به واسطه 
تبلیغات گسترده در شبكه های اجتماعی توانست 
برای خودش مخاطب پیدا كند. »قهوه سرد آقای 
نويسنده«، كتاب جدی ای در جريان ادبی كشور 
به شمار نمی رود. اين كتاب پس از فروكش كردن 
موج ه��ای تبلیغاتی نويس��نده، مخاطبانش را از 
دس��ت خواهد داد. انتقادات زياد خوانندگان اين 
كتاب از سطح كیفی اين رمان، نشان می دهد كه 
آنها بدون تحقیق و تنها با خواندن چند جمله قصار 
جذب اين رمان شدند، اما پس از خواندنش متوجه 
ارزش آن شده اند. در نبود رمان های شاخص ادبی 
چنین كتاب هايی با فضاس��ازی های گس��ترده 
در فضای مجازی برای خودش��ان مخاطب پیدا 
می كنند و پرفروش می شوند، ولی در طوالنی مدت 

اثری از آنها در فضای ادبی كشور باقی نمی ماند. 
 خاموشی جريان روشنفکرى در ادبيات

كتاب های پرفروش ديگر كه در چند س��ال اخیر 
منتش��ر ش��ده اند »نخل و نارنج« نوش��ته وحید 
يامین پور و »اكنون« نوشته فاضل نظری  هستند. 
»نخل و نارنج«  كه س��ال گذشته به چاپ رسیده 
به س��راغ روايت داس��تانی زندگی و زمانه شیخ 
اعظم،  شیخ مرتضی انصاری رفته و به اثرگذاری 
وی بر جريان فقه شیعه پرداخته است. ششمین 
دفتر شعری فاضل نظری با نام »اكنون« نیز سال 
گذشته منتشر ش��د و در مدت بسیار كوتاهی به 
يكی از محبوب ترين كتاب های مردم تبديل شد. 
بررس��ی اين لیس��ت، اما نش��ان می دهد جريان 
روش��نفكری و ادب��ی كش��ور تواناي��ی معرف��ی 
نويسندگان نوقلم را ندارد و فقط بر كتاب هايی كه 
سال ها پیش نوشته شده، تكیه می كند. اين جريان 
ادبی كه سال ها داعیه دار پرچمداری ادبیات كشور 
بوده در س��ال های اخیر توان معرفی نويسنده  يا 
كتابی شاخص را نداشته است. اين ضعف بزرگی 
برای ادبیات داستانی كش��ور به شمار می رود كه 
نويس��ندگانش توانايی جذب مخاطبان جديد را 
ندارند. مدت هاس��ت رمان ش��اخصی كه قابلیت 
استقبال مردمی را داشته باشد به چاپ نرسیده و 

اين حوزه دچار ركود و رخوت شده است. 
هرچه اي��ن جريان ادب��ی كم كار و تنبل اس��ت، 
ادبیات دفاع مقدس بس��یار پرت��الش و پركار به 
دنبال جذب مخاطبان بیشتر است. هر چقدر اين 
سال ها دوره درخشش و روش��نايی ادبیات دفاع 
مقدس بوده از آن سو دوره ادبیات روشنفكری را 
خاموشی فراگرفته است. كتاب های خاطره نگاری 
دفاع مقدسی سهم زيادی از بازار نشر را در دست 
گرفته اند و مخاطبان را به سوی خودشان جذب 
كرده اند. در يك دهه اخیر، كتاب های ارزش��مند 
زيادی در ح��وزه ادبیات دفاع مق��دس به چاپ 
رس��یده كه رونق خوبی را به بازار نش��ر و كتاب 
بخشیده اس��ت. »دختر ش��ینا«، »من زنده ام«، 
»پايی كه جا ماند«،  »وقتی مهتاب گم شد«، »آن 
23 نفر«  و »عباس دست طال« تنها چند نمونه  از 
كتاب هايی هستند كه در سال های اخیر به چاپ 
رسیده  و در مدت زمان كوتاهی خوانندگان زيادی 
پیدا كرده اند. اين كتاب های خاطره نگاری، چراغ 
ادبیات كش��ور را روشن نگه داش��ته  و مردم را به 

سوی كتاب و كتابخوانی جذب كرده اند.

ادبيات دفاع مقدس در روزهاى رخوت ادبيات روشنفکرى حرف اول را در جذب مخاطب می زند

  روشنایی چراغ ادبیات کشور 
با کتاب هایی از زندگی شهدا

س��ال ها  ای��ن  چق��در  ه��ر 
دوره درخش��ش و روش��نایی 
ادبیات دف��اع مقدس ب��وده از 
آن س��و ادبی��ات روش��نفکری 
را خاموش��ی فراگرفته اس��ت

 تلويزيون به خاطر »بوى باران«
براى خودش نوشابه باز كرد!

    محمدصادق عابدينی
برنام�ه »حوال�ی ن�گاه« ك�ه ب�راى بررس�ی و تحليل 
س�ريال »ب�وى ب�اران« روى آنتن ش�بکه يك س�يما 
رفت، عم�اًل ب�ه فرصتی ب�راى تعري�ف از اين س�ريال 
پرانتق�اد تبدي�ل و ضرب المث�ل »خ�ود گوي�ی و 
خ�ود خن�دى...« را در  ذه�ن بينن�ده ي�ادآور ش�د.

يكی از هنرهای بزرگ تلويزيون اين است كه به هر مناسبتی 
شده از تولیداتش تعريف كند و به خرج مردم به سازندگان آن 
برنامه ها جايزه بدهد يا اينكه فرصتی برای تعريف و تمجید 
از آنها را در آنتن زنده فراهم كند. اتفاقی كه نمونه اخیرش 
در برنامه »حوالی نگاه« شبكه اول سیما رخ داد. اين برنامه 
كه يك شنبه شب پخش شد به تمجید از يك سريال پربحث 

تلويزيونی پرداخت.
با پايان س��ريال »بوی باران«، شبكه يك سیما نشست تحلیل 
اين سريال را با حضور محمود معظمی كارگردان سريال، رضا 
محبوبی معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی سازمان امور 
اجتماعی وزارت كشور و محمد ترحمی مديركل دفتر حقوقی 
و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار كرد. اجرای اين 
ويژه برنامه برعهده محمود گبرلويی بود كه به دلیل خنثی بودن، 
برنامه هفت را از دست داد. اما آنچه در اين نشست گذشت بیش 
از آنكه تحلیل سريال باشد تمجید آن بود. صداوسیما حتی در 
پخش گزارش های مردمی نیز هیچ اعتق��ادی به چندصدايی 
نداشت و مصاحبه های مردمی فقط از چند نفر پخش شد كه به 

تعريف از »بوی باران« پرداخته بودند. 
در علم ارتباطات، نظريه ای به نام »مارپیچ س��كوت« وجود 
دارد. در بخش��ی از اين نظريه به شكل گیری و انتشار عقايد 
و نقش رس��انه ها در تقويت و القای اينكه يك عقیده نظری 
همگانی است، پرداخته می شود. اتفاقی كه شبكه يك سیما 
پس از پايان سريال »بوی باران« به آن پرداخت، نمونه ای از 
تالش برای استفاده از مارپیچ سكوت و القای نظرات مدنظر 
تلويزيون به عنوان نگاه مردم به سريال »بوی باران« بود. در 
اين برنام��ه تعمداً از يك مجری خنثی ب��رای اجرای برنامه 
استفاده ش��د، چون برای سازنده مش��خص بود كه محمود 
گبرلو چن��دان اهل ايج��اد چالش نیس��ت و در يك میدان 
يك طرفه به خوبی می تواند با نظرات مثبت خود، برنامه را به 

سمتی كه از پیش تعیین شده، هدايت كند. 
س��ريال بوی باران كه با بیش از 60 قس��مت از شبكه يك 
سیما پخش ش��د، يكی از ضعیف ترين، پرگاف ترين و شايد 
بی منطق ترين مجموع��ه تلويزيونی بود ك��ه در آن جايگاه 
قانون و مردان قانون هجو ش��ده و با تحمیق بیننده تالش 

داشت داس��تان خود را پیش ببرد. عوامل اين سريال كه در 
مدت پخش آن از سوی افكار عمومی و رسانه ها با انتقادهای 
زيادی روبه رو بودند برای فرار رو به جلو و كاهش بار نقدها، 
يك برنامه تماماً يك سويه و تك صدايی را روی آنتن بردند 
كه در آن دو نماينده دولت در مقام دفاع از برنامه های مبارزه 
با موادمخدر صحبت كردند و گاهی ه��م گبرلو  و معظمی 

فرصت پیدا می كردند تا از سريال تعريف كنند. 
تلويزي��ون در نقد فیلم ه��ای س��ینمايی برنامه هايی مانند 
»هفت« و »نقد سینما« را روی آنتن می فرستد كه در آنها 
منتقدها و اهالی رسانه بر سر اينكه فیلم های سینمايی چه 
نقاط ضعف و قوتی دارند به بحث می پردازند، اما زمانی كه 
پای نقد سريال های تلويزيونی به میان می آيد، حتی حاضر 
نمی شود اس��م برنامه را »نقد« بگذارد و برای شوآف هم كه 
شده يك مخالف خوان يا منتقد واقعی را دعوت كند كه نقاط 

ضعف سريال »بوی باران« را گوشزد كند. 
برنامه »حوال��ی نگاه« كه ق��رار بود تحلیل س��ريال »بوی 
باران« باشد، به خاطر خالی بودن دست مجری و كارگردان 
سريال عماًل به میدان ارائه نظريات و آمارها درباره مبارزه با 
موادمخدر تبديل ش��د. مديريت بحث از سوی دو نماينده 
بخش دولتی توانس��ت اين برنامه را به مح��ل ارائه گزارش 
عملكرد تبديل كند و اصل تحلیل سريال را به حاشیه براند. 
در حالی كه اگر صداوسیما می خواس��ت يا می توانست دو 
منتقد فیلم و سريال را به برنامه دعوت كند و از آنها تحلیل 
فرم و محتوای س��ريال را بخواهند، قطع��اً نتیجه بهتری به 
دست می آمد. »حوالی نگاه« هدر دادن وقت مردم  با استفاده 
از پول مردم بود و در طول آن تالش ش��د برای يك سريال 
بد تلويزيونی به خرج مردم نوش��ابه باز ش��ود، فارغ از اينكه 
بینندگان سريال های تلويزيونی نظراتشان را در برنامه »بوی 
باران« در فضای مجازی و رسانه ها مستقل بیان می كنند كه 

تشابهی به محتوای »حوالی نگاه« ندارد.

 »خط مرزي« نمونه اي ساختارمند 
از روايت دفاع مقدس

اگر بخواهم به صورت خالصه، در چن��د واژه تعبیرم را در مورد 
مجموعه  داستان »خط مرزي« نوشته سیدحسین موسوي نیا 
ارائه دهم، بايد بگويم كه نمونه اي كامل و قوي از ساختار جديد 

روايت پايداري در دفاع مقدس است!
در توضیح حرفم بايد اشاره كنم به اينكه روايت هاي ادبیات ما از دفاع 
مقدس )به ويژه در داستان كوتاه و رمان( مسیري خاص را از همان 
دهه 60 شروع كرده و تا امروز پیش آمده است. تقسیم بندي هاي 
مختلفي در م��ورد آثار اين حوزه ارائه ش��ده كه به نظ��ر نگارنده، 
علمي ترين آنها تقسیم آثار به سه دوره است. دوره اول، آثاري كه در 
سال هاي جنگ تا پايان دهه 60 خلق شدند - و طبیعتاً ويژگي هاي 
متناسب با حال و هواي خیزش و انگیزش دفاع مقدس داشتند � 
دوره دوم، آثار دهه 70 و دوراني كه آسیب هاي ثانوي جنگ دامن 
كشور را گرفت  و در نهايت دوره سوم كه تقريباً از اوايل دهه 80 آغاز 
شد و به دنبال ارائه خوانشي جديد از جنگ بود؛ خوانشي چالشي كه 
در آن مطالبي ضدجنگ مطرح مي شود و حتي ابعاد سیاسي جنگ 

ايران و عراق، به سوژه هاي اصلي تبديل مي شود. 
در حوزه روايت، به دلیل ارتباط تنگاتنگي كه فرم و محتوا دارند، 
ساختار روايت ها نیز در اين س��ه دوره متفاوت بودند. بحث اين 
مطلب، توضیح مفصل اين س��ه  گانه نیس��ت بلكه مي خواهم از 
ورود به عصري جدي��د صحبت كنم كه »خط م��رزي« را يكي 
از نمونه ه��اي آن مي دانم. پس از دوره س��وم، روايت هايي خلق 
مي شود كه نويسندگان آن تجربه مستقیمي از جنگ ندارند و از 
نظر احساسي، تحت تأثیر آن نیس��تند. آنها خوانشي از جنگ را 
كه نسل درگیر با آن ارائه كرده، در ترازوي تحلیل قرار مي دهند 
و روايت خلق مي كنند. اين نس��ل به س��اختارهاي روايي جديد 

مسلط تر است و آثاري عمیق تر در اين حوزه خلق مي كند. 
داستان هاي مجموعه مورد بحث را مي توان از زواياي مختلف، به عنوان 

يك نمونه از اين جريان مورد بررسي قرار داد:
زمان مطالعه كت��اب، اول  از همه ظاهر ج��ذاب آن مخاطب را 
دعوت مي كند. جلد مبتكرانه و ساده، صفحه هاي برش خورده 
كه به جلد حال و هواي متفاوت داده اند، تنظیم و صفحه بندي و 
در نهايت فونت جذاب و رنگ خاص متن، تجربه ديداري جذابي 

از مطالعه كتاب را به خواننده ارائه مي دهد. 
دومین ويژگي مهم كتاب كه از همان صفحات ابتدايي با مخاطب 
همراه مي ش��ود و تا پايان او را همراهي مي كند، جنس و نوع خاص 
شخصیت هاي آن است. اين ش��خصیت ها آنقدر زنده و به اصطالح 
گوشت، پوست و اس��تخوان دار هس��تند كه براي مخاطب، تجربه 
زيس��تي فراهم مي كنند. باوجود آنكه داس��تان ها كوتاه هستند و 
خواننده از داستان دفاع مقدس، توقع تقسیم بندي شخصیت ها )به 
خودي و غیرخودي( و حضور تیپ هاي آشنا را دارد، اما با اشخاصي 
مواجه مي شود كه آنها را در خالل داستان ها، به اندازه كساني كه در 
ديدارهاي روزمره مالقات مي كند، مي شناس��د. در اين داستان ها 
حتي نیروهاي عراقي هم »دشمن بعثي« و »كافر« نیستند، بلكه 
حیات مي يابند و قابل لمس و قابل باور مي شوند. اين يكي از مهم ترين 

ويژگي هايي است كه در روايت هاي عصر جديد شكل مي گیرد!
فرم و ساختار در داستان ها مهم هستند و هر داستان  كوتاه از مجموعه، 
شكلي متفاوت از روايت را ارائه مي دهد. راويان متفاوت مي شوند و 
زاويه  ديدها، حال وهوا و فضاي داستان فرق مي كند. هر چند در تمام 
صفحات، احوال خاكستري، غم انگیز و غبارآلود جنگ حفظ مي شود؛ 
اما هر داس��تان بنا به س��وژه خود، جو متفاوتي از آن دنیاي يكسان 
ارائه مي دهد. از »گل يخ« تا »ديدگاه« و از »كنسروهاي خوني« تا 
»قنات« مي توان تفاوت اين فضا را درك كرد. داستان »قنات« با اينكه 
از مجموعه داستان هايي با همین موضوع به اين كتاب راه پیدا كرده، 

ولي باز هم با جنس داستان هاي آن جور است. 
در مجموع مي ت��وان تعبیر عامیانه و كارگاهي »آث��ار تمیز و بدون 
حشو« را در مورد داستان هاي اين كتاب استفاده كرد و از به كار رفتن 
ابزارهاي قوي داستان نويسي در ش��كل گیري آنها لذت برد. از نظر 
محتوايي، تعادل میان »سیاهي و تاريكي« و »روشنايي و خوشي« 
در داستان ها به خوبي رعايت ش��ده و نه از آن فضاي سیاه مسلط بر 
رمان هاي جنگ جهاني دوم خبري هس��ت و نه از خوش بیني ها و 

سفید نمايي هاي مرسوم در داستان هاي نسل اول اين حوزه!
تأثیري كه مطالعه »خط مرزي« روي ح��ال و هواي ذهني من 
گذاش��ت را نمي توانم ناديده بگیرم و هر مخاطبي، به روشني به 
اين نتیجه خواهد رسید كه بعد از اتمام 126صفحه اين كتاب، با 
»كشف«ي در حوزه اين روايت ها و اين جنگ روبه رو شده است 
كه براي مدتي، فكرش را مشغول خواهد كرد. ابتكار عمل و قدرت 
ساختار، علت اصلي اين موفقیت در نگارش، ويرايش و بازنويسي 
مجموعه بوده اس��ت و مي تواند به عنوان الگوي مناس��بي براي 

نويسندگان نسل چهارم جنگ معرفي شود.

علي ششتمدي     نقد ادبی

مهرانه مهين ترابي:        

تماشاي برخي فيلم هاي ايراني نااميدم مي كند

   فرزين ماندگار
بازيگر پيشکس�وت س�ينما و تلويزيون در حال�ي به اين 
نکته اش�اره مي كند كه بخش عمده اي از مفاهيم سينماي 
امروز چيزي ج�ز تک�رار و بازتکرار تلخ�ي و بدبختي هاي 
زندگي ندارد كه مسئوالن س�ينمايي وزارت ارشاد همواره 
از ترويج س�ينماي امي�د تنها س�خن به مي�ان مي آورند. 
مهین ترابي ضمن ابراز نارضايتي از برخي مضامین و روند تولید 
برخي فیلم هاي ايراني به ايرنا عنوان كرد: زياد به سینما نمي روم، 
ولي يك س��ري از فیلم ها را ديده ام و تا جايي هم كه ديده ام )و 
نه در باب همه فیلم ها( بايد بگويم ه��ر بار بیش از پیش ناامید 
شده ام، مخصوصاً مضامیني كه در نظر مي گیرند به نظرم بسیار 
غم انگیز و صرفاً جنبه هاي منفي زندگي آدم هاس��ت كه سوژه 
كارها مي شوند. بر اين اساس سوژه ها برايم بسیار مأيوس كننده  
هستند. از س��وي ديگر كمدي ها داراي سطحي بسیار پايین و 

مضامین آنها بسیار سبك، بي مفهوم و بي مزه هستند. 

وي افزود: فیلم هاي جدي كه به دنبال مطرح كردن مسائل 
مردم هستند، در بسیاري از موارد آزار دهنده اند و انگار مردم 
را از زندگي سیر مي كنند. در صورتي كه زندگي مجموعه اي از 
همه چیز است. هیچ كس نمي تواند بگويد زندگي يك تراژدي 
واقعي است. نفس زندگي همواره ش��ادي و غم را همراه هم 
دارد، اما در فیلم هاي ما به ناگاه چنان در تاريكي مي تازند كه 
آدم بعد از ديدن فیلم احس��اس ناامیدي زيادي دارد. اين را 
دوست ندارم و متأسفانه اكثر فیلم هايي كه ديده ام به همین 
ترتیب بوده اند و االن كه فكر مي كنم كه كدام فیلم بوده بعد 
از ديدن آن احساس خوب و امیدواري به زندگي داشته باشم، 

فیلمي نبوده است. 
وي مي افزاي��د: ش��ايد اين فضاي ي��أس در فیلم ه��اي درام از 
طرفي و بي محتواي��ي در فیلم هاي طنز از س��وي ديگر از نظر 
دست اندركاران مشكل نیست، اما از ديد من اين مشكل است 
چراكه مانند در نظرگرفتن صرفاً يك روي زندگي و س��یاهي و 
تاريكي آن است و اين معناي زندگي نیست. زندگي آمیخته اي از 
شادي، موفقیت، رنج، غم، زحمت و همه اينها را با هم دارد و اگر 
ما بخواهیم بخشي از زندگي را روي پرده سینما ببینیم، حتماً 
بايد مجموعه اي از اينها و برشي در هم از آن باشد؛ يعني در عین 
حال موضوع را از نقطه نظر و زاويه ديد خودشان مطرح مي كنند، 
بايد اين نگاه را داشته باشند كه زندگي نمي تواند مطلق، تاريك 
و سیاه باشد. فكر مي كنم ش��رايط در دهه قبل بهتر بود و سايه 
روش��ن هايي كه در متن فیلم ها مطرح مي شد، نسبت به امروز 

خیلي به جنس زندگي نزديك تر بود.

    کتاب

 »براي زين اَب«
به ماه محرم كتابفروشي ها رسيد

كتاب »براي زي�ن اَب« رواي�ت زندگي 
شهيد مدافع حرم محمد بلباسي، همزمان 
با دومين روز محرم به چاپ دوم رسيد. 
به گزارش »جوان«، محمد بلباس��ي يكي 
از ش��هداي مدافع حرم است كه در منطقه 
»خ��ان طومان« س��وريه حین مب��ارزه با 
تروريس��ت هاي تكفیري به هم��راه ديگر 
همرزمانش به درجه رفیع شهادت نائل شد 
و پیكر مطهرش نیز هنوز به وطن بازنگشته 

است. وي متولد 1357، والدت و بزرگ شدن سه فرزند خود را ديد، اما زينب 
او بعد از ش��هادتش در دفاع از حريم اهل بیت )ع( در عملیات مستشاري در 
خان طومان سوريه ديده به جهان گش��ود، زماني كه پدر چشم از اين جهان 

فروبست، ديدگان او نظاره گر اين طفل از آسمانهاست. 
شخصیت چند بعدي محمد بلباس��ي، كتاب را خواندني و قابل توجه كرده 
است. خواننده پس از خواندن اين اثر، با مفهوم صحیح آتش به اختیار بودن 
و البته روحیه جهادي شهید در مقاطع مختلف از عمر كوتاه، اما پربركتش 
آشنا مي شود و مي فهمد كه اگر انسان از زمان خود به درستي استفاده كند 
و به هر اتفاقي در وقت و جايگاه خودش رس��یدگي نماي��د، ديگر هیچ چیز 
در زندگي قضا نمي ش��ود. »براي زين اَب« با حمايت لش��كر 25 كربال و به 
قلم سمیه اس��المي و فاطمه قنبري در قطع رقعي و در 392 صفحه توسط 

انتشارات شهید كاظمي منتشر شد.


