
حكمت

  | روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 6129 |  ش��نبه 4 بهم��ن  1399 | 9 جمادی الثان��ی 1442 |  اذان ظه��ر: 12:16 | 
غروب آفتاب: 17:22 | اذان مغرب:42: 17 | نیمه شب شرعی:23:33 |      اذان صبح فردا: 05:43 | طلوع آفتاب فردا: 07:10 |

نما | حسین    کشتكار روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
صاحب امتياز: پیام آوران نشر روز

مد    يرعامل و مد    ير مسئول: عبد    اهلل گنجي
سرد    بير: غالمرضا صاد    قیان

آد    رس: تهران، خیابان شهید     مطهري 
تقاطع میرزاي شیرازي، پالك 384

سازمان آگهی ها:  88341654
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

توزيع: شركت نشر گستر امروز 88862194 
چاپ تهران: چاپخانه روزنامه جوان

www.javanonline.ir

عضو شوراي سياستگذاري جشنواره فيلم كوتاه تهران:

فيلم كوتاه روند رو به رشدی دارد

فيل�م كوت�اه عرص�ه اي اس�ت ك�ه تجربه ه�اي قديم�ي 
و جس�ارت هاي فيلمس�ازان در كن�ار ه�م ق�رار دارد. 
جعفر صانعي مقدم، عضو ش��وراي سیاس��تگذاري س��ي و هفتمین 
جشنواره فیلم كوتاه تهران با حضور در پرديس سینمايي »ايران مال« 
گفت: با توجه به شرايط به وجود آمده، برگزاري اينچنیني جشنواره 
فیلم كوتاه طبیعي بود، از سوي ديگر فیلمسازان عرصه فیلم كوتاه 
بحق مصر بودند كه اين رويداد به صورت فیزيكي برگزار شود، بنابراين 
شوراي سیاستگذاري جشنواره به دنبال اين بود كه فیلم ها اكراني 
محدود حتي تنها با حضور عوامل داشته باشند تا اين رويداد به شكل 
مورد نظر فیلمسازان و همچنین شوراي سیاستگذاري برگزار شود. 
وي افزود: به نظرم سینماي كوتاه به بلوغ رسیده و در حال رشد است 
و به سطحي رسیده است كه روند رو به رشدي دارد، همین مديوم، 
فیلمسازان خوبي را به س��ینماي بلند تقديم مي كند، به طوري كه 
حتي در عرصه سینماي تجاري اتفاقات خوبي را رقم زده اند، بنابراين 

وضعیت مثبتي در سینماي كوتاه پیش آمده است. 

صانعي مقدم بیان كرد: با توجه به برنامه ريزي ها، حاال مي بینیم افرادي 
كه سال ها هنرجو بودند، حاال مسئول اصلي حوزه هاي تولید و آموزش 

هستند، البته اين فرايند در چهار نسل پیگیري شده است. 
عضو شوراي سیاستگذاري جشنواره فیلم كوتاه تهران اظهار كرد: 
همه دوستاني كه جشنواره را دنبال مي كنند مي بینند كه همیشه 
نس��ل هاي جديد به اين رويداد و عرصه فیلم كوت��اه پا مي گذارند 
اما تجربه هاي قديمي دور ريخته نمي ش��وند، اين در حالي اس��ت 
كه بسیاري از س��ازمان ها از اين تجارب محروم مي شوند، خیلي از 
سازمان ها فقط با آدم هاي قديمي كار مي كنند. در خیلي از سازمان ها 
انگار تجربه ها تكرار مي شود، اما در عرصه فیلم كوتاه اينطور نیست، 
در عین حال كه تجربه هاي قديمي حفظ مي ش��ود، جسارت هاي 
جديد به آن اضافه مي شود و اين مسیر به سمت جلو پیش مي رود، 
اين امر در بافت فیلمسازان و مديران اين عرصه، قابل رؤيت است و 
اين سه، چهار نسل همه به گونه اي باهم در ارتباط هستند، براي مثال 
مي بینیم گروه قبلي ورك شاپ برگزار مي كنند، در حالي كه خودشان 

يك روزي هنرجو بودند اما حاال تجربه بین المللي پیدا كرده اند. 
صانعي مقدم در پايان توضیح داد: در همین روند، هر چند مدرسان 
به آموزش مي پردازند اما دوره هاي آموزش��ي براي مدرس��ان هم 
برگزار مي شود. در واقع نوعي همه جانبه نگري وجود دارد، همه اين 
كارها براي اين است كه تجربه ها از بین نرود اما مانع جسارت ها و 
روش هاي جديد هم نشود. ما در خیلي از سازمان ها پیر شدن آن 
سازمان را مي بینیم و در آنها هیچ جوان گرايي ای رخ نمي دهد اما به 
نظرم اين نوع نگاه و اين نوع فكر كه در عرصه فیلم كوتاه حاكم است، 

مي تواند الگويي براي سازمان هاي ديگر باشد.

آخوندي كه بساط خان بازي را جمع كرد
چاپ دوم كتاب »از دامن مادر« از سوي انتشارات راه يار منتشر شد

داور جشنواره اسباب بازي كانون:

بازي هاي فكري حرف اول را در آموزش كودكان مي زند
داور بخ�ش ف�روش شش�مين جش�نواره ملي اس�باب بازي 
كان�ون پ�رورش فك�ري ك�ودكان و نوجوان�ان، آين�ده 
اسباب بازي ها و ابزار آموزش�ي را پايدار و موفق توصيف كرد. 
علي مهري تأكید كرد: بحث اسباب بازي به ويژه اسباب بازي هاي 
فكري را از جنبه هاي روان شناس��ي، آموزشي و اجتماعي مي توان 

مورد بررسي و تحلیل قرار داد و بر اهمیت آن تأكید كرد. 
وي گفت: در حال حاضر با توجه به س��اختار جامع��ه ما و اعتقاد به 
اينكه بازي، تفكر كودك است و زبان مش��ترك بچه ها بازي است، 
فكر مي كنم با توجه به ساختار فعلي جامعه اين موضوع فراتر رفته 
و بازي هاي فكري در واقع زندگي كودكان هس��تند. بازي هوا و راه 
تنفس كودك امروز ماست. مدير انتشارات آواي باران در ادامه افزود: 
در دوران قديم بخشي از اين نیاز طبیعي از طريق حضور كودكان در 
طبیعت و بازي در كوچه و محالت تأمین مي شد يا حداقل خانه ها 
حیاط هاي بزرگي داشتند كه به واس��طه آن مي توانستند، اين نیاز 
طبیعي خ��ود را تأمین كنند اما در زندگي آپارتمان نش��یني فعلي 
بچه ها چاره اي جز رجوع به بازي هاي كامپیوتري و فكري ندارند. داور 
ششمین جشنواره ملي اسباب بازي تصريح كرد: يكي از مهم ترين 
كاركردهاي بازي بحث آموزش آن است. بازي زبان قابل فهم براي 
بچه هاست. اگر تا ديروز بازي هايي مثل گرگم به هوا يا هفت سنگ 
و امثال اينها، به افزايش توانمندي هاي كودك كمك مي كرد، امروز 
بازي ها به ويژه بازي هاي فكري كه جنبه آموزشي دارند و عمدتاً از 

طريق ابزار تأمین مي شوند، حرف اول را در اين امر مي زنند. 
وي خاطرنشان كرد: امروز روان شناسان نسخه مي دهند كه براي 
رفع فالن مشكل از فالن بازي بايد استفاده كرد و علم و دانشگاه در 

خدمت حل اين مسئله هستند. امروز همه جا بازي هاي فكري وجود 
دارد در حالي كه تا 2۰سال پیش اساساً فروشگاهي وجود نداشت 
و حتي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان نیز بیشتر فعالیت 
خود را متوجه تأمین كتاب ها براي كودكان ك��رده بود. مهري در 
زمینه تأثیر اين جشنواره ها در آينده صنعت و فرهنگ اسباب بازي 
تأكید كرد: قطعاً چنین جشنواره هايي در آينده صنعت فرهنگ و 
بازارسازي در حوزه اسباب بازي مؤثرند اما اينكه اين جشنواره چقدر 
موفق بوده است جس��ارتاً بايد مكث كنم، البته توقع زيادي نبايد 
داشت اما به شخصه فكر مي كنم در جشنواره قبلي اتفاق هاي خوبي 
افتاد. او در پايان سخنانش يادآور شد. به هر حال ما هنوز در ابتداي 
راه هستیم و اگر بخواهیم خود را با جشنواره اسباب بازي نورنبرگ 
كه 18۰دوره را پشت سر گذاشته مقايس��ه كنیم، فاصله مان زياد 
اس��ت. اين فرصت خوبي اس��ت تا ارتباطي بین تولیدكنندگان، 
عرضه كنندگان و مصرف كنندگان ايجاد شود و رفتار مسئوالن در 

اين زمینه مي تواند تسهیل كننده سرعت اين حركت باشد.

 قيچي اصالح فجر 
روي نگاتيو هاي حاشيه دار

جشنواره فجر براي حضور برخي فيلم ها شرط تدوين مجدد گذاشت

     خبر

     كتاب

   محمدصادق عابديني
بعض�ي فيلم ه�اي حاض�ر در جش�نواره 
فيلم فج�ر صرفًا با عب�ور از مرحل�ه اصالح 
مي توانن�د در اين رويداد س�ينمايي حاضر 
شوند؛ فيلم هايي كه اين روزها رسانه ها روي 
محتواي آنها مانور زيادی مي دهند. از سوي 
ديگر فهرس�ت فيلم هاي انصراف دهنده از 
فجر نيز به ليست بلندي تبديل شده است. 
جشنواره سي و نهم فیلم فجر متقاضي زياد دارد 
اما فیلم تازه كم دارد، فیلم هايي هم هستند كه 
تولید شده اند اما سازندگان آنها دوست ندارند در 
جشنواره فجر حاضر شوند، در اين شرايط برخي 
فیلم ها هستند كه به هر نحوي تمايل دارند در 
فجر باش��ند، اما جش��نواره به لحاظ محتوايي 
نمي تواند میزبان نسخه ممیزي نشده آنها باشد، 
اينكه اين فیلم ها تن به اصالح خواهند داد يا نه، 

مسئله اين روزهاي جشنواره است. 
   حضور بدون پروانه!

از می��ان فیلم هاي مطرح متقاض��ي حضور در 
جش��نواره فجر تا به حال دو فیل��م از نظر اخذ 
پروانه نمايش با مش��كل روبه رو شده اند. يكي 
از الزامات حضور فیلم ها در جشنواره فیلم فجر 
اخذ پروانه نمايش اس��ت و فیلم ها بايد تا پیش 
از اكران در جش��نواره بتوانند پروانه نمايش را 

اخذ كنند. 
محمدرضا فرجي، مديركل نظ��ارت بر عرضه 
و نمايش س��ازمان س��ینمايي درباره دو فیلم 
»شیشلیك« و »قاتل و وحشي« كه هنوز موفق 
به كس��ب پروانه نمايش نش��ده اند، مي گويد: 
سازندگان اين دو فیلم مواردي را كه براي اصالح 
مدنظر شورا بود، پذيرفته اند و فقط مشكل زمان 
را داش��تند كه قول داده اند طی يك��ي دو روز 
آينده فیلم را به ما برس��انند. پیگیري ها حاكي 
از اين اس��ت ك��ه اصالحات واردش��ده به فیلم 
»شیشلیك« در بخشي از ديالوگ هاست اما در 
فیلم نعمت اهلل مسئله بر سر موي تراشیده شده 
بازيگر زن اس��ت كه احتماالً دچ��ار تغییراتي 
مي ش��ود تا مجوز نمايش آن صادر ش��ود. اين 
فیلم ها بايد در روزهاي اوايل اين هفته به سازمان 
سینمايي برسند چراكه جدول نمايش فیلم هاي 

جشنواره بايد بسته شود. 
»قاتل و وحشي« ساخته حمید نعمت اهلل فیلمي 
اس��ت كه براي حضور در فجر 98، تولید شده 

بود اما به داليلي از جمله مش��كالت كارگردان 
و تهیه كننده فیلم، اين اتفاق رخ نداد. نام »قاتل 
و وحشي« امسال و با اعالم فهرست اولیه فجر 
39 دوباره بر سر زبان ها افتاد. اين فیلم از سال 
پیش تاكن��ون موفق به كس��ب پروانه نمايش 
نشده است و حتي امكان حذف آن از جشنواره 

نیز وجود دارد. 
   موضع دبير جشنواره 

سیدمهدي طباطبايي نژاد درباره شرايط دو فیلم 
»شیشلیك« و »قاتل و وحشي« مي گويد: »هر 
فیلمي كه در جشنواره به نمايش دربیايد و داوران 
آن را ببینند، حتماً پروانه نمايش خواهد داشت. 
فیلِم بدون پروانه نمايش نه در جشنواره به نمايش 
گذاش��ته مي ش��ود و نه داوران آن را مي بینند. 
ممكن است قبل از پروانه نمايش فیلم ها را ببینیم 
ولي اس��تعالم مي كنیم و اعضاي شوراي پروانه 

نمايش درباره آنها پاسخ مي دهند.«
وي ادامه مي دهد: »روال جش��نواره همیشه بر 
اين بوده كه فیلمي بدون پروانه نمايش سازمان 
سینمايي در جشنواره نه داوري شده و نه نمايش 
داده مي ش��ود، اين قانون همیشه بوده و ما هم 

رعايت مي كنیم.«
طباطبايي ن��ژاد مي گويد: »تفاوت جش��نواره 
امسال با سال هاي گذشته اين است كه آن زمان 
هیئت انتخاب فیلم ه��ا را مي ديدند، 22 فیلم 
را انتخاب مي كردند و در اين فاصله جش��نواره 
22 فیلم را براي اخذ پروانه نمايش به اين شورا 
مي فرس��تاد، ممكن بود مجوز موق��ت يا دائم 
به فیلم داده ش��ود، فیلم با آن مجوز به شوراي 
داوري و نمايش عمومي مي رفت، امسال چون 
ما هیئت انتخاب نداش��تیم، همزمان فیلم ها را 
مي بینیم، يعني هم داوران ما و هم شوراي پروانه 
نمايش آث��ار را مي بینند. اگ��ر فیلمي نكته اي 

يا اصالحیه اي داش��ته باشد، ش��ورا به ما اعالم 
مي كند، دوستان وقتي اصالحات را انجام دادند 

ما فیلم ها را مي بینیم يا به نحوي ديگر.«
دبیر س��ي ونهمین جش��نواره فیلم فجر درباره 
زمزمه هاي مطرح شده پیرامون احتمال ممیزي 
فیلم هاي ش��اخص، توضیح مي دهد: »تاكنون 
نكته اي درباره فیلم ها وجود نداشته است، تنها 
دو فیلم »قاتل و وحشي« و »شیشلیك« نكاتي 
داشته اند كه مراحل صدور پروانه نمايش آنها هم 
در حال انجام است. ممكن است اصالحیه هايي 
به آنها وارد ش��ود. نظر نهايي تا يك شنبه اعالم 

مي شود.«
با اين موضع، گويا تنه��ا راه باقي مانده براي دو 
فیلم حاشیه دار اين است كه تن به ممیزي بدهند 
تا فرصت ديده شدن در فجر را از دست ندهند، به 
خصوص در خصوص »قاتل و وحشي« كه شايد 
امسال تنها به دلیل اينكه تولید فیلم هاي جديد 
به دلی��ل كرونا كاهش پیدا ك��رده بود، فرصت 

عرض اندام مجدد را به دست آورد. 
   فهرست بلند انصرافي ها

تا ام��روز، تع��دادي از فیلم هايي ك��ه در ابتدا 
متقاضي حضور در جش��نواره فیلم فجر بودند، 
هر كدام بنا به داليلي درخواس��ت خود را پس 
گرفته و از حضور در سي و نهمین دوره جشنواره 
فجر كنار كشیده اند. برخي از فیلم هاي شاخص 
كه انصراف خود را رسانه اي كرده اند عبارتند از: 
»ترانه هاي پدري«، »روش��نايي«، »الك پشت 
و حل��زون«، »بانك زده ه��ا«، »بابا س��یبیلو«، 
»كوسه«، »پسر دلفیني« و »موافقت اصولي«. 

»كوسه« به كارگرداني علي عطشاني در شرايط 
كرونا ساخته ش��د و بخش��ي از فیلم در تركیه 
جلوي دوربین رفته است. اين فیلم كمدي است 
و به بهانه اينكه جشنواره به كمدي ها بي تفاوت 
اس��ت از تقاضاي اولیه خود عقب نشیني كرده 
اس��ت. فیلم »موافق��ت اصولي« س��اخته امیر 
پوركی��ان هم ديگ��ر فیلم كمدي اس��ت كه از 
جشنواره كنار كشیده است. سیدضیاء هاشمي 
تهیه كننده اعالم كرده كه دوس��ت دارد مردم 
در سینماها اين فیلم را ببینند نه در جشنواره! 
انیمیشن»پس��ر دلفین��ي« براي گروه س��ني 
كودك و نوجوان ساخته شده است. محمدامین 
ابراهیمي تهیه كننده »پس��ر دلفین��ي« كنار 
كشیدن از جشنواره را به دلیل قوانین جشنواره 
اعالم كرده كه باعث مي شود انیمیشن ها نتوانند 
در رقابت حضور پیدا كنند. فیلم »بابا سیبیلو« 
ديگر اثر گروه سني كودك و نوجوان، به دلیل 
آماده نش��دن نس��خه نهايي از رقاب��ت در فجر 
انصراف داد. فیلم هاي »الك پشت و حلزون« و 
»ترانه هاي پدري« هم به همین دلیل نمي توانند 
در فجر حاضر شوند. فیلم هاي نام برده شده هر 
كدام دلیلي براي كنار كشیدن از فجر داشته اند، 
اما فیلمسازاني مانند اصغر فرهادي و داريوش 
مهرجويي كه فیلم هاي تازه اي تولید كرده اند، از 
ابتدا سیاست خود را حضور نداشتن در جشنواره 
فجر قرار دادند. به احتمال زياد فیلم فرهادي در 
يك جش��نواره خارجي رونمايي خواهد شد و 
مهرجويي هم فیلمش را براي اكران در سینماها 

كنار بگذارد.

سيدمهدي طباطبايي نژاد درباره 
ش��رايط دو فيلم »شيش��ليك« و 
»قاتل و وحش��ي« مي گويد: »هر 
فيلمي كه در جشنواره به نمايش 
دربياي��د و داوران آن را ببينن��د، 
حتماً پروانه نمايش خواهد داشت

   فيلم كوتاه

   تجسمی

 كارتونيست هاي 50 كشور 
در ششمين جشنواره هنر مقاومت

دبير بخش كارتون ششمين جشنواره بين المللي هنر مقاومت با اشاره 
به كيفيت باالي آثار دريافتي جشنواره در بخش كارتون مي گويد بيش 
از هزار اثر از 50 كشور دنيا به دست دبيرخانه اين رويداد رسيده است. 
سیدمس��عود ش��جاعي طباطبايي، مدير مركز هنرهاي تجسمي حوزه هنري 
و دبیر بخش كارتون شش��مین جش��نواره بین المللي هنر مقاومت در حاشیه 
نشست داوري آثار دريافتي دبیرخانه اين جشنواره گفت: بخش كارتون ششمین 
جش��نواره بین المللي هنر مقاومت با دو موضوع »افول امري��كا« و »ما كرونا را 
شكست مي دهیم« در حال برگزاري است. شجاعي طباطبايي ادامه داد: بخش 
كارتون ششمین جشنواره جهاني هنر مقاومت در نظر دارد اين فروپاشي نظام 
سلطه را با عنوان »افول امريكا« در معرض ديد جهانیان بگذارد. وي افزود: دبیري 
اين بخش از جشنواره به عهده من گذاشته شده و داوري اين بخش هم با حضور 

علیرضا ذاكري، مجید خسروانجم و محمدعلي رجبي در حال انجام است. 
ش��جاعي طباطبايي ادامه داد: كیفیت آثار دريافتي ششمین جشنواره هنر 
مقاومت در بخش كارتون بسیار خوب است. بیش از هزار اثر از 5۰ كشور دنیا 

به دست دبیرخانه اين رويداد رسیده است. 
دبیر بخش كارتون ششمین جش��نواره بین المللي هنر مقاومت افزود: نگاه 
هنرمندان شركت كننده با موضوع »افول امريكا« بسیار جالب و مورد توجه 
بود، چراكه به روز و پوياس��ت. موضوع كرونا و مقاوم��ت كادر درمان و اهالي 
پیرامون آن نیز بسیار مورد استقبال هنرمندان سراسر دنیا قرار گرفته است و 

با ايده هاي نو و جذاب به اين موضوع پرداخته اند.

    علي موحد
چ�اپ دوم كت�اب »از دام�ن م�ادر«، روايت هاي�ي از 
زندگ�ي روحان�ي ش�هيد س�يدمهدي اس�المي خواه، 
نوش�ته محم�د حكم آب�ادي ب�ه هم�ت انتش�ارات 
ش�د.  نش�ر  ب�ازار  روان�ه  و  منتش�ر  »راه ي�ار« 
در بخشي از مقدمه كتاب »از دامن مادر« كه تحقیق  و تدوين 
آن از دي ماه سال گذشته شروع شده بود، چنین آمده است: 

»طلبه، طالب بودن است و طلبه هاي واقعي، طالب لقاي حقند. 
مقصود طلبه پرواز است و به قول شهید آويني، »اگر مقصود، 
پرواز است، قفس ويران، بهتر«. طلبه به دنبال وظیفه مي رود، 
حتي اگر فرس��خ ها فاصله باشد. او عاشق خداس��ت و به تبع، 
عاشق پدر و مادرش كه دريچه فیض خدا هستند و چه زيباست 
انعكاس اين عاشقي. آنچه پیش روس��ت، روايت هايي است از 
دامن مادر تا معراج شهادت سیدمهدي اسالمي خواه؛ طلبه اي 
مبارز و خستگي ناپذير كه به فرموده قرآن كريم، از شمار »َمْن 
ِ َو َرُسولِِه ثُمَّ يُْدرِكُه الَْمْوُت َفَقْد َوَقَع  يَْخُرْج ِمْن بَْیِتِه ُمهاِجراً إِلَي اهللَّ
ِ« بود و براي تحصیل و تبلیغ، فرسخ ها و مدت ها از  أَْجُرُه َعلَي اهللَّ
خانه اش دور مي شد. آشنايي با افرادي چون سیدعلي اندرزگو، 
در نگاه و مشي سیاسي سیدمهدي تأثیر فراواني گذاشت. شب 
و روزش در تب و تاب انقالب مي گذشت. فشار ساواكي ها گرچه 
او را از جوار حضرت معصومه )س( دور كرد، اما نتوانست خوي 
مبارزه با ظلم و طاغوت را از جانش جدا كند. تا پیروزي انقالب، 
يك دم از مبارزه دست برنداش��ت و در دست خالي گذاشتن 

مأموران رژيم خبره شده بود. 
آمدن امام خمین��ي)ره( آغاز دوره جدي��دي از فعالیت هاي 
س��یدمهدي بود. او چه در ارتش، چه در جهاد و چه در حوزه 
علمیه، تأثیر زيادي روي اطرافیانش، به ويژه جوان ها گذاشت. 
پاي كار تمام میدان ها بود و رفت��ارش مصداق عیني حديث 
»كونوا دعاة الّناس بغیر الس��نتكم«. وقتي برگشت روستاي 
مادري اش، اِستیر، مسجد امام صادق)ع( را كه مدت ها بسته 
بود، رونق داد و كرد پايگاه انقالب؛ روس��تايي كه در دهه6۰، 
2۰۰خانوار بیشتر نداشت، 31 ش��هید تقديم اسالم كرد كه 
بیشتر تربیت شده و بزرگ شده مسجد امام صادق)ع( بودند. 
شهادت سیدمهدي تغییر زيادي در حال وهواي جوانان روستا 
ايجاد كرد. او دومین شهید روستاست كه آرامگاهش كم كم 
به مسجد وصل شد و اكنون مراسم هاي مختلف روستا آنجا 
برگزار مي شود.« شهید سیدمهدي اسالمي خواه 14آذر 136۰ 
در بستان، بر اثر اصابت تركش به شهادت رسید. بخش هايي 

از اين كتاب را مي خوانید. 
رفته بود نماز بخواند. به خانه كه برگشت، آستین ها را زد باال و 

پاي لگن مسي توي حیاط كنار مادرش نشست. مادرش گفت: 
»پاشو پاش��و. اين كارها رو نكن. پسر بزرگ نكردم كه بشینه 
ور دل من رخت بش��وره. االن يكي بیاد ببینه آخوند روس��تا 
داره رخت مي شوره، چي فكر مي كنه؟!« سیدمهدي ول كن 
نبود و تا آخرين تكه، رخت ها را كنار مادرش شست. در همه 
كارها كمك مادرش مي كرد، از گردگیري و سبزي پاك كردن 
گرفته تا آشپزي. میل و قالب دستش مي گرفت و به خواهرش 
بافندگي ياد مي داد. با همان دست هايي كه گره در كار رژيم 
مي انداخت، گوش��ه پارچه گره هاي محكمي زد و با آنها يك 
جانماز درست كرد. مادرش رو به قبله، منتظر اذان نشسته بود. 
سیدمهدي رفت كنارش. جانماز دست ساز سفید ساده اي را 
جلو آورد و به مادرش هديه داد. مادر همان جا پهنش كرد. آن 

جانماز با هر جانماز ديگري براي مادر فرق داشت. 
   خان بازي ممنوع

جهادي ها براي برگزاري اردو رفته بودند يكي از روس��تا هاي 
جنوب سبزوار. خان روستا با نوچه هايش جلوي ماشین جهاد 
را گرفته و راهش��ان نداده بودند. بچه ها برگش��تند و خبر به 
سیدمهدي رس��ید. با بچه هاي جهاد رفت آنجا. اهالي روستا 
كه ماش��ین جهاد و يك روحاني  را ديدند، سفره دلشان را باز 
كردند: »ديروز، خان چند تا از بچه هاي روس��تا رو به درخت 
بست و كتك زد. اين، دفعه اولش نیس��ت. روزگار ما رو سیاه 
كرده.« س��یدمهدي رفت جلوي در خانه خان. صدايش زد. 
خان آمد جلوي در. س��یدمهدي توي چشم هاي خان زل زد 
و گفت: »میگن ديروز چند نفر رو به درخت بس��تي و كتك 
زدي. راسته؟« خان سرش را تكان داد و جواب داد: »آره زدم. 
تو س��ر پیازي يا ته پیاز؟!« تا خان خواست به خودش بیايد، 
سیدمهدي يقه اش را گرفت و دادش هوا رفت. تا جلوي طويله 
كش��یدش و انداختش داخل طويله. دِر طويل��ه را قفل زد تا 
صبح. نوچه هايش جرئت نكردند حتي جلو بیايند. خان، ديگر 

خان بازي را گذاشت كنار و اهالي، نفس راحتي كشیدند.

 رمان »جميل« 
و استفاده مناسب از عنصر خيال 

رمان »جمیل« نوشته نويسنده 
جانباز حس��ن  گلچین در مورد 
زندگ��ي پرف��راز و نش��یب يك 
سرباز ارتشي اس��ت كه در يكي 
از روس��تا هاي مرزي خوزستان 
زندگي مي كند. او كه از كودكي 
پ��درش را از دس��ت داده، در 
روستايش��ان به درس��تكاري و 
مردانگي مشهور است و همه به او به چشم يك جوان زحمتكش 
و مردمدار نگاه مي كنند. او آنقدر در روستا قابل اعتماد است كه 
رئیس قبیله عرب زبان آن روستا از خواستگاري او براي دخترش 
اس��تقبال مي كند و دخترش »حبیبه« را به عقد او درمي آورد. 
جمیل كه حاال داماد شده تازه دارد سختي هاي دوران يتیمي اش 
را فراموش مي كند كه ناگهان جنگ ايران و عراق شروع مي شود و 
بعد از اتفاقاتي كه درآن روستا رقم مي خورد، حبیبه گم مي شود و 
ادامه داستان هم با جست وجوهاي جمیل در سراسر ايران و حتي 
خاك عراق به دنبال همسرش ادامه پیدا مي كند. با اينكه جمیل 
داستاني پرتعلیق و پربرخورد است و مخاطب حین خواندن كتاب 
با شخصیت هاي متعددي روبه رو مي شود اما نويسنده هیچ گاه 
سعي نكرده است مخاطب را دچار سردرگمي كند، چون توانسته 
از پس معرفي تمام تیپ ها و شخصیت هاي اين داستان در فواصل 
مختلف كتاب بربیايد و به قول معروف دس��ت خواننده را داخل 
پوس��ت گردو نگذارد. حوادث و ماجراهاي��ي كه در طول جنگ 
براي جمیل و ياران با معرفتش در درگیري هاي جنگ به وجود 
مي آيد، بسیار قابل لمس و باورپذيرند و حس همذات پنداري را 
در مخاطب ايجاد مي كنند. با اينكه در سرتاسر داستان بلند، ما 
با حوادث تلخي مثل ش��هادت و درب��ه دري و بي خانماني مردم 
روستاهاي مرزي مواجهیم اما كاراكتر اصلي داستان حتي يك 
لحظه هم ناامی��دي را به دلش راه نمي ده��د و حتي در بدترين 
لحظه هاي جنگ هم با امیدي كه يك روز حبیبه را پیدا خواهد 
كرد، زنده است و اين همه امیدواري و پیگیري و تالش، باالخره 
جواب مي دهد و او موفق مي شود با كمك دوستان همسنگرش 
همس��رش را بیابد. نثر نويسنده در اين داس��تان بسیار ساده و 
معمولي و خطي است و از تكنیك تازه و بكري هم در نوشتن بهره 
نبرده است اما با اين حال در گوشه هايي از داستان با استفاده از 
عنصر خیال توانسته صحنه هاي ماندگار و گیرايي براي مخاطب 
به تصوير بكشد. نمونه اش صفحه 5۰ كتاب است؛ وقتي جمیل 
از دوران كما و بیهوش��ي خودش در بیمارس��تان حرف مي زند: 
»... جناب سرهنگ به پشت روي زمین افتاد. فرياد زدم: جناب 
سرهنگ... آنها متوجه من شدند و به سمت من تیراندازي كردند... 
نمي دانم چه اتفاقي افتاد... حبیبه در بلندي ايستاده بود و من را 
صدا مي زد. عجیب بود. من فقط او را نگاه مي كردم و از صدا زدنش 
لذت مي بردم. خانمي با لباس يكدست سفید باالي سرم ايستاده 
بود. انگار بلند گفتم حبیبه! زن سفیدپوش دويد و با هیجان گفت: 
به هوش آمد!«. با همه اين تفاصیل داس��تان در زمینه نگارش و 
ويراستاري با مشكالتي مواجه اس��ت و انگار نويسنده برخي از 
پاراگراف ها و فصل هاي داستانش را بازنويسي نكرده يا با بي دقتي 
نگاشته اس��ت. مثل اين جمله: »در كمال ناباوري )من!(جناب 
سرهنگ را به رگبار بستن. در اين جمله كلمه )من( اضافه است و 
تركیب ديالوگ را به هم زده است.« در ادامه همین جمله اينگونه 
مي خوانیم: »پاهاي من خشك شد و توان قدم از قدم برداشتن 
را نداشتم...«، اين جمله هم روان نیست و احتیاج به صیقل دارد، 
مثاًل مي شد نوشت: »پاهاي خشك ش��ده ام توان قدم برداشتن 
نداشت.« داستان با تمام تلخي هايش پايان امیدواركننده اي دارد 
و اين يعني در جا نزدن جمیل و عبور كردن از سختي ها و تلخي ها 
و به زندگي لبخند دوباره زدن. اين رمان در 26۷ صفحه و در12 

فصل توسط انتشارات انديشه ورزان آريا منتشر شده است. 

 آهنگساز شناخته شده تئاتر 
دار فاني را وداع گفت

نوازن�دگان  و  آهنگس�ازان  از  اثبات�ي  ابراهي�م 
شناخته ش�ده موس�يقي ايران�ي ك�ه عم�ده آث�ارش 
متمركز ب�ر موس�يقي تئاتر ب�ود، دار فان�ي را وداع گفت. 
ابراهیم اثباتي از نوازندگان و آهنگس��ازان شاخص موسیقي ايراني 
كه عمده آثارش مبتني بر ساخت موسیقي براي آثار نمايشي بود، 
بعد از مدت ها مبارزه با بیماري دار فاني را در سن 49 سالگي وداع 
گفت. ابراهیم ثباتي نوازنده تنبور و ديوان و آهنگساز موسیقي متولد 
135۰ است. او موسیقي را از س��ال 1364 با ساز تنبور آغاز كرده و 
از رهنمودهاي استاد س��یدخلیل عالي نژاد بهره ها برده است. اين 
هنرمند فقید در اين مسیر به فراگیري سازهاي ديگر همچون سه 
تار، تار، عود، ديوان و دف پرداخت و همچنین از يادگیري و پژوهش 
در زمینه تئوري موسیقي و آهنگسازي دريغ نكرد. وي تا سال 1392 

قريب 43 موسیقي تئاتر و چندين موسیقي فیلم ساخته است.

  خبر 

رامين جهان پور      نقد كتاب

امام علي)ع( :

قلب خود را از كينه ديگران پاك 

كن تا قل�ب آنها از كين�ه تو پاك 

شود. 

)االمالي، ج2، ص 174(


