
حكمت

  | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 6132 |  سه ش��نبه 7 بهم��ن  1399 | 12 جمادی الثان��ی 1442 |  اذان ظه��ر: 12:17 | 
غروب آفتاب: 17:26 | اذان مغرب:45: 17 | نیمه شب شرعی:23:33 |      اذان صبح فردا: 05:41 | طلوع آفتاب فردا: 07:08 |

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:  88498450
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

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

www.javanonline.ir

نگاه حميدرضا شكارسري به شعر مرحوم نصراهلل مرداني

مردانگي نصراهلل مرداني در ارتقاي شعر انقالب

»نصراهلل مرداني« نمونه تيپيك شاعراني  است كه به جاي ماندگاري 
در حافظ�ه ادبي�ات، مان�دگاري در صحن�ه نب�ردي ايدئولوژيك با 
زورمندان س�تمگر را ترجيح مي دهند؛ شاعراني كه آثارشان خالي 

از ارزش هاي ادبي نيست. 
به گزارش مهر، در آس��تانه برگزاري پنجاه و دومین »شب شاعر« ويژه 
نصراهلل مرداني، حمیدرضا شكارسري شاعر و منتقد ادبي در يادداشتي 
شعر وي را بررس��ي كرده و آورده اس��ت: »وضعیت: انقالب و شعر، نما: 
داخلي، زمان: ده��ه اول پس از انقالب، مكان: ايران« س��ناريويي كه در 
اين موقعیت مي توان سرود چگونه س��ناريويي است؟ مي خواهي راجع 
به حادثه اي بزرگ بنويسي كه تمام بنیادهاي زندگي انسان ايراني را زير 
و رو كرده است. مي خواهي با ش��عر و ادبیات از نظام تازه برآمده حمايت 
كني. مي خواهي با مردم ارتباط بگیري و براي آنها و انقالب شان بنويسي. 
نمي خواهي شعري جهاني بسرايي. در موقعیت سیاسي و اجتماعي بس 
حساس و در كشوري كه كانون حوادث منطقه و جهان است، ادبیات در 
حكم سالح توست و نه وس��یله اي براي زيباآفريني. پس طبعاً آگاهانه و 

عامدانه تكنیك هاي آشنا و رايج شعري را به كار مي بري تا مخاطب عام را 
جذب كني و مخاطب خاص را هم ناراضي نكرده باشي… و اين حكايت 
بسیاري از شاعران ايران در س��ال هاي ابتدايي پیروزي انقالب اسالمي 

است؛ برزخي بین شعر و شعار.« 
شكارس��ري در ادامه آورده: »نصراهلل مرداني« در اين موقعیت تعدادي 
از معروف ترين غزل هاي انقالب را مي نويس��د و نسبت به اعتقادات خود 
اداي دين مي كند. اندكي پس از انقالب نیز وقوع جنگ تحمیلي بر طول 
وضعیت قرمز حاكم بر كشور اضافه مي كند و »مرداني« و مرداني ها را در 

نوع سرايش خود راسخ تر مي كند. 
از خوان خون گذش��تند صبح ظفر س��واران/ پیغام فتح دارند آن سوي 

جبهه ياران
زبان حماسي، تركیب س��ازي هاي عیني و ذهني با كلماتي چون خون و 
آتش، تلمیحاتي مذهبي- ملي و توج��ه به درونمايه هايي چون انقالب و 

جنگ و شهادت از مهم ترين ويژگي هاي شعر اوست. 
سمند صاعقه زين كن سواره بايد رفت/ به عرش شعله سحر چون ستاره 

بايد رفت
شهید زنده تاريخ عشق مي گويد/ به دار سرخ اناالحق دوباره بايد رفت

»نصراهلل مرداني« نمونه تیپیك ش��اعراني  اس��ت كه به جاي ماندگاري 
در حافظه ادبیات، ماندگاري در صحنه نبردي ايدئولوژيك با زورمندان 
ستمگر را ترجیح مي دهند؛ شاعراني كه تعهدات انساني خود را همتراز و 
بلكه فراتر از تعهدات ادبي خود محترم مي شمارند و به آن وفادار مي مانند 
و در عین حال آثارشان خالي از ارزش هاي ادبي هم نیست؛ شاعراني كه 
راجع به هر چه كه بنويسند مي توان ردپاي ايمان مذهبي و انقالبي را در 

خالل كلمات شان مشاهده كرد.

درد ادبيات معاصر ما نداشتن اقليم و قهرمان است
 سعيد تشكري: داستان امروز ايران از انقالب اسالمي نمي گويد

چون اقليم و به  تبع آن قهرمان ندارد

با محوريت كتاب ادبستان كساء برگزار مي شود

مسابقه بزرگ كتابخواني با محوريت حديث شريف كساء
دومين پويش كتابخواني نشر مهرستان با عنوان »ادبستان 
كساء« با جوايز ارزشمندي همچون دو جايزه 20ميليون ريالي 
و 12جاي�زه 5 ميليون ريال�ي در ح�ال برگ�زاري اس�ت. 
سعید مستاجران، مدير تبلیغات پويش كتابخواني »ادبستان 
كساء« با بیان اينكه يك ماه از رونمايي اثر ارزشمند »ادبستان 
كساء« مي گذرد، گفت: »به لطف حضرت زهرا)س( اين كتاب 
با استقبال محبان اهل بیت)ع( مواجه شده و در حال حاضر به 

چاپ چهلم رسیده است.«
وي با بیان اينك��ه اين كتاب به هفتاد نكت��ه تربیتي از حديث 
شريف كساء با محوريت خانواده اشاره كرده است، تصريح كرد: 
»اين كتاب ح��اوي تحقیق و پژوهش چندس��اله علي صغیرا، 
نويس��نده اثر در اين حديث شريف اس��ت و نكات كاربردي و 
ارزنده اي را براي خانواده ها تدوين كرده اس��ت. اين اثر تعابیر 
زيباي حضرت زهرا)س( از يك خانواده اسالمي را بیان نموده 
كه خانواده هاي ما به اين نكات در روابطشان نیازمند هستند.«

وي افزود: »اين اثر ارزش��مند با نگاهي خانوادگي و تربیتي به 
حديث شريف كس��اء پرداخته و نويس��نده با دقت در كلمات 
و عبارات اين حديث و ب��ا نگاهي به آيات و روايات و مس��ائل 
تربیتي، نكات تربیتي و خانوادگي را از اين حديث اس��تخراج 

كرده است.«
مدير تبلیغات پويش كتابخواني ادبس��تان كس��اء گفت: »اين 
كتاب با حضور حض��رت آيت اهلل ناصري، اس��تاد اخالق حوزه 
علمیه رونمايي شد. اين عالم برجسته نیز از انتشار اين كتاب و 
انتخاب اين سبك براي نشر فضائل اهل بیت)ع( تقدير و تشكر 

نمودند. همچنین اين كتاب با مقدمه آيت اهلل سیدابوالحس��ن 
مهدوي، نماينده مردم اصفه��ان در مجلس خبرگان رهبري، 
به رش��ته تحرير درآمده اس��ت.« مس��تاجران در ادامه بیان 
كرد: »همزمان با انتش��ار اين اثر تربیتي و مقارن با ايام والدت 
باسعادت حضرت فاطمه زهرا)س(، مسابقه كتابخواني ادبستان 
كساء نیز با جوايز ارزشمندي همچون دو جايزه 20میلیون ريالي 

و 12جايزه 5 میلیون ريالي در حال برگزاري است.«
وي با بیان اينكه نش��ر مهرس��تان يك پويش كتابخواني با 
محوريت اين كتاب برگزار كرده است، افزود: »عالقه مندان 
براي دريافت اين كتاب ب��ا تخفیف ويژه و ش��ركت در اين 
مس��ابقه فرهنگي تربیتي تا 22بهمن م��اه فرصت دارند به 
سايت كتابیكا، كتابفروشي هاي سراسر كشور و فروشگاه هاي 
اينترنتي كتاب مراجعه و اين اثر ارزشمند را با تخفیف ويژه 
تهیه يا براي دريافت كتاب و شركت در مسابقه عدد 9 را به 

50005460 ارسال كنند.«

 پافشاري مشکوک 
در توليد و توزيع بازي هاي ضدخانواده 

اگر مطالبات مشكوك در توليد و توزيع بازي هايي كه صرفاً با انگيزه هاي تجاري ساخته مي شوند محقق شود 
بي شك نهاد خانواده و اخالق بيش از پيش خدشه دار خواهد شد

     رویداد

   مصطفي شاه كرمي 
چند وقتي اس�ت كه برخي اف�راد ذيل عنوان 
انجمن بازي سازان مستقل با هشتگ سازي عليه 
اقدامات قانوني بنياد ملي بازي هاي رايانه اي و 
انج�ام وظايف قانون�ي اش در ح�وزه نظارت و 
اعطاي مجوز به توليدات اين حوزه، سعي دارند 
با  التزام نداشتن به قانون، توليدات بدون مجوز 
خود را در س�طح جامعه توزيع و منتشر كنند. 
همه چیز از آنجا ش��روع شد كه در دوران صدارت 
علي جنتي در وزارت ارش��اد الزام دريافت مجوز 
تولید و انتش��ار بازي هاي رايانه اي لغو ش��د. اين 
اقدام وی به عنوان اصلي ترين ايده دوران وزارتش 
با بهانه خوش رنگ و لع��اب اعتماد به هنرمندان و 
تولیدكنندگان محصوالت فرهنگي در حوزه هاي 
مختلفي از سینما تا تئاتر و بازي هاي رايانه اي در 
دستور كار قرار گرفت؛ پروژه اي كه در صنعت بازي 
و گیم كشور با لغو دستورالعمل الزام دريافت مجوز 
ساخت و انتشار در دوران مديريت حسن كريمي 
قدوسي )مدير عامل اس��بق بنیاد ملي بازي هاي 
رايانه اي( عملیاتي شد و سر و صداي زيادي هم به 
پا كرد و نگراني افراد و رس��انه هاي دلسوز و طیف 

وسیعي از خانواده ها را موجب شد. 
  فرزندان ايران بي دفاع ماندند

رويه اي كه وزارت ارش��اد علي جنت��ي اتخاذ كرد 
سبب شد فرزندان و نوجوانان ايراني در يك فضاي 
بي در و پیكر و وحشي بدون دفاع رها شوند. پس از 
كش و قوس هاي فراوان وزير وقت پس از اقدامات 
متعدد ضدفرهنگي، استیضاح و از جايگاه صدارت 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي بركنار گرديد، 
جابه جايي هايي هم در سطح مديريت بنیاد ملي 
بازي هاي رايان��ه اي اتفاق افتاد و بعد از اس��تقرار 
سیدصادق پژمان مجوز انتشار بازي هاي رايانه اي 
كه حذف شده بود، مجدداً احیا شد. بر اثر اين اقدام 
تولید بازي هاي مس��ئله دار كه تصاوير و اتفاقات 
ضدفرهنگي و مخرب در آنها وجود داشت، بسیار 

كاهش يافت. 
   كودتا عليه قانون 

حاال تعدادي از سازندگان اين بازي ها كه به دلیل 
استقرار و تحكیم دستورالعمل هاي قانوني به نوعي 
تیرشان به سنگ خورد، اعالم كرده اند اعتقادي به 
مراعات قانون ندارند و مي خواهند تولیدات شان را 
بدون دريافت مجوزهاي قانوني و پیش بیني شده 
و البته با چاشني شانتاژ رس��انه اي منتشر كنند؛ 

اقدامي كه يك كودتاي علن��ي علیه قانون و بنیاد 
ملي بازي هاي رايانه اي به عنوان دستگاهي قانوني 
كه وظیفه مس��تقیمي در اين زمین��ه دارد، تلقي 
مي شود. از نكات جالب اين جريان سازي كه توسط 
برخي بازي سازان علیه دستورالعمل هاي قانوني به 
راه افتاده اين است كه حسن كريمي قدوسي هم با 
اين افراد همنوا و همراه شده، در حالي كه وي هنوز 
عضو هیئت مديره بنیاد مل��ي بازي هاي رايانه اي 
اس��ت! اين افراد با راه انداختن كمپیني كه در آن 
نوشته شده »كمپین مخالفت با ]اجباري شدن[ 
دريافت مجوز براي انتشار بازي هاي ويدئويي« به 

دنبال فضا سازي در اين زمینه هستند. 
حمیدرضا جاللي، كارش��ناس بازي هاي رايانه اي 
در گفت وگو با »جوان« پیرامون علل و ريشه هاي 
اين اتفاق مي گويد: اگر بخواهی��م اين اتفاقات را 
ريشه شناسي كنیم، بايد بگويم كه در پشت افعال 
و اقدامات افراد نیات و خواهش هايي پنهان است. 
اما دو نكته در مورد اين افراد مي توانم بگويم؛ يكي 
اينكه اوالً اين دوس��تان هیچ اس��تدالل منطقي 
و عقل��ي و قانوني در مدعايش��ان وج��ود ندارد و 
صرفاً به دنبال اين هس��تند آن چیزي را كه تولید 
كرده و س��اخته اند بدون مراعات قانون منتش��ر 
كنند. اي��ن مدعاي بنده هم تحلیل نیس��ت بلكه 
همان حرف هايي اس��ت كه اين اف��راد در گروه ها 
و كانال هاي شخصي ش��ان آن را مطرح مي كنند. 
نكته دوم تمايل نداشتن اين افراد در زمینه التزام 
به قانون است و معلوم اس��ت كه به دنبال سود و 
كسب انتفاع شخصي شان هستند. اين بي اعتنايي و 
 توجه نداشتن به قوانین كه در كنه رفتار و خواسته 
اين افراد اس��ت، نش��ان مي دهد اينه��ا كمترين 
اهمیتي به مباحث خانواده، تربیت نسل و تبعات 

اجتماعي نمي دهند. 

اين كارشناس بازي هاي رايانه اي در ادامه عنوان 
مي كند: بر اس��اس قوانین و با توجه به اساسنامه 
بنیاد ملي بازي هاي رايانه اي ك��ه وظايف قانوني 
آن را تعیین و اعالم كرده، اين مجموعه به عنوان 
نماينده رسمي و قانوني وزارت ارشاد موظف است 
به مراعات شدن قوانین و موازين قانوني و فرهنگي 
در حوزه تولید، ساخت و انتشار بازي هاي رايانه اي 
نظارت داشته باشد. بنیاد بايد حافظ دستاوردهاي 
ن��رم انقالب اس��المي باش��د كه مجموع��ه اي از 
فرهنگ ها و هنجارها و ارزش هاي اسالمي- انقالبي 
است، حتي در لیبرال ترين كشورهاي دنیا هم كه 
بسیاري از حقوق بديهي انس��اني زير پا گذاشته 
مي شود، وقتي قرار باشد محصولي تولید و منتشر 
شود، بايد مطابق موازين قانوني آن كشور صورت 
بگیرد، در غیر اين صورت ن��ه تنها به آن محصول 
يا كاال اجازه انتش��ار داده نمي ش��ود بلكه حتي با 
تولیدكنندگان و دست اندركاران آن برخوردهاي 

قانوني و سفت و سختي صورت مي گیرد. 
  ترس از كدام محتوا؟ 

اين فع��ال حوزه بازي ه��اي رايان��ه اي مي افزايد: 
برخي از اين افراد كه در حوزه بازي سازي فعالیت 
مي كنند و اطالق و اسم مس��تقل روي خودشان 
گذاشته اند، با رج كردن يكسري مدعاهاي عجیب 
و غريب كه بديهي ترين اصول عقلي و استداللي را 
هم نقض مي كند، نامه نوشته اند و اعالم كرده اند 
بازي هاي رايانه اي را كه بدون كس��ب مجوزهاي 
رسمي و قانوني تولید كرده اند مي خواهند منتشر 
كنند! خود اين افراد هم مي دانند كه در هیچ كجاي 
دنیا اجازه چنین كاري به كس��ي داده نمي شود، 
چون قانون )ولو قوانیني كه بر اس��اس اولويت ها 
و انگاره هاي اومانیس��تي و لیبرالیس��تي تدوين 
شده باش��ند( بايد رعايت شود. كاماًل روشن است 
كه اقدام اين افراد مع��دود يك نوع كودتاي علني 
علیه قوانین و ساز وكارهاي قانوني است كه از سوي 
دستگاه قانونگذاري كشور تهیه و تدوين شده اند. 

جاللي در پايان خاطر نشان مي كند: خوشبختانه 
بنیاد بازي هاي رايانه اي بعد از تالش فراوان موفق 
ش��د چند ماه پیش بحث قانوني الزام بازي سازان 
جهت كسب مجوز انتشار بازي ها را مجدداً اجرايي 
و ابالغ كند، اگرچه همچن��ان در مورد بحث الزام 
كسب مجوز ساخت محقق نش��ده است. در واقع 
اقدامي كه اين افراد تحت عنوان انجمن بازي سازان 
مس��تقل راه انداخته اند، واكنش��ي به بحث الزام 
دريافت مجوز انتشار بازي هاي رايانه اي است. هر 
چند بسیاري از فروشگاه هاي مجازي و عرضه كننده 
بازي هاي رايانه اي ب��ا رعايت قوانین در حال انجام 
فعالیت و خدمات رساني به عالقه مندان اين حوزه 
هستند و معلوم نیست اين افراد به دنبال انتشار چه 
محتوايي در آثار و تولیدات شان هستند كه گمان 
مي كنند اگر مورد بررسي قانوني قرار بگیرند، دچار 
مشكل می شوند و دستگاه هاي مسئول و نظارتي از 
انتشار آن جلوگیري خواهند كرد. واقعیت اين است 
كه در بین اسامي كساني كه به دنبال جمع آوري 
امضا براي پیشبرد اهداف و رفتارهاي قانون شكنانه 
هستند، هیچ كدام از افراد حرفه اي و شركت هاي 
بازي ساز مشهور و شناخته شده كشورمان حضور 
ندارند كه به خوبي عقبه و عمق جرياني را كه پیگیر 

اين اقدام هستند، نشان مي دهد.

معلوم نيس��ت اين افراد به دنبال 
انتش��ار چه محتواي��ي در آثار و 
توليدات ش��ان هس��تند كه گمان 
مي كنند اگر مورد بررسي قانوني 
قرار بگيرد، دچار مشكل می شوند 
و دستگاه هاي مسئول و نظارتي از 
انتشار آن جلوگيري خواهند كرد

   شعر

   خبر

 رامبد جوان 
ساخت »خندوانه« جديد را آغاز كرد

رامب�د ج�وان ب�ا انتش�ار ويدئوي�ي در فض�اي مج�ازي 
داد.  توضيحات�ي  »خندوان�ه«  جدي�د  فص�ل  درب�اره 
رامبد جوان مجري و كارگردان برنامه »خندوانه« با انتشار ويدئويي 
در فضاي مج��ازي درباره مس��ابقه »خنداننده ش��و« فصل جديد 
»خندوانه« گفت: براي »خنداننده شو« 3 فراخوان داديم و 10هزار 

ويدئو برايمان در مدت 10روز از سوي شما مخاطبان ارسال شد. 
وي ادامه داد: مي خواستیم مسابقه استندآپ شو در فضاي مجازي 
داشته باشیم كه اين اتفاق رخ نداد، به همین خاطر 15نفر از افرادي 
كه منتخب آن برنامه بودند، در مسابقه »خنداننده شو« فصل جديد 
»خندوانه« حض��ور پیدا مي كنن��د، همچنین از می��ان ويدئوهاي 
ارس��الي جديد 9نفر را انتخاب مي كنیم كه جمعاً 24 نفر مي شوند. 
قباًل 100نفر از بین ويدئو هاي ارسالي براي خنداننده شو انتخاب و 
داوري مي شدند، اما االن اين شركت كنندگان مستقیم وارد مسابقه 

مي شوند. 
طبق خبرهاي قبلي »خندوانه« قرار است از اواخر بهمن ماه امسال 
روي آنتن ش��بكه نس��یم برود. حاال با توجه به انتخ��اب منتخبان 
»خنداننده شو« و آماده س��ازي دكور برنامه، شنیده مي شود تولید 

فصل جديد »خندوانه« به طور رسمي شروع شده است.

از دوره ای ادبي�ات معاص�ر م�ا ب�ه ج�ای آنك�ه 
ب�ا جامع�ه در ارتب�اط باش�د ب�ه ش�دت درونگ�را 
می ش�ود و هوي�ت خ�ود را از دس�ت می ده�د.

س��عید تش��كري از اقلیمي نويس ه��اي ج��دي ام��روز 
داستان نويسي ايران كه نمايشنامه ها و داستان هاي ديني و 
انقالبي مختلفي را در كارنامه دارد، در پاسخ به اين سؤال كه 
چرا حادثه انقالب در داستان هاي بسیاري از داستان نويسان 
اجتماعي ما مورد توجه قرار نگرفته است؟ به مهر مي گويد: 
به  عنوان كس��ي كه در دهه هاي 40 و 50 زندگي كرده و در 
دهه 60 تبديل به نويسنده شده، فكر مي كنم ما، آدم هايي 
هس��تیم كه خاطره نداريم، يعني آدم��ي نداريم كه در اين 
دهه ها زندگي كرده و در دهه 60 قلم به دست گرفته باشد و 
بخواهد خاطراتش را بنويسد. بگذاريد بحث را همین جا نگه 
داريم و تأملي كنیم، چون اتفاقات زيادي در اين سه  دهه رخ 
دادند كه جاي تأمل بس��یار و پرداخت داستاني و تصويري 
دارند. ما وقايع و اعتراضات س��ال 1342 را داشتیم؛ كشتار 
ورامین و اتفاقات دهه 50 را، كارهاي شهید مهدي عراقي و 
تحول آدمي مثل طیب حاج رضايي را. اينكه آدمي از ابزار شاه، 
تبديل به يك  مخالف و س��پس اعدام مي شود، اتفاق مهمي 
است اما مي بینیم در داستان هاي داستان نويسان ما جا ندارد، 
يعني همه اين اتفاقات مهم در قصه هاي ما نیامده اند و ما هم 
آنها را ننوشته ايم و اين »ما« يعني همان  آدم هايي كه خاطره 
ندارند. تشكري ادامه مي دهد: يكي از هزاران اتفاقي كه در 
دهه 1350 رخ دادند، جش��ن هاي 2500ساله شاهنشاهي 
است كه ماجراهاي عجیب و غريب و مبتذلي هم در حاشیه 
اين عنوان رخ دادند، مثاًل فردي براي اين جشن ها، به اسپانیا 
رفت و 800 هزار پرستو را خريداري كرد و سپس با هواپیما 
به ش��یراز آورد تا در جشن هاي 2500س��اله، در شیراز رها 
شوند. همه صبح روز بعد از رس��یدن به شیراز، ديدند همه 
پرستوها ُمرده اند و يكسري از رفتگران مأمور شدند بدون سر 
و صدا جنازه پرستوها را جمع كنند. خب، اينها همه، اتفاقات 
مهم اقلیمي هستند كه مي توانند بهانه نوشتن داستان قرار 
بگیرند. هیچ ربطي هم به روشنفكر و غیرروشنفكر ندارد اما 
مي بینیم به آنها پرداخته نمي ش��ود. به گفته اين نويسنده 
ادبیات داستاني در ادامه اتفاقات دهه هاي 40 و 50، به سال 
5۷ مي رسیم كه يك اتفاق بزرگ است. حداقلش اين است كه 
همه ما در اين اتفاق مشاركت داشتیم؛ اتفاقي كاماًل اجتماعي 
و مدني. درباره اشغال النه جاسوس��ي، معتقدم وقتي اتفاق 

افتاد، تمام روش��نفكرهاي ما اظهار خوشحالي كردند، چون 
همه به اين باور رسیدند كه انقالب 5۷، جدي تر و تثبیت شد. 
اما چرا نه له و نه علیهش در تئاتر و ادبیات مان تولیدي وجود 
ندارد؟ همه اين مطالب را گفتم تا به اين نتیجه برسم كه ما در 
اقلیم زندگي نمي كنیم. درد اصلي ما، نداشتن اقلیم است. در 
آن زمانه اي كه در دهه ه��اي 40 و 50 در ايران، ادبیات تولید 
مي كرديم، ادبیات مان روس��تايي بود، با اي��ن نگاه كه گويي 
انقالب 5۷، يك  انقالب روستايي است. در حالي  كه انقالب، 
شهري بود. اين مس��ئله خیلي مهم است كه ما يك  تعريف و 
البته تعريف صحیحي از مفهوم داشته باشیم. درباره اشغال 
النه جاسوس��ي، تمام روش��نفكرهاي ما اظهار خوشحالي 
كردند، چون همه به اين باور رسیدند كه انقالب 5۷، جدي تر 
و تثبیت شد اما چرا نه له و نه علیهش در تئاتر و ادبیات مان 
تولیدي وجود ندارد؟ اين نگاه راديكالي كه در ادبیات شكل 
مي گیرد، نشان دهنده فقدان اقلیم است. وقتي در ادبیات مان  
اقلیم نداريم، تاريخ هم نداريم. به گفته وي رمان »گاواربان« 
آقاي دولت آبادي را نگاه كنید كه سال 50 چاپ شد. در اين 
دوستان، حكومتي ها براي سربازگیري به يك روستا مي روند 
و روستايي ها علیه سربازگیري قیام كرده و چوب برمي دارند. 
پس از آن هم، رمان »كلی��در« را دارد كه قصه اش در اقلیم 
روستا اتفاق مي افتد. اين داشتن اقلیم، داستان دولت آبادي 
را نجات داده اس��ت. اين مس��ئله داش��تن اقلیم در مكاتب 
اصفهان و خوزستان هم وجود دارد، تا وقتي كه به دهه 60 
مي رسیم، از آن به بعد است كه ادبیات ما فاقد اقلیم مي شود 
و به  جاي آنكه بیرون گرا و با جامعه در ارتباط باشد، تبديل 
به ادبیات درون گراي آه مي شود. در دهه هاي ۷0 و 80 هم 
وضع به همین منوال پیش رفت و  امروز  در نقطه اي هستیم 

كه هويت مان را از دست داده ايم.

نگاهي به رمان »دورگردون«
فالش بك هاي سيال ذهن

اي��وب و ثري��ا زن و م��رد جواني 
هس��تند ك��ه در دوران جن��گ 
تحمیلي زير يك سقف مشغول 
زندگ��ي باه��م هس��تند. ثريا از 
بیماري اعصاب و وسواس شديد 
رنج مي برد، بناي ناس��ازگاري را 
با ايوب مي گذارد و پس از مدتي 
دعوا و مشاجره تصمیم مي گیرد 

او را ترك كند. 
ثريا به خانه پدرش مي رود و منتظر طالق مي شود. از آن طرف 
ايوب عازم جبهه مي شود و پس از مدتي به جمجمه اش تركش 
مي خورد و از ناحیه هر دو پا فلج مي شود. او به خانه برمي گردد و 
تحت مراقبت مادر پیر و رنجورش قرار مي گیرد. ايوب گاهي به 
خاطر سردرد و سرگیجه هاي زياد دچار تشنج مي شود و هذيان 
مي گويد. هذيان هاي او كه بین خواب و بیداري است آمیخته اي 
است از خاطرات كودكي تا لحظه هاي جنگ در جبهه و دعواهاي 
او با زنش كه كابوس وار سراغش مي آيد. يكي از صحنه هاي تلخ 
و غم انگیزي كه نويس��نده داستان در گوش��ه هايي از اين رمان 
خلق كرده مرب��وط به مونولوگ هاي دروني ايوب جانباز اس��ت 
كه هرازچندگاه��ي با خود زمزمه مي كن��د: »... هوا مهتابه، من 
گرممه، ولي دارم مي لرزم! ننه مي گفت رفتي تو حوض چايیدي، 
تب كردي. آدم تب مي كنه، مگه سرش مي چرخه؟ ننه آدم تب 
كنه سرش مي چرخه؟ اتاق مي چرخه؟ آينه مي چرخه؟ حیاط 
مي چرخه؟ ح��وض مي چرخه...«. در پايان داس��تان ثريا وقتي 
همسرش را با آن حال و روز مي بیند، به خانه شان برمي گردد و از 

شوهر جانبازش پرستاري مي كند. 
داستان به طور كلي به مقوله گذشت و ايثار در زندگي مي پردازد 
و اينكه در زندگي گاهي وقت ها بايد از يكس��ري مسائل گذشت 
و عشق هاي واقعي زماني خودش را نش��ان مي دهد كه ايثار و از 
خودگذشتگي س��رلوحه تفكر و بینش آدم ها باشد. حاال ديگر به 
نوعي هر دوي آنها بیمارند و بیش��تر از هر كس اين دو تا هستند 
كه براي ادامه زندگي به كم��ك هم نیاز دارند. ن��ام كتاب را هم 
از دو جه��ت مي توان معنا ك��رد؛ يكي اينكه منظور نويس��نده از 
»دورگردون« ش��ايد همان چرخ��ش روزگار باش��د و از طرفي 
ديگر اشاره دارد به سرگیجه هاي گاه و بي گاه ايوب در داستان. از 
ويژگي هاي اين رمان، نثر يكدست و روان نويسنده با فالش بك هاي 

سیال ذهني است كه در فضاهاي مختلف داستان مي بینیم. 
رمان »دورگردون« نوشته طاهره ايبد را انتشارات سروش در 

256صفحه منتشر كرده است. 

»پسري كه به دنبال باد رفت« دوباره آمد

قصه اي براي بچه هاي اوتيسم
كت�اب داس�تاني »پس�ري ك�ه ب�ه دنب�ال ب�اد رف�ت« 
نوش�ته ميش�ل ورتينگت�ون ب�ا ترجم�ه لي�دا ه�ادي 
توس�ط انتش�ارات كت�اب پارك ب�ه چ�اپ دوم رس�يد. 
داستان كتاب »پسري كه به دنبال باد رفت« درباره پسربچه اي 
به  نام سامي اس��ت كه مي داند با بقیه فرق دارد و مي داند باد 
از كجا مي آيد اما نمي دان��د به كجا مي رود؟ اي��ن  قصه براي 
بچه هاي سه تا شش سال نوشته ش��ده و تصويرگري اش نیز 
توسط جوزف كاومن انجام شده است. پس از داستان كتاب، 
يك  صفحه كوتاه با عنوان »كاش ما هم متفاوت باش��یم!« در 

انتهاي اين  اثر درج شده است. 
در اين  بخش كوتاه نوشته شده اس��ت: »با داستان پسري كه 
به دنبال باد رفت، كودكاني كه از مس��یري متفاوت از ديگران 
با دنیا آشنا مي ش��وند )به  خصوص كودكان مبتال به اختالل 
پردازش حسي و سندرم طیف اوتیس��م( مي توانند تكه اي از 
وجود خودشان را در قهرمان داستان بیابند؛ قهرماني كه به ما 

متفاوت بودن و متفاوت ديدن آموخت!«
چاپ دوم اين كتاب با 35 صفحه مصور رنگي، شمارگان هزار و 

200نسخه و قیمت 20هزار تومان منتشر شده است. 
......................................................................................................................

»سلول هاي بهاري« منتشر شد

خاطرات پدر علم سلول هاي بنيادي ايران 
كت�اب »س�لول هاي به�اري« خاط�رات توليد و توس�عه 

سلول هاي بنيادي منتشر شد.
كتاب »سلول هاي بهاري« به روايت دكتر حسین بهاروند، پدر 
دانش سلول هاي بنیادي ايران، توسط انتشارات »راه يار« منتشر 
و روانه بازار نشر ش��د.  كتاب »سلول هاي بهاري« كه تحقیق و 
نگارش آن بر عهده بهنام باقري بوده، در 408صفحه، شمارگان 
هزارو500 نسخه و با قیمت 50هزار تومان توسط انتشارات »راه 

يار« منتشر شده است.

رامين جهان پور      نقد کتاب

امام علي)ع( :

چ�ه بس�يارند دانش�منداني كه 

جهلشان آنها را كشته در حالي كه 

علمشان با آنهاست، اما به حالشان 

سودي نمي دهد. 

)ارشاد ص144(

نوید پارسا      دیده بان


