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معرفي 16 فيلم راه يافته به سوداي سيمرغ فجر 39
»قاتل و وحشي« حميد نعمت اهلل مجوز نمايش نگرفت

دبي�ر س�ي ونهمين جش�نواره فيل�م فج�ر در قال�ب يك نشس�ت 
زن�ده اينترنت�ي ضم�ن رونماي�ي از پوس�تر اي�ن دوره، فهرس�ت 
نهاي�ي فيلم ه�اي ج�دول اك�ران جش�نواره را اع�ام ك�رد. 
پس از پايان كار هیئت داوران سي ونهمین جشنواره فیلم فجر و مشخص 
شدن فهرست فیلم هاي نامزدشده در بخش هاي مختلف، سیدمحمدمهدي 
طباطبايي نژاد دبیر اين دوره از جشنواره، ديروز در يك نشست زنده اينترنتي، 
تركیب نهايي فیلم هاي قابل اكران در اين دوره را اعالم كرد. در اين دوره از 
جشنواره فیلم فجر كه به دلیل شرايط ويژه كرونايي بدون هیئت انتخاب در 
حال برگزاري است، 110فیلم فرم تقاضاي حضور در جشنواره را پر كردند 
كه از اين تعداد تنها 62 فیلم شرايط الزم براي ورود به جشنواره را داشتند و 
توسط هیئت هفت نفره داوران مورد ارزيابي در قالب بخش اصلي جشنواره 
يعني »سوداي سیمرغ« قرار گرفتند. از میان آثار داوري شده، تنها فیلم هايی 
امكان ورود به جدول اكران جشنواره سي ونهم را پیدا كرده اند كه حداقل در 
يك بخش از نگاه هیئت داوران، نامزد دريافت سیمرغ شده باشند. بر همین 
مبنا دبیر جشنواره فهرس��ت 16فیلم را كه با نامزدي در حداقل يك بخش 

امكان اكران براي اصحاب رسانه و سینماهاي مردمي در جشواره سي ونهم 
دارند، اعالم كرد. دبیر جشنواره در ادامه گفت: داوران فیلم هاي سینمايي 
خانم ساره بیات و آقايان محمد احساني، مرتضي پورصمدي، بهرام توكلي، 
نیما جاويدي، سیدجمال ساداتیان و مصطفي كیايي پس از بازبیني 5۷ فیلم 
سینمايي، اسامی16فیلم در رش��ته هاي مختلف را براي نامزدي در بخش 

سوداي سیمرغ به شرح زير اعالم كردند. 
- ابلق، كارگردان: نرگس آبیار، تهیه كننده: محمدحسین قاسمي - بي همه 
چیز، كارگردان: محسن قرايي، تهیه كننده: جواد نوروزبیگي - تك تیرانداز، 
كارگردان: علي غفاري، تهیه كننده: ابراهیم اصغري - تي تي، كارگردان: 
آيدا پناهنده، تهیه كننده: آيدا پناهنده - خط فرضي، كارگردان: فرنوش 
صمدي، تهیه كننده: علي مصفا - رمانتیس��م عماد و طوب��ا، كارگردان: 
كاوه صباغ زاده، تهیه كننده: مهدي صباغ زاده - روزي روزگاري، آبادان، 
كارگردان: حمیدرضا آذرنگ، تهیه كنندگان: علي اوجي، عبداهلل اسكندري 
- روشن، كارگردان: سیدروح اهلل حجازي، تهیه كننده: سیدروح اهلل حجازي 
- زاالوا، كارگردان: ارسالن امیري، تهیه كنندگان: سمیرا برادري و روح اهلل 
برادري - س��تاره بازي، كارگردان: هاتف علیمردان��ي، تهیه كننده: علي 
سرتیپي - شیشلیك، كارگردان: محمدحس��ین مهدويان، تهیه كننده: 
محمدرضا منصوري - گیج گاه، كارگردان: ع��ادل تبريزي، تهیه كننده: 
میرولي اهلل مدني - مامان، كارگردان: آرش انیس��ي، تهیه كننده: مجید 
برزگر - مصلحت، كارگردان: حسین دارابي، تهیه كننده: محمدرضا شفاه 
- منصور، كارگردان: سیاوش سرمدي، تهیه كننده: جلیل شعباني - يدو، 

كارگردان: مهدي جعفري، تهیه كننده: محمدرضا مصباح. 
فیلم »قاتل و وحشي« حمید نعمت اهلل مجوز نمايش نگرفت و در جشنواه 

فجر حضور ندارد.

يك قورباغه بي حال و تنبل! 

در گفت وگوي »جوان« با تهيه كننده ويژه برنامه راديويی »مهر خاوران« مطرح شد

تحليل گذشته و آينده انقاب اسامي با نگاه به بيانيه گام دوم
   محمد صادقي 

ش�بكه راديويي » گفت و گو« به مناس�بت تكريم و ارج نهادن 
به س�الگرد پيروزي انقاب اس�امي و نيز تبيين و روشنگري 
پيرام�ون ابع�ادي از مكتب و گفتم�ان الهي انقاب اس�امي 
و بي�ان گوش�ه اي از دس�تاوردهاي ش�گفت حماس�ه بهمن 
1357 ويژه برنام�ه »مه�ر خ�اوران « را ت�دارك ديده اس�ت. 
فريدون ماهر تهیه كننده برنامه مهر خاوران در گفت و گو با »جوان« 
گفت: اين مجموعه كه در طول ايام اهلل ده��ه فجر روي آنتن راديو 
گفت و گو مي رود، محور و تمركز اصلي خود را بر بیانیه گام دوم قرار 
داده است كه در 24 بهمن سال 139۷ از سوي رهبر معظم انقالب 
اسالمي صادر شد؛ بیانیه اي كه به عنوان سندي راهبردي و نقشه راه 
انقالب اسالمي، ضمن تحلیل اوضاع و احوال رژيم طاغوت به داليل 
وقوع انقالب اسالمي، بخشي از دستاوردهاي آن و نیز چگونگي و 

الزامات پیمودن راه آينده و غايات انقالب مان مي پردازد. 
وي در ادام��ه عنوان ك��رد: در واقع مهر خاوران مي كوش��د كالن 
موضوعات »تبیین و بررسي ديپلماس��ي عزتمند در آيینه بیانیه 
گام دوم انق��الب«، »تبیین و بررس��ي آرمان تمدن س��ازي نوين 
اس��المي و تش��كیل امت واحده در گام دوم انقالب«، »بررس��ي 
مفاهیم جامعه پردازي و نظام سازي اسالمي از منظر بیانیه گام دوم 
انقالب«، »بررسي نقش و رسالت جوانان در بیانیه گام دوم انقالب«، 
»بررسي مفهومي دوگانه »اسالم« و »استكبار« از منظر بیانیه گام 
دوم انقالب«، »دشمن شناس��ي و بصیرت ملي هدف انتظار رهبر 
معظم انقالب در بیانیه گام دوم انقالب اسالمي«، »بررسي دانشگاه 
تراز انقالب اس��المي از منظ��ر بیانیه گام دوم انقالب اس��المي«، 

»بايس��تگي هاي نظام انقالبي و بازش��ناخت ش��اخص هاي نظام 
انقالبي« و در نهايت »زمینه هاي ارتقاي بینش سیاسي مردم از نگاه 

بیانیه گام دوم رهبر معظم انقالب« را هدف بحث و نظر قرار دهد. 
ماهر گفت: در اين برنامه جمعي از كارشناس��ان سیاس��ي با آرای 
مختلف در ه��ر برنامه حاضر خواهن��د بود. در ه��ر برنامه، ضمن 
گفت و گو درباره كالن موضوعات و محورهاي مرتبط، متناس��ب با 
هر موضوع و بحث، بخشي از دس��تاوردهاي انقالب و نیز پاره اي از 
پرسش ها درباره چرايي وقوع انقالب اسالمي هدف بحث گذاشته 
مي ش��ود. مهر خاوران كاري از گ��روه سیاس��ي و اجتماعي راديو 
گفت و گوست و از 12 تا 22بهمن ساعت 1۷:30 تا 18:45 پخش 
خواهد شد. اين برنامه با اجراي حامد حسیني، امیرعلي عسگري و 

مهدي تبريزي روي آنتن خواهد رفت. 
راديو گفت وگ��و روي موج اف ام رديف 103/5 كیلوهرتز ش��نیده 
مي شود. همچنین برنامه هاي اين شبكه را مي توانید با نصب نرم افزار 

ايران صدا شنونده و بیننده باشید.

در گفت وگوي »جوان« با اسماعيل اميني مطرح شد

لبخند »جشنواره ملي چاپ« به زبان فارسي 
 بايد توجه فعاالن حوزه چاپ به ويژه طراحان برچسب ها، بسته بندي ها و تبليغات تجاري و صنعتي را 

به پاسداشت زبان فارسي جلب كرد

     راديو

   مسعود دانش منش
اين روزه�ا دفت�ر امور چ�اپ و نش�ر وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس�امي در تدارك برگزاري 
بيستمين دوره »جشنواره ملي چاپ« است؛ 
رويدادي كه امس�ال ب�ه دليل ش�يوع كرونا 
از تاريخ هميش�گي خ�ود در 11 ش�هريور به 
زمستان منتقل و با نمايش�گاه مجازي كتاب 
تهران همزمان شد. 11شهريور مصادف با روز 
ملي صنعت چ�اپ بود اما اتف�اق ويژه، حضور 
يك اس�تاد ادبيات فارس�ي در جمع داوران 
جش�نواره اس�ت؛ اقدامي كه به نظر مي رسد 
در ادام�ه تغيير رويكرد جش�نواره از س�ال 
قبل ص�ورت گرفته و توجه بيش�تر ب�ه ابعاد 
فرهنگي حوزه چاپ را به دنبال داشته است. 

    پيوند هويت ملي با زبان فارسي
رويداد صنعتي به نام جشنواره ملي چاپ، با دعوت 
از دكتر اسماعیل امیني، شاعر، پژوهشگر و مدرس 
ادبیات به پاسداشت زبان فارسي توجه نشان داده 
اس��ت. امیني در گفت وگو با »جوان« با اش��اره 
به اينكه صنعت چاپ با زيبايي شناس��ي مرتبط 
است، گفت: در بس��ته بندي و تبلیغات، عالوه بر 
اينكه گرافیك و طراحي در جلب مشتري تأثیر 
دارد، توجه به سالمت زبان فارسي و انتخاب هاي 
زيبا حتي در حد انتخاب رسم الخطي زيبا، نشانگر 
ذوق، هنر و به ويژه نشانگر احترامي است كه آن 

تولیدكننده براي مصرف كننده قائل مي شود. 
اين اس��تاد و منتقد ادب��ي درب��اره اينكه چطور 
مي توان س��اير رويدادها در زمینه هاي مختلف 
را در پیوند با زبان فارسي بازتعريف كرد، با بیان 
اينكه زبان فارس��ي ابزار ارتباط و اطالع رس��اني 
اس��ت و عالوه بر آن براي ما جنب��ه هويتي هم 
دارد، توضی��ح داد: بخ��ش عم��ده اي از فرهنگ 
و پیش��ینه ما از طريق متون ادبي به دس��ت مان 
رسیده است. همچنین زبان فارسي براي جامعه 
جهاني، ترجم��ان گنجینه عظیم��ي از فرهنگ 
انساني اس��ت. وي افزود: در روزگاري كه به نظر 
مي رسد مس��ائل اقتصادي يا سیاسي در اولويت 
هستند، گاهي ممكن است تصور شود صحبت از 
سالمت و زيبايي زبان فارسي جايي ندارد اما اگر از 
جنبه ديگر نگاه كنیم، يعني زبان فارسي را يكي از 
اركان هويت ملي ببینیم و آن را عامل پیوستگي 
درون مرزهاي خودم��ان، همچنین معرف ما به 
عنوان صاحبان ي��ك گنجینه فرهنگ بش��ري 

بدانیم، اهمیتش را متوجه مي شويم. 

امیني گفت: جنبه ديگر درباره كساني است كه 
در ش��غل خود به نحوي با زبان فارس��ي ارتباط 
دارند مث��ل گويندگان، گزارش��گران ورزش��ي، 
مطبوعاتي ها، كساني كه به كار تبلیغات محیطي 
مشغولند، مترجم ها و نويسندگان متون خبري، 
نامه ه��اي اداري، اس��ناد و قوانین. ب��ه نظر من 
كارشناس��ان و مدرس��ان ادبیات و زبان فارسي 
بايد ب��ه اين جنبه ه��اي كاربردي زبان فارس��ي 
توجه كنند تا به اين ترتیب ما بتوانیم يك پويش 
سراسري در اهتمام به نگهداري و پیراستن زبان 

فارسي داشته باشیم. 
   غفلت دانشگاه در پژوهش تعامل صنعت 

و زبان فارسي 
عضو هیئت داوران جش��نواره ملي چاپ درباره 
اهداف خود از حض��ور در اين رخ��داد گفت: در 
جلساتي كه با فعاالن صنعت چاپ داشتم، متوجه 
ش��دم در اين صنف دو نگاه متفاوت وجود دارد؛ 
ع��ده اي گاليه دارن��د مقررات مرب��وط به حفظ 
حريم هاي زب��ان فارس��ي، در روال اداري صدور 
مج��وز و تصويب طرح ه��ا مانع و اش��كال ايجاد 
مي كند كه ب��ه نظر من تا حدي ح��ق دارند ولي 
نگاه گروه ديگري اين اس��ت كه موضوع چاپ و 
بسته بندي و تبلیغات يك تكیه گاه فرهنگي دارد، 
يعني مي خواهند اعتم��اد مخاطب خود را جلب 
كند. بخش مهمي از جلب اعتماد هم توجه كردن 
به جنبه ه��اي مختلف زيبايي شناس��ي از جمله 
مسئله محتواس��ت؛ اينكه از چه طرح هايي، چه 
جمالتي و چه شیوه نامگذاري استفاده مي شود. 
يك هدف من همین اس��ت كه توجه فعاالن اين 
حوزه به ويژه طراحان برچسب ها، بسته بندي ها 
و تبلیغات تجاري و صنعتي را به پاسداشت زبان 
فارس��ي جلب كنم. هدف ديگر، كار تخصصي و 
مورد عالقه خودم است؛ اينكه ما دوستداران زبان 

فارسي و دانش آموختگان و متخصصان اين رشته، 
چه تعاملي مي توانیم به لحاظ علمي و حرفه اي با 
فعاالن صنعت چاپ داشته باشیم؟ آيا موضوعي 
براي پژوهش ه��اي دانش��گاهي در قالب مقاله 
علمي، پايان نامه و رساله در اين حوزه كه مغفول 
بوده وجود دارد؟ آي��ا مي توانیم اين موضوعات را 
براي مطالعه كردن در دانش��كده هاي ادبیات به 

پژوهشگران و دانشجويان بسپاريم؟
امیني در پاسخ به اين سؤال كه تا چه حد كیفیت 
چاپ و بسته بندي را در جذب مخاطب و ترويج 
كتابخواني مؤثر مي دانید، گفت: كاماًل مي توانیم 
بین ناشراني كه به طراحي، صفحه آرايي، زيبايي 
و ش��یوايي زبان اهمیت مي دهن��د و آنهايي كه 
بي اعتنا هستند و ش��لخته كار مي كنند، خطي 
بكش��یم، حتي در مطبوعات و خبرگزاري ها نیز 
همین دسته بندي وجود دارد. اگرچه به نظر من 
در جلب مخاطبان حرفه اي تأثیر چنداني ندارد 
ولي براي كس��اني كه در خريد و انتخاب كتاب 
حرفه اي نیس��تند، بس��یار تأثیرگذار است. وي 
افزود: توجه به سالمت زبان و كیفیت كار احترام 

به مخاطب محسوب مي شود. 
  رشد صنعت نشر سليقه ها را باال مي برد

در همین رابطه حس��ن مس��تقیمي، مدير فني 
باسابقه سازمان هاي انتش��اراتي در گفت وگو با 
»جوان« با اش��اره به اينكه اغلب دانش و آگاهي 
ناشر و طراح درباره مسائل فني چاپ كافي نیست، 
بر لزوم وج��ود فرهنگ مش��اوره تخصصي براي 
استفاده بهینه از امكانات تولید و چاپ تأكید كرد. 
مستقیمي افزود: جزئیاتي مانند نوع كاغذ، انتخاب 
دس��تگاه چاپ، نحوه خروجي، اِعمال شناسنامه 
رنگي مشتريان و پوشش هاي پس از چاپ روي 
محصول نهايي اثرگذار است و بايد در هماهنگي 
كامل با نوع چاپ و ماهیت محصول باشد و از ابتدا 
درست طراحي ش��ود ولي عموماً ناشران به اين 

جزئیات و انتخاب ها توجهي ندارند. 
مستقیمي با بیان اينكه براي پیشرفت در صنعت 
چاپ الزم اس��ت ابتدا مش��تري خود را محترم 
بداند تا احترام متقابل شكل بگیرد، عنوان كرد: 
چنانچه مش��تري با مشخصات س��فارش خود و 
مطالبات بحقش آشنا باشد، در بین پیمانكاران 
نیز رقابت س��المي براي برطرف كردن اين نیاز 
شكل مي گیرد و اتفاق نهايي محصولي با كیفیت 
مطلوب خواهد بود. اين كارشناس معتقد است: 
در دنیا رقابت جدي در اي��ن زمینه وجود دارد و 
بس��یاري از مخاطبان هنگام خريد وجود مهر يا 
عالئم اس��تاندارد را متناسب با مصرف خودشان 
در شناسنامه كتاب ها بررسي مي كنند، به عنوان 
مثال در مورد كتاب هاي كودكان ممكن اس��ت 
خردس��ال كاغذ كتاب را با وجود مواد سرطان زا 
به دهان ببرد و نیاز باشد كه استاندارد خاصي در 

كاغذ و مركب رعايت شده باشد. 
وي با طرح اينكه اگر صنعت چاپ رش��د كند، 
سلیقه و توقع مخاطب نیز باالتر مي رود، تصريح 
كرد: در دنیا صاحبان صنايع پیش��رو در چاپ 
تالش مي كنند به تولیدكنندگان محتوا آخرين 
دس��تاوردهاي خ��ود را معرفي كنن��د تا براي 
سرمايه گذاري خود بازار ايجاد كنند، ضرورت 
دارد ما نیز تحقیق كنیم كه بدانیم نقطه تالقي 

صنعت چاپ با تولید محتوا كجاست.

كارشناسان و مدرسان ادبيات 
و زبان فارس��ي بايد ب��ه جنبه  
كاربردي زبان فارس��ي توجه 
كنند تا به اين ترتيب ما بتوانيم 
ي��ك پوي��ش سراس��ري در 
اهتمام به نگهداري و پيراستن 
زبان فارس��ي داش��ته باش��يم

   رويداد

   تجسمی

زبان هنر مقاومت عاري از خشونت است
داور مس�ابقه طراحي »نشان سرباز« معتقد 
اس�ت زبان هنر مقاومت عاري از خش�ونت 
است اما همواره براي بس�ياري تلخ و گزنده 
اس�ت، چراكه به جاي موافقت و مخالفت به 
تقليد، آگاهي مي بخش�د و بي�دار مي كند. 
مسعود نجابتي طراح گرافیك و يكي از داوران 
مس��ابقه طراحي »نش��ان س��رباز« درباره اين 
مسابقه گفت: هنر مقاومت، هنر آزادگي و ذات 

رهايي است. رهايي از هر چه انسان را اسیر مي كند و به بند مي كشد. مقاومت در 
برابر هر گونه شرارت كه آزادي انسان را سلب مي كند و از اين زاويه هنر مقاومت 
از مهم ترين مصاديق هنر ديني است. آموزه هاي رهايي بخش اديان توحیدي از 
قیود شیطاني و انساني، فطرت پاك، وجدان فردي و شرايط اجتماعي، ذهن و 

قلم هنرمند را متأثر و در مقابله با كژي ها تحريك مي كند. 
وي درباره ويژگي آثار اين مس��ابقه توضیح داد: اين گونه آثار هنري لزوماً نه بر 
اساس آموزه هاي آكادمیك و گونه هاي از پیش مشخص شده و متأثر از مكاتب 
هنري، بلكه از دل تجربیات لحظه به لحظه هنرمنداني دردآشنا كه از زيستن در 
شرايطي طوفاني برمي آيد، شكل مي گیرد و در اين جوشش و كوشش هنرمند 
سعي مي كند به زباني راحت و ساده دست يابد كه به دور از هرگونه ابتذال و به دور 
از نوآوري هاي افراطي و شهوت گونه بتواند به آساني مفاهیم عمیق و پیچیده را 
انعكاس دهد تا براي گروه هاي مختلف قابل دريافت و درك باشد. نجابتي تصريح 
كرد: هنر مقاومت نیازي انس��اني، حیاتي و اجتماعي است، همچون نیازهاي 

ضروري ديگر، نه يك پديده خصوصي، تفريحي، تشريفاتي و تزئیني.

   افشين عليار
شش قسمت از يك سريال را مي توان به اصطالح اوپینیگ 
قلمداد كرد كه به آشنايي مخاطب با فضا و موقعیت سريال 
مي پردازد اما ش��كل پرزرق و برق »قورباغه« بعد از ش��ش 

قسمت هنوز نتوانسته مخاطب را درگیر فضاي كلي كند. 
هومن سیدي به عنوان نويسنده، تدوينگر و كارگردان قبل 
از قورباغه هم میل به فرم گرايي در فیلم هاي سینمايي اش 
داش��ت، به طوري كه خاس��تگاه او در س��اختار استفاده از 
تمهی��دات الزم از فرم به محتوا رس��یدن اس��ت كه همین 
تكنیك گرايي او در به وجود آوري فرم براي تعداد محدودي 

مي تواند غافلگیركننده باشد.
 اساساً بهره گیري سیدي از تكنیك كه مي توانیم با ارفاق نام 
آن را فرم بگذاريم، باعث به  وجود آمدن موقعیت هاي عجیب 
و غريب در آثار او شده است اما در قورباغه سیدي در ايجاد 
به وجودآوري فرم تالش هاي بسیاري كرده است كه اساساً 
جواب الزم را نگرفته و آنچه قرار بوده در قورباغه شكل بگیرد، 
برداش��تي حیرت انگیز و جديد از سريال س��ازي بوده است 
اما آنچه در س��اختار مي بینیم مي تواند بخش زيادي از آن 
دوباره سازي از سريال يا فیلم هاي امريكايي يا اروپايي باشد، 
حجم باالي خشونت در قس��مت ها به خصوص قسمت اول 

تنها مي تواند براي قشر جوان و نوجوان حیرت انگیز باشد. 
س��یدي در همان قس��مت اول و شروع داس��تان با در نظر 
گرفتن زواياي دوربین يا پالن- س��كانس قصد داشته است 
فضايي گانگستري به  وجود بیاورد. زخمي شدن يك پلیس 
و دزديدن اسلحه او شروع روايت اصلي است اما رامین هسته 
مركزي است و با كشته ش��دن جواد و فريد رامین سريال را 

به جلو مي برد. 
مس��ئله غلظت خون او جابه جايي قلب��ش و زنده ماندنش 
در قسمت نخست حاكي از آن اس��ت كه قورباغه به موازات 
سروش��كل جدي اش مي تواند يك اثر فانتزي هم باشد. به 
ياد بیاوريد كه رامین نريش��ن مي گويد و قرار است دوربین 
با او جلو برود اما در قسمت دوم با اينكه رامین شروع كننده 
قسمت است اما دوربین سمت سروش و آباد مي رود كه اين 

مي تواند يك اشتباه در بیان روايت محسوب شود.
 اينكه سروش و آباد چگونه زيردست هاي نوري مي شوند و 
كسي كه بیماري ام اس دارد، چگونه مي تواند يك آدمكش 
باشد از نكات بحث برانگیز سريال است كه در ادامه شايد به 
آن پاس��خ داده ش��ود. حضور فرهاد و مرگ او توسط رامین 
فقط يك قس��مت را به خ��ودش اختص��اص داده كه براي 
يك قسمت زيادي اس��ت، اما در قسمت چهارم سريال وارد 
آنتراك مي ش��ود و يك انگشت پیدا ش��ده در ماشین باعث 

فالش بك مي شود. 
فالش بك طنزآمی��ز با زاويه دوربین ه��اي عجیب ربطي به 
س��اختار كلي پیدا نمي كند، به طوري كه ان��گار بي دلیل با 
يك س��ريال كمدي هجو طرف هس��تیم. در قسمت پنجم 
حضور فرانك سريال را به س��مت و سوي عاطفي و عاشقانه 
می برد و وارد مرحله جديدي مي كند كه آن انگشت با تمامي 
ويژگي هاي فانت��زي، مخاطب را تحت تأثی��ر قرار مي دهد. 
ماجراي هیپنوتیزم آن مأمور آگاهي و اينكه رامین چه زود به 
راز و رمز آن انگشت پي مي برد به شدت عجیب است، هر چند 
گفته شده رامین در كودكي تیزهوش بوده است اما كاراكتر او 
و واكنش هايش نمي تواند باهوشي او را جلوه دهد، اين شايد 
به دلیل بازي صابر ابر و واكنش هاي سطحي او باشد، از سوي 
ديگر هومن سیدي در تشنه نگه داشتن مخاطب تسلط كامل 
دارد اما اين تسلط آنقدرها هم كافي نیست چراكه سیدي با 
استفاده از پیچیدگي ها مي خواهد مخاطب را در هر قسمت 
با غافگیري مواجه كند اما اين غافلگیري نمي تواند حفره هاي 
فیلمنامه را پر كند، به طور مثال در قسمت ششم چند پلیس 
در تعقیب رامین نمي توانند او را دستگیر كنند، گیر افتادن 
او در ماشین حمل گوشت و يك فالش بك كوتاه چیزي به 

يك قسمت اضافه نمي كند. 
دوربین به شدت لرزش هاي بي مورد دارد كه قاب ها را شلخته 
كرده است، اين لرزش ها دلیلي بر تنش زايي قصه نمي شود. 

اساساً تنش بايد از فیلمنامه بیايد، نشان دادن اين حجم از 
خشونت و سیاه نمايي جامعه به شدت ناملموس است، اضافه 
كنید كه ديالوگ هاي استفاده شده به شدت كوچه و بازاري 
اس��ت و به دهان بازيگران و نابازيگران سريال نمي نشیند، 
استفاده از كنترباس ويولن س��ل و كمانچه در موسیقي در 

بیشتر سكانس ها مخاطب را خسته مي كند. 
اينكه قورباغه مي تواند در مس��یر درستش گام بردارد سؤال 
مهمي اس��ت كه پاسخش در قس��مت هاي بعدي مشخص 

مي شود. 

 نگاهي به مجموعه داستان 
»در آفريقا همه چيز سياه است«
4 داستان درباره ارتش بعث

مجموعه داستان »در آفريقا همه چیز سیاه است« نوشته ساسان 
ناطق از چهار داستان كوتاه تشكیل شده است كه هر چهار داستان 
در مورد عراق است و شخصیت هاي محوري اين مجموعه داستان، 
افراد عراقي هستند. سه داستان اول كتاب در مورد جنگ ايران و 
عراق و در مورد افسران و سربازان بعثي است و زمان و مكان داستان 
چهارم كتاب هم مربوط به كش��ور عراق در دوران پس از جنگ 
است. آنطور كه از پیرنگ كتاب ها مي فهمیم نويسنده داستان ها را 
بر اساس خاطرات افسرهاي بعثي و پس از گپ وگفت با آنها تنظیم 
كرده و به انتشار سپرده است و شايد امتیاز و فاكتور مهم و اصلي 
داستان هاي كتاب، ساختارشان باشد كه فضايي تقريباً متفاوت 
به كتاب داده است و همچنین اش��اره اي هم داشته به مستندات 
و حوادثي كه در زمان جنگ براي بعثي ها اتفاق افتاده كه يكي از 
آنها منفجر شدن هلیكوپتر عراقي به دستور خود صدام است كه 
در آن يكي از وزراي وقت صدام و ژنرالش به هالكت مي رسند. در 
داستان اول كتاب ما با يك افس��ر مزدور بعثي روبه رو هستیم كه 
وظیفه اش اعدام و تیرخالص زدن به سربازها و افسراني است كه يا 
هنگام جنگ از ترس جانشان از جبهه گريخته  يا از دستور مافوق 
سرپیچي كرده اند. نويسنده به اختالفات پشت پرده نیروهاي بعثي 
هم پرداخته است. داستان دوم كه از زبان يك افسر بعثي روايت 
مي شود در مورد يك افسر جاسوس است كه اكنون خود به مهره 
سوخته اي در ارتش عراق تبديل شده، او با وقاحت به جنايت هايي 
كه مرتكب شده اقرار كرده است. در داستان سوم با يك فرمانده 
عراقي روبه رو هستیم كه براي كشتن يك سرباز زبر و زرنگ ايراني 
كه در تیررس عراقي ها قرار دارد يك جايزه تشويقي تعیین كرده 
است. رزمنده ايراني با تويوتايش هر روز غذاي رزمندگان ايراني را 
به اول خط مي رساند و عراقي ها نمي توانند شكارش كنند. در روايت 
اين داستان رگه هايي از طنز هم مي بینیم اما داستان آخر كتاب 
يعني »كراوات« در مورد مردي عراقي اس��ت كه پس از به پايان 
رسیدن جنگ ايران و عراق به قصد دزدي وارد خانه مرد ثروتمندي 
مي ش��ود و به جاي اينكه از آن خانه طال و پول بدزدد سراغ كمد 
لباس هاي گران قیمت صاحبخانه مي رود و عاشق كراواتي مي شود 
كه ديده است. در اين داستان طنز، نويسنده نیم نگاهي هم به تأثیر 
تجمالت و زندگي غربي در عراق دارد، هر چند داستان آخر، هیچ 
ربطي به سه داستان اول كه در جبهه مي گذرد ندارد. نويسنده، طنز 
اجتماعي را انگار از روي ناچاري و براي بیشتر شدن صفحات كتاب 
وارد كتاب كرده است، چون اين موضوع را مي شد حتي در فضاي 
كشور خودمان هم به تصوير كشید و عراقي بودن شخصیت هاي 
داستان كراوات خیلي به انسجام كلیت ماجراهاي داستان ارتباط 
پیدا نمي كند و چه بسا كه از يكدست بودن مجموعه هم كاسته 
است. به طور كلي نويس��نده در اين كتاب به زوال و بي اخالقي و 
مشكالت داخلي و فضاي تیره و تار نظامیان عراقي در دوران جنگ 
با ايران پرداخته است كه انگار از روي اجبار وارد جنگ شده اند و 
هیچ هدف مشخصي در جنگ دنبال نمي كنند. اسم كتاب هم از 
امتیازهاي كتاب است كه نويس��نده خواسته ابهام داستانش را با 
انتخاب اسم كتاب نشان بدهد و مخاطب را به كنجكاوي وادارد، 
چون وقتي كتاب را مي خوانیم متوجه مي شويم آفريقا فقط يك 
اسم رمز و تمثیلي در وقايع داستان است و ربطي به كشور آسیايي 
عراق ندارد اما در داستان مش��كالت ديگري هم وجود دارد، مثاًل 
نويسنده كلمه كراوات را در جاهايي »كروات« نوشته و »يغلوي« 
يا همان ظرف فلزي س��ربازها را »يغلبي« نوشته كه اين را ديگر 
نمي توان به گردن حروفچین انداخت. مجموعه داستان »در آفريقا 
همه چیز سیاه است« در 64 صفحه توسط انتشارات شهرستان 

ادب منتشر شده است.

 پيام دبير جشنواره تئاتر فجر 
در آستانه برگزاري اين رويداد

در آستانه برگزاري سي و نهمين جشنواره تئاتر فجر، حسين 
مسافرآستانه دبير اين رويداد به اهالي هنر تئاتر پيام داد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي جشنواره، حسین 
مسافرآستانه دبیر سي ونهمین جشنواره تئاتر فجر در آستانه 
برگزاري اين رويداد در پیام خود به اهالي تئاتر نوشت: »ما تمام 
قد، دست در دست شما ايس��تاده ايم، تا تئاتر زنده باشد. زنده 

باشد تا ما زنده بمانیم.« در متن پیام مسافرآستانه آمده است:
»اين را به رسم ادب و براي ثبت در تاريخ خواهم نوشت. باور دارم كه 
هیچ گاه، هیچ چیز، نمي تواند جان و قدرت يكپارچه هنري را كه همه 
چیزمان است، بگیرد. ما سراپا عشق هستیم. همه اين ازهم گسستگي 
را كه جهان پیرامون ما را با خود تا مرز نابودي پیش برده، مي توان 
با همبستگي و همدلي به پايان رساند. ما مي انديشیم كه مي توان از 
شرايط موجود، بهترين نتیجه را گرفت. ما به امید پايان يافتن اين 
اپیدمي منحوس نخواهیم نشست، تا نور اين روشنايي زندگي بخش، 
كم توان تر از همیشه شود. ما تمام قد، دست در دست شما ايستاده ايم، 
تا تئاتر زنده باشد. زنده باشد تا ما زنده بمانیم.« سي ونهمین جشنواره 

تئاتر فجر 11 تا 20بهمن برگزار مي شود.

رامين جهان پور      نقد کتاب

امام حسن عسكري)ع( :

كوشنده ترين مردم كسي است كه 

گناهان را رها سازد. 

)تحف العقول، ص 489(

     ديده بان


