
حكمت

 | اذان ظه��ر: 12:17    | 15 رج��ب 1442   | اس��فند  1399  |    ش��نبه 9  |  ش��ماره 6156  روزنام��ه ج��وان   |  
غروب آفتاب: 17:58 | اذان مغرب:16: 18 | نیمه شب شرعی:23:35 |      اذان صبح فردا: 05:12 | طلوع آفتاب فردا: 06:36 |

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

برنده فجر در اسكار رقابت مي كند 
»كودتاي 53« در رقابت اسكار بهترين فيلم قرار گرفت

   نويد پارسا
 3۶۶ از  يك�ي  عن�وان  ب�ه   »53 »كودت�اي  مس�تند 
بهتري�ن فيل�م   فيل�م واج�د ش�رايط رقاب�ت در ش�اخه 
ن�ود و س�ومين دوره جواي�ز س�ينمايي اس�كار معرف�ي ش�د. 
آكادمي علوم و هنرهاي س��ینمايي اسكار فهرس��تي از 366 فیلم 
سینمايي را منتش��ر كرد كه امسال واجد ش��رايط رقابت در شاخه 
بهترين فیلم جوايز اس��كار 2021 خواهند بود و مستند »كودتاي 
53« به كارگرداني تقي امیراني و محصول مشترك ايران، انگلستان 
و امريكا نیز در اين فهرس��ت حض��ور دارد. در اين مس��تند بلند و 
120دقیقه اي كه درباره وقايع سیاسي منتهي به كودتاي 28مرداد 
در ايران است، »ريف فاينز« بازيگر نامزد جايزه اسكار و برنده بفتا در 
نقش »نورمن داربي شر« مأمور سرويس جاسوسي MI6 حضور دارد 
و »والتر مرچ« تدوينگر برنده سه جايزه  اسكار نیز تدوين و طراحي 

صدای اين مستند را بر عهده داشته است. 
»كودتاي 53« پیش از اين واجد شرايط رقابت در شاخه بهترين مستند 

بلند نیز شده بود اما به جمع نامزدهاي اولیه اين شاخه راه نیافت. 
در سال2019 فیلم مستند كودتاي 53 با موضوع كودتاي مشترك 
امريكا و انگلیس براي س��اقط كردن نخس��ت وزير ايران، محمد 
مصدق تولید ش��د. اين فیل��م محصول 10س��ال پژوهش »تقي 
امیراني« است. او  متولد ايران است اما از نوجواني در بريتانیا زندگي 
كرده و پژوهش، بازنويس��ي و كارگرداني اين مس��تند را بر عهده 
داشته است. در عین حال برخي از مطرح ترين چهره هاي سینماي 
جهان در ساخت اين فیلم مشاركت داشته اند؛ تدوينگر آن »والتر 
مرچ« اس��ت كه 9 بار نامزد و س��ه بار برنده جايزه »اسكار« شده 
است. تدوينگر شناخته شده فیلم هايي چون »اينك آخرالزمان« 
به كارگرداني فرانس��یس فورد كوپوال و »بیمار انگلیسي« ساخته 
آنتوني مینگال اس��ت و به خاطر همین تدوين و صداي همین آثار 
جايزه اسكار را به دست آورده است. اما نام والتر مورچ هم جداي از 
تدوين در گروه نويسندگان قرار دارد و ظاهراً همراه با تقي امیراني 
بازنويسي مشترك آن را انجام داده است، البته مورچ در گفت وگويي 
در مورد اينكه چ��را نام او در كنار امیراني به عنوان نويس��نده اين 
فیلم آمده است، گفته كه تأثیر يك تدوينگر در يك فیلم مستند 
همچون تأثیر نويسنده يك فیلمنامه است، بنابراين او خود را يكي 

از بازنويسي كننده هاي اين اثر مي داند. 
بسیاري از منتقدان و محققان اين فیلم را روشنگر مي دانند، به ويژه 
براي افراد كم اطالعي كه ش��ايد براي برخي از آنها علت عصبانیت 
انقالبیون و م��ردم ايران از امريكا و انگلیس را متوجه نمي ش��وند. 
مستند »كودتاي 53« سیمرغ بلورين جشنواره فیلم فجر سي ونهم 

را از آن خود كرده است.

شوخي »آن شب« با ژانر وحشت!
 »آن شب« ژانرش را گم كرده و تالش مي كند مخاطب را با موقعيت هاي كوچك 

و تكراري تحت تأثير قرار دهد

محمدرضا الوند از فعاالن تئاتر ايران 
درگذشت

محمدرض�ا الون�د، مدي�ر ام�ور تئات�ر اس�تان هاي 
و  5۶س�الگي  در  نمايش�ي  هنره�اي  كل  اداره 
ب�ر اث�ر ابت�ال ب�ه كرون�ا چش�م از جه�ان فروبس�ت. 
محمدرضا الوند متولد1343 از چهره هاي فع��ال در عرصه تئاتر 
ايران كه سابقه رياست شوراي ارزشیابي و نظارت اداره كل هنرهاي 
نمايشي را در كارنامه كاري خود داشت، پنج شنبه هفتم اسفند و 
همزمان با روز پدر و والدت حضرت علي)ع( دار فاني را وداع گفت. 
وي كه به عنوان مدير ام��ور تئاتر اس��تان هاي اداره كل هنرهاي 
نمايش��ي فعال بود، به دلیل ابتال به كرونا طي چن��د روز اخیر در 
بیمارستان بستري بود. روزنامه »جوان« درگذشت محمدرضا الوند 

را به خانواده ايشان و جامعه تئاتر ايران تسلیت مي گويد.

    درگذشت

مجري برنامه »كودتاي 99«:

صداوسيما برنامه تاريخي مخاطب پسند و جوان پسند كم دارد
و  تحريف ه�ا  از  خيل�ي  ضدانق�الب  ش�بكه هاي 
مس�ائل موه�وم و غيرمس�تند را در ظرف�ي بس�يار 
مي دهن�د  مخاط�ب  تحوي�ل  جوان پس�ند  و  زيب�ا 
و م�ا اي�ن عرص�ه را ب�ه ح�ال خ�ود ره�ا كرده اي�م.

محمدرضا كايیني مجري برنامه كودتاي 99 كه اين شب ها 
از شبكه افق پخش مي ش��ود، با بیان اين مطلب در انتقاد به 
كم كاري رس��انه ملي در تولید برنامه هاي تاريخي به فارس 
گفت: متأس��فانه معتقدم صداوس��یما آنطور كه بايد و شايد 
به تاريخ اهمیت نمي دهد و ما برنامه تاريخي بهنگام و به روز 
و مخاطب پسند و خصوصاً جوان پس��ند بسیار كم داريم، در 
صورتي كه طرف مقابل خیلي از تحريف ها و مس��ائل موهوم 
و غیرمس��تند را در ظرفي بس��یار زيبا و جوان پسند تحويل 
مخاطب مي دهد و ما اين عرصه را به حال خود رها كرده ايم. 
اگر كساني هم هستند كه در اين زمینه صحبت مي كنند و به 
شبهات پاسخ مي دهند، معموالً خودجوش و با عالقه شخصي 

اين كار را انجام مي دهند.
كايین��ي در ادام��ه مي افزاي��د: خیلي عادت ب��ه نیت خواني 
ندارم. شايد تصورش��ان اين اس��ت كه نیازهاي روز از جمله 
نیازهاي سیاس��ي، اولويت بیش��تري دارد يا گونه هاي ديگر 
تولید شايد بر اين ش��كل تولید برنامه تفوق داشته باشد اما 
عماًل مي بینیم كه برنامه هاي تاريخي در حاش��یه هستند و 
جذاب هم نیستند و از آرشیو نیز استفاده درستي نمي شود و 
در كل براي ساخت شان هزينه صورت نمي گیرد. اين غفلت 
مي تواند براي ما خسارت بار باشد چراكه اگر ما خودمان درباره 

تاريخ روشنگري نكنیم، يك عده آن طرف آب با غرض ورزي 
خودشان اين كار را مي كنند. 

اين پژوهشگر تاريخ معاصر در ادامه عنوان كرد: در 15 سال 
اخیر تبلیغات خیلي متراكم و مس��تمر و در عین حال پوچ و 
غیرعلمي درباره رضاخان هم در رس��انه و هم در شبكه هاي 
اجتماعي به راه افتاده و در اين باره كار منسجمي نیز صورت 
نگرفته بود. خیلي ها طالب اين بودند كه ما منطق خودمان را 

به شكل مستدل و روشن در اين زمینه تبیین مي كنیم. 
ضرورتي كه موجب ش��د من اين كار را بپذيرم اين است كه 
قدمي در جهت روشن شدن ماجرا براي مردم به طور همه فهم 
و ساده اما متكي بر استدالل و اسناد برداشته شود. تصورم اين 
است در اين چهار برنامه اي كه اجرا شد، تقريباً مخاطبي كه 
حتي مطالعه اي هم در اين زمینه ندارد، شمايي از موضوع به 
دستش مي آيد و دست كم سرنخ هايي به دست خواهد آمد كه 

منطق طیف فكري ما را در اين باره متوجه شود.

 مردي كه پاي فیلمسازی 
درباره قصه هاي قرآن سلحشور بود
 تعهد فرج اهلل سلحشور در پرداخت به داستان هاي قرآني از ساخت تله تئاتر حضرت ايوب)ع( 

آغاز شد و تا آستانه ساخت پروژه موسي)ع( پيش رفت

     رسانه ملی

   نقد فیلم

   محمد صادقي
هشتم اسفندماه سالروز درگذشت هنرمند 
متعهد و انقالبی مرحوم فرج اهلل سلحش�ور 
بود؛ فردي كه نام وي با ساخت مجموعه هاي 
تلويزيوني بر اس�اس داس�تان هاي قرآني 
گره خ�ورده و بع�د از درگذش�ت او، هنوز 
هي�چ هنرمندي نتوانس�ته اس�ت راهي را 
كه او در پرداختن به قص�ص قرآن در پيش 
گرفته بود، به همان سبك و سياق پي بگيرد. 
مرحوم سلحشور در هش��تم اسفندماه 1394 
پس از س��ال ها تحمل بیماري چشم از جهان 
فرو بست. وي در حالي كه ماه هاي آخر عمر از 
شدت بیماري و ضعف جسماني دچار مشكالت 
متعددي شده بود، باز هم از تالش براي فراهم 
آوردن شرايط ساخت سريال فاخر موسي)ع( 
دست برنداش��ت. همین ويژگي ها باعث شده 
بود او به عنوان يك هنرمند ارزش��ي، چهره اي 

خاص به شمار آيد. 
شايد همین خاص بودن مرام و شخصیت هنري 
سلحشور بود كه وي را آماج حمالت و تهمت ها 
قرار داد؛ موضوعي كه سعید الهي، كارشناسي 
فرهنگي به آن اشاره كرده است. الهي در توئیتي 
كه به مناسبت س��الگرد درگذشت كارگردان 
سريال »يوسف پیامبر)ع(« منتشر كرده، نوشته 
است: »روشنفكران، ش��خصیت او را به دلیل 
برخي ضعف هاي آثارش يا به س��خره گرفته يا 
نش��ر افكارش را همواره سانسور كرده اند! خدا 
كند جوانان خ��وش ذوق انقالبي تحت القائات 
اين فضا قرار نگیرند و تفكران اين هنرمند قرآني 

را فراموش نكنند.«
    هنرمندي كه س�راغ قصه هاي قرآني 

رفت
مرحوم سلحشور در مصاحبه اي درباره ورودش 
به قصه هاي قرآني گفته بود: »مي دانستم بايد 
قصه هاي مذهبي را ب��ردارم و كار بكنم. مدام 
هم دنبال اين بودم ك��ه ببینم مي توانم فرمول 
و تئوري اي براي فیلم و سريال سازي اسالمي 

پیدا كنم يا نه. 
در حقیقت اين كارها قدم به قدم من را به اين 
هدف مي رس��اند كه آيا م��ا مي توانیم ماهیت 
فیلم و سريال سازي اسالمي را روشن بكنیم و 
تعريفي بدهیم يا نمي توانیم، منتها حرف هاي 
ما جسته و گريخته بود و منسجم نبود تا اينكه 

از خود قرآن چارچ��وب قصه نويس��ي را پیدا 
كرديم. چارچوب قصه نويس��ي به شما امكان 
مي دهد كه سناريو هم بنويس��ید. سناريو كه 
نوشتید، خودش فیلم است ديگر.« وي درباره 
نكات فیلمنامه نويسي از قصص قرآني گفته بود: 
»داستان هايي كه قرآن مي گويد، از نظر ما كه 
سناريونويس هستیم، نه از نظر خداوند، نقاط 
كوري دارد. شايد خداوند گفتِن آن ريزه كاري ها 
را الزم نمي دانس��ته اس��ت، چون قرار نیست 
خداوند داس��تاني را كه گفته به تصوير بكشد. 
خداوند اي��ن آي��ات را با توصیف ب��راي مردم 
گفت��ه و مردم ه��م مي فهمند و ب��ا آن ارتباط 
برقرار مي كنند اما وقتي خواس��تیم تصويري 
بش��ود، مي بینیم كه كمبودهايي وجود دارد. 
بايد بگرديم و آن كمبودها را در دل تاريخ پیدا 
كنیم و سر جايش بگذاريم. اگر هم نتوانستیم 
پیدا بكنیم، ]بايد[ از خودمان خلق كنیم، چون 
بايد آن بخش داستان را پر كنیم. تأمین كمبود 
حوادث داستان و روشن كردن نقطه هاي كور 
آن هم بايد با قبل و بع��دي كه مدرك و مأخذ 
آن وجود دارد هماهنگ باشد، عین حلقه هاي 
يك زنجیر كه اگر يك دانه اش ُگم بشود، شما 
بايد حلقه زنجیري را جايگزين كنید كه با قبل 
و بعدش بخواند. درباره حضرت يوسف)ع( هم 
همین كار را كرديم. س��عي كرديم نقطه هاي 
كور داس��تان را طوري پر كنیم كه بیننده باور 

بكند اين مي تواند وجود داشته باشد.«
استقبال خوبي كه از سريال حضرت يوسف)ع( 
شد، مقدمه اي شد براي تولید سريال موسي)ع( 
كه به رغم تالش بي وقفه مرحوم سلحشور براي 
تولید اين سريال، شدت پیدا كردن بیماري وي 
و مشكالتي از قبیل تأمین بودجه باعث شد تا 
حسرت ساخت آن مجموعه عظیم تاريخي بر 

قلب هنرمند متعهد انقالبی باقي بماند. 

    نگاه ديني سلحشور به سينما
حجت االسالم بصیر سلحشور فرزند كارگردان 
فقید س��ینماي اي��ران در گفت وگويي كه به 
مناسبت سالگرد درگذشت اين هنرمند ارزشي 
انجام داده است، درباره نگاه مرحوم سلحشور 
به س��ینما و هنر مي گويد: »مرحوم سلحشور 
قائل به اين نبود كه س��ینما براي سینماست 
يا هنر براي هنر اس��ت يا هنر براي س��رگرمي 
است. در هنر ديني هنر وسیله است براي پیام 
و در بطن دين اس��الم هم همین اس��ت. تمام 
اعمال و احكامي كه م��ا داريم انجام مي دهیم 
وس��یله اي اس��ت براي متخلق به اخالق الهي 
شدن و براي به كمال رسیدن.« وي مي افزايد: 
»مرحوم سلحشور گفته بود كه تمام سرمايه ام 
را مي خواهم روي قصص انبی��ا)ع( بگذارم نه 
فقط روي قرآن بلكه در ق��رآن قصص انبیا)ع( 
و قصه برايش��ان مهم بود. همیشه تعبیرم اين 
اس��ت كه قصص انبی��ا)ع( در قرآن داس��تان 
نیست، ابرداستان است، يعني هر كدام از اينها 
ابرداستان هاي تاريخ است كه يك طرف تاريخ 
را با خود برده و شأنش خیلي باالتر از ايني است 

كه در قالب يك داستان از آن تعريف كنیم.«
   درس فيلمسازي سلحشور

و  دانش��گاه  اس��تاد  براهین��ي،  منص��ور 
فیلمنامه نوي��س درب��اره همكاري ب��ا مرحوم 
سلحش��ور مي گويد: »مرحوم سلحشور راهي 
را پیش برد كه براي من و خیلي ها درس آموز 
بود و تا آخرين لحظه درباره فیلمنامه حضرت 
موسي)ع( تالش كرد تا فیلمنامه را نفروشد و 
امكان انتخاب دست خودش باشد. حاال وقتي 
هم كه فیلمنامه را واگذار كردند، هنوز كه هنوز 
اس��ت خبري از آن نیس��ت و گاهي خبرهايي 
مي آيد و مي رود. آنچه سلحشور در اين سال ها 
به ما ياد داد، اين بود كه آدم براي ساخت آثاري 
اينچنیني بدون حمايت دولتي راهش را برود 
و اين مدل كاره��ا هزينه اش جور مي ش��ود و 
مطمئنم اگر موسي)ع(  در بخش خصوصي بود 
تا االن تولید هم شده بود ولي ديگر سرنوشتش 
طور ديگري است و ديگران بايد جواب دهند. 

براهین��ي مي افزاي��د: »درس بعدي ك��ه او به 
ما داد، روحی��ه گروهي اش ب��ود و هر چه هم 
مي گذش��ت اين روحیه بیش��تر مي شد و هر 
چه ابعاد كار س��نگین تر مي شد، ايشان بیشتر 
به اين نتیجه مي رس��ید كه بايد گروه تولید و 
نگارش تعدادشان بیش��تر و گسترده تر شوند. 
به مراتب تعداد افرادي كه در فیلمنامه حضرت 
موس��ي)ع( با او همكاري كردند خیلي بیشتر 
بودند، از مشاور بگیريد تا محقق و پژوهشگرها 
و افرادي كه مستندهاي تاريخي برايشان تهیه 
مي كردند و حتي مواردي از اين دس��ت كه در 
حد امكاناتي كه آن زمان در اختیار بود، بتوانند 

استوري برد براي فیلمنامه تهیه كنند.«
اكنون چند ماهي اس��ت كه با انتخاب ابراهیم 
حاتمي كی��ا به عن��وان كارگ��ردان، مجموعه 
موسي)ع( میراثي كه مرحوم سلحشور به جاي 
گذاشته بود در مسیر تازه اي قرار گرفته است و 
امید مي رود آنچه سلحشور در آرزوي ساخت 

آن بود به سرانجام برسد.
   رویداد

   یار مهربان

نگاهي به مجموعه داستان »نغمه هور«
بالتكلیف میان زبان محاوره و كتابي 

مجموع��ه داس��تان »نغمه 
هور« نوشته فاطمه باقريان از 
1۷داستان كوتاه خوش خوان 
ب��ا درونمايه جن��گ ايران و 
عراق تش��كیل ش��ده است. 
نويس��نده از زاوي��ه ديدهاي 
متنوعي استفاده كرده است. 
داستان ها هم به صورت اول 
ش��خص روايت مي ش��وند، هم به ش��یوه داناي كل. اما اين 
داستان ها چند تا مشكل كوچك دارند كه اگر نويسنده آنها را 
مراعات مي كرد به ماندگاري آنها مي افزود. گاهي نويسنده هاي 
ما داستان هاي زيبايي مي نويسند و انصافاً سوژه هاي خوبي را 
براي نوشتن انتخاب مي كنند و حتي ساختار داستانشان هم 
محكم اس��ت، اما متأس��فانه قواعد و تاكتیك هاي نگارش در 
داستان نويسي را رعايت نمي كنند. اين موضوع دو حالت دارد؛ 
يا از اين مقوله كاًل بي خبرند يا در چاپ داستانشان شتاب زده 
عمل مي كنند و قبل از اينكه قصه را به يك نويسنده حرفه اي 
و باتجربه ب��راي خواندن بدهن��د و نكته و نظرات��ش را جويا 
شوند، آن را به چاپ مي سپارند. در داستان اول قصه)صداي 
سفر( كه راوي آن زني به اسم ساراس��ت دو شخصیت وجود 
دارد؛ يكي سارا و ديگري همس��رش رضا. در سراسر داستان 
مونولوگ هاي سارا را مي بینیم. در اينجا از پیرنگ و محتواي 
داس��تان نمي خواهم صحبت كنم اما اين داستان كوتاه نثر و 
پرداختي نامنس��جم دارد. اين همان مشكلي است كه خیلي 
از نويس��ندگان نوپا راحت از كنارش مي گذرند. نويسنده اين 
داستان كوتاه تكلیفش را با مخاطب روشن نكرده كه مي خواهد 
داستانش را به زبان محاوره و شكسته بنويسد يا كتابي. وقتي 
اين دو زبان باهم ادغام مي شود، نثر از حالت يكدستش خارج 
مي شود. در قسمتي از داستان صداي سفر اين گونه مي خوانیم: 
»هیاهوي گنگي در اطرافم پابرجاس��ت...« در ادامه اين طور 
مي خوانیم: »دلم مي خواد چرخي بزنم و دلیل اين همه هیاهو 
رو ببینم!« به همین راحتي نويس��نده در يك پاراگراف از دو 
سبك نوشتاري استفاده كرده است؛ كتابي و محاوره. اين تغییر 
روايت در داستان هاي ديگر مجموعه هم به چشم مي خورد. 
در داستان دوم كتاب يعني »ش��ب، مهتاب، پرواز سرخ« هم 
اين اتفاق افتاده اس��ت: »گوش هايش را تیز ك��رده. ]كرد[ تا 
با هر صداي كوچكي واكنش نش��ان دهد. خدا كند كه كسي 
اين طرف نیايد، وگرنه تمام كارهايش نقش برآب مي ش��د!«. 
در اين پاراگراف ما هم دخالت نويس��نده را مي بینیم و هم به 
هم ريختگي و نامفهمومي جمله را. نويسنده جمله »خداكند 
كه كسي اين طرف نیايد« را بايد از ذهن و فكر كاوه مي گفت 
نه از زبان خودش. يكي ديگر از ايرادات قصه، استفاده بي مورد 
از نقطه چین در البه الي جمالت و كلمات است: »... عصبانیت 
چند دقیقه پیش��ش را فراموش كرد... دس��تي به پیش��اني 
خاك آلود او كش��ید... صداي زمزمه هاي كوتاهي را شنید...« 
اين مورد را تقريباً در تمام داستان هاي كتاب مي بینیم. عالمت 
»نقطه چین« بیشتر در ديالوگ و مونولوگ هاي شخصیت هاي 
داستان كاربرد دارد نه در نثر نويسنده، آن هم به كرات. اما از 
واقعیت كه نگذريم اين مجموعه داستان حسن هايي هم دارد، 
يكي اينكه داستان هاي كوتاه كتاب واقعاً داستان كوتاه هستند 
نه خیلي كم كه بشود به آنها داستانك گفت و نه خیلي بلندتر از 
حد استاندارد كه نتوان نام داستان كوتاه را بر آنها گذاشت. اين 
نكته اي است كه خیلي از كوتاه نويس ها رعايتش نمي كنند. با 
ابهامي كه نويسنده به بطن همه داستان هايش داده تا قصه ها 
را از حالت آش��كار خارج كند، سبب مي ش��ود تا مخاطب به 
پاراگراف آخر داس��تان نرس��د و نتواند پايان آن را تشخیص 
بدهد. موضوع بعدي طراحي زيباي جلد كتاب است كه با متن 
آن كاماًل همخواني دارد. »نغمه هور« در ۷5 صفحه توس��ط 

انتشارات عطران در سال1399 منتشر شده است.

رامین جهان پور      نقد کتاب 

پيامبر)ص(: 

هيچ پشتيبانی نيكوتر از رايزنی 

نيست. 

»گزيده تحف العقول«

»نعمت جان« روايت زن انقالب است
 نگارش خاطراتم را 

مسئوالن پشت  گوش مي انداختند
مراسم رونمايي كتاب »نعمت جان« 
با حضور س�مانه نيكدل، نويسنده، 
صغري بستاك، راوي كتاب و معصومه 
رامهرمزي، نويسنده و از امدادگران 
كتابفروش�ي  در  مق�دس  دف�اع 
چاپ ونش�ر بين الملل برگزار ش�د. 
به گزارش »جوان« معصومه رامهرمزي، 

نويس��نده و از امدادگران دفاع مقدس در مراس��م رونمايي كت��اب »نعمت جان« 
گفت: من وقتي كتاب »نعمت جان« را خواندم، از نظر من، ش��اخِص زن مسلمان 
انقالبي ايراني است، ش��اخصه هايي مثل پويايي، توانمندي، قدرت، اراده، تالش و 

تصمیم گیري هاي عاقالنه در عین وجود عاطفه و زنانگي. 
سمانه نیكدل نويسنده كتاب نیز در سخناني درباره آشنايي خود با راوي كتابش گفت: قصه  
آشنايي من با خانم بستاك از سال 1393 شروع شد. در همان جلسه اول، جمع بندي ما 
اين بود كه به  خاطر تراكم فعالیت هاي ايشان از جمله حضور در نهضت سوادآموزي، جهاد 
سازندگي، كمیته امداد، بنیاد مستضعفین، سپاه، پرستاري بیمارستان شهید كالنتري در 
دوران انقالب و دفاع مقدس و در ادامه ازدواج با جانباز وطن  حاج آقا عابدي، مصاحبه هاي 
عمیقي با هدف نگارش كتاب بگیريم. اين مصاحبه ها كه حدود ۷0ساعت شد، از دوران 
كودكي خانم بستاك تا زندگي مشتركشان ادامه داشت كه حاصل آن كتاب »نعمت جان« 
شد. عالقه  مندان عالوه بر كتابفروشي ها مي توانند از طريق صفحات مجازي ناشر به نشاني 

raheyarpub يا سايتvaketab. ir نسبت به تهیه كتاب اقدام كنند.

  افشين عليار
از آنجا كه سینماي ايران كمبود قابل توجهي در تنوع ژانر 
و به تبع آن ژانر وحشت دارد، هرگاه فیلمي كمي هراس آور 
باشد به آن برچسب فیلم ترسناك يا دلهره آور مي زنند، به 
همین جهت است كه در معرفي فیلم »آن شب« اولین اثر 
سینمايي كوروش آهاري نوشته ش��ده فیلمي ترسناك و 
دلهره آور! اما اين معرفي قطعاً ي��ك كار تبلیغي براي ديده 
شدن فیلم است چراكه آن ش��ب نه ترسناك، نه دلهره آور 
و نه حتي روانشناسانه اس��ت. آن شب يك اثر تجربي است 
كه به هدفش نرسیده؛ فیلمي كه تالش كرده با استفاده از 
الگوهاي موفق استفاده شده در آثار خارجي شكل بگیرد. 
فیلمساز بي توجه به اينكه در اين برهه مردم با يك كلیك 
جديدترين آثار ترسناك جهان را مي بینند، فیلمي ساخته 
كه تقلید دسِت چندم و شلخته اي است كه مخاطب را پس 
مي زند. مخاطبي كه به سینماي وحشت عالقه دارد، قطعاً 
آن شب براي او يك شوخي اس��ت چراكه ما با اثري طرف 
هس��تیم كه نما به نماي آن تقلید اس��ت، به جاي نوشتن 
نام هاي طوالني كمپاني هايي ك��ه اين فیلم را تهیه كردند، 
بهتر بود مي نوش��تند بهره گیري جزء به جزء از فیلم تأللؤ 
استنلي كوبريك. به جز سكانس اول كه كارساز هم نیست، از 
تیتراژ فیلم تا به آخر ما ردپاي تأللؤ را حس مي كنیم اما نكته 
حائز اهمیت اين است كه تأللؤ قبل از ورودش به ژانر وحشت 
يك اثر روانشناسانه است اما آن شب يك اثر موقعیتي است؛ 
اثري كه ژانرش را گم كرده و ت��الش مي كند مخاطبش را 

تحت تأثیر قرار دهد. 
از آنجا كه ژانر وحش��ت نی��از مبرمي ب��ه همذات پنداري 
مخاطب دارد اما آهاري ب��ا موقعیت هاي كوچك و تكراري 
سعي كرده مخاطب را در فضاي عجیب و غريب قرار بدهد. 
ايجاد اتفاق ي��ا بحران از هم��ان ابتدا يعن��ي ورود بابك و 
ندا به داخل هت��ل قابل حدس اس��ت. فیلمنامه نقص ها و 
حفره های بزرگي دارد كه فیلمساز نتوانسته آنها را پر كند. 
در همان س��كانس هاي اول دلیل بابك براي اينكه به خانه 
دوست ش��ان برنگردد، كاماًل غیرمنطقي اس��ت. مشروب 
الكلي بابك يا دندان دردش به روند فیلم كمكي نمي كند. 
مشخص نمي شود كه توهم او حاصل چیست؟ خواب ديدن 
نمي تواند دلیل بر تأثیرات مشروب باشد، مشخصه هاي ژانر 

وحشت در دهه كنوني تغییر كرده و س��ايه آدم، صداي پا 
يا حضور و پنهان ش��دن يك آدم در راهروهاي هتل نمونه 
منسوخ شده اي در ژانر وحشت است يا اينكه بابك جنازه اي 
در وان حمام مي بیند كه كپي جزء به جزء تأللؤ است، اين 
را اضافه كنید كه اگر تاريكي ش��ب را از فیلم بگیريم و اين 
داس��تان در روز اتفاق بیفتد، كاركرد كنون��ي اش را هم از 
دست مي دهد. تمام اتفاقات فیلم در خواب بابك است اما 
نماهايي از تنهايي ندا مي بینیم. چطور مي شود كه در خواب 
بابك نماهايي را ببینیم كه ندا تنهاست و بابك حضور ندارد. 
اين اصول خیال پردازي و خواب كاماًل غیرمنطقي اس��ت. 
فیلمساز در سكانس هاي آخر كم مي آورد براي همین بابك 
براي رسیدن به راه نجات سر از جاهايي درمي آورد كه اساساً 
تِم اثر فانتزي مي ش��ود، آن هم با بازي »اگزجره« ش��هاب 
حسیني! پايانبندي هم ش��كل منسوخ شده اي دارد، يعني 
مخاطب با يك جمله خب كه چي؟ فیلم را فراموش مي كند 
چراكه اين شیوه قصه گويي كه در خواب رخ بدهد، چندان 
باب سلیقه مخاطب نیست، زيرا نمونه هاي بهتر از آن شب را 
با قصه اي كه مي تواند درگیر كند و جذابیت بصري بیشتري 
داشته باشد، ديده است. فیلمبرداري آن شب مي تواند تنها 
ُحسِن آن باشد اما بازي شهاب حسیني و نیوشا جعفريان از 
نكات منفي فیلم است. اين بازيگران نتوانسته اند موقعیت 
بحراني فیلم را براي مخاطب ملموس كنند. جغرافیاي فیلم 
هم كاربردي ندارد، به طور مثال اگر آن شب در ايران ساخته 
مي شد، فرق زيادي با نسخه كنوني نمي كرد، چراكه آهاري 
از جغرافیا هم بهره گیري منسجمي نكرده است. به هر شكل 
سینماي ايران اگر شب بیست و نهم را فاكتور بگیريم تاكنون 

نتوانسته يك اثر در ژانر وحشت خلق كند.

براهینی: آنچه سلحش��ور در اين 
سال ها به ما ياد داد، اين بود كه آدم 
براي ساخت آثاري اينچنیني بدون 
حمايت دولتي راهش را برود و اين 
مدل كارها هزينه اش جور مي شود


