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نگاهي به فيلم »بي حسي موضعي« 

جفنگ گويي روي تصاوير نامربوط!
    افشين عليار

بي حسي موضعي بدون هیچ مقدمه اي فیلمي به شدت 
بالتكلی��ف و حوصله س��ربر و كالفه كننده اس��ت، انگار 
اين اثر يك بداهه پردازي اس��ت كه اساساً تعلق به هیچ 
ژانري ندارد. حس��ین مهكام كه پیش از وارد ش��دن در 
عرصه كارگرداني فیلمنامه نويس بوده در چهارمین اثر 
سینمايي اش همانند سه فیلم قبلي نتوانسته فیلمنامه اي 
اس��تاندارد بنويس��د و از سروش��كل فیلم پیداست كه 
بي حس��ي موضعي بر اس��اس يك ايده ب��ه مرحله اجرا 
رسیده و فیلمساز كوشیده اثري همانند آثار كاهاني خلق 
كند اما اين فیل��م به دلیل تعلیق ژان��ري و قرار نگرفتن 
آن در يك چارچوب مش��خص نه مي تواند آبزورد باشد 

و نه گروتسك!
 در خالص��ه داس��تان فیلم س��ه خط نوش��ته ش��ده كه 
اساس��اً اين س��ه خط مي تواند فیلمنامه كلي فیلم باشد، 
موضعي« شش ش��خصیت دارد كه هر شش  »بي حسي 
نفر عقب افتاده و مريضند. فیلمساز با خلق موقعیت هاي 
بي حاصل كوشیده درامي روشنفكرانه خلق كند اما فیلم به 
اثري گنگ و بي حاصل و البته شلخته در اجرا تبديل شده 
است، آدم هاي فیلم نه تنها نمي توانند شخصیت باشند بلكه 
فاصله زيادي با تیپ دارند، جالل نويسنده است، خواهرش 
اختالل رواني دارد و مي خواهد با شاهرخ كه اعتیاد به مواد 
مخدر و ش��رط بندي فوتبال دارد ازدواج كند، يك راننده 
تاكسي و از سوي ديگر بهمن دوست جالل به فیلم اضافه 
مي شوند، چگونه مي توانیم ايجاد رابطه هاي اين آدم ها را در 
فیلم بپذيريم؟ »بي حسي موضعي« ديالوگ محور است و 
ديالوگ ها بر اساس جفنگ گويي نوشته شده و اين جفنگ 
كه اين روزها مي تواند ژانري در سینماي ايران باشد! كلیت 
فیلم را احاطه كرده به همین منظور در بي حسي موضعي 
ما احتیاجي به تصوير نداريم، فرض كنید كه اين فیلم يك 
نمايش راديويي بود، چه فرقي مي كرد؟ بي منطق بودن نما 
به نماي فیلم و بي كاركرد بودن ديالوگ هايي كه بر اساس 
نگاه آبزورديس��م يا هیچ انگارانه نوش��ته يا بداهه پردازي 
شده، نه سینمايي اس��ت و نه مي تواند در قالب نمايشي و 
ژانر قرار بگیرد. فیلمساز با تكیه بر خلق بر اساس پوچ گرايي 
سعي داشته اثري خاص در ادامه فیلم هايي مانند »اسب 
حیوان نجیبي است« كه سه بازيگرش در اين فیلم حضور 
دارند يا بدتر از آن »خرگیوش« ساخته ماني باغباني خلق 

كند كه البته »اسب حیوان نجیبي است« با به كارگیري 
درست از آبزورد، داس��تان محور بود اما در فیلم هايي مثل 
»خرگیوش« يا »بي حسي موضعي« ما با ادا و اطوار يا نگاه 
شبه روشنفكري مرس��وِم ايراني طرف هستیم؛ آدم هايي 
مثل جالل كه هی��چ هويت و خاس��تگاه اجتماعي ندارند 
و فقط شعار مي دهند، بیش��تر در اين فیلم ها يك سازنده 
موس��یقي زيرزمیني هم بايد وجود داش��ته باشد چراكه 
جنبه اعتراضي فیلم افزايش مي يابد اما كاركرد بهمن در 
اين فیلم با بازي ضعیف نابازيگرش )بخوانید دابسمش ساز( 
كه چند ديالوگ كوتاه دارد و چشم به ناموس رفیقش يعني 
مريم دارد، چیست؟ دوقطبي مريم در فیلم چه كمكي به 
روند شخصیت شناسي او كرده يا دوستي جالل و مهناز و 
همچنین حضور مهناز در سكانس هاي آخر چه كاركردي 

براي فیلم دارد؟ 
اساساً حضور ناصر كه در انتها تبديل به پدر سما مي شود، 
چندان هیجان انگیز نیست چراكه فیلمساز در پايان بندي 
دستش آنقدر خالي است كه از يك تغییر فاز خفیف بهره 
مي گیرد تا مثاًل مخاطبش را غافلگیر كند كه آن هم بي ثمر 
مي ماند چراك��ه اصل موضوع فیلم ب��ر پايه خب كه چي؟ 
ساخته ش��ده اس��ت؛ اثري كه مي خواهد با ايجاد روابط و 
موقعیت هاي هجوانگیز و گذرا و با اس��تفاده از پوچ گرايي 
دست به سیاه نمايي انساني بزند اما »بي حسي موضعي« 
قبل از فیلمنامه از ايده آسیب ديده است؛ ايده اي بي منطق 

كه نمي تواند تبديل به موضوع دراماتیك شود. 
اكران ك��ردن اي��ن فیلم در ش��رايط كروناي��ي با حضور 
چند بازيگر س��تاره مخاطب را به س��ینما مي كشاند، آن 
هم با بلیت 22ه��زار تومانی اما موضوع اصلي اين اس��ت 
كه »بي حس��ي موضعي« از آن گونه شبه فیلم هاست كه 

نديدنش بهتر از ديدنش است.

    جهانگردي

املام حسلين عليه السلام 
فرمودند:

رستگلار نمي شوند ملردملی 
كه خشلنلودى مخلللوق را 
در مقلابلل غضلب خلاللق 

خريدنلد. 
)تاريخ طبرى، ص 1، ص 239

     محمدصادق عابديني
توهيلن مجله »شلارلي ابلدو« بله مقلام شلامخ پيامبر 
اسام)ص(، رفتاري پليد در پوشش رسانه است و مأموريت 
آن ايجلاد انشلقاق، بدبينلي و درگيري در جهان اسلت. 
محمد خدادي، معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد در گفت و گو با 
»جوان« درباره كاريكاتور هتاكانه نشريه فرانسوي و توهین آن 
به پیامبر اعظم)ص( كه واكنش هاي جهاني را در پي داش��ته 
است، گفت: »ابتدا بايد تأكید كنم كه كاركرد اين توهین در يك 
نشريه زرد و بدسابقه به هیچ وجه نه رسانه اي است و نه ماهیت 
و هدفي رسانه اي دارد، اين اقدام موهن يك رفتار غیرحرفه اي، 

غیرانساني و غیرقابل قبول از منظر هر انسان آزاده است.« 
خدادي ادامه داد: »در برهه حساس فعلي، توهین به مقدسات 
مسلمانان و پیامبر اعظم)ص( كه خاتم انبیا و هدايتگران انسان ها 
از آغاز تا انجام است، با برنامه ريزي سیاسي و با هدفي بسیار كثیف 
و پلید رقم خورده است.« معاون وزير ارشاد با بیان اينكه هتك 
حرمت و توهین به دردانه آفرينش كه نماد وحدت مس��لمانان 
جهان و مورد احترام همه انسان هاي آزادانديش در كره خاكي 
است، بیان داشت: »نمي تواند كار يك انسان دنیاي مدرن در عصر 
ارتباطات و يك رسانه در روزگار انفجار اطالعات باشد، بنابراين 
اهانت به جايگاه واالي »پیامبر)ص(« را نبايد به حساب جامعه 
جهاني رسانه گذاشت، اين اقدام رفتاري پلید در پوشش رسانه 
است، محكومیت اين موضوع در ذات عمل نهفته و مأموريت آن 
نیز كاماًل مشخص است، مأموريت اين عمل موهن ايجاد انشقاق 

و بدبیني و درگیري در فضاي كرونازده جهاني است.«

وي تصريح كرد: »معتقدم اين اقدام كثیف و غیرفرهنگي تنها و 
تنها از يك جريان پلید كه دنبال تخريب و تفرقه و انحراف است، 

برمي آيد و آن هم رژيم صهیونیستي است.« 
خدادي ادام��ه داد: »در واقع يك مأموريت سیاس��ي با اهداف 
ازپیش تعیین ش��ده علیه اس��الم و مسلمانان اس��ت كه بنا بر 
س��نت الهي و تجربه تاريخي ما، نتايج آن قطع��اً به ضرر خود 

صهیونیست ها خواهد بود و عامل عزت مسلمانان«. 
معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد در پايان با يادآوري اينكه توهین 
نشريه هتاك فرانسوي به پیامبر)ص( را نمي توان آزادي بیان 
خواند، تأكید ك��رد: »اين اقدام موهن هی��چ ارتباطي با مقوله 
آزادي بیان ندارد، زيرا باور هر انساني جزئی از حريم شخصي 
او محسوب مي ش��ود و توهین به اين باور و تخريب اين حريم، 
تجاوز به حقوق انسان ها در تمام كره خاكي است، اتفاقاً آزادي 
بیان، احترام به حقوق و عقايد انسان ها با ملیت ها و قومیت هاي 

متنوع در تمام اقصي نقاط جهان است.«

معاون مطبوعاتي وزير ارشاد در گفت وگو با »جوان«:

رفتار پليد »شارلي ابدو« مأموريتي براي ايجاد درگيري است

آهنگ »خجسلته باد اين پيروزي« از آثار ماندگار موسليقي 
دفاع مقدس اسلت كه براي يك پيروزي بزرگ سلاخته شلد. 
ب��ه جرئت مي ت��وان گفت موس��یقي نخس��تین هنري ب��ود كه با 
انقالب اسالمي مردِم ايران همراه ش��د و در دوران دفاع مقدس هم 
تأثیرگذارترين هنر در میان جامعه و رزمندگان بود. »خجسته باد 
اين پیروزي« در س��ال 1361 و به مناسبِت آزادسازي خرمشهر در 
عملیات بیت المقدس ساخته شد. اين سرود مارشي نظامي است كه 
در آواز »بیات ترك« ساخته شد. شعر اين قطعه از سروده هاي حمید 
سبزواري و آهنگسازش احمدعلي راغب اس��ت. آواز اين آهنگ را 
محمد گلريز خوانده است. گلريز از جمله خوانندگاني است كه تسلط 
ويژه اي به دستگاه هاي موسیقي ايراني دارد، شايد همین تسلط او 
و البته تربیِت درسِت تكنیكي اش نزد استاداِن آواز ايراني باعث شد 
كه در خواندِن آثار انقالبي موفقیِت چشمگیري داشته باشد. محمد 
گلريز از شاگردان نورعلي خان برومند بوده و دستگاه هاي موسیقي 
ايراني را از اين اس��تاِد آواز فرا گرفته است؛ كسي كه روزي »راست 

پنجگاه« )دستگاه راست پنجگاه از دشوارترين دستگاه هاي موسیقي 
ايراني است( را در دانشگاه عالمه طباطبايي اجرا مي كند، بعدها مقام 
معظم رهبري را مالقات و ايش��ان هم هنر گلريز را تأيید مي كند. او 
روزگاري خواننده  گروه »ش��یدا« بوده و با همراهي ساِز محمدرضا 
لطفي آواز خوانده اس��ت. همه  اينها باعث مي ش��ود كه خواننده اي 
مانند محمد گلريز كه پرورش يافته هنِر اصیِل ايراني است، به دامِن 
موسیقي انقالبي بپیوندد و پايه گذارِ آثار ماندگاري در اين حوزه باشد. 
صبح روز س��وم خرداد سال1361 و پس از انتش��ار خبِر آزادسازي 

خرمشهر، سرودي از راديو پخش شد كه مطلعش اين بود:
از صالبت ملت و ارتش و سپاه ما / جاودانه شد از فروغ ظفر پگاه ما

پخش اين آهنگ در آن دوراِن ش��یريِن پیروزي، خاطرات خوشي 
را در ذهِن ايرانیان س��اخته اس��ت. محمد گلريز درباره چگونگي 
ساخت آهنگ »خجسته باد اين پیروزي« مي گويد: چند ماه قبل 
از عملیات بیت المقدس كه براي آزادي خرمش��هر انجام شد، به ما 
اطالع دادند پیروزي بزرگي در راه داريم و بايد س��رودي حماسي 
براي اين پیروزي بسازيم. ما تیمي چهار نفره شامل احمدعلي راغب، 
شادروان مجتبي میرزاده، خودم و مرحوم محمد سبزواري بوديم. 
س��اخت اكثر س��رودها را با اين تیم انجام مي داديم كه البته آقاي 
فريدون شهبازيان نیز همیشه ناظر ضبط بود و تقريباً تهیه كننده 
سرودها مي ش��د، بنابراين »خجس��ته باد اين پیروزي« در گوشه 
»روح االرواح« از آواز »بیات ترك« ساخته شد. تنظیم كننده اين اثر 
زنده ياد مجتبي میرزاده است كه به راستي تنظیمش شاهكار است. 
اين را من نمي گويم بلكه خیلي از اساتید و كساني كه اين موسیقي 

را گوش داده اند و اهل فن موسیقي  هستند مي گويند.«

همه چيز درباره »خجسته باد اين پيروزي«
موسيقي اولين هنري بود كه با انقاب اسامي همراه شد

 »شهريار« از كودكي در روستا 
تا قله شاعرانگي

 پژوهشگران ادب فارسي با قياس ميان اشعار شهريار با اديبان ايراني و خارجي
اين شاعر بزرگ را در رديف برترين شاعران دنيا قرار دادند

   محمدصادق عابديني
»توصيه مي كنم شعر متوسط نخوانيد، شعر 
متوسط آدم را متوسلط مي كند. تا شاهكار 
نباشلد، نخوانيد« ايلن توصيه هلاي مردي 
اسلت كه اشلعارش در زمره شلاهكارهاي 
شعر و ادب فارسي است و به احترام جايگاه 
رفيعش در ادبيات فارسي، روز درگذشتش 
در تقويم رسلمي كشلور بلا عنلوان »روز 
شلعر و ادب فارسلي« به ثبت رسيده است. 
ملق��ب  بهجت تبري��زي،  محمدحس��ین   
به »ش��هريار«، ش��اعر اش��عار ماندگاري چون 
»هماي رحمت« و منظومه »حیدر بابا«، شاعر 
ش��وريده حال معاصر و پرآوازه ايران اس��ت كه 
شهرتش مرزهاي جغرافیايي را درنورديده و در 
كشورهاي همسايه نیز نام »شهريار« مترادف با 

صاحب بهترين اشعار شده است. 
   درختي كه در كودكي منبع الهام شد 

ش��هرزاد بهجت تبريزي، دختر اس��تاد شهريار 
درباره پدرش و چگونگي روي آوردن وي به شعر، 
مي گويد: »پدرم ايام كودكي را در قراء خشگناب 
و قیش فورشاق گذرانید كه هیچ وقت خاطرات 
خوش��ي را ك��ه در دهكده هاي مزبور داش��ته، 
فراموش نكرد. اولین شعرش را در چهارسالگي 
س��روده و آن موقعي بوده كه مستخدمشان به 
نام »رويه« براي ناهارش آبگوش��ت تهیه كرده 
بود.« شهريار درباره خاطرات ايام كودكي اش، 
مي گويد: »روزي با بچه ها محل مش��غول بازي 
بودم، بعد از مراجعت به خانه به درخت بزرگي 
كه وسط حیاط خانه بود خیره شده و شروع به 

خواندن شعر كردم. 
سخنان موزوني كه نمي دانستم چگونه به مغز 
و زبان من مي آمدند كه ناگه��ان پدرم مرا صدا 
كرد، ب��ه صداي بلن��د پدر برگش��تم، با حالتي 
تعجب آمیز پرس��ید: اي��ن اش��عار را از كجا ياد 
گرفتي؟ گفتم: كسي يادم نداده، خودم مي گويم. 
از ش��وق مي لرزيد، با صداي بلند مادرم را صدا 
كرد و گفت: بیا ببین چه پسري داريم!« شهريار 
در هفت سالگي نیز شعر ديگري مي گويد و آن 
زماني بود كه مانند بیشتر بچه ها از حرف مادر 
خود س��رپیچي كرده و به حرف او گوش نداده 
بود، ول��ي بعد پیش خود احس��اس گناه كرد و 
سرود: »من گنهگار شدم واي به من/ مردم آزار 
شدم واي به من«. ش��هريار در ايام تحصیل در 

»دارالفنون« نیز از شعر و شاعري غافل نمي شود 
و ديدار وي با »كمال المل��ك« در او اثري قوي 
مي گذارد. وي در س��ال هاي بعد در گونه هاي 
مختلف ش��عري تبحر ش��عري خود را به بوته 
آزمايش مي گذارد. ش��هريار در جايي مي گويد 
كه پس از خواندن »افسانه« شعر معروف نیما 
يوشیج، قلمش تحت تأثیر اين شعر قرار گرفته 
اس��ت. در مورد ويژگي هاي ش��عري شهريار، 
اديبان و محققان چه در زمان حیات اس��تاد و 
چه بعد از آن دست به پژوهش ها و مقايسه هاي 

زيادي زده اند. 
   شاعري در سطح حافظ، نظامي و اوحدي

دكتر غالمحس��ین بیگدلي، اس��تاد برجسته 
ادبیات فارسي در سال1345 در سفري به شهر 
دوش��نبه در تاجیكستان، در س��خنراني ای به 
ويژگي هاي هنري شهريار مي پردازد و مي گويد: 
»در اشعار ش��هريار مي توان اوج هنر كالسیك 
نظامي، اوحدي، حافظ، سلمان ساوجي و غیره 
را ديد.« بیگدلي مي افزايد: »اشعار وي به عقیده 
اكثر ادباي معاصر ايران از ش��اهكارهاي شعر و 
ادب فارسي و آذربايجاني به ش��مار مي رود.« 
وحید دستجردي آثار محمدحسین شهريار را 
افتخار ادب اي��ران مي داند، وي تأكید مي كند: 
»به عقیده برخ��ي ديگر از ادب��اي ايران ظرف 
600سال اخیر يعني پس از حافظ، شعر شهريار 
از لحاظ زيبايي و هنر و ايجاد و تأثیر به ويژه در 

نوع غزل كم نظیر است.«
   مقايسه شهريار با »ژان ژاك روسو«

منظومه »حیدربابا« كه به زب��ان تركي آذري 
سروده شده است، از جمله شاهكارهاي شعري 
شهريار به شمار مي رود. دكتر »باقر صدري نیا« 
استاد زبان و ادبیات فارس��ي دانشگاه تبريز در 
مقاله »جلوه هاي رمانتیسم در شعر شهريار«، 
به مفاهیم موجود در ش��عر »حیدربابا« اشاره 

كرده و اين اثر را با آثار اديبان بزرگ غربي مانند 
»روسو« مقايسه مي كند و مي نويسد: »شهريار 
در »حیدربابا« و بس��یاري ديگر از سروده هاي 
خود مرثیه خوان فضیلت هاي فراموش ش��ده 
اس��ت؛ فضیلت هايي كه به گم��ان او با هجوم 
مظاهر تمدن جديد از ش��هر ها رخت بربسته و 
تنها در روس��تاها نش��ان آن را مي توان جست. 
نغم��ه اي كه او در میانه قرن بیس��تم س��رداد، 
طنین ديگ��ري از هم��ان نغمه اي ب��ود كه در 
قرون 18 و 19، روسو، دوسن پي ير، شاتوبريان 
و... هر يك به زباني ترنم ك��رده بودند، چنانكه 
مظامین حیدرباباي او را نیز از جهاتي مي توان با 
»كلبه هندي« و »پل وويرژيني« دوسن پي ير و 
بسیاري ديگر از آثار رمانتیك آن روزگاران قابل 

مقايسه دانست.« 
  تشابه شعر شهريار با آثار »المارتين«

دكتر رضا ايراندوس��ت تبريزي، اس��تاد زبان و 
ادبیات فرانس��ه و پژوهش��گر زبان فارس��ي در 
مقاله اي با عنوان »خانه پدري و خاطرات كودكي 
در اشعار المارتین و ش��هريار« به قیاس میان 
مضامین شعر حیدرباباي شهريار و آثار »آلفونس 
دوالمارتین« شاعر بزرگ فرانسوي مي پردازد. 
ايراندوست تبريزي حتي شعر »حیدربابا« را در 
مقايسه با شعر »تاك و خانه« المارتین، در حد 
اعلي تري مي داند و مي نويسد: »منظومه »تاك 
و خانه« المارتین كه به نظر نگارنده اين سطور 
شیواترين اثر اوست، اگر چه از لحاظ مطالب و 
تنوع مضامین نمي تواند با »حیدر بابا س��الم« 
برابري كند، اما از اين جهت كه احساس حسرت 
بار شاعر را هنگام بازديد خانه متروك پدري و 
مويه گري او را در س��وگ دوران كودكي كه از 
دست رفته و فقدان عزيزانش نشان مي دهد، با 

شاهكار شهريار هم مضمون است.«
   مشتركات عرفاني شهريار 

و جبران خليل جبران
دكت��ر عبدالحد غیبي، اس��تاد ادبی��ات عربي 
دانشگاه شهید مدني و همكارانش در مقاله اي با 
عنوان »مشتركات عرفاني در شعر محمدحسین 
شهريار و آثار جبران خلیل جبران« پرداخته اند. 
در اين مقاله، نگاه عرفاني شهريار ايراني و خلیل 
جبران لبناني داراي تشابهات زياد معرفي شده 
اس��ت. در بخش��ي از مقاله مذكور آمده است: 
»شمعي كه به سويش من جان سوخته از شوق/ 
پروانه صفت باز كنم بال و پر اينجا/ تنها نه من 
از شوق سر از پا نشناس��م/ يك دسته چون من 
عاشق بي پا و سر اينجاست«. جبران هم مانند 
شهريار اين اش��تیاق را پر پروازي مي داند براي 
وصول به سرچش��مه حقیقت، از ديدگاه او اين 
جذبه و شوق به مخلوقات است كه موجب قرب 
به خداوند مي شود. در واقع دو شاعر با اشتیاق 

خويش طريق عبوديت را مي پیمايند.
شهريار، شاعري اس��ت كه در طول حیات خود 
قدر دانسته شد و عصر حاضر از اين شانس بزرگ 
برخوردار است كه واپسین سال هاي حیات شاعر 
بزرگ زبان فارسي را درك كرده است و امروزه 
سالروز مرگ وي در 27ش��هريور ماه به عنوان 
»روز شعر و ادب فارس��ي« در تقويم رسمي به 

ثبت رسیده است.

ب��ه عقيده برخ��ي ادب��اي ايران 
ظرف 600سال اخير يعني پس 
از حافظ، شعر شهريار از لحاظ 
زيبايي و هنر و ايجاد و تأثير به 
ويژه در نوع غزل كم نظير اس��ت

 »تفليس« 
چه تصميمي براي جهانگردي گرفت 

شلوراي اجرايي سلازمان جهانلي جهانگردي بلا حضلور 1۷۰نماينده 
گردشگري 2۴ كشلور از جمله ايران در گرجستان برگزار شد. همه اين 
كشورها متعهد شدند از »اعاميه تفليس« كه تأكيد بر برقراري دوباره 
امنيت سفرهاي بين المللي دارد، حمايت كنند. همچنين قرار شد نخستين 
دفتر منطقله اي UNWTO در عربسلتان سلعودي راه اندازي شلود. 
به گزارش ايسنا، اين نخستین رويداِد مهم مربوط به جهانگردي و وابسته به 
سازمان ملل متحد است كه از زمان شیوع كوويد19 در جهان، به شكل حضوري 
برگزار شد. ويروس همه گیر كرونا تاكنون تمام رويدادهاي گردشگري را تعطیل 
كرده و اين صنعت را تا االن متحمل 460میلیارد دالر ضرر كرده است كه پنج 
برابر بیشتر از بحران اقتصادي سال2009 بوده است. سازمان ملل متحد هشدار 

داده كه میزان اين زيان در جهان مي تواند به رقم 1/2تريلیون دالر برسد. 
يكصد و دوازدهمین شوراي اجرايي سازمان جهاني جهانگردي نیز در شرايطي 
در تفلیس، پايتخت گرجستان برگزار شد كه دبیركل سازمان ملل متحد براي 
نخستین بار پیامي را به اين اجالس فرستاد. آنتونیو گوترش كه چندي پیش نیز 
درباره اثرات ويروس كرونا بر ركود اقتصادي و بیكاري در صنعت سفر و گردشگري 
جهان ابراز نگراني كرده و از همه دولت ها خواسته بود جلوي نابودي گردشگري را 
بگیرند، در اين پیام با يادآوري اينكه جهانگردي نقش كلیدي در محافظت از كره 
زمین و مردم دارد، گفت: »جهانگردي مي تواند فرصتي براي بهتر شدن دنیا باشد، 
نقشي در محافظت از سیاره ما و تنوع زيستي آن داشته باشد و جشن انسان سازي 
باشد.« وي همچنین تأكید كرد: »اين شوراي اجرايي بستر مهمي براي همكاري، 

كشف راه آينده و حمايت از آينده گردشگري است.«

نگاهي به رمان »گاب خانم«
تعليق ميان جبهه و عشق زميني

»گالب خانم« نام داس��تان بلندي از نويس��نده پیشكسوت 
دفاع مقدس قاسمعلي فراست است كه به زندگي زوج جواني 
به نام موس��ي وگالب و ازدواج آنها در روزهاي جنگ ايران و 

عراق مي پردازد. 
موسي يك رزمنده است. او قصد دارد با دختر مورد عالقه اش 
گالب ازدواج كن��د، فامیل ه��ا و خويش��اوندهاي دو طرف با 
خوشحالي فراوان بساط عقدكنان را برپا مي كنند. عروس هم 
توي اتاق نشسته اس��ت، همه آمده اند به جز داماد، داماد قرار 
است روز موعود خودش را از جبهه به مراسم عقدكنان برساند 
اما طرفین وصلت هر چقدر منتظ��ر مي مانند از داماد خبري 

نمي شود و اين تازه اول ماجراست. 
نويس��نده يك موضوع اجتماع��ي و تا حدودي عاش��قانه در 
روزهاي جنگ را دستمايه داستان خود قرار داده كه مي تواند 
براي مخاطب جالب توجه باش��د. موسي رزمنده اي است كه 
چهره اش بر اثر سوختگي شديد ناشي از انفجار، دچار جراحت 
شده و او نمي خواهد با آن ظاهر خودش را به زندگي دختري 

كه بسیار دوست دارد، تحمیل كند. 
ماجراي پرتعلیق رمان باعث شده تا خواننده با پیرنگي مواجه 
شود كه كمتر نويسنده اي به آن اش��اره داشته است. فراست 
از اولین نويس��ندگان دفاع مقدس اس��ت كه رم��ان معروف 
»نخل هاي بي سر« خود را در اولین سال هاي جنگ نوشت و 
خود را به عنوان يك نويسنده مقاومت به جامعه ادبي معرفي 
كرد. همانطور كه مي بینیم اسم رمان هم از روي شخصیت اول 
داستان يعني گالب خانم برداشته ش��ده چون درصد بیشتر 
كشمكش هاي ماجراي اين داس��تان هم بر محور شخصیت 

او استوار است. 
گالب خانم سمبل يك بانوي قوي، محكم و بااراده در جنگ 
است كه مثل كوه پشت نامزدش مي ماند و در بدترين شرايط 
او را ترك نمي كند. چهره موس��ي بر اثر سوختگي ديگر قابل 
شناسايي نیست، از طرفي به خاطر صدمات ناشي از سالح هاي 
شیمیايي دش��من حافظه خود را هم از دس��ت داده است. او 
مي خواهد دوباره به جبهه برگردد و بیش��تر از اين ش��رمنده 
گالب خانم نشود اما گالب خانم تعريف ديگري از عشق به او 
ارائه مي دهد و با جواب مثبتي كه به او مي دهد، او را به زندگي 

امیدوار مي كند. 
ماجراي داس��تان در يك��ي از محله هاي جنوب ش��هر تهران 
مي گذرد و جبهه اي كه موسي در آنجا جنگیده جنوب كشور 
است اما همانطور كه در چند سطر پیش گفته شد، شخصیت 
كلیدي داس��تان بیشتر گالب خانم اس��ت. در واقع نويسنده 
خواسته بیشتر به عش��ق و ايثار بانواني همچون گالب خانم 
در زندگي در شرايط س��خت و نقش پررنگ و بي مثال آنها در 

زندگي اجتماعي بپردازد.
 اين داستان- بي آنكه قصد مقايسه داشته باشم- من را ياد فیلم 
معروف بیمار انگلیسي ساخته آنتوني مینگال مي اندازد. در اين 
فیلم ما شاهد سوخته شدن صورت خلبان خوش چهره اي در 
زمان جنگ جهاني دوم هستیم كه صورتي اسیدي پیدا كرده 
اما با اين حال همسرش بعد از مجروح شدن خلبان همچنان او 

را عاشقانه دوست دارد و از او پرستاري مي كند. 
در اين گونه مواقع است كه عش��ق چهره اي واقعي در زندگي 
زوجین به خود مي گیرد. فراست كوشیده تا چهره اي قديس وار 
از عشق هاي زمیني براي مخاطب به تصوير بكشد، البته موسي 
در میان دو عشق گرفتار است؛ عش��ق اول او رفتن به جبهه و 
جنگیدن براي مام وطن است و عش��ق بعدي او هم نامزدش 
گالب. هر چند عشق موس��ي به جبهه بعد از جراحت چهره 
و افسردگي ای كه گريبانگیرش مي ش��ود، پررنگ تر از عشق 

گالب جلوه مي كند. 
در اين رمان شخصیت ها سر جاي خود قرار دارند و همچنین 
ديالوگ ها و توصیفات ادبي هم به موقع ادا مي ش��وند اما با 
اين همه اگر گوش��ه هايي از فصل ها و توصیفات داستان را 
نويس��نده از داس��تانش حذف مي كرد، هیچ خدشه اي به 
ساختار و پرداخت آن نمي افتاد و حتي نويسنده مي توانست 
اين رمان را تبديل به نوش��ته اي كمتر از 264 صفحه بكند، 
چون در بعض��ي از فصل ها برخي از اطالعات و تش��ريحات 
داس��تان تكراري به نظ��ر مي رس��د در صورتي ك��ه تكرار 
توضیحات و طوالني بودن ديالوگ ها فقط به كش��دار شدن 
صفحات كتاب كمك كرده است. ناش��ر رمان گالب خانم، 

انتشارات قدياني است. 

رامين جهان پور     نقد کتاب


