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»گيلدا« فيلم سينمايي يا نمايش راديويي!   
 فيلم دچار آنارشيسم فكري و ذهني خالقانش است و اين هرج و مرج به كل ساختار 

روايي و شكلي فيلم سرايت كرده و اثري نامفهوم و نامربوط خلق شده است

     افشين عليار
تجربي سازي يا تجربه گرايي اين روزها میان فیلمسازان 
مرسوم شده است نه اينكه فیلمساز خود آگاهانه بخواهد 
با اين عنوان فیلم بسازد اما ماحصل بیشتر آثار سینمايي 
به فیلم هاي تجربي بدل شده اند؛ فیلم هايي كه قصد دارند 
با برهم زدن قواعد مرسوم به يك سینماي دست نیافتني 

برسند اما به تقلید هم نزديك نمي شوند. 
در آثار س��ینمايي امید بنكدار و كیوان علیمحمدي اين 
میل به ساختارگرايي و ايجاد محتواي غیرمرسوم با فرمي 
تقلیدي بیشتر به چش��م مي خورد، يعني اگر ساخته هاي 
قبلي اي��ن دو فیلمس��از را كه بیش��تر به طور مش��ترك 
كارگرداني كرده اند ديده باشید، درك خواهید كرد محتوا 
و فرمي كه در فیلم هايشان استفاده مي كنند خاص است 
اما اي��ن خاص بودن در آثار آنها نتوانس��ته به يك ش��كل 
جديد از محتوا و اجرا تبديل شود بلكه شیوه ساختار اين 
دو كارگردان در پیچیدگي متن و اجرا خالصه مي شود، به 
طوري كه انگار آثار آنها براي مخاطب فرهیخته يا روشنفكر 
ساخته شده است اما اتفاقاً براي مخاطبي ساخته شده كه 
به دلیل نامفهوم بودن ساختار فیلم دچار گیجي مي شود و 
احتماالً با خود مي گويد البد اين پیچیدگي هنري در سطح 

درك من نیست. 
میل به فرم گرايي و ادابازي مثاًل ساختارگرايانه در اين فیلم 

غیرقابل توجیه است.
 در خالص��ه اين فیلم آم��ده: گیلدا مالك يك رس��توران 
س��یاه ترين ش��ب زندگي اش را پشت س��ر مي گذارد، اما 
وقتي فیلم شروع مي ش��ود و 50دقیقه از آن مي گذرد، باز 
هم ما چیزي از ماجرا نمي دانیم، يك مهناز افش��ار داريم 
كه نقش گیلدا را بازي مي كن��د و چند مرد روبه روي او در 
يك كافي شاپ كه ديالوگ هاي بي ربط رد و بدل مي كنند، 
ديالوگ نويس��ي بايد در بستري مناس��ب با قواعد درام و 
موقعیت سازي بر اساس خط روايي نوشته شود اما در گیلدا 

قواعد طور ديگري است. 
با فیلمي ضدداس��تان و روندي نامنس��جم مواجهیم؛ 
مالقات هاي زني به نام گیل��دا در تیپ هاي مختلف با 
روايتي غیرمنطقي! دو كارگردان فیلم قصد داشته اند با 
قواعدي نانوشته وارد ساختار مدرن شوند، براي همین 
در گیلدا قصه اي ب��راي روايت وجود ن��دارد و آنچه ما 

مي بینیم مي تواند يك نمايش راديويي باش��د چراكه 
فیلم در موقعیتي ناشناخته با سروصداهاي گوش خراِش 
محیطي مي خواهد مخاطب را درگیر كند اما نمي تواند 
چراكه فیلم در مس��یر هموار و شناخته ش��ده اي جلو 
نمي رود و اگر قرار اس��ت فیلم با روندي غیرمرس��وم 
شكل بگیرد، بايد ابعاد پرداخت در فیلمنامه و ساختار 

مشخص شود.
 گیلدا ن��ه زمان دارد و ن��ه مكان؛ چند اپی��زود به هم 
پیوسته شلخته است كه اساساً نامش اپیزود هم نیست، 
مي توانیم نام آن را وصله خوردن بگذاريم؛ وصله هايي 
كه منطق روايي ندارن��د. ديالوگ هايي كه میان گلي 
و بهراد، حج��ت و مولود، س��ازمان مجاهدين و دختر 
روس��پي و آن روحاني كه هیچ چیزی از حرف هايش 
نمي فهمیم رد و بدل مي شود، قطعاً فضیلت ساختاري 
و مدرن سازي نیس��ت، مي توانیم آن را ذوق زدگي در 
ايجاد فرم و اجراي غلوش��ده قلمداد كنیم و نكته مهم 
اين است كه گیلدا به رغم ژس��تي كه دارد، هیچ اداي 
ديني به س��ینما هم نیس��ت. فیلم پ��س از 10دقیقه 
تبديل به يك اثر كسل كننده مي شود چراكه مخاطب 
فقط بايد ديالوگ گوش كند كه ش��ايد اين ديالوگ ها 
جايي از فیلم استفاده شود اما اينطور نیست و هیچ ربط 

منطقي با جهان اثر ندارد. 
 از زاويه ديگر مي توانیم اينگونه به فیلم نگاه كنیم كه گیلدا 
مي تواند فیلمي براي به نمايش گذاش��تن مهناز افشار در 
تیپ هاي مختلف باشد كه البته بازي او هم مانند بازيگران 
ديگر اين فیلم جزو نقات ضعف اس��ت. حرك��ت دايره وار 
دوربین و كات هاي سريع و بي منطق و استفاده از آمبیانس 

مخاطب را به شدت كالفه مي كند.

    شعر

»راديو اربعين« نخستين راديوي 
۲۴ساعته تصويري رسانه ملي

رادي�و اربعي�ن ب�ه عن�وان نخس�تين رادي�وي تصويري 
۲۴س�اعته رس�انه مل�ي از طري�ق نرم اف�زار كارب�ردي 
»ايران ص�دا« در دس�ترس مخاطب�ان ق�رار گرف�ت. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عموم��ي راديو اربعین، حامد 
فاتحي مدير اين شبكه راديويي با اعالم اين خبر گفت: همزمان با 
راه اندازي راديو اربعین 99، ايده تصويري شدن اين راديو را مطرح 
و مراحل اجرايي آن را در دس��تور كار قرار داديم. وي ادامه داد: به 
همت و پشتیباني شبانه روزي اداره كل فني معاونت صدا در كمتر از 
يك روز تجهیزات تصويري در استوديو پخش ساختمان شیشه اي 
راه اندازي و عوامل اجرايي را پاي كار آوردند و درگاه انتشار ايران صدا 
در اختیار قرار گرفت. فاتحي عنوان كرد: با اين اتفاق، عالقه مندان 
پرمخاطب ترين راديوی مناس��بتي در آس��تانه اربعین حسیني 
مي توانند اين ش��بكه را عالوه ب��ر دريافت از طري��ق گیرنده هاي 
راديويي و راديو نم��ا، براي نخس��تین بار به ص��ورت تصويري و 
24ساعته از طريق نرم افزار كاربردي ايران صدا و همچنین از طريق 
نرم افزار و تارنماي »هیئت آنالي��ن« و نیز تارنماي »تكیه« دنبال 

كنند كه از همت اين عزيزان هم سپاسگزاريم.

    صدا 

اميرالمؤمنين علی)ع(:

افراد عيب دار، دوس�ت دارند 
عيوب م�ردم را پخش كنند تا 
بهانه  اي ب�راي معايب خويش 

فراهم آيد. 
غرر الحكم، )چاپ دانشگاه( 
ج۴، ص3۴0.

اتحاد تهيه كنن�دگان اتفاق      گفت وگو 
خوبي اس�ت، به ش�رطي كه 
اين اتحاد پابرجا بماند و تهيه كنندگان به اين باور برس�ند 
يكپارچگي آنها در هر حالتي بهتر از انشقاق است و نقاط 

ضعف خود را مرتفع كنند. 
سیروس تسلیمي تهیه كننده قديمي سینما با بیان اين مطلب 
به »جوان« گفت: اينكه باالخره بع��د از مدت ها تهیه كنندگان 
يكپارچه شدند و زير سايه اتحاديه فعالیت مي كنند، خیلي بهتر 
از چندتكه بودن اس��ت، به خصوص كه رئیس سینما هم بعد از 
اتحاد، بر واسپاري امور تهیه كنندگي به اتحاديه تأكید كرده است. 
تهیه كننده »پرنده كوچك خوش��بختي« تأكید كرد: امیدوارم 
سازمان سینمايي در عمل هم حامي اتحاديه تهیه كنندگان باشد 
و تحت هیچ شرايطي اجازه ندهد افراد غیرصنفي وارد شوراهايي 

شوند كه بناست با حضور تهیه كنندگان به نتیجه برسد. 
اين تهیه كننده باس��ابقه با اش��اره به ضرر و زيان چنددستگي 
تهیه كنندگان خاطرنشان ساخت: مهم ترين آسیب چنددستگي، 
همین روال صدور مجوز تهیه كنندگي براي افرادي بود كه بعضاً 
بي رزومه عملیاتي كافي، مجوز تهیه كنندگ��ي گرفتند و قطعاً 

آسیب زن به صنف خواهند بود. 
تهیه كننده »میك��س« افزود: تهیه كنندگي پش��توانه هرگونه 
تولیدي چه در سینما و چه در شبكه خانگي است و در همه جاي 
دنیا افراد كاركشته هستند كه مي توانند تهیه كننده شوند ولي 
آنچه در سال هاي اخیر ديديم ورود برخي افراد بي ربط به وادي 
تهیه كنندگي بود كه دردسرهاي زيادي براي صنف سینما رقم 

زد. اين تهیه كننده با ابراز امیدواري به بهبود صنف تهیه كنندگي 
در سايه اتحاد، عنوان كرد: وقتي تهیه كنندگان متحد باشند و 
حرف واحد بزنند و درخواستي واحد داشته باشند در آن صورت 
سازمان سینمايي هم تكلیفش روشن تر خواهد بود و مطالبات را 
در اين شرايط بهتر مي توان پي گرفت. تهیه كننده »پرنده آهنین« 
تأكید كرد: اعالم حمايت رئیس سینما از اتحاد تهیه كنندگان 
يك پالس مثبت براي صنف اس��ت كه از حاال به بعد با پیگیري 
بهتري به فكر حل مشكالت تهیه كنندگي باشند، ضمن اينكه 
قدرت پاسخگويي صنف را هم باال مي برد و اگر ايراد و اشتباهي 
در ساختار تهیه كنندگي باشد، قطعاً با يك صنف طرفیم نه چند 

صنف و يكپارچگي به حل سريع تر مشكل كمك مي كند. 
اين تهیه كننده گفت: اغلب تهیه كنندگان خوشحالند كه باالخره 
به يكپارچگي رسیده اند، چون هويت تهیه كنندگي از حاال به بعد 
هويت به مراتب قدرتمندتري است و راحت تر از گذشته مي توان 

جلوي نفوذ افراد بي ربط در صنف را گرفت.

در گفت وگوي »جوان« با تهيه كننده پيشكسوت سينما مطرح شد

اميدوارم اتحاد تهيه كننده ها فعاليت اين صنف را حرفه اي تر كند

هنرمند تصويرگر كش�ور بر اين      تجسمی 
باور است كه »بايد آثار هنري كه 
با موضوع انقالب و دفاع مقدس كار شده اند، جمع آوري كرد و 
در يك م�وزه مجزا به نمايش گذاش�ته ش�وند« موضوعي كه 
متأس�فانه تاكنون مورد توجه نهادهاي فرهنگ�ي نبوده و كار 
پژوهش�ي و علمي ني�ز در اين زمين�ه صورت نگرفته اس�ت.

حبیب اهلل صادقي، هنرمندي كه به عنوان نقاش انقالب نیز شناخته 
مي ش��ود و آثار متعددي را با موضوع دفاع مق��دس خلق كرده، در 
گفت وگويي با ايسنا با تأكید بر اهمیت انجام پژوهشي در زمینه آثار 
هنري كه با موضوع انقالب و دفاع مقدس كار ش��ده اند، اظهار كرد 
كه »متأسفانه نه تنها هنوز چنین اقدامي صورت نگرفته، بلكه هیچ 

كتاب جامع و كاملي نیز در اين حوزه منتشر نشده است.«
صادقي خاطرنشان كرد: نمادها و نشانه هايي كه در آثار هنرهاي انقالبي 
وجود دارد، بايد از سوي پژوهش��گران و كارشناسان هنري و تاريخي 
مورد بررسي قرار بگیرد. همچنین بايد با هنرمندان اين حوزه كه هنوز 

در قید حیات هستند و همچنان به ارزش ها وفادارند، گفت وگوهايي 
انجام ش��ود تا يك تصوير جامعي از چگونگي شكل گیري و پیشرفت 
هنر انقالبي و دفاع مقدس��ي حاصل شود اما متأس��فانه هنوز چنین 
اتفاقي نیفتاده است. اين هنرمند نقاش با بیان اينكه »چندگانگي در 
جمع آوري آثار انقالبي وج��ود دارد«، ادامه داد: برخي از مراكز هنري 
همانند موزه هنرهاي معاصر، بنیاد ش��هید، باغ م��وزه دفاع مقدس و 
دفتر نشر آثار امام خمیني)ره( برخي از آثار هنري انقالبي را خريداري 
كرده اند، اما اين آثار وارد موزه ها و سپس درها بسته شده است. از سوي 
ديگر چند كتاب نیز در اين زمینه منتشر شده كه متأسفانه از كیفیت 
علمي- پژوهش��ي الزم برخوردار نیس��تند، به عنوان مثال در زمینه 
كاريكاتورهاي انقالب نیز هیچ اقدامي پژوهشي صورت نگرفته و تمامي 

آثار در میان صفحات روزنامه ها به آرشیو رفته است. 
صادقي با اشاره به توجه كشورهاي پیش��رفته به اهمیت آثار هنري و 
انجام پروژه هاي تحقیقاتي در اين حوزه يادآور شد: نیاز است كه يك 
سازمان و مجموعه پژوهش��ي، تمامی آثار انقالبي را بدون هیچ گونه 
شعاري، از سال هاي پیش از پیروزي تا دفاع مقدس كنار همديگر قرار 
بدهد و جستارها، روزشمارها و نش��انه ها و نمادهاي اين آثار را ببیند 
و مورد بررسي قرار دهد. مدير اس��بق موزه هنرهاي معاصر تهران در 
پاسخ به اين پرسش كه چرا تاكنون چنین اقدامي صورت نگرفته است، 
توضیح داد: يكي از علل اصلي اين موضوع اين است كه ما موزه اي به نام 
انقالب اسالمي نداريم. موزه دفاع مقدس وجود دارد، اما بیشتر جنبه 
نظامي دارد. ما نیازمند موزه اي دائمي در اين حوزه هستیم تا بتوانیم 
آثاري را كه در گنجینه مراكز فرهنگي وجود دارد به همراه آثار موجود 

در گنجینه شخصي هنرمندان به نمايش بگذاريم.

هنرمند تصويرگر كشورمان مطرح كرد
آثار انقالبي را از گنجينه ها خارج كنيد!

 اين همه داستان جنگی
 بفرماييد اقتباس كنيد!
 در حالي كه ادبيات داستاني دفاع مقدس غني است 

اما سينما و هنرهاي نمايشي همچنان در اقتباس از داشته هاي ادبي اين حوزه سر باز مي زنند

    مصطفي شاه كرمي 
س�خنان روز گذش�ته رهبر معظ�م انقالب 
در رابط�ه با توجه بيش�تر به ادبي�ات دفاع 
مقدس ب�ه عنوان بس�تر اصل�ي گونه هاي 
متنوع ادبي و نيز لزوم توليد نمايشنامه هاي 
متنوع و اقتباسي مطالبه تازه اي نيست اما 
سازمان سينمايي وزارت ارشاد و حتي مراكز 
و نهادهاي انقالبي درگير توليد فيلم، رغبتي 
به درياي غني ادبيات دفاع مقدس نش�ان 
نمي دهند و همين بي اعتنايي منجر به تنزل 
كيفيت آثار دفاع مقدس در هنرهاي نمايشي 
به خصوص عرصه سينما و تئاتر شده است. 
بس��یاري از كتاب هاي دفاع مقدسي كه از آنها 
به عنوان ادبیات پايداري ياد مي ش��ود، بنیه و 
ظرفیت تبديل شدن به آثار نمايشي و سینمايي 
را دارند، كما اينكه در طول 40سال گذشته و در 
مقاطع مختلف كسب جايگاه پرفروش ترين و 
پر مخاطب ترين آثار سینمايي كشورمان متعلق 

به آثار دفاع مقدسي است. 
تقريظ نگاري رهبر معظم انقالب بر آثار حوزه 
ادبیات پايداري با نوشتن جمالت پراحساس 
ناظر بر محتواي آثار و تقدي��ر از رويكرد و قلم 
نويسندگان كه از سال 1370 شمسي آغاز شده 

است بر كسي پوشیده نیست. 
در میان آثاري كه مفتخر به كس��ب تقريظ از 
مقام معظم رهبري ش��ده اند، آثار پرجاذبه اي 
وجود دارن��د كه در مورد اقش��ار مختلف مردم 
باالخص جوان��ان، دختران و زنان كش��ورمان 
اس��ت كه توانايي بالقوه اي براي تبديل به آثار 
نمايش��ي و س��ینمايي دارند كه موفقیت آثار 
سینمايي مانند فیلم »ش��یار 143« در جذب 
مخاطب و فروش قابل اعتنايش، شاهدي بر اين 
مدعاست. در اين نوشتار به بخشي از آثار غني 
ادبیات داس��تاني در حوزه دفاع مقدس اشاره 
مي كنیم، با ابراز امیدواري در اين باره كه مديران 
سینمايي نهادهايي كه بودجه هاي فرهنگي را در 
دست دارند به اين داشته ها توجه كنند و نقش 
ادبیات در تولید يك اثر نمايشي خوب را بیشتر 
بشناسند و به كار گیرند. چه بسیار آثار سینمايي 
كه با دس��ت و دلبازي مالي در چند دهه اخیر 
ساخته شده كه به دلیل ضعف در داستانگويي 
در ارتباط گیري با مخاطب ناموفق بوده است؛ 
آثاري كه به لحاظ تكنیك ه��اي كارگرداني و 

طراحي صحنه چش��م نوازند اما در روايتگري 
و ديالوگ نويس��ي از نقصان و ضعف شديد رنج 
مي برند و مدام تولید اين آثار بدون توجه به نقاط 

ضعف و رفع آنها تكرار مي شود. 
     »دختر شينا«

كتاب »دختر شینا« از آثار با موضوع خاطرات 
زنان اس��ت كه با قلمي روان به روايت زندگي 
قدم خیر محمدي كنعان همسر سردار شهید 
حاج س��تار ابراهیمي مي پردازد كه در س��ن 
22سالگي، همسرش به ش��هادت رسیده و با 
وجود پنج فرزن��د، ازدواج نك��رده و به تنهايي 
فرزندانش را بزرگ كرده است. اين اثر را بهناز 
ضرابي زاده به رشته تحرير درآورده است. نكته 
جالب در رابطه با اين كتاب اينكه فیلمنامه اي 
قابل دفاع از اين اثر توس��ط نرگس آبیار تهیه 
شد و قرار بود با كمك برخي مراكز و نهادهاي 
انقالبي ساخته ش��ود كه متأس��فانه اين مهم 
محقق نش��د و فعاًل فیلمنامه اي��ن اثر در حال 

خاك خوردن است. 
     »گلستان يازدهم«

»گلس��تان يازدهم« خاطرات زهرا پناهي روا، 
همسر سردار ش��هید علي چیت س��ازيان، به 
قلم بهناز ضرابي زاده اس��ت. اين كتاب با زباني 
صادقانه به شرح زندگي يك  سال و هشت ماهه 
مشترك ش��هید چیت س��ازيان و همسرشان 
پرداخته است؛ فرماندهي كه در جبهه به دلیل 
مهارت هاي رزمي و ش��جاعتش ب��ه »عقرب 
زرد« معروف بود، در خانه با مادر و همس��رش 
به اندازه اي با مهر و محب��ت رفتار مي كرد كه 
گويي اين قلب رئوف هیچ گاه سابقه حضور در 
حرب و قتال را نداشت. »گلستان يازدهم« به 
زيباترين شكل توانسته  است قسمت مهمي از 
نیمه پنهان زندگي ش��هید چیت سازيان را به 

مخاطبان معرفي كند. 

     »فرنگيس«
خاطرات فرنگیس حیدرپور اثر برگزيده جايزه 
كتاب س��ال دفاع مقدس به قلم مهناز فتاحي 
اس��ت كه به روايت خاطرات زني شجاع كه در 
مقام دفاع توانست سرباز دش��من را اسیر كند 
و نیروي دش��من را به خاك و خون بكش��اند، 
مي پردازد. رهبر انقالب در سفرشان به كرمانشاه 
به اين بانوي بزرگ اش��اره كرده بودند و بر ثبت 
خاطراتش تأكید داشتند. فرنگیس در زمان آغاز 

جنگ تحمیلي يك دختر جوان 18ساله بود. 
     »تپه هاي الله سرخ«

اين اثر نخستین كتابچه مستقل منتشر شده 
درباره زندگي »س��هام خیام« اس��ت. در اين 
پژوهش كه بر اساس مصاحبه شفاهي با پدر، 
مادر، خواهر و ش��اهدان عیني شهادت سهام 
خیام و مراجعه به برخي اس��ناد آرش��یوهاي 
منتشر نشده و كتاب ها و مجالت انجام گرفته، 
زندگي كوتاه اين دانش آموز 12ساله كه در سال 
1359 در هويزه و با اصابت گلوله به پیشاني به 

شهادت رسیده است، روايت مي شود. 
     »دا«

در اين كتاب س��یده زهرا حس��یني خاطرات 
خود از روزهاي مقاوم��ت و روزهاي پس از آن 
را با جزئي ترين موارد رواي��ت مي كند تا آنجا 
كه اين گونه جزئي نگ��ري و بیان لحظه لحظه 
وقايع باعث شده تا بسیاري آن را رمان بنامند، 
حال آنكه اين كتاب سراسر خاطرات واقعي و 
حقیقي سیده زهرا از آن روزهاست. راوي در آن 
روزها تنها 17سال داشته و اهمیت اين كتاب 
شايد در اين باشد كه وقايع جنگ ما براي اولین 
بار از زاويه ديد يك دختر نوجوان روايت شده 
است؛ خاطراتي كه راوي حدود 20سال آنها را 
در درون سینه خود همچون يك راز حفظ كرد 

و حرفي از آن نزد. 
     »من زنده ام«

كتاب هاي زيادي هس��تند كه ح��ال و هواي 
دفاع مق��دس را زنده مي كنن��د، همانطور كه 
تعداد قاب��ل توجهي كتاب، به نق��ش زنان در 
دفاع مقدس مي پردازند، از میان اين كتاب ها 
برخي هم به زندان ها و اردوگاه هاي عراق سرك 
كشیده اند تا روايتگر، حال و روز اسراي ايراني 
در دوران سخت اسارت باش��ند، اما بین همه 
اين كتاب ها شايد خیلي كم باشند آنهايي كه 
دوران اس��ارت زنان ايراني در چنگال بعثي ها 
را به تصوير بكش��ند. خواندن حكايت اسارت، 
رنج ها، امیدها و تالش هاي يك دختر 17ساله 
ايراني در طول چهار سال اسارت در عراق آنقدر 
جذابیت دارد كه بتوان كتاب را تند و تند ورق 

زد و كلماتش را بلعید. 
اين آثار تنها بخش اندكي از ده ها اثري است كه 
مي توان به عنوان محتواي بالقوه براي تولید و 
نوشتن نمايشنامه هاي جذاب، گیرا و سرشار از 
هیجان از آنها نام برد كه به دلیل محتواي ويژه 
و ابعاد شخصیتي گوينده همه مؤلفه هاي يك 
داستان و نمايشنامه دراماتیك را دارا هستند و 
نیازمند توجه جدي مسئوالن و فعاالن حوزه 
فرهنگ و هنر ب��راي تبديل به آث��اري فاخر و 

ماندگار مي باشند.

چه بسيار آثار سينمايي كه با دست 
و دلبازي مالي در چند دهه اخير 
س��اخته ش��ده كه به دليل ضعف 
در داس��تانگويي در ارتباط گيري 
ب��ا مخاط��ب ناموفق بوده اس��ت

اميني: بعضي مي گويند كاش »شهريار« 
براي جنگ شعر نمي گفت! 

م�ا در رس�انه ها نباي�د آدم ه�اي ب�زرگ را ب�ا ذه�ن و دي�د خودمان 
كادربن�دي كني�م. بعض�ي مي گوين�د كاش اس�تاد ش�هريار آن چند 
ش�عر را درباره جنگ نمي گفت. اين س�خن انس�ان هاي سطحي است، 
گويي در مقاب�ل يك ك�وه بايس�تيم و فقط بخش�ي از ك�وه را ببينيم. 
چهل و نهمین مراسم شب شاعر، ويژه استاد محمدحسین بهجت تبريزي )شهريار( 
 و تجلیل از مدافعان س��المت با حفظ پروتكل هاي بهداش��تي در نخلستان سازمان 
هنري - رسانه اي اوج با حضور شاعراني چون محمود اكرامي فر، اسماعیل امیني، ناصر 
فیض، بهروز قزلباش و كامران شرفشاهي برپا شد. بهروز قزلباش شاعر و روزنامه نگار 
و منتقد ادبي در ابتداي برنامه با بیان اينكه شهريار غزل سرا بود و تجربیات نیمايي او 
به منزله تأيید كار و حركت نیما محسوب مي شد، عنوان كرد: شهريار در شعر تركي 
خود نیماي ديگري بود كه راه هاي تازه اي را براي ادبیات و زبان تركي گشود و گستره 
قالب هاي شعر تركي را از قالب هاي محلي و كالسیك عبور داد و آن را وسعت بخشید. او 
در ادامه گفت: آن قدر كه در اشعار تركي شهريار هويت ملي و ايراني بودن اهمیت دارد، 
شايد هیچ عنصر ديگري به اين قوت و قدرت خودنمايي نكند. در ادامه برنامه اسماعیل 
امیني شاعر و پژوهشگر برجسته كشورمان به اهمیت ش��عر با زبان تركي پرداخت و 
گفت: گمان مي كنم تمام جناح بندي ها و سیم خاردار كشیدن ها براي آدم هاي سطحي 
است. ما در رسانه ها نبايد آدم هاي بزرگ را با ذهن و ديد خودمان كادربندي كنیم. من 
مي بینم بعضي مي گويند كاش استاد شهريار آن چند شعر را درباره جنگ نمي گفت. 
اين سخن انسان هاي سطحي است، مثل اين است كه ما در مقابل يك كوه با عظمت 
ايستاده ايم و فقط بخشي از آن كوه را مي بینیم و بر زبان مي آوريم. استاد شهريار بزرگ تر 

از آن چیزي است كه بخواهیم سطحي و غیرتخصصي در موردش صحبت كنیم.

نگاهي به كتاب »وقتي سفر آغاز شد«
 ميني مال هايي از جنگ 

وقتي سفر آغاز شد كوشش��ي اس��ت براي بهتر ديده شدن و 
بهتر خوانده ش��دن خاطرات رزمندگان در جنگ. معموالً در 
كتاب هايي كه مستقاًل يا مشتركاً به خاطرات و زندگینامه هاي 
رزمندگان دوران جنگ پرداخته اس��ت به مطالب و متن هاي 
طوالني برمي خوريم كه مطالعه اش وقت زيادي را از خوانندگان 
مي گیرد اما اي��ن بار انتش��ارات صرير به هم��ت رقیه كريمي 
دس��ت به كار جالبي زده و خاطرات 143رزمنده شهید دفاع 
مقدس را به صورت داس��تانك هايي میني مال درآورده تا هم 
خواندن آن ب��راي مخاطب راحت تر باش��د و هم وقت كمتري 
از او بگیرد. معروف اس��ت كه وسايل عمومي نقلیه مثل مترو و 
اتوبوس و تاكسي و سالن هاي انتظار بهترين مكان براي خواندن 
داستان هاي میني مال هستند. در اين میني مال ها رقیه كريمي 
با كنكاش و تحقیق از زندگي شهدا بي آنكه به كل زندگي آنها 
بپردازد، فقط برش��ي كوتاه در حد چهار تا پنج خط از زندگي 
آنها را به صورت داستانك در كتابش آورده است كه همان چند 
سطر در كمترين حجم باعث مي شود مخاطب با احساسات و 
روحیات آن رزمنده ها آشنا شود. نكته جالب توجهي كه در اين 
خاطرات واقعي به چشم مي خورد اين است كه اكثر رزمندگاني 
كه مؤلف به خاطرات آنها در جبهه پرداخته دانش آموز هستند و 
كمتر از 17سال دارند و آنطور كه از شواهد متن كتاب پیداست، 
نوجوان هستند. چون رزمندگاني كه در اين كتاب از خاطرات 
آنها گفته شده بعضي ازآنها قدوقامتشان به بلنداي يك اسلحه 
ژ3 اس��ت و برخي به خاطر اينكه بتوانند داوطلب عازم جبهه 
شوند، روي صندلي اتوبوس كیف مدرسه ش��ان را گذاشته اند 
تا قدشان بلندتر نشان داده ش��ود و بعضي ها هم براي لورفتن 
اثر انگشت به جاي انگشت س��بابه از انگشت شست پا استفاده 
كرده اند. در صورتي كه چه در مقدمه و چه در پايان داس��تان 
هیچ اش��اره اي به نوجوان بودن شهداي اين كتاب نشده است، 
اينكه در پايان هر داستانك و در منابع و مأخذ آخر كتاب،  به جز 
نام اين 143شهید رزمنده آورده ش��ده است اما نكته اي كه به 
زيباتر شدن داستان در طبقه بندي آن كمك شاياني مي كرد، 
اين بود كه  اي كاش دست كم نوشته هاي اين كتاب به دو قسمت 
از خاطرات رزمنده هاي كم سن و س��ال و نوجوان و رزمندگان 
بزرگسال تقسیم مي شد، هر چند نثر روان و ساده داستان ها و 
شیوه نگارش اين كتاب باعث ش��ده تا تمام گروه هاي سني با 
آن ارتباط بگیرند. در اينجا بد نیس��ت، به عنوان مثال يكي از 
داستانك هاي اين كتاب را با هم مرور كنیم تا هم با نوع نوشته ها 
و هم با چارچوب نگارشي اين داستان ها آشنا شويم. كتاب در 

164صفحه با قطع رقعي در اختیارعالقه مندان قرار دارد. 
به مسئول اعزام گفت: مي خوام برم جبهه. 

پرسید: شما محصلید؟ 
گفت بله!

بلند شد و صورتش را بوسید. 
- من به جاي تو مي جنگم. تو درس هايت را بخوان كه آينده ساز 

انقالبي...

رامين جهان پور     نقد کتاب


