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كارگردان پيشكسوت در گفت وگو با »جوان«:

رشد دستمزد بازيگران 
تناسب توليد را برهم زده است

و  بي منط�ق  رش�د 
افسارگسيخته دستمزد     گفت و گو

تعداد مح�دودي بازيگر 
كه با اين ش�رايط، دس�تمزد باالي يك ميليارد تومان 
دريافت مي كنند، تناس�ب توليد را از بين برده اس�ت. 
منوچهر مصی��ري كارگردان پیشكس��وت ب��ا بیان اين 
مطلب به »جوان« گفت: اهالي سینما در اين سال ها و به 
خصوص در هشت ماه اخیر با مشكالت و گرفتاري هاي 
زي��ادي به وي��ژه در بحث معیش��تي مواجه هس��تند و 
متأسفانه چش��م انداز روش��ني هم براي بهبود اوضاع به 

چشم نمي خورد. 
اين سینماگر به اين نكته اشاره مي كند كه حتي قبل از 
كرونا هم فروش اغلب فیلم ها رضايت بخش نبود و كرونا 
هم اين مسئله را تش��ديد كرد و سالن هاي سینما را هم 
به تعطیلي كش��اند و بیكاري و بي پولي اهالي سینما به 

پايین ترين حد ممكنش رسید. 
     ناكارآمدي صندوق هنر براي هنرمندان

كارگردان فیلم خاطره انگیز »تش��كیالت« با اش��اره به 
كمبودهاي حمايتي از اهالي هنر عنوان كرد: متأسفانه 
هیچ حمايت مطلوبي را شاهد نیس��تیم و اخیراً هم كه 
معلوم ش��ده حق بیمه تكمیلي درمان هنرمندان را دو 

برابر كرده اند. 
آخر اين چه جور كار صنفي اس��ت؟ مگ��ر صندوق هنر 
راه نینداختند كه در مواقع بحران به دادمان برس��ند و 
مگر كلي خرج س��االنه همین صندوق نمي كنند؟ پس 
چرا حین بروز اتفاق��ي مانند كرونا اي��ن صندوق به داد 

هنرمندان نمي رسد و به  جاي تس��هیل شرايط ناگهان 
هزينه بیمه تكمیلي را دو برابر مي كند؟

كارگردان »ازدواج صورتي« با اش��اره به ركود دامنگیر 
تولی��د در بخ��ش خصوصي گف��ت: رش��د بي منطق و 
افسارگس��یخته دس��تمزد تعداد محدودي بازيگر كه با 
اين شرايط، دس��تمزد باالي يك میلیارد تومان دريافت 
مي كنند، تناسب تولید را از بین برده است و باعث شده 
اصاًل بخش خصوصي نتواند فیلمي تولید كند. كرونا هم 
كه آمد و اوضاع را بدتر كرد، چون ريسك تولید در شرايط 
كرونا هم باالتر رفته و اصاًل صالح نیست يك گروه چند 

صد نفره را براي تولید فیلم دور هم جمع كرد!
مصیري با تأكید بر اهمیت ورود تلويزيون به مش��كالت 
جامعه هن��ري ادام��ه داد: تلويزيون مانند قبل س��واي 
برنامه هاي خبرمحور پزشكي درباره هشدار شیوع كرونا 
هیچ برنامه ريزي خاصي انجام نداده است، در حالي كه 
وظیفه رسانه ملي اس��ت كه به دغدغه هاي آحاد جامعه 
و به  خصوص اهال��ي فرهنگ در دوران كرون��ا بپردازد. 
چرا تلويزيون در كنار نقد فیلم به نقد ش��رايط اقتصادي 

بیرحمانه اي كه بر اهالي هنر تحمیل شده نمي پردازد؟
كارگ��ردان »آخرين خون« خاطرنش��ان كرد: ش��رايط 
تولید در س��ینما خیلي عجیب شده اس��ت، چون فقط 
عده اي خاص مش��غول كارند و مدام ه��م كار مي كنند 
ولي پیشكسوت ها اغلب بیكارند. عجیب است كه مدير 
برنامه ه��اي بازيگ��ران، تهیه كنن��ده ش��ده اند و با پول 
اپراتوره��اي تلفن همراه، پش��ت س��ر هم فیل��م تولید 
مي كنن��د ولي تهیه كنندگان كاركش��ته مدت هاس��ت 

بیكارند. 
منوچهر مصیري با انتقاد از س��اختار مديريتي س��ینما 
گفت: واقعاً مديران براي اهالي س��ینما در اين هش��ت 
ماه كرونايي چه كرده اند؟ حتي نتوانس��ته اند حق بیمه 
تكمیلي درمان آنها را براي همین امسال رايگان كنند و 
مدام مي گويند بودجه نداريم. اگر بودجه ندارند چرا مدام 

جشنواره برگزار مي كنند. 
اين كارگردان درباره چگونگي بهبود وضعیت اهالي هنر 
گفت: واقعاً به اقدامي انقالبي در زمینه ارتقاي معیشت 
هنرمندان نیاز داريم و نیاز است نهادهاي باالدستي وارد 

میدان شده و كاري براي هنرمندان كنند.

    نگارگری

كتاب »ن�گارش و ويرايش مت�ون سياس�ي« تأليف دكتر 
ابراهيم برزگر به تازگي به همت س�ازمان مطالعه و تدوين 
كتب علوم انس�اني دانش�گاه ها )س�مت( منتش�ر ش�د. 
به گزارش »جوان« كتاب »نگارش و ويرايش متون سیاس��ي« 
تألیف دكتر ابراهیم برزگر اس��تاد تمام علوم سیاس��ي دانشگاه 
عالمه طباطبايي به همت پژوهش��كده تحقیق و توس��عه علوم 
انساني س��ازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها 
)سمت( و همكاري شوراي تخصصي تحول و ارتقاي علوم انساني 
شوراي عالي انقالب فرهنگي منتشر ش��د. مخاطب هدف اين 
كتاب، دانشجويان رشته علوم سیاسي و روابط بین الملل هستند. 
نويسنده در اين كتاب با استفاده از دانش تولید شده صاحبنظران 
ادبیات فارسي و ويراس��تاري، آن دانش را در خدمت مخاطبان 
علوم سیاس��ي قرار داده و به كاربرد آن در متون علوم سیاس��ي 
توجه داشته و به نوعي بین نگارش، ويراستاري و علوم سیاسي 
پیوند برقرار كرده است. فصل اول كتاب درباره فلسفه وجودي اين 
درس نوبنیاد و اهمیت آن در مهارت افزايي و چیستي ادب فارسي 
و تعامل آن با تحوالت سیاسي و ويراستاري در سیاست و زبان 

ديپلماتیك سخن مي گويد و وجه غالب آن سیاسي است. 
فصول دوم و س��وم درباره ش��یوه خط و امالي فارسي درست 
كلمات و واژه هاي متشابه و نیز مواردي چون كاربرد نادرست 
فعل، حرف و جمله بح��ث مي كند و تا ح��دودي با مثال هاي 
سیاسي، علوم سیاسي سازي شده است. در واقع در فصل دوم 
مباحث صرفي واژگان و در فصل سوم مباحث نحوي و دستور 
زبان بررسي شده اس��ت. در فصل چهارم به پاراگراف نويسي، 

ويرايش عنوان و گزارش سیاستي و در فصل پنجم با وجه غالب 
سیاسي و فصول دوم و سوم با وجه غالب ادبیات فارسي تدوين 
شده، با اين همه نويسنده كوشیده است در همین دو فصل دوم 
و سوم هم در ظرف ادب فارسي، مظروف سیاسي بريزد و تا حد 

امكان شواهد و مثال هاي سیاسي براي موضوعات بیاورد. 
مؤلف در مورد اين اثر مي نويس��د: از تابستان سال13۷۰ كه با 
ويراستاري آشنا شده ام، تاكنون حدود سه دهه با آن زيسته ام 
و در كارهاي آماده س��ازي كتب درسي، ارزيابي پايان نامه هاي 
دانشجويي و نگارش كتب و مقاالت شخصي با آن مرتبط بوده ام. 
بارها اعجاز ويرايش را دي��ده ام كه متن اولیه كتاب ها چگونه با 
ويراستاري دگرگون مي شود و ارتقا مي يابد و خواندني مي شود. 
ويراستاران هستند كه كتاب ها را آراس��ته و پیراسته و خوانا و 
روان مي كنند. ويراستاري در هر رشته اي، مهم و ضروري است. 
آموزش ويراستاري براي هر دانش��جو و براي نگارش كارهاي 

كالسي و به ويژه پايان نامه نويسي ضروري است. 

  »نگارش و ويرايش متون سياسي« 
منتشر شد

س�هراب س�پهري س�ال ها پيش در نام�ه اي ب�ه احمدرضا 
احمدي نوش�ته اس�ت: اي�ران مادره�اي خ�وب و غذاهاي 
خوش�مزه و روش�نفكران ب�د و دش�ت هاي دلپذي�ر دارد. 
در صفحه احمدرضا احمدي كه زير نظر دختر اين شاعر اداره مي شود، 
نامه سهراب سپهري به اين شاعر منتشر شده كه از شهر نیويورك و 
نبود درخت و بركه و قناري مي نالد: »احمدرضاي عزيز، من به شدت 
در اين ش��هر مانده ام. آن هم در اين ش��هر بي پرنده و نادرخت. هنوز 
صداي پرنده نشنیده ام )چون پرنده نیست، صدايش هم نیست.( در 
همان امیرآباد خودمان توي هر درخت نارون يك خروار جیك جیك 
بود. غصه نبايد خورد و بايد راه رفت و نگاه كرد به چیزهاي سرراه. مثل 
بچه هاي دبستاني كه ضخامت زندگي  شان بیشتر است ولي بايد قانع 
بود و من هس��تم. مثاًل يك چهارم قارقار كالغ براي من بس اس��ت. 
يادم هست به يكي نوشتم: چهارس��وم قناري را مي شنوم. مي بیني، 
قانع تر شده ام. راست است كه حجم قارقار بیشتر است، ولي در عوض 
خاصیت آن كمتر اس��ت. مادرم مي گفت قارقار براي بعضي از دردها 

خاصیت دارد.« 
در ادامه نامه سهراب آمده است: »من روزها نقاشي مي كنم. هنوز روي 
ديوارهاي دنیا براي تابلو جا هست. پس تندتر كار كنیم. بايد كار كرد 
ولي نبايد دود چراغ خورد. اينجا دودهاي زبرتر و خالص تري هس��ت. 
دودهاي بادوام و آب ن��رو. در كوچه كه راه م��ي روي، گاه يك تكه دود 
صمیمانه روي شانه ات مي نش��یند و اين تنها ماليمت اين شهر است، 
وگرنه آن جرثقیل كه از پنجره اتاق پیداست، نمي تواند صمیمانه روي 
شانه كسي بنشیند. اصاًل برازنده جرثقیل نیست. اگر اين كار را بكند به 
اصالت خانوادگي خود لطمه زده است. توي اين شهر نمي شود نرم بود و 
حیا كرد و تهنیت گفت. نمي شود تربچه خورد. میان اين ساختمان هاي 
سنگین، تربچه خوردن كار جلفي است. مثل اين است كه بخواهي يك 
آس��مانخراش را قلقلك بدهي. بايد رسوم اينجا را شناخت. من نقاشي 
مي كنم، ولي نقاشي من نسبت به گالري هاي اينجا مورب است. نقاشي 
از آن كارهاست. پوست آدم را مي كند و تازه طلبكار است ولي نبايد به 
نقاشي رو داد، چون س��وار آدم مي ش��ود. من خیلي ها را ديده ام كه به 
نقاشي سواري مي دهند. بايد كمي مسلح بود و بعد رفت دنبال نقاشي. 
گاه فكر مي كنم شعر مهربان  تر است. ولي نبايد زياد خوش خیال بود. من 
خیلي ها را شناخته ام كه از دست شعر به پلیس شكايت كرده اند. بايد 
مواظب بود. من شب  ها شعر مي خوانم. هنوز ننوشته ام. خواهم نوشت. 
من نقاشي مي كنم. شعر مي خوانم و يكتايي را مي بینم. غذاهاي مادرم 
چه خوب بود. تازه من به او ايراد مي گرفتم كه رنگ سبز خورش اسفناج 
چرا متمايل به كبودي است. آدم چه دير مي فهمد. من چه دير فهمیدم 
كه انسان يعني عجالتاً. ايران مادرهاي خوب دارد و غذاهاي خوشمزه و 

روشنفكران بد و دشت هاي دلپذير/ نیويورك، سوم رمضان.«

دلتنگي از نيويورك در نامه سهراب به احمدرضا احمدي منتشر شد
مادرهاي خوب، غذاهاي خوشمزه و روشنفكران بد ايراني

 »پليس خوب« در سينما 
پرفروش تر  از  »پليس بد«

 »پليس جوان« »سرنخ« و »شليك نهايي« آثاري بودند كه در ارائه چهره اي مقتدر و مردمي از پليس 
موفق عمل كردند اما آثاري هم بودند كه پليس را عنصري مقابل جامعه تصوير مي كردند

     مصطفي شاه كرمي
از ابت�داي انقالب تاكن�ون س�يماي پليس در 
س�ريال ها و فيلم هاي ايراني ف�راز و فرودهاي 
زيادي را تجربه كرده اس�ت. به مناسبت هفته 
پليس و نيروي انتظامي مروري داريم بر سيماي 
پليس در آثار نمايشي ايران طي چند دهه اخير. 
شايد »بازجويي يك جنايت« كه ابتداي دهه 6۰ 
توسط محمدعلي سجادي ساخته شد، جزو اولین 
آثار در ژانر پلیسي معمايي باشد كه پس از انقالب 
ساخته شد. در اين فیلم كه قالبي معمايي دارد يك 
بازپرس جوان پس از پیدا شدن جسد كارخانه داري 
به نام هدايت نیا در زباله داني اطراف ش��هر س��عي 

مي كند تا راز قتل اين شخص را كشف كند. 
    از نيش تا آواز قو

ساخت فیلم ها و  س��ريال هاي پلیسي پس از پايان 
جنگ تحمیل��ي كه ژانر س��ینماي دفاع مقدس و 
آثار ساخته شده در اين زمینه در صدر آثار جذاب 
و پرفروش سینمايي بود، با تمركز بر ساخت آثاري 
در زمینه درگیري هاي مأموران انتظامي و امنیتي 
در عرصه مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ آثار 
جذابي مثل  »تاراج«،»نیش« و چندين فیلم ديگر 
ساخته شد. در همین ايام سريال »آيینه عبرت« 
نیز يكه تاز مديوم تلويزيون بود. با ورود به سال هاي 
میاني و پاياني دهه۷۰ روند جان گرفتن تولیدات در 
ژانر پرمخاطب و جذاب پلیسي و امنیتي به سرعت 
افول كرد تا جايي كه فیلم هايي چون »صحنه جرم، 
ورود ممن��وع«، »مخمصه«، »چه��ره به چهره«، 
»مومیاي��ي3«، »آواز قو«، »كارن��اوال مرگ« و... 
جزو تك مضراب هايي بودند كه در اين قالب نواخته 
مي شد. نكته قابل اعتنا در مورد اين آثار اين بود كه 
فیلمساز س��عي مي كرد آن را به توبه نامه اي براي 
مأموران و نیروهاي انتظامي و امنیتي در مواجهه 
با قانون شكنان و كساني كه امنیت رواني و اخالقي 
جامعه را به مخاطره انداخت��ه بودند، تبديل كند. 
فیلم »آواز ق��و« از همین نمونه هاس��ت كه در آن 
مخاطب با پلیسي كتك خور و بي عرضه مواجه است 
كه مسبب خالفكاري هاي يك جوان قانون شكن 
نمايش داده مي ش��ود. حالت ديگ��ري كه در اين 
آثار از پلیس ارائه مي شد، نمايشي احمقانه از يك 
ش��خص كندذهن با اقداماتي ابلهانه بود كه تحت 

عنوان كارآگاه پلیس طراحي شده بود. 
    ظلم سينمايي به پليس

پرداخت غیرواقعي به پلیس و فش��ل نشان دادن 

اين نیرو در برخي آثار سینمايي همچون »اسب 
حیوان نجیبي است« باعث شكسته شدن هیمنه 
و اقتدار پلیس در اذهان مخاطبان شد. اين اتفاق 
در فیلم هاي ديگري مانند »آينه هاي روبه رو« به 
كارگرداني نگار آذربايجاني و »پل چوبي« ساخته 
مهدي كرم پور  ادامه پیدا كرد و در اغلب اين آثار 
حضور پلیس، به جاي امید و امنیت آفريني مايه 
بر هم خوردن آرامش افراد جامعه بود. پلیس هايي 
عصباني و پرخاشگر كه ضمن تندخويي بالوجه 
و بدون دلی��ل در مواجهه با م��ردم مثل آدم هاي 
عق��ده اي رفت��ار مي كردن��د از پلیس س��یمايي 

ضدمردمي ارائه مي كرد. 
    خط شكن مثل »همسر« فخيم زاده

در حالي كه مخاطب با تولید آثار سینمايي ضعیف 
و سخیف مواجه بود آثار برخي كارگردانان از جمله 
مهدي فخیم زاده با رويكردي مسئولیت شناسانه تر 
درباره نق��ش پلیس خودنمايي كرد. »همس��ر« 
فیلمي بود كه اتفاقاً عن��وان پرفروش ترين فیلم 
سال را نیز به دس��ت آورد و در آن يك زن پلیس 
قهرمان فیل��م ب��ود. فیلم ها و س��ريال هايي كه 
مهدي فخیم زاده آنها را كارگرداني كرده به دلیل 
اس��تفاده مناس��ب از عناصر دراماتیك در صدر 
بهترين هاي اين ژانر محس��وب مي شوند، ضمن 
اينكه در آثار س��اخته شده توس��ط فخیم زاده، 
مخاطب با تصاويري از پلیس روبه رو مي شود كه 
ضمن داشتن مؤلفه مردمي بودن، نیرويي قوي، 
بازدارنده و مقتدر در مسیر اجراي قانون و پیگیر 

حفظ حقوق شهروندي عامه مردم است. 
فیل��م »همس��ر« ب��ه كارگرداني و نويس��ندگي 
فخیم زاده اولین اثر سینمايي است كه سال۷2 با 
نمايش يك پلیس زن در ايفاي نقش ضابط بودن 
اين نیرو ضمن نمايش چهره اي مقتدر از پلیس، 
محسنات و الزامات حضور زنان در بدنه نیروهاي 
انتظامي را به خوبي نشان داد. در اين فیلم نسرين 

مقانلو ايفاگر نق��ش اولین پلیس زن س��ینماي 
كشورمان به دنبال دس��تگیري قاچاقچیان دارو 
و كس��اني بود كه به جاي توزيع اقالم دارويي در 
بین داروخانه ها آنها را با چند برابر قیمت به فروش 

مي رساندند. 
در ابتداي دهه۷۰ س��ريال »ش��لیك نهايي« به 
كارگرداني محس��ن ش��اه محمدي نی��ز به دلیل 
 داش��تن مؤلفه ه��اي مه��م و ش��اخص ي��ك اثر 
پلیس��ي- معمايي در كنار بهره ب��ردن از عناصر 
دراماتیك توانست ارتباط خوبي با مخاطبان برقرار 
كند و جزو موفق ترين س��ريال هاي تلويزيوني در 
ژانر پلیس��ي گردد. »ش��لیك نهايي« به موضوع 
رسیدگي به پرونده هاي قتل و جنايت مي پرداخت 
كه از جمله س��ريال هاي پلیس��ي برجس��ته و به 
يادماندني دهه۷۰ به حساب مي آيد. داستان اين 
مجموعه  تلويزيوني كه در سال 13۷4 از شبكه اول 
ايران پخش شد در مورد يك مأمور پلیس به اسم 
»سرگرد كالني« )با بازي داريوش فرهنگ( است 
كه مأمور پیگیري و دس��تگیري باندي حرفه اي 
مي ش��ود كه همه نوع خالفي از قتل و آدم ربايي 
تا قاچاق را انجام مي دهد. سرگرد كالني به ناچار 
از طريق عواملي، وارد باند ش��ده و با جعل اسناد، 
اطالعاتي به دست مي آورد. رئیس باند، از هويت 
واقعي س��رگرد كالني مطلع ش��ده و محل تحت 
مراقب پلیس را به  موقع، ترك مي كند اما در انتها، 

اعضاي باند قاچاق دستگیر مي شوند. 
    از »س�رنخ« و »پليس جوان« تا »هوش 

سياه«
از جمله سريال هاي موفق و جذاب ديگري كه در 
ژانر پلیسي معمايي ساخته شد مي توان به آثاري 
از جمله سريال »سرنخ« و سه گانه »كالنتر« نام 
برد. س��ريال »پلیس جوان« نیز در اواخر دهه۷۰ 
توانست مخاطبان زيادي را پاي تلويزيون بنشاند. 
مخاطب در سريال كالنتر با يكسري پرونده مواجه 
بود كه برخي از آنها براي اولین ب��ار در تلويزيون 
مطرح مي شد؛ مسائلي مانند فرار دختران به دلیل 
سختگیري هاي غیرمنطقي والدين و اطرافیان يا 
مسئله مهم قاچاق اعضاي بدن انسان ها كه تا آن 

روز در هیچ سريالي به آنها پرداخته نشده بود. 
اگر چه در بین آثار تلويزيوني سريال هاي موفقي 
مانند هوش س��یاه، بي صدا فرياد كن، حس سوم، 
خواب و بیدار، ساختمان 85، كارآگاهان، ماتادور 
و چندين نمونه ديگر بوده ايم اما آثار ضعیفي هم 
وجود دارند كه در رس��اندن پی��ام امنیت و اقتدار 
پلیس الكن و نارسا بودند. نكته قابل تأمل در اين 
بین مسیر افول گرايانه اي است كه اين ژانر جذاب 
و مخاطب پس��ند در س��ینما و تلويزي��ون تجربه 
كرده اس��ت. برخالف پیشرفت هاي تكنولوژيكال 
و بیشتر شدن سهم تصاوير رايانه اي هر چه جلوتر 
آمديم، هم از لحاظ قصه پردازي و هم از نظر ارائه 
تصويري مقتدر از پلیس هر دو مديوم س��ینما و 
تلويزيون، نس��بت به آنچه بايد صورت مي گرفت 
دچار پسرفت ش��ده اند. به نظر مي رسد مسئوالن 
هنري و به خصوص مدي��ران ناجي هنر به عنوان 
بازوي فرهنگي و هنري پلیس ب��ا میدان دادن به 
عناصر خوش فكر و با سلیقه اي كه قلم نويسندگي و 
توان كارگرداني قابل قبولي دارند جان دوباره اي به 

پیكر اين ژانر پرجاذبه و مخاطب پسند بدهند.

»همس��ر« فيلم��ي ب��ود كه 
اتفاقًا عنوان پرفروش ترين 
فيل��م س��ال را نيز به دس��ت 
زن  ي��ك  آن  در  و  آورد 
پلي��س قهرم��ان فيل��م ب��ود

نگاهي به كتاب »جاده اي تا پوتين هاي من«
داستانك هايي با شروع درخشان

»جاده اي تا پوتین هاي من« مجموعه 12داس��تانك از ادبیات 
مقاومت است كه به قلم حمیدرضا میرزايي زاده توسط انتشارات 
نقش منتشر شده است. »درخت انجیلو«، »كوچه هاي كودكي«، 
»چتري براي فرمانده«، »سنگرو قمقمه هاي آويخته« و »من 
 پشت سرش آب ريختم« عناوين داستانك هاي كتاب است. ژانر 
دفاع مقدس در سال هاي اخیر با سبك هاي نوشتاري متنوعي 
توسط نويس��ندگان همراه بوده كه به جز زندگینامه، خاطره، 
رمان و داستان كوتاه، از داستان هاي كوتاهِ كوتاه يا داستانك هم 
استقبال زيادي در جشنواره ها و مخاطبان اين سبك از ادبیات 
داس��تاني به عمل آمده و در واقع مي توان  گفت كه نوشته هاي 
میني مال يا داستانك هاي دفاع مقدس امروزه جايگاه خاصي 
در بین اهالي قلم و نويسندگان پیدا كرده و كتاب هاي مختلف و 

متفاوتي هم در اين زمینه وارد بازار كتاب شده است.
 »جاده اي ت��ا پوتین هاي م��ن« از چند نظر م��ورد قبول واقع 
مي شود، يكي اينكه نويسنده با هوشمندي سراغ عناويني براي 
داستان هايش رفته كه با پیرنگ و ساختار داستانك ها همخواني 
دارد، چون دقت در انتخاب اسم خود مي تواند به زيبايي داستان 
كمك كند. به هر حال در داس��تان كوتاه و خصوصاً داستانك 
انتخاب نام قصه از شاخصه هاي بسیار مهمي است كه مي تواند 

در همان لحظه اول مخاطب را جذب كند. 
مورد مه��م دوم اينكه در ش��روع هیچ كدام از داس��تانك هاي 
اين مجموعه نويس��نده مقدمه چیني نكرده و خیلي س��ريع و 
بدون توضیحات اضافه، س��راغ اصل مطلب رفته، اين ترفندي 
است كه نويسندگان سبك»كوه يخي« كه ارنست همینگوي 
پايه گذارش بود به آن اعتقاد دارند، يعني مقدمه و نتیجه گیري 

بايد از داستان كوتاه مدرن حذف شود. 
در اينجا بد نیست به چند تا از شروع هاي خوب داستانك هاي 
اين كتاب اشاره كنم كه مخاطب را مستقیم و بدون هیچ توضیح 
اضافه اي درگیر ماجراي داس��تان مي كند: »سرم را به شیشه 
]پنجره[ اتوبوس چس��باندم، نمي توانس��تم چشم از چشمان 
خیس بدرقه كننده ها بردارم...«)خمره عس��ل – صفحه 8( - 
»همه به خط شديم، بايد از هفت تپه و چغازنبیل خداحافظي 
مي كرديم...«)كوچه هاي كودك��ي - صفحه1۰( - »پلك هاي 
افس��ر عراقي روي هم آمد...«)پرتقال خون��ي- صفحه16 ( - 
»آخرين نگاه را به انارهاي قرمز مي اندازد...«)مردي كه بنفشه 
مي كاش��ت- صفحه18(- »در يك چش��م به هم زدن صداي 
نفیر گلوله ها، ستون ما را پر از دود و آه كرد...«)آسفالت سرد- 
صفحه22(. همانطور كه مي دانیم آغاز يك داستان يا داستانك 
نقطه سرنوشت س��ازي در پرداخت يك اثر به حساب مي آيد. 
يك داستانك میني مال يا »فلش فیكش��ن«، داستان كوتاه يا 
رمان نیست كه بتوان با آن در سطرهاي میاني يا آخر، خواننده 
را غافلگیر كرد بلكه در كمترين فرصت بايد نويسنده حرفش را 
بزند، وگرنه داستانك لطیفه اي بیش نخواهد بود، پس دومین 
نقطه عطف اين مجموعه بعد از انتخاب عنوان، شروع درخشان 

داستانك هاست. 
نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، يكدست بودن و انسجام 
داستان هاي اين مجموعه است و مي توان گفت گزيده كاري و 
دقت نويسنده در انتخاب داستانك ها به اين مسئله كمك كرده 
است. هر 12داس��تانك اين مجموعه از لحاظ كیفي و كمي تا 

حدودي در يك سطح هستند. 
به احتمال زياد نويسنده اين مجموعه آثار بیشتري داشته كه از 
میان آنها ماندگارترين و محكم ترينشان را انتخاب كرده و براي 

انتشار ارائه كرده است. 
اين كتاب كوچك با قطعي رقعي در 32 صفحه منتش��ر شده 
است و نويسنده آن سعي كرده از قوانین نگارش در داستانك 
غافل نباش��د. بند دوم داس��تانك »چتري براي فرمانده« اين 
گونه به پايان مي رسد: »چتري در شیار كوه برپا شد. فرمانده 
با كیسه هاي نايلوني كه از بادگیر و چكمه و كاله پر شده بود به 
سوي مان آمد. كاله هاي پشمي را حريصانه روي گوش هايمان 
كشیديم. تجهیزات تقسیم ش��د. بعضي ها به كاله و دستكش 
قانع نبودند و شال كمر هم مي خواستند. فقط كیسه نايلوني 
خالي در گوش��ه اي از چادر خودنمايي مي كرد. باران ش��دت 
گرفته بود. فرمانده كیسه نايلوني را بر سر گذاشت، از آنجا دور 

شد. باران بي امان مي باريد...«.

رامين جهان پور     نقد کتاب

    کتاب     شعر

امام باقر)ع(:
هر كه ركوع نمازش را كامل انجام 
دهد، هيچ ترس و وحشتي در قبر 

سراغش نمي آيد. 
)كاف�ي)ط- االس�الميه( ج 3، 

ص 321، ح 7(

ماجراي »ضامن آهو«ی محمود فرشچيان چيست؟
ضمان�ت ام�ام رضا )ع( 
ب�راي يك آهو س�ال ها 
قب�ل توس�ط محم�ود 
فرش�چيان ب�ه زب�ان 
رنگ ه�ا رواي�ت ش�د. 
از معروف ترين نقاش��ي ها 
درباره امام رضا )ع(، تابلويي 
اس��ت ك��ه در آن محمود 

فرشچیان داستان ضمانت آهو توس��ط امام رضا )ع( در برابر شكارچي را روايت كرده 
است. در اين اثر نگارگري، آهوها در مركز قرار گرفته و از ترس شكارچي به امام رضا )ع( 
پناه برده اند. در مقابل شكارچي از شكار آهوها پشیمان شده و كمانش را شكسته است. 
فرشچیان، نقاش پیشكس��وتي كه به خلق آثار هنري با موضوعات عرفاني و مذهبي 
ش��هرت دارد، درباره  خلق تابلوي »ضامن آهو« كه به آستان قدس رضوي هديه داده 
شده، گفته اس��ت: »ماجراي اين تابلو از اين قرار است كه ش��كارچي آهويي را دنبال 
مي كند و آن آهو خودش را به پاي حضرت رضا )ع( مي اندازد. امام از شكارچي مي خواهد 
آهو را رها كند و او جواب مي دهد كه اين حیوان روزي اوست. حضرت از او مي خواهد، 
آهو را رها كند تا او براي شیر دادن به بچه اش برود و بیايد. شكارچي هم مي گويد اگر 
نیايد چه؟ امام هم اشاره مي كند كه شترش را به او خواهد داد. در ادامه، آهو مي رود و 

برمي گردد، شكارچي هم متنبه مي شود و كمانش را مي شكند و توبه مي كند.«
تابلوي »ضامن آهو« در ابعاد 8۰ × 1۰۰س��انتي متر روي مقواي بدون اس��ید با 
تكنیك اكريلیك و به س��بك نگارگري خلق شده است. اين اثر در سال 1389 به 

آستان امام هشتم)ع( اهدا شد.


