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وجهي كمتر ديده شده از دفاع مقدس
 »آبادان يازده شصت« روايت مردان و زناني است كه نه پشت خاكريز 

و با تفنگ كه با سالح هنر و فرهنگ مقاومت مي كنند
    افشين عليار 

با اينكه سینماي دفاع مقدس در چند س��ال اخیر نسبتاً 
مهجور مانده اس��ت اما بعضي فیلمسازان با ايده هايي بكر 
و روايت هاي جديد سراغ س��ینماي جنگ مي روند. قطعاً 
هشت سال جنگ ابعاد و زواياي مختلفي مي تواند داشته 
باشد. فیلم »آبادان يازده شصت« با نگرش درستي روايتگر 

جنگ از زاويه اي ديگر است. 
راديو آبادان با موج 1160 كه در آن دوران نقش مهمي در 
اطالع رساني به عهده داشته تبديل به سوژه فیلم مهرداد 
خوشبخت شده اس��ت. اين اثر س��اده و بي ادعا با ايده اي 
درس��ت و روايتي به اندازه توانس��ته در بس��تر سینماي 
جنگ گوشه اي از رش��ادت آدم هايي را نش��ان بدهد كه 
بدون هیچ چشمداش��تي ف��ارغ از هر دي��ن و قومیتي در 
دفاع از مملكت ش��ان دريغ نمي ورزند. اگر چه در »آبادان 
يازده شصت« خبري از خاكريز و منطقه عملیاتي نیست 
اما تمهیدات فیلمساز براي گس��ترش اثرش كه بر اساس 
داس��تان واقعي ساخته شده توانسته اس��ت مخاطب را با 
فضاي مقاومت همراه كند. اساس��اً ساخت فیلم داستاني 
درباره يك موضوع واقعي كه س��ند آن اتفاقاً موجود است 
بسیار سخت است. در اين شرايط فیلمساز بايد با پژوهش و 
تحقیق كامل سراغ ايده برود. در تیتراژِ آغازين فیلم »آبادان 
يازده شصت« نوشته شده داستان اين فیلم واقعي است. 
فیلم هاي زي��ادي با اين پیش آگاهي به مخاطب س��اخته 
شده اند كه مي ش��ود براي نمونه به »وياليي ها« يا »تنگه 

ابوقريب« اشاره كرد. 
مهرداد خوشبخت در ساخت فیلم »آبادان يازده شصت« با 
تسلط كامل همراه با روايت داستان گونه توانسته فیلمش را 
جلو ببرد. با توجه به شرايط موضوع فیلم كه پتانسیل الزم 
را براي درگیر كردن احساسات مخاطب دارد اما فیلمساز 
به هیچ وجه قصد نداش��ته اس��ت مخاطب را در تنگناي 
احساسي قرار بدهد. فیلم چند شخصیت دارد كه تمامي 
به درس��تي معرفي مي ش��وند و قصه در فضايي درست و 
استاندارد در يك لوكیشن محدود مخاطب را با خود همراه 
مي كند و همذات پنداري مخاطب با پیشروي قصه به تسلط 

فیلمساز مربوط مي شود. 
در فیل��م خبري از خرده پیرنگ و ش��اخه و ب��رگ اضافي 
نیس��ت يا حتي ش��خصیت اضافي در فیلم وج��ود ندارد. 
مسیر قصه در شرايط جنگي بخشي از يك بحران را نشان 

مي دهد و فیلمساز در به تصوير كشیدن يك رخداد واقعي 
توانسته است با عناصِر محدود، يك برهه تاريخي را به ما 

نشان دهد. 
سینماي جنگ همیشه خاكريز و اسلحه و شهادت داشته 
اما فیلمسازان در دهه 90 فهمیده اند حاال بايد از خاكريز 
فاصله گرفت و از زوايايي ديگر به دفاع مقدس نگريست و 

فیلم ساخت. 
قطعاً اين فیلم باعث آگاهي مخاطب درباره نقش اساسي 
راديو آبادان در جنگ مي ش��ود اما بايد در نظر داشت كه 
مهرداد خوشبخت يك فیلم درباره دفاع مقدس ساخته اما 
هیچ كدام از شخصیت هاي اصلي فیلم بسیجي يا رزمنده 
به معناي جنگي آن نیستند، آنها در راديو مشغول كارند 
و با هنر و فرهنگ س��روكار دارند نه با تفنگ، براي همین 
قالب كمتر ديده شده مضموني »آبادان يازده شصت« براي 
مخاطب جذابیت دارد و و اين مهارت مهرداد خوشبخت 
اس��ت كه توانسته روابط میان ش��خصیت ها را به درستي 
ترس��یم كند، از اين فیلم نمي توانیم توقع خاصي داشته 
باش��یم چراكه در حد مديوم و زمان محدود توانسته فیلم 
قابل توجهي باشد كه با روايتي مس��تندگونه به مخاطب 
اطالعات تاريخي مي دهد؛ فیلمي كه سر و شكل مناسب 
دارد هم��راه با يك رخ��داد واقعي و قابل توج��ه. انتخاب 
بازيگران به خصوص حسن معجوني )كه چه خوب نقش 
يك مس��یحي را بازي مي كن��د( از نكات مه��م اين فیلم 

محسوب مي شود. 
در بخش اجرايي فیلم ه��م عناصر به كار گرفته ش��ده و 
چیدمان میزانس��ن از اولويت هاي فیلم اس��ت. زماني كه 
فیلمنامه با يك هدف منسجم و استاندارد نوشته مي شود 
تمامي ابزارهاي اجرايي و تالش بازيگر در مسیر موفقیت 

كلي اثر قرار مي گیرد.

    خبر

پخش سريال راديويي 21 قسمتي 
راديو براي كرونا

س�ريال  رادي�و،  نمايش�ي  هنره�اي  كل  اداره 
21قس�متي »بخ�ش اورژان�س« را ب�راي پخ�ش از 
دو ش�بكه راديوي�ي نماي�ش و س�المت آم�اده ك�رد. 
سريال جديد راديويي »بخش اورژانس« كه پخش آن از امروز 
در راديو نمايش و راديو سالمت آغاز مي شود، به سفارش راديو 
سالمت در اداره كل هنرهاي نمايشي راديو تولید شده است. 

مینو جبارزاده كارگردان اين س��ريال راديويي گفت: »بخش 
اورژانس« يك مجموعه نمايشي راديويي 21 قسمتي است كه 
آن را طي سه هفته ضبط كرديم. وي افزود: داستان اين سريال 
درباره بخشي از اورژانس يك بیمارستان است كه بیشتر بیماران 
كرونايي را به آنجا مي آورند و داستان زندگي بیماراني كه به آنجا 
آورده مي شوند در كنار داس��تان زندگي كاركنان اين اورژانس 
روايت مي شود. اين كارگردان عنوان كرد: بازيگران اصلي اين 
سريال فريبا متخصص، امیر فرحان نیا، بهرام سروري نژاد، محمد 
آقامحمدي، معصومه عزيزمحمدي و شمسي صادقي هستند 
و در كنار آنه��ا بازيگراني مانند علي میالن��ي، عباس توفیقي، 
نورالدين جواديان، محمد پورحس��ن، س��عیده فرضي، ناهید 
مسلمي، مجتبي طباطبايي و محمد ش��ريفي مقدم به ايفاي 
نقش هاي متفاوتي مي پردازند. »بخش اورژانس« به نويسندگي 
جهانشاه آل محمود، صدابرداري محمدرضا محتشمي، افكتوري 
نازنین حسن پور، تهیه كنندگي فرشاد آذرنیا و گويندگي بهناز 
بستان دوست از امروز ساعت 6:15 دقیقه از راديو نمايش پخش 

مي شود و ساعت 21:30 روي آنتن راديو سالمت مي رود.

    راديو 

امام جعفر ص�ادق)ع( ب�ه نقل از 
پيامبر)ص(: 

هركس ب�ه مؤمني قرض�ي بدهد 
تا هنگام توانايي ب�ه او بازگرداند، 
گويي م�ال خود را صدق�ه داده و 
تا زماني كه قرض گيرنده آن مال 
را به او بازگرداند، فرشتگان بر او 

درود مي فرستند. 
ثواب االعمال و عقاب االعمال، 
شيخ صدوق

همزم�ان ب�ا برگ�زاري نمايش�گاه »اقتدار۴٠«، نشس�ت 
تخصصي »آسيب شناسي عكاسي جنگ و نقش عكاسان 
در روايت هش�ت س�ال دفاع مقدس براي نس�ل امروز«، 
با حضور عكاس�ان پيشكس�وت دفاع مقدس برگزار شد. 
سعید صادقي و علي فريدوني، از عكاسان برجسته دوران دفاع 
مقدس دو س��خنران اين نشس��ت بودند كه به درددل و بیان 
مش��كالت در اين حیطه پرداختند. صادقي در اين نشست با 
اشاره به مخاطرات عكاسان جنگ و دردل هاي كنوني اين قشر 
اظهار داشت: نسل ما امروز نیازمند درك و فهم نسل جوان است 
در حالي كه شاهد تحقق چنین امري نیستیم، ما پس از سه دهه 

از جنگ هیچ اتصالي به نسل جوان نداريم. 
وي افزود: آنچه ما براي دفاع مقدس و از آن دوران جمع كرديم 
داراي سنديتي اس��ت كه زيرپوس��ت اين جنگ شكل گرفته 
و داراي تاثیرگ��ذاري بي نهايتي اس��ت اما اي��ن موانع همواره 
مانع از ارتباط نسل جوان با ما ش��ده اند، اين در حالي است كه 
اهتمامي از سوي رس��انه ها هم ديده نمي شود و اراده خالقیت 
از آنان نیز سلب شده است، در حالي كه نسل ما اراده خالقیت 
داشت. عكاس��ان دوران جنگ در هر شرايطي حتي در فضاي 

كشمكش هاي سیاسي به بهترين شكل درخشیدند. 
فريدوني ديگر عكاس جنگي نیز با طرح اين س��ؤال كه »چرا 
ما عكاس جنگ ش��ديم«، اظهار داش��ت: م��ن و صادقي تنها 
عكاساني بوديم كه حتي در زمان حمالت شیمیايي نیز جبهه 
را ترك نكرديم، ما به خاطر دفاع از وطن و ناموس از ابتدا جبهه 
را انتخاب كرديم و از روز اول به ص��ورت داوطلب عازم منطقه 

شديم، ما با رزمندگان زندگي كرديم، عكس هاي ما اكثراً عاطفي 
است، ما تمام زندگي رزمندگان را تا خط مقدم، بدون كالهخود 

و جلیقه ضدگلوله و هیچ حفاظي ثبت كرديم. 
وي با بیان اينكه ثبت جنگ فوق العاده س��خت تر از جنگ يك 
بسیجي است، افزود: در طول 12ماه از وضعیت عكاسان جنگ 
هیچ اسمي نمي برند، از ما به عنوان پله ترقي استفاده مي شود 
در حالي كه هر زحمتي مزدي دارد، شهرداري بدون اسم بردن 
از عكاس جنگ و رعايت كپي رايت عكس��ش را در سطح شهر 
استفاده مي كند؛ عكس هايي كه زير خمپاره گرفته شده و اين 

اجحاف در حق عكاس جنگ است. 
فريدوني گفت: عكس هاي ما مس��تعد س��نددهي هس��تند و 
بس��یاري از مس��ئوالن ما از آنها براي اثب��ات حرف هاي خود 
استفاده مي كنند اما متأسفانه مطبوعات ما ارزش عكس هاي 
ما را هنوز بعد از 40سال درك نكرده اند، در حالي كه خبر قابل 

تحريف است اما عكس نه.

انتقاد عكاسان پيشكسوت دفاع مقدس از بي توجهي ها

ارزش عكس هاي دفاع مقدس درك نشده است

آن�دره ولچ�ك، روزنامه ن�گار و تحليلگ�ر امريكاي�ي و 
داور ش�انزدهمين جش�نواره بين الملل�ي فيل�م مقاوم�ت 
در اس�تانبول تركي�ه ب�ه ط�رز مش�كوكي درگذش�ت. 
به گزارش »جوان« به نقل از ستاد اطالع رساني شانزدهمین جشنواره 
بین المللي فیلم مقاومت، »آندره ولچك«، روزنامه نگار و داور شانزدهمین 
جشنواره بین المللي فیلم مقاومت، دو روز پیش ساعت5:30 بامداد در 
مقابل هتل محل اقامت خود در محله »كاراكوي« استانبول تركیه به 
طرز مشكوكي درگذشت. بر اساس گزارش خبرگزاري آناتولي تركیه، 
پلیس استانبول مرگ ولچك نويسنده كتاب معروف »درباره تروريسم 
غربي؛ از هیروشیما تا هواپیماي بدون سرنشین« را مشكوك اعالم كرد. 
پیرو رايزني هاي انجام شده توس��ط مديريت بین الملل شانزدهمین 
جش��نواره بین المللي فیلم مقاومت، توافق نهايي براي حضور »آندره 
ولچك« اين فیلمساز سیاس��ي اهل امريكا در مرحله دوم اين رويداد 
سینمايي در آذر ماه سال 1399 به عنوان داور صورت گرفته بود. وي 
همكار نوآم چامسكي فیلسوف و متفكر اين كشور بود كه با آثار خود 

در حوزه هاي داستان نويسي، فیلمسازي، نمايشنامه نويسي يا عكاسي 
با امپريالیس��م غربي مي جنگید. او معتقد بود تنها »جرم« ايران اين 
است كه به بازسازي ويراني سوريه كمك كرده و از فلسطین حمايت 
مي كند، دشمني امريكا با ايران هیچ ربطي به خود ايران ندارد و مردم 
ايران بسیار ش��جاع و دالورند. ولچك مي گفت: من عاشق ايرانم، من 
عاشق تهرانم. عاشق سینماي ايرانم، عاشق مردم ايرانم؛ مردمي مؤدب 
و تحصیلكرده. من عاشق انديشمندان آنجا هستم. نمي خواهم هیچ 
اتفاق بدي برايشان بیفتد. او باور داشت كه ايران، مانند چین، يكي از 
قديمي ترين كشورهاي جهان است و توانايي اين را دارد كه سیستم 
اقتصادي و اجتماعي مخصوص خودش را بسازد و آن را توسعه دهد. 
ولچك معتقد بود: ايران كاماًل كش��ور موفقي است. اين كشور به رغم 
ارعاب و محدوديت هايي كه از جانب غرب تحمیل مي شود، در آستانه 
»پیشرفت متعالي انساني« است كه برنامه پیشرفت و توسعه سازمان 
ملل متحد آن را تعريف كرده است. ايران از كشورهايي مثل اوكراين، 
كلمبیا و تايلند كه محبوب غرب هستند نیز باالتر است. ولچك بر اين 
باور بود تمامي كشورهايي كه مقاومت مي كنند و در برابر كشورهاي 
امپريالیسم و رژيم اشغالگر صهیونیس��تي مي ايستند، مورد حمالت 
تروريس��م قرار مي گیرند و اقدامات زيادي علیه آنها انجام مي شود. او 
پیش��رو بودن ايران در همه زمینه ها را دلیل آماج حمالت تروريستي 
و تحريم هاي ظالمانه مي دانست. نويسنده رمان »اورورا« كه يك اثر 
سیاسي و انساني است، در گفت و گويي عنوان كرده بود: شك دارم اگر 
ايران ويران شود، نوع بشر بتواند زنده بماند. وي همچنین در آثار خود به 
جنگ و ستمي كه بر مردم عراق، پرو، سريالنكا، بوسني، رواندا، سوريه، 

كنگو و تیمور شرقي مي رود، پرداخته بود.

مرگ مشكوك داور جشنواره بين المللي فيلم مقاومت
آندره ولچك نويسنده كتاب معروف »درباره تروريسم غربي...« بود

 سينماي دفاع مقدس 
ايراني ترين ژانر سينما در آستانه 40سالگي

ركورد پرفروش ترين فيلم تاريخ سينماي ايران در دست يك فيلم دفاع مقدسي است

   محمدصادق  عابديني
س�ينماي دفاع مق�دس تنها چند م�اه بعد 
از آغاز جن�گ تحميلي متولد ش�د و اكنون 
در آس�تانه ورود ب�ه پنجمين ده�ه حضور 
در س�ينماي اي�ران اس�ت. طي چه�ار دهه 
گذش�ته اي�ن گون�ه س�ينمايي توانس�ته 
مهم ترين بخش سينماي ايران را شكل دهد. 
هفته دفاع مقدس به طور س��نتي زماني براي 
بازبیني و آسیب شناسي سینماي دفاع مقدس 
اس��ت؛ س��ینمايي كه با تولید و اك��ران فیلم 
س��ینمايي »مرز« در س��ال1360 آغاز شد و 
تاكنون نیز با وجود فراز و نش��یب هاي متعدد 
به حیات خود ادامه داده است و از نظر بسیاري 
از كارشناسان سینما، س��ینماي دفاع مقدس 
از تولد در دهه 60 و رش��د تا ده��ه 70، اكنون 
در ده��ه 90 با ي��ك پوس��ت اندازي و ورود به 

حوزه هاي جديد همراه است. 
   سينماي ايراني دفاع مقدس

ژانر س��ینمايي جنگ، يك��ي از محبوب ترين 
گونه هاي سینمايي اس��ت؛ ژانري كه تولد آن 
همزمان با جنگ جهاني اول رخ داد. اولین فیلم 
جنگي به ن��ام »امريكايي كوچ��ك« محصول 
س��ال1917 يعن��ي نزديك 103س��ال پیش 
ساخته شده است؛ درس��ت در زماني كه هنوز 
جنگ جهاني اول به پايان نرس��یده بود. پیش 
از انقالب نیز به خاطر جذابیت هاي ژانر جنگ 
با وجود اينكه ايران درگیر هی��چ جنگي نبود، 
چند فیلم س��اخته ش��د كه آخرين نمونه آن 
شايد »بر فراز آس��مان ها« با كارگرداني و بازي 
محمدعلي فردين باشد كه در سال 57 ساخته 
ش��د. پس از انقالب ايرج قادري در سال 58 در 
تدارك فیلم »برزخي ها« بود؛ فیلمي كه در آن 
ستاره هاي پیش از انقالب س��ینما قرار بود در 
نقش زنداني هاي فراري، با دشمني كه به وطن 

حمله كرده بود، درگیر شوند. 
اين فیلم پیش از آغاز رس��مي جن��گ ايران و 
عراق قرار بود س��اخته ش��ود. اما اولین فیلمي 
كه به ص��ورت مس��تقیم درباره دف��اع مقدس 
ساخته ش��د و در آن به نقش نیروهاي مردمي 
در دف��اع پرداخته ش��د، فیلم »مرز« س��اخته 
جمش��ید حیدري اس��ت كه در آن بازيگراني 
چون س��عید راد و مرحوم داوود رشیدي ايفاي 
نقش كرده اند. شايد بتوان گفت كه اولین ردپاي 

جدايي سینماي دفاع مقدس از ژانر سینمايي 
جنگ از اينجا كلید خورد. 

سعید مستغاثي، منتقد سینما اما جدايي كامل 
ژانر دفاع مقدس از س��ینماي جنگ را به فیلم 
»پرواز در شب« ساخته مرحوم رسول مالقلي پور 
مرتب��ط مي داند. مس��تغاثي در برنامه »ش��هر 
فرنگ« شبكه خبر، با اشاره به اينكه كارگرداناني 
مانند مالقلي پور و ابراهیم حاتمي كیا خودشان 
جبهه رفته بوده ان��د، مي گوي��د: در فیلم هاي 
»پرواز در شب« و »مهاجر«، جنبه هاي معنوي 
در فیلم هاي دفاع مقدسي بیشتر ديده مي شود. 
اين شاخصه برجسته فیلم هاي دفاع مقدسي در 

دهه60 است. 
    پرفروش ترين فيلم هاي تاريخ سينما

مرحوم ساموئل خاچیكیان، كارگردان صاحب 
سبك سینماي ايران در سال64 فیلم سینمايي 
»عقاب ه��ا« را كارگردان��ي ك��رد. اي��ن فیلم 
س��ینمايي به مدت 22س��ال برپرده سینماها 
بود و در مجم��وع بیش از 10میلی��ون نفر آن 
را در سینما تماش��ا كرده اند. عقاب ها به دلیل 
داشتن اين میزان قابل توجه از مخاطب تا امروز 
محبوب ترين و پرمخاطب ترين فیلم سینمايي 
به ش��مار مي رود. در رتبه بعدي پربیننده ترين 
فیلم س��ینماي ايران نیز فیلم »كاني مانگا« به 
كارگرداني مرحوم س��یف اهلل داد قرار دارد. اين 
فیلم ب��ا بی��ش از 7میلیون بار ديده ش��دن در 
سینماها، گوشه اي از توان سینماي دفاع مقدس 
براي كشاندن مردم به س��ینماها را به نمايش 
گذاشت. در س��ال متأخر، مس��عود ده نمكي با 
ساخت سه گانه »اخراجي ها« جزو ركوردداران 

بیشترين میزان مخاطب سینماست. 
    سياس�ت هاي دولتي و بي رونق شدن 

سينماي دفاع مقدس
در دهه70، سینماي دفاع مقدس يك دوره اوج و 

يك دوره ركود را تجربه كرد. فیلم هاي اين دوره 
از س��ینماي دفاع مقدس، از نظر رويكردهاي 
س��اخت به چند دسته تقسیم مي ش��وند. آغاز 
حضور »قهرمان« به جاي »گروه قهرمانان« در 
فیلم هاي اين دوره به وضوح در فیلم هاي دفاع 
مقدسي ديده مي ش��ود. در اين حالت برخالف 
س��اخته هاي قبلي ك��ه در آن هم��ه بازيگران 
نقش هاي محوري داش��ته و داراي معنويت در 
رفتار هستند، يك سوپراس��تار به عنوان نقش 
اصلي و قهرمان در فیلم حضور داش��ت. در اين 
دهه س��ینماي دفاع مقدس ب��راي اولین بار با 
فیلم »لیلي با من است« ساخته كمال تبريزي 
وارد حوزه طنز شد؛ روندي كه بعدها به خاطر 
نبود مديريت مناس��ب باعث لطمه هاي زياد و 
حتي لودگي ش��د. در دهه70 مديريت سینما 
نتوانست از رونق سینماي دفاع مقدس به خوبي 
بهره برداري كند و روند تولید اين فیلم به شدت 
رو به كاهش گذاشت؛ روندي كه در دهه هاي 70 

و 80 نیز ديده مي شود. 
در اين ده��ه كارگرداناني مانن��د مالقلي پور و 
حاتمي كی��ا، س��ینماي دفاع مق��دس را با ژانر 
س��ینماي سیاس��ي تلفی��ق كردن��د. »آژانس 
شیش��ه اي« را مي توان نمونه ب��ارز اين تلفیق 
دانس��ت كه كنايه سیاسي آن به ش��رايط بعد 
از دوران دف��اع مقدس و تغیی��ر رويه مديريت 
سیاس��ي و رويكردهاي اجتماعي در سال هاي 

سازندگي و اصالحات است. 
    حيات دوباره سينماي دفاع مقدس

در چهار ده��ه از عمر س��ینماي دفاع مقدس، 
هنرمندان بسیاري با ديدگاه هاي مختلف در اين 
ژانر فیلم ساخته اند. از حاتمي كیا و مالقلي پور تا 
درويش كه جزو رزمنده ها بوده و فضاي جبهه ها 
را از نزديك درك كرده اند ت��ا كارگرداني مثل 
كیومرث پوراحمد ك��ه به خاط��ر دور بودن از 
فضاي جبهه، وقتي فیلم دفاع مقدسي مي سازد، 
اثر در نهايت فیلمي ضدجنگ مي شود اما بعد 
از سال هاي ركود سینماي دفاع مقدس، اكنون 
نوبت جوان تر هاست كه نسل جديد فیلمسازان 
دفاع مقدس را تشكیل مي دهند. سرمايه گذاري 
روي جواناني مانند محمدحسین مهدويان كه 
منجر به ساخت آثاري چون »ايستاده در غبار« 
و »ماجراي نیمروز« شده است يا ساخت فیلم 
»تنگ��ه ابوقريب« با هم��كاري دو چهره جوان 
سینما يعني بهرام توكلي و سعید ملكان و حتي 
معرفي فیلمسازاني مانند »مهرداد خوشبخت« 
كه اكنون فیلم »آبادان يازده ش��صت« را روي 
پرده سینماها دارد، نش��ان دهنده روح تازه اي 
است كه در كالبد سینماي دفاع مقدس دمیده 

شده است. 
به رغم اينك��ه زماني قرار بود هر س��اله حداقل 
13درصد از تولیدات سینماي ايران به ساخت 
فیلم دفاع مقدسی تخصیص داده شود، اكنون 
اين سینما با تك س��تاره ها زنده اس��ت و امید 
مي رود ب��ا حمايت نهاد ه��اي فرهنگي و تغییر 
مديريت سنتي در برخي نهادهاي مهم كه قرار 
است حامي اصلي سینماي دفاع مقدس باشند، 
در آينده اين گونه خاص سینماي ايران با رونق 

بیشتري بر پرده سینماها ديده شود. 

ژانر س��ينمايي جن��گ، يكي 
از محبوب تري��ن گونه هاي 
س��ينمايي اس��ت؛ ژان��ري 
ك��ه تول��د آن همزم��ان ب��ا 
جن��گ جهان��ي اول رخ داد

به  مناسبت هفته دفاع مقدس
 ديدار راويان دفاع مقدس با رهبر انقالب

در مستند »غيررسمي« 
مؤسس�ه  پژوهش�ي- فرهنگ�ي انق�الب اس�المي ب�ه مناس�بت 
هفت�ه  دف�اع مق�دس رواي�ت دي�دار راوي�ان هش�ت س�ال 
دف�اع مق�دس ب�ا مق�ام معظ�م رهب�ري را در قال�ب مس�تندي 
۴2دقيق�ه اي ب�ا عن�وان »غيررس�مي« آم�اده پخش كرده اس�ت. 
به گزارش »جوان« به نقل از پايگاه اطالع رس��اني دفتر حفظ و نش��ر آثار 
حضرت آيت اهلل العظمي س��یدعلي خامنه اي، يكي از برنامه هاي مس��تمر 
رهبر انقالب در طول سالیان گذشته، برگزاري جلسات متعدد و متنوع با 
طیف هاي مختلف علمي، اجتماعي، فرهنگي و هنري بوده است؛ جلساتي 
كه در فضايي صمیمانه برگزار شده و رهبر انقالب پاي نظرات و درددل هاي 

حاضران مي نشینند. 
بخشي از اين جلس��ات از سال 95 در قالب جلس��ات »پنج شنبه شب ها« 
برگزار شده اس��ت كه يكي از آنها به ديدار راويان هشت سال دفاع مقدس 

اختصاص يافت كه در تاريخ 30 آبان 98 برگزار شد. 
مؤسسه پژوهشي- فرهنگي انقالب اسالمي )دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آيت اهلل العظمي خامنه اي( به مناسبت هفته دفاع مقدس، روايت اين ديدار 
را در قالب مستندي 42دقیقه اي با عنوان »غیررسمي« آماده كرده است 
كه ديروز ساعت19:20 از حساب هاي رس��مي KHAMENEI. IR و 

شبكه سوم سیما پخش شد.
همچنین اين مستند، امروز ساعت 20 از ش��بكه افق و فردا ساعت 20 از 

شبكه مستند بازپخش خواهد شد.

نگاهي به رمان  »گردان چهار نفره«

اين 4 نوجوان جسور
ناصر، سعید، حس��ن، به اتفاق 
راوي داس��تان، چهارزمن��ده 
نوج��وان رمان احم��د دهقان 
هستند كه قرار اس��ت در اين 
داس��تان با وقايع و ماجراهايي 
كه ب��راي آنها پی��ش مي آيد، 
بیش��تر آش��نا ش��ويم. رمان 
»گردان چهار نفره« براي گروه 
سني نوجوانان نوشته شده ودر 
اي��ن كتاب ب��ا ش��خصیت به 
اصطالح تخس، بازيگوش و در عین حال جس��ور و با شهامت 
چهار رزمنده كم سن و سال آشنا مي شويم كه از طرف فرمانده 
به عنوان گروه شناسايي مأموريت پیدا مي كنند تا قبل از شروع 

يك عملیات مهم، براي شناسايي وارد پايگاه بعثي ها شوند. 
اين داس��تان هم مثل اغلب داس��تان هاي دهقان از زبان اول 
ش��خص مفرد روايت مي ش��ود و مضمون آن ايثار، مقاومت و 
شهادت اس��ت.  از نكات قابل توجه رمان، پايان امیدبخش آن 
است كه مخاطب در آخر داس��تان با آن مواجه مي شود. خوبي 
آثار دهقان اين اس��ت كه در نوشته هايش به خصوص در مورد 
جنگ يا نوش��ته هايي كه براي نوجوانان قلم زده كمتر س��راغ 

ماجراهاي تلخ رفته و از سیاه نمايي پرهیز كرده است. 
همچنین مثل بقیه آثاري كه براي نوجوانان نگاشته از چاشني 
»طنز موقعی��ت« هم در پرداخت داس��تانش اس��تفاده كرده 
تا س��اختار داستان خش��ك و بي روح نباش��د. دهقان ادبیات 
منحصربه فرد نوجوانان را مي شناس��د. با اينك��ه بخش اعظم 
رمان هاي او به ادبیات بزرگسال تعلق دارد، در اين نوع ادبیات 
مثل ديگر رمانش »بچه هاي كارون« كه براي نوجوانان نگاشته 
بود، موفق عمل كرده اس��ت . از ديگر ويژگي هاي آثار دهقان 
مي توان به نثر ساده و روان او اشاره كرد كه مخاطب را خسته 
نمي كند. در اين رمان چهار نوجوان از جان  گذش��ته به عشق 
دفاع از آب و خاك وطنشان به دل دش��من مي زنند و پس از 
روبه روشدن در ماجراهاي مختلف و خطر كردن، باالخره به هر 
زحمتي كه هست از مأموريتشان سربلند بیرون مي آيند و نزد 
همرزمانشان برمي گردند، هر چند در اين گام  پرخطر، خطرات 

و سختي هاي زيادي را متحمل مي شوند. 
همانطور كه از نام كتاب پیداس��ت اين چهار دوس��ت رزمنده 
در مأموريتش��ان به اندازه يك گردان س��رباز، كار مفید انجام 
مي دهند و با س��ربلندي به كنار همرزمانشان برمي گردند. از 
ضعف هاي اين كتاب نسبت به رمان بچه هاي كارون اين است 
كه زبان راوي در اين رمان بیش��تر به خاطره نزديك ش��ده تا 
داستان. اين درست كه دهقان از عناصر و ابزارهاي داستاني تا 
حد امكان در اين داستان بهره برده اس��ت، اما گاهي زبانش را 
بیشتر به خاطره نويسي نزديك كرده و به عبارتي ديگر در بعضي 
از فصل هاي رمان از توصیف و فضاسازي زمان و مكان داستان 
غافل شده اس��ت. رمان گردان چهار نفره با 113صفحه بعد از 
گذشت سال ها مجدداً و براي بار دوازدهم تجديد چاپ شده و 

ناشر جديد آن كتاب نیستان است.

رامين جهان پور     نقد کتاب


