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    جعبه جادو

»مربايشيرين«مراديكرماني
شنيدنيشد

كت�اب صوت�ي »مرب�اي ش�يرين« ب�ه قل�م هوش�نگ 
مرادي كرمان�ي ب�ا ص�داي حس�ن علي كرمي منتش�ر ش�د. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عموم��ي نوين كتاب، »مرباي 
شیرين« از جمله داس��تان هاي جذاب هوشنگ مرادي كرماني كه 
عنوان كتاب برگزيده كتابخانه بین المللي مونی��خ آلمان را نیز در 
سال 1999 كس��ب كرده، حاال به همت »موسسه نوين كتاب« با 
صداي حسن علي كرمي نويسنده، كارگردان و بازيگر تئاتر و مدرس 
دانشگاه شنیدني شده است. گره داستان با يك مسئله خیلي ساده 
و پیش پا افتاده يعني باز نش��دن در شیش��ه مربا و در قالب طنز و 
اغراق در رويدادها شروع مي  ش��ود و تا مدتي سبب به هم ريختگي 
میان خانواده ها و اهالي ش��هر مي ش��ود. در واق��ع مرادي كرماني 
با طرح يك داس��تان به  ظاهر س��اده ت��الش دارد مخاطبان اصلي 
كتابش يعني نوجوانان را تش��ويق به پیگیري حق و حقوق خود و 
اصالح ناهنجاري هاي حتي كوچك جامعه با مطالبه گري درست 
سوق دهد. داستان »مرباي شیرين« آنقدر جذاب بوده كه مرضیه 
برومند در سال 1380 فیلم س��ینمايي آن  را با همین نام ساخت و 
مخاطبان را به سالن هاي سینما كشاند. انتخاب موسیقي، میكس و 
مسترينگ اين اثر را »بهنام كاله بخش« بر عهده داشته است. »مرباي 
شیرين« با زمان دوس��اعت و 24دقیقه در س��ايت »نوين كتاب« 
به نش��اني moc .bateknivon و پلتفرم ه��اي عرضه كتاب در 
دسترس عالقه مندان به كتاب گويا قرار گرفته است. كتاب »مرباي 
شیرين« كه از پرفروش ترين آثار هوش��نگ مرادي كرماني است، 
براي نخس��تین بار در سال 1377 توسط انتش��ارات معین منتشر 
شده و تاكنون 28بار تجديد چاپ ش��ده و حاال براي نخستین بار 

»نوين كتاب« اين كتاب را شنیدني كرده است. 

امام حسين)ع(: 

ش�كر تو ب�ر نعمت گذش�ته 
زمينه ساز نعمت آينده است. 

نزه�ه الناظر و تنبي�ه الخاطر 
ص80

مرتضي س�رهنگي در مراس�م رونمايي از كت�اب »فرماندهان 
نبرد« ب�ا بيان اينك�ه ادبي�ات جن�گ راه را بر تحريف بس�ته 
اس�ت، گفت: هر فرمانده كه كتاب مي نويس�د، يك سخنگو از 
خود به جا مي گ�ذارد و اين كتاب ه�ا از ما دف�اع خواهند كرد. 
مراس��م رونمايي از كتاب »فرماندهان نبرد« نوشته ساسان ناطق، 
ديروز همزمان با روزهاي هفته دفاع مقدس در موزه انقالب و دفاع 
مقدس برگزار ش��د.  مرتضي س��رهنگي، مدير دفتر ادبیات و هنر 
مقاومت حوزه هنري در اين نشس��ت با تأكید بر زنده نگه داش��تن 
ادبیات جنگ گفت: ادبیات جنگ با اولین ش��لیك به وجود مي آيد 
و بعد به بلوغ مي رسد و اين راه را بر تحريف بس��ته و ادبیات تازه اي 
را وارد مملكت كرده است. ما بهترين بچه ها را داده ايم و اين ادبیات 
را به دس��ت آورده ايم. وي بیان كرد: كتاب نب��رد فرماندهان، كتاب 
ارزشمندي است و مقدمه اي خواهد بود تا فرماندهان از اين به بعد 
هر كدام يك كتاب بنويسند و اگر از 10 فرمانده 10كتاب داريم، امید 
است از هر فرمانده 10كتاب داشته باش��یم. اين كتا ب ها از ما دفاع 
خواهند كرد. هر فرمانده كه كتاب مي نويسد يك سخنگو از خود به جا 
مي گذارد، زيرا ما نهايت دو دهه ديگر هستیم و اين كتاب ها هستند 
كه از ما دفاع مي كنند.   سرهنگي عنوان كرد: اگر رزمندگان ما را بچه 
خطاب كردند و دنیا گفت بچه بودند، بايد كتاب هايي باشد كه بگويد 
اگر اينها بچه اند، شما بزرگ ترهايش��ان را نديده ايد.   وي همچنین 
از انتش��ار كتاب جديدي با عنوان »يحیي« خبر داد و گفت: كتاب 
خاطرات سردار يحیي رحیم صفوي با عنوان يحیي آماده چاپ است 
و مي تواند الگويي براي فرماندهان ديگر باشد.  سردار محمد حجازي، 
جانشین نیروي قدس سپاه در اين مراسم به مقايسه جبهه مقاومت 

و كفر پرداخت و گفت: در جبهه هاي هشت سال دفاع مقدس وقتي 
رزمندگان حمله مي كردند، آثار فس��اد و بي بند باري در سنگر هاي 
دش��من نمايان بود، اين طرف راز و نیاز و توسل بود و جبهه دشمن 
به دنبال هواپرستي و خودخواهي بودند، همان طور كه در جبهه هاي 
كشور هاي مختلف مي بینید. در جبهه حق اطاعت از خدا و رسول 
اوست و در آن سو اطاعت از طاغوت است. وي اظهار كرد: اين روز ها 
سالروز عملیات ثامن االئمه است. امام خمیني)ره( فرمودند: »بايد 
حصر آبادان شكسته شود« و همه همت كردند، شايد بسیاري باور 
نداشتند كه اين كار شدني است، اما چون امر ولي و خواسته امام)ره( 
بود پا در ركاب گذاش��تند و مطمئن بودند موفق مي شوند. در اين 
جبهه ها هر چه به چشم مي خورد ايثار و ازخودگذشتگي و جانبازي 
بود. در خاطراتي كه از شهید سلیماني نقل مي شود مكرر از ايشان 
شنیده ايم كه مي  گفتند آرزويشان شهادت بوده است. اينجا ايثار و 
از خودشكستگي و جبهه دشمن نماد زياده خواهي است، اينجا حمايت 

از مظلوم است و آنجا اطاعت از ظلم. 

برند گردشگري ايران همزمان با روز جهاني جهانگردي رونمايي 
شد. همچنين »سيمرغ« فيروزه اي و »ايران باشكوه، يك تجربه 
 )Majestic Iran a Different Experience( »متف�اوت
به عنوان نش�ان و ش�عار گردش�گري ايران انتخاب شده است. 
لوگوی »سیمرغ« گردش��گري ايران اواخر بهمن ماه سال گذشته 
همزمان با نمايشگاه بین المللي گردش��گري تهران رونمايي شده 
و علي اصغر مونس��ان، وزير میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دس��تي درباره آن گفته بود: »س��یمرغ« كامل تري��ن لوگو براي 
گردش��گري ايران اس��ت كه هويت ديني و ملي مردم را به تصوير 
مي كش��د و تمام ويژگي هاي مثبت مردم ايران را منتقل مي كند، 
منحصربه فرد و متعلق به ايران است و نمونه آن در كشورهاي ديگر 
ديده نمي شود. فرم اين پرنده اس��اطیري در حال پرواز، نشانه اوج 

گرفتن گردشگري ايران است. 
سیمرغ گردشگري ايران، پرنده اي درحال پرواز است كه روي بال هاي 
آن ظرافت مقرنس، از عناصر تزئیني معماري سنتي به تصوير كشیده 

شده است. ُدم سیمرغ متشكل از هفت پر است كه مظهر تقدس اين 
عدد در فرهنگ ايران و ساير اديان و ملل است. 

پرنده به رنگ آبي فیروزه اي )Persian blue( است كه در كنار آن، 
واژه »ايران« به رنگ »آجري« با گرايش به »خاكي« كه تصويرگر رنگ 
 غالب طبیعت و معماري ايران است، قرار گرفته كه در كنار عبارت

 »A Different Experience« ش��عار گردشگري را ساخته 
است. به گفته زاهد شفیعي، مدير پروژه برند گردشگري، انتخاب اين 

نشان و شعار بیشتر از دو سال زمان برده است. 
مطالعات برند گردشگري ايران رسماً از دو دهه قبل آغاز شده و هر بار 
يك لوگو انتخاب شده است؛ از »گل نیلوفر« گرفته تا »گل زعفران«. 
ايران با شعارهايي مثل »ايران را ببینید« گاهي در محافل بین المللي 
حاضر شده است، با اين وجود هیچ يك از آنها تا امروز پايدار نمانده اند. 
س��ازمان وقت میراث فرهنگي و گردش��گري س��ال 1392 كمیته 
طراحي شعار، لوگو و برند گردشگري ايران را تشكیل داد كه اعضاي 
آن تجربه اي در گردشگري نداش��تند و همگي از كارشناسان میراث 

فرهنگي بودند كه دست آخر هم به نتیجه اي نرسیدند.
 براي برند گردش��گري اي��ران، همايش ها و نشس��ت هاي زيادي در 
سطح داخلي و بین المللي برگزار ش��د كه هیچ يك تاكنون خروجي 

نداشته است. 
وزارت میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي اينك معتقد است 
مطالعات و بررسي هاي میداني صورت  گرفته، برند جديد گردشگري 
ايران را قابل دفاع كرده است. اين وزارتخانه گفته براي طراحي نشان، 
ش��عار و رنگ گردش��گري ايران نظر حدود هزارو700 كارشناس را 

دريافت كرده است.

برند گردشگري ايران رونمايي شد
»سيمرغ« هويت ديني و ملي مردم ايران را به تصوير مي كشد

مرتضي سرهنگي:
ادبيات، راه تحريف دفاع مقدس را بست 

به انتخاب بينندگان »آي فيلم«
 شهاب حسيني محبوب ترين بازيگر

نقش شهدا معرفي شد

بيموترديددربارهباكريحجازيفر
 اينكه يك بازيگر بدون سابقه قوي در كارگرداني در رأس ساخت سريالي

 در حد شهيدان باكري قرار گرفته موفقيت است سريال را با عالمت سؤال مواجه می كند

   محمدصادق عابديني
انتش�ار ي�ك عك�س از س�ريالي ك�ه ق�رار اس�ت درب�اره زندگي 
س�رداران ش�هيد باكري تولي�د ش�ود، اي�ن س�ؤال را در اذهان به 
وج�ود آورده كه چ�را تلويزي�ون آنقدر دير ب�ه دير س�راغ زندگي 
س�رداران ش�هيد رفت�ه اس�ت؟ در حال�ي ك�ه ش�هدا اس�وه هاي 
فرهنگي جامعه هس�تند، ب�ا اين حال اين اس�وه ها كمترين س�هم 
را از محت�واي تولي�دي مجموعه ه�اي تلويزيون�ي داش�ته اند. 
نزديك دو س��ال پیش بود كه علي دارابي، معاون س��ازمان صداوسیما در 
نشستي خبري از تولید 31س��ريال تلويزيوني با موضوع انقالب اسالمي 
و زندگي سرداران ش��هید دوران دفاع مقدس خبر داد اما آنچه از دو سال 
پیش تاكنون از خروجي اين وعده ديده ش��د، صرفاً عكس تس��ت گريم 
هادي حجازي فر براي سريال شهید باكري است. سیمافیلم با انتشار خبر 
ساخت سريال »ش��هید باكري« تصوير گريم ش��ده حجازي فر را كه قرار 
است در نقش شهید مهدي باكري ايفاي نقش كند، منتشر كرد؛ سريالي 
كه هنوز اسمي براي آن انتخاب نشده است. اين سريال فعاًل با عنوان پروژه 
»شهیدان باكري« شناخته مي شود و قرار است كارگرداني آن را حجازي فر 

انجام دهد. خبر تولید اين سريال با واكنش هاي 
متعددي روبه رو شد. 

برخي منتقدان از اينكه حجازي فر بدون سابقه 
قوي در كارگرداني در رأس س��اخت س��ريالي 
در حد ش��هیدان باكري قرار گرفته است، انتقاد 
داشته اند و عده اي ديگر در اينكه آيا اين سريال 
مي تواند با چنین تولیدي در حد و شأن جايگاه 
سرداران شهید باكري باشد، ابراز ترديد كرده اند 
اما سؤال ديگر اين است كه آيا اصالً چنین سريالي 

مي تواند به سرانجام برسد؟ 
تجربه وعده هاي متعدد صداوسیما براي س��اخت سريال هاي تلويزيوني 
درباره س��رداران شهید نش��ان مي دهد چندين پروژه تلويزيوني با وجود 
تبلیغات صداوسیما و ايجاد موج رس��انه اي در نهايت به دست فراموشي 

سپرده شده است. نمونه آن سريال »شهید چمران« است. 
در ادامه به برخي از پروژه هاي موفق و چند پروژه فراموش شده تلويزيوني با 

محوريت فرماندهان شهید دوران دفاع مقدس نگاهي می اندازيم. 
   خاطره خوب »سيمرغ«

شايد اولین سريال بزرگ تلويزيوني كه با موضوع سرداران شهید دوران 
دفاع مقدس س��اخته ش��د، مجموعه »س��یمرغ« باش��د. اين مجموعه 
تلويزيوني در سال 1371 يعني چهار س��ال بعد از پايان جنگ تحمیلي 

از تلويزيون پخش ش��د. اين س��ريال نگاهي به زندگي ش��هیدان احمد 
كشوري و علي اكبر شیرودي داش��ت. اين مجموعه تلويزيوني در بخش 
درگیري هاي پاوه به جريان آزادسازي پاوه با حضور هوانیروز و نقش شهید 

چمران نیز اشاره داشت. 
با وجود اينكه سیمرغ از موفق ترين مجموعه هاي دهه70 تلويزيون است، 
باعث نشد كه روند تولید س��ريال هاي دفاع مقدس��ي ادامه پیدا كند، به 
طوري كه بین پخش اين سريال و دومین س��ريال مهم تلويزيون درباره 

فرمانده شهید دفاع مقدس 20سال فاصله افتاد. 
   شوق پرواز »بابايي«

پروژه سريال »شوق پرواز« كلید زده ش��د و ابتدا كارگرداني آن را حسین 
قاسمي جامي بر عهده گرفته بود كه »سیمرغ« را ساخته بود، اما خیلي زود 

با مشكالتي كه پیش آمد، 10سال پروژه خوابید. 
بعد از اين زمان طوالني دوباره با همكاري ارتش و بنیاد شهید و البته خانواده 
شهید بابايي، بار ديگر سريال روند تولید خود را آغاز كرد.  با تولید مجدد 
سريال مرحوم يداهلل صمدي جايگزين قاسمي جامي شد. اين سريال سال 
90پخش شد. شوق پرواز نه تنها به عنوان مهم ترين كار مرحوم صمدي بلكه 
به عنوان موفق ترين سريال تلويزيوني درباره دفاع مقدس شناخته مي شود، 
با اين وجود باز هم باعث نش��د كه اين جرقه باعث ايجاد روندي بر ساخت 

سريال هاي دفاع مقدسي شود. 
   تنها سريال  موفق تلويزيون

به رغم محبوبیت ژانر »داكیو درام« يا مس��تند داس��تاني، صداوسیما در 
تولید مستندهايش كمتر از چنین ژانري استفاده كرده است اما تك تجربه 
موفقي در اين زمینه وجود دارد كه مي تواند ضعف هاي پیش��ین را تا حد 
زيادي كمرنگ كند. بار ديگر موضوعیت س��رداران ش��هید دفاع مقدس، 
باعث ش��د تا »آخرين روزهاي زمستان« ساخته ش��ود؛ سريالي كه نقطه 
آغاز معرفي محمدحسین مهدويان به عنوان فیلمسازي صاحب سبك به 
سینماي ايران شد و از آن سو براي نسل جوان كشور شهید سردار حسن 

باقري را معرفي كرد. 
»آخرين روزهاي زمستان« باعث ش��د تا مهدويان در سینما سراغ سردار 
احمد متوس��لیان برود و در »ايس��تاده در غب��ار«، غبار از چه��ره يكي از 

چهره هاي تأثیرگذار دوران دفاع مقدس بردارد. 
با وجود اينكه »آخرين روزهاي زمس��تان« مي توانس��ت »داكیو درام« را 
براي پرداختن به زندگي شهداي دفاع مقدس به تلويزيون بیاورد، ولي باز 

صداوسیما نتوانست از موفقیت هاي به دست آورده اش پاسداري كند. 
   سريال هايي كه تلويزيون نساخته است

تقريباً نمي توان نام يك سردار بزرگ دوران دفاع مقدس را جست وجو كرد 
و با خبر ساخت سريال تلويزيوني درباره آن شهید مواجه نشد. چه مديران 
صداوسیما و چه برخي مسئوالن استاني و نظامي در مصاحبه هاي خود به 
ساخت مجموعه هاي تلويزيوني ای پرداخته اند كه قرار است درباره زندگي 

سرداران شهید ساخته شود. 
ش��ايد پرپیچ و خم ترين س��ريالي كه چند بار تا 
مرز س��اخت رفت ولي تا به حال به مرحله تولید 
نرسید، سريال »شهید چمران« بود؛ سريالي كه 

قرار بود جلیل سامان آن را بسازد. 
س��امان براي ساخت اين س��ريال آنقدر مصمم 
بود ك��ه زمان اك��ران فیلم »چ« حاضر نش��د به 
تماشاي آن فیلم بنش��یند تا از تاثیرگذاري نگاه 
حاتمي كیا به مصطفي چمران در سريالي كه آن 
را مي نوشت جلوگیري كند. سريال شهید صیاد 
شیرازي نیز از ديگر پروژه هايي است كه مدت هاست درباره ساخته شدن 

آن اطالع رساني هايي مي شود. 
در گزارشي كه سال 93 در رسانه ها منتشر شد، اينگونه ادعا شده است كه 
دلیل تعويق ساخت سريال هاي تلويزيوني درباره زندگي سرداران شهید 
دوران دفاع مقدس اين اس��ت كه صداوس��یما بودجه كافي براي ساخت 
اين مجموعه ها را ندارد اما نگاهي ب��ه روند تولید مجموعه هاي تلويزيوني 
نشان مي دهد برخالف آنچه حدود شش سال پیش مطرح شده است، در 
اين بازه تلويزيون چندين مجموعه تلويزيوني تولید كرده است كه غالباً با 
موضوعات اجتماعي تولید و به س��رعت نیز از اذهان بینندگان تلويزيون 

فراموش شده اند.

چندين پ��روژه تلويزيوني 
با وج��ود تبلیغات ف��راوان 
و ايج��اد موج رس��انه اي در 
نهايت به دس��ت فراموشي 
س����پ��رده ش����ده اس���ت

ط�ي آخري�ن نظرخواه�ي از مخاطب�ان ش�بكه آي فيل�م فارس�ي، 
ب�ا بيش�ترين آرا ب�ه عن�وان محبوب تري�ن  ش�هاب حس�يني 
بازيگ�ر نق�ش ش�هدا در آث�ار ژان�ر دف�اع مق�دس انتخ�اب ش�د. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي ش��بكه آي فیل��م، اين نظرخواهي به 
 مناس��بت هفته دفاع مقدس براي انتخاب بهترين بازيگر ايفاگر نقش ش��هدا در 

وب سايت و شبكه هاي اجتماعي شبكه آي فیلم انجام شد. 
در اين نظرسنجي، شهاب حسیني ايفاگر نقش ش��هید بابايي در سريال »شوق 

پرواز« با نزديك 49درصد آرا، در صدر قرار گرفت. 
بر اساس اين گزارش، سیدجواد هاشمي بازيگر سريال »سیمرغ« در نقش شهید 
كشوري، فريبرز عرب نیا بازيگر فیلم سینمايي »چ« در نقش شهید چمران و هادي 
حجازي فر ايفاكننده نقش حاج احمد متوسلیان در فیلم سینمايي »ايستاده در 

غبار« به  ترتیب در مقام هاي بعدي قرار گرفتند.

 خودكشي و مواد مخدر 
از باليوود تا سينماي سامورايي ها

    مصطفي شاه كرمي
خودكش�ي »تاكئوچ�ي يوك�و« بازيگر ژاپن�ي چهارمين 
م�ورد از اين دس�ت اتفاقات س�ريالي در بي�ن چهره هاي 
س�ينمايي اين كش�ور در كنار اقدامات مش�ابه بازيگران 
سينماي هندوستان نشان مي دهد عمده اين افراد به دليل 
فشارهاي سنگين روحي و رواني دست به خودكشي زده اند. 
صبح يك شنبه جسد بي جان »تاكئوچي يوكو« بازيگر ژاپني 
توسط همسرش، »ناكاباياشي تايكي« در آپارتمانش در شهر 
توكیو پیدا شد. جسد »تاكئوچي يوكو« هنرپیشه 40ساله ژاپني 
در حالي توسط همسرش در آپارتمان محل زندگي شان پیدا 
شده كه اين بازيگر ژاپني داراي دو فرزند است كه يكي از آنها يك 
پسر شیرخوار است. هر چند اين بازيگر ژاپني هیچ يادداشتي 
مبني بر علت و چرايي اين اقدامش باقي نگذاشته، اما بر اساس 

شواهد اولیه مرگ وي به صورت خودكشي فرض شده است.
 خودكشي اين هنرپیشه ژاپني در حالي اتفاق افتاده كه يكي 
ديگر از بازيگران سینماي اين كشور به اسم هاروما میورا نیز كه به 
دلیل بازي در فیلم هاي »حمله به تیتان« و »كیمي ني تودوكه« 
شناخته ش��ده، در سن 30س��الگي پس از اقدام به خودكشي 
فوت كرده است. جسد اين بازيگر نیز همانند تاكئوچي يوكو در 
خانه اش در توكیو پیدا شده و پس از انتقالش به بیمارستان خبر 
فوتش به صورت رسمي اعالم مي شود. هر چند منابع تحقیقاتي 
و پلیس معتقدند میورا در اثر خودكش��ي درگذشته است اما 
ظاهراً مس��ئوالن اين كش��ور براي كم كردن از دامنه و تبعات 
چنین اخباري بر وجهه اين كشور، همانند اخبار مشابه، گزارش 

پلیس در مورد علت مرگ را به طور رسمي تأيید نكرده اند. 
آشینا ساي ديگر بازيگر سرشناس ژاپني است كه در 36سالگي 
به زندگي اش خاتمه داده و اين سومین خودكشي يك هنرپیشه 
ژاپني طي س��ال میالدي جاري اس��ت. آشینا س��اي بازيگر 
درام هاي محبوب تلويزيوني و فیلم هاي س��ینمايي ژاپني در 
آپارتمانش در توكیو در حالي پیدا ش��د كه درگذشته بود. در 
حالي كه جسد وي دوشنبه پیدا ش��د پلیس توكیو و آژانسي 
كه وي با آن كار مي كرد تأيید كردند خ��ود وي به زندگي اش 
خاتمه داده است. اما از موارد عجیب خودكشي در بین بازيگران 
ژاپني چهارمین مورد آنهاس��ت كه مربوط به خودكش��ي هانا 
 كیمورا، س��تاره تلويزيوني يك��ي از نمايش ه��اي واقع نماي 

)Reality Show( ژاپن  است. 
بر اساس ادعاي نیويورك تايمز حساب هاي كاربري اين بازيگر به 
دلیل بازي او در نقش شخصیت شرور يك نمايش تلويزيوني به 
اسم »تِريس هاوس« در شبكه ها و رسانه هاي اجتماعي از قبیِل 

توئیتر، اينستاگرام و فیس بوك، آماِج حمالِت دائمي كاربراِن 
بي نام و نش��ان قرار مي گیرد كه اين هجمه ها در نهايت موجب 
خودكشي وي مي گردد. اما منتشر شدن اين اخبار صرفاً مختص 
سینماي شرق دور و كشور ژاپن نیست و اقدامات مشابهي در 
بین بازيگران سینماي هندوستان اتفاق افتاده است. از جمله 
اين خودكشي هاي بالیوودي مي توان به خودكشي سوشانت 
سینگ راجپوت بازيگر جوان سینما اشاره كرد. جسد بي جان 
سوشانت سینگ راجپوت بازيگر سینماي هند در خانه اش در 
بمبئي در حالي پیدا شد كه گزارش هاي اولیه حاكي از اين است 
كه خودكشي او به دلیل افس��ردگي ناشي از خودكشي »ديشا 
س��الیان« مديربرنامه هايش بوده كه از طبق��ه چهاردهم يك 

ساختمان در بمبئي خودش را به پايین انداخته است. 
حاشیه هاي بالیوود به اين ختم نمي شود و مواد مخدر مسئله 
ديگري است كه دامن برخي سینماگران هندي را گرفته است. 
ديپیكا پادوكونه بازيگر مش��هور هندي در پي مرگ سوشانت 
سینگ راجپوت توس��ط آژانس مواد مخدر كش��ور هند مورد 

بازجويي قرار گرفت. 
اين ستاره بالیوودي يكي از سه بازيگري بود كه براي بازجويي 
توسط دايره كنترل مواد مخدر هند احضار شدند. اين سازمان 
از ماه گذشته بعد از مرگ سوشانت سینگ، بازيگر مشهوري 
كه در ماه ژوئن جس��دش در خانه اش پیدا ش��د، تحقیقاتي 
را درباره اس��تفاده از مواد مخدر در بالیوود آغاز كرده اس��ت.  
نكته اي كه ويويك اگنوتوتري، كارگردان س��ینماي بالیوود 
در توئیتر منتشر كرده است نكات قابل تأملي را برمال مي كند. 
اين كارگردان سینما در واكنش به خبر خودكشي سوشانت 
سینگ راجپوت نوشته است: »اين )بالیوود( نه يك صنعت و نه 
يك شركت مشترك است بلكه جنگلي از بلندپروازي هاست 
كه در آن هر كسي مي خواهد يك سر و گردن باالتر از ديگران 
باشد اما يك جنگل زماني جنگل مي شود كه همه درختان در 

كنار يكديگر رشد كنند.«

نگاهي به رمان»پشت در بهشت«
نثرآهنگينبايكفرودعجوالنه

راوي داس��تان بلند »پش��ت در 
بهش��ت« دخت��ر جواني ب��ه نام 
حدي��ث اس��ت ك��ه زندگ��ي 
پرفرازونش��یب برادر رزمنده اش 
حس��ین را براي مخاطب روايت 
مي كند. ماج��راي داس��تان به 
سال هاي بعد از جنگ برمي گردد. 
حسین يك جانباز دفاع مقدس 
اس��ت كه از ط��رف اطرافیان و 
بعضي از دوستان هم عقیده اش 
متهم به رباخواري ش��ده اس��ت. عده اي معتقدند شخصیت اين 
رزمنده جانب��از مومن و معتقد دچ��ار تغییر ش��ده و از اعتقادات 
قديمي اش فاصله گرفته است. او پس از جنگ وارد فعالیت هايي در 
مسائل مالي و تجاري شده كه شخصیت اصلي اش را نزد اطرافیان 
و دوستان قديمي اش زير سؤال برده است. حسین به خاطر جراحت 
ناشي از جنگ و درصدباالي جانبازي اش براي مداوا به كشور آلمان 
منتقل مي شود اما درمان نمي شود  و از دنیا مي رود. راوي داستان 
در اوج و فرود و كش��مكش هاي حوادث داستان تالش مي كند به 
اطرافیان حسین بفهماند كه او گذشته اش را فراموش نكرده و هنوز 
يك رزمنده با ايمان و صادق است و در مورد او اشتباه فكر مي كنند. 
داستان »پشت در بهشت« نثر روان و خوشخواني دارد و نويسنده 
با اينكه از زبان اول شخص، داستان را بیان مي كند، با نثري آهنگین 
و منظم و زاويه ديد مناسب نوشته اش را از حالت خاطره گونه بیرون 
آورده و نثري داستاني به آن بخشیده است. همچنین فضاسازي هاي 
تصويري نويسنده، روايت داستان را زيباتر كرده است: »يادم باشد 
س��الي يك بار هم برايش س��الروز بگیرم. هما و مادرش امروز به 
خانه مان آم��ده بودند. با حضورش��ان س��ونامي راه افت��اده بود. 
حرف هايشان خیلي عجیب بود. مي گفتند حسین خانه چند طبقه 
و شیك باالي شهرش را به اسم محمود زده، آن هم نه يك دانگ و 
دودانگ... همه اش را به اسم محمود زده. بگذار دست بكشم روي 
سرم، شايد از تعجب شاخ درآورده باشم. بیچاره ها حق داشتند اين 
همه دادوهوار راه بیندازند... شوكه شده بودم..«، البته اين داستان 
به جز حسین شخصیت هاي محوري ديگري هم به نام محمود، هما 
و... دارد كه نويسنده در طول داستان به شخصیت و زندگي آنها هم 
پرداخته است. از ضعف هاي داستان اشاره نكردن نويسنده به زمان 
و مكان داستان است كه برخي مواقع به ساختار داستان ضربه زده 
اس��ت، از طرفي ديگر داس��تان با اينكه از نث��ري روان و پرتعلیق 
برخوردار است اما عجله نويسنده در به پايان رساندن كتاب فرصت 
بازنگري و بازنويس��ي جمالت و كلمات را از او گرفته است، براي 
مثال در قسمتي از كتاب مي خوانیم: »امروز از آن روزهايي )بود( 
كه بايد در تاريخ ثبت شود! و درستش اين بود كه مي نوشت: امروز 
از آن روزهايي )است(كه بايد در تاريخ ثبت شود. اينجا جمله ماضي 
بعید با ماضي نقلي اشتباه نگاش��ته شده است. اينگونه اشتباهات 
كوچك نگارشي در داستان زياد است كه براي مثال فقط به يكي از 
آنها اشاره شد. اين كتاب در216 صفحه توسط انتشارات به نشر در 

سال 1398 منتشر شده و نويسنده آن مريم شیدا است. 

رامين جهان پور     نقد کتاب

    صدا


