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»سازهاي ناكوك« با اصول سينمايي
منطق سينمايي فيلم هاي روانشناسانه در بازي با ميزانسن، قاب بندي، هواي باراني و 

ديالوگ هاي كوتاه و تخت شكل نمي گيرد

فیلمسازهاي ناكوك در وهله 

افشين عليار
اول اثري تجربي يا دلي براي    نقد فيلم

فیلمس��ازش است. بر خالف 
اينكه اساساً ذات هنر براي مخاطب است، علي حضرتي در 
اولین ساخته سینمايي اش تالش كرده فیلمي بسازد كه 
مخاطب نتواند با آن ارتباط برقرار كند. »سازهاي ناكوك« 
با ابتدايي ترين شكل ممكن ساخته شده است. فیلمي كه 
از نداشتن طرح، قصه و فیلمنامه به طور جدي رنج مي برد 
و فیلمسازش آنقدر س��رگرم قاب بندي هاي چشم نواز به 
اصطالح كارت پس��تالي بوده ك��ه عناصر اصل��ي درام و 
پردازش موضوعي و ش��خصیتي را فراموش كرده اس��ت. 
فیلمس��از بايد تمركز بیش��تري روي ش��خصیت هايش 
مي كرد، اما انگار هدف حضرتي بیان خام مسئله اش بوده 
است. اساساً در اينگونه فیلم ها كه موضوع آن روانشناسانه 
است، بايد پرداخت صريح و پردازش عمیقي صورت بگیرد 
تا مخاط��ب بتواند ب��ا موضوع و بس��تري كه فیلمس��از 
مي خواهد درباره آن حرف بزند، بیشتر آشنا شود. در فیلم 
برادرم خسرو مسئله بیماري و روان پريشي و علت آن به 
طور كامل در ش��خصیت و موضوع اثر نهادينه بود، اما در 
»س��ازهاي ناكوك« آنقدر حفره هاي ريز و درشت وجود 
دارد كه مسئله اصلي فیلم گم شده است. هديه، يك بیمار 
روحي است و از آن بايد مراقبت كرد، اما مخاطب نمي تواند 
ارتباطي هر چند سطحي با او برقرار كند. اينكه هديه مثل 
مادرش دچار افسردگي اس��ت و احتمال خودكشي در او 

باالست در حد ديالوگ باقي مي ماند. 
 از طرفي دو كاراكتر ديگر وجود دارند. هلیا، خواهر هديه 
كه روانپزشك است، اما در كل فیلم شغل او هیچ كاركردي 
براي اثر ندارد، او فقط در آسايشگاه رواني كه آن هم به طور 
كامل مشخص نیست، حضور دارد و مكان هم نمي تواند 
شخصیت بسازد، پس اگر هلیا دكتر هم نبود فرقي براي 
فیلم نمي كرد، اينكه چرا اين خواهر اينقدر مواظب هديه 
است باز هم الكن و ناقص مي ماند. هیچ گذشته اي از اين 
دو خواهر و اينكه چرا هلیا كه روانپزشك است نتوانسته 
بیماري روحي خواهرش را تش��خیص بدهد و او را مداوا 
كند، ارائه نمي ش��ود. او فقط ديال��وگ مي گويد، هديه را 
از رفتن به خانه پدري منع مي كن��د و اينكه چاقوها را از 
او پنهان نگه مي دارد به هیچ وجه متقاعد كننده نیست. 

پارسا هم به عنوان شوهر هديه هیچ نقش مهمي ندارد. او 
يك مرد منفعل است كه فقط مي گويد عاشق هديه است. 
هلیا هم انگار از يك بیم��اري رواني رنج مي برد. درك هر 
س��ه آنها به دلیل رفتار نامناسب و عدم شخصیت پردازي 
صحیح مخاطب را از فیلم دور نگه داشته است. دكتر بودن 
هلیا يا آن كافه و صاحبش براي فیلم كاركردي ندارد. آن 
ساز چنگ هم براي هديه بي استفاده است؛ چراكه او قرار 
است آهنگي با آن بسازد، اما نه او را در حال نت نوشتن و 
نه در حال نواختن يك آهنگ با سازش ديده ايم، او فقط 
دستي به ساز مي كشد، سكانس پاياني هم مثل كل فیلم 
بي منطق رها مي ش��ود؛ چراكه فیلم ن��ه ابتدايي دارد نه 

میاني و نه پاياني. 
اينكه فیلمس��از با زوم و زوم بك و النگ شات و كلوزآپ و 
حركات بي منطق دوربین بخواهد به فرم برسد، بي شك 
فاجعه اس��ت. س��ازهاي ناكوك چند نماي خوب دارد و 
مابقي اداواطواري بیش نیست كه اين ذوق زدگي فیلمساز 
محسوب مي شود. منطق سینمايي فیلم هاي روانشناسانه 
در میزانسن و بازي با فیزيك نما و قاب بندي و هواي باراني 
و ديالوگ هاي كوتاه و تخت نیست؛ چراكه اين منطق بايد 
در محتواي اثر باشد. تدوين هم نتوانسته كمكي به ريتم 
كند فیلم كند كه البته اتصال نماها در بعضي از سكانس ها 

هم جزو ضعف هاي فیلم است. 
از هنگامه قاضیان��ي و حامد كمیلي بازي اس��تانداردي 
را نمي بینیم و انتخاب غزل ش��اكري ب��راي نقش هديه 
يك ضعف محس��وب مي ش��ود، او در ديال��وگ گويي و 
ري اكشن هاي جزئي هنوز مشكل اساسي دارد، چه برسد 
به نقش يك روان پريش يا هر چیز ديگر كه قرار بود باشد، 

اما صورت نگرفته است.

    تجسمی

اکران آنالین »آبادان یازده۶۰«
فيلم سينمايی »آبادان 
يازده ۶۰« از هفته جاری 

اكران آنالين می شود.
فیلم س��ینمايی »آبادان 
يازده 6۰« به كارگردانی 
مه��رداد خوش��بخت و 
تهیه كنندگ��ی حس��ن 
كالم��ی پ��س از نمايش 
در س��ینماهای كشور از 
هفته جاری اكران آنالين 
می شود. اكران آنالين اين فیلم از طريق سايت »فیلمگردی« 
و ديگر پلتفرم های اينترنتی انجام خواهد شد. همزمان با اكران 
آنالين از جديدترين پوستر اين فیلم سینمايی نیز رونمايی شد. 
علیرضا كمالی، حس��ن معجونی، ويدا جوان، شبنم گودرزی، 
حمیدرضا محمدی و نادر سلیمانی در »آبادان يازده 6۰« ايفای 

نقش كرده اند.
تازه ترين محصول سازمان هنری رسانه ای اوج، روايتی متفاوت 
از غیرت مردم آبادان در شكست حصر اين شهر در ابتدای جنگ 

با عراق است.
اين فیلم موفق به دريافت س��یمرغ مقاومت از جشنواره سی  و 
هشتم فیلم فجر شده و در میان پنج  فیلم برتر آرای تماشاگران 

اين دوره از جشنواره قرار گرفت.

    سينما 

   محمد صادقي
ش�بكه نس�يم قصد دارد »خندوان�ه« يك�ي از مهم ترين 
برنامه هاي برند خود را دوباره به آنتن تلويزيون بازگرداند. 
افت مخاطبان تلويزيون كه در نهايت باعث شده بود كه مستند 
»حیات وحش« به عنوان يكي از پنج برنامه پربیننده تلويزيوني 
در نظر سنجي ها مشخص ش��ود، باعث ش��د تا صداوسیما به 
فكر بازگرداندن مخاطب رفته پاي تلويزيون بیفتد. بازگش��ت 
مجري ه��اي مع��روف و تولید مج��دد برنامه هاي پ��ر بیننده 
قديمي از شیوه هايي است كه اين روزها تلويزيون بر مبناي آن 

مي خواهد مخاطب خود را افزايش دهد. 
در همین راستا، شبكه 3 سیما كه اين روزها با برنامه »هشتگ 
عصر جديد« مخاطب��ان »عصر جديد« را هنوز ب��ا خود همراه 
نگه داشته اس��ت، در كنار »احس��ان علیخاني« كه برگ برنده 
اين شبكه در سال هاي اخیر بوده، دوباره س��راغ رضا رشیدپور 
رفته اس��ت. رش��یدپور بعد از شكس��ت برنامه »اتفاق« دوباره 
مي خواهد با برنامه اي جديد به شبكه 3 بازگردد. اين برنامه كه 
نام آن را »بمب« گذاشته اند، قرار است در روزهايي كه شبكه 3 
نیاز به مخاطب بیشتر براي باقي ماندن در عنوان پر بیننده ترين 
شبكه سیما اس��ت، كمك حال خوبي براي اين شبكه باشد. از 
سوي ديگر، شبكه نسیم كه در رقابت تنگاتنگ با شبكه 3 يكي 
از پربیننده ترين شبكه هاي تلويزيوني است، مي خواهد دوباره 
»خندوانه« را زنده كند. »رامبد جوان س��ال 99 را با مس��ابقه 
استندآپ آنالين »استندآپ  شو« آغاز كرد و قصد داشت پس از 
»خندوانه« فعالیت تازه اي را در فضاي مجازي آغاز كند. فراخوان 

مرحله اول مسابقه اعالم شد، استعدادها ويدئوهاي استندآپ خود 
را ارسال كردند، اس��امي برندگان اعالم شد و داوران آن انتخاب 
شدند. تولید مسابقه تا مرحله اي پیش رفت كه همه چیز براي 
ضبط آماده بود و رامبد جوان با انتشار تیزر آن تاريخ آغاز پخش 
را اعالم كرد، اما »اس��تندآپ ش��و« به پخش نرسید و تغییرات 
مهم��ي در آن اتفاق افت��اد. « جوان كه تجربه خوب��ي در زمینه 
برگزاري مسابقه استندآپ در سال هاي گذشته دارد، احتماالً در 
هفته هاي پیش رو به آنتن شبكه نسیم اضافه خواهد شد. البته 
بازگشت اين مجري و برنامه ساز تلويزيوني اعتراض هايي را نیز 
در پي داشته است، سعید الهي، كارشناس رسانه از اينكه مجري 
خندوانه رفتار دوگانه اي با مخاطب ايراني داشته است و برخالف 
»ايران ايران« گفتن ها در برنامه اش، فرزندش را در كانادا به دنیا 
آورده است، با تعبیر»خنديدن به ريش ملت« از بازگشت جوان با 
چنین سابقه اي به تلويزيون انتقاد كرده است، اين انتقاد از سوي 

برخي كاربران شبكه هاي اجتماعي نیز تكرار شده است.

بازگشت استندآپ براي برگشت مخاطب 

رامبد جوان مسابقه كمدي اش را از شبكه نسيم پخش مي كند

اينكه ي�ك تهيه كنن�ده پ�روژه اي عظي�م مانن�د »مختارنامه« 
را ب�ه س�رانجام مي رس�اند، ولي س�ال ها تالش�ش ب�راي 
ديگ�ر طرح ه�اي تاريخ�ي ب�ه جاي�ي نمي رس�د، ناش�ي 
از عدم توج�ه ب�ه حرف�ه تهيه كنندگ�ي در اي�ران اس�ت. 
صدرالدين حجازي،  بازيگر پیشكس��وت با اشاره به درگذشت محمود 
ف��الح تهیه كنن��ده »مختار« ب��ه »جوان« گف��ت: عالوه بر س��ريال 
»مختارنامه« در »تفنگ سرپر« هم سابقه همكاري با فالح را داشتم و 
مي ديدم چطور تالش مي كند كه زندگي شخصي اش به حرفه اش لطمه 
نزند و هر آنچه صالح كار است انجام شود . اين بازيگر افزود: اين يكي از 
آفات برخي تهیه كنندگان است كه زندگي شخصي را در كار دخالت 
مي دهند و مثاًل خانواده ، دوست و آشنا را وارد تولید مي كنند و مطابق 
نظر قوم و خويش، بازيگر انتخاب مي كنند. محمود فالح آدمي بود كه 
زيربار اين رفتارها نرفت و براي همین حین »مختار« سكته كرد، ولي 
نگذاشت كار ناتمام بماند  . حجازي خاطر نشان كرد: مسئولیت پذيري 
يكي از شگردهاي حرفه ماس��ت و آنها كه مس��ئولیت پذير نیستند، 

نمي توانند در اين حرفه به جايي برس��ند و امث��ال محمود فالح همه 
جوره نس��بت به كار و عوامل احساس مس��ئولیت دارند و اين همان 
چیزي است كه جايش در تلويزيون كم شده است. اين بازيگر ۷1ساله 
تأكید ك��رد: آينده تلويزيون به ادامه س��بك چنی��ن تهیه كنندگاني 
بستگي دارد، چون اگر براي هر پروژه تازه بخواهیم تهیه كننده تازه اي 
تولید كنیم، صددرصد غلط است. اگر ما در هر حرفه اي نیاز به نوزايي 
داشته باشیم، در تهیه كنندگي نیاز وافر داريم به نیروهاي باتجربه كه 
بار سنگین تولیدات فاخر را به دوش بكشند. صدرالدين حجازي ابراز 
امیدواري كرد: اگر س��بك كاري امثال فالح مورد توج��ه قرار گیرد و 
تجربیات شان در دانشكده هاي هنري به اشتراك گذاشته شود، شك 
نكنید كه اين قدر با سريال هاي ضعیف روبه رو نخواهیم بود و قطعاً سال 

به سال بر حجم تولیدات ديدني مان افزوده خواهد شد. 
بنابر اين گ��زارش، محمود ف��الح، تهیه كنن��ده باس��ابقه تلويزيون و 
س��ريال هايي چون مختارنامه، تفنگ س��رپر و مديركل اس��بق تولید 
صداوس��یما بود كه در جريان بازگش��ت امام خمیني)ره( ب��ه ايران و 
سخنراني تاريخي در بهشت زهرا، نقشي محوري در پوشش تصويري 
مراسم 12 بهمن 135۷ داشت. بعد از انقالب، محمود فالح در بخش هاي 
مختلف سازمان صداوسیما به فعالیت پرداخت و سال ها مديركل تولید 
اين سازمان بود. محمود فالح چند روز پیش از دنیا رفت و مراسم تشییع 
و تدفین پیكر اين تهیه كننده باسابقه سینما و تلويزيون با حضور جمعي 
از سینماگران و هنرمندان در قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( برگزار 
شد. در اين مراسم جعفري جلوه، مدير شبكه 2 از محمود فالح به عنوان 
تهیه كننده اي خوب، بردبار و صبور ياد كرد كه نقش خود را به خوبي ايفا 

كرد و فردي بزرگ در میان تهیه كنندگان و برنامه سازان بود. 

صدرالدين حجازي بازيگر در گفت و گو با »جوان«:
كيفيت سريال ها به نظام تهيه كنندگي بستگي دارد

 »مست عشق« میانه سینمای ایران 
و ترکیه را به هم زد

آنچه در پروژه مست عشق به نمايش درآمد، نمايی ديگر از ضعف مديريت سرمايه در سينمای ايران است

     محمدصادق عابدينی
مهم ترين همكاری سينمايی ايران و تركيه 
ك�ه می توانس�ت س�رآغازی ب�ر توليدات 
بين المللی س�ينمای ايران ب�ا همكاری يك 
كش�ور همس�ايه صاحب صنعت س�ريال و 
فيلمس�ازی ش�ود، در نهايت نه تنها ختم به 
خير نشد، بلكه منجر به دعوای حقوقی بين 
س�رمايه گذار اهل تركيه و طرف ايرانی شد. 
فیلم سینمايی »مست عش��ق« روايت زندگی 
موالنا جالل الدين محمد بلخی و شمس تبريزی 
است كه فیلمبرداری آن در تركیه انجام شده و 

حاصل همكاری مشترك ايران و تركیه است. 
فیلمنامه اين پروژه س��ینمايی را حسن فتحی 
با همكاری فرهاد توحیدی نوشته و كارگردانی 
آن را هم فتحی برعه��ده دارد. برای مخاطبان 
سريال های ايرانی نام فتحی يادآور سريال های 
خوب تلويزيونی و شبكه نمايش خانگی است. 
از »پهلوانان نمی میرند«، »شب دهم« و »مدار 
صفر درجه« گرفته تا »شهرزاد«. فتحی نشان 
داده كه می تواند برای مخاطب ايرانی از بس��تر 
تاريخ معاصر اس��تفاده كند و قصه های جذابی 
را تعريف كند. او اما بعد از يك دوره چند س��اله 
دور شدن از سینما، پروژه ای تاريخی را بیرون از 
مرزهای ايران كلید زد. فیلم سینمايی »مست 
عشق« با حضور چندين چهره سینمايی از ايران 
و تركیه كلید خورد. حضور ش��هاب حسینی و 
پارسا پیروزفر و تبلیغات متعدد درباره همكاری 
چهره های سینمای تركیه اين پیش زمینه ذهنی 
را به وجود آورده بود كه »مست عشق« پتانسیل 
خوبی برای ديده شدن در سینمای ايران و تركیه 
خواهد داشت، اما مسیری كه اين پروژه در پیش 
گرفت و معضلی به نام »كرونا« باعث شد همه 

پیش فرض های گذشته محو شود.
    ادعای طرف ترك درباره آنچه در مست 

عشق گذشت
در حالی كه قرار بود فیلم »مس��ت عش��ق« تا 
پايان تابستان امسال آماده اكران شود، سهراب 
پورناظری، آهنگساز اين پروژه اعالم كرد فیلم 
ناتمام باقی مانده و به حال خود رها شده است. 
صحبت های پورناظری ب��ا واكنش طرف ترك 
مواجه ش��د. روابط عمومی تركی��ه ای پروژه با 
انتش��ار ويدئويی از فیلم اعالم كرد كه »مست 
عشق« در قالب يك فیلم سینمايی و يك سريال 
تلويزيونی تدوين ش��ده و آماده نمايش خواهد 

شد. سرمايه گذار ترك همچنین مدعی شد كه 
فیلم برای هفته بزرگداشت موالنا در آذرماه به 
نمايش درخواهد آمد. اين ادعا در حالی مطرح 
شده بود كه پورناظری تأكید كرده بود كه فیلم 

نیمه كاره باقی مانده است. 
    فتحی تكذيب می كند!

كارگردان »مس��ت عش��ق«، در مقابل ادعای 
س��رمايه گذار فیلم، موضع گرفت و اعالم كرد 
كه فیلم ناتمام باقی مانده اس��ت. فتحی درباره 
آماده نمايش شدن فیلم »مست عشق« گفت: 
الزم است به عنوان سازنده اثر اعالم كنم كه اين 
خبر به هیچ وجه صحت ندارد، زيرا حدود هشت 
س��كانس از س��كانس های مهم اين فیلم هنوز 
فیلمبرداری نش��ده اس��ت و امیدواريم طی دو 
ماه آينده فیلمبرداری آنها انجام شود. در علت 
به تأخیر افتادن فیلمبرداری سكانس های باقی 
مانده عالوه بر اختالفات مالی بین سرمايه گذار 
ايرانی و تركیه ای، شیوع بیماری كرونا نیز بسیار 
تأثیرگذار بوده است. لذا اعالم می كنم تا زمان 
فیلمبرداری هش��ت س��كانس باقی مانده كه 
سازندگان ايرانی فیلم به جهت حفظ كیفیت اثر 
مصر هستند، هرگونه دخل و تصرف در تدوين 
و امور فنی فیلم بدون اطالع، هماهنگی و اجازه 
از كارگردان، تهیه كننده و س��رمايه گذار ايرانی 
فیلم فاقد وجاهت اخالق��ی و حرفه ای و واجد 
پیگرد قانونی است. تأكید می كنم خبر مطرح 
شده درباره فیلم »مس��ت عشق« تا آنجايی كه 
به من، تهیه كننده و سرمايه گذار ايرانی مربوط 

می شود، شايعه ای بیش نیست.
سخنان فتحی باعث شد طرف تركیه ای بار ديگر 
از خود واكنش نشان دهد. سرمايه گذار تركیه ای 
فیلم س��ینمايی »مس��ت عش��ق« در پاسخ به 
اظهارات فتحی، بیانیه ای را منتشر كرد. در اين 
بیانیه ادعا ش��ده كه فتحی به عنوان كارگردان 
فیلم به م��دت 1۰ ماه س��راغی از فیلم نگرفته 

است. س��رمايه گذار ترك مدعی است كه قرار 
بوده فیلم در هشت هفته ساخته و برای نمايش 
در دی 98 آماده شود، حال آنكه حسن فتحی 

16 هفته فیلمبرداری كرده است.
در اين بیانیه تأكید ش��ده كه با توجه  به اينكه 
ويروس كرون��ا دو ماه بع��د از دی 98 همه گیر 
شده است، به اين ترتیب ادعای فتحی كه كرونا 
را يكی از عوامل بروز مشكل در امر فیلمبرداری 
دانسته، كذب است. سرمايه گذار ترك می گويد 
»مست عش��ق« فیلمی 9۰ دقیقه ای است، اما 
فتحی برای آن ۷۰ ساعت فیلمبرداری به عمل 
آورده و چنی��ن رويكردی از نظر س��رمايه گذار 
ترك غیرعقالنی است. در بخش ديگري از اين 
بیانیه آمده است كه سرمايه گذاران ايرانی فیلم 
مدتی پیش در تركیه حاضر شده اند و يك بخش 
تدوين شده از سريال ش��ش قسمتی اين فیلم 
سینمايی را تماشا كرده  و از میزان پیشرفت كار 

ابراز رضايت كرده اند.
    واكن�ش تهيه كنن�ده ب�ه حرف ه�ای 

سرمايه گذار
كش��مكش بین دو ط��رف اين بار پ��ای مهران 
برومند، تهیه كننده »مس��ت عشق« را به غائله 
باز كرد. برومند نیز در بیانیه ای مدعی شد علت 
طوالنی شدن فیلمبرداری فیلم به دلیل جايگاه 
موالنا بوده اس��ت و حتی  می ش��د تا يك سال 
فیلمبرداری به طول بینجامد. او همچنین طرف 
تركیه ای را تهديد كرد كه بحث غیرحرفه ای راه 
نیندازد كه به نفعش نیست. وی همچنین گفت 
كه مدت هاست در تركیه به دنبال حل مشكل 

فیلم بوده است. 
    تعج�ب تهيه كننده قديمی س�ينما از 

رفتار مست عشق
تفاوت نگاه حرفه ای در میان سرمايه گذار اهل 
تركیه كه برای بازگشت س��رمايه و زمانبندی 
درست برای ساخت فیلم و جلوگیری از ريخت 
و پاش بی مورد پول، جدی به نظر می رس��د با 
پاس��خ طرف ايرانی كه صرفاً جايگاه مولوی را 
دلیلی برای طوالنی شدن فیلمبرداری و گرفتن 
راش های بی م��ورد می داند، حتی باعث تعجب 
سینماگران ايرانی شده است. غالمرضا موسوی، 
رئیس اتحاديه تهیه كنندگان سینما در واكنش 
به سخنان برومند كه در تركیه است، به كنايه 
گفت: »ان شاءاهلل بعد از بازگشت همكار ايرانی 
بايد كالس��ی بگذارد و به همكاران��ش راهكار 
حضور يك ساله، البد به حساب سرمايه گذار و 

عدم حل مشكل را آموزش بدهد.«
آنچ��ه در پروژه »مس��ت عش��ق« ب��ه نمايش 
درآمد، نمايی ديگر از ضع��ف قانون و مديريت 
سرمايه در سینمای ايران است كه بخش عمده 
آن ناش��ی از چرخ��ه معیوب اقتصادی اس��ت. 
سرمايه گذار در بسیاری از آثار سینمای ايران، 
عماًل حضور در سینما را به داليلی غیر از درآمد 
و فعالی��ت اقتصادی دنبال می كن��د، به همین 
دلیل تهیه كنندگان سینما و فیلمسازان، غالباً 
آثاری می سازند كه از نظر اقتصادی حتی پیش 
از اك��ران در س��ینماها از پیش بازنده اند، زيرا 
متوس��ط فروش يك فیلم س��ینمايی در ايران 
بسیار پايین تر از درآمدی اس��ت كه در نهايت 

نصیب سرمايه گذار فیلم می شود.

غالمرضا موسوی: ان شاءاهلل بعد 
از بازگش��ت همکار ایرانی باید 
کالس��ی بگذارد و به همکارانش 
راه��کار حضور یک س��اله، البد 
به حساب س��رمایه گذار و عدم 
ح��ل مش��کل را آم��وزش بدهد

 نگاهی به مجموعه داستان 
»قصه ما راست بود«

 ترکیبی از خیال و واقعیت
مجم�وع���ه داس���تان 
»قص�ه م�ا راست بود« را 
محمود خلیلی  براساس 
خدم��ت  خاط��رات 
س��ربازی اش در زم��ان 
جنگ نوش��ته است. در 
واقع  اين 15 داستانی كه 
كت��اب را ش��كل داده، 
حاص��ل  برداش��ت های 
ذهنی و يادداشت های او  

در دو سال خدمت سربازی است.
 به هرحال خیلی از جوان ها در برهه ای از زمان بايد به خدمت 
س��ربازی اعزام ش��وند، اما تفكر آدم ها با هم  متفاوت اس��ت و 
كس��ی كه اهل ذوق و قلم باش��د، نمی تواند در مقابل حوادث 
پیرامونش  بی تفاوت باشد. نويسنده كتاب آنچه در اوج جنگ 
ايران و عراق در كنار هم خدمتی هاي��ش ديده و لمس كرده را 
به صورت داس��تان درآورده است  و در نوش��تن داستان ها نیز 
تالش كرده تا روندی داستانی به نوشتارش بدهد و روايت ها از 
حالت خاطره گونه خارج و به داستان های جنگ تبديل شوند. از 
تفاوت های اصلی و كلیدی »خاطره« با »داستان«، به جز نثر و 
نگارش، استفاده از عنصر تخیل است. در خاطره عالوه بر اينكه 
نويسنده روی فضاس��ازی، توصیفات و ديالوگ ها خیلی مكث 
نمی كند،  واقعیت های اتفاق افتاده را به صورت خطی می گويد 
و می رود، اما »تخیل« مهم ترين عنصر در يك متن اس��ت كه 
تفاوت داستان را با خاطره نش��ان می دهد و می توان گفت كه 
خلیلی به خاطر اينكه روايت های  جنگ��ش صرفاً يك خاطره 
معمولی نباشد، عنصر خیال را با واقعیت آمیخته و تا حدودی 

هم در اين كار موفق بوده است.
 »جست وجو«، »هیاهوی بسیار برای هیچ«، »داماد بعد از اين«، 
» قصه ما راس��ت بود«، »چفیه« و »پای رفت��ن« نام بعضی از 
داستان های اين كتاب است. از نكات قابل توجه در داستان های 
خلیلی كه به بهتر بودن ساختار آنها  كمك كرده است، پیوند 
دادن وقايع عاش��ورای حس��ینی به جنگ  ايران و عراق است. 
او برخی از داستان ها را با الهام از ش��خصیت های وقايع كربال 
نوشته و در واقع چند مورد از داستان های اين كتاب، تركیبی 
از داس��تان های تاريخی- مذهبی با داستان های امروزی دفاع 
مقدس و تشبیه شهدای جنگ با ياران امام حسین)ع( در واقعه 
كربالست. در يكی از داستان ها نويسنده اشاره به رشادت ها و 

رفاقت های واقعی آن دوران دارد. 
جمال هم خدمتی راوی كه مثل خودش سرنشین تانك است، 
در يكی از سخت ترين لحظه های جنگ، دست به يك جانفشانی 
بزرگ می زند كه باعث زنده ماندن راوی می شود. در گوشه ای 
از اين داس��تان كه از زبان اول ش��خص مفرد روايت می شود، 
می خوانیم: »گلوله ای كه ش��كم جمال را پاره كرد، س��هم من 
بود. اصاًل قرار بود كه من بیرون از تانك باش��م و گلوله ها را به 
داخل بدهم، اما ناگهان جمال با اصرار گفت بیا جامون رو عوض 
كنیم.« اين كتاب در س��ال 1398 با قطع��ی رقعی و در 132 

صفحه منتشر شده و ناشر آن سوره مهر است.

    نقد کتاب رامين جهان پور

     آینه  جادو     تلویزیون

 درگذشت يك معمار 
و يك نقاش پيشكسوت

»منوچهر ايرانپ�ور«  عضو هيئ�ت مدي�ره انجمن انجم�ن معماران 
ايران و »عباس معيري« نقاش پيشكس�وت دار فاني را وداع گفتند. 
منوچهر ايرانپور از معماران پیشكسوت، در بیمارستاني در تهران درگذشت. 
او در طراحي و ساخت برج و میدان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه 

مديريت و وزارت میراث فرهنگي همكاري داشت. 
همچنین نقش مديريتي در ايجاد س��اختمان هايي نظیر موزه هنرهاي 
معاصر تهران، موزه فرش، موزه رضا عباس��ي، موزه آبگینه، فرهنگسراي 
نیاوران، پارك جمشیديه، مؤسسه سینمايي فارابي و موزه قرآن ايفا كرد. 
 ايرانپور، عضو هیئت مديره انجمن هاي علوم و فنون و معماران ايران بود 
و با انجمن زرتشتیان تهران نیز همكاري داشت. او سال 1395، كتابخانه 
شخصي خود را كه ش��امل كتاب هاي نفیس معماري و فرهنگي و هنري 
بود، به كتابخانه اردشیر يگانگي )از كتابخانه تخصصي ايران باستان و دين 

زرتشت، واقع در خیابان جمهوري( اهدا كرد. 
»عباس معیري« هنرمند نگارگر، نقاش و مجسمه س��از هم )شنبه سوم 

آبان ماه( بعد از تحمل يك دوره بیماري در پاريس از دنیا رفت. 
او متولد 1318 در رش��ت بود، اما پس از كسب ديپلم از مدرسه هنرهاي 
زيباي تهران، از سال 19۷۰ براي ادامه تحصیل به فرانسه رفت. به همین 
دلیل در جامعه هنري فرانسه شناخته   شده است و برخي از آثارش توسط 

موزه لوور خريداري شد. 
آخرين نمايشگاه آثار مجسمه، طراحي، نقاشي و نگارگري معیري در سال 

139۷ در گالري شیرين به نمايش درآمد.

امام حسين )ع( فرمود:

»هركس به غير خدا دل ببندد، 

زيان كرده است.«

)بحار االنوار، ج ۹۵ ص ۲۱۶ ح۳(


