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گفت وگوي »جوان« با طراح و گرافيست انقالبي

زبان هنر مي تواند اسالم و تشيع را نشر دهد

ب�ا انتخ�اب چن�د ت�ن از بازيگ�ران اصل�ي س�ريال ال�ف و فاخ�ر 
»راز ناتم�ام« ب�ه كارگردان�ي مش�ترك امي�ن اماني و عل�ي اماني، 
تصويربرداري اين پروژه از اواسط ماه آينده در تهران آغاز مي شود. 
تصويربرداري سريال راز ناتمام در دو فاز زمان گذشته و حال انجام مي شود 

و گروه ابتدا سكانس هاي مربوط به دهه5۰ را مقابل دوربین مي برند. 
پس از انتش��ار گريم ش��خصیت هايي مانند دكتر س��یدمحمد بهشتي و 
آيت اهلل اكبر هاشمي رفسنجاني، س��ازندگان اين سريال از گريم كاراكتر 

ش��هید محمدعل��ي رجايي نی��ز رونمايي 
كردند. بنا به تصمیم عوامل، نام بازيگر اين 
نقش در خبر هاي آتي رسانه اي خواهد شد. 
ساير كاراكتر هاي اين س��ريال كه مربوط 
به چهره هاي مطرح سیاس��ي دهه هاي5۰ 

و6۰ و زمان حال هس��تند، به زودي معرفي و از گري��م آنان نیز رونمايي 
خواهد شد.

رونمايي از گريم كاراكتر شهيد رجايي

در چن�د س�ال گذش�ته 
گرافيست هاي جوان آتش    گفت و گو

به اختيار فضاي مج�ازي و حقيقي را در دس�ت گرفته و 
جبهه جديدي در مقابل تهاجم فرهنگي دش�من ايجاد 
كرده اند. آنها برخالف تصور اكثراً غيرتهراني هستند اما 
سوار بر موج فضاي مجازي توانسته اند آثاري را ارائه دهند 
كه در سطح ملي و بين المللي به يك نماد تبديل شود. از 
اي�ن هنرمن�دان ج�وان و متعه�د س�ميه  مي�ان 
كشاورز بابايي نژاد ساكن الهيجان استان گيالن است كه 
وارد دنياي هنر با موضوعات ناب مذهبي و اعتقادي شده 
اس�ت، به طوري كه تصويرس�ازي اربعين با ماسك او در 
ش�هرهاي مختل�ف و فضاي مجازي بس�يار ديده ش�د. 
»جوان« به همين بهانه با اين هنرمند گفت وگو كرده است. 
فعاليت در وادي هنر مشكالت خاص خودش را 
دارد. چه شد وارد هنر نقاشي و گرافيك شديد؟ 
اين خأل را حس مي كردم، چون در حیطه هنر از موضوعات 
ديگر همیش��ه منابع و تصاوير زيادي موجود اس��ت ولي 
مربوط به حجاب و تصاوير مذهبي به نسبت خیلي كم بود، 
گفتم خب چرا خودم كاري نكنم و در اين حیطه وارد نشوم، 
به جاي نشس��تن و گاليه كردن بايد از جايي شروع كرد. 
اوايل كارهايم خیلي ساده و مبتدي بود. با تمرين و تكرار به 
مرور زمان سعي كردم علم طراحي را هم ياد بگیرم و كارم 

را ارتقا بدهم و آثار باكیفیت تري تولید كنم. 
 اسم سبكي كه كار مي كنيد، چيست؟

تصويرس��ازي ديجیتال. ورودم به اين سبك و سیاق هنري 
عل��ت خاصي ن��دارد، چون اكث��ر تصويرس��ازها به صورت 
ديجیت��ال كار مي كنند و ب��راي من هم كه مي خواس��تم 
طرح هايي با موض��وع حجاب و مذهب��ي كار كنم جذاب و 

اثرگذار آمد. 
بهترين اثرتان چه بوده است؟

بهترين اثر از نگاه خودم خلق كاراكترهاي »س��ارا و امین« 
است و اگر بخواهم از نگاه مخاطب بگويم، كارهاي مربوط به 

محرم و عاشورا هستند. 
 با توجه به تمركزگراي�ي پايتخت، كار كردن در 

شهري به غير از تهران سخت نيست؟
چون حضوري كار نمي كنم و سفارش هاي من اكثراً مجازي 
و دوركاري اس��ت، مش��كلي ندارم، خصوصاً با گس��ترش 

شبكه هاي مجازي كار راحت تر شده است. 
 وضعي�ت گرافيس�ت هاي مذهب�ي را چگونه 

مي بينيد؟

 الحمدهلل كساني هستند كه مثل من در اين حیطه كار مي كنند 
و واقعاً كارهايش��ان فوق العاده اس��ت و به دلیل گرايش هاي 
اعتقادي كه به كار وارد كرده اند، توانس��ته اند كارهايی خوب 
و اثرگذار مذهبي را حتي در سطح بین المللي خلق كنند و به 

نوعي با زبان هنر، اسالم و تشیع را نشر بدهند. 
كارهاي كدام استاد را بيشتر دوست داريد؟

از هر كدام از اس��تادان نكات تازه اي ي��اد گرفته ام و برايم 
اثرگذار بوده اند اما در مقايسه با ديگران استاد میكائیل براتي 
به نظرم حس كارهايشان و همچنین سبك رنگ آمیزي شان 

متفاوت تر و بهتر است. 
توصيه ش�ما به افرادي كه مي خواهند وارد اين 

هنر شوند، چيست؟
همیش��ه وارد ش��دن به هر كاري س��ختي هاي خودش را 
دارد. به دوس��تان عالقه مند توصیه مي كنم بدون توجه به 
سختي ها و موانع موجود فقط شروع به كار كنند و با عالقه 
ادامه بدهند، چون خود من هم اوايل بدون استاد و صرفاً به 

خاطر عالقه وارد اين هنر شدم. 
 خاطره جالبي از فعاليت هايتان داريد؟

بعد از ترند ش��دن طرح هاي مذهبي مرب��وط به اربعین و 
فراگیر شدنش در كش��ورهاي مختلف مخصوصاً عراق با 
اينكه تا االن توفیق نشده به كربال بروم، روز اربعین دو تن 
از زائران عراقي به نیابت از من زيارت كردند و به زبان عربي 
به من پیام دادند كه خیلي حس خوبي پیدا كردم. اين هم 
جالب است كه بگويم قبل از اينكه طرح دخترانه موضوع 
اربعین را بكش��م، همه در كامنت ها گفتند دخترانه اش را 
هم بكش��ید ولي من تمايلي نداش��تم، چون معموالً از هر 
طرح يك بار طراحي مي كنم ام��ا از بس پیام ها زياد بود و 
گاهي هم اصرار مي كردند با خودم گفتم چرا بايد دل يك 
زائر دلتنگ كربال را س��ر تمايل خودم برنجانم، مگر براي 
همین مخاطبان طراحي نمي كنم، بعد از آن طرح دخترانه 

هم كشیدم كه الحمدهلل بازخورد خوبي داشت.

    خبر

 صدور مجوز براي 74 آلبوم 
و تك آهنگ در هفته گذشته

دفتر موس�يقي معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس�المي، در هفته گذش�ته مجوز ۷۴ آلبوم و تك آهنگ را 

صادر كرده است. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي دفتر موس��یقي، دفتر 
موسیقي معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، طي 
هفته گذشته براي ۷4 آلبوم و تك آهنگ از خوانندگان و هنرمندان 
گونه هاي مختلف موس��یقايي مج��وز صادر كرد. اين آثار ش��امل 
شش آلبوم موسیقي، سنتي )يك آلبوم(، پاپ )دو آلبوم( و نواحي 
)سه آلبوم( و 68 تك آهنگ، س��نتي )دو قطعه(، پاپ )46 قطعه(، 
كالسیك )دو قطعه(، نواحي )شش قطعه( و تلفیقي )12 قطعه( بوده 
است. بر اساس اين گزارش، آلبوم هاي »عطر نیاز« به آهنگسازي 
مجید رضازاده و خوانندگي مجتبي شاه علي، »ايرا« به آهنگسازي و 
خوانندگي سیدرسول حجازي و »نالش« موسیقي نواحي خراسان 
شمالي، از جمله آلبوم هايي هستند كه در هفته گذشته مجوز انتشار 
آنها صادر شده است. در بخش تك آهنگ نیز خوانندگاني چون سینا 
درخشنده، رضا يزداني، مسعود صادقلو و علي احمديان مجوز انتشار 
گرفتند. اين در حالي است كه زمان انتش��ار آلبوم هايي كه مجوز 

گرفته اند، در اختیار مالك اثر خواهد بود.

    موسيقي 

به مناس�بت والدت پيامب�ر اك�رم)ص(، مركز رس�انه اي 
ش�يرازه س�ه كتاب با عناوين »س�ه كاهن« نوشته مجيد 
قيص�ري از انتش�ارات كتابس�تان معرف�ت، »قصه هايي 
از حض�رت محم�د)ص(« نوش�ته محمدرض�ا سرش�ار 
از انتش�ارات قديان�ي و »پيامبر« نوش�ته نقي س�ليماني 
از انتش�ارات به نش�ر را معرف�ي و تروي�ج مي  كن�د. 

   سه كاهن
داس��تان كتاب »س��ه كاهن« به ي��ك روز از زندگ��ي پیامبر 
اكرم)ص( در چهارسالگي ايشان بازمي گردد. در اين داستان، 
حلیمه، دايه پیامبر)ص(، در تالشي قابل توجه سعي دارد جان 
پیامبر)ص( را از گزند كاهناني نج��ات دهد كه مي خواهند بر 
اس��اس نش��انه هاي ظاهري پیامبر خاتم، وي را در كودكي از 
بین ببرند. قیصري، نويسنده كتاب، داستان خود را با عبارات 
منقطع و جمالت كوتاه و پرضرب آغاز مي كند و به جلو مي برد. 
بر همین اساس، بخش عمده اي از اين داستان نیز با ديالوگ هاي 
حلیمه و اطرافیان او جلو مي رود اما نويس��نده با شگردي قابل 
توجه، هیچ كدام از اين ديالوگ ه��ا را از زبان پیامبر اكرم)ص( 
بازگو نمي كند. او در حقیقت، سعي دارد پیامبر)ص( را از زبان 

اطرافیانش توصیف كند. 
   قصه هايي از حضرت محمد)ص(

»قصه هايي از حضرت محمد)ص(« كتاب مصوري اس��ت كه 
به روايت محمدرضا سرش��ار براي گروه سني)ج( تدوين شده 
است. اين مجموعه با هدف آشنايي كودكان با مراحل مختلف 
زندگي پیامبر گرامي اسالم)ص( و شناخت بهتر سیره و رفتار 

ايش��ان و الگوگرفتن از مكتب اس��الم تدوين شده است. دفتر 
نخست مجموعه به ش��رح چگونگي تولد حضرت محمد)ص( 

اختصاص يافته است. 
    پيامبر 

كتاب »پیامبر« نیز مجموعه كتاب هايي به قلم نقي سلیماني 
و تصويرگري رض��ا مكتبي درباره زندگي پیامبر اس��الم)ص( 
است كه بر اساس قرآن و با استفاده از نهج البالغه و كتاب ها و 
روايت هاي معتبر نوشته شده است. اين كتاب يك رمان بلند 
است و در آن زندگي پیامبر اسالم)ص( در دوران هاي گوناگون 
از پیش از تولد تا زمان بعثت و پس از آن، براي نوجوانان بازگويي 
شده است. بخش س��وم از اين مجموعه، به دوران نوجواني آن 

حضرت مي پردازد. 
براي تهیه اين س��ه كتاب مي توانید به كتابفروشي هاي معتبر 
در سراسر كشور مراجعه يا از طريق س��ايت كتابیكا به آدرس 

ketabika. com آنها را خريداري كنید.

3 كتاب خوب
براي ماه ربيع االول

كارگردان انيميشن هاي سينمايي »شاهزاده روم« و »فيلشاه« 
ضمن تأكيد بر س�رعت پيش�رفت صنعت پويانمايي در ايران، 
درباره تازه ترين تجربه س�ينمايي خود توضيحاتي ارائه كرد. 
هادي محمديان، مدير هنري اس��توديو »هنر پوي��ا« و كارگردان 
انیمیشن در آس��تانه »روز جهاني انیمیش��ن« به مهر گفت: امروز 
انیمیش��ن عرصه كش��ف استعدادهاس��ت و در صورتي كه توجه 
بیشتري به اين حوزه ش��ود، به نظرم مي توانیم افتخارات بیشتري 
كس��ب كنیم. محمديان افزود: از حدود يك دهه قب��ل كه اولین 
انیمیشن هاي سینمايي در ايران تولید شدند، كمتر كسي فكرش را 
مي كرد در يك دهه، انیمیشن در كشور ما به چنین پیشرفتي برسد 

و همه اينها مرهون تالش هاي جوانان همین آب و خاك است. 
وي ادامه داد: انیمیشن گونه اي از سینماست كه تكنولوژي در آن به 
شدت دخیل است. در انیمیشن عالوه  بر درگیر بودن تیم با موضوع 
روايت و قصه بايد با تكنیك هم به خوبي آشنا باشید و در اين مسیر 
عموماً اس��توديوهاي خارجي حاضر نیس��تند تجربیات خود را در 

اختیار مجموعه هاي ديگر بگذارند، لذا كس��ب تجربه در اين حوزه 
حرف اول را مي زند و بايد رفته رفته تالش كرد تجربه به دست آمده 

در درون استوديوها رسوب كند و پله پله آثار پیشرفت كنند. 
مدير هنري گروه »هنر پويا« با اشاره به تجربه ساخت انیمیشن هاي 
»ش��اهزاده روم« و »فیلش��اه« در اين مجموعه گفت: هنر پويا در 
»ش��اهزاده روم« زيربناي تكنولوژيك را براي خود فراهم و تولید 
انیمیش��ن بومي و ايراني را تا حدي پايه ريزي كرد ت��ا ما نیز خط 
تولیدي منحصر به خودمان داشته باشیم، همین مسیر در ساخت 
»فیلش��اه« نیز پیگیري ش��د و در ابت��داي هر پروژه نی��ز مديران 
بخش هاي مختلف تولید گروه »هنر پويا« دور هم جمع مي شوند تا 

پايپ الين تولید اصالح و به روزرساني شود. 
اين كارگردان انیمیشن عنوان كرد: به هر حال اين واقعیت را هم بايد 
در نظر بگیريم كه دنیا حدود 1۰۰سال است در حال تولید انیمیشن 
است و ما نهايتاً يك دهه اس��ت به طور جدي انیمیشن سینمايي 
مي سازيم اما قطعاً ما 9۰سال عقب تر از آنها نیستیم، چون بخشي از 
اين مسیر در دنیا طي شده و ما بايد تالش كنیم به جاي آنكه چرخ را 
از نو اختراع كنیم، از همان تجربیات به نحو درست استفاده كنیم اما 

به نظرم، سرعت پیشرفت ايران بیشتر از ديگران است. 
ما تس��لط الزم بر تكنیك را تا حدي پیدا كرده ايم و به جايگاه فني 
خوبي رس��یده ايم، اما در حوزه محتوايي، رواي��ت و فیلمنامه بايد 
بتوانیم به شاخص هاي بهتري دست يابیم كه در ارتباط با مخاطب 
و حفظ آن نیز موفق باشیم. يكي از مزاياي انیمیشن، قطعاً برتري 
در قصه و روايت است، لذا همه انیمیشن هاي ايران بايد سعي كنند 

بیشتر روي قصه كار كنند.

هادي محمديان: سرعت پيشرفت »انيميشن ايران« بيش از ديگران است
كسي فكر نمي كرد كمتر از يك دهه در انيميشن چنين پيشرفتي كنيم

وضعيت ابلق جشنواره فجر 
با آنكه عماًل قرار است جشنواره فجر برگزار شود هنوز خبري از انتشار فراخوان آن نيست

    محمدصادق عابديني
اينكه چطور جشنواره فيلم فجر برگزار خواهد 
ش�د س�ؤاالت و ابهاماتي را به وج�ود آورده و 
مهم ترين س�ؤال اين اس�ت كه چه فيلم هايي 
در اي�ن جش�نواره حض�ور خواهند داش�ت و 
اين روي�داد با چه كيفيتي برگزار خواهد ش�د. 
29مهرماه س��ال 98، دبیرخانه جش��نواره فجر 
فراخوان حضور فیلم هاي سي و هشتمین دوره 
اين جشنواره را منتشر كرد، اين آخرين باري بود 
كه جش��نواره فجر فراخوان داد و اكنون با وجود 
تعیین دبیر دوره س��ي ونهم اين روي��داد، هنوز 
خبري از انتشار فراخوان نیست. تعلل بیش از حد 
براي اجرايي شدن فرآيند برگزاري جشنواره كه 
يكي از ابتدايي ترين مراحل آن انتشار فراخوان 
است، اين ش��ائبه را به وجود آورده كه برگزاري 
منظم جش��نواره فجر به مش��كل خورده است؛ 
جش��نواره اي كه در عمر نزديك 4۰س��اله خود 
هیچ گاه اينچنین درگیر مسئله بقا نبوده است، 
حتي بمباران تهران در دهه 6۰ هجري و جنگ 
تحمیلي نیز سدي در برابر برگزاري جشنواره اي 
كه ويترين سینماي ايران به شمار مي رود، نبود اما 
امسال كرونا موجود چند میكروني كه به زحمت 
با میكروسكوپ ديده مي شود، آنچنان محاسبات 
را به هم ريخته كه حتي دبیر جشنواره نیز دقیقاً 

نمي داند قرار است چه اتفاقي بیفتد. 
     برگزاري جشنواره منتظر فراخوان

محمدمهدي طباطبايي نژاد از حدود يك ماه پیش 
و با حكم رئیس سازمان سینمايي، به عنوان دبیر 
سي ونهمین جش��نواره فیلم فجر فعالیت خود را 
آغاز كرده اس��ت. در اين مدت انتظار اين بود دبیر 
جشنواره با صدور احكامي مديران میاني جشنواره 
فجر را معرفي كند و روند برگزاري جشنواره عماًل 
آغاز ش��ود، با اين وجود نه تنها هیچ مديري هنوز 
مشخص نشده است بلكه متن فراخوان كه معموالً 
بعد از ش��روع به كار دبیرخانه منتشر مي شد نیز 
هنوز منتشر نشده است. نكته مهم تر اينكه حتي 
اگر فراخوان جشنواره نیز منتشر مي شد، آيا تعداد 

فیلم هاي آماده نمايش براي سال جاري در آن حد 
هست كه بتوان با آن جشنواره برگزار كرد؟! به طور 
معمول بی��ش از 2۰ فیلم براي حض��ور در بخش 
اصلي جشنواره فیلم فجر انتخاب مي شوند؛ بخشي 
كه به »سوداي سیمرغ« شهرت دارد. در كنار اين 
بخش، فیلمسازان فیلم اولي نیز در بخش »نگاه نو« 
حضور پیدا مي كنند. اهمیت فراخوان جشنواره در 
اين است كه مي تواند تكلیف برگزاري »نگاه نو« يا 
ديگر بخش هاي جشنواره را مشخص كند اما هنوز 
هیچ سازوكاري براي آن مشخص نشده است. در 
فراخوان جش��نواره مقررات حضور فیلم ها معین 
مي شود و تاريخ ساخت فیلم در آن به عنوان يك قید 
در نظر گرفته مي شود كه قبالً آثار نبايد بیشتر از دو 

سال قبل از برگزاري جشنواره تولید شده باشند. 
     راهكار فرار از نبود فيلم 

تعطیل��ي پروژه هاي س��ینمايي و ناتم��ام ماندن 
فیلمبرداري آثار جديد س��ینمايي باعث ش��ده تا 
احتمال تكمیل فهرس��ت فجر حت��ي با كمترين 
میزان مشاركت نیز بعید به نظر برسد؛ موضوعي كه 
دبیر جشنواره نیز به آن اذعان دارد. طباطبايي نژاد 
مي گويد: »س��ال گذش��ته در بخ��ش فیلم هاي 
سینمايي حدود 8۰ فیلم داشتیم كه از بین آنها 22 
فیلم انتخاب شدند. امسال در بخش مستند بلند 
نگراني وجود ندارد اما در بخش سینمايي در بهترين 
شرايط و آنقدر كه من تا اين لحظه آمار فیلم هايي 
را دارم كه تولیداتش��ان تمام ش��ده و به جشنواره 
مي رسند، اين آمار يك سوم س��ال گذشته است، 
البته ممكن است شرايط فرق كند و فیلم هايي كه 

پارسال آماده شدند ولي به فجر 38 نرسیدند، به فجر 
39 برسند.« استفاده از فیلم هايي كه از نظر هیئت 
انتخاب جشنواره 38، از كیفیت الزم براي حضور در 
جشنواره برخوردار نبوده اند، به خودي خود عاملي 
منفي براي جش��نواره 39 خواهد بود و اين به آن 
معناست كه آثار اين دوره از جشنواره نسبت به سال 

گذشته كیفیت كمتري خواهند داشت. 
     فيلم هايي كه براي فجر مي آيند!

اگر مبناي برگزاري سي ونهمین دوره جشنواره فجر 
مانند دوره هاي گذشته دهه فجر باشد، آثاري كه 
اكنون در حال فیلمبرداري هستند و هنوز به خاطر 
كرونا به كل تعطیل نشده اند، بايد بر سرعت كار 
خود براي رسیدن به فجر بیفزايند. محسن قرايي 
پس از ساخت فیلم »س��د معبر« اكنون مشغول 
فیلمبرداري فیلمي است كه فعاًل با نام »بي همه 
چیز« در حال تولید است. اين فیلم را مي توان يكي 
از پربازيگرترين آثار س��ینمايي سال 99 دانست. 
پرويز پرستويي، هديه تهراني، علي مصفا و باران 
كوثري از بازيگران فیلم »بي همه چیز« هستند. 
مسعود كیمیايي در حال فیلمبرداري اثر تازه اي 
با نام »خائن كشي« است. داستان خائن كشي در 
بس��تر تاريخ معاصر مي گذرد. اين فیلم برداشتي 
از زندگي »مه��دي بلیغ« يكي از مش��هورترين 
كالهبرداراني است كه پیش از انقالب به »آرسن 
لوپن ايران« مشهور ش��ده بود. روح اهلل حجازي، 
فیلم »روشن« را با حضور رضا عطاران مي سازد. 
»روشن« با محدوديت هاي كرونايي فیلمبرداري 
شده است. »كوسه« فیلمي است كه علي عطشاني 
در حال ساخت آن اس��ت. فیلمبرداري »كوسه« 
در اواسط تابس��تان به پايان رس��یده و اين فیلم 
مراحل فني خود را پشت س��ر مي گذارد. ابتالي 
نويد محمدزاده به كرونا باعث شد تا فیلمبرداري 
فیلم »شب، داخلي، ديوار« ساخته وحید جلیلوند 
با وقفه مواجه شود. در خالصه داستان فیلم آمده 
است: »زندگي نابینايي به نام علي با ورود نابهنگام 
زني متواري، آشفته مي شود.« »شیشلیك« اولین 
تجربه كمدي س��ازي محمدحسین مهدويان در 
تابستان فیلمبرداري شد و اكنون در مرحله فني 
قرار داد. مهدويان از زمان ش��روع فیلمسازي در 
وادي فیلم بلند هر ساله در جشنواره فجر حضور 
داشته است و امسال در صورت آماده شدن فیلم 
»شیشلیك« شش��مین حضور اين فیلمساز در 
جشنواره فجر رقم خواهد خورد. نرگس آبیار پس 
از فیلم موفق»شبي كه ماه كامل شد« فیلمبرداري 
اثر تازه اي به نام »ابلق« را به پايان برده است. اين 
فیلم نیز مانند ديگر ساخته هاي آبیار يك قصه زنانه 
را روايت مي كند. از ديگر پروژه هاي سینمايي كه 
ساخت آنها درگیر كرونا شده و امكان رسیدن آنها 
به فجر به اما و اگر افتاده است، مي توان به فیلم هاي 
»طالخون« به كارگرداني ابراهیم شیباني، »چپ، 
راست« به كارگرداني حامد محمدي و »شپلوتكا« 

حسین قناعت اشاره كرد.

تعطيلي پروژه هاي س��ينمايي 
و ناتم��ام مان��دن فيلمب��رداري 
آث��ار جدي��د س��ينمايي باع��ث 
ش��ده تا احتمال تكميل فهرست 
فجر حت��ي ب��ا كمتري��ن ميزان 
مشاركت نيز بعيد به نظر برسد

نگاهي به رمان »آفتاب پرست نازنين«
تالش براي رسيدن به زباني نو در داستان

رمان »آفتاب پرست نازنین« 
را محمدرضا كاتب نويسنده 
باسابقه معاصر نگاشته است. 
كاتب داستان نويسي را براي 
گروه سني نوجوانان در دهه6۰ 
با نشريه قديمي كیهان بچه ها 
آغاز كرد و بعدها تغییر مسیر 
داد و به ادبیات بزرگس��االن 
روي آورد؛ دقیقاً همان كاري 
كه محمدرضا بايرامي در داستان نويسي كرد. اين دو نويسنده در 
سال هاي اخیر آثار قابل توجهي خصوصاً در زمینه رمان بزرگسال 
از خود به جا گذاشته اند. در رمان آفتاب پرست نازنین، محمدرضا 
كاتب ديگر آن نويسنده دهه های 6۰ و۷۰ نیست كه قلم ساده اي 
داش��ت و روايت هايش هم مبهم بودند و در پرداخت قصه هايش 
بیشتر به پیرنگ متكي بود تا تكنیك هاي داستان نويسي. در اين 
كتاب او نويسنده اي است كه بیش��تر از اينكه به موضوع و جريان 
ماجراهاي قصه بپردازد، روي فرم و ساختار نوشتاري اش تمركز و 
تمام تالشش را كرده است كه از سبك و سیاق نويسندگان نسل 
سوم كش��ور و برخي نويس��ندگان آوانگارد خارجي تبعیت كند، 
طوري كه رمان او بیشتر به داستان هاي مدرن و پست مدرن پهلو 
مي زند. نويسنده با نگارش اين رمان به سبك و سیاق جديدي در 

نوشتن دست پیدا كرده است. 
داستان آفتاب پرس��ت نازنین، مربوط به وقايع جنگ ايران و عراق 
اس��ت، البته زمان آن به س��ال هاي بعد از پايان جنگ و س��قوط 
ديكتاتوري صدام برمي گردد، هر چند نويسنده به صورت واضح به 
مكان و جغرافیاي وقايع داستان اشاره اي نكرده اما از كلیت رمان 
مي توان فهمید كه فضا و مكان قصه در منطقه اي واقع در مرز ايران 
و عراق بوده اس��ت. فصل اول رمان با تك گويي ه��اي دروني راوي 
اول قصه، يعني دختر نوجواني كه جنگ زده اس��ت، آغاز مي شود 
و در سطرهاي اولیه داس��تان مخاطب متوجه مي شود با داستاني 
اليه دار، مبهم و سرش��ار از كابوس و مالیخولیا طرف است. دختر 
نوجوان در يك انباري نمور در مرز اي��ران و عراق زندگي مي كند 
و در مونولوگ هايش از مصائب جنگ و از دست رفتن خانواده اش 
مي گويد. در فصل بعدي رمان، راوي دوم هم پیدا مي شود كه يك 
مرد پا به سن گذاشته عراقي است و به همراه نوه هايش از مرز عراق 
گذشته و وارد خاك ايران شده است. اين مرد عراقي وجودش مملو 
از كینه و انتقام است و از صحبت هايش مي فهمیم كه به خون يك 
سرهنگ عراقي كه در حال حاضر در ايران زندگي مي كند، تشنه 
است. او مي خواهد انتقام كشته شدن پس��رش را از يك سرهنگ 
عراقي بگیرد، گويا اين سرهنگ عراقي باعث از دست رفتن پسر او در 
جنگ شده است. در فصل هاي میاني داستان مي فهمیم كه اين دو 
راوي به نوعي سرنوشتشان به هم مربوط مي شود و باقي ماجرا. رمان 
آفتاب پرست نازنین سرشار از خیال و توهم است و در واقع فضاي 
تاريكي كلیت ساختار داستان را در برگرفته و مي توان گفت به جز 
جست وجوهاي مرد عراقي براي گرفتن انتقام كه باعث تعلیق اين 
داستان مي شود، مونولوگ هاي دختر در اين رمان پرحجم گاهي به 
تكرار مي افتد و حتي در بعضي از لحظه ها باعث خستگي مخاطب 
مي شود و اگر از پرداخت بكر داستان و تكنیك هاي نوشتاري اين 
كتاب بگذريم، به ط��ور كلي موضوع آن حرف تازه اي نیس��ت كه 
بخواهد مخاطب را به ادامه داستان ترغیب كند. در پايان مي توان 
گفت كه برگ برنده اين كتاب براي نويس��نده اش همان زبان نو و 
سبك و سیاقي است كه نويسنده آن را تجربه مي كند. اين رمان در 
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    نقد کتاب رامين جهان پور

     کتاب     انيميشن

»مامان ها« به شبكه3  آمدند
برنامه تلويزيوني »مامان ها« ب�ا محوريت دغدغه ه�اي تربيتي فرزندان 
در دني�اي م�درن، پن�ج روز در هفت�ه روي آنت�ن ش�بكه3 م�ي رود. 
»مامان ها« برنامه اي جديد با موضوع س��بك زندگي و تربیت فرزند اس��ت كه 

پخش آن از روز پنجم آبان در شبكه3 سیما آغاز شده است. 
اين برنامه به تهیه كنندگي مجتبي حس��یني و با اجراي منصوره مصطفي زاده 
روي آنتن مي رود و در هر قس��مت به موضوعاتي مرتبط با دغدغه هاي تربیتي 
فرزندان در يك دهه اخیر مي پردازد. موضوعات��ي چون تغییر روابط خانواده و 
نبود همبازي براي كودكان و نحوه استفاده فرزندان از تكنولوژي هاي روز مثل 
موبايل و تبلت از جمله مباحث اين برنامه است. همچنین مشكالت شیوع كرونا 
و تاثیر آن بر تحصیل و آموزش مجازي، از ديگر پرونده هايي اس��ت كه در اين 
برنامه باب گفت وگو درباره آنها گشوده خواهد شد و به اين ترتیب، برنامه قرار 

است به دغدغه هاي تربیتي مادران در دنیاي مدرن بپردازد. 
اين برنامه پنج روز در هفته از ساعت 1۷:3۰ روي آنتن شبكه3 مي رود. 

تفاوت اين برنامه با ساير برنامه هاي كارشناس محور در اين حوزه، تجربه هايي 
است كه از زبان مادران بیان مي شود، در هر برنامه سه مادر در مقابل منصوره 
مصطفي زاده قرار مي گیرند و نس��بت به موضوع طرح شده در برنامه، تجربه ها 
و دغدغه هاي ش��خصي خود را بی��ان مي كنند. عالوه بر حضور كارش��ناس از 
تجربه هاي مادران نیز استفاده مي ش��ود. منصوره مصطفي زاده پیش از اين به 
عنوان كارش��ناس كتاب كودك در آيتم هاي هفتگي برنامه »كتاب باز« ديده 
شده است. »مامان ها« در هفته پیش رو به موضوعاتي چون تفاوت هاي مادران 
در دهه6۰ و مادران در دهه هاي اخیر مي پردازد. همچنین مقايسه كردن میان 
فرزندان و معضل انتشار فیلم و عكس كودك در فضاي مجازي از ديگر مباحث 

برنامه در هفته پیش رو است.

حضرت محمد)ص(:

موقعي�ت نم�از در دي�ن مانند 

موقعيت س�ر نس�بت ب�ه بدن 

است. 

)اثني عشريه صفحات 8 و 9(


