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غالمرضا طريقي، شاعر و منتقد ادبي:
غزل امروز در امتداد غزل منزوي است

ش�اعر و منتقد ادبي زنجاني معتقد اس�ت: با وجود گس�ترش 
ش�كل هاي جديد ش�عر هنوز ش�اهد اين هس�تيم كه بخش 
مهمي از ش�عر معاصر به ش�كل غزل نوش�ته مي ش�ود و غزل 
امروز در امتداد همان غزل منزوي اس�ت كه ش�اعران نس�ل 
ج�وان پرچم�دارش هس�تند و آن را ب�ه پيش خواهن�د برد. 
غالمرضا طريقي، شاعر و منتقد ادبي در گفت وگو با ايبنا ضمن 
اش��اره به برگزاري نخس��تین جايزه ادبي منزوي گفت: يكي از 
دغدغه هاي بنده در برگزاري چنین بزرگداش��تي، اين است كه 
برنامه ادبي بايد در خور و ش��أن منزوي باش��د. نفس برگزاري 
جشنواره دوساالنه منزوي حركت بسیار خوبي است و امیدواريم 
با مستقرش��دن دبیرخانه و همچنین برطرف كردن نواقص آن، 

شاهد برگزاري هر چه بهتر آن باشیم. 
اين شاعر زنجاني در ارتباط با جايگاه منزوي در غزل نیز گفت: ظهور 
حسین منزوي و ديگراني كه با ايش��ان در توفیق غزل و شعر معاصر 
همراه بودند و تأثیرگذاري آنها در دهه70 و تغییر دادن مسیر دوباره 

شعر و ترغیب ش��اعران جواني كه االن تأثیرگذار هستند، نشان داد 
همان طور كه قباًل پیش بیني شده بود، غزل بايد همچنان باقي بماند 
و با تغییر زمان پیش برود. طريقي با اشاره به اينكه امروزه نیز با وجود 
گسترش شكل هاي جديد شعر هنوز ش��اهد اين هستیم كه بخش 
مهمي از شعر معاصر به ش��كل غزل نوشته مي ش��ود، تصريح كرد: 
خوشبختانه امروز استقبال خوبي از غزل صورت مي گیرد، شايد همه 
غزل هايي كه نوشته مي شود مطلوب نباشد اما بخش مهمي از شعر 
معاصر غزل است و ما اين موضوع را مديون بزرگاني چون شهريار و 
ابتهاج و سیمین و بهمني و منزوي هس��تیم. وي با اشاره به اينكه با 
روند در پیش گرفته شده، غزل بخش اعظمي از شعر معاصر را پوشش 
می دهد و به صورت مس��تمر به روز خواهد ش��د، اضافه كرد: ش��ايد 
شاعراني كه امروز در اين عرصه فعال هستند، شناخته شده نباشند، 
اما قطعاً وقتي از اين دهه بگذري��م، چهره هاي موفقي همچون ادوار 

گذشته خواهیم داشت. 
طريقي تصريح كرد: در گذش��ته ما افرادي همچون منزوي را در 
غزل داشتیم، امروز هم كساني را داريم كه در اين زمینه به صورت 
جدي فعالیت دارند، اما فعاًل شناخته ش��ده نیستند. اين منتقد 
ادبي در پاسخ به اين سؤال كه آيا غزل نسبت به دوره منزوي افت 
كرده است يا خیر؟ گفت: مقايسه دو دوره مختلف اشتباه است و 
به عقیده بنده غزل افت نكرده بلكه در حال طي مسیر است. يك 
مسئله نیز اين است كه اين غزل ادامه همان غزل منزوي است و 
ادامه همان پرچم اس��ت و اين عزيزان پرچم را به شاعران جوان 
سپرده اند، شاعران اين نسل هم، اين پرچم را پیش خواهند برد، 

خواه يك قدم باشد، خواه 10 قدم.

در گفت وگوي »جوان« با داوود بيدل مطرح شد 

خروج سريال سازها از تهران اتفاق مباركي است 
اي كاش نمايش خانگي هم به بيرون تهران سركي مي كشيد

كت�اب »تحري�ف واقعي�ت، جاي�گاه ملي گراي�ي در 
دف�اع مقدس« نوش�ته سيدحس�ن منتظرين توس�ط 
انتشارات شهيد كاظمي منتش�ر و راهي بازار نشر شد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي انتشارات شهید 
كاظمي، كت��اب »تحريف واقعیت، جاي��گاه ملي گرايي در 
دفاع مقدس« نوشته سیدحسن منتظرين به  تازگي توسط 
انتشارات شهید كاظمي منتشر و راهي بازار نشر شده است. 
اين  كتاب مروري بر حقیقت هاي آشكار دفاع مقدس براي 

زدودن غبار انحرافاتي اس��ت كه توس��ط نقشه هاي مرموز 
بدخواهان بر چهره آن نشسته است. نويسنده در اين  كتاب، 
مباني معرفت��ي جوانان افتخارآفري��ن دوران دفاع مقدس 
را آورده و مخاط��ب را با ايده هايي آش��نا مي كند كه باعث 
مي ش��دند جوانان سلحشور دس��ت از زندگي شیرين شان 

شسته و میدان خون و حماسه را انتخاب كنند. 
اين  كتاب در 176صفحه و با قیمت 30 هزارتومان منتشر 

شده است. 

توسط انتشارات شهيد كاظمي انجام شد
چاپ كتابي درباره ملي گرايي و تحريف واقعيت هاي دفاع مقدس

محمود پاك نيت:
اغلب كارها را عجله اي و سرسري مي سازند

متأسفانه وقتي همه چيز سرس�ري باشد، نمي توان انتظار اثر 
باكيفيت داشت. 

محمود پاك نیت با بیان اين مطلب پیرامون آخرين فعالیت هاي 
خود در عرص��ه بازيگري به میزان گفت: در حال حاضر مش��غول 
بازي در سريال »جش��ن سربرون« هس��تم، كار در شرايط كرونا 
بسیار سخت ش��ده اس��ت، البته پروتكل ها كامل رعايت مي شود 
اما تنها مش��كلي كه بازيگر دارد اين اس��ت كه وقتي زير دس��ت 
گريمور مي نشیند، مجبور است ماسكش را بردارد و فقط گريمور 
ماسك مي زند. بعد از گريم هم بازيگر ديگر نمي تواند ماسك بزند 
براي همین رعايت فاصله و نكات ايمني براي بازيگران س��خت تر 
از ديگر عوامل است. وي در همین راس��تا ادامه داد: خوشبختانه 
نكات بهداش��تي در پش��ت صحنه »جشن س��ربرون« به خوبي 
رعايت مي ش��ود و پزشك همیشه س��ر صحنه حاضر است، مدام 
عوامل را تست مي كنند، يعني ما صبح اول تست مي شويم و بعد 
گريم مي شويم. همه رعايت مي كنند، زيرا اگر از جان خودشان هم 

بگذرند به خاطر خانواده و اطرافیان شان بايد رعايت كنند. 
وي با اشاره به مش��كل فیلمنامه در سینما و تلويزيون اضافه كرد: 
خوشبختانه نويس��نده هاي خیلي خوبي داريم، اما متأسفانه سر 
برخي از كار ها كه مي رويم، آنقدر با عجله كار مي كنند كه نويسنده 

و كارگردان و بازيگر اصاًل نمي دانند دارند چه كار مي كنند. 
وي در همین رابطه ادامه داد: متأسفانه وقتي همه چیز سرسري 
باشد نمي توان انتظار اثر باكیفیت داشت، اين روزها متن داغ داغ 
آماده مي شود و مثاًل مي خواهند 30قسمت كار را در چند ماه تمام 
كنند. طبیعتاً هر چه كمتر زمان باش��د بهتر و به نفع تهیه كننده 

است و اين باعث مي شود همه سرگردان شوند. وي درباره موفقیت 
شبكه نمايش خانگي در دوران كرونا افزود: اين موفقیت طبیعي 
است زيرا مردم بیش از پیش خانه مي مانند اما ما بايد از اين فرصت 
كمال استفاده را بكنیم و كاري كنیم كه مخاطب بعد از كرونا هم 
آثار ايراني را رها نكند، البته در قبال شخص بنده بازيگري در هیچ 
مديومي فرقي نداشته و در هر كاري كار خودم را مي كنم. اين بازيگر 
پیشكسوت سینما و تلويزيون درباره فعالیت هنرمندان در دوران 
كرونا اضافه كرد: هرچند كرونا هر روز اوضاع بدتري پیدا مي كند اما 
به واقع كاري نمي توان كرد، نمي توانم تولیدات را متوقف كرد، زيرا 
عالوه بر مسئله معیشت هنرمندان تلويزيون بدون تولید نمي تواند 
به كارش ادامه دهد. پاك نیت درباره بازگشايي سینماها در شرايط 
فعلي عنوان كرد: واقعاً مردم حق دارند كه به سینما نروند، زيرا در 
حال حاضر س��ینما رفتن ترس دارد، اگر همه افراد هم در سینما 
نكات بهداشتي را رعايت كنند اما حتي يك لحظه قصوري صورت 

گیرد، جان بسیاري از آدم ها به خطر خواهد افتاد. 

 سريال هاي نمايش خانگي 
همچنان حبس در تهران !

 با اينكه جاي جاي ايران مشحون از مناطق و موقعيت هاي جغرافيايي و تنوع و رنگارنگي فرهنگي است
اما سريال ها به خصوص در بخش نمايش خانگي همچنان در تهران حبس هستند

    شعر     سينما

   خبر

 »آقا مرتضي« 
بايد محور اتفاق باشد نه افتراق

مشاجره اي كه بین بنیاد روايت فتح از يك سو و سازمان هنري 
رسانه اي اوج از سوي ديگر بر سر مستند »آقا مرتضي« ايجاد 

شده است، اتفاق خوشايندي نیست. 
شايد اين اوج بدسلیقگي باشد كه ش��خصیت »آقا مرتضي« 
را به عنوان يكي از عناصر ايجاد قدرت و تقويت اس��تدالل و 
تدلیل در بین جبهه فرهنگي انقالب اسالمي به عرصه اي براي 
مستهلك كردن انرژي و تواني كه بايد صرف دشمن شناسي 
و تقويت جبهه انقالب شود، تبديل كنیم. به كالم بهتر امثال 
»آقا مرتضي« محور همگرايي و همداستاني نیروهاي جبهه 
فرهنگي انقالب هس��تند نه مجالي براي خراش��یدن صورت 
نیروهاي فرهنگي انقالب. قطعاً اگر س��یدمرتضي هم در قید 
حیات دنیايي بود و دس��تش از اين دنیا كوتاه نبود، كمترين 
رضايتي در رخ دادن بگومگوه��اي انرژي بر در صفوف جريان 

ارزشي و انقالبي نداشت. 
بدون هر گونه سو گیري بد نیس��ت نكاتي را خطاب به هر سه 
وجه ماجرا يعني همس��ر ش��هید آويني، بنیاد روايت فتح و 

سازمان هنري رسانه اي اوج مطرح كنیم. 
يك طرف ماجرا مي گويد: »خروج اين حجم بس��یار از آرشیو 
كه برخي از آنان به داليل متقن از س��وي مديران وقت گروه 
به  ص��ورت محرمان��ه نگهداري مي ش��ده، در زم��ان تصدي 
مس��ئول س��ازمان اوج در بنیاد فرهنگي روايت فتح در پايان 
س��ال 1396 و اوايل سال 1397 و به دس��تور شخص ايشان 
از آرش��یو بنیاد خارج و در اختیار عوامل مستند مذكور قرار 
گرفته است«، يعني كشاندن يك بحث مديريتي و سازماني 
به فضاي رسانه اي كشور و عجیب بودن ماجرا از اين جهت كه 
چرا فاصله ها آنقدر دور است كه سوءتفاهم هاي اينچنینی بر 
سر يك مستند در فضاي دوستانه و خودماني حل نمي شود و 
چرا كار به بیانیه نويسي و استفاده از ادبیات مچ گیري مي كشد. 
اساساً اقدام درست يا غلط يك مدير فرهنگي در زمان تصدي 
پست مديريت يك مجموعه چه ربطي به همه دغدغه مندان و 
هنرمندان و... دارد؟! مگر در مابقي موارد مشابه همین رويه به 
كار گرفته شده كه حاال اختالفات داخلي بر سر راش هاي يك 

مستند به میان افواه و افكار عمومي كشیده شده است؟
پاس��خ دادن به بیانیه اي كه نتیجه آن خدش��ه وارد كردن بر 
اعتماد عمومي نسبت به جريان فرهنگي انقالب )چه در حوزه 
امانتداري و چه در حوزه مراعات اخالق و...( است، قطعاً ضرري 
مضاعف دارد، در حالي كه وظیفه همه دوستان تقويت نیروها 
و هموار كردن مسیر رش��د و اعتالي جريان فرهنگي انقالب 
جهت تبیین و تئوريزه كردن اهداف و مرام انقالب اسالمي در 
داخل و خارج از كشور است، ضمن اينكه اشاره به روند و سیر 
انتخاب يك مدير فرهنگي »به پیشنهاد فرمانده محترم وقت 
سپاه پاس��داران و با حكم رئیس محترم وقت سازمان بسیج 
مستضعفین« كه رفتاري سازماني محسوب مي شود، به هیچ 
عنوان نمي تواند دلیلي بر حقانیت يا باط��ل بودن رفتار تالي 
افراد باشد، چه اينكه هر دو بزرگوار به طريقي مستظهر به اين 
شاخصه هستند و اگر قرار اس��ت مورد محاجه و مفاخره قرار 

بگیرد در حق هر دو برادر صادق است. 
اما آنچه به نظر مي رس��د دع��واي اصلي ب��ر ناراحتي و تكدر 
خاطري است كه از سوي خانواده شهید آويني ابراز شده است، 
چه اينكه همس��ر »آقا مرتضي« مي گويد: »وقتي بخش اول 
مستند را ديدم، واقعاً احساس كردم يك تعرض به خانواده ام 
صورت گرفته و زير پا گذاشتن حريم خانواده را با پرده دري و 
وقاحت باور نمي كردم.« بعد از اين اظهارات است كه دوستان 
بنیاد روايت ضمن دعوت »از همه دوستان به خويشتنداري 
و نقد اثربخش در رفع اين عارضه بزرگ كه قلب بسیاري را از 
جمله خانواده شهید عزيز نیز آزرده« آتش توپخانه بیانیه اي 
را ساز كرده اند. تحلیل اين دو گزاره نشان مي دهد ظاهراً طرح 
برخي واقعیات و حقايق زندگي شهید آويني بر خانواده ايشان 
گران آمده و مايل نبودند مردم بدانند آقا مرتضي مثاًل در زمان 
دانش��جويي و مجردي چه چالش هايي را از سر گذرانده تا از 
حضیض كامران بودن به اوج سیدشهیدان اهل قلم برسد! اما 
اگر بخواهیم منصفانه به مس��ئله نگاه كنیم، مي بینیم شهید 
آويني شخصیتي شاخص محسوب مي شود كه نمي توان آن را 
صرفاً در حصار تعريف و تعبیر خانواده و اقربین خالصه و ارائه 
كرد، چه اينكه اين شهید بزرگوار متعلق به همه آحاد جامعه 
است، فلذا هر گونه تالش براي محدود كردن و ايجاد انقیاد در 
تبیین افكار، اعمال و رفتارهايش توس��ط هر شخص، گروه يا 

جريان غیرعقاليي بوده و پذيرفتني نیست. 
نكته آخر اينكه امثال ش��هید ش��اهرخ ضرغام، علي گندابي، 
طیب حاج رضايي، ش��هید درياقلي س��وراني و شهید مجید 
خدمت معروف به مجید سوزوكي و ده ها نمونه مشهور ديگر 
به واسطه اينكه از فضاي اسفل هواپرستي و حضیض روزمرگي 
به درجات باالي عبوديت و اخالص دست پیدا كرده اند، عزيز و 
محترم شده اند و قطعاً نقل سرنوشت و طرح چگونگي انقالب 
دروني آنها نه تنها باعث كسر ش��أن اين افراد نمي شود بلكه 
ممكن است كورسوي امیدي براي بازگشت و توبه و انابه افراد 

مبتالبه فراهم كند.

مصطفي شاه كرمي      یادداشت

حضرت زهرا)س(:

خداوند قصاص را ب�راي حفظ 

خون ها واجب كرد. 

)من ال يحض�ره الفقيه: ج ۳ ص 
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و  مخاط�ب  جل�ب  در  »ن�ون خ«  س�ريال  موفقي�ت 
موفقي�ت نس�بي س�ريال »پايتخ�ت« در جل�ب بينن�ده 
حكاي�ت از آن دارد ك�ه سريال س�ازي بوم�ي مي توان�د 
ب�ه افزاي�ش كل�ي مخاطب�ان تلويزي�ون كم�ك كن�د.

داوود بیدل كارگردان با بیان اي��ن مطلب به »جوان« گفت: يك 
كار خوب سريال سازان اين بوده كه سريال ها را از تهران خارج و از 
پتانسیل ساير استان ها براي جلب مخاطب استفاده كنند. اينكه 
بشود كارهاي مخاطب پسند و جذاب را خارج از تهران ساخت، به 

شدت به وحدت ايرانیان كمك مي كند. 
 كارگردان »عشق و خیانت« ادامه داد: نبايد واهمه كنیم از اينكه 
سريال ها را در خارج تهران فیلمبرداري كنیم. الحمدهلل كشور ما 
پر از لوكیشن هاي جذاب اس��ت و هر نقطه آن، طبیعت خاصي 
دارد كه مي تواند زمینه ساز ساخت يك س��ريال شود و امیدوارم 
اين اتفاق مختص صداوسیما نماند و در نمايش خانگي هم شاهد 
اين باشیم كه كارگردان ها و نويس��نده ها از تهران بیرون بروند و 
سركي هم به شهرستان ها بكشند و ايران را به طور كلي نمايش 
دهند. كارگردان سريال »در قصه ها زندگي مي كنند«، افزود: بايد 
حواسمان باشد كه لوكیشن هاي شهرستان ها را تزئیني نكنیم و 
حتماً منطق داستاني ايجاب كند كه در شهرستان كار كنیم. اينكه 
براي ثبت چند قاب كارت پستالي، كاراكترها را به شمال يا جنوب 
و شرق يا غرب ببريم، منطقي نیست. داوود بیدل با اشاره به اهمیت 
جذب بازيگران بومي در سريال ها عنوان كرد: در جاي جاي ايران 
كلي هنرمند بومي داريم كه مي توانند زمینه ساز شكل گیري يك 
سريال ديدني شوند، پس نترسیم از بازي دادن به اين هنرمندان. 

س��عید آقاخان��ي ب��ا مهارت 
توانست هنرمندان بومي كرد را 
شناسايي و از آنها براي ساخت 
سريال »نون خ« استفاده كند، 
روش كاري آقاخاني درست بود 
و جواب هم داد، پس حاال همه 
كارگردانان مي توانن��د از اين 
روش استفاده كنند. كارگردان 
س��ريال »راه و بیراه« در ادامه گفت: براي س��اخت س��ريال در 
شهرس��تان ها بايد از منطق��ه موردنظر اطالعات كامل داش��ت، 
آدم هايش را شناخت و با تاريخ و جغرافیاي منطقه آشنايي پیدا 
كرد. س��عید آقاخاني چون خودش كرد بود، خیلي درست محل 

وقوع قصه اش را به كردستان برد و نتیجه هم گرفت. 
 اين كارگردان با اشاره به تنوع ژانري مورد نیاز براي سريال سازي 
گفت: االن در سريال س��ازي به جز تلويزيون، شبكه خانگي و 
حتي شبكه هاي اجتماعي را داريم كه همه مي كوشند بیننده 
داشته باشند ولي در نهايت تمام س��ريال ها ديده نمي شوند و 
فقط بخشي از سريال هاس��ت كه بیننده دارند . داوود بیدل در 
پايان بیان كرد: بايد بر ويژگي ه��اي مثبت تولیدات كار كنیم 
و وقتي مي بینیم همین ايده سريال سازي بومي با هنرمندان 
بومي جواب مي دهد، به درستي و بدون كپي كاري هاي جعلي 
از آن استفاده كنیم تا به تدريج صنعت سريال سازي ما در همه 
جاي ايران ريشه دار شود و در نهايت بتوانیم در همه فصول سال 

سريال هاي باارزش میهني داشته  باشیم.

   جواد محرمي
صداوس�يما چند س�الي اس�ت كه با فعال 
كردن مراكز اس�تان ها توانس�ته بخش�ي 
از سريال س�ازي را از تهران بي�رون ببرد و 
گوش�ه اي از فرهنگ و س�نن و آداب ديگر 
مردمان اي�ران را در آثار نمايش�ي بازتاب 
دهد، ب�ا اين ح�ال هن�وز در س�ريال هاي 
شهرستاني كه مراكز اس�تان ها مي سازند، 
جغرافي�ا محل�ي از اع�راب ن�دارد و صرفًا 
ب�ه بازنماي�ي لهجه بس�نده ش�ده اس�ت. 
جغرافیا و زيست بوم البته به طور كلي در بخش 
اعظم آثار نمايش��ي كه در چند ده��ه اخیر و 
پیش از آن در ايران س��اخته ش��ده مغفول و 
به جز برخي اس��تثناها هوي��ت جغرافیايي در 
فیلم ها و سريال هاي ايراني عنصري بي اهمیت 

بوده است. 
س��ريال ها و فیلم ه��اي ايراني اغل��ب يا درون 
خانه مي گذرند ي��ا در خیاب��ان و نهايت ذوق 
كارگردان ها اين اس��ت كه مث��اًل حاال با وجود 
پديده اي چون هلي ش��ات از باالي بزرگراه ها 
نیز تصاويري بگیرند يا مثاًل از باالي كوه نمايي 
از ش��هر را ضمیمه كنند و متأس��فانه همواره 
خالقیت بخش اعظم فیلمسازان ايراني از اين 

فراتر نمي رود. 
  وظيفه شناسي مسعود جعفري جوزاني 
در تاريخ س��ینماي ايران البته ب��ه برخي آثار 
برمي خوريم كه معلوم اس��ت فیلمساز در آنها 
درك مناسبي از جغرافیا داشته و آن را منعكس 
كرده، براي مثال در آثار امیر نادري اين مؤلفه 
جدي گرفته شده است. »دونده«، »تنگسیر« 
و »س��از دهني« در اينب��اره نمونه هاي خوبي 
هس��تند يا كیانوش عیاري در فیلم آن  سوي 
آتش تا حدي جغرافیا و بوم را مورد توجه قرار 

داده است. 
همچنین مس��عود جعفري جوزان��ي را بايد از 
جمله فیلمسازاني دانس��ت كه آگاهي زيادي 
در زمینه استفاده مناس��ب از فضاي بیروني و 
جغرافیا در فیلم هايش نشان داده و ردپاي اين 
موضوع به خوبي در آثار او ديده مي ش��ود. در 
فیلم هاي »شیرسنگي«، »در مسیر تندباد« و 
»جاده هاي سرد« كه هر سه در دهه60 ساخته 
ش��ده اند به وضوح جغرافیاي محلي حضوري 
چش��مگیر دارد يا در س��ريال »در چشم باد« 

شاهد اس��تفاده بجا از عنصر جغرافیاي ايران 
در برهه ه��ا و و دوره هاي مختلف هس��تیم. از 
اين جهت بايد فیلمسازاني از اين دست را كه 
در آثارش��ان ايران فرهنگي و جغرافیايي را در 
معرض ديد مخاطب گذاش��ته و به اهمیت آن 
توجه كرده اند، هنرمنداني ايران دوست و آگاه 
دانست و الزم است از ايشان به نحوي به دلیل 

اين درك در فیلمسازي تقدير شود. 
    جغرافيا در »روزي روزگاري« 

جغرافیا و زيس��ت بوم در دهه70 در س��ريال 
»روزي روزگاري« اثر ام��راهلل احمدجو نیز به 
خوبي نمود يافته اس��ت و اين كارگ��ردان به 
ش��كلي كامل و آگاهانه و دقی��ق جغرافیا را به 
سود داستان دراماتیزه كرده است، با اين حال 
سريال هاي ايراني از اين موفقیت ها و قابلیت ها 
در عرصه هنرهاي نمايش��ي به��ره نبرده اند و 
ش��اهديم حجم قابل مالحظه اي از آثاري كه 
تولید مي شوند، حبس در فضاي شهري تهران 
و خانه ها و خیابان هايي هستند كه ذهن خسته 
مخاطب را از شعاع ش��هري به وراي آن پرواز 

نمي دهند. 
ماني حقیقي در فیل��م اژدها وارد مي ش��ود، 
استفاده خوبي از زيست بوم كرده است، با اين 
حال گن��گ و نامفهوم بودن كلی��ت اثر باعث 
شده تا فیلم او اثري ماندگار در سینماي ايران 
نباشد و جغرافیا نیز با وجود آنكه نمودي قابل 
مالحظه دارد ام��ا آنطور كه باي��د به خدمت 

فیلم درنیايد. 
يداهلل صمدي اما در آث��اري چون »اتوبوس«، 
»ساواالن«، »دمرل« و »ساراي« جنبه هايي از 
جغرافیا و زيست بوم را به تصوير كشیده است. 

سعید سلطاني نیز در سريال »پس از باران« 
نمود مناسبي از زيس��ت بوم منطقه گیالن 
ارائه داده و تا حدودي و نه به شكلي دقیق و 
حساب شده اين مسئله در سريال »پايتخت« 
به كارگرداني س��یروس مق��دم مورد توجه 
بوده است. س��ريال »نون خ« به كارگرداني 
س��عید آقاخاني نیز تا حدودي در بازنمايي 
جغرافیاي بخش��ي از كردستان ايران موفق 
عمل كرده است، با اين حال همه مثال هايي 
كه ذكر آن رفت در برابر حجم آثاري كه در 
صداوس��یما و ش��بكه نمايش خانگي تولید 
شده يا در حال تولید است بسیار ناچیز بوده 

و مانند قطره اي از درياست. 
    جغرافي�ا و زيس�ت بوم در س�ينماي 

امريكا 
متأسفانه ايران به لحاظ تصويري در لنز دوربین 
معدود فیلمس��ازاني كه از آنها ياد شد، ظهور 
و بروز پیدا ك��رده و اغلب فیلمس��ازان، ايران 
جغرافیايي و فرهنگي را خواسته يا ناخواسته 
به نوعي سانس��ور كرده ان��د و متوجه اهمیت 
آن نبوده اند، اين در حالي اس��ت كه در امريكا 
فیلمسازان بزرگ همواره در آثارشان از انعكاس 
اين عنص��ر غاف��ل نبوده اند و ب��راي مثال ژانر 
وسترن بدون نماهاي باز از كوه و دشت و كوير 
و رود و درياچه و جنگل و حیواناتي چون بوفالو 
به عنوان جغرافیا و زيست بوم نمي تواند معنايي 
داشته باشد. در واقع واژه وسترن با اين تصاوير 
به عنوان مكملي براي كابوي اسلحه به دست در 
ذهن تداعي مي شود. اين در ژانرها و دوره هاي 
ديگر س��ینماي امريكا نیز نمود داشته است. 
مارتین اسكورسیزي در آخرين فیلمش با نام 
»مرد ايرلندي« گستره اي وسیع از جغرافیاي 
امريكا را به تصوير كشیده است يا صرفاً به عنوان 
نمونه مي توان به فیلم »تلما و لويیز« س��اخته 
ريدلي اسكات اشاره كرد كه در قالب مسافرت 
ماجراجويان��ه و ج��ذاب دو زن در ايالت هاي 
مختلف امريكا عنصر جغرافیا و زيس��ت بوم به 
وضوح انعكاس پیدا كرده است و قابل حذف از 
فیلم نیست و چون پیكره اي غیرقابل تفكیك 

در فیلم نمود دارد. 
در فیلم »فارس��ت گمپ« نیز استفاده مناسب 
از جغرافیاي چند ايال��ت امريكا به وضوح قابل 

مشاهده است. 
   وظيفه بر زمين مانده مديران فرهنگي 
هر چند لزوم اس��تفاده از جغرافیا و زيست بوم 
مسئله اي اس��ت كه بیش��تر به درك و نگاه و 
وظیفه شناسي كارگردانان مربوط مي شود اما 
بي ترديد الزام سازماني و بخشنامه نیز مي تواند 
در اين زمینه نقش آفرين باش��د ول��ي به نظر 
مي رسد مديران فرهنگي از صداوسیما تا وزارت 
ارشاد هنوز به اهمیت اين مسئله پي نبرده اند 
و همین باعث ش��ده تا فرآيند فیلمس��ازي و 
سريال س��ازي همچنان در حیطه فضاسازي 
تنگ و محدود درون خانه ها و خیابان ها محدود 

بماند. 
سانسور جغرافیا به لحاظ رواني تأثیر زيادي بر 
جامعه مخاطب آثار نمايشي دارد. اينكه مردم 
تصوير داش��ته هاي طبیعي ايران را كه حجم 
زيادي را نیز شامل مي ش��ود مشاهده نكنند و 
داستان هاي نمايشي صرفاً در محیط هاي تنگ 
و تار بگذرد، به طور مستقیم روي روحیه جامعه 
تأثیرگذار است و مي تواند تعلق خاطر جامعه را 
نسبت به جغرافیاي بومي و ملي كمرنگ كند، 
اين در حالي رقم مي خورد كه به لحاظ خوراك 
بصري س��ريال ها و فیلم هاي غیرايراني به اين 
مسئله اهمیت مي دهند و چشم مخاطب ايراني 
را پر مي كنند. وقتي س��خن از ضعف سینماي 
ملي به میان مي رود، بي ترديد اين مس��ئله در 

آن نقشي مهم دارد.

     گفت وگو

     كتاب

 »فقط بيا«
 داستان روز هاي دلتنگي فرزندان شهدا

»فقط بيا« مجموعه داس�تان كوتاه دفاع مقدس ب�ا محوريت فرزندان 
 ش�هدا، جوانان و نوجوان�ان زمان جنگ تحميلي توس�ط انتش�ارات 

شهيدكاظمي روانه بازار شد. 
نويسنده مجموعه داستان كوتاه دفاع مقدس »فقط بیا« نمي خواهد كه تلخي 
زمان جنگ را براي خوانندگانش زنده كند بلك��ه قصد آن را دارد كه تابلويي از 
شجاعت و ايثار و ازخودگذشتگي هشت س��ال دفاع مقدس را به تصوير بكشد. 
تابلويي كه كودكان و نوجوانان زمان جنگ آن را به يادماندني كردند. كودكان و 
نوجوانان ديروز كه بهترين سال هاي زندگي شان را در جنگ گذراندند؛ كساني 
كه پدران و برادران و عزيزانش��ان را در جنگ از دس��ت دادند. آناني كه معناي 
اسیرشدن و جانبازش��دن و شهید ش��دن را خیلي زودتر از سنشان آموختند؛ 
كساني كه ديدند و با تمام وجودشان فهمیدند كه جنگ نابرابر يعني چه، نبودن 
پدر و از دس��ت دادنش يعني چه، اسیر شدن و مفقوداالثر ش��دن و جانباز شدن 
پدر و برادرانش��ان يعني چه.  اين مجموعه داس��تاني كه حاوي 12داستان با 
شخصیت هاي اصلي دختر و پسر نوجوان زمان جنگ تحمیلي به نگارش درآمده، 
طي 10سال نگاشته شده و بار ها نقد و چكش كاري شده و به مشكالت خانواده ها 
در هشت سال جنگ  تحمیلي ايران و عراق پرداخته است. نويسنده  اين اثر كه 
در حوزه  دفاع مقدس مدت ها قلم زده و آثار تحسین شده اي را به رشته تحرير 
درآورده، اين مجموعه داستان را يكي از بهترين كتبش و حتي اثر مورد عالقه اش 
معرفي مي كند چراكه اين اثر را به عنوان نوستالژيك زمان كودكي اش مي داند. 
»فقط بیا« مجموعه داستان كوتاه دفاع مقدس در قطع رقعي و 120صفحه و به 

قلم فاطمه دانشورجلیل توسط انتشارات شهیدكاظمي روانه بازار شد.


