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نگاهي به داستان «شبي كه جرواسك نخواند»

راوي در حاشيه!

در زبان جنوبي به «جيرجيرك»
جرواس��ك ميگوين��د؛ همان
كه در ش��بهاي تابس��تان آواز
ميخواند .همه ماجراهاي شبي
كه جرواس��ك نخواند از همان
ش��ب عجيب و پرماجرا ش��روع
ميشود؛ شبي كه مادربزرگ در
صحبتهايش به اعضاي خانواده
تذكر داده كه شبي كه جرواسك نخواند ،آن شب پايان ندارد .در
آن شب هم توي يك لحظه برقها قطع ميشود ،هواپيماهاي
عراقي به خرمش��هر حمله ميكنند .تانكه��اي عراقي هم در
نزديكيهاي خرمشهر هس��تند .بعد هم براي «ماهي» دختر
دمبخت خانه خواستگار ميآيد .هر چند پدر دختر مخالف اين
ازدواج است .از طرفي صداي جرواسك هم قطع ميشود و هم
اينكه سحرگاه همان ش��ب خروس نوجوان اول قصه از ترس
صداي بمبافكنها و غرش هواپيماهاي عراقي الل ميشود و
در ادامه هم اتفاقات ديگري پيش ميآيد كه كل ساختار داستان
را پوش��ش ميدهد .ماجراي رمان در يك ش��ب عجيب اتفاق
ميافتد و تا صبح همان ش��ب ادامه پيدا ميكند .رمان از زبان
نوجواني به اسم «ميلو» كه شخصيت اول قصه هم است روايت
ميش��ود .در صورتي كه خود راوي نقش چنداني در حوادث و
ماجراهاي داستان ندارد و بيش��تر در گوشهاي با خروسش كه
بسيار به آن دلبستگي دارد سرگرم صحبت است .اكثر مواقع در
داستانهاي اول شخص ،اين راوي است كه بايد نقش كليدي
و محوري در ساختار داستان داشته باش��د .درونمايه داستان
جنگ است و مكان داستان هم ش��هر خرمشهر است .ساختار
داستان در شبي عجيب شكل ميگيرد؛ شبي كه «آقا كامل»
مرد خانه بايد هر چه زودت��ر زن و دو فرزن��د و مادربزرگ را با
وانت قديمياش به آبادان برس��اند و خود براي مبارزه برگردد
اما مادربزرگ به خاطر دلبستگي شديد به خانه و محله و شايد
بيشتر به خاطر اينكه ش��وهرش در آنجا دفن شده نميخواهد
از خرمشهر دل بكند .اما تعليق داستان درست از جايي شروع
ميشود كه آنها با وانت از خرمشهر خارج ميشوند .در شرايطي
كه بمبهاي عراقي مثل نقل و نبات روي ش��هر باريدن گرفته
است ،به تصوير كشيده شدن لحظههاي حمالت هوايي در آن
ش��ب ظلماني و لحظات پر از بيم و اميد و وحشتي كه ماهي و
برادرش را فراگرفته از لحظات ماندگار اين رمان اس��ت .در راه
آنها با زني مواجه ميشوند كه از آنها كمك ميخواهد .پسر او
در بمباران عراقيها مجروح ش��ده و آقاكامل مجبور ميشود
جوان را سوار ماشين كند تا به درمانگاه يا بيمارستان برساند،
اما در بين راه جوان شهيد ميشود .همين كه از زبان مادربزرگ
ميشنويم كه شبي كه جرواسك نخواند پايان آن شب معلوم
نيست ،خود باعث كشش حوادث داستان و تعليق در ادامه آن
ميشود .مخاطب با اين حرف مادربزرگ راغب ميشود داستان
را تا پايان ادامه بدهد .نكته جالب توجه استفاده استعارهاي از
نام كاراكترهاي داستان است و اين كار احتماالً از طرف نويسنده
هوشمندانه صورت گرفته است ،مث ً
ال پدرخانه كه مرد سردوگرم
چشيدهاي است به اسم كامل به مخاطب معرفي ميشود ،يعني
يك مرد پخته و عاقل .اسم «بيبيجواهر» روي مادربزرگ هم
به معناي كمياب بودن آدمهاست .جواهر خود نشان از آدمهاي
ناياب و مهربان در زندگي دارد.
ماهي اسم دخترانهاي براي خواهر ميلو است و صياد پسر آقاي
فيضي كه آن شب به خواستگاري آمده اشاره بر اين دارد كه كسي
براي به دس��ت آوردن چيزي پا پيش بگذارد .با نگاهي تمثيلي
ميتوان دريافت كه صياد همان داماد است كه براي گرفتن ماهي
يا همان عروس پا پيش گذاشته است اما داستان با همه اوج و فرود
و لحظات پر از هيجانش پايان متفاوتي دارد؛ پاياني كه كورسوي
اميدي را در دل مخاط��ب كه كل داس��تان را در ميان انفجار و
سياهي و تاريكي و ترس و اضطراب طي كرده روشن ميكند .در
پايان با صحبتهايي كه ميلو با خروسش ميكند ،باالخره زبان
او را به خواندن باز ميكند و در مشت دخترخانه يعني ماهي هم
يك انگشتر پيدا ميشود كه نشان از وصلت او و صياد در روزهاي
آتي دارد .كتاب «شبي كه جرواسك نخواند» در ۶۴صفحه توسط
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان منتشر شده است.
سینما

واكنش تند حسن فتحي
به حواشي جديد «مست عشق»

گره كور اولين تجربه مشترك
توليد فيلم بين ايران و تركيه
اولين تجرب�ه توليد مش�ترك فيلم بين اي�ران و تركيه به
تلخكامي كش�يده ش�ده و فرج�ام آن گره كوري اس�ت
كه به نظر ميرس�د ب�ه اين راحتيها باز ش�دني نيس�ت.

حسن فتحي در پي اعالم خبري مبني بر پخش فيلم «مست
عشق» در قالب سريال از يك ش��بكه ماهوارهاي ،گفت كه اين
خبر تأس��فآور و سند آشكاري اس��ت بر رفتار س��وداگرانه و
غيراخالقي سرمايهگذار تُرك و همچنين از تهيهكننده ايراني
فيلم هم پرسشهايي را مطرح كرد.
اين كارگردان سينما انگشت اتهام را به سمت تهيهكننده سريال
مست عشق گرفته و آورده اس��ت :هر چند شكايات حقوقي و
كيفري از طرف تُرك و از طريق مراجع قضايي كشور تركيه در
حال پيگيري است ،اما تهيهكننده ايراني فيلم بايد پاسخگوي
اين پرسش باشد كه چرا به رغم هشدارهاي مكرر بنده ،مدير
توليد ،مدير فيلمبرداري و تن��ي از بازيگران و همكاران ترك و
ايراني مبني بر اجتناب از اعتماد مفرط و يكس��ويه به طرف
تُرك ،اين تذكرات را جدي نگرفتند تا حدي كه طرف تُرك به
خود اجازه داد تا راشهاي فيل��م را نه تنها گروگان بگیرد بلكه
خالف اصول حرفهاي بدون اطالع كارگ��ردان و تدوينگر كار،
اقدام به تدوين ناشيانه و آماتوري فيلم نماید و برخالف توافق
مكتوب شده طرفين جهت س��اخت يك فيلم سينمايي ،آن را
تبديل به يك سريال چند قسمتي كند!
«مست عشق» درباره مالقات موالنا و شمس تبريزي در تركيه
است كه فيلمبرداري آن در قونيه انجام شده است.

حكمت

نما | حسین کشتکار

امام على(ع):
هر كه به جايگاه هاى نامناس�ب
رود ،متهم شود.
«گزيده تحف العقول»
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راز ماندگاري مجموعه «امام علي(ع)»

محمدصادق عابديني

ش�ايد عنوان مشهورترين س�ريال تاريخي-
مذهبي تلويزيون را بتوان ميان س�ريالهاي
«ام�ام عل�ي(ع)» و «مختارنامه» ب�ه عدالت
تقس�يم كرد ،اما زماني «مختارنامه» س�اخته
ش�د كه س�الها بود «امام علي(ع)» س�اخته
ش�ده و توقع م�ردم از ديدن س�ريال مذهبي
باال رفته بود .در عمل س�ريال «امام علي(ع)»
شاخصهاي براي كيفيت آثار تاريخي -مذهبي
صداوس�يما بود و م�ردم هم�ه مجموعههاي
بع�دي از جمله «تنهاترين س�ردار» و «واليت
عشق» را با اين س�ريال مقايس�ه ميكردند؛
مجموعههاي�ي كه هيچ ي�ك نتوانس�تند به
ق�درت و محبوبي�ت «امام علي(ع)» باش�ند.

اولين مجموعه فاخر تلويزيون��ي با موضوع تاريخ
اس�لام ،به كارگرداني داوود ميرباقري در س��ال
 3731كليد خورد .ساخت سريال «امام علي(ع)»
دو سال طول كش��يد و در نهايت در سال  57این
مجموعه از شبكه يك سيما پخش ش��د .با آنكه
عم ً
ال فرآيند پيشتوليد س��ريال تا پخش حدود

پنج س��ال زمان برد ،اما نتيج��ه كار در حدي بود
كه بتواند رستاخيزي در سريالسازي تلويزيوني
ايج��اد كند .ميرباقري پيش از س��اخت س��ريال
«امام علي(ع)» براي تلويزيون مجموعه تلهتئاتر،
«گرگها» و مجموعه «رعنا» را ساخته بود .سريال
«امام علي(ع)» ابتدا با طرح فيلمنامهاي به عنوان
«خاري در گلو» كه ميرباقري نوش��ته ش��ده بود
به صداوسيما پيشنهاد ميشود ولي از ميرباقري
ميخواهند فيلمنامه را بازنويس��ي كن��د .در اين
ميان اتفاق بزرگي در س��طح رياست سازمان نيز
رخ ميدهد و محمد هاشمي جاي خود را به علي
الريجاني ميدهد .در فهرست بازيگران مجموعه
امام علي(ع) آنقدر اسامي بزرگ ديده ميشود كه
ميتوان گفت بعد از «هزار دستان» علي حاتمي،
هيچ وقت اين همه ستاره در كنار هم جمع نشده
بودند ،ولي نكتهاي كه سالها بعد درباره انتخاب
بازيگران اين مجموعه بيان ش��د ،ايرادات و اجازه
ندادنهاي بيمورد ارش��اد به حضور ستارههاي
پيشين سينما در اين مجموعه بود .گروه سازنده
س��ريال براي نقشهاي «مالك اشتر» و «قطام»

رویداد

آيتاهلل رئيسي در ديدار با سينماگران:

پروندههاي قضايي
سرشار از نكاتي است كه قابليت پرداخت هنري دارند

رئيس قوه قضائيه در بيست و ششمين نشست
نخبگاني ويژه ماههاي رمضان كه در دوره تحول
برگزار گرديده است ،در پاسخ به درخواستهاي
تعدادي از سينماگران ،با رعايت پروتكلهاي
بهداش�تي ميزبان جمع�ي از تهيهكنندگان و
كارگردانان س�ينما بود تا با آنها درباره «نقش
سينما در كاهش آسيبهاي اجتماعي و مبارزه
با مفاس�د اقتصادي» همانديش�ي كند .تأكيد
مقام معظم رهبري در ديدار با مسئوالن عالي
قوه قضائيه مبني بر ضرورت توجه قوه قضائيه
در دوره تح�ول به پيوس�ت هن�ري اقدامات
خود ،از جمله داليل برگزاري اين نشست بود.

آيتاهلل رئيسي در اين ديدار خطاب به هنرمندان
گفت :توجه به قانون و اهميت دادن به قانونگرايي
در جامعه و زشت بودن قانونگريزي در جامعه از
اموري است كه بايد در آثار هنري به تصوير كشيده
ش��ود كه همه بدانند اگر قانونگريزي در جامعه
رايج شد ،جامعه سرپا نخواهد ماند.
پيش از سخنان رئيس قوه قضائيه ،جمعي از اهالي
هنر و سينماگران به بيان ديدگاهها و نظرات خود
درباره جايگاه هنرمندان در جامعه و ظرفيتهاي
هنر در پيشبرد مأموريتهاي اجتماعي دستگاه
قضايي پرداختند.
ارتباط تنگاتنگ چهرههاي فرهنگي با قوه قضائيه،
معافيتهاي مالياتي س��ينماگران ،فعال ش��دن
ش��وراهاي حل اختالف هنرمندان ،رسيدگي به

كوتاهيها و ت��رك فعلهاي مس��ئوالن اجرايي
در حوزه س��ينما ،ام��كان حض��ور هنرمندان در
دادگاهه��اي علني ،لزوم نقدپذيري مس��ئوالن و
حمايت قوه قضائي��ه از هنرمندان منتقد از جمله
درخواس��تهاي چهرههاي فرهنگ��ي حاضر در
اين مراسم بود.
رئيس دستگاه قضا بر همين اساس پيشنهاد كرد
هنرمندان براي به تصوير كش��يدن معضالت ،در
دادگاهها و در زندانها حض��ور يابند و با اطالع از
جزئيات پروندهها و گفتوگو با آس��يبديدگان
اجتماعي ،آسيبهاي اجتماعي را بررسي كنند و
بر اساس آن فيلم بسازند.
آيتاهلل رئيس��ي تصريح كرد :پروندههاي قضايي
سرشار از نكاتي است كه قابليت پرداخت هنري
دارند و به نمايش كش��يده ش��دن آنها ميتواند
نس��بت به يك پديده قبيح ايجاد نف��رت كرده يا
افكار عمومي را نسبت به موضوعات و پديدههاي
ارزشمند حساس نمايد.

کتاب

لويكم نشست
روايت زندگي شهيدحججي روي پله چه 
«سربلند» روايتي اس�ت از كودكي تا شهادت
ش�هيد مداف�ع ح�رم مـــحس�ـن حججي
كه ب�ه چاپ چهل�م و يك�م رس�يده و همزمان
با نخس�تين نمايش�گاه مجازي قرآن توس�ط
انتشارات ش�هيدكاظمي روانه بازار شده است.

جوان ۲۷ساله
«سربلند» روايت زندگي زميني يك ِ
اس��ت كه در ابتداي جواني بر ترس و غفلت چيره
شد؛ او كه راهي به روزنههاي غيب عالم يافت تا خود
را به آسمان رساند.
محسن را شايد ديده باشي و شايد هم با او زيسته
باشي! شايد در مدرس��ه و كوچه و مسجد كنارت
نشسته باشد و لحظاتي را با او س��ر كرده باشي .او
برگزيده اس��ت كه برگزيده باشد .او برگزيده است
كه انتخاب شود و همه زندگي دنيا در اين انتخاب
خالصه ميشود؛ انتخابي كه سرنوشت تو را نيز رقم
ميزند .ما آنگونه ميميريم كه انتخاب و زيس��ته
باشيم و محسن آنگونه رفت كه برگزيد و زيست.
«سربلــند» روايتي اس��ت از انتخابهاي محسن

در زندگي زمينياش كه او را به آنچه ميخواست،
رس��اند؛ روايتي به زبان آنها ك��ه چندصباحي را با
محس��ن بودهاند و در كنار محسن زيس��تهاند و با
اش��كها و لبخندهايش گريس��ته يا خنديدهاند.
سردار دلها ش��هيدحاج قاسم سليماني يك سال
قبل از آسماني شدنش در يادداشتي بر اين كتاب
مينويسد:
«سالم بر حججي كه حجتي شد در چگونه زيستن
و چگونه رفتن .فداي آن گلويي كه همچون گلوي
امام حسين(ع) بريده شد و س�لام بر آن سري كه
همچون سر موالي شهيدان دفن آن نامشخص و به
عرش برده شد .دخترم آنها را الگو بگير و مهمترين
شادي آنها عفت و حجاب است».
«سربلند» روايت زندگي شهيد مدافع حرم محسن
حججي به قل��م نويس��نده كت��اب «آرام جان»،
محمدعلي جعف��ري در  ۳۶۰صفح��ه ،همزمان با
نخس��تين نمايش��گاه مجازي كتاب تهران توسط
انتشارات شهيد كاظمي روانه بازار نشر شده است.

به دنب��ال گرفتن مج��وز بازي ب��راي محمدعلي
فردين و فائقه آتشین بودند ،البته چند بازيگر ديگر
فيلمفارسي از جمله مرحوم علي آزاد نيز كه بعد از
انقالب بيكار شده بودند براي ايفاي نقش انتخاب
شده بودند .وزارت فرهنگ و ارشاد فقط مجوز بازي
علي آزاد را صادر ميكند .ملكزاده ،تهيهكننده اين
سريال ميگويد« :علي آزاد نقش ابنعباس را بازي
كرد .فخري خ��وروش و داوود رش��يدي را هم ما
پيشنهاد داديم و مهدي فريدزاده مجوز بازيشان را
گرفت ».به اين ترتيب ،داريوش ارجمند نقش مالك
اشتر را بر عهده ميگيرد و ويشكا آسايش به عنوان
كشف س��ينمايي مازيار پرتو ،مدير فيلمبرداري
س��ريال امام علي(ع) به مجموعه معرفي ميشود
و هر دو به عنوان نقشهاي ماندگار اين مجموعه
در اذهان باقي مانند .متأسفانه امروزه بسياري از
بازيگراني كه در مجموعه «امام علي(ع)» حضور
داش��تند ،ديگر در ميان ما نيستند .تاكنون بيش
از  42نفر از بازيگران اصلي س��ريال امام علي(ع)
از دنيا رفتهاند كه يكي از آخرين آنها مرحوم كريم
اكبريمباركه ،بازيگر نقش اب��ن ملجم بود كه به
دليل بيماري كرونا چش��م از جهان فرو بس��ت.
همچنين صداپيش��گاني چون خس��رو شايگان،
بهرام زند ،احمد رس��ولزاده ،ژال��ه كاظمي ،ايرج
دوستدار و پرويز بهرام كه هر كدام از اساتيد بنام
صنعت دوبله بودند در اين مجموعه صداپيشگي
كردند و امروز در ميان ما نيستند .مجموعه «امام
عل��ي(ع)» را ميتوان ي��ادگار تصويري جمعي از
بزرگان سينما و تلويزيون دانست و اميدوار بود كه
داوود ميرباقري كه اين روزها سرگرم فيلمبرداري از
مجموعه «سلمان فارسي» است ،بار ديگر دست به
خلق اثري بزرگ در حد مجموعه «امام علي(ع)»
و «مختارنامه» بزند .راز ماندگاري مجموعه «امام
عل��ي(ع)» در افكار عموم��ي را باي��د در درايت و
اشراف كارگردان اين مجموعه بر هنر نمايش و نيز
دلدادگي عميق او به سوژه اين مجموعه دانست.

فضای مجازی

معاون كاربران و تنظيمگري اجتماعي «ساترا»:

1500ميليارد بودجه فضاي مجازي به صندوق ميرود
هزارو500ميلي�ارد توم�ان بودج�هاي ك�ه ب�راي
فع�االن فض�اي مج�ازي در بودج�ه امس�ال
تصوي�ب ش�ده ،مرب�وط ب�ه صن�دوق حماي�ت از
توليدكنن�دگان محت�وا در فض�اي مج�ازي اس�ت.

علي س��عد ،معاون كارب��ران و تنظيمگ��ري اجتماعي
س��اترا با بيان اين مطلب درباره هزارو500ميليار تومان
بودجهاي كه اين روزها آذريجهرم��ي ،وزير ارتباطات
روي آن مانور ميدهد ،به ف��ارس گفت :اين صندوق در
حال حاضر تشكيل نش��ده و مرحله تدوين آييننامه را
سپري ميكند.
وی افزود :اعضاي صندوق نيز متشكل از پنج نهاد دولتي و
حاكميتي نظير وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه

است و دبيري آن نيز با س��ازمان صداوسيما خواهد بود،
البته همانطور كه گفته ش��د ،هنوز آیيننامه آن تكميل
نشده است ،وقتي جلسه اول تشكيل شود ،در گام نخست
برنامه داخلي صندوق مصوب خواهد شد و در ادامه ساز
و كار تدوين ميشود.
به گفته سعد همچنين در صندوق دو نماينده مجلس به
عنوان ناظر حضور دارند كه يكي از كميسيون فرهنگي و
ديگري از كميس��يون برنامه و بودجه خواهد بود كه آنها
هم هنوز انتخاب نش��دهاند .اخيرا ً وزير ارتباطات نسبت
به رديف بودجه هزارو500ميليارد توماني مجلس براي
فضاي مجازي مدعي ش��ده بود محل هزينه اين رديف
بودجه شفاف نيست!

