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رامبد جوان از نويسندگان عذرخواهي كرد

من و تيم »خندوانه« بي مالحظگي كرديم 

رامبد ج�وان از آنچه در »خندوانه« نس�بت ب�ه بي احترامي 
ب�ه نويس�ندگان رخ داد، عذرخواه�ي ك�رد و آن را حاصل 
بي مالحظگي خودش، تيم خندوانه و پخش شبكه نسيم دانست. 
برنامه »خندوانه« چهارشنبه ش��ب 22 ارديبهشت و در آستانه 
عی��د از فوتبالي هايي چون خ��داداد عزيزي و فی��روز كريمي به 
برنامه دعوت ب��ه عمل آورد و با آنها بازي هاي��ي را ترتیب داد. در 
يكي از اي��ن بازي ها جواب كريمي و عزيزي به س��ؤال مس��ابقه 
درباره نام بردن از س��ه نويس��نده باعث واكنش هايي شد كه در 
نگاه مخاطبان برنامه تعبیر به بي احترامي به نويس��ندگان شد و 
بدتر از ج��واب آنها خود رامبد جوان بود كه ب��ه نوعي با خنده به 
پاسخ هاي فیروز كريمي واكنش نش��ان داد. ويدئوي اين بخش 
از برنامه در ش��بكه هاي اجتماعي بازتاب پیدا ك��رد و طي يكي 
دو روز گذشته جمعي از نويس��ندگان و منتقدان در شبكه هاي 
اجتماعي واكنش هاي انتقادي به آن نشان دادند. منتقدان بیش 
از همه سمت و سوي انتقادشان را متوجه رامبد جوان كردند كه 

چرا نه تنها واكنشي درخور به سخنان فیروز كريمي نشان نداده 
بلكه با خنده هاي پي در پي به نوعي اين س��خنان را تأيید كرده 
است. برنامه خندوانه با حضور خداد عزيزي و فیروز كريمي به طور 
عادي يكي از پربیننده ترين قسمت هاي اين برنامه پرطرفدار را به 
خود اختصاص داده است و همین پربیننده بودن سبب مي شود 
انتظارات از رامبد جوان به عنوان مجري براي كنترل میهمانان 
بي مبنا نباشد، با اين حال به نظر مي رسد خنده رامبد جوان را بايد 
به حساب سهل انگاري او در مديريت میهمانان برنامه اش گذاشت، 
نه غرض ورزي نسبت به جامعه نويسندگان. شب گذشته رامبد 
جوان در پیامي نسبت به آنچه در برنامه رخ داد عذرخواهي كرد. 

متن عذرخواهي رامبد جوان را در زير مي خوانید:
»سالم به اهالي قلم. 

در برنامه خندوانه چهارش��نبه ش��ب در كنار دو مهمان محترم، 
لحظه اي پیش آمد كه براي من غیرقابل كنترل شد و متأسفانه 
واكنش من تنها خنديدن بود. واقعاً از پخش اين لحظه هم بسیار 
متأس��فم و اين هم به خاطر بي دقت��ي و بي مالحظگي من و تیم 
خندوانه و تیم پخش شبكه نسیم اس��ت. اينجانب از همه اهالي 
قلم در كل تاريخ بزرگ اين كشور با آثار جاودانشان تمام قد عذر 
مي خواهم و يقین مي دهم هیچ وقت چنین اتفاقي نخواهد افتاد. 
من همیشه با افتخار مخاطب و خواننده آثار لذت بخش و بي مثال 
ادبیات كشورمان بوده ام و هستم و خواهم بود و هیچ گاه از ترويج 
كتابخواني در هر موقعیتي كه داش��ته ام و خواهم داشت، دريغ 
نكرده و نخواهم كرد. در اولین ضبط برنامه »خندوانه« در برابر اين 

قشر بزرگ و انديشمند و دردكشیده عذرخواهي خواهم كرد.«

»دختران كابل« پرپر و انسان دوستي سلبريتي ها پر!

در گفت وگوي »جوان« با كارگردان راديو مطرح شد

آفت هاي تعجيل در نگارش متن 
توج�ه ب�ه عنص�ر زم�ان در ن�گارش مت�ن، بس�يار مهم 
اس�ت و اص�اًل روا نيس�ت ك�ه در واس�پاري كار ب�راي 
تولي�د مت�ن، نويس�ندگان را وادار ب�ه تعجي�ل كنن�د. 
حمید يزداني، بازيگر و كارگردان باسابقه راديو با بیان اين مطلب به 
»جوان« گفت: نمي شود كه براي نگارش يك فیلمنامه 90دقیقه اي 
فقط 90دقیقه به نويسنده وقت داد و براي اعطاي دستمزد هم فقط 
دستمزد 90دقیقه كار را در نظر گرفت. يزداني با اشاره به چالش هاي 
پرداختن به نمايشنامه هاي كوتاه در راديو تصريح كرد: موقعي كه به 
يك نويسنده در راديو گفته مي شود بايد يك متن كوتاه براي يك 
نمايش 10دقیقه اي بنويسد با چالش هاي جدي در كارش روبه رو 
مي شود و شروع نكرده بايد داستان را تمام كند. اين كارگردان راديو 
تأكید كرد: مس��ئله تعجیل در نگارش متن، تأثیرات منفي زيادي 
روي نمايشنامه هاي راديويي داشته و باعث ش��ده است كارها به 
سمت كلیشه گرايي برود و مخاطب همچنان كه بايد با كارها ارتباط 
نگیرد. حمید يزداني تأكید كرد: در همه جاي دنیا چنین رويكردي 
وجود دارد كه از قصه هايي براي داستان پردازي راديويي استفاده 
مي شود كه براي نوشتن ش��ان زمان زيادي صرف مي شود ولي در 

اينجا مدام عجوالنه، متن كوتاه مي خواهند . 
اين كارگردان گفت: متن هاي كوتاه عجوالنه عالوه بر چالش هاي 
افت كیفیتي آثار، جنبه اقتصادي منفي هم براي نويسندگان دارد و 
باعث مي شود به بهانه كوتاهي متن، دستمزد چنداني به آنها تعلق 
نگیرد . حمید يزداني كه در دوران كرونا دو نمايش راديويي »قهرمان 
بدر« و »فرمانده قاس��م« را درباره زندگي س��ردار سلیماني بازي 
كرده است، خاطرنشان س��اخت: هرچقدر روي نگارش متن هاي 

اصیل و باكیفیت تأكید و با تمركز كامل و داش��تن زمان كافي بر 
اين متون دقت ش��ود، حتماً نتیجه نهاي��ي كار باالتر خواهد رفت 
و به جايي مي رسیم كه يكس��ري نمايش جذاب و درجه اول را در 
راديو خواهیم داشت. يزداني كه در كتاب صوتي »ترس ترامپ در 
كاخ سفید« جاي 50شخصیت مختلف صحبت كرده است، اظهار 
داشت: محسن سوهاني، مديركل هنرهاي نمايشي راديو قول هايي 
در جهت بازنگري درباره مشكالت نگارش متن در راديو داده است 
كه امیدواريم محقق شود تا نويسندگان با خیال راحت بتوانند به 

تولید متن بپردازند. 
اين بازيگر و كارگردان راديو ابراز امیدواري كرد: بايد با نقد صحیح 
به فكر برداشتن موانع نويسندگي باشیم و امیدوارم مديران هنري 
در همه سطوح نس��بت به تالش براي ارتقاي متن و در عین حال 
ارتقاي معیشت نويسندگان بكوشند، چون اگر نويسندگان دغدغه 
معیشت نداشته باشند و وقت كافي براي كار در اختیارشان باشد، 

حتماً مي توانند خیلي خوب كار كنند. 

خنسي سينما!
 سياست تشويق و ترغيب سازمان سينمايي به توليد فيلم هاي موسوم به هنر و تجربه 

موجب پشت اكران ماندن انبوهي آثار شده است كه به گفته جمال ساداتيان به درد اكران نمي خورند!

     رادیو

     نگاه
   جواد محرمي

سیدجمال ساداتیان معتقد اس��ت بسیاري از 
فیلم هاي مانده در صف اك��ران، قابلیت جذب 

مخاطب به سینما را ندارند. 
سینماي ايران براي آنكه رابطه اش با مخاطب 
به طور كامل قطع شود، گويا فقط نیاز به شوك 
كرونا داشت و پس از يك س��ال و اندي از ورود 
كرونا به ايران و تعطیلي كامل سینماها اعتراف 
قابل تأمل تهیه كننده باسابقه سینماي ايران به 
اينكه اغلب فیلم هاي ساخته شده به درد اكران 
نمي خورند، به خوبي از وضعی��ت حال حاضر 

هنرهفتم در ايران رونمايي مي كند. 
سینماي ايران تحقیقاً به خنسي خورده است 
أسفانه براي رونق گرفتن پس از كرونا برگه اي 
براي رو كردن ندارد. پی��ش از كرونا نیز طبق 
آمار تنها 2درصد مردم مخاطب سینماي ايران 
بودند اما با شیوع كرونا اين احتمال مي رفت كه 
مردم فیلم ها را در خانه و به صورت آنالين تماشا 
كنند اما به جز يك استثنا به نام »شناي پروانه« 
فیلم هاي اكران ش��ده آنقدر زور نداش��تند كه 
مردم را به دست در جیب كردن ترغیب كنند. 
حاال كه دولت وعده واكسیناسیون همه مردم 
را تا پايان س��ال داده و به تازگي طبق مصوبه 
اخیر ستاد ملي مقابله با كرونا مشاغل گروه2 از 
جمله سینماها مجوز فعالیت گرفته اند، برخي 
سالن هاي س��ینما از تعطیلي رها شده اند و به 
طور عادي نیاز به چند فیلم تماشاگرپس��ند و 
مهم ضروري به نظر مي رسد اما دست سینماي 
ايران خالي تر از آن است كه از درون قطار آثار 
پش��ت اكران مانده چند برگ برنده رو كرده و 

مردم را تهییج به سینما رفتن كند. 
در اين وضعیت س��ینما هم��ه ظرفیت خود را 
به سمت ش��بكه نماش خانگي و تولید سريال 

برده است. 
اين صحن��ه اي واقعي از وضعی��ت حال حاضر 
سینماست كه ديروز س��یدجمال ساداتیان به 
آن اعتراف كرد: »حضور در ش��بكه خانگي به 
اضطرار برهم خوردن معامالت به خاطر شیوع 
كروناست، وگرنه سینما همچنان كاركرد خود 
را دارد، چراكه س��ینما را نبايد به عنوان جايي 

براي تماشاي فیلم در نظر گرفت! 
س��ینما يك مقصد گردشگري اس��ت! و مردم 
به بهانه س��ینما از خانه بیرون مي آيند تا چند 
س��اعت از زندگي خود را به خوشي بگذرانند. 

در عین حال بايد محصوالتي در سینما اكران 
شود كه وقتي كسي مي خواهد براي آن وقت 
بگذارد و هزينه كند، جذاب و مطلوب هم باشد 
و قطعاً سینماي ملي ما بايد سرپا و پرقدرت تر 

از ديروز عمل كند.« 
راه حل ساداتیان براي س��ینما اما در نوع خود 
عجیب است، او معتقد است: »در شرايط فعلي 
بايد تولیدات فیلم هاي س��ینمايي را افزايش 
دهیم، چون هر چه امروز تولید شود قطعاً يك 
س��ال ديگر روي پرده مي رود! و با روند فعلي 
شیوع كرونا قطعاً س��ال آينده در همین موقع 
بايد وضعیت بهتري داش��ته باش��یم و زندگي 

عادي روال خود را پیدا كرده باشد.« 
   كودكي كه به سينماي لخت مي خندد

تأكید روي كمیت آثار سینمايي در حالي رقم 
مي خورد كه س��ینماي ايران با انبوهي از آثار 
اكران نشده مواجه است كه تجربه اكران آنالين 
نیز ثابت ك��رد نمي تواند راه حل��ي براي ديده 
ش��دن اين آثار و ارتباط آنها با مخاطب باشد. 
در واقع همان بخش كوچك��ي از مردم نیز كه 
به انگیزه تفريح و بیرون رفتن از خانه گذرشان 
به س��ینما مي خورد و به همان آثار نه چندان 
مطلوب قناعت مي كرد، حاال ديگر خیلي وقت 
اس��ت ترجیح مي دهد وقت خود را به شكلي 
ديگر مديريت كند. اين ضربه آخري است كه 
بر اكران در سینماي ايران فرود مي آيد و كرونا 
اينجا گويي همان كودكي اس��ت كه بي محابا 

لخت بودن پادشاه را فرياد زده است. 
ساداتیان با اشاره به فیلم هاي در حال انتظار 
براي اكران مي گويد: »بس��یاري از فیلم هايي 
كه پشت خط اكران هس��تند، به دلیل ضعف 
سیس��تم اكران باقي مانده اند و خیلي از آنها 
بايد در ش��بكه نماي��ش خانگي ي��ا به روش 
آنالين توزيع ش��وند. بس��یاري از آنها قدرت 
جذب مخاطب ع��ام را ندارن��د، در حالي كه 
اگر مث��اًل س��الي 400 فیلم تولی��د كنیم كه 
15 تا 20درص��د آن قابل اعتنا باش��د، قطعاً 
گیش��ه از رونق خوبي برخ��وردار خواهد بود 
ولي وقت��ي فیلم هايي را ك��ه ظرفیت اكران 
س��ینمايي ندارند، به اجبار در سینما نمايش 
مي دهیم، نتیجه  آن رخوتي مي ش��ود كه در 
گیشه سینماها مي بینیم. در اين روزها بايد از 
تولید باكیفیت استقبال كرد تا فیلم هايي براي 

سلیقه مخاطب ساخته شوند.«

انتقاد س��اداتیان از اجبار در اك��ران فیلم هاي 
بي كیفیت بي ترديد معلول سیاس��ت تشويق 
و ترغیب س��ازمان س��ینمايي در تولی��د انبوه 
فیلم هاي موس��وم به هنر و تجربه است، با اين 
حال فضاي مجازي فرصتي را براي تولید آثار 
نمايشي ايجاد كرده كه بخش مهمي از انرژي 
و ظرفیت سینما را به خود مشغول كرده است. 
س��اداتیان می گويد: »به دو دلیل فكر مي كنم 
بايد وارد كار در اين حوزه ش��وم؛ اول اينكه به 
نظرم بعض��ي كارهايي كه در ش��بكه نمايش 
خانگي وجود دارند از استاندارد خوبي برخوردار 
نیستند، در حالي كه مي توان كارهاي باكیفیت 
بهتري انج��ام داد و اس��تاندارد تولید نمايش 
خانگي را به لحاظ موضوع��ي و تكنیكي تغییر 
داد. نكته دوم هم اين اس��ت كه به هر حال در 
اين صنف كار مي كنم و دوست دارم در شبكه 

نمايش خانگي كار قابل قبولي ارائه كنم.«
روز  در  تعطي�ل س�ينماها  گيش�ه   

بازگشايي
اما بازگشايي س��ینماها در هفته گذشته آنقدر 
بي رمق اتفاق افتاد كه برخي سینمادارها از آن 
استقبال نكردند و همچنان ترجیح دادند براي 
رسیدن به ثبات در س��ینما انتظار بكشند، به 
عالوه اينكه در همین يك سال و اندي گذشته 
خبر تعطیل ش��دن برخي س��ینماهاي مهم و 

خاطره انگیز قديمي نیز به گوش رسید.
 در واقع باز و بسته ش��دن هاي پیاپي سالن ها، 
نبود مخاطب و فیلم ج��ذاب چندان رغبتي را 
براي سینماداران باقي نگذاش��ته تا از فرصت 

بازگشايي استقبال كنند. 
در اين باره علي سرتیپي كه مدير چند مجموعه 
سینمايي در تهران اس��ت، هفته پیش با بیان 
اينكه هیچ كدام از س��ینماهاي خ��ود را از 18 
ارديبهشت ماه باز نمي كند، به ايسنا مي گويد: 
»فعاًل يكي دو روز منتظ��ر مي مانیم تا ببینیم 
ش��رايط چطور پیش مي رود، چون اينكه مدام 
س��ینماها را باز مي كنیم و مي بنديم، يك نوع 
بالتكلیفي براي ما و نیز كاركنان س��ینماها به 
وجود آورده است. بايد جلس��ه شوراي صنفي 
نمايش برگزار ش��ود و با وزارت ارش��اد تبادل 
نظري صورت گیرد تا ببینیم قرار اس��ت كارها 
چطور ادام��ه پیدا كند و چ��ه حمايتي صورت 

مي گیرد.«
به گفته اين تهیه كننده و پخش كننده سینماي 
ايران بازگشايي سینما يك مسئله است و اينكه 
مردم از باز بودن سینماها اطالع داشته باشند 
يك مسئله ديگر. بايد براي بازگشايي تبلیغات 
صورت گیرد، با شهرداري و صدا و سیما رايزني 
ش��ود تا مردم بدانند كه با رعاي��ت پروتكل ها 

سینماها داير هستند. 
اگر قرار باشد 2درصد ظرفیت مجاز سینما هم 
پر نشود، بازگشايي فايده اي ندارد، چراكه اين 
كار دس��ت كم بايد هزينه هاي لحظه اي سینما 

را پوشش دهد. 
در شرايط اقتصادي فعلي هر بار كه المپي براي 
نمايش فیلم در سینما روشن مي شود، هزينه 
بس��یار بااليي را تحمیل مي كند و نمي توان در 
اين وضعیت براي پنج نفر تماشاگر يك سالن 

سینما را باز نگه داشت. 
   تلویزیون

    کتاب

كتاب »هادي« روانه بازار شد 
رمان »هادي« نوشته محمدرضا هوري توسط انتشارات كتابستان منتشر 
ش�د. اين رمان درباره برهه اي از زندگي حضرت امام هادي)ع( اس�ت. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي كتابس��تان، ادبیات داستاني در 
سال هاي اخیر سهم بسزايي در اقبال عمومي به س��وي تاريخ اسالم داشته 
است. با وجود كثرت آثار تاريخي مقاطعي از تاريخ دست نخورده و بكر مانده 
است و توجه نويسندگان غالباً به زمان هايي اس��ت كه منابع بیشتري براي 
پرداخت دارند. يكي از مقاطع حساس در تاريخ زندگاني ائمه)ع( سرآغاز دوره 

دوم خالفت عباسیان است كه با خالفت متوكل آغاز مي شود. 
محمدرضا هوري در اولین تجربه نويس��ندگي خود س��راغ اين زمانه كمتر 
ش��ناخته ش��ده براي مخاطب رفته اس��ت. پرداخت كم به زمان��ه امامین 
عسكريین)ع( و شرايط و محیط مبارزه اين دو امام همام و وضعیت فرهنگي- 
اجتماعي و مناس��بات آن دوره اس��المي بیش از پیش خوان��دن اين كتاب 
را جذاب مي كند. رمان »هادي« راوي برهه 15س��اله حض��ور اجباري امام 
ه��ادي)ع( در پايتخت اس��المي، س��امرا در زمان خالفت مت��وكل علي اهلل 
اس��ت. معطوف ش��دن حواس ها به امام باعث مي ش��ود تا دربار از آنچه در 
قصر مي گذرد بي خبر باش��ند. منتص��ر ولیعهد جوان خلیفه كه ش��خصیت 
اصلي داستان است در چند جبهه مختلف وارد مبارزه مي شود. از بین بردن 
امام افتخاري اس��ت كه او مي خواهد به تنهايي نصی��ب خويش كند. مبارزه 
ديگر او رقابت با برادرش اس��ت تا خود را به پدر و ب��زرگان بني عباس ثابت 
و تخت خالف��ت را از آن خود كند ام��ا در كوران حوادث عالقه او نس��بت به 
 كنیز مخصوص خلیفه، او را در دوراهي بین عش��ق و قدرت قرار مي دهد و... 
اين رمان در 288صفحه و با قیمت 48هزار تومان روانه بازار نشر شده است. 

    مصطفي شاه كرمي
دختران كابل جداي از اشتراك در نوع، 
چند اشتراك ديگر با ما ايراني ها دارند، با 
ما همزبان بودند، همسايه جغرافیايي ما 
و مسلمان شیعه بودند و اگر هیچ كدام از 
اينها هم نبودند، كودك و انسان بودنشان 
كافي بود تا دل هر مدعي انسان دوستي 
را به واكنش وادارد و قتل عام وحشیانه 
آنها را محكوم كند اما مثل همیشه اغلب 
س��لبريتي هاي ايراني يا ترجیح دادند 
اين جنايت را نبینن��د و براي آن مرثیه 
نخوانند يا با چندين روز تأخیر و پس از 

سبك سنگین كردن واكنشي معمولي از خود بروز دهند. 
گاهي اوقات جنايات و كش��تار بیرحمان��ه اي كه در نقاط 
مختلف دنیا رخ مي دهند- مثل انفجار تروريس��تي مقابل 
مدرسه سیدالشهداي كابل- سنجه و سنگ محكي مي شود 
براي رس��وا ش��دن برخي مدعیان حقوق بش��ر؛ مدعیاني 
مثل برخي س��لبريتي هاي وطني كه ت��الش زيادي براي 
ادراك س��ازي گ��زاره جهان وطن��ي مورد پسندش��ان در 
بین مردم دارند. ش��نبه هفته گذش��ته مدرس��ه دخترانه 
سیدالشهداي غرب كابل هدف حمله خودروی بمبگذاري 
شده قرار گرفت و 55 نفر كه بیش��ترين آنها دانش آموزان 
دختر اين مدرسه بودند، كشته و 151 تن ديگر هم زخمي 

شدند. 
واقعیت اين خبر دامنه بسیار وسیع تري از جغرافیاي كشور 
افغانس��تان و ش��هر كابل را دربرگرفت، در واقع زمینه ساز 
وجدان نمايي و تبلي السرائري شد براي كساني كه همچنان 
در نگاه شان دنیا و مردمانش در يك تقسیم بندي متفرعنانه 
در سه س��طح جهان اول، دوم و س��وم تئوريزه شده اند. در 
واقع سلبريتي جماعت، كعبه آمال و آرزوهايش در حالتي 
چرخان و ژله اي بنا گذاشته شده تا حسب يك عهد نانوشته 
بین آنها و سلس��له گردان هاي غربي نس��بت ب��ه اتفاقات 
واكنش نش��ان بدهند. مثاًل مهم اس��ت كه هدف انفجار و 
اقدام تروريستي مردم فرانسه، انگلیس يا ايتالیا و امريكا و 
غربي هاي مو بور و چشم آبي باشد يا مردمان مظلوم و بي پناه 
كشورهايي مانند يمن، افغانستان، پاكستان، عراق، لیبي، 
سوريه و فلس��طین و امثالهم! چه اينكه محل و جغرافیاي 
وقوع انفجار و كش��تار در نوع و س��طح واكن��ش آنها نقش 
حیاتي دارد، حتي در مواردي كی��ش و مذهب مردم مورد 
حمله قرار گرفته شده هم لحاظ مي شود! يعني حقوق بشر 

و نوع دوستي و انسانیت بشرطها و شروطها! 

مثاًل اگر انفجار تروريستي در مقابل يك 
مدرسه مسلمان به اس��م سیدالشهدا و 
در منطقه اي شیعه نش��ین و فقیر اتفاق 
افتاده باشد، خیلي نیاز به واكنش فوري، 
تقبیح تروريست و حامیانشان و گرفتن 
مجل��س ش��مع روش��ن كني و اينگونه 
مسائل ندارد و اگر چند روز تا يك هفته 
هم واكنش��ي نداشته باش��ند، اهمیتي 
ندارد، چون باالخره بايد منتظر بمانند 
تا مش��اوران صديق و دلسوزان شهرت 
و تابعیت و درآمد آنها مسائل و موقعیت 
را تحلیل و بررسي و بهترين پیشنهادات 
را ارائه كنند تا در مرحل��ه بعد و پس از اس��تمزاج از ديگر 
هم سلبريتي هاي ديگر بر س��ر يكي از گزاره هاي ارائه شده 
توافق كرده و آن را در صفحات شخصي شان منتشر كنند! 

باالخره واكنش بايد عقاليي باشد و با بررسي جوانب امر)از 
به خطر افتادن تابعیت و ويزا تا منافع ش��خصي و جرياني 
خودشان و خانواده هايشان كه در برخي كشورهاي خاص 
س��كونت دارند( مورد توجه وي��ژه قرار بگی��رد تا خدايي 
ناكرده واكنش آنها تبعات منفي در پي نداش��ته باش��د و 
موجبات ناراحتي مواجب نويسان را ايجاد نكند، مثاًل چند 
سال اس��ت كه مردم يمن تحت وحش��یانه ترين اقدامات 
نظامي و تحريم هاي ضدانساني كشورهايي مثل امارات و 
عربستان سعودي با حمايت و پشتیباني كشورهاي غربي 
قرار دارند و دريغ از يك اس��توري!؟ يا مثاًل چند روز است 
كه مردم مظلوم و بي دفاع باريكه غزه در كش��ور فلسطین 
مورد حمله وحشیانه صهیونیست هاي بزدل و كودك كش 
قرار گرفته اند و كس��ي از اين جماعت ب��ه اين جمع بندي 
نرسیده كه عكسي، جمله اي يا كلمه اي علیه وحشي گري و 
درنده خويي صهیونیست هاي مورد حمايت اياالت متحده، 
فرانس��ه، انگلیس، آلمان و... بر زبان نیاورده اند! حاال تصور 
كنید در يك��ي از كش��ورهاي اروپايي و غرب��ي اتفاقي در 
مقیاس میلیون ها بار كمتر از آنچه در افغانستان، سوريه، 
عراق و يمن در جريان اس��ت رخ بدهد، س��یل شمع هاي 
انسان دوس��تي و محكومی��ت گرفتن جان انس��ان ها )كه 
صرفنظر از رنگ و ن��ژاد و دين و جغرافیا ام��ري مذموم و 
غیرقابل توجیه است( از سوي همین افراد فضاي مجازي 
و جلوي س��فارتخانه هاي آنها را در بر مي گیرد. اين همان 
خفقان مدرني است كه جهان را در سه سطح تعريف كرده 
است و مناديان اين تفكر مي گويند حقوق بشر و انسانیت و 

نوع دوستي به شرط رنگ چشم و جغرافیا!

 نگاهي به كتاب 
»بليت فروش ايستگاه آخر خط يك مترو «

داستانك هايي از جنس كوه يخ
 برخ��ي صاحبنظ��ران ادبیات 
داستاني جهان معتقدند نقطه 
عط��ف تأثیرگ��ذاري ارنس��ت 
همینگوي، نويس��نده معروف 
جه��ان در ادبی��ات م��درن، 
تئوري اي ب��ود كه خ��ود او در 
داستان نويسي دنیا ابداع كرد . 
تئوري »كوه يخي« ش��یوه اي 
نوين در روايت بود كه باعث مي شد نوشته ها كمتر شوند و قوه 

تخیل خواننده شعله ور شود.
 ويژگي بارز داستان هاي كوه يخي بیان نشدن بخش بزرگي 
از داستان و سپردن آن به مخاطب براي بیشتر فكر كردن و 

كنجكاو شدن است. 
همینگوي اين گونه داستان هاي كوتاه را به كوه يخي تشبیه 
مي كرد كه حجم بیشتر آن در زير آب پنهان است و مي گفت 
شكوه حركت كوه يخ تنها در همان يك هشتم روي آب است 
كه ديده مي شود. مجموعه داستانك هاي پرويز شیشه گران 
يا فلش فیكشن هايي كه در كتاب »بلیت فروش ايستگاه آخر 
خط يك مترو« قرار داده بسیار به س��بك كوه يخي شبیه و 

نمونه بارز اين گونه داستان ها هستند.
 نويسنده تا آنجا كه توانسته در نوشتن داستانك هايش قید 
توصیفات و تشريحات اضافه را زده و به اصل ماجرا و پیرنگ 
آن پرداخته است و شروع و پايان تأثیرگذار داستان ها گواهي 

روشن بر اين سبك از نوشتن است. 
»رؤيا«، »همس��ايه دس��ت چپي«، »نفرپنجم«، »غريبه«، 
»مادربزرگ«، »ايس��تگاه« و... چند تا از داستانك هاي اين 
مجموعه هستند كه همگي با درونمايه جنگ نوشته شده اند. 
هر كدام از داستان ها برشي از زندگي رزمنده ها و دقايقي از 
زندگي مردم در زمان جنگ و بعد از جنگ را براي ما به تصوير 
مي كشد كه خواندن آنها نه تنها ما را خسته نمي كند بلكه ما 

را به كنجكاوي هم وا مي دارد. 
در داستان »بلیت فروش ايس��تگاه آخر خط يك مترو« كه 
موضوعش به س��ال هاي پس از جنگ برمي گردد با جانبازي 
روبه رو هستیم كه در ازدحام و شلوغي مسافران داخل يكي 
از متروهاي تهران به دلیل مشكالت تنفسي ناشي از صدمات 
جنگ به اكسیژن احتیاج دارد و قبل از رسیدن اكسیژن تمام  
مي كند. اين داستان شروع تأثیرگذار و متفاوتي دارد: »يك، 

پنج، يك
بفرمايید... 

ببخشید اورژانس؟
بله بفرمايید

اينجا يه نفر نیاز فوري به اكسیژن داره...«.
در اينجا نويس��نده به جاي اينكه لحظات تم��اس جانباز با 
اورژانس را تش��ريح كن��د، آن را در قالب ديال��وگ به تصوير 
كشیده اس��ت تا پیامش را س��ريع تر به مخاطب منتقل كند  
يا در شروع داس��تان »غريبه« اينگونه مي خوانیم: »يك دو 
سه، لبخند بزن... ناگهان دود همه جا را مي گیرد... به شدت 
زمین  مي خورم... اسلحه از دستم مي افتد و اكبر را نمي بینم. 
كسي به عربي چیزي مي گويد. نمي فهمم. لگدي به صورتم 

مي خورد...« 
اي��ن ش��روع، خ��ود ب��راي مخاط��ب كنجكاوكنن��ده و 
جست وجو گرانه و ثأثیرگذار است يا داس��تانك »ايستگاه« 
اين گونه آغاز مي ش��ود: »طلوع آفتاب بود. زن پلك هايش را 
بازكرد. مرد ايس��تاد. زن نشست. س��ربازها يك به يك سوار 
شدند. نگاه زن و مرد به ريل قطار افتاد. صداي سوت قطار بلند 

شد. مرد بندپوتین هايش را گره زد...«. 
يكي از ويژگي هاي بارز داستان هاي كوه يخي تصويري بودن 
آنهاست، به خاطر همین همینگوي اين شانس را داشته است 
كه از روي اكثر داس��تان هاي او فیلم هاي متعددي س��اخته 
شود. پس نويسنده موفق كسي است كه با كمترين جمالت 
تصويري ترين صحنه ها را خلق كن��د و خواننده را هم راضي 

نگه دارد. 
پروي��ز شیش��ه گران در اي��ن  مجموع��ه اي��ن كار را كرده و 
داس��تان هاي خوش��خواني هم تحويل مخاطب داده و نقطه 
عطف داستان هاي اين كتاب هم شروع درخشان و پايانبندي 

تأثیرگذار آنهاست. 
تنها نكت��ه اي كه نبايد از آن گذش��ت اين اس��ت ك��ه ما در 
داس��تان هاي كوه يخي نبايد از فضا س��ازي اطرافمان غافل 

باشیم و فقط قصه را تعريف كنیم.
 ساختار داس��تانك هاي اين كتاب بر اس��اس همان تئوري 
كوه يخي نوش��ته ش��ده اما در اين كتاب نويسنده حواسش 
به فضا سازي نبوده و در برخي داستانك ها خاطره وار قصه را 

تعريف كرده و سريع رد شده است.
 اين كتاب كم حجم در 43 صفحه توسط انتشارات امیركبیر 

منتشر شده است. 

رامين جهان پور      نقد کتاب

پيامبر)ص(: 

ملع�ون )از رحمت خدا ب�ه دور( 

است كسی كه باِر خود را بر مردم 

افكند. 

»گزيده تحف العقول«


