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يكى از كنيزان امام حسن عليهالسالم دسته گلى به ايشان تقديم كرد .امام به
او فرمــود :تو در راه خدا آزادى! دليل اين كارشــان را پرســيدم .فرمود :خداوند،
مــا را [ايــن گونــه] ادب آموختــه اســت  ،آنجــا كــه {در قــرآن كريــم} مىگويد:
«و چون احترام ُشديد ،به بهتر از آن ،پاسخ گوييد» و بهتر از هديه او ،آزادى او بود!
مناقب (ابن شهر آشوب) ج ، 4ص18

بازگشت ملت به آغوش نوکیا ۱۱۰۰

نگاهی به نمایشگاه نقاشی «تالره»

رقص موج های خلیج فارس
روی گالوانیزه

ن بار همه برگشتند
ای 

ماســک اکســیژنش را برمــیدارد صورتــش را دود
مرضیه صادقی
گرفته و چشــمهایش سرخ اســت چیزی را در طبقه
منفی چهار جاگذاشــته؛ شاید نفســی که از سال قبل
هنوز باال نیامده اســت .چشــمهایش ســرخ شده از دود شــاید هم از بغضی
که هنوز مانده .آتشنشــان است کارش نشاندن آتش است .هربار که آتشی
را خامــوش میکند چیزی ته قلبش فرومینشــیند .خاکســتری از آتشــی که
دوستانش را با خود برد .دیگری دستش را پشتش گره کرده انگار میخواهد
بــه خودش اطمینان دهد کــه این بار همه برمیگردنــد .همه نگاه میکنند
همه منتظرند تا خبر بدی نشــنوند ،خبر بد که بیاید خودش آتش را شــدید
میکنــد ،امــا ایــن بار خبــر بــدی نیامد .آتش کــه به جــان ســاختمان افتاد،
همــه فکرها یک جا رفت ســمت پالســکو .این بار مرکز آتــش زیر زمین بود
شــعله میکشــید و باال میآمد .هیچکس در ســاختمان نماند فقط آنان که
بایــد بماننــد ماندنــد .این بــار آتش را کســی نمیدید هیچ شــعله بزرگی از
خیابانهای اطراف پیدا نبود و مردم صف نکشــیده بودند سوختن را تماشا
کننــد 30 .دی بــار اولمــان بود نمیدانســتیم آتــش چه می کند .ایســتادیم
مطمئن شویم ،ایستادیم تا خوب ببینیم شعلهها تا کجا باال میآیند و وقتی
بدن ســاختمان خوب داغ شود چه میشــود .آنها فریاد می زدند تا دورمان
کننــد امــا ما بار اولمان بود؛ امــا این بار دلهرهها کمتر بود .میدانســتیم چه
باشــیم چه نباشــیم آنها کار خودشــان را میکنند .ســاختمانهای ســالمند
اطراف دوباره زندگیشــان را از ســر میگیرند همه خیالمان راحت شده اما
چیزی در مغز آنها هنوز روشــن اســت .آتشــی که از دی ســال گذشــته هنوز
خاموش نشــده اســت .بعد از آن هر ســرفهای در دود و هر دردی در ســینه
بوی آتشنشانی را میداد که آتشنشاندش .سیزده طبقه ساختمان سالم
مانــد چیزی فرو نریخت .آتش ســرد و خاموش شــد و چنــد روز بعد باز هم
فراموش کردیم که یک ساختمان از کجا میسوزد و شعله میکشد.

اهل کلمه

حسن میرعابدینی

پژوهشگر
و منتقد ادبی

بزرگ علوی  ۲۱بهمن  ۱۳۷۵در برلین درگذشت

نویسندهای که
به درد سیاست نمیخورد

ایران

بــزرگ علوی ،به همــراه صادق هدایت ،یکــی از پایهگذاران داستاننویســی
معاصــر اســت .او از معدود نویســندگان ایرانی بهشــمار میرود کــه آثارش
بــه زبانهای مهم غربی ترجمه شــده و شــهرت جهانی یافته اســت .علوی
مبدع یا برجستهســاز گرایشهای ادبیات زندان (حبســیات جدید) و ادبیات
مهاجرت در داستاننویسی زبان فارسی است.
در عرصه نقد ادبی ایران ،علوی بهعنوان مشهورترین نویسنده چپگرای
ایران ،همیشــه موضوع بحث و جدل بوده اســت؛ برایش دل ســوزاندهاند یا
بر او خرده گرفتهاند که هنر خود را ب ه نفع تبلیغات حزبی فروکاســته اســت.
واقعیت این است که او دچار دوگانگی عمیقی است :از سویی در مقالههایی
که در دهه  1330 -1320نوشــته ،پیرو رئالیســم سوسیالیســتی است؛ از سوی
دیگر ،در داســتانهای خود رمانتیک و ســودایی ظاهر میشــود؛ بهطوریکه
ق را میخوانیم .پرویز
در رمان «چشــمهایش» بیش از سیاســت ،قصه عشــ 
خانلری او را «نویســنده صمیمی و احساســاتی» بازمیشناســد؛ نویسندهای
تغزلــی کــه خوش دارد حماسهســرایی کند .پیوســتن او به حزب تــوده ایران
نیــز ،بیــش از آنکــه از بــاوری مرامی ناشــی شــود ،حاصــل نوعــی کنجکاوی
معلممنشــانه است .خودش میگوید« :من نویسنده هستم ،به کار سیاست
نمیخــورم ».بــا این حال ،عمــری را به وابســتگی حزبی گذراند و از نوشــتن
آنچنان که باب طبعش بود دور افتاد .این امر از او چهرهای تراژیک ساخت
که با همه عشــق به نوشــتن ،متعهد اســت نگارش مقالههــای ایدئولوژیک
را ادامــه دهــد .اما تنهــا بهــرهای از ماجراجوییهایش را صرف ژورنالیســم و
سیاست کرد و بهره غالب را به نوشتن اختصاص داد.
علــوی هر چهار رمان خود را بر زمینــهای تاریخی  -اجتماعی طرحریزی
کــرده و در آنهــا مبــارزان دوره رضاشــاه ،ســالهای دهــه  1330 -1320و
دوره پــس از کودتــا را بــه عرصــه آورده اســت .نقطــه اوج هنــری او در رمــان
«چشــمهایش» جلوهگر میشــود .این رمان در بازآفرینی حــال و هوای یک
دوره موفق بوده است ،زیرا توانسته واقعیت داستانی باورپذیری را خلق کند.
سبک تغزلی  -ملتزم علوی به بهترین وجه در این اثر متجلی شده است :از
دو راوی اولشخص رمان ،یکی (ناظم) با لحنی شعاری از سیاست میگوید؛
اما دیگری (فرنگیس) قصه عشــق میســراید .میتوان علوی را از نخســتین
داستاننویســان ایرانی شــمرد که ،در توجه ب ه «دیدگاه» و اینکه چه کســی از
چــه زاویهای واقعیت را میبینــد و ماجرا را روایت میکنــد ،رویکردی مدرن
دارد .ساختار اغلب داستانهای وی براساس حیرتزدگی و جستوجو برای
کشف راز شکل گرفته است .نویسنده با حفظ راز تا لحظه گرهگشایی ،خواننده
را در هول و وال و مشــتاق خبر یافتن از ادامه ماجرا نگه میدارد .تالش راوی
بــرای کشــف رمز و راز و مطرح شــدن روایتهــای گوناگــون و گاه متناقض از
ماجرایی واحد ،نشان از کاربرد شگرد داستانهای پلیسی دارد.
علــوی بــا عــدول از عرف ادبــی روزگار ،شــیوه تــازهای را بــرای قصهگویی
پیشــنهاد میکند و با رویکردی نســبیگرایانه ،واقعیتی داستانی میسازد در
کنــار واقعیــت موجود در نتیجه ،بیش از آنکه مدعــی بازآفرینی واقعیت در
داســتان باشــد ،در چند و چون شناختپذیری آن تردید روا میدارد و خود را
پیجوی شناخت واقعیت نشان میدهد .با چنین برداشتی است که علوی،
در داســتانهایش ،هم خود را صرف نمودار ســاختن چندپارگی و گوناگونی
واقعیت موجود میکند .تغییر نوع نگاه نویسنده به واقعیت ،که برای فضای
ادبــی ایــران در ســالهای  1330 -1310تازگــی دارد ،خصلــت مدرنی به کار
علوی میبخشد؛ و سبب تحولی در شیوه روایت داستان ایرانی میشود.

مهرداد اوستا
88ساله شد

شاعر<ترصیع>
ِ
و <موازنه>

رد پــای صالحیتهــای
ادبــی مرحــوم مهــرداد
اوســتا را بایــد در
عبدالجبار کاکایی
انجمنهــای ادبی پیش
شاعر
از انقــاب پیگیــری کرد.
انجمنهایی که شاعرانی
ش بــه ادبیــات کالســیک دور هــم جمع
بــا گرای 
میشــدند و آنجا اصطالحاً شــعرهای مجلســی
میخواندنــد و بــه انجمنهــای ادبی خودشــان
رونــق میدادنــد ،اما در کنار آنهــا ادبیات نو گرا و
سیاســی هم وجود داشــت که عموماً شــاعران و
نویســندگانش گرایشهای سیاســی داشــتند .به
طور کلی ،گرچه اوســتا از حیث تعهد اجتماعی،
شاعری مبارز بود و حتی انتشار آثارش در دوران
پــس از انقالب ،گرایشهای سیاســی او را نشــان
مــیداد ،امــا او متأســفانه برغم شایســتگی جزو
شــعرای شناختهشــده و مطرح پیــش از انقالب
در حوزه شعر متعهد سیاسی به حساب نیامد.
بعــد از انقالب ،او جزو نخســتین آموزگاران و
معلمان نســل انقالب در حوزه شــعر و نثر شــد
و در همیــن زمــان ســنت برگــزاری انجمنهای
ادبــی را با نظــارت بر آثــار جوانترهــا هم حفظ
کــرد .او در ایــن انجمنهــا بــا نقــد هوشــیارانه و
رفتار کارگاهیشــان اثر آموزشــی مؤثری بر شعر
انقــاب گذاشــت .خصوصــاً کــه زندهیــاد اوســتا
دانــش فوقالعــادهای در حــوزه تاریخ فلســفه و
بویژه تاریخ ادیان داشت که هم تدریس میکرد
و هم آموزش میداد و هم متون ادب فارســی را
بخوبی میشناخت .و مهمتر از همه اینکه شاعر
بسیار توانا و خوشقریحهای بود که در قالبهای
متفاوت شعر کالسیک آثار زیبایی از ایشان چاپ
شده است.
زبان شعری اوستا ،زبان شستهرفتهای است،
بویــژه از لحاظ نحو زبان؛ یعنی ترکیب نحو زبان
بــا وزن عروضی .ایــن یکی از هنرهایی اســت که
فقط شــاعران فصیح از آن برخوردارند درســت
مثل ســعدی ،منظور اینکه شاعر در آرایش کالم
چندان دســت نمیبرد و با قدرت ذوقی که دارد
میتوانــد ســخنش را بــا عــروض تطبیــق دهد و
عرضه کند .یکی از هنرهای مرحوم اوستا تلفیق
زبــان با عروض بود .او به زیبایی تعابیر و کلمات
را کنــار هــم میچیــد .از طرفــی ،در آثــارش از
دوصنعت «ترصیع» و «موازنه» بخوبی استفاده
میکــرد و همین کاربرد ماهرانه موجب آهنگین
شدن زبانش میشد .بیهوده نیست که شعرهای
اوستا بسیار روان و آهنگین است.
یکــی دیگــر از تواناییهــای مرحــوم اوســتا،
قدرت قصیدهســرایی ایشــان بود ،گرچه بعضی
قصیدههای ایشان را حتی برتر از ملکالشعرای
بهــار میداننــد ،امــا الزم اســت کــه مــن بــه دور
از چنیــن مغالطههایــی نکاتــی را در ایــن بــاره
مطــرح کنــم .آرایــش زبــان قصیــده در دهه 30
و  40و متفــاوت بودنــش بــا دهــه اول و دوم قرن
چهاردهــم شمســی یعنــی  1310و  ،1320صرفاً
بــه زبــان شــعری محــدود نمیشــد ،در نثر هم
همین مســائل وجود داشــت .کافی است که نثر
صــادق هدایت و محمدعلی جمالزاده را با نثر
امروزیهــا یعنــی افرادی مثل عبــاس معروفی
و رضــا امیرخانــی و حتــی نثــر جــال آل احمــد
مقایســه کنید .در چنین قیاسهایی درمییابید
که زبان به مالیمتی رســیده اســت و از آن ســنت
دیوانی و ادیبانه دور شده و نرمشی از خود نشان
داده .پــس نمیتوان دوری قصیدههای اوســتا از
آن زبان زمخت رایج را صرفاً به حساب شخص
او گذاشــت بلکــه قصیــده در روزگار مــا نرمتــر
از  50ســال پیــش اســت .فقــط حیــف کــه قالب
قصیــده با تمام شــکوه و هیبت و عظمتش جزو
قالبهایی اســت که کــم کم در حــال کنار رفتن
اســت؛ همان طور که امروز یک ســری از مشاغل
ســنتی در حال فراموشــی اســت .این را مقایســه
کنیــد با ژانــر نوظهوری مثــل ترانه که ایــن روزها
دارد قصیده را به حاشــیه میبــرد .و حیف اینکه
اوســتا گرچه در قالب قصیده توانا بود اما شرایط
این مجال را به او نداد که زمانه با او یار باشــد .در
زمانهای که قصیدهنشناســی بخشــی از فرهنگ
روزگار ماست ،قدر اوستا را ندانستن ،امری ناگزیر
در تاریخمان به حساب میآید .یادمان باشد که
غزلهای اوســتا کــم از قصیدههایش نیســت .او
در چهارپــاره هنرنماییهــای فوقالعــادهای از
خود نشــان داد .غیر از این ،او در تصنیفســرایی
و تلفیق کالم با موســیقی نیز دســت داشت .کما
اینکــه نثر بســیار زیبایی نیــز در «تیرانا» داشــت.
او بــه لحــاظ بار اندیشــهای که در تفکــرش بود و
از طرفــی ،به خاطر تســلطی که در حــوزه واژگان
داشــت ،صاحب موتیوهایی شــده بود که آنها را
در نثر ویژه خود تکرار میکرد.

سایت خانه شاعران

در جامعــه شناســی هنــر ،اثــر هنــری همیشــه نمایهای
رمزآلود از زندگی ،محیط و جامعه هنرمند است و اصوالً
ارتبــاط معنایــی اثــر هنــری و جغرافیــا برای بســیاری از
منتقدان اثر هنری و البته مخاطبان اثر قابل درک است.
سحر افاضلی
«تالره»عنوان نمایشگاهی از یک هنرمند جوان مستعد
منتقد هنری
بوشهری است که آثار همجواری با خلیج فارس و دریای
ً
مواج و زیبای بوشهر کامال در آثارش پیداست .صدف حسامیان که فارغالتحصیل
رشته معماری و کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه هنر است ،نخستین نمایشگاه
انفرادی خود را با ســه اثر نفیس برپا کرده است .این سه اثر که همگی بر ورقهای
کامپوزیــت آلومینیوم خلق شــدهاند الیههایــی رنگین از عمــق آب و انعکاس نور
آســمان روی امواج خلیج فارس است .تصاویری که در ضمیر ناخودآگاه هنرمند
از کودکی نقش بسته و حاال بعد از سالها همراه اوست .شبیه یک قطعه موسیقی
که حال تنها در خاطر مانده و دیگر هیچ ارکستری نمیتواند آن را دوباره اجرا کند.
«تالره» عنوان این نمایشگاه در گویش بوشهری به معنی همراه داشتن و بهدنبال
آوردن اســت .درســت مثل معنایــی که در کنار این تابلوها که اســتعاره روشــنی از
امواج دریا هســتند ،در ذهن مخاطب تداعی میشــود و چیزی از شــهری ســاحلی
که حاال درســت مثل تکه بیســکویت مادلن در اثر جادوانه پروســت برای هنرمند
تبدیل شده است .تصویری که چیزی خوشایند از کودکی به همراه میآورد .چیزی
دور و دست نیافتنی.
صــدف حســامیان
بــرای خلــق ایــن آثــار از
ورق کامپوزیــت آلومینیــم
بهعنــوان زمینــه اســتفاده
کرده است .شــاید انتخاب
ایــن بســتر بیشــتر بــرای
قابلیتهــای فلز بــرای به
تصویــر کشــیدن انعکاس
نمایی از نقاشی صدف حسامیان
نــور البــای امــواج آبــی
اســت .ترکیبــی از رنــگ آبــی در طیفهــای مختلــف ،رگههای قهــوهای و کرم
رنگ شنهای بوشهر و البته خراشهایی که به تأللو نور در اثر تبدیل شدهاند،
فضایی دور و عمیق را به تصویر میکشــند ،شــاید مکانی زیر دریا .اســتفاده از
شــنهای اصیل بوشهری شــاید یکی از عوامل مهم در خلق این آثار بودهاند.
فــارغ از معنایــی که به این مجموعه از آثار بخشــیده ،اســتفاده از شــن در فرم
تابلوها بســیار مؤثر بوده ،از دور این ترکیب شــدگی با رنگ ،یک نوع ابهام و در
عیــن حــال غلظت و عمق به اثر بخشــیده و از نزدیک جزئیات زیبایی را خلق
کرده که میتواند ساعتها مخاطب را وادار به کشف کند.

عکس
نوشت

آتشنشانها در جدال با
آتشسوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو

سایت بزرگ علوی

یه چیزی
متأســفانه یکــی از شــرکتهای تولیــد تلفــن همــراه
تو همین
قــرار نیســت بــه ورزشــکاران کشــورمان در المپیــک
مایه ها
زمستانی«پیونگچانگ»گوشــی تلفن همــراه جایزه
بدهد .همین خبط و اشــتباه کافی بــود تا واکنشهای
زیادی به این اتفاق صورت بگیرد؛
یــک وکیــل :بــا پیگیریهــای مــن و گــروه وکالی
بینالمللــی و جــوان کشــورمان ،این شــرکت بهدلیل
توهین به مردم ایران و ورزشکاران کشورمان با قدرت
فریور خراباتی
به کارش ادامه میدهد!
یک بازیگر :متأسفانه بنده متعجب هستم که چرا
کارگــردان فیلم ما بــا لگد توی دهن مدیر این شــرکت نمیزنه؟! اینا تو دهنی
الزمن وجدانا!
یکگزارش میدانی :خوشــبختانه من از وقتی گوشــیهای تلفن همراه این
شــرکت رو اســتفاده نمیکنــم ،در عرض یک مــاه هجده کیلــو وزن کم کردم،
هفت سانتیمتر به قدم اضافه شده و اعتماد به نفسم برگشته!
یک مسئول :با عرض سالم خدمت مردم ایران! از والدین عزیز ورزشکاران
گرامــی کشــورمان که ســرمایههای ما هم هســتند تقاضا میکنیم یک گوشــی
موبایل برای فرزندان خود بخرند و یواشــکی به ما بدهند تا سر صف بهعنوان
جایزه به ورزشکاران غرورآفرین کشورمان هدیه بدهیم!
یک سیاســتمدار :متأسفانه بعد از برجام هیچ اتفاقی در کشور نیفتاد ،فقط
ایــن خارجیهــا پررو شــدهاند و شــاخ بــازی در میآورنــد ،به نظرم بد نیســت
نمایندگان زحمتکش مجلس وزیر امور خارجه را استیضاح کنند و حتماً بنده
را برخالف میل باطنیام به جای ایشان به دولت معرفی کنند.
یــک دلواپس :ســفارت این شــرکت کجاســت؟! شــما فقــط بگیــد جرثومه
این شــرکت کجاســت؟!(به ایشــان توضیح میدهند که هیچ شــرکتی در هیچ
کشوری سفارت ندارد و تفاوت شرکت و کشور را به ایشان توضیح میدهند!)
گوینده اخبار :متأســفانه در شــرایطی که ورزشــکاران کشــورمان به کره قطر
کردهاند ،شــاهد کارشــکنیهای زیادی توســط برگزار مســئوالنکننده زمستانی
المپیک هستم.
یــک تهیه کننده :من که برخالف میل باطنیام توی ســینما ســرمایهگذاری
کــردم ،ترجیح میدم روی گوشــی  ۱۱۰۰ســرمایهگذاریکنم که میتونه به جای
آجر توی دعوا استفاده بشه ،تازه چراغ قوه هم داره ،توی تاریکی هم ضربهات
خطا نمیره!
بــه هرحال تا این لحظه فقط «اثیرالدین اخســیکتی» شــاعر قرن هفتم در
مــورد ایــن اتفاق صحبت نکــرده و نگفته که مدیران این شــرکت بــا او تماس
گرفتهو به ایشان توضیح دادهاند که اصل ماجرا از چه قرار است.

امیر رجبی  /ایران
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از راست :قیصر امین پور ،شهریار ،حسین اسرافیلی،
نصراهلل مردانی و مهرداد اوستا

تقویم
جشنواره

روزنوشت های جشنواره فیلم فجر  -روز پنجم

نگاهی به «تنگه ابوقریب» و «دارکوب»

«تنگــه ابوقریــب» اثــری
حماســی  /تراژیک اســت.
وجــــــــــه حماســـــــــــــی و
سلحشــــورانه آن ،روایـــت
دالوری هــــای رزمنــــدگان
پرویز جاهد
ایرانــــی در مصـــــاف بــــــا
منتقد سینما
نیروهــای عراقی اســت که
بــا تانک هــا و ســاح های
ســنگین خود در حال پیشــروی به ســوی شــهرهای
جنــوب ایــران انــد .وجــه تراژیــک آن این اســت که
این جنگ هولناک و خونیــن و مقاومت دلیرانه که
هزاران کشــته داده درســت پنج روز قبل از امضای
قطعنامــه  598و صلــح بین ایــران و عراق صورت
می گیرد .نوشــته ای در تیتراژ فیلــم به ما می گوید
کــه  27تیرمــاه  1367روز مهمــی در تاریــخ جنــگ
هشت ســاله ایران و عراق است .روزی که مقاومت
و دفــاع رزمنــدگان گردان عمــار در برابــر عراقی ها
سرنوشــت جنــگ را تغییــر داد امــا داســتان ایــن
حماســه دلیرانــه در تاریــخ رســمی جنگ گم شــد.
اینکه چرا گم شد موضوع فیلم نیست.
«تنگــه ابوقریب»از دید من بعــد از «دیده بان»
حاتمــی کیــا بهترین فیلــم جنگــی ســینمای ایران
اســت .فیلمــی که جنــگ و صحنه هــای نبــرد را به
رئالیســتی تریــن و باورپذیرتریــن شــکل
ممکن که ســینما مــی توانــد تصویر کند،
تصویــر کــرده اســت .از آنجــا کــه احتماال
هیــچ تصویــر زنــده و مســتندی از ایــن
حماســه مقاومــت و سرنوشــت تراژیــک
نیروهای ایرانی و شهادت مظلومانه آنها
وجود نــدارد« ،تنگه ابوقریــب» می تواند
ســند تصویری ارزشــمندی از این رویداد
تاریخی باشــد .ابوقریــب روایتی از جنگی
نابرابر اســت .از گوشت ها و بدن هایی که
در برابر تانک ها و توپ های دشــمن تکه
تکه می شــوند .در تمــام طول فیلم ما هیچ ســرباز
عراقــی نمــی بینیــم .مــن کــه خــود در دو عملیات
بــزرگ لشــکر  77خراســان در منطقــه میمــک و
شکســتن حصر آبادان شــرکت داشــته ام ،واقعا در
طــول عملیات تا قبــل از فتح ســنگرهای عراقی ها
و تســلیم شــدن آنها هیچ ســرباز عراقــی را در برابر
خود ندیده بــودم و هرچه بود آتش تیربارها و رگبار
مسلســل ها و شــلیک تانک ها و توپ هــا و خمپاره
ها بود و بدن های تکه تکه شده و سوخته و خاکستر
شده .اینکه می گویند «تنگه ابوقریب» داستان ندارد
و جغرافیای آن معلوم نیست حقیقت ندارد .فیلم
ما را با شــخصیت هایــش که به اعتقــاد من واقعی
ترین شخصیت های فیلم های جنگی ساخته شده
در ســینمای ایران انــد از دوکوهه به جهنم ابوقریب
مــی برد و آنجاســت کــه جغرافیا و مــکان عمدا گم
می شــود و ســربازان جهــت را گم می کننــد چرا که
وقتــی درون مهلکــه ای و تیر مســتقیم مــی آید و از
آســمان و زمیــن آتــش می جهــد دیگر نمــی توانی
موقعیــت مکانی و زمانــی خود را تشــخیص دهی.
باید درون آن مهلکه بوده باشــی تا بدانی که بهرام

توکلی با حرکت های دوربین و میزانسن های دقیق
اش ،چگونــه ماهرانــه این جدال خونیــن در جهنم
ابوقریــب را بــرای مــا بازســازی کــرده اســت« .تنگه
ابوقریب» ،جنگ را با همه خشونت بی رحمانه آن
به واقعی ترین شــکل ممکن به ما نشــان می دهد.
همانطــور کــه قبال کوبریــک در غالف تمــام فلزی و
ترنــس مالیک در خط باریک قرمز و اســپیلبرگ در
نجات سرباز رایان نشان داده بود.
«ëëدارکوب»
بهروز شــعیبی ،فیلمســازی اســت که بر اساس
قواعد ژانر فیلم می ســازد .او بعد از ســاختن تریلر
سیاســی موفق ســیانور حاال در «دارکــوب»از الگوی
آشــنای ملودرام هــای خانوادگــی آمریکایی پیروی
مــی کنــد .خانــواده خوشــبختی در کمــال آرامــش
و رفــاه زندگــی روزمــره خودشــان را دارند تــا اینکه
ورود غریبــه و عنصــر تهدید کننــده ای آرامش این
زندگــی را بــه هــم زده و بــه خطر می انــدازد و حاال
تمام تالش قهرمان فیلم باید مقابله با این عنصر
خطرنــاک و حذف این عنصر مزاحم باشــد .از این
زاویه ،فیلمساز تا حد زیادی موفق شده که ورسیون
ایرانــی نســبتا خوبی بر اســاس این الگو بســازد .اما
مشکل فیلم این است که فیلمساز ،تعریف درستی
از شــخصیت مهســا یعنــی همــان عنصــر مزاحــم

و تهدیــد کننــده به دســت نمی دهد .ایــن زن با آن
هیبت زامبی گونه اش ،از جنس زن هایی که در آن
بیغولــه و آن خانه متروکه زندگی می کنند نیســت.
حتــی فقر و فالکــت آن خانــه و آدم هایی که در آن
زندگی می کنند ساختگی است .اینکه مهسا تنها به
خاطر نبودن شوهر در خانه به اعتیاد کشیده شده و
بچه اش را در میــان برف رها کرده و زندگی لوکس
خــود را خراب کــرده و کارش به خرابه ها کشــیده و
حاال بعد از شــش ســال فیلش یاد هندوستان کرده
و ســراغ شوهر سابق اش آمده تا ابتدا مهریه و بعد
دختــرش را مطالبه کند باورپذیر نیســت .به همین
دلیــل همه تالش فیلمســاز و بازیگر خوبش (ســارا
بهرامی) برای خلق چنین شــخصیتی به هدر رفته
است .به عالوه امین حیایی با حقی که قانون ایران
به عنوان یک مرد به او می دهد به راحتی می تواند
فرزنــدش را نگــه دارد و هرگــز یــک زن آن هــم اگر
معتاد باشــد نمــی تواند حضانت فرزنــدش را از او
بگیرد .به همین دلیل او خیلی راحت و بی دردســر
می توانســت این عنصر مزاحم را از پیش پای خود
و خانواده اش بردارد.

مسجدسنگی چراغیل؛ کندهکاری 500ساله مردم آذرشهر

ایران ما
یکــی از آثــار دیدنــی اســتان
آذربایجــان شــرقی مســجد
رضا سلیمان نوری
ســنگی روســتای چراغیــل
آذرشــهر است.روســتای
چراغیــل در  ۱۸کیلومتــری جنــوب شــرقی آذرشــهر
در درهای بــه نســبت شــیبدار بــا مناظــر طبیعــی و
ییالقهای بسیار زیبا و در فاصله بین کوه بوستان ،دره
یوشانه و کوه ســویوخ بالغ قرار دارد .نکته مهم درباره
مسجد ســنگی روستای چراغیل آذرشــهر ساخت آن
در دل کوه بدون استفاده از هرگونه وسایل ساختمانی
امروزی اســت .به عبارت بهتر این مســجد ســنگی که

براســاس بررســیهای کارشناســی عمــری 500ســاله
دارد ،با وســایل ابتدایی در دل کوه کنده شــده تا جایی
کــه حتــی درورودی و پنجــره آن با کنــدن صخرههای
ســخت ایجاد شده است.این مســجد دارای دو ستون
بزرگ ســنگی با قطــر حــدود  1.5متر و ارتفاع ســقف
حــدود دو متــر و بیســت ســانتیمتر اســت.در داخــل
مســجد و در جنــب در ورودی یــک پلــه باالتــر از کــف
آن چایخانه کوچکی آن هم از صخره کنده شــده و در
قســمت انتهایی این مکان مقدس فضایی به عرض
دو متر در طول هشــت متر بهعنوان شبســتان یا محل
نشستن بانوان ایجاد شده است.

