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دیپلمات صنعت ُمد
همینطور کمدیهای بیمایه و فاقد ارزش نکنند .به جای
آن کتابهای خوبی که در این سـ ــالها در ایران منتشرشده
اسـ ــت بخوانند.با این حال پیشـ ــنهادی برای تماشـ ــای یک
فیلم خارجی دارم چون دوسـ ــت دارم مـ ــردم ایران و بویژه
آنها که دنبال تماشای فیلمهای خوب هستند ،آن را ببینند.
این فیلم «جنگ سرد» ساخته پاوو پاولیکوفسکی ،فیلمساز
لهسـ ــتانی اسـ ــت .فیلمی محصول  2018کـ ــه در دوره اخیر
جشنواره فیلم کن در فرانسـ ــه کاندیدای دریافت نخل طال
بود.درونمایه محوری این فیلم موسـ ــیقی اسـ ــت .داستان
فیلم «جنگ سرد» همانطور که اسمش تداعی میکند در
دوران بعد از جنگ جهانی دوم میگذرد .این فیلم در متن
موضو ع موسـ ــیقی ،به خوبی تأثیر جنگ جهانـ ــی دوم را بر
کشورهایبلوکشرقنشانمیدهد.آشفتگیبرجایمانده
از جنگ جهانی به صورتی زیبا در این فیلم به تصویر کشیده
شده است .بیننده آشـ ــفتگی بعد از جنگ را بخوبی در این
فیلم و در زمینههای مختلفی مانند عشق ،روابط آدمها با
هم ،مناسبات میان شخصیتها و ...میبیند .از این جهت،
اسـ ــم «جنگ سرد» به معنای واقعی اسم زیبایی برای این
فیلم است .سرگشـ ــتگی ،نومیدی و ندانمکاریهایی که در
این فیلم میبینید ،کامالً با مفهوم جنگ سرد تناسب دارد
چون محصول جنگ دوم جهانی است که بعد از آن جنگ
در فضای کشـ ــورهای اروپای شـ ــرقی به وجود آمد؛درسـ ــت
برعکس فیلمهای امریکایی و انگلیسی از دوران جنگ سرد
که پر از انرژی ناشی از ناتوان کردن دشمن که همان شوروی
سابق و کشورهای بلوک شرق هستند .آن فیلمها هم یکی
از ابزارهای جنگ سرد امریکا و انگلیس بود که میخواستند
با آن توی دهان دشمنشان یعنی شوروی بزنند .من دیدن
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این فیلم را به همه عالقهمندان سینما توصیه میکنم.
عالوه بر این ،یک کتاب هم پیشنهاد میکنم و آن نمایشنامه
«وحشی» آنتوان چخوف است .من این کتاب را هرگز ندیده
بودم و اخیراً آن را دیدم و خواندم و لذت بردم .یک کمدی
جـ ــذاب اسـ ــت در چهار پرده کـ ــه آقای پرویز شـ ــهدی آن را
ترجمه کرده است .ترجمه روان و خوبی که هم ارزشهای
ادبی و نمایشـ ــی کار را به زبان فارسـ ــی منتقل میکند و هم
زمینه سـ ــرگرمی مخاطـ ــب فارس ـ ـیزبان ایرانـ ــی را فراهم

ویترین
روزبه میدانی

طراح و پژوهشگر
صنعت ُمد

کامبوزیا پرتوی

درس علوم سیاســـی را به اتمام رســـاند و در
ارتش هـــم خدمت کرد ،اما عالقهاش به هنر
او را وارد دنیایـــی کـــرد که نامـــش را بهعنوان
خالقـــی آرمانگـــرا و مدیـــری رؤیایـــی تـــا ابد
ماندگار کرد« .کریســـتین دیـــور» (Christian
 ،)Diorطراح ُمد و مؤســـس خانـــه مد دیور،
 21ژانویه  1905در شهر گرانویل()Granville
فرانســـه کـــه میتـــوان آن را مهـــ ِد ُمـــ ِد دنیـــا

کریستین دیور در حال پرو یکی از محصوالتش

میکند .نمایشـ ــنامه «وحشـ ــی» برای من یـ ــادآور کارهایی
مانند «خرس»« ،خواسـ ــتگاری»« ،در شاهراه» و این دسته
از آثار چخوف است .کارهایی که صمیمیت و شیرینی وجه
مشترکآنهاست.

دانســـت ،متولد شـــد و اولین فعالیت هنری
خود را با برپایی یک نمایشگاه هنری از افراد
صاحبنامی چون ژرژ براک ،پابلو پیکاسو ،ژان
کوکتو و ماکس ژاکوب آغاز کرد و در ادامه ،کار

طراحی پوشـــاک را در ســـال  ١٩٣۵آغاز کرد.
ابتدا طرحهـــای خود را به مجلـــه فیگارو(Le
 )Figaroمیفروخت و بعد بهعنوان دســـتیار
طراح اســـتخدام شـــد .در طول جنگ جهانی
دوم در جنـــوب فرانســـه خدمت کـــرد اما در
ســـال  ١٩۴١بـــه پاریس بازگشـــت و در ســـالن
طراحی بزرگتری مشغول به کار شد .در سال
 ١٩۴۶با وجود پیشـــنهاد عالی ،طراحی لباس
را نپذیرفت اما یک ســـال بعد خانه مد خود
را تأسیس کرد و نقطه اوجی را در صنعت مد
جهان سبب شد .او خون تازهای را به رگهای
صنعت مد فرانسه خسته از جنگ تزریق کرد
و بـــا اســـتفاده از طرحهای انقالبـــی که الهام
گرفته از باغ گلی در نرماندی که دستپرورده
مـــادرش در زادگاهـــش بـــود ،حیـــات را بـــه
پایتخت مد جهان یعنی پاریـــس بازگرداند.
در ســـال  ١٩۴٧کـــه اولیـــن نمایـــش عمومی
طرحهای دیـــور بود ،در پایان ایـــن برنامه ،با
نمایش مجموعه کاپشـــنهای مربعی خود و
مدلهای جدیدی از لباسهایی که شـــانهها
را برجسته نشان میداد ،نخستین تکانههای
ناشـــی از انقـــاب در مد را آغاز کـــرد .دیور در
ادامه با استفاده از موقعیت کشوری که تازه از
جنگ رها شده بود و تمام نگاههای معطوف
بـــه آن در اونیفرمهای نظامی خالصه شـــده
بـــود ،با ارائه طرحی با عنـــوان نگاه جدید ،که
ترکیبـــی از کمربنـــدی تنگ که محکم بســـته

میشود و دامنی حجیم بود ،ظرافت زنانه را
به منصه ظهور رســـاند .او همچنین توانست
آن را بهعنوان یک چشمانداز و نظریه جدید
در صنعت مد مطرح کند ،به گونهای که هنوز
تأثیرات خود را بر این حوزه حفظ کرده است.
او با اینکه تنها  10ســـال پس از تأســـیس خانه
مـــد خـــود( )The Dior fashion houseدر
زادگاهش ،در قید حیـــات بود (او در  24اکتبر
 1957در ایتالیا درگذشت) اما هنوز هم پیشرو
و تعیینکننده در صنعت جهانی مد اســـت و
راز مانـــدگاری آن را باید پیشـــرو بودن ذهنی
او و مهمتریـــن آنها تغییـــر در لباسهایی که
از نوعـــی پارچه ابریشـــمی اســـتفاده میکرد
دانســـت .جز این ،نقـــب زدن بـــه عالقهاش
بـــه باغبانـــی در طراحـــی و انتخـــاب پارچه و
رنـــگ و نـــام مجموعههای خود کـــه از گلها
وام میگرفت ،هم در ایـــن موفقیت بیتأثیر
نبود .اما از همه مؤثرتر ،روشـــی بود که مانند
نقاشـــی ،روی طرح پارچهها آورد و نگاهها را
مجذوب خود ســـاخت .ایـــن موضوع ،باعث
شـــد تمام منتقدان تحـــت تأثیر قـــرار گیرند
تا جایـــی که منتقد مجلـــه ووگ( )Vogueدر
مطلبـــی به صراحت اشـــاره کرد مـــا مدام به
این اذعان داشـــتیم که اروپا دیگر تمام شـــده
اســـت ،اما با نمایش دیور ،احســـاس میکنم
یک انقالب در مد ایجاد شـــده که باید به این
نبوغ نوآورانه تعظیم کرد.

یک نویسنده برای آخر هفته خوانندگان «ایران» چند کتاب خوب معرفی می کند

چند پیشنهاد خاص درجه یک
کتاب

پروینسلیمانی

محب اهری

میشـ ــود« .چند میگیری گریه کنی» آخرین فیلمی بود که
نوذری در سال  ۱۳۸۴در آن بازی کرد.
ëëحسینکسبیان؛آرایشگاهزیبا
زنده یاد حسین کسبیان که متولد  ۱۲بهمن  ۱۳۱۲در تهران
بود و  ۱۴اردیبهشت  ۱۳۸۵نیز درگذشت ،از جمله بازیگرانی
بود که بازیهای بسـ ــیار شـ ــیرین و دلپذیری داشت .او طی
سـ ــالهای حضورش در عرصه هنر ،در بیش از  ۲۰سـ ــریال
تلویزیونی و  ۳۲فیلم سـ ــینمایی بازی کرد کـ ــه از میان آنها
میتوان به سریال «آرایشگاه زیبا» و فیلم سینمایی «مادر»
سـ ــاخته زنده یاد علی حاتمی اشاره کرد که در آنها کسبیان
بازیهای کمدی جالبی داشت.
ëëپروینسلیمانی؛چنگالطاهرهخانم
بتول سـ ــلیمانیخو با نام هنری «پروین سلیمانی» یکی از
بازیگران زن سینمای ایران بود که  ۲۲خرداد  ۱۳۰۱در تهران
چشـ ــم به جهان گشـ ــود و ۱۲خرداد  ۱۳۸۸درگذشت .او که
مادربزرگ «ماه چهره خلیلی» است ،در 77فیلم سینمایی
و سریالهای بسـ ــیاری بازی کرد .با این حال ،بسیاری او را با
نقش «طاهره خانم» در سریال «تعطیالت نوروزی» به یاد
دارند که با چنگال بهدنبال باز کردن درهای هتل بود.
ëëمرتضیاحمدی؛کالهقرمزیوپسرخاله
زنده یـ ــاد مرتضی احمـ ــدی که متولـ ــد  ۱۰آبان مـ ــاه ۱۳۰۳
در تهـ ــران بـ ــود و  ۳۰آذر  ۱۳۹۳درگذشـ ــت ،بازیگر سـ ــینما
و تلویزیـ ــون ،صداپیشـ ــه و خواننـ ــدهای بـ ــود کـ ــه بـ ــا صدای
خـ ــاص و منحصربهفـ ــرد در آثـ ــار زیـ ــادی حضور داشـ ــت و
نقشهای کمدی زیادی را ایفا کرد .فیلمهای «کالهقرمزی
و پسـ ــرخاله»« ،مردی که زیاد میدانسـ ــت» و سـ ــریالهای
«فروشگاه» و «خواستگاری پرماجرا» از جمله سریالهایی
بودند که احمدی در آنها بازی کرد .مجموعه «شکرستان»
آخرین کاری بود که وی آن را روایت میکرد.

ëëحمیدهخیرآبادی؛همسران
حمیـ ــده خیرآبادی که متولد  ۳۰آذر  ۱۳۰۳در رشـ ــت بود و
 ۳۱فروردین  ۱۳۸۹به رحمت حق رفت ،اگر چه در بسیاری
از آثـ ــار خود نقش مادر خانواده را ایفا میکرد ولی شـ ــیرینی
و طنـ ــز خاصی در بازیهای او دیده میشـ ــد که بازیهایش
را منحصـ ــر به فرد میکرد« .اجارهنشـ ــینها»؛ «توکیو بدون
توقـ ــف» و «زرد قنـ ــاری» از جمله فیلمها و «قطـ ــار ابدی»،
«پدرسـ ــاالر» و «همسـ ــران» از جمله سـ ــریالهای با بازی او
بودند.
ëëنعمتاهللگرجی؛هزاردستان
مرحوم نعمتاهلل گرجی در 9فروردین سال ۱۳۰۵در تهران
متولد شـ ــد و در  ۱۷فروردین  ۱۳۷۹درگذشت .ماندگارترین
نقش آفرینی گرجی در سالهای آخر زندگی ،بازی کوتاه ولی
به یادماندن ـ ـیاش در نقش باغبان در فیلم زیبای «درخت
گالبی» در سال  ۱۳۷۶بود .او که بازی طنز و دلنشین داشت
در سریال «هزاردسـ ــتان» در نقش آژان و «قطار ابدی» هم
نقش جالب پادشاه را ایفا کرد که در یادها ماند.
ëëاکبردودکار؛داییجانناپلئون
اکبـ ــر دودکار کـ ــه متولد ۱۳۰۴در رشـ ــت بـ ــود و در اول مرداد
 ۱۳۸۴از دنیا رفت ،یکی از بازیگرانی بود که با لهجه شیرین
رشـ ــتی ایفای نقش میکرد .بازی او در سـ ــریالهایی مانند
«دایی جان ناپلئون» و «هزاردستان» شایان ذکر است« .دو
نفر و نصفی» و «عیالوار» از فیلمهایی با بازی او بود.
ëëرشیداصالنی؛سمندون
رشـ ــید اصالنی که متولد ۱۳۱۰بـ ــود و در  ۲۹مرداد  ۱۳۸۱نیز
درگذشـ ــت ،از جمله بازیگران طنز سینما و تلویزیون بود که
به خاطر ویژگیهای جسمانیاش به او لقب «آقا کوچولوی
جهان» را داده بودند .بازیگری که شاید خیلیها او را با بازی
در سریال «سمندون» به یاد داشته باشند.

این فیلم را ببینید و کمی نگران شوید!

پیشنهاد یک منتقد سینما برای تماشای یک فیلم تماشایی

پیشنهاد
فیلم
سید رضا صائمی
منتقد

عکس :گالری فردا

بیرون مغـــازه ،صدایش در حزنی غریب،
غرق میشود و ادامه میدهد«:روزی این
زبون بســـته هم افتاده دست ما ،صبحها
به خاطر این زودتر از همیشه مغازه رو باز
میکنم ،االن یک ساله »...از مغازه بیرون

میزنـــم ،مـــیروم به ســـرما و زمســـتان و
دوشنبههای سرد .میروم تا مثل همیشه
کارم را شـــروع کنم ،زمســـتان زیر  5درجه
است .شهر کمی روشنتر شده ،من سردم
نیست .روباه سردش نیست.

عراق ،ارمنستان ،گرجستان ،عمان ،افغانستان و
لبنان هفت کشـ ــوری هستند که نویسنده خودش
اذعـ ــان دارد برای شـ ــناخت جغرافیـ ــا و فرهنگ
آنها به تکتکشـ ــان سـ ــفر کرده .در این کتاب نیز
مضمـ ــون غنایی و عاشـ ــقانه بر تمام داسـ ــتانها
چیره اسـ ــت .عشـ ــق به زنی راهبه ،عشق به دختر
یک زن چریک در انقالب ُظفار عمان ،عشـ ــق به
دختری ناشـ ــناس در هواپیمـ ــا و ...زبان و کلمات
در داسـ ــتانهای طلوعی شخصیت و رنگ خود را
دارند و صرفاً برای ارائه اطالعات به کار نمیروند.
در هنـ ــگام خواندن داسـ ــتانها ،از سـ ــاختار زبان و
واژگان هـ ــم میشـ ــود پا بـ ــه پای روایـ ــت و تعلیق
داستانی لذت برد.

اگرچـــه فیلم دیدن غالباً راهی اســـت برای گریز
از حس تنهایی و مـــال و حتی نوعی پناه آوردن
به ســـینما برای احساس امنیت! اما گاهی ترس
هم جـــذاب میشـــود .آنها کـــه ژانر وحشـــت را
میپســـندند میدانند تجربه این لذت ترسناک
چیســـت! اما همیشـــه ترس و نگرانی صرفاً یک
ابزار ســـرگرمی یـــا تجربه هیجان نیســـت .گاهی
میتوان ترسید و نگران شد .میتوان نگران شد و
احساسمسئولیتکرد.میتوانبراساسهمین
احساس مسئولیت ،دیگران را هم آگاه و از خواب
بیدار کرد .سینما این امکان را میدهد که در کنار
سرگرمی ،آگاهی هم کسب کرد.
بویـــژه برخـــی از آگاهیها کـــه اگرچه بـــا ترس و
نگرانی همراه اســـت اما یک تلنگر مهم اســـت.
چه بسا ما را نســـبت به خطری در آینده مصون
میکند و کمک میکند تا بـــه فکر درمان چیزی
باشیم یا از وقوع یک فاجعه پیشگیری کنیم .این
روزها در گروه ســـینمایی هنر و تجربه ،مستندی
در حال اکران اســـت به اســـم «تاالن» .مستندی
که تماشای آن میتواند ما را متوجه جدی بودن
بحران آب در کشور کند؛ بحرانی که اگر حواسمان

به آن نباشـــد آینده ما و فرزندانمان بشـــدت در
آســـتانه فاجعهای بزرگ قرار میگیـــرد .اگرچه
تاالن به مشکل بحران آب در خراسان میپردازد
اما سمت و ســـو و دامنه فراگیری آن کل ایران را
شـــامل میشود .مســـتندی که مشـــاور وزیر نیرو
توصیه کرده که تماشـــای آن برای همه ایرانیان
واجب است! هنرمندان و فعاالن محیط زیست
هم تماشای این فیلم را توصیه کردهاند.
«تاالن» بـــه کارگردانی محمد صـــادق دهقانی
جایزه بهترین مستند نیمه بلند دهمین جشن
مستقل ســـینمای مســـتند ایران را کسب کرده و
نامزد پنج جایزه از جشـــن مســـتند خانه سینما
شـــامل بهترین تدوین ،بهترین صـــدا ،بهترین
پژوهـــش ،بهتریـــن کارگردانـــی و بهترین فیلم،
نامزد جایزه بهترین کارگردانی مستند در جشن
بزرگ ســـینمای ایـــران و برنده جایـــزه بهترین
پژوهـــش از جشـــنواره ملـــی فیلم رضـــوی بوده
است .شاید بعد از تماشای این مستند حواستان
بیشـــتر به چکه چکه کردن آب منزلتان باشد .به
اینکه بیهوده شـــیر آب را باز نگذاریم .به اینکه
جنگ آینده بر ســـر آب اســـت و به اینکه بدون
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شده تا تخم مرغ از دست مغازه دار بگیرد.
روباه با پوزه باریک و سری که انگار باید مدام
مواظـــب حرکات دیگران باشـــد وارد مغازه
شده ،تخم مرغ را برمیدارد و میرود.
مغـــازه دار میگوید« :ســـهم هر روزشـــه،
میاد یکـــی یکی بر میداره و مـــیره ،روزی
چهـــار تـــا تخم مـــرغ ،همیشـــه اول صبح
میاد ،قبل روشـــنایی ،ســـیر که شد میره تا
فردا ».مغازه دار یک گوشه مغازه را نشانم
میدهد و ادامه میدهد«:گاهی وقتا تخم
مرغ شکستهها رو میذارم اینجا ،روباه میاد
میشینه کنار این تخم مرغها ،لب نمیزنه
تا بهش نگم ».مغازه دار بر میگردد و چند
قوطی از قفسه بر میدارد و جا به جا میکند
و میگوید« :به بچهها سپردم مدیونید اگه
من نبودم ،این روباه بیاد و گرسنه از در این
مغازه بره ».چشمش را میدوزد به جایی
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مهدی رجبی

نویسنده کودک و
نوجوان

«گفتوگـ ــوی جادوگـ ــر بـ ــزرگ بـ ــا ملکـ ــه جزیره
رنگهـ ــا» ،نوشـ ــته جمشـ ــید خانیـ ــان یکـ ــی از
کتابهایی اسـ ــت که خوانـ ــدن آن را به مخاطبان
نوجوان پیشـ ــنهاد میدهم ،کتابی که با همکاری
نشر افق در سالجاری منتشر شده است .به گمانم
جمشید خانیان یکی از معدود نویسندگانی است
که به خوبی از پس لحن و زبان و روایت نوجوانانه
برمیآید .شـ ــاید بتوان پیوندی نزدیک بین راوی
این کتـ ــاب و کتـ ــاب دیگر خانیـ ــان ،یعنی «طبقه
هفتم غربی» پیدا کرد .هر دو نوجوانهایی هستند
با روحی لطیف و شـ ــاعرانه و غرق در عالم خیال.
در این رمان نوجوانی بهنـ ــام رهی بهعنوان مدل
نقاشـ ــی به خانه زنی نقـ ــاش میرود که نـ ــام او را
گذاشـ ــته «ملکه رنگها» .نویسنده مخاطبش را
در بین بوهـ ــا و رنگها و حسها و خاطرهها غرق
میکنـ ــد و ذرهذره بـ ــا اندوهـ ــی که بر جـ ــان ملکه
رنگها چنگ انداخته آشـ ــنا میکند .رهی کمکم
درمییابد که حضور او بهعنوان مدل نقاشـ ــی در
آن خانه دلیلی پنهان دارد و ...ظاهر داستان ساده
به نظر میرسـ ــد اما سـ ــاختار و شخصیتپردازی
آن پیچیـ ــده ،مینیاتـ ــوری و دقیق و عمیق اسـ ــت.
یکی از کتابهای نوجوان خیلی خوبی اسـ ــت که
امسـ ــال خواندم .اما دومین کتـ ــاب «چرخ زمان»
نوشـ ــته رابرت جـ ــردن به ترجمـ ــه بهرنگ مافی
اسـ ــت که با همکاری نشـ ــر پریان در همین سالی
که درآن هسـ ــتیم منتشر شده اسـ ــت ،چرخ زمان
یکی از مطرحترین آثار فانتزی است که طرفداران
بسیاری در جهان دارد .رند الثور و دوستش مت،
بعد از حملـ ــه ترالکها(موجوداتی اهریمنی) به
دهکدهشـ ــان ،از رازهای غریبی خبردار میشوند.
رؤیاهایی دلهرهآور بر هر دوشـ ــان ظاهر میشـ ــود
که از اتفاقاتی شـ ــوم در آینده خبـ ــر میدهد .آنها
ناخواسـ ــته راهـ ــی سـ ــفری پـ ــر ماجرا و حماسـ ــی
میشـ ــوند .سـ ــفری مملو از اشـ ــباح و شـ ــیاطین و

جادوگران .فعالً دو جلد از کتاب منتشـ ــر شـ ــده و
بقیه جلدها به مرور منتشـ ــر خواهند شد .بهرنگ
مافی با ترجمهای خوشـ ــخوان و منسـ ــجم ،برای
اولین بار خواننـ ــدگان ایرانی را با ایـ ــن اثر فانتزی
مهم و سترگ آشنا میکند .کسانی که از خواندن
کتابهایی نظیر ارباب حلقهها و نغمه آتش و یخ
لذت میبرند هرگز این کتاب را از دست ندهند.
سـ ــومین کتاب«افتاده بودیـ ــم در گردنه حیران»
نوشـ ــته حسـ ــین لعل بـ ــذری اسـ ــت کـ ــه آن هم
در سـ ــالجاری و بـ ــا همـ ــکاری نشـ ــر نیمـ ــاژ روانه
کتابفروشیها شـ ــده اسـ ــت .این کتاب شامل 12
داسـ ــتان کوتاه اسـ ــت .از ویژگیهای آن میتوان
به نثر پخته و گاه شـ ــاعرانه ،اسـ ــتفاد ه از لهجهها
و گویشها و جغرافیای متنوع داسـ ــتانی اشـ ــاره
کرد .تم غالب در اکثر داسـ ــتانها مرگ است هر
چند نویسـ ــند ه نگاهی تلخ و تیـ ــره و تار به مرگ
نـ ــدارد .در تار و پـ ــود تکتک داسـ ــتانها آنچه پا
به پای مرگ پیش میآید عشـ ــق اسـ ــت .راویان
داسـ ــتانها اغلب درگیر موضوع عشـ ــق هستند،
چه شهید گمنامی که پیکرش هنوز پیدا نشده و
همسـ ــرش هر هفته میرود باالی گور خالیاش
و چـ ــه جوانی که گلویش را بهخاطر عشـ ــق بریده
و در فضایـ ــی خیالگونـ ــه مدام ذکـ ــر محبوبش را
میگوید .نویسنده انگار در حسرت گذشتهای قلم
میزند که دیگر نیسـ ــت،گذشـ ــتهای نوستالژیک،
مملو از خاطرات و بوهای خوش و آدمهای زالل
و یکرنـ ــگ .حضور شـ ــخصیتهای افغانسـ ــتانی
در چند داسـ ــتان و نگاه انسـ ــانی و پرمهر نویسنده
به آنها،بهعنوان همسـ ــایگانی با زبان و فرهنگ
مشترک ،از ویژگیهای بارز مجموعه است.
کتاب بعدی«هفت گنبد» نوشته محمد طلوعی
اسـ ــت ،این کتاب هم در سـ ــالجاری و با همکاری
نشـ ــر افق در دسـ ــترس عالقه مندان قـ ــرار گرفته
است .از ویژگیهای شاخص داستانهای طلوعی،

شـ ــیوه روایت اوسـ ــت که معموالً در عرض پیش
میرود و مدام بین واقعیت و خیال پرسه میزند.
در این مجموعه داسـ ــتان میتوان ردپای بعضی
از شـ ــخصیتهای رمان قبلی طلوعی را با همان
نام و مشـ ــخصات دیـ ــد مثل «مهـ ــران جوالیی».
هفت گنبد با نگاهی به هفت پیکر نظامی نوشته
شده .در واقع نویسنده عصاره ساختار و مضمون
داسـ ــتانهای نظامی را گرفته و در قالب روایتی نو
و امروزی ریخته .ماجرای هر داستان یا هر گنبد در
یکی از کشورهای همسایه ایران میگذرد .سوریه،

آب چه بالیی بر سر ما خواهد آمد .اگرچه اغلب
برای گریز از واقعیتهای تلخ زندگی به ســـینما
پناه میبریم امـــا گاهی برای درک واقعیتهای
زندگـــی باید به ســـینما رفت .تـــاالن واقعیتی را
جلوی چشم ما میگذارد که خیلیها میخواهند
از چشم ما پنهان کنند.

