
ë رمانی تازه از ایزابل آلنده
ایزابــل آلنــده نویســنده شــیلیایی بــزودی بیســت و دومین 
رمانــش را بــا عنوان »باد نام مــرا می داند« دربــاره پناهندگان 
و مهاجرت منتشــر می کنــد. آن گونه که درباره ایــن کتاب گفته 
شده، داســتان آن در وین ســال 1938 آغاز می شود، زمانی که 
ســاموئل آدلر ۵ ساله اســت و پدرش در شبی که خانواده همه 
چیزشــان را از دست می دهند، ناپدید می شــود. مادر ساموئل 
جایــی بــرای او در قطــاری کــه از اتریش تحت اشــغال نازی ها 

به انگلســتان می رود به دســت می آورد و او تنها در حالی راهی ســفر می شــود که چیزی جز لباس و 
ویولنــش همــراه نــدارد. در آریزونای ۲۰19 هشــت دهه بعد، آنیتــا دیاز و مادرش ســوار قطار دیگری 
می شــوند و از خطر احتمالی که در الســالوادور تهدیدشــان می کند، فرار می کنند و به امریکا می روند، 
امــا ورود آنهــا همزمــان اســت با اجرای سیاســت جداســازی خانواده پناهنــدگان که از ســوی ترامپ 
اعمــال شــد و آنیتای ۷ ســاله خــود را در اردوگاهی تنها می یابــد و در همین حال ســلنا مددکار جوان 
اجتماعــی بــه امید یافتــن رد مادر آنیتا از یک وکیــل کمک می گیرد. »باد نام مرا می داند« گذشــته و 
حال را درهم می پیچد و داســتان این دو شــخصیت در دو دنیای متفاوت را در جست و جوی خانواده 
و خانــه روایت می کند. این کتاب هم گواهی اســت بر فداکاری هایی کــه والدین انجام می دهند و هم 
نامه ای عاشــقانه برای فرزندانی که از خطرهایی باورنکردنی جان ســالم به در می برند و رؤیاپردازی 

را فراموش نمی کنند.
ë »اعالم زمان اکران دنباله »گالدیاتور

کمپانــی پارامونــت زمان اکــران دنبالــه فیلــم »گالدیاتور« 
بــه کارگردانــی »ریدلی اســکات« را اعــالم کرد. ســاخته جدید 
»ریدلی اســکات« کــه دنباله ای بــر فیلم موفــق »گالدیاتور« با 
بازی »راسل کرو« در سال ۲۰۲۲ است، ۲۲ سال پس از قسمت 
اصلی و از ۲۲ نوامبر ۲۰۲۴ اکران عمومی خواهد شــد. قســمت 
اصلی فیلم »گالدیاتور« در حالی در ســال ۲۰۲۲ اکران شــد که 
»راســل کرو« در نقش ماکســیموس ســرباز رومی که به بردگی 
گرفتــه شــده بود، ظاهر شــد و در تــالش برای گرفتــن انتقام از 

کومــودوس امپراطــور غاصب رومی با بازی »واکین فینیکس« اســت. شــخصیت اصلی گالدیاتور در 
انتهای فیلم اصلی می میرد و فیلم جدید با محوریت شخصیت »لوسیوس« پسر خواهر کومودوس 
ســاخته می شود که به شدت تحت تأثیر شــخصیت ماکسیموس قرار می گیرد. »پاول مسکل« بازیگر 
فیلم هــای »مردم معمولی« و »افترســان« بــرای ایفای نقش اصلی لوســیوس در این فیلم انتخاب 
شــده اســت. »مســکل« پس از ایفای نقش در اقتباس پربیننده از رمان »مردم عادی« نوشته »سالی 
رونــی«، در کنــار »اولیویا کولمن« در »دختر گمشــده« و »امیلی واتســون« در فیلم »مخلوقات خدا« 
بــازی کــرد و برای درام »افترســان« مورد تحســین قــرار گرفت. او هم اکنون مشــغول بــازی در نقش 
اســتنلی در نمایــش »اتوبوســی بــه نام هــوس« در تئاتــر آلمیدا در لندن اســت و پــس از آن در فیلم 

علمی-تخیلی »دشمن« در کنار »سیرشا رونان« ظاهر خواهد شد.
ë رونمایی از دو نسخه قرآن خط کوفی

 موزه و کتابخانه ملک به مناســبت ســالروز والدت حضرت 
علی)ع( نمایشــگاهی از نســخه های نفیس قرآن کریم به خط 
کوفــی و نهج البالغــه برپا کرده کــه این آثار به همراه نشــریات 
و کاتالوگ هــای التین حراجی های معتبر آثــار تاریخی ـ هنری 
دوران اســالمی، از جملــه آثــار مجموعــه اهدایــی »ابوالعــال 
ســودآور«ـ  نوه حاج حســین آقــا ملک )واقف مــوزه و کتابخانه 
ملــک( ـ  بــه این موزه اســت که نمایــش آنها تــا دو هفته آینده 

ادامه دارد. این دو نســخه از قرآن به خط کوفی برای نخســتین بار اســت که رونمایی می شــوند. این 
نسخه از قرآن به خط کوفی، حاوی آیاتی از سوره های بقره و انعام است. این اثر هشت برگ از اوراق 
قرآن کریم به خط کوفی روی پوست است. اوراق در اندازه 18, 8 در ۲9, ۴ سانتی متر و حاوی ۶ سطر 
در هر برگ اســت. مســطر یا سطح نوشته 1۵, 8 در ۲3, 3 سانتی متر است. این نوع خط کوفی از نوع 
DI در تقســیم بندی ششگانه »فرانســوا ِدُرش«ـ  پژوهشگر و متخصص نسخه شناسی و کتیبه شناسیـ  
از خط کوفی به شــمار می آید. کتابخانه و موزه ملک در میدان امام خمینی تهران، ســر در باغ ملی، 
خیابان ملل متحد )میدان مشــق( واقع شــده که بازدید از آن در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 

8:3۰ تا 1۵:3۰ و روزهای پنجشنبه از ساعت 1۰ تا 1۵ امکان پذیر است.
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سخن روز

ما تا آخرایستاده ایم

آتــش تقی پور: از مســئوالن تلویزیــون می خواهم به هنرمندان به چشــم فرزند خود نگاه کنند و در این مســیر حتی 
فرزند ناخلف شــان را دور نیندازند. به نظرم آن طور که باید و شــاید روی کارها سرمایه گذاری نمی شود و از طرفی 
هم به برخی چهره ها اهمیت داده نمی شــود که بتوانند راحت حرفشــان را بزنند. تلویزیون به سختی به دوران 
طالیی اش برمی گردد چون خیلی اعتمادها از بین رفته اســت و اینکه بســیاری از آدم های ســابق دیگر نیســتند. 
یک هنرمند تنها ابزارش بیان و گفتارش اســت. اگر به هنرمند میدان داده نشــود، اتفاق خوبی نخواهد افتاد و ما 
تغییر نمی کنیم و به آن سال ها بر نمی گردیم. من با همین سن و سالم، خودم سانسورچی خودم هستم و حتی 

حرف هایم با شما را هم با مالحظه بیان می کنم.

به هنرمندان به چشم فرزند خود نگاه کنید
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موالنا

چند باشی عاشق صورت بگو
طالب معنی شو و معنی بجو

 
صورت ظاهر فنا گردد بدان

عالم معنی بماند جاودان
 

امام علی علیه السالم :
»شما را به نماز و مراقبت از آن سفارش می  کنم زیرا نماز برترین عمل و اساس دین شماست.«

بخشی از سخنان بازيگر پیشکسوت در گفت و گو با ايسنابحاراالنوار: ج 82، ص 209

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسالمي

مدير مسئول: محمدحسن روزی طلب
جانشین مدير مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

فضای مجازی
 اتمام کار تألیف و انتشار رمانی تازه از ایزابل آلنده و توزیع جهانی آن تا چندی 
دیگــر و رونمایی از دو نســخه قرآن خــط کوفی، برخی خبرهایی هســتند که در 

مجازی امروز می خوانید.

رضا بدرالسماء
نــــگاره

 اگر جزو عالقه مندان شــعر باشــید، احتمااًل 
پیگیــر اخبار جشــنواره شــعر فجــر به عنوان 
کشــور  ادبــی  اتفاقــات  مهم تریــن  از  یکــی 
هســتید. حضــور کتــاب »مرتــد« در لیســت 
نامزدهــای نهایی گروه شــعر کالســیک من 
را بر آن داشــت یادداشت مختصری درباره 

این مجموعه بنویسم.
مهدی جهاندار نام آشــنایی برای شاعران و شعردوستان است 
و شاید بیشتر شهرتش را مدیون شعری باشد که در دیدار رمضانی 
شــاعران بــا رهبر معظم انقــالب در ســال 96 با این مطلــع خواند: 

»فتنه شاید روزگاری اهل ایمان بوده باشد«
کتاب مرتد دومین کتاب جهاندار اســت و پیش از این مجموعه 

»عشق سوزان است« را در سال 1396 منتشر کرده است.
آنچــه در ایــن مجموعــه خودنمایــی می کنــد منظومــه فکــری 
منســجم شــاعر اســت. در روزگاری کــه اکثــر مجموعه هــای شــعر 
صرفــاً کتابی هســتند برای ارائه ســروده های یک شــاعر، جهاندار با 
هوشــمندی، یک پــازل در اختیار مخاطب قــرار می دهد. هر بخش 

از کتــاب اعــم از نامــش، نــام اشــعارش، 
تصویر جلد و حتی تقدیم نامه آن بخشی 
از این پازل اســت و کشف ارتباط بین این 
اجــزا بــرای مخاطب هوشــمندانه بســیار 

لذتبخش است.
عنوان اشــعار در کمــال دقت انتخاب 
شــده و همــه نام ها صفتــی برای انســان 
هســتند و نمایشــگر وجهی از شــخصیت 
آدم نوعــی. گویــا شــاعر هــر بــار بــا نــگاه 
متفاوتــی بــه ســاحت انســان پرداختــه و 
آن را بــه شــعر کشــیده و نــام اشــعارش 
را گذاشــته اســت: گرفتــار، رنــد، بی گنــاه، 
مســت، فیلسوف و حتی هیچ! تنها غزلی 
کــه بر این منــوال نامگذاری نشــده غزلی 
به نام عشق اســت و چه بسا این انتخاب 
حکایتــی داشــته باشــد. شــاعر بر اســاس 
همین سبک شــخصی، نام کتابش را نیز 
صفت وار انتخاب کرده و »مرتد« گذاشته 
اســت. تقدیم نامه کتاب بر خالف بیشــتر 

کتاب هایــی که دیده ایم شــامل لیســت وزینی از شــاعران صاحبنام 
فارســی زبان اســت؛ از فردوســی، خیــام و باباطاهــر گرفته تــا کلیم، 
حافظ و ســعدی و در آخر لیســت، کتاب را به پدر خود تقدیم کرده 

است.
پیــش از غزل هــا بخشــی از آیــه 54 ســوره مبارکه مائــده )بدون 
ترجمــه( درج شــده اســت: »... َمــْن یْرَتــدَّ ِمْنکْم َعــْن ِدیِنِه َفَســْوَف 
یْأِتــی اهلل ِبَقــْوٍم یِحبُُّهــْم َو یِحبُّوَنــُه أِذلَّة َعَلــی اْلُمْؤِمِنیَن أِعــزَّة َعَلی 

اْلکاِفِریَن یجاِهُدوَن ِفی َسِبیِل اهلل َو ال یخاُفوَن َلْوَمة الِئٍم...«
»... هــر کــس از شــما کــه از دیــن خــود برگــردد بــه خــدا ضررى 
نمی زنــد، چــون خداونــد در آینده قومــی را خواهد آورد کــه آنان را 
دوست دارد و آنان نیز خدا را دوست دارند. آنان نسبت به مؤمنان 
نرم و فروتن و در برابر کافران سرسخت و قاطعند، در راه خدا جهاد 

می کنند و از مالمت هیچ مالمت کننده اى نمی هراسند...«
بــه نظــر می رســد انتخــاب ایــن آیــه و نــوع نامگــذاری اشــعار و 
تقدیم نامــه را بتوان در یک منظومه فکری گنجاند. با نگاه مختصر 
به تفاســیر ایــن آیه و توضیحــات رهبرمعظم انقــالب پیرامون این 
آیه این نکته کلی دســتگیرم شد که ارتداد به طور مطلق به معنای 
برگشــتن از دین نیســت، می تواند اشاره به این باشد که فرد از راهی 
که می رفته برگشته است و اگر هم کسی مرتد شد، ضربه ای به دین 
خدا نخواهد زد، قومی می آیند که خدا را دوســت دارند و بار خدا را 

به ســرمنزل می رسانند. در نورالثقلین آمده پیامبر به سلمان اشاره 
کرده که هموطنان تو مصداق این آیه اند.

حــال بــا توجه بــه همین معنــا از مرتد، بــار دیگر به فهرســت و 
تقدیــم نگاهی می اندازیم. انســان با ســاحات مختلفــش می تواند 
فیلسوف، عاشق، دردمند و زاهد باشد. می تواند قمارباز، بولهوس، 
طرار و رســوا باشــد، حتی می تواند هیچ باشــد ولی مســیر عشــق در 
شــعر بی رهرو نمی ماند؛ چنان که فردوســی، خیــام، کلیم، مولوی، 
حافظ و ســعدی همه رهرو این مسیر بوده اند و حتی اگر مرتد شده 
باشــند بازهم عشق به سرانجام خواهد رســید. انساِن نوعی در این 
مجموعه در نهایت با چه چیزی مواجه خواهد شــد؟ شما را به نام 
غزل آخر کتاب ارجاع می دهم: ســاقی! حقیقتاً باید به هوش آقای 

جهاندار آفرین گفت.
اگر از من بپرسید، می گویم طرح جلد نیز بخشی از این پازل و به 
نوعی ویترین اندیشــه جهاندار اســت. در فضای تاریک ارتداد، هم 
ســتاره ها خودنمایی می کنند و هم ماه. ماهی کــه اگرچه از اجتماع 
ســتاره ها دور اســت و ترکیبی خاکســتری از نــور و تاریکی  اســت، اما 
همچنان روشــنایی یکدســتی از دلش در حال جوشــیدن اســت. به 
هرحال آقای جهاندار معتقدند »عشــق 
سوزان اســت« )نام کتاب اولشــان( و این 
سوختن و درخشیدن شامل ماه مرتد هم 

می شود.
جهانــدار زبــان روان و طبــع جســوری 
دارد و در چنــد غــزل دل بــه دریــا زده و 
پــا جــای پــای مولــوی و حافــظ گذاشــته 
واداشــته  را  او  قلــم  جنــون  گاه  اســت. 
مولوی وار بنویســد: »بتازیــم بتازیم که ما 
کهنه ســواریم/ بخندیــم و برقصیــم، ســر 
جنــگ نداریم« و گاه چــون حافظ رندانه 
می ســراید: »ای محتسب از عشق بریدی 
نبریــدی/ بی عشــق بــه مقصود رســیدی 

نرسیدی«
و  فلســفی  محتــوای  اشــعار  عمــده 
عرفانی دارند و به جنس اشــعار معناگرا 
بســیار نزدیــک هســتند. هــر غــزل گــرد 
پرداخته شــده ای  محتــوای  و  مضمــون 
ســاخته شــده و در پی انتقال حرفی  است 
و ای کاش قــوت قلم شــاعر در تمــام غزلیاتش نمود داشــت و این 
مجموعــه را تبدیــل به کتــاب درخشــان تری می کرد. از شــاعری که 
می توانــد چنیــن لطیــف بگوید: »ما در این دشــت به امیــد تو انگور 
شــدیم/ ســاقیا دســت نگه دار و بمــان، تا برســم« انتظــار نمی رود 
در بیــت دیگــر همــان غــزل، اشــکال نحــوی داشــته باشــد: »ای تو 
خورشــیدترین  نقطــه حیرانــی من/ آنقدر خیره شــوم تا به تماشــا 
برسم«از نقاط ضعف کتاب می توان به ضعف تألیف های گهگاه و 
ابیات سســتی اشــاره کرد که در آنها شاعر برای پر کردن وزن، دست 
به دامن تکرارهای بی هدف شــده  اســت: »گنجشــک مفت و سنگ 
مفت و مشــکلی نیســت/ دل ها ولی ُتردند، اشکالش همینجاست/ 
بایــد بســازم خنجــری نیشــش ز فــوالد/ ایــن آخریــن، ایــن آخرین 
موضوع انشاســت« یا »ما هنوز اندر خم این کوچه ها جا مانده ایم/ 

عشق طوفان بود از صحرا و صحراها گذشت«
کتاب با غزلی به نام »ســاقی« تمام می شــود که در آن با اشــاره 
بــه چهل ســالی کــه از انقــالب گذشــته، در لفافــه عــرض ارادتی به 
ساحت امام زمان)عج( کرده است و با این دغدغه کتاب را به پایان 
می برد: »حر می شوم و مست به سوی تو می آیم/ بگذارد اگر گندم 
ری ســاقی مجلس« این کتاب به همت انتشــارات شهرستان ادب، 
در قطع رقعی و در شــمارگان 1۰۰۰ نســخه عرضه و روانه بازار شده 

است.

به بهانه هفدهمین جشنواره شعر فجر

منظومه »مرتد«

ســینمای  عالقه منــدان  ســال  هــر  مثــل 
مســتند منتظــر نامزدهــای جایــزه بهترین 
بودنــد   ۲۰۲3 اســکار  در  مســتند  فیلــم 
کــه معرفــی شــد. البتــه مخاطبــان جــدی 
فیلم های جشــنواره ای بخصــوص در مورد 
و  سیاســی  ســویه های  کــه  جشــنواره هایی 
می داننــد  دارنــد،  پررنگ تــری  غیرهنــری 
قــرار دادن عناصری خــاص در محصوالت 
هنری کــه مــورد عالقــه سیاســتگذاران این 
جشــنواره ها اســت، می تواند در توجه به اثر 
مستند تأثیر بســزایی داشته باشد؛ بویژه در 
مورد آکادمی اســکار و فیلم های مستندی که در سال ۲۰۲3 نامزد 
شــده اند، به نظر می رســد توجه به جو غالب ضدروسی و هم قرار 
دادن یــک فیلــم در حال و هوای نن گلدین در ســبد جشــنواره، در 
انتخاب آثار مؤثر بوده اســت و چه بســا فیلم هایی که ارزش هنری 
یا اســتنادی بیشــتری داشــته و از فهرســت جامانده اند. یادداشت 
پیــش رو نگاهــی گــذرا بــه 4 اثری اســت کــه در این فهرســت جای 

دارند.
آتش عشــق/ ســارا دوســا: فیلم درباره زندگی یک زوج عاشــق 
آتشفشان شناســی اســت که همان ابتــدای کار می فهمیم ســال ها 
پیش در اثر یک فوران گدازه و خاکســتر ابدی شــده اند. یک مستند 
رمانتیــک، خوش ســاخت با تدویــن مثال زدنی و همــه چیز تمام. 
عکس هــا و راش هایــی را که در اثر مورد اســتفاده ســارا دوســا قرار 
گرفته خانواده دونفره موریس و کاتیا کرافت فرانسوی طی سالیان 
درازی که به هرکجای دنیا و در پی آتشفشان ها رفته اند، تهیه کرده 
و روایت از دل همین  گدازه ها است که خود را بیرون می کشد. یک 
جمله کلیدی در متن درخشــان مســتند اســت که راهگشــای فهم 
نســبت بیــن این زوج عاشــق و هــم عشــق آن دو به آتشفشــان ها 

است، »فهمیدن نام دیگر عشق است.«
همــه آن چیزهایــی که نفس می کشــند/ شــوناک ســن: دو برادر 
هندی اهل وزیرآباد یک بیمارســتان ویژه پرنــدگان دایر کرده اند 
و بــه  صــورت خودجــوش و از ســر عالقــه ۲۰ ســالی اســت کــه به 
درمــان یــک پرنــده شــکاری کوچــک بــه نــام »بادبادک ســیاه« 
می پردازنــد. بــه گفته ندیم شــهزاد و محمد ســعود آنهــا تاکنون 

نزدیــک بــه ۲۰.۰۰۰ پرنده را مــداوا کرده و دوباره به آســمان هند 
بازگردانده انــد. تصویربــرداری مســتند فوق العــاده  اســت. نــگاه 
دقیــق و ریزبیــن کارگــردان با کمــک تصویربردارانــش یعنی بن 
برنهارد، ریجو داس و ســاومیاناندا ســاهی از ریزترین عنکبوت ها 
تــا بزرگ ترین گاوهایــی را که در کوچه ها پرســه می زنند از جلوی 
قاب دوربینشــان گذرانــده  و درهم تنیدگی زندگــی »همه آنهایی 
که نفس می کشــند« را با انســان در دهلی نو بــه خوبی بیان کرده 
و بــرای این از هیچ خالقیت بصری فروگذار نمی کند. او در ادامه 
کار بــه مردم شناســی و شــکاف های فرهنگی و مذهبــی در دهلی 

می رسد و داستان طور دیگری پیش می رود.
ناوالنــی، رهبــر  آناتولیوویــچ  ناوالنــی/ دانیــال روهــر: آلکســی 
مخالفان دولت روســیه، شــخصیت مرکزی مســتند دانیــل روهر، 
مستندساز جوان کانادایی است. او بعد از یک مقدمه کوتاه درباره 
پیشــینه سیاسی ناوالنی، راست و سریع می رود سراغ اصل مطلب 
و با آرشــیوها و فیلم های موبایلی، داســتان مســموم شــدن ســوژه 
خود در ســفر انتخاباتی اش از تومســک به مسکو را روایت می کند. 
در ادامه فیلم بیشتر به سمت یک فعالیت پلیسی می رود که طی 
آن ناوالنــی در پــی اثبــات ادعای خود اســت و در یــک نقطه اوج و 
طی یک تماس تلفنی ســاختگی، جملــه ای که می خواهد را از زیر 
زبان یکی از افســران اطالعاتی روســیه بیرون می کشــد. حاال که راز 
برمال شده و همه چیز برای ناوالنی مشخص است، قصد بازگشت 
به وطن خود می کند و بلیت پرواز برلین-مسکو را می خرد، جایی 

که دردسر تازه ای در انتظار او است...
اینجــا  ویلمونــت:  لرنــگ  ســیمون  تکه پاره هــا/  از  خانــه ای 
لیسیچانســک در شــرق اوکرایــن اســت؛ جایــی کــه صــدای توپ و 
خمپاره جنگ از فاصله ای نه چندان دور شنیده می شود. سایمون 
لرنــگ ویلمونــت یک بار دیگر ســراغ مســأله کــودکان و تاب آوری 
آنها در شــرایط بد اجتماعــی بویژه زندگی  آنهــا در مناطق جنگی 
اوکراین رفته  اســت. بیرون این دیوارهای خســته، همیشه زمستان 
اســت. یک فضای سرد و خاکســتری که گویی هیچ وقت رنگ های 
گــرم را بــه خود نخواهــد دید. درون خانــه اما وضع دیگــری دارد؛ 
کودکانی که از خشــونت، اعتیاد یا فقــر والدین خود متأثر بوده اند، 
چنــد ماهی میهمــان این پناهگاه امن هســتند و در آنجــا پذیرایی 

می شوند تا دولت برای باقی کودکی شان تصمیم بگیرد.

خانواده کرافت، ندیم و محمد، ناوالنی و دیگران

ان
یر

ا

حق پرسش محفوظ است!
درباره نامزدی کتاب پاییز آمد در جایزه جالل

تقریبــاً در همــه جــای جهــان قصــه همیــن 
مختلــف  بخش هــای  نامــزد  وقتــی  اســت. 
معرفــی  فرهنگــی  و  هنــری  جشــنواره های 
می شــوند جریان تند تحلیل و اعتراض است 
کــه روانــه خبرگزاری ها و روزنامه ها می شــود. 
قدیم ترهــا این بیشــتر بــاب بود کــه در همان 
جشــنواره های کذایــی وقتی اســامی برندگان 
اعــام می شــد در کنار نام برنــده از علت این 
انتخــاب هــم در قالــب جمــات کوتــاه پرده 
برمی داشــتند. بــرای نمونــه می گفتنــد کتاب 
فــان یــا فیلــم بهمــان »بــرای آنچــه« خلق 
کــرده و رقــم زده شایســته ایــن برگزیــدن اســت. »بــرای آنچه« هم 
اشــاره صریحی داشــت به علت انتخاب داوران. همین قدر شــفاف! 
دســت کم اگر اقناع افکار عمومی و دفاع از اعتبار حرفه ای داور الزم 

است باید بهانه ای تراشید و جور کرد.
من به عنوان مخاطب جدی آثار تاریخ شــفاهی و مســتندنگاری 
کتــاب پاییز آمد را خوانــده بودم و اتفاقاً آن را اثــری خوب می بینم. 
اما پرســش اصلی در میدان نویســه حاضر این است که؛ کتاب پاییز 
آمــد چــه تفــاوت چشــمگیر یا چــه نکتــه خاصی تــر از موارد مشــابه 
خــودش دارد کــه نامــزد جایــزه جــال می شــود؟ اعتراض بــه روند 
مبهــم برگزیــدن و باال آمدن آثار در ســطوح مختلــف نافی تاش و 
حتی قوت اثر مورد بحث نیست بلکه نقطه کانونی پرسش گذاشتن 
مســأله ای مهم میانه دایره قضاوت است. اینکه ماک و معیار شما 
در روند داوری چیســت؟ چرا مخاطب شــما نباید بداند عینک شما 
بــرای داوری چه مؤلفه و ویژگی را مدنظر داشــته؟ چرا این مؤلفه ها 
اگر وجود داشته باشند برای شما حائزاهمیت هستند؟ بگذارید یک 

گام به عقب بروم و کمی درباره این کتاب توضیح بدهم.
کتاب پاییز آمد خاطرات فخرالســادات موســوی، همســر شــهید 
احمد یوسفی، فرمانده سپاه زنجان به قلم گلستان جعفریان است. 
این کتاب با راوی اول شخص از کودکی فخرالسادات شروع می شود. 
از همــان ابتــدای روایــت، نویســنده ســخاوتمندانه و بی لفاظی های 
معمول، اطاعات خانوادگی و شــخصیتی و روحی آدم های زندگی 
فخــری را در اختیار خواننده قرار می دهنــد. زندگی فخری از کودکی 
و آشــنایی با ســبک زندگی و خانوادگی او آغاز می شــود و به روزهای 
او می رســد. روایتــی گام بــه گام، بی تعجیــل و  انقــاب و نوجوانــی 
بی حاشیه. قصه زندگی فخرالســادات این است؛ روایت دختری 18 

ساله که عاشق معلم ساح شناسی پاسدارش می شود.
کتاب هــای  از  رســته ای  ســیاق  و  حســب  آمــد  پاییــز  کتــاب 
تاریخ شــفاهی اســت که متکفل بازنمایی و تصویر زندگی همســران 
شهداســت. همسرانی همراه، پرتاش، اهل شــکیب و تاب آوری در 

برابر دشواری های زندگی.
بعــد از تمرکز بر خاطرات و زندگی نوشــت های شــهدا احســاس 
نیاز به شنیده شدن زنانی که تجربه همسری شهدا را داشتند شدت 
گرفت و همین امر موجب شکل گیری حلقه گسترده ای از کتاب هایی 
شد که به خاطرات همسران شهدا می پرداخت. این کثرت فی نفسه 
از نقاط قوت ادبیات پایداری تلقی می گردد. با همین تعدد و کثرت 
زندگی نوشــت و خاطــرات همســران شهداســت کــه امــکان تحلیل 
و بررســی و نقــد برای محققین فراهم می شــود. با نــگاه از بیرون به 
ایــن کثــرت به این برآیند می رســیم که در این موضوع و رســته ما با 
مجموعه هایی مشــابه هم روبه رو هستیم. زندگی ها و آدم ها و حتی 
عشــق ورزی های مشــابه و حتی سرنوشت های مشــابه. حاال گیرم با 
کمــی اختاف در جزئیــات. اما به هر حال کلیات ناگزیر همه شــبیه 
هم هســتند. زن و شوهرهای مذهبی و معتقد به گفتمان انقاب در 
کوران انقاب و جنگ تجربیات و زندگی های مشابه داشتند و اکنون 
ما مخاطب آثاری هســتیم که حامل همه آن شباهت هاست. کتاب 
پاییــز آمد از جهاتی ناقــض همین موضوع اســت. نکته متفاوت در 
آن چالشــی اســت بین یک دختر باخانواده برای ازدواج با فردی که 

در گستره نظام ارزشی آن خانواده جایی ندارد.همین!
به جز سوژه)فخرالســادات( که خانــم جعفریان هم اتفاقاً خوب 
روایت کرده اســت حق پرســش جدی برای مخاطب محفوظ است 
که علت نامزد شــدن این کتاب چیســت؟ جایزه با هر اسم و عنوانی 
وقتــی نام یــک اثر را به عنوان برگزیده یا حتــی نامزد معرفی کند به 
اثــر اعتبــار و ضریــب توأمــان می دهد. آیا ایــن اعتبــار و ضریب باید 
دلیلــی عقلی و منطقی و عاری ازمصلحت ســنجی داشــته باشــد یا 

خیر؟ من می گویم باید داشته باشد.
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