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 شاید همین یک نمونه برای ابطال نظریه تاریخی »بازیگر ذاتی« 
کفایت کند. هرچند که سینمای ایران یکی دو مثال نقض دیگر هم 
در این سال ها ارائه کرده تا به تمام کسانی که معتقدند بازیگری 
هنری غیراکتسابی است ثابت کند که می شود در گذر زمان سطح 
بازیگری را چنان ارتقا داد که خوش بین ترین افراد هم از پیش بینی آن ناتوان باشند و از روزی بگویند 
که ستاره سینمای بدنه دهه80 که در کنار بهترین بازیگران و کارگردان ها هم در نهایت به یک اجرای 
متوسط رو به پایین دست می زد، به جایگاهی برسد که بی هیچ دغدغه ای تبدیل به انتخاب نخست 
کارگردان ها برای نقش های بسیار سخت، با لهجه ها و گویش های متفاوت شود و سیمرغ بلورین برایش 

حالل تر از شیر مادر جلوه کند.

در آغاز 
الناز شاکردوست بازیگری را با فیلم های این جا.   .. آخر 
دنیا، مجردها، گل یخ و عروس فراری شروع کرد تا 
یک بازیگر چشم رنگی به بازیگران آن برهه سینمای 
ایران اضافه شود که در بیشتر اوقات مشغول بازی 
در نقش دختر دم بخت، چای مراسم خواستگاری 
و پرو کردن لباس عروسی در مقابل آینه هستند و 
در نهایت چالش های پیش روی عشاق جوان را به 
تصویر می کشند. اما خیلی زود نقش های خوب از 
راه رسید و چه کسی امیر را کشت؟ )مهدی کرم پور( 
و چند می گیــری گریه کنی؟ )شــاهد احمدلو( 
فیلم هایی بودند که می توانست در آنها خودی نشان 
داده و در تثبیت مسیر بازیگری اش گام بردارد. اما 
در اولی بین نامداران عرصه بازیگری چون خسرو 
شکیبایی، نیکی کریمی، علی مصفا، آتیال پسیانی 
و امین حیایی خیلی فرصت عرض اندام پیدا نکرد و 
تک نفره و مونولوگ بودن صحنه ها هم باعث شد که 
نتواند از توانایی هایش در تحت تأثیر قرار دادن بازیگر 
مقابل سود جسته و تک گویی هایش هم نمی توانست 
در رقابت با همبازی هایش در رتبه های باالتری قرار 
بگیرد. هر چه بود تالش اش دیده شــد و دست کم 
تبدیل به پاشنه آشیل و نقطه ضعف فیلم نشد اما 
هنوز مسیری طوالنی برای اثبات شایستگی هایش 
به عنوان بازیگری توانا در پیش رو داشت. در دومی 
هم به نقش ایران، نمادی از تمام دخترکان رنج دیده، 
غمگین و محروم از شــرایط استاندارد زندگی این 
مرز و بوم به شغل »گریه کنی« در مراسم مشغول 
بود که می توانست تحلیل های فرامتنی و بار کنایی 
هم داشته باشد. تا اینکه آشنایی اش با رضا شایسته 

و کمک های مادی و معنوی اش باعث شد زندگی 
روی خوشش را به او نشان داده و یکباره مراسم عزا 
تبدیل به عروسی شده و او هم ایفاگر نقش نخست 
این جشن واقعی شــود. شاکردوست در این فیلم 
با شهرام حقیقت دوست زوجی دوست داشتنی و 
قابل باور خلق کردند که می شد معصومیت، غم و 
اندوه و گریه های بسیار، سخت کوشی و ایثار را در 
پشت چشم های خسته و بی حالتش دید و در طول 
فیلم ایران زجرکشیده برای اندوه دیگران و مشکالت 
زندگی شخصی خود را در روابط با شخصیت های 

دیگر حس کرد.

مسافر اتوبوس شب 
سال های میانی دهه80 روزگار پرکاری شاکردوست 
است و بعد از قاعده بازی، در خدا نزدیک است )علی 
وزیریان( به نقش معلم جوانی که در روستاهای شمال 
تدریس می کند و مجبور است هر روز مسیر طوالنی را 
بر ترک موتور پسری شیرین عقل سوار شده و راه های 
روستایی و جنگلی را طی کند ظاهر شد که در ادامه، 

رابطه ای لطیف بین شان شکل می گیرد.
نقش کوتاهی در اتوبوس شب )کیومرث پوراحمد( 
داشت که چشم انتظار همسرش عماد بود که به خط 
مقدم جبهه رفته و دلواپسی خاص زنان ایرانی را در 
چشمانش خالصه می کند. بی وفا و مجنون لیلی هم 
نتوانستند چیزی به اندوخته بازیگری اش اضافه کنند 
اما شخصیت نورا در فیلم روح اهلل حجازی )در میان 
ابرها( نقشی پیچیده، سخت و تا حدودی گنگ است 
که تالش های شاکردوست برای زبان من درآوردی که 
ملغمه ای از فارسی و عربی  است نمی تواند به بار بنشیند 

و با وجود اتمسفر بسیار خوب فیلم و عشق نوجوانانه ای 
که بیشتر یادآور فیلمی کوتاه درباره عشق )کریشتف 
کیشلوفسکی( است و مخاطب را تا پایان نگه می دارد 
اما در ارائه تصویری ملموس از نقش و مختصات آن 
و میزان تأثیرگذاری اش در کلیت فیلم ناکام می ماند. 
نکته ای که در شوکای باد در علف زار می پیچد )خسرو 
معصومی( هم کامالً مشهود است و با اینکه فضای سرد 
زمستانی داستان و تالش برای ملموس بودن نقش 
انرژی زیادی از بازیگر می گیرد ولی به خاطر شیکی 
بیش از اندازه و حس های الکن، میزان باورپذیری اش 
توسط مخاطب کم است و متوقف ماندنش در سطح، 
ســبب هدر رفتن زحمات طاقت فرســای بازیگری 
می شود که قرار است به خاطر فقر، عروس خانواده ای 
متمول شود که پسری مشــنگ دارند. انگار سیمای 
بازیگری شاکردوست شکل می گیرد و رفته رفته در 
قالبی کلیشه ای تثبیت می شــود؛ دختری جوان و 
معصوم که از خانواده ای درگیر مشکالت مالی فراوان 
آمده و تنها راه برون رفت خانواده اش، ازدواج او با مردی 
پولدار و سالمند یا جوانی کم عقل است و مجبور است 
با پشت پا زدن به حق انتخاب خود، ایثار و فداکاری را 
سرلوحه قرار داده و از عشق خود بگذرد و در میانه راه به 
واسطه تردیدهایی که در درونش شکل می گیرد، یاغی 
شده و فرار را بر قرار ترجیح می دهد؛ نقشی که در تابو و 
گل یخ هم تکرار شده بود. او در تابو )خسرو معصومی( 
در نقش بهار، دختری است که دل در گرو مهر معلم 
روستا دارد و به اصرار پدر باید به عقد پیرمردی به نام 
ساالر درآمده و پا روی عشــقش بگذارد. در آخرین 
لحظات جرأت پیدا کــرده و فــرار را برقرار ترجیح 

می دهد تا خود مسیر زندگی اش را مشخص کند.
تالش های شاکردوست برای تشخص در بازیگری و 
باال بردن کیفیت آن به ثمر نمی نشــیند و او آرام آرام 
خسته شده و تن به بازی تقدیر داده و سعی می کند 
خود را وقف سینمای بدنه کرده و با موفقیت در گیشه، 
دســت کم طرفداران خاص خود را داشته باشد. در 
نتیجه پرکارتر از همیشه، طی 2سال 14فیلم را روانه 
اکران می کند که یک بازی دوسر باخت را برایش در 
پی دارد؛ چون نه می توانند به آن فروش های رؤیایی که 
مدنظر سازندگان بود دست یابند و نه دستاورد هنری 
خاصی برای خانم بازیگر دارند. در نتیجه در پی کشف 

الگوی موفقیت، با تغییر رویکرد و سخت پسندی، به 
سالی یک فیلم بسنده می کند.

رسوایی و خفگی 
این رویه در ســال های اول و دوم بــا دو فیلم ناموفق 
بوی گندم و تو و من همراه می شــود اما در سال سوم 
به رسوایی )مسعود ده نمکی( می انجامد که برخالف 
کیفیت غیرقابل دفاع، دست کم فروشی عالی دارد. در 
نقش افسانه، دختر زیبایی از پایین شهر ظاهر می شود 
که عالقه خاصــی به جلب توجه مردان دارد. از ســر 
حادثه مجبور به اختفا در خانه روحانی پیر محله شده و 
حواشی پیش آمده برای دوطرف سبب انقالبی درونی 
در او می شود؛ فیلمی شعاری همچون دیگر ساخته های 
ده نمکی که البته بازی درجه یــک اکبر عبدی تمام 
عوامل را تحت الشعاع قرار داده و شاکردوست هم به 
اجرایی تیپیکال از زن جوان بدنام دســت می زند که 
در نهایت آدامســی در دهان دارد و بــا ادبیاتی التی 
سخن می گوید و سعی در دلبری از اطرافیان دارد. اما 
باز هم نمی تواند به عنوان فیلمی قابل دفاع در کارنامه 
بازیگری اش قلمداد شــود. در ادامه، مبارک و اسب 
سفید پادشــاه هم تجربیات متوسطی نام می گیرند 
و برخالف پرکاری 10،12ســاله، کمتر کســی پیدا 
می شود که در مورد نقاط قوت بازیگری شاکردوست 
سخنی به میان آورد و تمام این بی محلی های اهل فن 
باعث ایجاد انگیزه ای قوی برای اثبات شایستگی هایش 
شده و او را به این نتیجه می رساند که باید دست به یک 
حرکت جدي بزند که متعاقب آن تصمیم می گیرد در 
کالس های بازیگری خارج از کشــور شرکت کرده و 
یک بار برای همیشه تکلیف خود را با سینمای ایران 
مشخص کند. او خسته از متوسط بودن، راه انگلستان 
را در پیش گرفته و یک ســال رؤیایی را گذرانده و در 
بازگشــت چونان کیمیاگری که دست بر هر نقشی 
زند طال می شود، با خفگی )فریدون جیرانی( از خود 
جدیدش رونمایی می کند. فضای سرد و روابط یخ زده 
و تصاویر سیاه وسفید باعث می شود که در همان گام 
نخست تمام ویژگی هایی که می توانست به عنوان نقاط 
قوت شاکردوست در فیلم لقب بگیرد . تا جایی که حتی 
منتقدان سرسخت هم از تالش بی دریغ اش استقبال 

کرده و او را شایسته تقدیر دانستند.

در میان ابرها 
بازیگری که این روزها با فیلم های »ابلق« و »تی تی« مورد توجه تماشاگران است 

مروری بر کارنامه بازیگری الناز شاکردوست 

حمید رستمیسینما

کارنامه ای که کامل شد
کار با نرگس آبیار و شاه نقشی در شبی که ماه کامل شد به همراه 
یک همبازی درجه یک، تمام آن چیزهایی بود که شاکردوست 
برای تثبیت ســیمای جدید بازیگری اش الزم داشــت و آن 
قدر باهوش و باصرافت بود که این موقعیت را از دســت ندهد 
و نقش ســنگین فائزه را مســتقل از تمام تجربیات قبلی ایفا 
کند و با یک فداکاری محض تمام مشــکالت و رنج های دوران 
فیلمبرداری را جسورانه تحمل کرده و تمام حس های مورد نیاز 
صحنه ها را گشاده دستانه بروز دهد تا بدبین ترین تماشاگران 
هم در شایستگی اش برای دریافت سیمرغ بلورین جشنواره 
فجر تردیدی به خود راه ندهند. یک دختــر جوان امروزی با 
ته لهجه قمی که در پی عشقی جوانانه، ناخواسته داخل یکی از 
هولناک ترین و مخوف ترین تشکیالت تاریخی ایران می شود و 
بعد از تحمل مصایب بسیار، جانش در غربت توسط عزیزترین 
شخص اش )همسر( ستانده می شود. حجم باالی نقش فائزه به 
همراه لهجه ای که بازیگر به آن اضافه کرده و لنگ بودن یکی 
از پاهایش که البته در نماهای فیلم چندان مشــخص نیست و 
کاربردی هم ندارد و ایفای نقش یک دوره چندساله از زندگی 
مشترک عبدالحمید و فائزه که مشــتمل بر آشنایی، نامزدی، 
ازدواج و بچه دار شدن، تردید، مخالفت و تعارض است، شرایط 
ایده آلي  اســت برای خودنمایی یک بازیگر در صحنه ها و به 
نمایش گذاشتن حس های مختلف از شادی، سرور و خوش بختی 
تا ترس، اضطراب، اســتیصال و تالش برای نجات جان خود و 
فرزندان و در پایان یک ناکامی تمام عیار و شکســت مطلق و 

تصویری کامل از یک آدم بازنده که به خاطر یک انتخاب اشتباه، 
زندگی خود و برادرش را به باد داد!  لحظات دونفره عاشــقانه 
فائزه )الناز شاکردوست( و عبدالحمید )هوتن شکیبا( در نیمه 
نخست فیلم از عاشقانه ترین صحنه های تاریخ سینمای ایران 
هستند که درخشــش هر دو بازیگر و تالش کارگردان )نرگس 
آبیار( آن را دیدنی کرده تا این مثلث موفق خیلی زود در ابلق 
)آبیار( هم کنار هم قرار بگیرند و این بار شاکردوست در نقش 
راحله، زن جوانی با اصالت آذربایجانی در حاشــیه پایتخت و 
محله ای زورآبادگونه، با همســر کفتربازش در تقالی زندگی 
باشند و از طرف دیگر به دلیل زیبایی خیره کننده اش، چشمان 
هیز اطرافیان همواره دنبالش بوده و همین امر منجر به اتفاقی 
شــود که سرنوشــت چند آدم و چند خانواده را به مخاطره 
می اندازد. بازی شاکردوســت در این فیلم همچنان باالتر از 
استانداردهاست. توانســته حس همسری عاشق را که از قضا 
مورد جور یار قرار گرفته و حتی کتک هم می خورد و از ســوی 
دیگر چشمان جالل شوهرخواهر همسرش به دنبال او است و 
نداشــتن امنیت حتی در چاردیواری خود و متعاقب آن تالش 
برای ایجاد ارتباط توسط جالل و سکوت جبری راحله و برمال 
شدن قضیه و تنها ماندنش در بین آدم هایی که هر یک از خوان 
جالل متنعم شده اند و سر آن ندارند که علیه اش شهادت بدهند، 

به خوبی به نمایش بگذارد. 
این موقعیت ها فضایی کم نظیر برای اثبات شایســتگی های 
شاکردوست فراهم کرده، هرچند که در مقایسه با شبی که... 

در رتبه پایین تری قرار می گیرد و نقطه ضعفش لهجه نامناسب 
و عدم موفقیت کامل در حفظ راکورد لهجه، گاهی به فیلم ضربه 
می زند. نکته ای که برعکس آن را در تی تی )آیدا پناهنده( شاهد 
بودیم. شاکردوست در قامت دختری گیالنی که صداقتی خاص 
و بچگانه دارد ظاهر می شود و همین ویژگی باعث سوءاستفاده 
اطرافیان به خصوص امیرساسان )نامزدش( می شود، نقش آدمی 
با توانایی های خارق العاده را به شدت پذیرفتنی درآورده و انگار 
با نیروی آن چشم هاست که می تواند لیوان را به حرکت درآورد 
و در مواجهه با دریا سالمتی ابراهیم را بخواهد. شاکردوست در 
تی تی یکی از ماندگارترین شخصیت های سینمایی ایران را خلق 
کرد تا سال های سال بعد هم بخش زیادی از عالقه مندان سینما 
با یادآوری نامش، دخترکی شیرین و دوست داشتنی با لباسی 
قرمز را به یاد آورند که در حال نوازش خرگوشی در آغوش اش 
است. زندگی با وجود 2بار حاملگی و وضع حمل، یک مادر شدن 
واقعی به او بدهکار بود و تی تی این عشق را در نهایت باید با یک 
خرگوش تجربه می کرد که عامل اتصالش با ابراهیم بوده و 2دنیای 
کامالً جداگانه، آنها را از طریق کاغذهایی که زیر قفس خرگوش ها 
انداخته بودند به هم وصل می کرد. شاکردوست اما تجربه کردن 
در حوزه های مختلف را از ســر نینداخته و در مطرب )مصطفی 
کیایی( سعی در کشف دیگر وجوه قوه بازیگری اش برآمده؛ در 
نقش دختری شاد و سرحال که عشق خوانندگی دارد و سودای 
مهاجرت که ترکیب پدر-دختری خوبی با پرویز پرســتویی 

تشکیل داده و مخاطب از تماشای شان بر پرده لذت می برد.

مکث

یار
ا آب

طاه
س: 

عک

در انتظار لئو
 »El planeta« نگاهی به فیلم اول آمالیا اولمن

آمالیا اولمن، نخستین فیلم بلند سینمایی خود را براساس 
یک داســتان واقعی اما در ژانر کمدی سیاه ساخته است. لئو 
پس از فوت پدرش مجبور به ترک لندن و بازگشت به شهر 
مادری اش می شود. بحران اقتصادی دامن خانواده او را گرفته 
و لئو امکان بازگشت به لندن و ادامه تحصیل را ندارد. او سعی 
می کند تا خود را با شــرایط جدید وفق دهد اما دایره فشار 

اقتصادی هر لحظه تنگ تر می شود...
او با نگرشی مینیمالیستی به مسائلی چون بحران اقتصادی 
اسپانیا، زوال طبقه متوسط و روابط پیچیده مادر و دختری 
می پردازد و از شوخی کردن با فقر لحظه ای دریغ نمی کند. 
این شــوخی ها، خندیدن در مواجهه با تراژدی ا ست. مثال 
وقتی لئو )با بــازی آمالیا اولمن( لپ تاپ به دســت در خانه 
می چرخد تا به آنتن وای فای همسایه دست پیدا کند )یادآور 
انگل بونگ جون-هو( یا وقتــی با قطع برق خانه، لئو مجبور 
به کتاب خوانــدن در راهروی خانه می شــود و چون چراغ 
راهروي خانه در زمان خاصی خاموش می شــود، او بایستی 
هر چند دقیقه یک بار تکانی بخورد تا سنســور چراغ فعال 
شود. با تدبیر اولمن، فیلمنامه بیننده را با ظرفیت تراژیکش 
قلقلک می دهد، اما او را از تجربه پاالیش روانی معاف می کند 
و درواقع احساســات متناقض، به جــای تحریک، به تعادل 
می رسند. به یاد بیاوریم شــیرینی هایی را که مادر روی میز 
آشپزخانه چیده است؛ شیرینی  هایی با ظاهری دل فریب اما 
آکنده از تلخی ناشی از فشــارهای اقتصادی که باعث قطع 
برق شده و این شیرینی های دلربا به زودی خارج از یخچال 

فاسد می شوند.
El Planeta نام رستورانی ا ســت که لئو و ماریا در آن غذا 
می خورند، اما به نظر می رســد عنوان فیلم بیشتر به مکان 
نمادین فیلم اشاره دارد: سیاره فقر و بدبختی. مردمانی که 
سخت می کوشند تا به طبقه متوسط متصل باقی بمانند اما 
بحران اقتصادی و تنش های خانوادگی، آخرین رشــته های 
وصل را نیز پاره می کند. اولمن آرام آرام مخاطب را با فاجعه 
زندگی لئو همراه می کند و برای ترسیم این زندگی محنت بار 
به احساســات گرایی و گرفتن چند قطره اشک از مخاطب 
متوسل نمی شود. گویی اولمن هرجا که لئو را غرق در ناکامی 
می کند، مصرانه لحظه درهم شکستن او را حذف می کند تا 
مخاطب فاصله اش را با بروز ترحم نسبت به شخصیت اصلی 

حفظ کند.

در فیلــم اولمن، خبری از ســیر تحول شــخصیت به شــکل 
نمودارهای مرسوم در فیلمنامه نویسی نیست و حتی شخصیت 
آنتاگونیست دیده نمی شود. تعداد شخصیت ها کم است و نشانی 
از درگیری و کشــمکش از نوع کالســیک اش دیده نمی شود. 
فیلمنامه به برشــی از زندگی مادر و دختر معطوف می شود که 
آغاز و پایان آن نزدیک به هم است و فیلمنامه نویس به جای تعبیه 
چرخش دراماتیک در نیمه های داستان، به یک غافلگیری در 
انتهای قصه اکتفا می کند. فیلمساز با حذف عامدانه بزنگاه های 
حساس، از تصویرسازی دراماتیک ترین لحظات قصه اش امتناع 
می کند و با رفع تأکید از روند ســرقت های مادر، فیلمنامه را از 
فضای معمایی- حادثه ای به فضای کمدی سیاه وارد می کند. 
فیلم اولمن به سبک ادبیات مینیمالیستی، مقدمه گریز است. او 
بدون مقدمه چینی های مرسوم در درام های هالیوودی، روایت 
شخصیت اصلی قصه را شروع می کند و مخاطب را در کوتاه ترین 
زمان ممکن با پوچی زندگی لئو آشــنا می کنــد. از آنجاکه در 
داستان های مینیمال، با طرح روایت های چندوجهی میانه ای 
ندارند، اولمن دست به دامان پایانی پرکشش می شود. در پایان 
با مردم شهر مواجه می شویم که گروهی دعاگوی پادشاه و گروه 
دیگر منتقد او هســتند. در کمال تعجب مادر لئــو را در میان 

دوستداران پادشاه که برای استقبال آمده اند می بینیم.
اولمن در فصــول گفت وگوهای مادر و دختر یــا دختر و مرد 
چینی، از پالن ســکانس اســتفاده می کنــد. در واقع دوربین 
گوشــه ای آرام گرفته  و دیالوگ ها را ثبت می کند و خبری از 
کات های پرتکرار بین دو ســر گفت وگو نیست. اما اولمن روند 
آماده شدن لئو برای رفتن به قرار با مرد چینی را با جامپ کات 
به تصویر در می آورد. لئو شــاد و سرمســت با آهنگی شاد، در 
حال پرو لباس است؛ گویی قرار اســت تغییری در ضرباهنگ 
زندگی کســالت بار او در شهر خیخون ایجاد شــود. وقتی لئو 
قصه مرد چینــی را می فهمد، دوربین دوبــاره آرام می گیرد و 
برش های متعدد جای خود را به پالن سکانســی می دهد که 
لئو در النگ شات درحال رفتن به ساحل و به دریازدن است. او 
آخرین امیدش را نیز برای خروج از بحران در شهر مادری اش از 
دست داده است و گویی این تنهایی و درماندگی با آب های آرام 
دریا تقسیم می شود. پس از دیدار لئو با مرد چینی، استفاده از 
سکوت در نماها، پارادوکسی جذاب با نماهای پر از گفت وگوی 
قبلی ایجاد می کند و فضای ذهنی لئو و سیر فروپاشی او را بیش 

از پیش آشکار می کند.
نماهای پیاده روی لئو در خیابان های شهر، ادای دینی ا ست 
به جیم جارموش و سبک فیلمبرداری او در پالن های مشابه 
سطح شهر. دوربین رو به پیاده رو ثابت می ایستد، شخصیت 
به قــاب وارد و از قاب خارج می شــود. نماهایی که با کنش 
شخصیت همراه نیست، اما بطالتی را به تصویر می کشد که 
گویی شخصیت در آن به دام افتاده است. سیاه و سفید بودن 
نیز از دیگر مولفه هایی  است که فیلم اولمن را به فیلم هایی 
چون عجیب تر از بهشت نزدیک می کند. سینمای مستقل 
در عصر حاضر به ســختی نفس می کشد و فیلم هایی چون 
»سیاره«، می توانند پرچم دار مســیری باشند که چراغش 

توسط فیلمسازانی چون جارموش روشن شده بود.

فقط بیا
کتــاب »فقط بیا« نوشــته 
فاطمــه دانشــور جلیــل، 
مجموعه ای از داستان کوتاه 
بــا موضــوع دفاع مقدس و 
با محوریت فرزندان  شــهدا، 
جوانان و نوجوانان زمان جنگ  

تحمیلی است که از سوی انتشارات شهیدکاظمی 
چاپ و منتشر شده اســت. این کتاب شامل 12 
داســتان کوتاه با شــخصیت های مختلف دختر 
و پسر در گروه ســنی نوجوان اســت که دغدغه 
آنهــا برمی گردد بــه دلمشــغولی های فرزندان 
رزمندگان اسالم در دوران 8 ســال دفاع مقدس 
که این فرزندان یا پدرشان شهید شده یا جانباز و 
یا مفقوداالثر هستند و در هر داستان هم از زاویه 
دید شخصیت های داستانی به موضوعات مطرح در 
آن سال ها پرداخته شده است. درواقع، نویسنده در 
هر یکی از داســتان های این مجموعه سعی کرده 
بخشی از مشکالتی که بچه های آن دوران داشتند 

را در کتاب بیاورد.
 با توجه به اینکه معموال دنیای واقعی گاهی تلخ تر 
از دنیای داســتان است، نویســنده این مجموعه 
نخواسته تلخی زمان جنگ را برای خوانندگانش 
زنده کند؛ بلکــه در ایــن مجموعه قصــد دارد 
روایت های خواندنی و ملموس از شجاعت و ایثار 
و ازخودگذشــتگی رزمندگان و خانواده های آنها 
در دوران 8ســال دفاع مقدس را در قالب داستان 
برای خوانندگان روایت کنند؛ روایتی که فرزندان 
رزمندگان در زمان جنگ آن را به یادماندنی کردند. 

گرگ خاکستری 
کتاب»گرگ خاکســتری« نوشته 
مختار عــوض اف، داســتان نویس 
قزاقستانی، اثری داستانی با موضوع 
پیوند انســان و طبیعت اســت که 
توسط صفر عبداهلل ترجمه و از سوی 
انتشــارات خردگان در تهران چاپ 
و منتشر شده است. در این داستان 
ســخن از گرگی در میان اســت که 

همراه مردم و در شرایط غیرمعمولی بزرگ شده و بدبختی های 
زیادی را به سر مردم آورده اســت. این گرگ تربیت کننده و 
پرورش دهنده خود را که پســربچه ای است، می درد. نام این 
پسربچه »ُقرمش« است که با تیغ دندان گرگ کشته می شود. 
محتوای اصلی این داســتاِن فاجعه بار که با مرگ پسربچه ای 
خردسال به پایان می رسد، جز صبغه روانشناسی اش، رویارویی 
انسان را با طبیعت وحشــی به تصویر می کشد. کودک با دل 
پاک و به امید آنکه می توانــد »عالم و آدم« را دیگرگون کند، 
به تربیت گرگ سرگرم می شود. گرگ نیز، کودک را دوست 
دارد؛ با این حال، همانگونه که سعدی در گلستان به زیبایی 
تمام گفته اســت، محبت پاک و بی آالیــش آدمی نمی تواند 
طبیعت گرگ را دیگر کند. مختار عمرخان اولی عوض اف )28 
سپتامبر 18۹۷ - 2۷ ژوئن 1۹۶1( از نویسندگان قزاقستان 
و یکی از پایه گذاران نثر جدید در کشــور قزاقستان است که 
بیشتر به خاطر نمایشنامه های خود معروف است. او بیش از 20 
نمایشنامه و داستان های زیادی نوشت. وی عضو فرهنگستان 
علوم جمهوری قزاقستان بود و3 نشان افتخار دولتی دریافت 
کرد. اثر شــاخص او به نام »راه آبای« و همچنین رمان های 
دیگری از او چون »صدای تیر در گردنه« به فارســی ترجمه 
شده اند. رمان حماسی و 4 جلدی »راه آبای« از آثار ادبی مهم 

در دنیای ادبیات داستانی است.

این ترک پارسی گوی
کتاب »این ترک پارســی گوی«؛ 
تحلیل و بررسی شعر شهریار به قلم 
حسین منزوی، شــاعر نام آشنای 
معاصر اســت که از سوی انتشارات 
ســوره مهر چاپ و منتشــر شــده 
است. حسین منزوی در این کتاب 
از شــهریار به عنوان شاعر شیدایی 
و شــیوایی یاد می کند و شعر او را 
با عناوین مختلــف از قبیل تذکره 

احوال، شعر شهریار، غزل شــهریار، مکتب شهریار، هذیان 
دل و حیدربابا و.... با قلم شیوای خود نقد و بررسی می کند. 
منزوی می گوید:»دفتر شهریار همیشــه برای تسخیر دل 
مشــتاق من طرفه هایی در آســتین داشته اســت. اگر در 
20سالگی غزل های عاشــقانه اش را دوســت داشتم و در 
30سالگی »ای وای مادرم« او را می پسندیدم و در 40سالگی 
با هذیان دل اش در آفاق شور و حال پر می گشودم، امروز در 
عین حال که تمامی آن شعرها را که سوگلی های 20و 30و 
40سالگی ام بوده اند دوســت می دارم، با غزل های جاافتاده 
پیرانه ســرش خلوت می کنم و دیوان و دفتر او از کتاب های 
بالینی من است«. حسین منزوی در مقدمه این کتاب، درباره 
اهداف خود از نگاشتن این اثر پژوهشــی یادآوری می کند 
سعی دارد خواننده را در تجربیات خود سهیم کند و شناختی 
را که در سایه خواندن شعرهای شعریار به آن مشرف شده، 
به خواننده انتقال دهد. در بخشــی از کتاب با عنوان»شعِر 
شــهریار« می خوانیم:»شــهریار نیز چون هر شاعر بزرگ 
دیگری، در شــعرش ادوار مختلفی را، تجربه کرده اســت و 
این ادوار عالوه بر آنکه تابع فصل های مختلف حیات شــاعر 
از جوانی و میانسالی و پیری اند، از تغییرات و تحوالت دیگر 

زندگی او نیز متاثرند.« 
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