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فرهنگی و هنری

سوزندوزیهای
آذر نجیبی
در بلژیک

نمایشگاهی از هنر سوزندوزی روی کفشهای ایرانی با آثاری از آذر نجیبی به زودی در شهر بروکسل برپا میشود.
آذر نجیبی ،هنرمند طراحی مد و لباس و از فعاالن حوزه طراحی لباس در عرصه تئاتر ،ســینما و تلویزیون قصد دارد ب ه زودی نمایشــگاهی از جدیدترین آثار خود را در زمینه هنر رودوزی روی
کیف و کفش در شهر بروکسل در بلژیک برپا کند.
نجیبی دراینباره به خبرنگار هنرآنالین گفت :تحصیالت در رشــته تئاتر با گرایش طراحی صحنه و لباس در دانشــگاه ،فضایی را برای من فراهم کرد تا در زمینه تاریخ لباس ایران مطالعه و
پژوهشهایی را انجام دهم .همواره بر این امر اذعان داشتهام که زنان ایرانی با تکیه بر سوزن ،رنگ و نقش ،خانههایشان را شناسنامهدار کردهاند و به هر آنچه داشتهاند هویتی درخور توجه بخشیدهاند.

پس از گذشت تعطیالت نوروزی

تولید فیلمهای سینمایی شتاب بیشتری گرفت

تولیدات ســینمایی پس از گذشــت تعطیالت نوروزی
به رونق ســابق بازگشــته و بازار آن داغتر شده است .طبق
اخبار منتشــر شــده بخش اصلی فیلم جدید حاتمی کیا در
فرودگاه دمشــق میگذرد که سفر این کارگردان به سوریه
جهت بازدید از فرودگاه دمشــق و بازســازی آن در تهران
اســت .هادی حجازیفر و بازیگران ســوریهای فعال برای
نقشآفرینی انتخاب شدهاند .همچنین فیلمبرداری جدیدترین
اثر بلند ســینمایی خســرو معصومی یعنی «کار کثیف» در
ترکیه به پایان رسید .بازیگران این فیلم لووان هفتوان ،پدرام
شریفی ،شاهرخ فروتنیان و…هستند.
فیلمبرداری «دارکوب» جدیدترین فیلم ســینمایی بهروز
شــعیبی هم به پابان رســید و ســید محمود رضوی تهیه
کنندگــی آن را بر عهــده دارد .خبر دیگر اینکه شــقایق
فراهانی به انیمیشن «آخرین داستان» ساخته اشکان رهگذر
پیوســت .پیش از این پرویز پرستویی ،حسن پورشیرازی و

اشکان خطیبی برای صداپیشگی نقشهای مختلف این اثر
قرارداد بسته بودند.
تدوین اولین فیلم بلند ســینمایی مصطفی سیاری با نام

«همچنان که میمردم» توسط هایده صفی یاری آغاز شد.
مجید صالحی ،جهانگیر الماسی ،جمشید مشایخی و سعید
پورصمیمی برای نقشهای «رولت روسی» وحید اسالمی

که منتظر پروانه ساخت است در نظر گرفته شدهاند.
فیلمبرداری «موریانه» مســعود حاتمی به تهیهکنندگی
سیدغالمرضا موســوی اواخر فروردین آغاز میشود« .فرار
از جهنم» عنوان جدید فیلم ســینمایی مهدی خســروی
کارگردان «هفت معکوس» است.
علی نوری اسکویی در جدیدترین اقدام خود فیلم سینمایی
انیمیشن «یوکی یانگ» را جلوی دوربین میبرد.
امیرپورکیان در تالش اســت فیلم سینمایی «رحمان» را
بسازد و با آن در جشنواره کودک حضور پیدا کند.
مجید میرفخرایی خبر از حضور خود در پروژه «احمد بای»
کاری مشترک بین ایران و الجزایر داد.
حســین مهکام قرار است با تهیه کنندگی سعید عصمتی
«لباس گرم» را بسازد.
«اطــاق عقد» نام موقــت جدیدترین عنــوان فیلم بلند
سینمایی اصغر یوسفی نژاد کارگردان «ائو» است.

«ایران؛ فرهنگ کهن بین آب و بیابان» رسم ًا در بُن گشایش یافت

چهار سال تالش مســئوالن فرهنگی و میراث فرهنگی
آلمــان و ایران نتیجــه داد و  23فروردین ماه نمایشــگاه
«ایران؛ فرهنگ کهن بین آب و بیابان» در موزه و تاالر هنر
و نمایش جمهوری فدرال آلمان افتتاح شد.
نمایشگاه «ایران؛ فرهنگ کهن بین آب و بیابان» که آثار
متفاوت و شاخص از هزاره هفتم پیش از میالد تا آغاز دوره
هخامنشــی از موزه ملی ایران را شــامل میشود ،با حضور
«گونتــر ویناندز» معاون وزیر فرهنگ و رســانه جمهوری
فدرال آلمان ،سعید حریری ،رایزن فرهنگی ایران در آلمان و

محمدحسن طالبیان ،معاون میراث فرهنگی و سازمان میراث
فرهنگی و گردشگری و جبرئیل نوکنده ،مدیر کل موزه ملی
ایران در ساختمان موزه و تاالر هنر و نمایش جمهوری فدرال
آلمان افتتاح شد .در نمایشگاه «ایران؛ فرهنگ کهن ،بین آب
و بیابان» که به گفته مســئوالن ایرانــی و آلمانی مقدمات
برگزاری آن حدود چهار ســال طول کشیده است ۴۴۶ ،قلم
آثار باستان شناسی ایران از هزاره هفتم تا شروع امپراطوری
هخامنشی به نمایش در آمده است که عالوه براین ،آثار ثبت
شــده ایران در فهرست میراث جهانی نیز در قالب عکس و

فیلم در این نمایشــگاه و در بخش «بهشت ایرانی» معرفی
میشوند .این نمایشگاه از حدود  ۵۰محوطه باستان شناختی
ایران مانند سیلک ،ســنگ چخماق ،شهر سوخته ،جیرفت،
چغامیش ،شوش ،حسنلو و مارلیک تشکیل شده و در چهار
بخش «نوسنگی و مس سنگ»« ،مفرغ»« ،ایالم» و «آهن
یا ایالم نو» که همزمان با امپراطوری هخامنشــی در ایران
بوده است ،تقسیمبندی شدهاند.
نمایشــگاه «ایــران ،فرهنگ کهن ،بیــن آب و بیابان»
سومین نمایشــگاه موزه ملی ایران در کشور آلمان از سال

 ۲۰۰۲تاکنون اســت .نخستین نمایشــگاه در سال ۱۳۸۱
( )۲۰۰۲در همیــن تاالر با عنوان «نمایشــگاه هفت هزار
ســال هنر ایران» برگزار شــد و دومین نمایشــگاه نیز در
ســال  ۱۳۸۳/ ۲۰۰۴با عنوان نمایشــگاه شــکوه پارسی
در مــوزه بوخوم آلمان بــه نمایش درآمد .این نمایشــگاه
از روز  ۲۳فروردیــن ( ۱۲آوریــل) تا ســیام مردادماه (20
آگوســت) در شــهر بُن آلمان و در موزه و تاالر فرهنگ و
نمایــش جمهوری فــدرال آلمان در معــرض نمایش قرار
دارد.

عارف لرستانی
بازیگر طناز
تلویزیون هم رفت
عارف لرســتانی بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون درگذشت تا بهار ســینمای ایران خیلی زود رنگ خزان بگیرد.
عارف لرستانی بازیگر جوان و باسابقه سینمای ایران که در مجموعههای طنز شناخته شد شب  25فروردین ماه به دلیل
ایست قلبی در خواب درگذشت.
سپند امیرسلیمانی در این رابطه به جام جم آنالین گفت :متاسفانه این خبر درست است و همه در شوک هستیم .این
خبر را از همسر این بازیگر جویا شدیم که متاسفانه خبر درگذشت این بازیگر صحت دارد.
عارف لرستانی متولد  ۱۵بهمن  ۱۳۵۰در کرمانشاه ،بازیگر تئاتر و تلویزیون بود که با مجموعه جنگ  ۷۷به کارگردانی
مهران مدیری پا به عرصه بازیگری گذاشت و پس از آن در چندین مجموعه دیگر از جمله قهوه تلخ با او همکاری کرد.

محمد اصفهانی با
ارکستر موسیقی ملی
میخواند

ارکســتر موسیقی ملی به رهبری «فریدون شــهبازیان» در جدیدترین اجراهای خود از حضور «محمد اصفهانی» -
خوانندهی نامدار ایرانی -بهره میگیرد .ارکســتر قرار اســت در این اجرا که سیویکم فروردین و اول اردیبهشت برگزار
میشود ،قطعاتی منتخب از آلبومهای «تنها ماندم» به آهنگسازی زنده یاد همایون خرم و تنظیم آقای کامبیز روشنروان
و آلبوم «هفت سین» را اجرا کند .کنسرت پیش روی ارکستر ملی به خوانندگی «محمد اصفهانی» اولین اجرای رسمی
این مجموعه در سال جدید خواهد بود .این خوانندهی شناختهشدهی موسیقی تا به امروز  ۱۴آلبوم منتشر و با اساتید بزرگ
موسیقی چون همایون خرم ،بابک بیات ،فریدون شهبازیان کار کردهاست« .تنها ماندم» ،آلبوم بازسازیشده از هفت اثر
خاطرهانگیز و ماندگار با آهنگسازی همایون خرم از جمله آثار اوست.

افخمی و وداع با هفت

بعد از ماهها شایعه و حرف و حدیث درباره حضور بهروز افخمی به عنوان سازنده و مجری برنامه «هفت» و در
حالی که اعالم شده بود اولین برنامه «هفت» در سال جدید جمعه شب روی آنتن میرود ،ناگهان به شکل رسمی
اعالم شــد که او از این برنامه کنار رفته و این برنامه بعد از انتخابات ریاستجمهوری با یک گروه جدید ساخته و
پخش خواهد شد .اعتراضها به رویکرد افخمی از همان ابتدا خبرساز و با اعتراض طیفهایی در سینما مواجه شده
بود و در جشنواره فجر سال گذشته به اوج رسید .خبر کنار رفتن افخمی را مدیر گروه اجتماعی شبکه سه داده است.
روابط عمومی برنامه «هفت» امروز اعالم کرد که ناصر کریمان ،مدیر گروه اجتماعی شبکه سه سیما ،گفته است:
«برنامه سینمایی «هفت» تا بعد از انتخابات ریاستجمهوری  ۹۶پخش نخواهد شد و سری جدید این برنامه پس
از برگزاری انتخابات با تیم جدیدی میآید».
او به تمام شــدن قرارداد دومین سال اجرای این برنامه توسط افخمی و گروهش و همچنین قصد افخمی برای
فیلمسازی اشاره کرده و گفته است« :باتوجه به اتمام قرارداد دومین سال اجرای این برنامه با سازمان صداوسیما،
جلســاتی با گروه ساخت برنامه «هفت» جهت توافق مجدد برگزار و خواستههای سازمان صداوسیما طرح شد .از
سویی آقای افخمی به دنبال ساخت فیلم سینماییشان بودند .سرانجام تفاهم دوسویه این شد که پس از برگزاری
انتخابات ریاستجمهوری ،تیم جدیدی بر سر کار بیاید».
کریمان همچنین در اظهار نظری که بیشتر به «تعارف» شباهت دارد ،گفته است« :البته آقای افخمی به عنوان
کارشــناس در زمان مقتضی در سری جدید برنامه «هفت» حضور پیدا خواهند کرد و از نظرات ایشان بهره گیری
خواهد شد .ساختار سری جدید برنامه «هفت» متعاقبا تعیین و اعالم خواهد شد».
نکته جالب آن اســت که در گفتوگوی جنجالی افخمی و حجتاهلل ایوبی ،رئیس سابق سازمان سینمایی روی
آنتن تلویزیون در زمان برگزاری جشــنواره فجر ســی و پنجم ،آنها خواستار استعفای یکدیگر شدند .در حالی که
حدود دو ماه از آن گفتوگو میگذرد ،ابتدا ایوبی و حاال افخمی برکنار شدهاند!

نگاهی به رمان تاریک ماه ،نوشت ه منصور علیمرادی
سید علی معصومی (مهرزاد)  -منتقد

تاریک مــاه تجربه نویی محســوب میشــود ،چرا که
احتماال هیچکداممان داســتان گویی در فضای بلوچستان
و رودبارجنوب کنونی را ندیده ایم .بســتری بسیار بکر ،به
بکــری و تازگی همان طبیعت و هوا ،قصه هم همانقدر نو
است« .تاریک ماه»رمان تحسینبرانگیزی است که برآمده
از تاریخ و اقلیمی است که در ادبیات ما کمتر به آن پرداخته
شده است .فضای گروگانگیری به عنوان امری مرسوم در
مراودات ز د وخورد گونهی مردم آن سامان است .در جایی
از کتاب ذکر میشود که سال (13 75شمسی) است و البته
این تنها المان و نشــانه ای است که فضای زمانی اثر را به
دنیای بیرونی متصل میکند و راســتش اگر به طور مثال
ذکر میشــد سال  65یا  85است هم فرق چندانی نداشت.
اصوال با مطالعه خود اثر یکــی از چیزهایی که درمییابیم
بدویت بخصوص این منطقه و جدایی عجیب و غریبش از
دنیای بیرون است .بلوچستان و رودبارجنوب توصیف شده و
دیده شده در اثر (که بنظر میرسد بسیار به واقعیت نزدیک
باشد) جایی است که انگار در آن هیچ بند محکمی به دنیای
بیرون خصوصا از لحاظ سیاســی وجود ندارد .مردم مسائل
خودشان را خودشان حل میکنند ،و در این راه از هر روشی
– از ریشســفیدی و کدخدامنشی گرفته تا دست بردن به
اسلحه -استفاده میکنند ،نان و آبشان را خودشان از خاک
میگیرند ،امنیت را خودشــان برقرار میکنند و از حکومت
تنها سایه و اسمی هســت .مهمترین عامل پیشبرندهی
روابط انسانی فرهنگ است ،ساختاری که در آن همانقدر که

عاشقی در « َمیار»

گروگان گرفتن مردی ب ه جای برادر مردهاش جهت وصول
طلب مرسوم و معمول اســت ،در مقابلش «میار» نیز معنا
فراری گریــزان از تیر و تفنگ به
دارد .رســمی که در آن
ِ
خانهی ریشسفیدی پناه میبرد که شاید حتی تا روز پیش
نمیشــناخته است و ریشسفید او را میپذیرد و تا زمانی که
در محدود ه و پناه او بماند احدی جرات شکستن این حریم را
لوهوا و رسوم آن ناحیه بیان
نخواهد داشتدر طول داستان حا 
و شناسانده میشود و گرچه حجم کتاب اندک است میتوان
از آن دریافت که دنیایی از ناگفتههای مغفول در این گوشه
از خاکمان هست ،از فرهنگ و هنر و ادبیات فولکلور گرفته
تا افسانه و اسطوره و حتا طبیعتی بسیار مرموز و در عین حال
رفیق ،رفیق با مردمانی که با تمام این ویژگیها خو کردهاند
و به عنوان مصداقی از آمیختگی بشر با طبیعت و هم فازی
با دنیای پیرامون ،جزئی از آن شدهاند .از منظر فنی میتوان
نقدهایی را به اثر وارد دانست .مهمترین نکتهای که میتوان
روی آن انگشت گذاشت تکنیک روایت است .مردی بیمار
در کپ ِر مرد دیگریســت و آنچه بر او گذشــته و وی را به
خانهی او رســانده را حکایت میکند .ولی زبان این گفتگو
زبان گفتگوی دو مرد صحرانشــین با هم نیست .عالوه بر
آن ،پرشهای معمولی که در زمان گفتگوی طبیعی دو نفر
ایجاد میگردد در این گفتگو-روایت دیده نمیشــود .همه
عناصر و اتفاقات بســیار منظم و در راستای خط داستانی
ذکر میشود .گذشته از اینهمه ،در طول داستان انگیزه ی
معرفی و شناساندن فضا و وفرهنگ بر خود قصه میچربد
و میبینیم که قصه انگار طفیلی این نیت شده است .دیگر
اینکه با گذشــت نیمی از کتاب ایــن روال خاطرهگویی و

آن فضای بســیار نو و بکری که ذکر شــد ،آنقدر برایمان
توصیف شده است که از رونق میافتد ،یکنواخت میشود و
جذابیت خود را از دست میدهد .رمان «تاریک ماه» داستان
فردی با عنوان میرجان اســت .یاغی جوان و عاشــقی که
سرگردان کوهها و شنزارهای تفتیده جنوب است و به اجبار
مدت زیادی را تنها و بدون آذوقه در کوهســتانی دور دست
میگذراند و با گوشــت شکار و دانه کنارهای کوهی ارتزاق
میکند.عشــق و وهم ،ترس و تنهایی ،آوارگی و اضطراب،
تخیل و تردید ،شــخصیت اصلی این رمان را در نهایت به
پرتگاهی هولناک سوق میدهند که خود او هیچ دخالتی در
ایجاد موقعیتهایی که میخواهد از آنها بگریزد نداشته است.
تاریک ماه روایت ستم رفته بر انسانی است که رویدادهای
ناگهانی زندگی ،او را بی آن که بتواند بر آنها چیرگی یابد

به سمت نابودی ســوق میدهند.در کنار تمام مواردی که
ذکر شــد یک ت م عاشقانهی ســادهدالنه در اثر وجود دارد
که بســیار دلنشــین میکند .راوی که تنها و از حادثه یی
گریزان و به دنبال پناه است ،دو بار در طول داستان عاشق
میشــود و هر دو بار دل به دختر مردی که به او پناه داده
میبازد .انگار عطشی شدید به عشق ورزیدن و ساکن شدن
و داشــتن زندگی آرام و عادی و بی زدوخورد در روح این
مرد وی را به این ســو میکشاند که هر دختر نزدیک و در
دسترسی را بهانهای برای خیالپردازیهای عاشقانه بیابد.
این خیالپردازیهای عاشــقانه که همراه با شعر و آواز (و
گاهی موسیقی) محلی است ،مســیری میشوند برای پیدا
کردن دیدی شتابزده نسبت به ادبیات فولکلور منطق ه و البته
که در اینجا تعادل میان تم عاشقانه و تم ادبیات فولکلور به
خوبی حفظ میشــود و مث ً
ال آن غلظتی که در اثر ســترگ
مرحــوم نادر ابراهیمی «آتش بدون دود» در معرفی ادبیات
فولکلور ترکمنان دیده میشود اینجا وجود ندارد .ناگفته نماند
که در «آتش بدون دود» ،ســبک مرحوم ابراهیمی بســیار
خوش نشســته است و در مقایســهای که شد کنایه ای در
کار نیست .اگر بپذیریم که دههی گذشته دوره افول ادبیات
داستانی ایران بوده ،در میان آثار این دوره« ،تاریک ماه» با
پالت یکنواخت و کیفیت متوسط فنیاش میتواند نمرهی
قبولی بگیرد .باید توجه داشــت که گویا خود نویسنده هم
اذعان دارد که بیشــتر به دنبــال معرفی یک فرهنگ بوده
اســت .در مجموع با کنار هم نهادن ویژگیهای مختلف،
میتوان این داستان آقای علیمرادی را اثری قابلاعتنا و نو
برشمرد.
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ستون یاد

برای مرگ ناباوران ه
هدهد سینمای ایران

الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

پوپک گلدره ،بازیگر توانای سینمای ایران در چنین روزی و در سن  35سالگی ،پس
از مدت زمان طوالنی که در اغما به سر میبرد درگذشت ...دریا طوفانی میشود ،آرام
«هد ُهد»
میگیرد ،اما هرگز نمیمیرد»؛ این جملهای اســت که بر مزار پوپک گلدرهُ ،
ســینمای ایران درج شده است .امروز دقیقا دهمین سال درگذشت پوپک گلدره است.
او که متولد هشــت مرداد ماه  ۱۳۵۳بــود ،چنانچه در کام آن حادثه تلخ رانندگی فرو
نمیرفت ،این روزها به  ۴۵ســالگیاش نزدیک میشــد و هالهای را که با خودش از
نقشهای قبلی آورده بود ،در قالب زن امروزی حلول میداد .او میتوانســت نمادی از
سرنوشت بچههای نسل سوم ،در ایام حال حاضر باشد و ایفای نقش دخترک نوجوانی
به نام «دریا» که نه اهل برجهای پایتخت بود نه ُ
نک نال از فقر فاقه میکرد ،این وجه
نمادین را به او داده بود« .دریا» ،جهت این بیشــتر از تمام نقشهای پوپک گلدره در
یاد مانده که همان وسوســههای ریز خودمانی نسل سوم انقالب را بازتاب میداد27 .
فروردین ماه سال  ،1385آسمان هنر ایران یکی از ستارههایش را از دست داد ،پوپک
گلدره درگذشت ،سریال «نرگس» ناتمام ماند! پوپَک ُگل َدره زادهی هشتم مرداد ۱۳۵۰
بود و در سن  35سالگی درگذشت.
مرحوم گلدره فعالیت هنریاش را با بازی در نمایش «پل» آغاز کرد و در سال ۱۳۷۵
در نماهنگ (ویدئو کلیپ) «رؤیای زمین» ظاهر شد .گلدره در مجموعهی تلویزیونی
«ســاعت خوش» ( )۱۳۷۳نیز بازی کرده بود .او که با مجموعه «ساعت خوش» وارد
کار بازیگری شــد ،به سرعت توانست شایستگیها خود را در این عرصه نشان دهد و
اوج آن با دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن برای فیلم ســینمایی موج مرده،
ساخته ابراهیم حاتمیکیا رقم خورد .گلدره ایفای نقش در فیلم سینمایی سیندرال ،آخر
بازی ،ســریالهای تلویزیونی دنیای شیرین دریا ،تئاتر شکارگاه ممنوع ،ساعت خوش
و ...را در کارنامهاش دارد .پوپک بیشتر ،حضور خود را مرهون بازی در سریال تلویزیونی
«دنیای شیرین دریا» است .بازی او در «موج مرده» تحسین منتقدان را برانگیخت و
جایگاه او را در سینما تثبیت کرد .شروع از برنامه طنز «ساعت خوش» تا دریافت دیپلم
افتخار جشنواره سینمایی فجر راهی است بس دشوار بود که وی با پشتکار فراوان طی
کرد .از بازیهای درخشــان او میتوان سریال «مروارید سرخ» و «نرگس» را نام برد.
او که شهریور  ۱۳۸۴در جریان یک حادثه رانندگی (در جا ّده تهران  -شمال) به حالت
اغما رفته بود ،در بیمارستان مهر تهران بستری شد و در تاریخ  ۲۷فروردین  ۱۳۸۵پس
از هشت ماه ب ه سر بردن در اغما درگذشت .وی در قطعه ( ۸۸قطعه هنرمندان) بهشت
زهرا به خاک سپرده شدهاست .امروز سالگرد درگذشت هنرپیشهای است که اگر هنوز
زنــده بود ،باید در قالب نقشهایی میرفت که فرجــام کودکان و نوجوانان دیروز ،به
مفهوم بچههای نسل سوم را در میدان امروزین اجتماع نشان میداد .گلدره در راه جاده
شمال دچار حادثه رانندگی شد؛ همان جادههایی که هر وقت او را به یاد میآوریم ،با
لبـاس ساده ،در مکانی بین درختهایشان راه میرود یا میدود...
کتابخانهای برای زندگی بهتر

ویران ،ابوتراب خسروی

کتاب ویران اثر نویسنده بی نظیر فارسی
زبان ساکن شیراز ،ابوتراب خسروی است .از
دیگر آثار این نویسنده میتوان به مجموعه
داستان دیوان سومنات ،رمان هاویه ،ملکان
عذاب و رود راوی اشــاره کرد .خسروی که
از نویسندههای جریانساز و خالق معاصر
ایران است ،همواره توانسته در هر اثر خود،
چه مجموعه داســتان باشــد و چه رمان،
توقعات مخاطبان خــود را برآورده کند .هر
اثر وی برای خواننده بسیار جذاب است و به
نوعی مهر ابوتراب خسروی را بر خود دارد.
او طوری دســت به قلم میشود و به خلق
آثارش میپردازد که هیــچ کس دیگری،
هرگز نمی تواند اثری شبیه به آثار او خلق کند.
کتاب ویران خســروی اثر فاخری است .این مجموعه داستان که متشکل از  ۸داستان
کوتاه جادو کننده است ،برنده جایزه بهترین مجموعه داستان سال های ۱۳۸۸-۸۹از بنیاد
گلشــیری شد .کتاب ویران اثری پست مدرن است .او در این اثر به مسائلی چون عشق،
مرگ ،زندگی و تداوم نسل پرداخته است .بهترین داستان این مجموعه به نظر خود من،
داستان رؤیا یا کابوس است .داستان به شرح زندگی مامور اجرای حکم اعدامی میپردازد
کــه ماهی چند بار برای اجرای حکم و بردنش به قــرارگاه به دنبالش میآیند .او از زن
و بچه اش که بســیار به هم وابســته اند جدا میشود و به محل اجرای حکم میرود .در
قرارگاه در اتاق خود منتظر می ماند تا برای اجرای حکم صدایش کنند .در یک شــبی او
قبل از اجرای حکم دوش می گیرد و وقتی از حمام بیرون می آید قصه شــکل دیگری
به خودش میگیرد .خواننده با داســتانی دیگری مواجهه می شــود که در آن مامور به
ماموریت در شــهر دیگری اعزام شده است .در خالل داستان متوجه می شویم که او در
خانه ای اقامت داده شده و باید با زنی که او نیز مامور است به عنوان زن و شوهر با هم
زندگی کنند و تمام حرکات و سکناتشان با زندگی زناشویی یک زوج مطابق باشد .خرده
روایتها و ماجراهایی که این دو از خود برای یکدیگر تعریف می کنند به داستان جذابیت
بسیار زیادی بخشیده است .داســتان ویران ،آخرین داستان این مجموعه است .داستان
آخر به خوبی یک فرا داستان را برای خوانده میسازد؛ داستانی درباره داستان .به نظر من
درآوردن و خلق این نوع داستان کار بسیار سختی است که ابوتراب خسروی به خوبی از
پس آن بر آمده است.
کار ابوتراب خواندنی اســت .هم به این دلیل که ایدههای بسیار جذابی دارد (که گفتم
به نظرم درســت درنیامدهاند و اگر درمیآمدند طبعا داستانهای خیلی خوبی میشدند)،
هم به این دلیل مهمتر که دســتکم در داستاننویســی ما منحصــر به فردند .این که
میگویم"دستکم در داستاننویســی ما" اغراق نیست .یعنی گرچه گاهی رگههایی از
داســتانهاش به کارهای کافکا میماند و گاهی به قصههای پریان و در رمانهاش به
بعضی کارهای گلشیری و البته شــاید از همه بیشتر مایههایی از داستانهای بورخس
را بشــود در همین کارهای کوتاهاش دید ،اما باز هیچ کدام آن قدر شبیه کار کسی دیگر
نیســتند که بگویم تقلید یا حتا شبیه کار فالنی اســت .کابوسها و تداخلهای زمانی و
شــخصیتی داستانهای خسروی منحصر به خود او هستند ،شاید به این دلیل که اغلب
بر بســتر تداخل متن و واقعیت ســاخته میشوند .این تکنیک نه این که منحصر به فرد
باشــد ،اما ابوتراب آن را چنان به کار میگیرد و چنــان با کابوسها و ماجراهای غریب
میآمیزدشان ،که منحصر به خود او میشوند .این دستآورد کمی نیست.
کار نشر این اثر نویسنده را نشر چشمه به عهده داشته است.

