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بازتاب نمایش فیلم 
»چهارشنبه 19 اردیبهشت« 

در ونیز
فیلم  سینمایی »چهارشنبه 19 
اردیبهشت« به کارگردانی 
وحید جلیلوند، در هفتاد و 
دومین جشنواره بین المللی 
فیلم ونیز، به نمایش درآمد 
و با استقبال تماشاچیان 

و منتقدان حاضر در جشنواره روبه رو شد. نشریه 
سینمایی »هالیوود ریپورتر« درباره این فیلم نوشت: 
»بعد انسانی سینمای فاخر ایرانی از میان ابرهای غم 
و غصه ای که فیلم »چهارشنبه 19 اردیبهشت« را در 
بر گرفته بود، تابیدن گرفت. فیلمی که در آن رنج و 
غم طبقه فقیر و بی پول جامعه ایران و انسان دوستی 
عجیب و غریب، که در این میان تالش می کند به 
مردم این طبقه کمک کند، به تصویر کشیده شده 
است.« این نشریه سینمایی معتبر، ضمن اشاره به این 
مطلب که ساختار روایی فیلم و اتفاقات غیرمنتظره، 
شبیه به فیلم »سالم سینما« و اطالعیه یافتن بازیگر 
است که تمام افراد بیکار تهران را برای به دست 
آوردن آن بسیج کرد، افزود: »در فیلم »چهارشنبه 
19 اردیبهشت« نیز پیشنهادی سخاوتمندانه برای 
مبلغی پول، باعث می شود که عده زیادی از افراد 
رنجور و پریشان احوال به این آگهی جذب شوند. 
به هر جهت، فیلم داستانی را روایت می کند که قلب 
انسان را به درد می آورد و بازی های قوی فیلم نیز به 
احساساتی تر کردن مخاطب کمک می کند. »نیکی 
کریمی«، بازیگر فیلم، یکی از بهترین بازی های خود 
را در این فیلم ارائه می دهد. بازی او به عنوان یک 
همسر و مادر در این فیلم بسیار کامل و نمونه ای از 
بلوغ حرفه ای اوست. »وحید جلیلوند«، مستندساز و 
کارگردان تلویزیونی، نیز به خوبی از پس کارگردانی 
اولین تجربه سینمایی خود برآمده است.« هالیوود 
ریپورتر، در ادامه گزارش خود متذکر شد: »در 
نگاه اول، به نظر می رسد که فیلم »چهارشنبه 19 
اردیبهشت«، یک فیلم چند اپیزودی به سبک فیلم 
اخیر »رخشان بنی اعتماد«، »قصه ها«، باشد. سه درام 
از درد و رنج و بی عدالتی، که به هم گره می خورد 
و تبدیل به یک روایت می شود. داستان اول درباره 
»لیال« )با بازی نیکی کریمی( است که زنی محجبه 
و نگران که تمام ظرافت های زنانگی را کنار گذاشته 
و چهره اش گذر عمر را به خوبی نشان می دهد و 
تقدیر او را بار دیگر با »جالل« )با بازی امیر آقایی(، 
مردی که در گذشته با او آشنا بود، رو در رو می کند، 
جالل کسی است که یک آگهی در روزنامه منتشر 
کرده و براساس این آگهی می خواهد مبلغ 30 میلیون 
تومان به یک شخص نیازمند کمک کند. »لیال« برای 
عمل شوهر ناتوانش به این پول نیاز دارد. شجاعت، 
عشق و فداکاری لیال نسبت به همسرش قابل لمس 
است. به خصوص زمانیکه در مقابل حسادت و 
خودخواهی ناعادالنه همسرش قرار می گیرد. در 
جایی دیگری از فیلم، شرایط پیچیده و بحرانی برای 
زنی دیگری به نام »ستاره« )با بازی سحر احمدپور(، 
دختر یتیمی که با عمه خشک و انظباطی  و پسر عمه 
خشن خود زندگی می کند، رخ می دهد. زمانیکه 
پسرعمه اش متوجه می شود که او به طور مخفیانه 
با یک جوان ازدواج کرده است، با خشونت تمام با 
هر دو رفتار می کند و در این میان نامزد ستاره سر 
از زندان در می آورد و تنها راه آزادی او پرداخت 30 
میلیون تومان پول دیه پسرعمه اش است. شرایطی 
که شخصیت ستاره باید اشک و شجاعت را به 
طور همزمان داشته باشد. بازی احمدپور در این 
نقش بسیار تأثیر گذار است. به خصوص اینکه او 
برای اولین بار در یک فیلم سینمایی بازی می کند.« 
هالیوود ریپوتر در پایان این گزارش نوشت: »سومین 
داستان مربوط به جالل، مردی از طبقه متوسط است 
که به طرز عجیبی نیکوکار است، تا آنجا که به طرز 
غیرمعقوالنه ای، قشر اندوهگین مردم تهران را به 
 زندگی خود دعوت می کند. او سال ها پیش پسر
 5 ساله خود را از دست داده و هیچ وقت نتوانسته با 
این مسئله کنار بیاید. او معتقد است که این عمل انسان 
دوستانه اش، می تواند  از درد و رنجش بکاهد. همسر 
جالل اینگونه فکر نمی کند و این مسئله و بحث تلخ 
و طوالنی آنها در اینباره، یکی از تکان دهنده ترین 

سکانس های فیلم را رقم می زند.«

پیشخوان

تئاتر سپید

کتاب سپید

سینما سپید

اجرای موزیکال 
»جنایت و مکافات«

افشاریان  ایمان 
کارگردان تئاتر و سینما 
نمایش  اجرای  از 
مکافات«  و  »جنایت 
در عمارت مسعودیه 
صورت  به  و 
موزیکال خبر داد و 

گفت: »این نمایش برداشتی از رمان »جنایت 
و مکافات« فیودور داستایوفسکی است. در 
حقیقت نویسنده نمایشنامه خودم هستم و 
متن بر اساس این رمان دراماتورژی شده 
است.« او ادامه داد: »تالش کردیم در اجرای 
این اثر نمایشی روح و جان اثر داستایوفسکی 
حفظ شود. اما نگاه ما به اثر، یک نگاه ذهنی و 
موزیکال است.« افشاریان تاکید کرد: »منظورم 
از موزیکال به معنای شاد بودن نمایش نیست، 
بلکه این موسیقایی بودن قرار است مخاطب را 
به فکر وادارد و فضای داستان را به او منتقل کند. 
آنکیدو دارش آهنگسازی نمایش را بر عهده 
خواهد داشت و رسول ادهمی نیز سراینده 
اشعاری است که در نمایش مورد استفاده 
قرار می گیرد.« این کارگردان در پایان اظهار 
کرد: » این نمایش 14 بازیگر دارد و قرار است 
در آن مهدی پاکدل در نقش راسکولنیکوف 
و مجید آقاکریمی در نقش پورفیری پترویچ 
سربازرس پلیس، بازی کنند.« گفتنی است 
فیلم سینمایی »فردا« به کارگردانی مشترک 
مهدی پاکدل و ایمان افشاریان، در حال حاضر 
در گروه هنر و تجربه  در حال اکران است. این 
دو پیش از این در سال ۸۷ در نمایش »یرما« 
به کارگردانی رضا گوران که در سالن سایه 
مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت، به عنوان 

بازیگر به ایفای نقش پرداخته بودند.

تقدیر از انوار و مسجدجامعی 
در »عصر کتاب طهران«

کتاب  »عصر  مراسم 
طهران« برای پاسداشت 
تالش های  از 
تهرانشناسی سیدعبداهلل 
از  قدردانی  و  انوار 
احمد  تهرانگردی 
عصر  مسجدجامعی، 

روز جمعه 20 شهریور ماه در باغ موزه هنر ایرانی 
برگزار شد. در این مراسم، رضا داوری اردکانی 
رئیس فرهنگستان علوم ایران، رضا صالحی 
امیری رئیس کتابخانه ملی و محمود صالحی 
رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
به ارائه سخنرانی پرداختند. همچنین در این 
برنامه از دو کتاب »با من به طهران بیایید«، نوشته 
نصراهلل حدادی و کتاب »سلسبیل«، نوشته 
معصومه جوادی نسب رونمایی شد. جشن 
امضا سه کتاب »طهران قدیم« عبداهلل انوار، 
»این مردم نازنین« رضا کیانیان و »طهرانی ها« 
سمانه سمندریان از دیگر برنامه های این مراسم 
جمعه  طهران«،  »عصرکتاب  مراسم  است. 
20 شهریور، از ساعت 1۷ در محل باغ موزه 
هنرهای ایرانی واقع در میدان تجریش، خیابان 

دکتر حسابی برگزار شد.

معرفی برگزیدگان 
جشنواره فیلم مونترال

سی و نهمین جشنواره فیلم مونترال کانادا با معرفی 
برگزیدگان در بخش های گوناگون، به کار خود 
پایان داد. »جایزه بزرگ آمریکا« به عنوان جایزه 
اصلی این جشنواره، به فیلم »عشق دیوانه«، ساخته 
فیلپپ راموس، از فرانسه رسید. همچنین هیئت 
داوران جشنواره، فیلم »مسافر«، به کارگردانی 
مهمت اریلماز، از ترکیه را به عنوان برنده جایزه 
ویژه هیئت داوران این رویداد سینمایی معرفی 
جشنواره  کارگردانی  بهترین  جایزه  کردند. 
کوپارینن،  میکو  به  مشترک  صورت  به  نیز 
برای فیلم »دوشب مانده به صبح«، محصول 
مشترک فنالند و لیتوانی و داسیتو پتروف، برای 
کارگردانی فیلم »زندگی پتروف« از بلغارستان 
و آلمان رسید. در بخش بهترین بازیگری مرد و 
زن نیز به ترتیب وولفرام برگر برای فیلم »جک 
راننده« از کشور سوئیس و مالین بوسکا، برای 
بازی در فیلم »شاه دختر« محصول کشورهای 
کانادا،  فنالند، آلمان و سوئیس، موفق به کسب 
جایزه شدند. فلیم های »تابو« ساخته خسرو 
معصومی، »نزدیکتر« ساخته مصطفی احمدی،  
«مرگ ماهی« روح اهلل حجازی، »اعترافات ذهن 
خطرناک من« هومن سیدی، »دوران عاشقی« 
احمد  عاشقی«  رئیسیان، »حکایت  علیرضا 
مجید  »محمدرسول اهلل)ص(«  و  رمضان زاده 
مجیدی، نمایندگان ایران در مونترال بودند که 

موفق به کسب جایزه نشدند.

 هادی عیار

گروه فرهنگ و هنر- جالل آل احمد ازجمله 
نویسندگان و مترجمانیست که نقد و نظرهای 
متفاوتی بر او وارد شده است و با همه این ها 
بی شک یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان مدرن 
لحاظ  از  به شمار می رود، چه  فارسی  ادبیات 
اندیشه و چه در سبک نوشتاری. این نویسنده 
با کلماتی تند و شالقی از ایدئولوژی خود دفاع 
می کرد. درباره غرب ستیزی او نظریات مختلفی 
وجود دارد اما واضح است که جالل معتقد به 
اجرای یک نظام و قانون واقعی در ایران بود. 
معتقد بود هرچه از غرب گرفته ایم تنها ظاهر 
آن را در ایران اجرا کرده ایم نه اصلش را، مثل 
مشروطه و مجلس. او که در خانواده ای روحانی 
متولد شده بود؛ تفکرات مذهبی داشت. با این 
وجود زمانی که وارد حزب توده شد؛ می توان 
گفت به نوعی ضد دین هم شد اما بعد از جدایی 
از این حزب به این نتیجه رسید که انسان بدون 

معنویات به جایی نمی رسد.

جالل و ادبیات فارسی
شاید بتوان نثر جالل آل احمد را در تندی و 
پرخاشگرانه اش  لحن  و  کلمات  صراحت 
آثار  از ویژگی های اصلی  این یکی  شناخت. 
است  آثارش  بودن  موجز  دیگری  و  اوست 
 که به گفته دکتر شفیعی کدکنی؛ ریشه در نثر 
حساس،  تلگرافی،  نثرش  دارد.  ناصر خسرو 
دقیق، خشمگین، تیزبین، صمیمی و حادثه آفرین 
است. داریوش آشوری در یکی از آثار خود 
درباره جالل می نویسد: »ادبیات روزگار ما با یک 
جهش از دوره هدایت به دوره آل احمد جهید، 
ادبیات سرخورده، غمگین و رنگ پریده  بوف 
کوری ناگهان جای خود را به ادبیاتی ستیزنده 
و شتابنده و جهنده و پرغوغا داد. آل احمد بحث 
کهنه لوس »هنر برای هنر« یا »هنر برای اجتماع« را 
رها کرد و مفهوم »مسئولیت نویسنده« را از سارتر 
الهام گرفت، نظریه ای که »مسئولیت« را جزء 
ذاتی کار نویسنده می داند نه چیزی افزون بر آن.«

عامیانه،  اصطالحات  از  خود  آثار  در  جالل 
 زبان و گفتار توده های میلیونی جامعه ایرانی و

فارسی زبانان، استمداد جسته که با شناخت و 
بررسی آن ها می توانیم به طرز فکر و سبک اندیشه 
آن ها درباره زندگی، دنیا، اطرافیان و... پی ببریم 
که این نبرد خود به خود ما را با شرایط فرهنگی و 
فرهنگ حاکم بر زندگی ایرانیان و فارسی زبانان 
 بیشتر آگاه می کند. نخستین داستان های کوتاه 
محیط  و  سنتی  زندگی  تصویرگر  احمد،  آل 
مذهبی بخش هایی از جامعه است که در معرض 
آثار مدنیت جدید، ناگزیر از مقاومت و تحول 

است، آل احمد این زندگی را با زبانی ساده و 
آمیخته با اصطالحات عامیانه و تعابیر مذهبی 
توصیف کرده است. نثر او را شتابزده، تلگرافی 
و گزارشی توصیف کرده اند و تقریبًا همیشه 
سیمین دانشور هرگاه از نثر و سبک نویسندگی 
همسرش سخن می گوید، به همین ویژگی اشاره 
می کند. جالل از نویسندگانی است که سعی در 
خلق و ابداع زبان بیان نفس برای جامعه  بحرانی 
ایرانی دارد و این بحران ها را در زبان، ساختار 
جمله، انتخاب واژگان، ژانر ادبی، و فرم اثر ادبی 
خود انعکاس می دهند و از جمله نویسندگانی که 
آثارشان شاهدی بر این مدعاست که سرچشمه 
حقیقی هرگونه ابداع حقیقی، از جمله ادبیات، 

واقعیت اجتماعی است.

غرب زدگی و جالل
می توان  را   1330 و   1320 دهه ی  سال های 
جالل  فکری  زندگی  شکل گیری  سال های 
آل احمد دانست. در این دوران بود که او با 
روشنفکران  و  کسروی  احمد  اندیشه های 
برجسته ای چون صادق هدایت، نیما یوشیج و 
خلیل ملکی آشنا شد. خداگرایی فرامذهبی را از 
کسروی، نوشتن داستان کوتاه را از هدایت، سبک 
شعر نو را از نیما یوشیج و کوشندگی سیاسی 
را از خلیل ملکی آموخت. او در مقدمه کتاب 
»در خدمت و خیانت روشنفکران« در مورد آنچه 
او را به نوشتن این کتاب برانگیخت؛ این گونه 
می نویسد: »طرح اول این کتاب در دی ماه 1342 
ریخته شد، به انگیزه خونی که در 15 خرداد 
1342 از مردم تهران ریخته شد و روشنفکران 
بی اعتنایی  به  را  خود  دست های  مقابلش  در 
شستند.« آل احمد ویژگی انسان هایی را که دچار 

غرب زدگی شده اند و از آن رهایی نیافته اند؛ چنین 
تعریف می کند: »آدم غرب زده شخصیت ندارد، 
خانه اش  و  خودش  بی اصالت،  است  چیزی 
و حرف هایش، بوی هیچ چیزی را نمی دهد، 
ملغمه ای است از انفراد شخصیت و شخصیت 
خالی از خصیصه، چون تأمین ندارد تقیه می کند 
و در عین حال که خوش تعارف است و خوش 
برخورد است، به مخاطب خود اطمینان ندارد و 
چون سوءظن بر روزگار ما مسلط است، هیچ 
وقت دلش را بازنمی کند. تنها مشخصه او که 
شاید دستگیر باشد و به چشم بیاید، ترس است و 
اگر درغرب شخصیت افراد فدای تخصص شده 
است. اینجا آدم غرب زده نه شخصیت دارد نه 
تخصص، فقط ترس دارد. ترس از فردا. ترس از 
معزولی، ترس از بی نام و نشانی، ترس از کشف 

خالی بودن سرش سنگینی می کند.«
بسیاری جالل آل احمد را یک روشنفکر دینی 
می دانند اما عبدهلل انوار بر این عقیده نیست. او 
معتقد است: »جالل دوره بی دینی را هم لمس کرده 
و پشت سر گذاشته بود و با توجه به این دوره بود 
که نتیجه گرفت انسان نمی تواند بدون مذهب 
زندگی کند و بسیار به این تفکر اعتقاد داشت. 
معتقد بود برای رهانیدن انسان از گرفتاری ها 
باید نوعی معنویت وجود داشته باشد. عصاره 
فکر جالل این بود که می گفت ارزش هایی که 
در ایران هست، در زشت ترین شکل خود نمود 
پیدا کرده است. او معتقد به این بود که برای به 
دست آوردن پول نباید تن به هر ناپاکی داد. در 
واقع جالل به شدت با مقام پرستی و قدرت طلبی 
در ستیز بود. جالل یگانه روشنفکری بود که پس 
از پذیرفتن ایدئولوژی های مختلف به این رسید 
که ارزش هایی در این مملکت مورد عالقه است 

که متأسفانه باعث خرابی این نسل شده است. 
جالل می گفت باید در امور کشور تجدیدنظر 
شود. او مشروطیتی را که به ایران وارد شد را قبول 
نداشت. می گفت تنها ظاهر مشروطه به ایران 
آمد، نه اصل آن و اجرای قانون در کشور ما عملی 
نیست. معتقد به برداشتن این اختالف بود. جالل 
یک متفکر واقعی و جامعه شناسی حقیقی بود. او 
در خانواده ای مذهبی متولد شد و ته مانده های 

مذهبی را داشت.«
اما برخی دیگر از روشنفکران چون ضیاء موحد 
نظر دیگری دارند. موحد؛ جایی در سخنانی تند 
درباره جالل آل احمد و کتاب غرب زدگی او 
گفته است: »شما گمان نکنید که آل احمد نسبت 
به غرب و آن نظری که در »غرب زدگی« هست 
نفی غرب را می خواسته و بلکه منظورش نفی 
ارتباط ما با غرب بود وگر نه تمام اعتبار آل احمد 
به خاطر فرانسه بلد بودن و چیزی نوشتن به 
سبک غربی بود. آل احمد چیزی نداشت جز آن 
توشه ای که از مارکسیسم و نظریه های غربی که 
درباره داستان بود؛ ! سرمایه آل احمد چیزی بود 
که از غرب آمده است. آل احمد چندان اطالعی 
از سنت ما نداشت.« موحد درباره رفتارهای 
دوگانه جالل نسبت به غرب )از سویی غرب 
ستیزی و از سویی وامداری به غرب( می گوید: 
»آل احمد این دوگانگی را همیشه داشت. او یک 
متفکر نبود. او از سیاست شروع کرده و به سیاست 
ختم کرده است. این وسط هم مقداری کار ادبی 
کرده و گرنه اندیشمندی که غرب را بشناسد و 

انتقادهایش عمیق باشد، نبوده است.«
اما صادق زیباکالم؛ کتاب »در خدمت و خیانت 
اسالمی  جمهوری  مانیفست  را  روشنفکران« 
علت  و  دانسته  ستیزی  غرب  درباره  ایران 
جاودانه شدن آن را کارکردی می داند که برای 
زیباکالم  دارد.  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
معتقد است: »اگرچه کلمه روشنفکر در غرب 
معنا و مفهوم خاصی دارد اما در ایران حتی از 
تقلید  یک  روشنفکری  هم  بعد  به  مشروطه 
مسخره و کاریکاتوری از منفورالفکرهای غرب 
است و اگر روشنفکران ما در دوره مشروطه با 
مذهب و روحانیت درافتادند به دلیل این نبود که 
از لحاظ جامعه شناختی با مذهب در ایران مشکل 
داشتند بلکه به این دلیل بود که روشنفکران غربی 
با مذهب مشکل دارند. جالل در این کتاب تأکید 
می کند زمانی که روشنفکران با روحانیت در 
ایران متحد بودند، توانسته اند اقدامات مؤثری 
انجام دهند اما هر زمان خودشان را از روحانیت 
جدا کردند اتفاقاتی مانند نتیجه  نهضت ملی نفت، 
مشروطه و... افتاده است. در واقع تصویری که 
جالل در این کتاب از روشنفکر می دهد، تصویر 

جالبی نیست.«

عکس نوشت:  
آیین رونمایی از دومین آلبوم گروه »چارتار« 
روز دوشنبه شانزدهم شهریورماه از ساعت 
19 الی 22 در فضای باز کاخ »نیاوران« 
برگزار شد. »آرمان گرشاسبی«، »احسان 
حائری«، »آرش فتحی« و »آیین احمدی فر« 
عالوه برامضای آلبوم »جاده می رقصد«، 
قطعاتی از این مجموعه را  برای اولین بار 
به صورت زنده اجرا کردند. این برای اولین 
بار است که مجموعه کاخ نیاوران از مراسم 
رونمایی یک آلبوم موسیقی میزبانی کرد. 
مجموعه ای که در سال های نه چندان دور 
طرفداران موسیقی از اقصی نقاط ایران را 
به بهانه برگزاری کنسرت های مختلف 

موسیقی گردهم می آورد.

آیت اهلل طالقانی 
طالیه دار بیداری

فرهنگسرای شهر،  به گزارش روابط عمومی 
کتابخانه آیت اهلل طالقانی به مناسبت سی و ششمین 
سال درگذشت روحانی مجاهد آیت اهلل طالقانی 
برنامه ای را در منزل ایشان با عنوان طالیه دار 
بیداری برگزار کرد. در این برنامه که آقایان مهندس 
چمران، موسی حقانی، حجتی کرمانی و مدیران 
شهرداری  و  هنری  و  فرهنگی  سازمان  ارشد 
تهران منطقه 12 حضور داشتند. در کنار این مراسم 
موزه ای از لوازم شخصی این روحانی به جهت زنده 
نگهداشتن یاد و خاطره ایشان به نمایش گذاشته 
شد. میهمان و میزبان شاخص این برنامه پسر آن 
روحانی مبارز بود که در این برنامه به ایراد سخنرانی 
پراخت. این برنامه چهارشنبه 1۷ شهریورماه از 
ساعت 30: 15 تا 30: 1۷ به آدرس خیابان انقالب، 
پیچ شمیران، خیابان نور محمدی، کوچه آیت اهلل 

طالقانی، کتابخانه آیت اهلل طالقانی برگزار  شد.

شخصیت   سپید

به بهانه درگذشت جالل آل احمد و تأثیر او در فضای ادبی و تفکر

جدال همیشگی جالل با دوگانگی

علیرضا داودنژاد کارگردان سینمای ایران که فیلم »روغن مار« را در گروه سینمایی »هنر و تجربه« 
در نوبت اکران دارد، درباره این فیلم بیان کرد: »شناخت مخاطب از سینمای من اینگونه است که 
غالبا آثاری با داستان های اجتماعی و خانوادگی دارم، اما فیلم »روغن مار« یک اثر کامال تجربی 
است. در نتیجه نمی توانم پیش بینی کنم مردم چه واکنشی نسبت به آن دارند و آیا از آن استقبال 
می کنند یا خیر. حال باید منتظر ماند تا دید بعد از اکران فیلم چه بازخوردی از مخاطب می گیریم.« 
او با اشاره به مراحل آماده سازی »روغن مار« برای اکران، گفت: »اکران این فیلم از 21 شهریور، 
همزمان با روز ملی سینما آغاز می شود و در حال حاضر مشغول فراهم کردن اقالم تبلیغاتی »روغن 
مار« براساس بودجه محدود هستم.« کارگردان فیلم »مرهم« با اشاره به اینکه امکان و شرایط استفاده 
از ظرفیت های تبلیغات شهری را نداریم و تبلیغات شهری هم نیاز به بودجه باال دارد، تصریح 

کرد: »برای این بخش باید با شهرداری تهران و سازمان 
زیباسازی وارد مذاکره شوم که نه ارتباطی با شهرداری 
و نه بودجه و امکانات کافی برای رزرو تابلوها در اختیار 
دارم. تابلوهای موجود در سطح شهر قیمت باالیی دارد 
و فیلمسازانی چون من قادر به اجاره این تابلوها و تبلیغ 
آثارشان نیستند و از سوی دیگر تبلیغات گروه »هنر و 
تجربه« نیز محدود است.« او در پایان با بیان اینکه قرار است 
تیزرهای »روغن مار« از تلویزیون پخش شود، عنوان کرد: 
»منتظر دیده شدن فیلم »روغن مار« هستم و پس از آن سراغ 

ساخت فیلمنامه های آماده ام خواهم رفت.«

»گاماسیاب ماهی ندارد« نوشته حامد اسماعیلیون، روایت جنگ و انقالب و آدم هایی عادی  است که 
درگیر این دو موضوع می شوند و این دو اتفاق بزرگ، زندگی آنها را تغییر می دهد. پس بی راه نیست 
که خواننده همراه و هم قدم جعفر مزنگی شود که انقالب کم کم او را که ساکن دهاتی دور افتاده 
است، تبدیل به آدم بزرگی می کند. بی راه نیست اگر دل بسوزاند بر حال و روزگار نحس »سوسن« 
گم گشته فریب خورده ای که اسیر سازمانی مخوف، با ساز و کاری غیر انسانی شده است. سوسنی که 
زندگی اش را در راه سازمان قرون وسطایی مجاهدین نابود می کند و وقتی هم متوجه می شود که به 
بی راهه رفته است دیگر نا و توان و شاید روی برگشتن ندارد. همراه و هم قدم شدن با خانواده خواهر 
سوسن که شوهرش، حسین، در گیر جنگ است و در شهری مرزی در پاالیشگاه کار می کند و خانواده 
جنگ زده اش در جایی دور از کرمانشاه زندگی می کنند که آنجا برای بچه ها امن تر است. داستان 

»گاماسیاب ماهی ندارد«، از فروردین 135۸ شروع 
می شود و خواننده تا مرداد ماه 136۷ همراه و هم قدم 
شخصیت های زنده و آشنای کتاب می شود. رمان سه 
روایت هم زمان را نقل می کند. یکی روایت جعفر مزنگی 
است که از اوایل انقالب شروع می شود و دیگری روایت 
سوسن است که عضو سازمان مجاهدین است و زندگی و 
جوانی اش را بر سر هیچ و پوچ تباه می کند و سومی روایت 
خانواده سوسن، خواهرها و داماد و بچه های خواهر و 
برادرش است. نشر ثالث این کتاب را به قیمت 11 هزار 

تومان، تابستان امسال روانه بازار کرده است.

مصائب داودنژاد برای تبلیغ »روغن مار«حکایتی از انقالب در »گاماسیاب ماهی ندارد«


