
دهمين جش�نواره فيلم عمار با معرفي برگزيدگان، 
تقدير از فعاليت هنري محمدرضا سرشار و گراميداشت 
ياد و خاطره س�ردار س�ليماني به كار خود پايان داد.
محسن مؤمني شريف، رئيس حوزه هنري در آيين 
پاياني دهمين جشنواره مردمي فيلم عمار در بخش 
تجليل از محمدرضا سرشار گفت: در خاطرم هست 
ده، دوازده سال پيش يكي از ارگان ها مي خواستند 
براي استاد سرشار مراس��م نكوداشتي بگيرند و من 
اين خبر را به رهبر معظم انقالب رس��اندم؛ ايش��ان 
خوشحال شدند و فرمودند بس��يار كار شايسته اي 
اس��ت چراكه ايش��ان حق بزرگي بر گردن ادبيات 
داستاني انقالب اس��المي دارد و بارها بايد از ايشان 
تقدير ش��ود. فلذا بايد به برگزاركنندگان جشنواره 
عمار تبريك بگويم كه امروز خوش سليقگي كرده و 

چنين برنامه اي را درنظر گرفته اند. 
 او با اشاره به شخصيت محمدرضا سرشار گفت: سرشار 
شخصيتي است كه داراي اعتقاد راسخ است و ذيل اين 
اعتقاد، اعتقاد به خداون��د و پيامبر)ص( و دين مبين 
اسالم دارد و كنار آنها با كالم پاك خود از ارزش هاي 
واال دفاع و آنها را ترويج كرد و خود عامل بدان بوده  و 
فقط گوينده نبود. خداوند به ايشان و آثارشان بركت 
داده  است؛ شخصيتي كه در ادبيات ما بي بديل و ممتاز 
بوده  است. آثار ايشان بيش از 6ميليون تيراژ داشته و 
بيش از 150 كتاب منتش��ر كرده  كه البته همه اين 
آثار، آثار متعهدانه و محكم و مان��دگاري بودند.  وي 
مسئوليت هاي محمدرضا سرشار را برشمرد و گفت: 
ايش��ان كنار نويسندگي مس��ئوليت هاي اجتماعي 
نيز داشته اند و مس��ئوليت گروه كودك و نوجوان در 
س��ال هاي دفاع مقدس را به عهده داش��تند؛ ايشان 
انجمن قلم ايران و مجله س��وره نوجوانان را تأسيس 
كردن��د و كتاب هاي ايش��ان در حوزه تاريخ اس��الم 
كتاب زندگي پيامب��ر اكرم)ص( و كت��اب »آنك آن 
يتيم نظركرده« از رمان هاي برجسته انقالب اسالمي 
است كه به چندين زبان ترجمه شده و در كشورهاي 
عربي مورد توجه علما قرار گرفته است. اميدوارم سرو 
بلندقامت ايشان بر سر ادبيات انقالب اسالمي برقرار 

باشد و از حضور ايشان سال ها بهره مند باشيم. 
   برگزيدگان بخش مستند

در ادامه اين مراس��م هيئت داوران در بخش مستند 
رؤي��اي ايراني، ضمن تقدي��ر از آثار »نب��رد امواج« و 
»مسير نو« به كارگرداني »وحيد فرجي« لوح افتخار 
اين بخش را به اثر »توان دفاعي )بعد از ۲500 سال(« به 
كارگرداني »علي طادي« به علت »پرداختن به سوژه اي 

ويژه و داشتن پيوست تاريخي« و اثر »ناجي كرونر« به 
كارگرداني »مسعود كارگر« به علت »نمايش شيرين 
جلوه اي از همكاري گروهي دانش بنيان و مؤمنانه« اهدا 
كرد.  هيئت داوران در بخش مستند حافظه ملي، ضمن 
تقدير از اثر »آس��وده بخواب كوروش« به كارگرداني 
»علي فراهاني« لوح افتخار اين بخ��ش را به اثر »آن 
شش نفر« به كارگرداني »محمدعلي يزدان پرست« 
به دليل »ايده خوب، موضوع بك��ر و پژوهش قوي« و 
اثر »روايت رهبري« ب��ه كارگرداني »مهدي نقويان« 
به دليل »پاس��خگويي به ش��بهات مهم و استفاده از 
فيلم هاي ديده نش��ده و پژوهش خ��وب« اهدا كرد.  
همچنين هيئت داوران، فانوس اين بخش را به اثر »پدر 
طالقاني« به كارگرداني »محمدعلي محمددوست« به 
دليل »روايت مستند مبارزات مرحوم آيت اهلل طالقاني 

و پرداخت به موضوعات روز و استفاده بجا از آرشيو و 
پژوهش خوب« و اثر »امتحان« به كارگرداني »سجاد 
رياحي« به دليل »پژوهش قوي، نوآوري و پرداخت به 

مسئله اي حساس و دشوار« اهدا كرد. 
   طنين شعار مرگ بر امريكا در اختتاميه عمار

در بخشي ديگر از برنامه س��رودي با موضوع رشادت ها 
و فعاليت هاي سردار سپهبد ش��هيد قاسم سليماني در 
جبهه هاي مقاومت خارج از كشور براي حاضران در سالن 
برگزاري برنامه پخش شد كه استقبال حضار را به همراه 
داشت، به صورتي كه با شعار »مرگ بر امريكا« بچه هايي را 
كه اين سرود را اجرا كردند، همراهي كردند.  هيئت داوران 
در بخش »مستند مقاومت جهاني«، ضمن تقدير از اثر 
»نخل ها نمي ميرند« به كارگرداني »سيد مسعود موسوي 
واال« لوح افتخار اين بخش را به اثر »مرثيه اي از انجيل« 
به كارگرداني »محمدهادي نعمتي« به علت »دستيابي به 
زبان متناسب با مخاطب بين المللي براي انتقال يك ميراث 
معنوي شيعي« اهدا كرد.  همچنين هيئت داوران، فانوس 
اين بخش را به اثر »آقاي تغيير« به كارگرداني »مهدي 
انصاري« به علت »اس��تفاده مناسب از آرشيو و پژوهش 

علمي براي تبيين ماهيت نظام استكبار« اهدا كرد. 
هيئت داوران در بخش مستند مدافعان حرم، لوح افتخار 
اين بخش را به اثر »مردان زندگي« به كارگرداني »يحيي 
رضايي« به دليل »ترس��يم خالقانه مجاهدت پزشكان 
و پرس��تاران در خط مقدم نبرد« اهدا ك��رد.  همچنين 
هيئت داوران، فانوس اين بخش را به اثر»شيريني شام« 
به كارگرداني »عليرضا باغش��ني« به دليل »پرداخت و 

روايت هنرمندانه و نگاه متفاوت به شخصيت يك رزمنده 
مدافع حرم« اهدا كرد.  هيئت داوران در بخش مستند ملت 
قهرمان، ضمن تقدير از اثر »ديلگ« به كارگرداني مشترك 
»عباس رفيعي مرغملكي و س��يدصفي اهلل حسيني« و 
اثر »مادر جبهه ها« به كارگرداني »شهرام ميراب اقدم« 
لوح افتخار اين بخش را به اثر »بر اثر زلزله« به كارگرداني 
»عبدالكريم شهابي« به دليل »تالش هنرمندانه براي نشان 
دادن مديريت جهادي در قالب تعاون« و اثر »ديوارهاي 
نخي« ب��ه كارگرداني »عباس عمراني بي��دي« به دليل 

»نگاهي جديد به موضوع همگرايي ملي« اهدا كرد. 
همچنين هيئ��ت داوران، فانوس اين بخ��ش را به اثر 
»خاطرات موتورسيكلت« به كارگرداني »اميرحسين 
نوروزي« به دليل »سوژه جذاب و پرداخت مناسب« اهدا 
كرد.  هيئت داوران در بخش مستند جنگ نرم، ضمن 
تقدير از اثر »مادرانه« به كارگرداني »عليرضا باغشني«، 
همچنين هيئت داوران در اين بخش لوح افتخار ويژه را 
براي تالش هاي مستندسازان انقالب در عرصه پژوهش، 
به يكي از اين آثار و به نمايندگي از ديگران به اثر »پايان 
بازي« به كارگرداني مشترك »سيدحامد قاسمي و علي 
رهجو« به دليل »پژوهش عميق و انتخاب يك سوژه ضد 
امريكايي« اهدا كرد. همچنين جايزه ويژه مرگ بر امريكا 

نيز به اين دو كارگردان اهدا شد. 
   تشكر قائم مقام شبكه ۳ از وحيد جليلي

در ادامه مراسم محس��ن يزدي، قائم مقام شبكه 3 و داور 
بخش ملت قهرمان دهمين جشنواره فيلم مردمي عمار 
در حاش��يه اختتاميه اين مراس��م گفت: جوانان بسياري 

براي برگزاري اين جشنواره با وجود همه مشكالت زحمت 
كشيده آمدند.  يزدي در ادامه صحبت هاي خود افزود: شب 
و روز جوانان با بي پولي و زخم زبان هاي بسيار كار جشنواره 
را جلو بردند، يكي از اين جوانان وحيد جليلي اس��ت كه 
عمار را به واسطه پيگيري هاي وي داريم.  وي تصريح كرد: 
اين جمعيت و اين شور و حال كه در اينجا حضور دارند و 
جشنواره اي كه در حال برگزاري است، به تالش هاي جوانان 
به دست آمده و تشكر مي كنم از همه اين تالش ها به ويژه 

پيگيري ها و تالش هاي وحيد جليلي را قدر مي نهم. 
   برگزيدگان بخش داستاني 

هيئت داوران در بخش داستاني كوتاه و نيمه بلند، ضمن 
تقدير از اثر »هر روز« به كارگرداني »محسن مجيدپور« 
و اثر »فضانورد« به كارگرداني »مهدي افضل زاده« و اثر 
»آبي كمرنگ« به كارگرداني »محمدرضا حاجي غالمي« 
لوح افتخار اين بخش را به اثر »فكر بكر« به كارگرداني 
»يوسف سبحاني« به دليل »نوگرايي در پرداخت و توجه 
به مضامين نو در خدمت سينماي روز ايران« و اثر »سوم 
ب« به كارگرداني »مرتضي راوش« به دليل »توجه به 
مضمون كودك و خانواده در س��طح جامعه« اهدا كرد.  
همچنين هيئت داوران، فانوس اين بخش را به اثر »آب 
هرگز نمي ميرد« به كارگرداني »حسين دارابي« به دليل 
»استفاده از فرم خوش ساخت براي معرفي كتاب دفاع 
مقدس« اهدا كرد.  همچنين لوح افتخار بهترين بازيگر 
به »اميرحسين عزيزي« براي ايفاي نقش در فيلم »آبي 
كمرنگ« و »تبسم خداپرس��ت« براي بازي در »فيلم 
س��وم ب« اهدا ش��د. ضمن اينكه لوح افتخار بهترين 
جلوه هاي ويژه به »صالح كش��ور دوس��ت« براي فيلم 
»ستاره زاگرس« اهدا شد. فانوس بهترين بازيگر به گروه 
بازيگران نوجوان منطقه پرواز ممن��وع »متين پاكزاد، 

متين كرماني، عليرضا اكبري« اهدا شد. 
هيئت داوران در بخش داستاني بلند، ضمن تقدير از اثر 
»پينوكيو، عاموسردار و ريسلي« به كارگرداني »سيدرضا 
صافي« لوح افتخار اين بخش را به اثر »ستاره زاگرس« 
به كارگرداني »پرويز شيخ طادي« به دليل »حماسي 
ب��ودن و پرداختن به نقش اق��وام ايران��ي در مبارزه با 
استعمار« اهدا كرد.  ضمن اينكه هيئت داوران فانوس 
اين بخش را به اثر »منطقه پرواز ممنوع« به كارگرداني 
»امير داس��ارگر« به دليل »خالقيت و هوشمندي در 
جهت پيوند علم و امنيت با رويكرد امي��د و آينده در 
رابطه با نوجوانان« اهدا كرد.  در اي��ن بخش از برنامه 
امير داسارگر، كارگردان فيلم سينمايي »منطقه پرواز 
ممنوع« جايزه  خود را به حامد مروت نژاد، تهيه كننده 

فيلم پرواز ممنوع تقديم كرد.
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88498436سرویس فرهنگي

   علی موحد
تا چندي ديگر قطار »حراج تهران« به پايان ايس�تگاه 
هشت س�الگي خود مي رس�د. هشت س�ال با 11 دوره 
برگزاري كه به زودي دوره دوازدهم آن نيز از راه مي رسد. 
شايد در كنار همه نقدها و كمبودهايش، چيزي كه نگاه 
عالقه مندان هنر را به خود جذب كرده اس�ت، وجود و 
حضور سليقه ها و افكار مختلف در اين رويداد هنري است. 
موضع رهبران عالي نظ��ام درباره هنر و فرهنگ نش��ان 
از اهميت اين ح��وزه دارد. رهب��ر انق��الب در ديداري با 
رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت در 8 شهريور 1389 در 
باب اهميت فرهنگ و هنر ابراز كردند: »سياست در خدمت 
فرهنگ اس��ت، اقتصاد در خدمت فرهنگ است، هنر در 
خدمت فرهنگ است، براي فشار آوردن به فرهنگ داخلي 
ملت ما. آنها مي دانند كه اگر فرهنگ را عوض كردند، ديگر 
مبارزه اي باقي نمي ماند. اگر مبارزه با استكبار هست، اگر 
ميل به ايستادگي و مقابله با دخالت اجنبي هست، به خاطر 
فرهنگ است. انسان يك فرهنگي دارد، همين فرهنگ را 
بيايند عوض كنند، همه چيز مي ش��ود مال خودشان؛ لذا 

همه فشار روي فرهنگ است.«
رويداد »حراج تهران« در طول هشت سال گذشته بستري 
را براي بروز و ظهور هنر ملي ايران اس��المي مهيا ساخته 
است و ازجمله دستاوردهاي اين رويداد مي توان به كنار هم 
قرار دادن افكار متنوع هنرمندان داخل كشور اشاره كرد.  
نه تنها هنرمندان بلكه اهالي س��اير حوزه ها نيز به خوبي 
مي دانند كنار هم نشاندن ساليق و افكار متنوع، كار بسيار 
دشواري اس��ت و رويداد حراج تهران به صورت نسبي در 
اين بخش توفيق داشته و در دوره هاي مختلف گستره اي 

از نگاه هاي مختلف هنري را كنار هم عرضه كرده است كه 
اين موضوع را نبايد دست كم انگاشت؛ چراكه به طور قطع، 
اين مسئله نشان از همان جذب حداكثري دارد كه مقام 

معظم رهبري همواره بر آن تأكيد زيادي داشته اند. 
ش��اهد اين ادعا را مي توان در تركيب آثار عرضه شده در 
طول برگزاري چند دوره اين رويداد مشاهده كرد. آثاري 
با رنگ انقالبي، تعدادي ب��ا مضامين ديني، برخي برآمده 
از مكتب سقاخانه و تعدادي هم با ساليق متنوع ديگر در 
اين حراج عرضه شده تا به وضوح هر ايده اي صاحب رنگ 
و جايگاهي باش��د براي خود.  اما اين تنها ساليق نيست 
كه كمان رنگين از آن برآمده اس��ت؛ كنار هم قرار گرفتن 
نسل هاي مختلف زمينه اي به ويژه براي نسل جوان مهيا 
ساخته تا در اين رويداد خود را محك بزنند و شاهد چكش 
خوردن آثار خود باشند، حتي اگر صداي قيمت اين چكش 

در كنار آثار بزرگان هنر، چندان بلند نباشد. 
موضوع ديگري كه تابلوي حراج تهران را رنگين ساخته، 
حضور بانوان اس��ت. زن ايراني در بسياري از موارد به ويژه 
در عرصه هنر پيشتاز بوده اس��ت. حضور تأثيرگذار زنان، 
در حراج تهران تا جايي پيش رفته كه حتي در دوره هايي 
رك��ورد باالترين رقم ف��روش آثار را نيز به ن��ام خود ثبت 
كرده اند و از اين منظر، مني��ر فرمانفرماييان بانوي فقيد 
نقاش كه ش��ايد بتوان از او به عنوان مادر نقاشي ايران ياد 

كرد، ركورددار فروش دو دوره حراج تهران بوده است. 
حاال بار ديگر به تابلوي حراج تهران نگاه كنيم، در گوش��ه اي 
از اين تابلو س��هراب س��پهري »صداي پ��اي آب« را زمزمه 
مي كند، در كنجي ديگر منير فرمانفرماييان در اثر آيينه كاري 
خود زيبايي ه��ا را به نمايش مي گذارد، حس��ين زنده رودي 

نوستالژياي مكتب سقاخانه يادآوري مي كند و همينطور پيش 
خواهيم رفت تا به رنگ حضور نسل جوان مي رسيم. اين همان 

تابلويي است كه حراج تهران را به نمايش گذاشته است. 
حراج تهران توانس��ته نيروهاي بالق��وه در عرصه هنرهاي 
تجس��مي را به صورت نسبي بالفعل س��اخته و وارد عرصه 
اقتصادي كند. حاال ديگر تنها چشم هنرمندان به رويدادهاي 
خارجي دوخته نش��ده، بلكه چراغي در داخل كشور روشن 
ش��ده اس��ت كه نوري بر آثار ش��اخص بس��ياري ازجمله 
هنرمندان متعهد ايران اسالمي افكنده است. انتظار از اين 
رويداد هر دوره فزوني مي ياب��د و اين را بايد مجريان بدانند 

هرگونه عقب گردي در كارنامه آنها ثبت خواهد شد. 
اكنون زمان چنداني تا چك��ش خوردن دوازدهمين دوره 
حراج تهران باقي نمانده است، البد تا كنون آثاري كه بايد 
در كلكسيون خريداران اين حراج جا خوش كنند از فيلتر 
گالري ها عبور كرده و مراحل ثبت نهايي در اين رويداد را 
سپري مي كنند. هرچند تا كنون آمار يا آثار منتخب اين 
دوره از حراج به صورت رسمي انتشار پيدا نكرده است اما 
با توجه به نزديك ش��دن به زمان برگزاري حراج، به نظر 
مي رسد كه اين رويداد خود را آماده برگزاري كرده است. 

امروز حراج تهران برندي ش��ناخته شده است و به جرئت 
مي توان ادعا كرد كه اين رويداد به يك سرمايه ملي و اعتبار 
براي ايران تبديل شده اس��ت و حاال اين برند ملي بايد در 
دوره دشوار گذار از شرايط بحران اقتصاد كنوني، كيفيت 
خود را همچنان در كنار كميت حفظ كند. حراج تهران بايد 
هرچه بيشتر گزاره هاي »ما مي توانيم«، »خودكفايي« و... 
را ثابت و نهادينه كند. شك نكنيد كه اين گزاره ها خوشايند 

دشمنان انقالب و ايران نخواهد بود.

به غير از معدودي از پرديس هاي سينمايي مدرن كه سعي 
كرده اند با كيفيتي باال به مخاطبان سرويس دهند مابقي 
چرخه سينماهاي ايران عموماً مستعمل و قديمي و بعضاً 
ضدمخاطب هستند و به رغم آنكه همه ساله هزينه زيادي 
براي توليد يا برگزاري برخي جشن ها و جشنواره ها و مراسم 
سينمايي صورت مي گيرد چنان كه بايد براي بازسازي اين 

سينماها هزينه نمي شود. 
مرتضي پورصمدي مدير فيلمبرداري باسابقه با اعالم اين 
مطلب عنوان كرد: ما وظيفه داريم ك��ه به بيننده احترام 
بگذاريم. مردم وقتي به س��ينما مي آيند توق��ع دارند در 
س��الن هايي بنش��ينند كه از همه لحاظ كيفيت مناسب 
داش��ته و به خصوص وقتي بيننده، فيلم مي بيند سيستم 
نمايش��ي و صوتي از كيفيت ب��اال برخوردار باش��د. حاال 
ش��ما درنظر بگيريد بنا باش��د بهترين فيلم را در سالني 
قديمي و مستعمل نشان دهيد كه حتي سردر چشم نوازي 
ندارد، معلوم اس��ت كه مخاطب از آن استقبال نمي كند.  
مدير فيلمبرداري »ساكن طبقه وس��ط« و »چهارشنبه 
19ارديبهشت« ادامه داد: س��ينما هنر رؤياپردازي است 

و مردمان اول بار با سينما به عنوان هنري آشنا می شوند 
كه آنها را درون رؤياها غرق مي كند و اگر لذت رؤياپردازي 
را از س��ينما بگيريد چيزي نمي ماند جز يكسري تصوير 
متحرك كه البته با گس��ترش تكنول��وژي، مردمان براي 
تماشاي آنها نيازي نيست به سينما بروند و كافي  است پاي 
تلويزيون بنشينند يا يك گوشي هوشمند داشته باشند كه 

نيازهايشان را برآورده كند. 
اين فيلمبردار افزود: ما از يك طرف در سينمايمان مدام 
رؤيا و رؤياپردازي را به بهانه پرداختن به نوعي رئاليسم كم 
كرديم و از آن طرف به صورت عمومي و در سطح كشور، 
كيفيت سينماها را ارتقا نداديم. ايران كه فقط تهران نيست، 
بلكه كلي شهر و شهرستان حتي روستا دارد كه مردمانش 
بدش��ان نمي آيد در يك س��الن مجهز، فيلم ببينند و كم 
نديده ايم آنهايي را كه از حواشي تهران براي تماشاي فيلم 
در يك پرديس استاندارد به تهران مي آيند پس اين بايد 
در اولويت برنامه هاي مديران سينمايي باشد كه به سراغ 

ساخت سالن هاي استاندارد در شهرستان ها باشند. 
مدير فيلمب��رداري »هيس! دخترها فري��اد نمي زنند« و 

»آشوب« تأكيد كرد: در ايران ابزار استاندارد توليد هست 
ولي ابزار نمايش اس��تاندارد به كفايت نداريم. هرچقدر از 
لحاظ فيلمبرداري و تدوين و غيره سعي بر توليد با كيفيت 
باال صورت گي��رد ولي وقتي سيس��تم نمايش ما كيفيت 
نداشته باش��د اين امر باعث افت مخاطب مي شود و وقتي 
بهترين فيلم را بدون مخاطب نمايش دهيد چه فايده اي 

دارد كه اصاًل بهترين فيلم را توليد كنيد. 
اين فيلمبردار 67 س��اله ب��ا تأكيد بر ل��زوم ورود مديران 
سينمايي به سمت ارتقاي كيفي سالن ها گفت: سالن سينما 
بايد هم از منظر ظاهري و هم از منظر كيفي، شوق برانگيز 
باشد و كاري كند كه مخاطب ترغيب شود كه بليت بخرد 
و برود فيلم ببين��د. اينكه براي باال ب��ردن بيالن كاري به 
سمت تبديل آمفي تئاترها به س��ينما برويم در درازمدت 
كمكي به ما نمي كند چون باز مخاطب پيش خود مي گويد 
مي نشينم در خانه و فيلم هاي تلويزيون يا شبكه خانگي را 
مي بينم يا نهايتاً اينكه با گوشي، فيلم مي بينم. براي ارتقاي 
دامنه مخاطبان قطعاً بايد بر ارتقاي كيفي سينماهايمان 

سرمايه گذاري اصولي صورت گيرد.

محمدرضا سرشار شخصيتي است 
كه داراي اعتقاد راسخ است و ذيل آن 
اعتقاد به خداوند و پيامبر)ص( و دين 
مبين اس�الم دارد و كنار آنها با كالم 
پاك خود از ارزش هاي واال دفاع كرده 
و ترويج نموده و خود عامل بدان بوده  

و فقط گوينده نبوده است

  حسن روانشيد*
والدت او به سال 1310 هجري شمسي به مهد ايمان يعني گلپايگان برمي گردد 
تا عصاره اي باش��د از حضور آيات عظام آن پيرامون ورود اين استاد كم نظير به 
دايره معرفت كه آغاز اين تحول پس از پايان تحصيالت و انتخاب شغل شريف 
معلمي در آموزش وپرورش بود تا تمامي سال هاي خدمت خود را وقف پروانه هايي 
كند كه به عنوان جويندگان علم و معرفت دور ش��مع وجود او مي گش��تند كه 
همچنان ذوب شود. اما اين براي او كه عاشق قرآن بود كافي به نظر نمي رسيد 
زيرا مي خواست كتاب آسماني را بيشتر كاوش كند و آنچه از هر حرف كالم الهي 
به دست مي آورد در اختيار شيفتگان آن بگذارد تا ش��ايد از اين طريق بتوانند 
وحدانيت رب را عميق تر بشناس��ند و بدانند همه چي��ز در اين مصحف خدايي 
نهفته است. حاال پس از سپري شدن اين سال ها، استاد 80 سال از عمر مفيد را 
گذرانده و مسير پرفرازونشيب نهمين دهه حيات پربركت خود را سپري مي كند 
درحالي كه تمامي اين دوران را در اقيانوس بيكران كالم اهلل مجيد در حال ذوب 
شدن است. استاد علي اشراقي گلپايگاني پس از سپري كردن طول خدمت خود 
در ميان طالبان علم و معرفت و به دست گرفتن لواي بازنشستگي راهي عشق 
ابدي خود يعني كتاب و كتابخانه ش��د كه بازهم اغنا نشده تا دست به تأسيس 
انتشارات دين و دانش در اصفهان بزند تا پايگاهي باشد براي تشنگاني كه نيازمند 
كوثرند. او روزهاي جواني را در محضر علماي اَعالم سپري و در امر نشر ازجمله 
مجله درس هايي از مكتب اسالم و ديگر نشريات ارزشمند و مرجع حوزه علميه قم 
تالش شبانه روزي داشت و خود نيز طي تمامي اين سال ها به تأليف هايي كم نظير 
براي فراگير شدن اين مكتب پرداخت اما آخرين اثر ارزشمند استاد علي اشراقي 
گلپايگاني كتابي در 3۲4 صفحه تحت عنوان »شناخت و آگاهي از نام مبارك 
رب« است كه با استفاده از معاني بيان شده براي اين كلمه مبارك در متن لغات و 
تفاسير به زينت طبع آراسته و توسط انتشارات ليالي و دفتر خدمات كتاب و نشر 
ايران در قطع وزيري به چاپ رسيده است. در صفحات آغازين اين اثر ارزشمند 
بزرگاني چون س��يد مهدي فقيه امامي، اس��تاد صديقين و سيد مهدي شفتي 
تقريرهايي نگاشته و به توصيف آن پرداخته اند زيرا كلمه »رب« از تمامي سور 
قرآني تلخيص، تفصيل و تفسير شده است. استاد در مقدمه اين كتاب مي نويسد: 
»در شب پنج شنبه 1۲ بهمن 1367 مطابق با ۲5 جمادي الثاني 1409 در هتل 
آسياي شهر دمشق از ساعت هشت و نيم براي نوشتن آيات شريفه آغاز به تحرير 
نمودم كه بسيار جالب است بدانيم حروف ابجد كلمه »رب« برابر است با ۲0۲ كه 
حروف ابجد كلمه محمد)ص( 9۲ و علي)ع( 110 كه جمعاً برابر مي شود با ۲0۲، 
پس بايد بدانيم در هر مرتبه صدا كردن خداوند با نام جليل القدر يا رب هم خداي 
متعال و هم پيامبر اكرم)ص( و اميرالمؤمنين)ع( را ص��دا مي زنيم.« اتمام اين 
تحقيق و تفحص پيرامون كلمه »رب« كه از سال 1367 شروع شده بود باالخره 
در رجب المرجب 1438 هجري قمري برابر با ارديبهشت 1396 پس از گذشت 
۲9 سال به پايان مي رسد تا بركات اين اثر ارزشمند و فاخر بتواند مونس دوران 
فرهيختگي علي اشراقي گلپايگاني باشد. استاد اين روزها را با بيماري و نقاهت 
و عدم توانايي جس��مي الزم اما آگاهي كامل از معرفت در بستر تنهايي و دور از 
جامعه اي كه مي تواند از شمع وجود او بهره مند شود در كنج خانه به سر مي برد و 
چشم به راه است تا شايد اصحاب علم و متوليان فرهنگ و ارشاد اسالمي به سوي 

او آمده و با خود زمزمه نكنند »از دل برود هر آنكه از ديده برفت!«
*روزنامه نگار پيشكسوت

علي اشراقي گلپايگانيتجليل از محمدرضا سرشار در ايستگاه پاياني جشنواره عمار
و روزنه اي به اعجاز كالم در قرآن

اقتصاد در خدمت فرهنگ

گفت وگوی »جوان« با فيلمبردار پيشكسوت

براي احترام به مخاطب، كيفيت سينماي شهرستان ها را ارتقا دهيم
در سينمايمان مدام رؤيا و رؤياپردازي را به بهانه پرداختن به نوعي رئاليسم كم كرديم

زمان چنداني تا چكش خوردن دوازدهمين دوره حراج تهران باقي نمانده است
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