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اميرالمومنين علي)ع(:

برترين شرافت ها بذل احسان 

است.

غرر الحکم

متأس�فانه اغل�ب فيلم هاي�ي ك�ه در گون�ه كم�دي تولي�د 
م�ردم  و س�رگرمي  تفري�ح  جوابگ�وي  ن�ه  مي ش�ود، 
اس�ت و ن�ه از منظ�ر كيفي�ت هن�ري قاب�ل بح�ث اس�ت. 
اسماعیل سلطانیان بازيگر س��ینما و تلويزيون با بیان مطلب فوق 
به »جوان« گفت: تفريح نبايد مس��تهجن باش��د و نبايد به قیمت 
خنده گرفتن از مخاطب ه��ر ابتذالي را به خ��وردش داد. كمدي 
ساختن اصولي دارد و در اين اصول، ابتذال جايز نیست و نمي شود 
به قیمت فروش هر دستاويز عبثي را وارد فیلم ها كرد. بازيگر »چ« و 
»بايسیكل ران« افزود: حتي در تولید محصوالت رمانتیك و تراژدي 
هم خوب عمل نمي كنیم، يعني در يك حالت س��رگرداني به سر 
مي بريم. در آثارمان نه غم و نه شادي واقعي را نمي بینیم، بماند كه 

مسائل روز هم در آثارمان بموقع به تصوير كشیده نمي شود. 
س��لطانیان تأكید كرد: فیلم هايي كه براي مخاط��ب عام تولید 
مي شوند بايد استخوان بندي داشته باشند و بايد در همان مرحله 
نگارش فیلمنامه چنان قوي و اس��تاندارد كار كنند كه خروجي 
محصول در همان نیم ساعت اول مخاطب را جذب كند. به نظرم 
در همان زمان صدور پروانه ساخت بايد فیلمنامه ها را طوري رصد 
كنند كه آثار بي كیفیت اصاًل به پروانه ساخت نرسند. سلطانیان 
كه س��ال ها پیش تجربه س��اخت فیلم��ي پرمخاطب ب��ا عنوان 
»همه دختران من« را داش��ته اس��ت با تأكید بر اينكه فیلم هاي 
خوب محص��ول كیفیت هس��تند و نه كمیت، اف��زود: فیلم هاي 
خوب مي توانند ماندگار باش��ند. زماني بود ك��ه كمدي هايمان 
هم زيبايي شناسي هنري داش��ت، يعني با رعايت استانداردهاي 
ساختاري درجه يك تولید مي شد ولي حاال چطور؛ يا كمدي هاي 

بي س��روته مي س��ازند يا فیلم هاي هنري تهي از محت��وا. بازيگر 
»ديده بان« و »كافه ترانزيت« خاطرنش��ان س��اخت: كدام فیلم 
كمدي در سال اخیر ديده ايد كه قابلیت ماندگاري داشته باشد. 
درست است كه مردم ناگزير هستند فیلم هايي طربناك را براي 
ديدن انتخاب كنند ولي وقتي فقط يك نوع كمدي مي سازند معلوم 
است كه مخاطب چاره اي ندارد جز آنكه همین يك نوع را ببیند. 

س��لطانیان در ادامه بیان داش��ت: ما بايد به يك همپوش��اني در 
جلوه هاي هنري و عناصر س��رگرم كننده برسیم، يعني فیلم هايي 
بسازيم كه هم مخاطب عام و هم مخاطب خاص را جلب كند ولي 
حاال سینماهاي اختصاص يافته به فیلم هاي به  ظاهر هنري مان، 
خالي از مخاطب است و فیلم هاي تجاري هم كه به دستمالي ترين 
ش��كل ممكن مخاطب جلب مي كنند. اسماعیل س��لطانیان ابراز 
امیدواري كرد بايد تولیدكنندگان به سمت و سوي جلب مخاطب 
از طريق اجماع بر هر دو وجه سرگرم سازي و زيبايي شناسي هنري 

بروند، تنها راه نجات سینماي ايران همین است.

در گفت وگوي »جوان« با اسماعيل سلطانيان بازيگر سينما بررسي شد

در سينما و تلويزيون غم و شادي واقعي را نمي بينيم!

»ملکه رنجبر« بازيگر پيشکسوت درگذشت
س�ينما  پيشکس�وت  بازيگ�ر  رنجب�ر«  »ملک�ه 
و تلويزي�ون اي�ران جان به ج�ان آفرين تس�ليم كرد. 
»ملكه رنجبر« بازيگر سینما و تلويزيون كشورمان كه بیشتر 
مخاطبان او را با س��ريال »زير آسمان ش��هر« مي شناسند، 
پنج شنبه هشتم اسفند پس از تحمل مدت ها رنج و بیماري 
جان به جان آفرين تسلیم كرد. زنده ياد ملكه رنجبر طي دو 
س��ال اخیر به دلیل بیماري در بیمارستان بستري مي شد و 
چند ماه گذش��ته نیز به دلیل پايین آمدن سطح هوشیاري 

در بیمارستان بس��تري بود. اين 
هنرمن��د پیشكس��وت متول��د 
س��ال131۷ در رش��ت بود. او از 
سن شش سالگي فعالیت هنري 
خود را ش��روع كرد. »زير آسمان 
شهر«، »آشپزباشي« و... از جمله 
مجموعه هاي تلويزيوني است كه 

ملكه رنجبر در آنها به ايفاي نقش پرداخته است.

 بوي دالرهاي سعودي
خوانندگان لس آنجلسي را مست كرد

    محمد صادقي
برگزاري كنسرت موسيقي چند خواننده لس آنجلس نشين 
در عربستان س�عودي حتي صداي اپوزيسيون ضدانقالب را 

هم درآورده است. 
عربستان سعودي در راستاي تغییرات فرهنگي و تشبه به دولت هاي 
غربي برنامه اي تحت عنوان » موسیقي بدون مرز« را برگزار خواهد 
كرد. در اين برنامه كه در »العال« برگزار مي شود، قرار است هفت نفر 
از خوانندگان لس آنجلسي كنسرت برگزار كنند. اجراي اين برنامه 
نیز بر عهده سینا ولي اهلل اس��ت كه اين روزها در شبكه »ام بي سي 

پرشیا« وابسته به خاندان سعودي فعالیت دارد. 
عربستان سعودي پس از اعالم پیدا ش��دن نمونه هاي مثبت تست 
كرونا در اي��ران، ورود ايرانیان به اين كش��ور را ممن��وع اعالم كرده 
اس��ت و در میان كش��ورهاي عربي حاش��یه خلیج فارس كمترين 
میزان فارسي زبانان و ايرانیان مهاجر را میزباني مي كند. پیش از اين 
كنسرت هاي موس��یقي خوانندگان خارج نشین در شهرهايي مثل 

دبي در امارات متحده به دلیل رفت و آمد ايرانیان و اقامت تعداد قابل 
توجهي از فارسي زبانان در آن كش��ور همواره برگزار مي شده است 
و حتي تحريف نام خلیج فارس هم سبب نش��د اين افراد از اجراي 
كنسرت در اين كشورها اجتناب كنند. عربستان ولي مي خواهد براي 
نخستین بار میزبان كنسرتي به زبان فارسي باشد، در حالي كه عماًل 
مخاطبي براي آن وجود ندارد.  حضور خوانندگان لس آنجلس نشین 
در اين برنامه س��عودي، در حالي ك��ه برخي از آنان س��ابقه اجراي 
ترانه هايي با مضمون ملي گرايي را داشته اند  تعجب آور است. عربستان 
سعودي سابقه ديرينه اي در دشمني فرهنگي و سیاسي با ايران دارد 
كه نمونه بارز آن تالش براي تغییر نام »خلیج فارس« است. اكنون 
خواننده اي كه ترانه »خلیج فارس« را جزو افتخارات خود مي داند، 
حاضر شده به عربستان برود و اجراي موسیقي داشته باشد! اين اقدام 
باعث اعتراض ايرانیان و حتي اپوزيسیون ضدانقالب شده است. برخي 
از تلويزيون هاي ضدانقالب با انتقاد از رفتار اين خوانندگان آن را باعث 
شرمساري دانسته اند. دولت عربستان با حمايت مستقیم از تروريسم 
تكفیري در منطقه و جنايت هاي متعدد علیه بشريت در كشورهايي 
مانند سوريه، عراق و يمن، پرونده سیاهي در زمینه حقوق بشر دارد، 
با اين وجود پول هاي نفتي اين كش��ور باعث ش��ده تا برخالف همه 
شعارهاي انسان دوستانه و حتي ترانه هاي ملي گرايانه، خوانندگان 
لس آنجلس نشین براي اجراي كنسرت در »العال« به صف شوند تا 
جايي كه س��ینا ولي اهلل مجري سابق صداوس��یما نیز كه اين روزها 
حقوق بگیر سعودي ها شده است، با انتشار توئیتي، از پول گرفتن از 
سعودي ها حمايت مي كند! اين گونه رفتارها به خوبي مي تواند ماهیت 

ضدايراني اين به اصطالح هنرمندان را به نمايش بگذارد.

از تهران تا شام با »تو شهيد نمي شوي«
كت�اب »ت�و ش�هيد نمي ش�وي« 
روايت هاي�ي از حي�ات جاودان�ه 
ش�هيد  ح�رم،  مداف�ع  ش�هيد 
محمودرض�ا بيضاي�ي ب�ا اس�تقبال 
مخاطبان ب�ه چاپ هجدهم رس�يد. 
به گزارش تس��نیم، كتاب »تو ش��هید 
نمي شوي« روايت هايي از حیات جاودانه 
شهید مدافع حرم، ش��هید محمودرضا 
بیضاي��ي از جمله آثار انتش��ارات راه يار 
است كه از س��وي مخاطبان در ماه هاي 
گذشته با اس��تقبال خوبي همراه بوده 
اس��ت. اين اثر اخیراً از س��وي اين ناشر 

به چاپ هجدهم رسید. »تو ش��هید نمي شوي« روايت هاي 
برادر شهید از فراز و فرودهاي يك زندگي با بركت، كودكي و 
نوجواني، مسجد و مدرسه تا دانشگاه و پادگان، تبريز تا تهران 

و از تهران تا شام است. 
در معرفي اين كتاب آمده اس��ت: »محمودرض��ا كه به آرمان 
جهاني امام خمیني)ره( يعني تشكیل حكومت جهاني اسالم 
مي انديشید، مطالعات ديني و سیاسي اش تعطیل نمي شد و با 
زبان عربي و لهجه هاي عراقي و سوري آشنايي داشت. با آغاز 
جنگ در سوريه از سال1390 براي ياري جبهه  مقاومت و دفاع 
از حريم آل اهلل)ع( عازم سوريه ش��د. او در آخرين اعزامش كه 
دي1392 بود، به يكي از ياران نزديكش گفته بود اين سفرش 

بي بازگشت است. 
س��رانجام در 29دي1392 همزمان با س��الروز میالد پیامبر 
اعظم)ص( و امام جعفرصادق)ع( در منطقه »قاسمیه« دمشق 

در مقابله با تروريست هاي تكفیري به شهادت  رسید. 
در يكي از اين خاطرات درج شده در اين كتاب، روحیه شهید 

براي خدمت رساني به محرومان چنین توصیف شده است:

میدان انقالب سر خیابان كارگر جنوبي 
باهم قرار داشتیم. يك پرايد سفید رنگ 
داشت كه آن روز با همان آمد، سوار شدم 
و راه افتاديم س��مت اسالمشهر. همیشه 
مي نشستم توي ماش��ین و بعد روبوسي 
مي كرديم. آن روز موقع روبوس��ي ديدم 
چشم هايش سرخ اس��ت و سر و ريشش 
پر از خاك از زور خواب به سختي حرف 
مي زد، حتي كلمات را اشتباه ادا مي كرد. 
مرتب دستش را مي كشید روي سرش. به 

زور چشم هايش را باز نگه داشته بود. 
گفتم: چرا اينطوري هستي؟

گفت: سه چهار روز است درست نخوابیده ام و خانه هم نرفته ام. 
گفتم: بیابان بودي؟

گفت: آره
مي دانستم دوره آموزش��ي برگزار كرده است، گفتم خب اين 
طوري درست نیس��ت، زن و بچه هم حق و حقوقي دارند. چرا 

خانه نرفته اي؟
- گفت بعضي از اينهاي��ي كه مهمان ما هس��تند )منظورش 
نیروه��اي مقاوم��ت بود( خیلي مس��تضعف هس��تند. طرف 
كاپش��نش را فروخته آمده چطور اينه��ا را ول كنم بروم توي 

خانه بخوابم؟... 
در پشت جلد اين كتاب آمده اس��ت: ماندن در تهران برايش 
به معني ماندن در میانه میدان و برگش��تن به تبريز، به معني 
پشت میز نشیني و از دست دادن فرصت خدمتي بود كه براي 
آن، نیروي قدس را انتخاب كرده بود... بعد از اينكه در تهران، 
تشكیل خانواده داد، در جواب برادري كه به او پیشنهاد كرده 
بود خانواده اش را بردارد و برود تبريز زندگي كند، گفته بود: »تو 

شهید نمي شوي«.

 روايت شهاب حسينی
در »شکرستان« با موضوع »كرونا« 

تهيه كننده مجموعه »شکرستان« از ساخت يك مجموعه 
آيتم دو دقيقه اي از »شکرستان« با محوريت كرونا خبر داد. 
به گ��زارش »مهر«، مس��عود صف��وي تهیه كنن��ده مجموعه 
پويانمايي »شكرس��تان« درب��اره فصل جديد اي��ن مجموعه 
انیمیشن كه نوروز99 روي آنتن شبكه نسیم خواهد رفت، به 
مهر گفت: امسال هم مجموعه »شكرستان« را براي نوروز99 
خواهیم داش��ت و تاكنون حدود 1۷قس��مت از اين مجموعه 

آماده شده است. 
وي اضافه كرد: هم اكنون هم آخرين مراحل میكس و مسترينگ 
روي مجموعه در حال انجام است و چندي پیش دوبله آن نیز به 

پايان رسید و در تدارك تحويل آن به تلويزيون هستیم. 
صفوي با اش��اره به فضاي اين مجموعه و تغییرات آن در فصل 
جديد توضیح داد: كاراكتري اضافه نشده است و محور قصه هاي 
آن مربوط به مباحث روز موضوعات اجتماعي و سالمت است. 
همچنین مثل س��ال گذشته شهاب حس��یني روايت آن را بر 

عهده دارد. 
اين تهیه كننده با اشاره به ساخت يك مجموعه »شكرستان« 
دو دقیقه اي در كنار اين مجموعه گفت: مجموعه دو دقیقه اي 
»شكرستان« نیز در حال ساخت است كه درباره ويروس كرونا 

به تولید مي رسد تا اين مجموعه هم در نوروز به پخش برسد. 
وي اضافه كرد: با سرعت در حال تولید هستیم كه مجموعه هاي 
دو دقیقه اي »شكرستان« را با محور بهداشت به پخش برسانیم. 
صفوي در پايان گفت: اين مجموعه دو دقیقه اي از »شكرستان« 
قرار است در 100قسمت به تولید برسد ولي حدود 15قسمت 

در نوروز با محور كرونا پخش مي شود.

    ديده بان

 فرخ نژاد و تنابنده
 از چيني ها درس بگيرند 

رفتار س��لبريتي هاي چیني و ك��ره اي براي همتاي��ان ايراني 
دست كم در مورد ماجراي شیوع ويروس كرونا مي تواند الگوي 
مناسبي براي برخي همتايان ايراني شان باشد. اين روزها و پس 
از شیوع ويروس كرونا در برخي كشورهاي جهان، سلبريتي ها 
در دو كش��ور چین و كره جنوبي بدون اينكه اق��دام به نق زني 
كنند به ياري دس��تگاه هايي رفته اند كه در خط مقدم مقابله و 
مبارزه با اين معضل هستند. رفتار اين قشر در مقايسه با برخي 
س��لبريتي ها در ايران مي تواند درس آموز باش��د. همین سال 
گذش��ته بود كه حمید فرخ نژاد بازيگر ايراني عنوان كرده بود 
80میلی��ون ايراني فداي يك تار موي پس��رم و اين را بگذاريد 
كنار واكنش هنرمنداني مانند جكي چاون يا كارگردان كره اي 
فیلم اس��كاري »انگل« كه بدون اظهارنظره��اي طلبكارانه و 
عوام فريبانه آنچه از دستش��ان برمي آيد را ب��راي اداي دين به 
جامعه و هموطنانشان انجام مي دهند. هیچ كدام از چهره هاي 
مش��هور در اين كش��ورها در اين وانفس��ا درصدد خودنمايي 
برنیامدند، هیچ كس فرصت را براي كاس��بي و داللي از طريق 
تبلیغ كاال يا دارويي مثاًل شفابخش مهیا نديد. چهره ها در اين 
كشورها نشان دادند كه آرامش و مصلحت جامعه برايشان بر هر 
چیزي رجحان دارد. آنها هم مي توانستند بازار طعنه و كنايه و 
مچ گیري راه بیندازند و از اين طريق با روان جامعه بازي كنند 
اما چنین نكردند. رفتارهاي غیرمسئوالنه قاعدتاً در میان همه 
س��لبريتي هاي ايراني رواج ندارد و صرفاً شلوغ بازي تعدادي از 
اين افراد كه اتفاقاً از سواد و دانش كمتري برخوردارند، فضاي 
جامعه را تحت تاثیر قرار مي دهد؛ افرادي كه درباره هر چیز نظر 
مي دهند و در اين اظهارنظرهاي اغلب غیركارشناس��انه بعضاً 
تحقیرملي و بي ثبات كردن رواني جامع��ه موج مي زند. به ياد 
بیاوريم كه در جريان زلزله دو سال پیش و تنها چند ساعت پس 
از آن فاجعه دردناكي كه روحیه همه ايراني ها را جريحه دار كرد، 
يكي از س��لبريتي هاي وطني از خانه هايي كه صرفاً ديوارشان 
تخريب شده بود به عنوان طويله ياد كرد و بعدها و پس از كشته 
شدن يك روحاني به دست يكي از اراذل همدان معلوم شد كه 
قاتل تحت تاثیر توئیت يكي از همین س��لبريتي ها كه اساس��اً 
ماهیتي دروغ داشت، دست به جنايت زده بود و بعدتر معلوم شد 
آن سلبريتي نیز تحت تاثیر يك سلبريتي ديگر دست به انتشار 
آن توئیت ساختگي زده بود. حاال كه خبر مي رسد در كشورهاي 
ديگر سلبريتي ها به شدت در مقابله با يك معضل ملي مسئوالنه 
عمل مي كنند خوب است كه همتايان ايراني ايشان هم كمي از 

اين مسئولیت شناسي درس بگیرند.

جواد محرمي     يادداشت

    مصطفي شاه كرمي
حجت االس�الم خسروش�اهي از چهره ه�اي 
برجسته حوزه علميه كه از چند روز قبل در قم 
به بيماري كرونا مبتال شده بود، به دليل كهولت 
سن در بيمارستان مسيح دانشوري درگذشت. 
سیدهادي خسروشاهي سالیان متمادي با صفحه 
تاريخ روزنامه »جوان« همكاري داشت. محمدرضا 
كائیني، پژوهشگر تاريخ معاصر و دبیر اين سرويس 
كه آش��نايي ديرينه اي با مرحوم خسروش��اهي 
داشت و بسیاري از مقاالت و خاطرات وي را در اين 
صفحه به چاپ رسانید، به مناسبت درگذشت اين 
انديشمند معاصر متني را در صفحه شخصي اش 
منتشر كرد: »آرام باش، رفتن يك روحاني خدوم 
آن هم با دستي پر از حسنات كه ناراحتي ندارد، 
تنها بگو: اناهلل و اناالیه راجعون!« اين چند كالم را 
زنده ياد استاد سیدهادي خسروشاهي به نگارنده 
گفت، 12س��ال پیش، آنگاه كه س��اعتي پس از 
رحلت استادم زنده ياد آيت اهلل مجتهدي تهراني 
تماس گرفت و اين قل��م را بي تاب يافت و من كه 
ديروز صبِح خود را با ش��نیدن خبر درگذش��ت 
غريبانه اش و با گريه هاي فرزندش آغاز كردم، نه 
در آن زمان توانستم توصیه آن بزرگوار را به گوش 

بگیرم و نه در اين زمان!
كائیني در ادامه مي نويس��د: براي من آش��نايي 
با اس��تاد، مقارن بود با آش��نايي با كتاب! فراوان 
نوشته بود و جذاب و به س��بكي روزآمد و بسیار 
درباره محبوبش س��یدجمال الدين اسدآبادي و 
عجیب آنكه در نزديكي سالمرگ وي بدرود حیات 
گفت! او تا اواس��ط دهه۷0 و به داليلي كه جاي 
ذكر آن نیس��ت، كمتر به گفت وگوي مطبوعاتي 
تن مي داد تا اينكه اين قلم به سماجت دامن وي 
را گرفت و نهايتاً براي گفت و ش��نود هاي فراوان 
با نش��ريات يا صفحات تحت مديري��ت خود در 
مطبوعات، مجابش ساخت و بعد از آن بود كه باب 
مصاحبه هاي او با ديگر نش��ريات نیز مفتوح شد. 
دوستي صمیمانه ما از آن هنگام آغاز شد، همراه با 
ساخته شدن خاطرات بي شمار تا پايان حیاتش. 

اين پژوهش��گر تاريخ در ادامه آورده: »بي ش��ك 
خسروشاهي در بسیاري عرصه هاي مهم و خطیر 
دوران ما، در زمره پیش��روان اس��ت. تالش براي 
نزديكي فرق اس��المي يا دس��ت كم به درآوردن 
ايشان از تضاد، تالش براي پیوند نسل روشنفكر 

و دغدغه مند حوزوي و دانش��گاهي، تالش براي 
رساندن آورده هاي انديشمندان نوگراي اسالمي 
به عالقه من��دان و... الخ. حاصل گرانس��نگ اين 
همه، آثاري پرشمار اس��ت كه تنها ذكر عناوين 
آن، دفتري را فراهم خواهد آورد! واپسین يادگار 
او كتابخانه اي است كه در سالیان آخر حیات، در 
ش��هرك پرديس��ان قم بنا نهاد و مجموعه كتب 
نفیس و كمیاب خويش را- كه در طول مدت عمر 
و از اقصي نقاط جهان گرد آورده بود- بدان اهدا و 
وصیت نمود كه بر آستانه آن دفن گردد. هر چند 
ش��رايط اين روز ها و مرگ تلخي كه از وي سراغ 
گرفت، تحقق اين توصیه را نامقدور ساخت! اين 
مختصر را در ش��رايطي دش��وار به قلم آوردم، از 
اين پس درباره او فراوان خواهم گفت و نگاش��ت. 

خدايش رحمت كند.«
    همه از او به نيکي ياد خواهند كرد

همچنین مؤسسه فرهنگي تحقیقاتي امام موسي 
صدر به مناسبت درگذشت اين شخصیت برجسته 
علمي و فرهنگي با انتش��ار پیام تسلیتي نوشت: 
»استاد سیدهادي خسروش��اهي، پس از عمري 
مجاهدت خستگي ناپذير و در سالروز شهادت امام 
هادي)ع(، جان به جان آفرين تسلیم كرد و قرين 
رحمت الهي شد. آنچه از او برجاي مانده كارنامه اي 
پربار از افتخ��ارات و اقدامات درخش��ان علمي، 
فرهنگي، سیاس��ي و اعتقادي اس��ت كه سختي 
نبودنش را ب��راي اهل علم و تحقی��ق دوچندان 
مي كن��د. روزگاري كه كمتر كس��ي از امام صدر 
براي جوانان و عالقه من��دان مي گفت، او يادنامه 
را به دست انتشار س��پرد و هر زمان كه به حضور 
و راهنمايي اش احتیاج بود، متواضعانه از حاصل 
عمرش بذل و بخشش مي كرد و راه را نشان مي داد 
و از همین روست كه از مشتاقان مكتب اسالم تا 
عالقه مندان مكتب تشیع و از اصحاب دارالتبلیغ تا 

رهروان در راه حق، همه از او به نیكي ياد خواهند 
كرد.« خانواده امام موس��ي صدر نیز به مناسبت 
درگذشت اين محقق و انديش��مند معاصر، پیام 
تسلیتي صادر كرد كه در بخشي از آن آمده است: 
»ارتحال محقق انديش��مند و عالم تاريخ معاصر، 
حضرت استاد سیدهادي خسروشاهي را به خود 
و به جامعه علم و انديشه به ويژه حوزه و دانشگاه 
تسلیت عرض مي كنیم. آثار محققانه و خاطرات 
بديع ايشان از ش��خصیت ها و حوادث سده اخیر 
ش��نیدني و آموزنده و مفید و راهگشاس��ت و نیز 
ابعاد گسترده وجودي و سماحت ايشان را نشان 
مي دهد. بي ترديد فقدان ايشان ضايعه اي عمیق 

براي ايران بلكه جهان اسالم است.«
زنده ياد خسروشاهي از اصحاب نزديك امام موسي 
صدر بود و در برخي از كنفرانس ه��ا امام صدر را 
همراهي كرد. پس از انق��الب نیز درباره زندگي و 
آثار امام موسي صدر و همچنین خاطرات خود از 
اين شخصیت برجسته جهان اسالم بسیار نوشت. 
كتاب هاي »يادنامه امام موس��ي ص��در«، »امام 
موسي صدر مصلح بزرگ اجتماعي« و »خاطرات 
مستند سیدهادي خسروشاهي درباره امام موسي 

صدر« با تألیف و تالش او منتشر شدند. 
     پيام وزير ارشاد 

سیدعباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
نیز با انتش��ار پیامي ضمن تس��لیت درگذش��ت 
حجت االسالم س��یدهادي خسروشاهي محقق، 
نويس��نده و مورخ معاصر كشورمان نوشته است: 
»آن مرحوم كه پرورش يافته خانواده اي آراسته به 
دين، علم و فقاهت بود، در سال هاي مبارزه علیه 
رژيم استبدادي و پس از پیروزي انقالب اسالمي، 
همواره در صدور پیام انقالب و ارتقاي جايگاه دين 

و قرآن در جهان ايفاي نقش نمود.«
حجت االسالم خسروش��اهي در سال 131۷ در 
تبريز در خانواده اي مذهبي ب��ه دنیا آمد. تاريخ 
سه قرن از حیات و كوشش علمي و فقهي اجداد 
وي كه جملگي از علماي بزرگ و فقهاي نامدار 
ايران و عراق در دوران خود بوده اند، اين حقیقت 
را به خوبي روشن مي سازد. تألیفات و آثاري از وي 
به زبان فارسي و عربي )عالوه بر صدها مقاله در 
نشريات اسالمي ايران و جهان اسالم( منتشر شده 
است. مرحوم خسروشاهي پس از پیروزي انقالب 
اسالمي، نخست به مدت دو س��ال نماينده امام 
خمیني)ره( در وزارت ارشاد اسالمي بود، آنگاه 
به سفارت ايران در واتیكان انتخاب شد و مدت 
پنج سال در خارج از كشور به فعالیت پرداخت. 
تأسیس مركز »فرهنگي- اسالمي اروپا« در رم و 
تاسیس ماهنامه اي به زبان انگلیسي »انكوائري« 
و هفته نامه اي ب��ه عربي »العال��م« در لندن- با 
همكاري وزارت ارشاد اسالمي- از آثار اين دوران 
است. تازه ترين اثري كه از اين محقق و انديشمند 
برجس��ته معاصر كشورمان منتش��ر شده، جلد 
بیست و ششم از مجموعه حديث روزگار، مشتمل 
بر خاطرات مس��تند س��یدهادي خسروشاهي 
درباره آيت اهلل سیدعلي خامنه اي )مقام معظم 
رهبري( اس��ت كه در روزهاي پاياني بهمن ماه 
سال جاري از سوي انتش��ارات كلبه شروق قم 

منتشر شده است.

 استاد خسروشاهي 
پژوهشگر و مورخ معاصر درگذشت

وزير ارشاد: مرحوم خسروشاهي در سال هاي مبارزه عليه رژيم استبدادي و پس از پيروزي انقالب اسالمي 
همواره در صدور پيام انقالب و ارتقاي جايگاه دين و قرآن در جهان ايفاي نقش كرد

ب��ا  م��ن  آش��نايي  كائين��ي: 
اس��تاد، مقارن بود با آش��نايي 
با كت��اب! فراوان نوش��ته بود و 
ج��ذاب و درب��اره محبوب��ش 
س��يدجمال الدين اس��دآبادي

ساخت فيلم از خط اول مبارزه با »كرونا«
مدير گروه مس�تند روايت 
فتح خبر داد در صورتي  كه 
وزارت بهداش�ت و مديران 
بيمارس�تان ها هماهنگ�ي 
الزم را ب�ه عم�ل بياورن�د، 
اي�ن موسس�ه، آمادگ�ي 
ثب�ت و ضب�ط بخش�ي از 

حماسه  جامعه پزشکي و پرستاري در مواجهه با ويروس كرونا را دارد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي بنیاد فرهنگي روايت فتح، روح اهلل 
رفیعي مدير گروه مستند روايت فتح از ساخت مستندي از خط اول مبارزه 

جامعه پزشكي با كرونا خبر داد. 
رفیعي با اعالم آمادگي براي ثبت و ضبط حماسه جامعه پزشكي و پرستاري 
در مبارزه با ويروس كرونا گفت: »روايت فتح زماني حماس��ه فرزندان اين 
س��رزمین در مواجهه با دش��من بعثي و متجاوز را به تصور كشید، زماني 
ديگر تصويرگر حماسه فرزندان اين كشور در مواجهه با بحران هايي نظیر 
سیل و زلزله شد و با به تصوير كشیدن ايثار مردم براي ثبت در آينده تمام 
تالش و اهتمام خود را كرد و در زماني ديگر با به تصوير كشیدن حماسه ها 
و جانفش��اني هاي فرزندان غیور و جان بركف در دفاع از حرم و براي رهايي 
ظلم و س��تم به مظلومان منطقه در كنار مجاهدان و مدافعان حرم به ثبت 
و ضبط حماسه هاي فرزندان اين س��رزمین پرداخت، حال روايت فتح اين 
آمادگي را براي ثبت ايثار جامعه پزش��كي و پرستاري كشور در مواجهه با 

بحران ويروس كرونا دارد.«

    مستند 


