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حكمت 366 

عل��م و عمل پیون��دى نزديك 
دارند و كسى كه دانست بايد به 
آن عمل كند، چراكه علم، عمل 
را فراخواند، اگر پاس��خش داد، 

مى ماند، وگرنه كوچ مى كند. 

گ�روه »موني�خ تلوك�س« اع�ام ك�رد، پ�روژه س�اخت 
س�ريال ب�ا موض�وع برج�ام ي�ا تواف�ق هس�ته اي اي�ران 
و غ�رب را ب�ه ص�ورت س�ريالي بلن�د خواه�د س�اخت. 
به گزارش فارس به نقل از سايت گروه تلوكس، توافق هسته اي بین 
قدرت هاي داراي حق وتوي س��ازمان ملل، آلمان و ايران به صورت 
سريال ساخته مي شود. گروه »مونیخ تلوكس« اعالم كرد كه پروژه 
ساخت سريال با موضوع برجام يا توافق هسته اي ايران و غرب را به 

صورت سريالي بلند خواهد ساخت. 
برنامه هسته اي ايران سال هاست تیتر يك رس��انه هاي جهان را به 
خود اختصاص داده است. سال 2۰15 باالخره توافق هسته اي بین 
ايران و غرب در شهر وين به سرانجام رس��ید و اجرايي شد. ايران به 
ناظران اجازه داد تا در اين كشور حاضر شوند، همچنین برخي ديگر 
تضمین ها را پذيرفت، در عوض بسیاري از تحريم ها علیه اين كشور 
برداشته شد تا اينكه »دونالد ترامپ« رئیس جمهور امريكا اعالم كرد از 
توافق هسته اي با ايران خارج مي شود و پس از خروج تمام تحريم هاي 
پیشین را براي ايران بازگرداند. حاال اين اختالف و چالش هسته اي 
ايران به صورت يك سريال در آلمان ساخته مي شود.  همانطور كه 
از سوي گروه »مونیخ تلوكس« اعالم شده »فیلیپ لیِنمان« خالق 
»پايان حقیقت« كارگرداني و نويسندگي اين سريال را بر عهده خواهد 
داشت.  »آنگاه كه كسي به كشتنت برمي خیزد« عنوان اين سريال 
خواهد بود. در روند ساخت اين سريال، نويسندگان و روزنامه نگاران 
مشهور جهان نیز مشاركت خواهند داشت.  تمركز اين سريال بر ظهور 
توافق هسته اي بین قدرت هاي داراي حق وتوي سازمان ملل، آلمان 

و ايران اس��ت. بنابر اعالم اين كمپاني، روايت اين سريال به صورت 
داستاني بوده كه بر اساس رخدادهاي واقعي تحرير شده است.  اين 
سريال به روايت مراحل مختلف مذاكرات هسته اي و جرياني 15ساله 
كه از س��ال 2۰۰۰ تا 2۰15 به طول انجامید مي پردازد و روايتي از 
مذاكرات كشورها و طرف هاي درگیر در مسئله هسته اي ايران است 
كه از زبان افرادي كه لحظه به لحظه در اين رويدادها حضور داشتند و 
از بیم و امید موجود در آن روزها و ديپلماسي بین المللي كه به توافق 
برجام نائل شد، روايت مي شود.  گروه تلوكس در مورد روند ساخت 
اين سريال اعالم كرد: در حال حاضر مذاكراتي با طرف ها و شركاي 
ذينفع در مورد اين پروژه در جريان است. تلوكس تا به  حال فیلم هاي 
تلويزيوني و مستندهايي چون »صحنه جرم« و »نمايش« را تولید 
كرده كه با موفقیت چشمگیري مواجه بوده اند. اين گروه از سال 2۰1۷ 
با همكاري »ايريس پروداكشن« در حال كار روي سريالي تاريخي با 

عنوان »رايزان- بین بهشت و جهنم« هستند. 

آلمان سريالي برجامی مي سازد!
 سريال»آنگاه كه كسي به كشتنت برمي خيزد«  به كارگردانی »فيليپ ليِنمان«  در آلمان

 

 با موضوع برجام ساخته می شود

حامد جعفري تهيه كننده سينما مطرح كرد  

چرا 3 فيلم كودك را همزمان اكران كرديد؟

تاالراصليتئاترشهربازگشاييميشود
پ�س از ۱۱م�اه فعالي�ت ب�راي مرم�ت تئات�ر ش�هر، 
اي�ن مرك�ز نمايش�ي دوش�نبه بازگش�ايي مي ش�ود. 
به گزارش »جوان« به نقل از واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش 
مجموعه تئاترشهر، پروژه طراحي، نصب و راه اندازي تجهیزات 
ماشینري تاالر اصلي تئاتر ش��هر كه در سال رونق تولید ملي به 
دست متخصصان ايراني به سرانجام رسیده است، دوشنبه ساعت 
1۷ با حضور سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رئیس جمهور 
و رئیس بنیاد ملي نخبگان، مقامات عالي رتبه  وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، هنرمندان و اصحاب رس��انه افتتاح خواهد شد.  
پروژه »طراحي، خريد، نصب و راه اندازي تجهیزات ماش��ینري 
تاالر اصلي تئاترش��هر تهران« با كارفرماي��ي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اس��المي از جمله پروژه هاي ملي است كه توسط شركت 
طراحي سیستم و اتوماسیون دانش بنیان »دورعلي« با مديريت 

محمدعلي سلیماني از مرداد ماه سال 139۷ آغاز شد. 

نامزدهايداستانبلندورمانجايزهجالل
معرفيشدند

دبيرخانه جايزه جال آل احمد اس�امي نامزدهاي بخش 
داستان بلند و رمان دوازدهمين دور اين جايزه را اعام كرد. 
به گ��زارش مهر، هیئ��ت داوران بخش داس��تان بلند و رمان 
دوازدهمین دوره  جايزه  ادبي جالل آل احمد، اس��امي شش 

نامزد راه يافته به مرحله نهايي اين بخش را اعالم كرد. 
اسامي مذكور به ترتیب الفبا، به اين ترتیب هستند:

*بي كرانگي به قلم مهدي ابراهیمي المع از نشر نیماژ/ *دور 
زدن در خیابان يكطرفه به قلم محمدرضا مرزوقي از نشر ثالث/ 
*روزها و روياها به قلم پیام يزدانجو از نشر چشمه/ *فوران به 
قلم قباد آذرآيین از انتشارات هیال/ *ما را با برف نوشته اند به 
قلم نسیم توسلي از انتشارات آگه / *وضعیت بي عاري به قلم 

حامد جاللي از انتشارات شهرستان ادب. 

پايانفيلمبرداريفيلمداريوشمهرجويي
فيلمب�رداري فيل�م س�ينمايي »المين�ور« تازه تري�ن 
رس�يد.  پاي�ان  ب�ه  مهرجوي�ي  داري�وش  س�اخته 
به گزارش ايس��نا، »المینور« بیس��ت و هفتمی��ن فیلم بلند 
سینمايي داريوش مهرجويي كارگردان سینماي ايران است 
كه 25شهريور جلوي دوربین رفته بود. مهرجويي، »المینور« 
را پس از شش سال دوري از سینما جلوي دوربین برده است. 
علي نصیريان، پرديس احمديه، سیامك انصاري، بیتا فرهي، 
علي مصفا، مهرداد صديقیان، بهناز جعفري، كاوه آفاق، امراهلل 
صابري، رضا داوودنژاد، ديبا زاهدي، سیامك اديب، محمد رضا 
شهباني نوري، شراره رنجبر، محمد جواد جعفرپور، مهرنوش 
ذوالفقاري، محمد هادي عطايي، مهدي مرتضايي، ياس��من 
كوزه گر، هومن بهزادي، هانا وارسته، سبحان خسروي، احمد 
ياوري، فرهاد ريش س��فیدي، علي بلوردي و فريماه فرجامي 

بازيگران فیلم »المینور« هستند. 

مسعودجعفريجوزاني
ميهمان»سينماگپ«ميشود

»س�ينماگپ«  نشس�ت هاي  سلس�له  جدي�د  دور 
كارگ�ردان  جعفري جوزان�ي  مس�عود  حض�ور  ب�ا 
مي ش�ود.  برگ�زار  هفت�ه  اي�ن  اي�ران  س�ينماي 
به گزارش فارس، دور جديد سلسله نشست هاي »سینماگپ« 
با حضور مسعود جعفري جوزاني كارگردان صاحبنام سینماي 
ايران و جبار آذين منتقد س��ینما، اين هفته دوش��نبه 2۷ آبان 
ماه س��اعت 16 تا 18 در س��الن تماش��اخانه مهر حوزه هنري 
برگزار مي ش��ود.  اين برنامه با موضوع »الزامات س��ینماي ملي 
ايران« پیش بیني ش��ده و میهمان��ان ضمن ارائه س��خنراني و 
گفت و گو، پاسخگوي پرسش هاي حاضران خواهند بود.  برنامه 
»سینماگپ« حوزه هنري با اهدافي همچون: »بررسي ضرورت ها 
و نیازهاي سینماي ايران«، »ارائه ديدگاه ها و نظرات كارشناسان 
و صاحبنظران«، »انتقال تجارب اساتید سینما«، »كالبدشكافي 
چالش هاي مديريت سینما« و... توسط روابط عمومي و محافل 

سازمان سینمايي حوزه هنري طراحي شده است. 
اس��تفاده از اين برنامه براي عموم آزاد اس��ت و عالقه مندان 
مي توانند روز دوشنبه طي ساعت 16 تا 18 در سالن تماشاخانه 

مهر حوزه هنري از آن استفاده كنند. 

مصطفي محمدي     ديده بان

در آيين افتتاحيه چهل ونهمين جشنواره بين المللي فيلم رشد مطرح شد

جشنواره رشد در آستانه 50سالگي متحول مي شود
  سيدمرتضي ذاكر

دبي�ر چه�ل و نهمي�ن جش�نواره بين الملل�ي فيلم  رش�د 
ضم�ن اش�اره ب�ه اينك�ه ت�اش وي�ژه  ب�راي 50س�الگي 
جش�نواره رش�د انج�ام ش�ده از برداش�تن گام اول و بروز 
تح�والت متن�وع در دوره  آت�ي اي�ن جش�نواره خب�ر داد. 
وحید گلستان دبیر چهل و نهمین جشنواره بین المللي فیلم هاي 
علمي، آموزشي و تربیتي  رش��د، در آيین افتتاحیه اين جشنواره 
گفت: امسال با نگاهي توسعه محور، روبه جلو و تحولي، جشنواره 
را آغاز كرديم. تحقق اين نگاه تحولي در كوتاه مدت ممكن نیست 
و به همین جهت تالش ويژه اي را براي 5۰سالگي جشنواره رشد 
آغاز كرديم و گام اول را برداش��تیم كه ان شاءاهلل شكل كامل اين 
تحول را در دوره  آتي جشنواره شاهد باشیم.  او افزود: سند برنامه 
توس��عه ملي آموزش فرصت تازه اي ب��راي ورود فیلم تربیتي به 
فرايند آموزش پیش روي ما قرار داده است. از طرفي، امكان تازه 
فناوري و ضرورت هاي پسااينترنتي اشاعه و ارتباط جشنواره رشد 
را نسبت به ساير جشنواره ها متفاوت مي كند. اين موضوع مي تواند 
ما را وارد دوره اي تازه كند. از زاويه ديگر ضرورت ايجاد بازار فیلم 
آموزشي كه يكي از ضرورت هاي مغفول سال هاي گذشته است، 
سبب شد تا ما به سمت تحقق اين موارد حركت كنیم و گام اول را 
برداشته ايم.  دبیر چهل و نهمین جشنواره فیلم رشد، ضمن اشاره 
به رشد آموزشي جشنواره در اين دوره اظهار داشت: يكي از اتفاقات 
ويژه اين جشنواره، كارگروه طراحي آموزشي است كه قبل از ورود 

فیلم ها به داوري تشكیل شده است، به اين معني كه اگر بخواهیم 
يك وجه تمايز در فیلم آموزشي- در مقايسه با ساير فیلم ها- در 
نظر بگیريم، براي فیلم آموزشي به عنوان يك رسانه بینارشته اي، 
طراحي آموزشي صورت مي گیرد.  او ادامه داد: از آنجايي كه اين 
طراحي آموزشي ضرورتاً براي فیلم هايي كه در جشنواره حضور 
دارند، صورت نگرفته اس��ت، ما در اين كارگروه تالش كرديم تا 
بخشي از اين طراحي آموزشي را صورت دهیم.  گلستان عنوان كرد: 
امسال براي اولین بار در هفت مدرسه نمايش آزمايشي انجام شد 
و براساس بازخوردي كه از دانش آموزان گرفتیم، شكل و محتواي 
سانس هاي مربوط به دانش آموزان تغییر جدي و جذابي كرد. در 
عین حال دفترچه اي آماده شده كه به معلمان كمك مي كند تا قبل 
از حضور دانش آموزان در سالن هاي نمايش فرايندهاي آموزشي را 
انجام دهند، به عبارتي ما به سمت تكمیل فرايند آموزشي رفته ايم.  
او تأكید كرد: بیش از 24۰مركز شامل 4۰مركز به صورت سالن 
نمايش ثابت و 196سالن نمايش سیار در ش��هر تهران و حدود 
21سالن نمايش ثابت در شهرستان ها و 4۰سالن نمايش سیار در 
شهرستان هاي تهران به پخش فیلم ها مي پردازند. اين جشنواره از 
24 آبان تا ارديبهشت 1399 در همه استان ها ادامه خواهد داشت  
و هزارو4۰۰سالن آثار را نمايش مي دهند. پنج نشست علمي داريم 
كه در ايام جشنواره برگزار مي شود و خروجي آن تبديل به ضمن 
خدمت براي فرهنگیان مي شود. سه كارگاه آموزشي هم در حاشیه 

برگزاري جشنواره برگزار مي شود. 

 مصطفي رحماندوست
 دبير جايزه كتاب ماه و سال كانون پرورش فكري شد

نويس�نده  و  ش�اعر  رحماندوس�ت  مصطف�ي 
نام آش�نا با حك�م مديرعامل كان�ون پ�رورش فكري 
ك�ودكان و نوجوان�ان به عن�وان دبي�ر »جاي�زه كتاب 
م�اه و س�ال ك�ودك و نوج�وان« منص�وب ش�د. 
به گزارش مهر، فاض��ل نظري مديرعام��ل كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان اين حكم را به پیش��نهاد شوراي 
سیاستگذاري اين رويداد امضا كرده و برگزاري جايزه كتاب 
ماه و سال را فرصت ارزش��مندي دانسته است كه عالوه بر 
ارزيابي دقیق و كارشناسي كتاب هاي حوزه كودك و نوجوان 
امكان معرفي و حمايت از آثار فاخر و هويت بخش اين حوزه 

را فراهم مي سازد. 

وي همچنین در اين حكم اظهار امیدواري كرده است تا با 
بهره مندي از ظرفیت هاي عظیم دانش و تجربه گرانسنگ 
نويسندگان، شاعران  و ناشران كتاب و توجه به ارزش هاي 
فرهنگ اصیل ايراني و اس��المي و مالحظه سیاس��ت ها و 
جايگاه فرهنگي كانون، در مسیر اجراي سیاست هاي شوراي 
سیاستگذاري اين جايزه ادبي و جريان سازي و اعتالي آثار 
ادبي حوزه كودك و نوجوان گام هاي مؤثري برداشته شود. 
»جايزه كتاب ماه و سال كودك و نوجوان« قرار است از سوي 
كانون و با هدف ايجاد بس��تر مناسب جهت ترويج فرهنگ 
كتاب و كتابخواني و معرفي كتاب هاي برگزيده حوزه كودك 

ونوجوان و حمايت از ناشران اين حوزه برگزار شود. 

تهيه كننده انيميشن هاي سينمايي »ش�اهزاده روم« و فيلشاه 
و مدي�ر عامل هنرپوي�ا در يادداش�تي ب�ه اكران همزمان س�ه 
فيلم ك�ودك و نوج�وان در س�ينماهاي كش�ور اعت�راض كرد. 
در بخشي از يادداش��ت حامد جعفري در اعتراض به اكران سه فیلم 
كودك آمده است: »آخرين ساعات 22 بهمن 96 از تلخ ترين شب ها 
براي همه اعضاي خانواده هنرپويا بود، زماني كه رس��ول صدرعاملي 
و محمدرضا فروتن، داوران جش��نواره فیلم فج��ر در برنامه هفت به 
صراحت اعالم كردند كه فیلشاه را اصاًل نديده اند، چه برسد به اينكه 
بخواهند آن را مورد داوري قرار دهند.  آن روز س��ؤال مهمي ذهن ما 
را درگیر كرده بود: چرا برخي مديران س��ینمايي موفقیت فیلشاه را 
نمي خواستند؟ اگر قرار بود اين فیلم كودك ناديده گرفته شود، پس 
چرا دبیر جشنواره اصرار به حضور فیلشاه درجشنواره فجر داشت؟ چرا 
خودشان فیلشاه را در بخش مسابقه قرار دادند، ولي بعد از آن تالش 
كردند كه نه در جش��نواره به درس��تي نمايش داده شود و نه توسط 
هیئت داوران ديده شود؟ چرا با انیمیشني كه براي سینماي ايران از 

لحاظ فني دستاوردي بزرگ به حساب مي آمد و بعدها در گیشه لقب 
پرفروش ترين و پرمخاطب ترين انیمیشن و فیلم كودك سال سینما 

را از آن خود كرد، اينگونه رفتار كردند؟
حاال اي��ن روزها خبر اك��ران همزمان س��ه فیلم ك��ودك و نوجوان 
)بنیامین، تورنادو و منطقه پرواز ممنوع( در سینماها برايمان يادآور 
همان رفتاري اس��ت كه برخي از مديران و اهالي س��ینما با فیلشاه 
داشتند. همان سنگ هايي كه برخي مديران سینمايي با سوءاستفاده 
از سمت هايشان بر سر راه موفقیت ما در اكران قرار مي دادند، بر سر 
راه س��ه فیلمي قرار گرفته كه اگر در رقابتي ناجوانمردانه واردش��ان 
نمي كردند، فارغ از محتوايشان مي توانستند فروش بهتري در گیشه 
داشته باشند. هر چند سهم شوراي صنفي نمايش در اين قصور و جفا 
در حق سینماي كودك و نوجوان بیش از ديگران است اما نبايد نقش 
سازمان سینمايي و مديران سینمايي را كه وظیفه نظارتي در اين بین 
دارند را ناديده بگیريم.  س��ینماي مهم و استراتژيك كودك نیازمند 
تصمیم گیري ها و اقدامات درست و اساسي است و نمي توان فقط با 
شعار حمايت و اقدامات نمايشي كمكي به آن كرد. سینماي كودك 
نیازمند حامیان جدي و دلسوز بیش��تري در بدنه مديريتي و صنفي 
سینماس��ت. نیاز به وجود دفتر پخش تخصصي، سرگروه سینمايي 
مس��تقل و حضور يك نماينده ويژه در ش��وراي صنفي نمايش براي 
سینماي كودك و نوجوان حاال بیشتر از قبل احساس مي شود؛ نیازي 
كه پاسخ شفاف مديران سینمايي به آن نش��ان مي دهد كه آيا واقعاً 
مي خواهند سینماي كودك و نوجوان در كشور قوت بگیرد يا نه؟ آيا 
اصاًل براي سالم سازي محتوا و تسهیل حضور خانواده ها و كودكانشان 

در سینما اهمیتي قائل هستند يا خیر؟«

  زينب امجديان
كت�اب »يك روز بع�د از حيران�ي« ديروز با 
حضور خانواده شهيد مدافع حرم محمدرضا 
دهقان  اميري و فاطمه س�ليماني نويسنده 
كتاب و جمعي از دوس�تان ش�هيد در كنار 
م�زارش در امام�زاده علي اكب�ر)ع( چيذر 
رونمايي شد و قرار است امروز نيز در دومين 
گردهمايي معرفي كتاب بس�يج دانشكده 
حقوق دانشگاه شهيد بهشتي مورد تقدير 
قرار گيرد. »دهقان اميري«20ساله در آبان 
94 به عنوان بسيجي تكاور راهي سوريه شد 
و در عمليات محرم در حومه حلب به شهادت 
رسيد. »محمدرضا« دانش آموخته دبيرستان 
عل�وم و معارف اس�امي امام ص�ادق)ع( و 
دانشجوي سال س�وم فقه و حقوق اسامي 
در مدرسه عالي شهيد مطهري بود. فاطمه 
سليماني ازندرياني نيز دانش آموخته رشته 
اقليم شناس�ي اس�ت كه مي گويد ش�غل و 
حرفه اصلي من نويسندگي است و نوشتن 
كتاب اولين اولويت من اس�ت اما عاقه اي 
به زندگينامه نويسي ندارم ولي وقتي خانم 
طوس�ي مادر اين ش�هيد مدافع حرم با من 
تماس گرفت و پيشنهاد داد تا زندگي فرزند 
شهيدش را بنويسم، نتوانستم پاسخ منفي 
بدهم. ب�ه بهانه رونمايي از كتاب�ش با وي به 

گفت وگو نشستيم. 
 كت�اب »ي�ك روز پ�س ازحيراني« 
اولين تجربه شما در نويسندگي بود 

يا تجربه ديگري هم داشتيد؟ 
كتاب يك روز بعد از حیراني، شش��مین كتاب 

من است. من در واقع داستان  نويس هستم نه زندگینامه  نويس. دو مجموعه 
داستان اجتماعي با نام  هاي »خاكستري يك كابوس« و »رِد سرخ جامانده 
بر فنجان« دارم كه اولي را نشر كتاب نیس��تان و دومي را انتشارات شهید 

كاظمي منتشر كرده است. 
 آشنايي شما با شهيد محمدرضا دهقان اميري چگونه شكل 
گرفت؟ خودتان سراغ اين س�وژه رفتيد يا به شما پيشنهاد 

شد؟
من تنها يك كلیت درباره شهداي مدافع حرم مي دانستم و به جز شهید 
حججي تقريباً هیچ   كدام را نمي  شناختم. يكي از دوستان من عالقه زيادي 
به شهید دهقان داشت و چند باري درباره  اش برايم صحبت كرده بود، از 
اين رو يك آشنايي خیلي جزئي با شهید پیدا كردم تا اينكه يك روز خانم 
طوسي، مادر شهید با من تماس گرفت و خودش را معرفي كرد و پیشنهاد 
نوش��تن كتاب را به من داد. من قباًل هم چندبار پیشنهاد مشابه دريافت 
كرده بودم ولى چون عالقه  اي به زندگینامه نويسي ندارم قبول نكرده بودم 
اما اين  بار نتوانستم پیشنهاد مادر شهید مبني بر نگارش كتاب براي فرزند 
شهیدش را نپذيرم، چون مادر شهید به گفته خودش خیلي   وقت بود دنبال 
يك نويسنده براي كتاب مي  گش��ت. با اينكه افراد زيادي تمايل داشتند 
تا اين كتاب را بنويسند اما قسمتشان نشد. مادر شهید مي گفت: در حرم 
امام حسین)ع( دعا كردم كه خداوند يك نفر را سر راهم قرار بدهد و بعد 
با راهنمايي چند نفر با انتشارات كتاب نیستان تماس گرفته و انتشارات 

نیستان من را معرفي كرده بود. 
 براي نگارش كتاب چه اسنادي در اختيار شما قرار گرفت؟!

مصاحبه   با دوس��تان و خانواده ش��هید انجام ش��ده بود، ولي براي تكمیل 
اطالعات چند گفت وگوي كوتاه با خانواده و همرزمان شهید داشتم. به عالوه 
اين مصاحبه  ها فیلم  هايي كه از صدا و سیما پخش شده بود  در تمام اتفاقات 
كتاب به صورت مستند روايت شده است. تنها بخشي كه تخیل در آن نقش 

داشت، مخاطب قرار دادن شهید بود. 

 به عنوان نويس�نده كتاب و ب�ا توجه به 
آش�نايي ويژه شما با ش�هيد دهقان فكر 
مي  كنيد چ�ه عوامل�ي در ش�كل  گيري 
شخصيت ديني و انقابي ايشان بيشترين 

نقش را داشته است؟
به نظر من اولی��ن و مهم  ترين عام��ل خانواده 
بوده است. مادر شهید دهقان خواهر دو شهید 
هس��تند. همین باعث آش��نايي او با فرهنگ 
ش��هادت ش��ده اس��ت. فعالیت  هاي فرهنگي 
خان��واده، )روضه  هاي خانگي م��ادر و فرزند(، 
اردوهاي راهیان نور، محیط تحصیل و اردوهاي 
جهادي و مطالعه و فضاي مجازي درشخصیت 
ديني و جهادي ش��هید دهقان تاثیر به سزايي 

داشت. 
    مطالعه اين كتاب را براي نسل  هاي جوان 
كشور چقدر ضروري مي  دانيد؟ مهم ترين 
پيام ي�ا پيام  ه�اي كتاب براي اين نس�ل 

چيست؟
ش��هید دهقان در يك خانواده مذهبي بزرگ 
شده و تفكرات مذهبي و انقالبي داشت اما ظاهر 
و رفتار و خواسته هايش كاماًل شبیه جوان  هاي 
امروزي بوده اس��ت، حتي ب��ه خاطر ظاهرش 
همیشه در مدرسه توبیخ مي  شد. شلوار جین و 
موهاي مدل خامه  اي، آن هم در مدرسه فرهنگ 

و معارف امام صادق)ع(. 
من فكر مي كنم خواندن اي��ن كتاب هم براي 
جوان  ها و هم ب��راي پدر و مادرهايش��ان الزم 
اس��ت. آنها بايد بدانند كه شهداي مدافع حرم 
زمیني هستند، جوان هايي با همین دغدغه ها 
و مش��كالت جوانان ام��روزي؛ جوان هايي كه 
براي خودشان هدف تعیین كردند و در نهايت در اين مسیر عاقبت به خیر 

و شهید شدند. 
 فكر مي  كنيد ادبيات چق�در مي  تواند در اي�ن فضاي جامعه 

تأثيرگذار باشد؟
من اين سؤال را به گونه ديگري پاسخ مي دهم. بعضي معتقد هستند كه مثاًل 
رمان خواندن يك كار بي خود و بي فايده است اما من خودم شخصاً با خواندن 
رمان كلي به معلوماتم اضافه شده است. مثل عقايد مذهبي اقوام مختلف، 
فرهنگ و س��نن ملت  ها، معماري و... به عالوه اثرات روحي و روانشناسانه، 

بنابراين ادبیات يكي از مهم ترين بازوهاي اثرگذار در فضاي جامعه است. 
 عملكرد فعاالن فرهنگي را در ايجاد وضعيت كنوني جامعه، چه 

اندازه تأثيرگذار مي  دانيد؟
به نظر من عدم عملكرد فعاالن فرهنگي در ايجاد وضعیت كنوني جامعه قطعا 
اثرگذار است. فعالیت  هاي فرهنگي اغلب يا فقط در حد يك شعار باقي مانده 
يا براي دريافت و خرج كردن بودجه به كار برده مي شود. فعاالن فرهنگي اگر 

درست و هدف  دار كار مي  كردند، قطعاً جامعه بهتري داشتیم. 
 به عنوان نويسنده ادبيات دفاع مقدس خاطرات جنگ براي 

شما شيرين است يا تلخ؟
من خودم را نويسنده ادبیات دفاع مقدس نمي  دانم ولي به عنوان يك ايراني، 
به نظرم دفاع مقدس آمیخته  اي از تلخي  ها و شیريني  هاست. شايد تلخي كمي 
بیشتر باشد ولي خالي از شیريني هم نیست. مثل پیروزي و فتوحات نظامي و 

بیشتر از همه همبستگي مردم باهم. روايت اينها حالوت خاصي دارد. 
 و سوال آخر اينكه چرا اين نام را براي كتاب انتخاب كرديد؟

بعد از پیشنهاد مادر شهید من سردرگم بودم كه چرا بايد همه اتفاقات طوري 
رقم بخورد كه نوشتن اين كتاب قسمت من بشود، مدام با خود شهید واگويه 
مي  كردم. بعد تصمیم گرفتم افكارم را روي كاغذ بیاورم. چند خطي نوشتم: 
»يك روز بعد از تماس خانم طوسي با من، در واقع يك روز بعد از حیراني! و 

اينگونه شد كه نام كتاب شد »يك روز بعد از حیراني.«

گفت وگوي »جوان« با فاطمه سليماني نويسنده كتاب »يك روز بعد از حيراني« 

خواندناينكتاببرايجوانها
وپدرومادرهايشانالزماست

رئيس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:
مكانهايفعالدرانتشاركتابقاچاقپلمبميشوند

ك�ه  انب�ار  ي�ك  و  صحاف�ي  ي�ك  كش�ف  از  حس�ن پور  هوم�ان 
داد.  خب�ر  مي كردن�د،  فعالي�ت  كت�اب  قاچ�اق  زمين�ه  در 
رئیس اتحاديه ناشران و كتابفروش��ان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
درباره كش��ف كتاب هاي قاچاق گفت: تاكنون در دو مرحله، كتاب هاي قاچاق 
كشف شده اس��ت؛ در مرحله نخس��ت يك صحافي را پیدا كردند كه كتاب هاي 
قاچاق را منتشر مي كرد. كتاب هاي اين صحافي كه توسط گروه صیانت انجمن 
ناشران و كتابفروشان كشف شد به اندازه دو وانت كتاب بود اما وقتي بیشتر جست 
و جو كردند به يك انبار كتاب رس��یدند كه به اندازه شش وانت نیسان كتاب در 

اين انبار كشف شد. 
او با بیان اينكه كتاب هاي قاچاق در كش��ور چاپ مي شود، بیان كرد: كتاب هاي 
قاچاق كشف شده درباره تمام موضوعات نوشته شده بودند، در بین آنها كتاب هاي 
ناشران ديگر كه به صورت قاچاق منتشر مي شوند و كتاب هاي مجاز و غیر مجاز 
هم ديده مي شود. قطعاً كشف و برخورد با قاچاق كتاب ادامه خواهد داشت. اگر در 
مقطعي از سال گذشته تاكنون قاچاق كتاب مسكوت مانده بود به دلیل اين بود كه 

مي خواستیم سرشاخه هاي قاچاق كتاب را در كشور شناسايي كنیم. 
رئیس اتحاديه ناشران و كتابفروشان ادامه داد: تا زماني كه قاچاق كتاب در كشور 
ادامه دارد كشف و مبارزه با آن هم در انجمن ناشران و كتابفروشان ادامه خواهد 
داشت، مكان هايي كه كتاب قاچاق را منتشر مي كنند با احكام قوه قضائیه به طور 
كامل تخلیه يا پلمب مي شوند. هماهنگي در زمینه برخورد با قاچاق كتاب با قوه 
قضائیه وجود دارد. اگر احكامي كه براي قاچاق كتاب صادر مي شود مشخص تر و 

جدي تر شود، بازدارندگي اين احكام بیشتر مي شود. 

    دريچه


