
حكمت

  | روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 6201 |  ش��نبه 18 اردیبهش��ت  1400 | 25 رمض��ان 1442 |  اذان ظه��ر: 13:01 | 
غروب آفتاب: 19:57 | اذان مغرب:17: 20 | نیمه شب شرعی:00:13 |      اذان صبح فردا: 04:28 | طلوع آفتاب فردا: 06:04 |

نما | حسین    کشتكار روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
صاحب امتياز: پیام آوران نشر روز

مد    يرعامل و مد    ير مسئول: عبد    اهلل گنجي
سرد    بير: غالمرضا صاد    قیان

آد    رس: تهران، خیابان شهید     مطهري 
تقاطع میرزاي شیرازي، پالك 384

سازمان آگهی ها:  88341654
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

توزيع: شركت نشر گستر امروز 88862194 
چاپ تهران: چاپخانه روزنامه جوان

www.javanonline.ir

به مناسبت درگذشت شاعر پيشكسوت مطرح شد

تجلي بي قراري، شيفتگي و ارادت به اهل بيت)ع( در شعر آهنين جان

مس�ئول دفتر نهاد نمايندگي مق�ام معظم رهبري در دانش�گاه هاي 
خوزس�تان گفت: بي قراري، ش�يفتگي و ارادت به اه�ل بيت)ع( به 
ويژه ام�ام علی)ع( در ش�عر قاس�م آهنين جان تجلي يافته اس�ت. 
قاسم آهنین جان شاعر خوزستاني سه شنبه شب پس از تحمل يك دوره 
بیماري در اهواز درگذشت. مراسم تشییع و خاكسپاري زنده ياد آهنین جان 

)16 ارديبهشت ماه( در قطعه هنرمنداِن بهشت آباد اهواز برگزار شد. 
قاسم آهنین جان كه از شاعران مطرح خوزستان بود، در تاريخ 26شهريور 
133۷ در شهر اردبیل متولد شد اما بزرگ شده  اهواز بود. او فعالیت جدي 
خود را در زمینه ادبیات از اواخر دهه 136۰ با انتشار شعرهايش در مجله 
»دنیاي سخن« آغاز كرد. از آثار آهنین جان مي توان به »ذكر خواب هاي 
بلوط«، »ش��اعر م��رگ خوي��ش مي داند«، »خون و اش��راق ب��ر ارغوان 
جوشن ها«، »بخت تاريك در آفاق بنفشه و پروانه«، »گلي براي غريبان تا 

همیشه« و »برق رگ ها بر پوالد دريا« اشاره كرد. 
مس��ئول دفتر نهاد نمايندگ��ي مقام معظ��م رهبري در دانش��گاه هاي 
خوزستان درباره اين ش��اعر به ايبنا گفت: در طول آشنايي با آهنین جان 

چند خصوصیت بارز در ايش��ان ديدم كه يكي از اين خصوصیات عشق و 
ارادت به اهل بیت)ع( به ويژه امیر مؤمن��ان علي)ع( بود كه با بي قراري و 
شیفتگي از آنان س��خن مي گفت. ويژگي ديگر اين ش��اعر فرزانه، ارادت 
عمیق به ش��هداي دفاع مقدس، مدافع حرم و  عواطفش نس��بت به حاج 

قاسم سلیماني بود. 
سیدمحسن شفیعي، مديركل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
خوزس��تان نیز متواضع بودن، مهرباني، عطوفت و صمیمیت آهنین جان 
نسبت به جوانان و حل مشكالت آنان را از ديگر خصوصیات برجسته اين 

شاعر برشمرد. 
وي با بیان اينك��ه آهنین جان ش��عر خیلي قوي و باكیفیتي داش��ت كه 
محصول تجربیات جدي شاعرانه اش در طول زمان بود، تأكید كرد: ايشان 

روحیات بسیار منعطف و حال مهرباني داشت. 
وحیدكیاني كه خود دس��تي بر آتش دارد و از ش��اعران خوزستان است، 
عنوان كرد: آهنین ج��ان از دو مؤلفه همزمان برخوردار بود؛ يكي بس��یار 
توانمند و با اقتدار بودنش كه كنش��گران ادبیات ايران نگاه جدي به شعر 
ايش��ان دارند و ديگری مهرباني اش ك��ه زبانزد و مثال زدن��ي بود. اين دو 
ويژگي در كناِر هم مهم ترين خصوصیاتي بود كه در اين ش��اعر برجسته 

وجود داشت. 
وي اضافه كرد: افتخار مي كنم كه همواره در طول س��الیاِن اخیر، همنوا 
با ايشان و در تالش مشترك با ديگر دوس��تان توانستیم حال بهتري در 

مقیاس توانمان برايش فراهم كنیم. 
 محمد جوروند، مديركل فرهنگ و ارشاد اس��المي خوزستان نیز گفت: 
يكي از ويژگي هايي كه به يقین در عالم آخرت دستگیِر قاسم آهنین جان 
مي شود، ارادت و توسلش به اهل بیت)ع( و تجلي عشق ائمه اطهار)ع( در 

شعرش ايشان است. 

خاطرات رضا ايرانمنش از ساليان همراهي با »شهيد سليماني«

 دوست داشتم نقش جانباز شيميايي »از كرخه تا راين« را 
من بازي كرده بودم 

 رشد نفرت از رژیم صهیونیستی 
در میان سلبریتي هاي غربي 

 بسياري از چهره هاي شاخص دنياي هنر بالفاصله پس از اعالم حمايت از مردم فلسطين
 با حمله سنگين البي صهيونيستي روبه رو شدند

???????     

     خاطره

   محمد صادقي
آرمان هاي فلسطين و بحث نقض آشكار حقوق 
بشر در سرزمين هاي اشغالي، عالوه بر مسلمانان 
جهان، نظر بسياري از ستاره هاي غربي دنياي 
هنر را نيز به خ�ود جلب كرده و در س�ال هاي 
گذشته، بارها اظهارنظرهاي سلبريتي هاي دنياي 
سينما، موس�يقي و ورزش در حمايت از مردم 
فلسطين و نفي اشغالگري، خبرساز شده است. 
چهره هاي هنري متعددي در سال هاي گذشته به 
رغم فشار هاي سنگین البي صهیونیستي كه در 
صنعت سرگرمي جهان نفوذ قابل توجهي دارند، 
به حمايت از مردم مظلوم فلس��طین برخاس��ته 
و خواس��تار آزادي فلسطین از اش��غال شده اند؛ 
افرادي كه بعضاً به دلیل اي��ن نوع موضع گیري با 
تهديد و حتي بايكوت مواجه شده اند. شايد جالب 
باشد، اما در فهرست هنرمنداني كه با فلسطین و 
فلسطیني ها اعالم همبستگي كرده اند، نام افرادي 
ديده مي شود كه اغلب به عنوان نماد صنعت سینما 
يا موسیقي شهرت جهاني دارند. در ادامه نام چند 
تن از اين اف��راد كه به مناس��بت هاي مختلف در 
رد وحشي گري اس��رائیل موضع گیري كرده اند و 

واكنش صهیونیست ها به آنها را خواهید ديد. 
    رابرت دنيرو

رابرت دنیرو، بازيگر سرش��ناس هالیوود در زمان 
جنگ غزه اظهارات تندي علیه حمايت امريكا از 
اسرائیل بر زبان راند. او گفت: مقصر اصلي اين ماجرا 
امريكاست؛ مطمئن باشید اگر امريكا از اسرائیل 
حمايت نمي كرد، تل آويو هرگز جرئت دست زدن 

به چنین اقدامي را نداشت. 
    خاوير باردم و پنه لوپه كروز

جنگ غزه باعث شد تا دو تن از ستارگان سینماي 
غرب يعني »خاوير باردم« و همسرش»پنه لوپه 
ك��روز« با امضاي طوم��اري به حماي��ت از مردم 
فلس��طین بپردازن��د. در اين طومار ك��ه بیش از 
۷۰هنرمند اسپانیولي زبان آن را امضا كرده بودند، 
حمله اسرائیل به غزه، نسل كشي عنوان شده بود 
و امضاكنندگان خواستار محكومیت اين حمله از 
سوي اتحاديه اروپا شدند. اين كار با هجمه سنگین 

البي صهیونیستي به اين زوج همراه شد، ولي باردم 
بر موضع خود پافشاری كرد و اسرائیل را عامل قتل 
كودكان بي گناه دانست. كروز و باردم، اين اقدام 

خود را درخواست براي صلح عنوان كردند. 
    جان استوارت

يكي از مشهورترين ش��ومن هاي امريكايي، جان 
اس��توارت نام دارد. مجري برنامه مشهور »ديلي 
شو« نیز به دلیل حمايت از فلسطین و درخواست 
براي جلوگیري از حمله اسرائیل به فلسطیني ها با 
انتقادهايي از سوي محافل صهیونیستي در امريكا 

روبه رو شده است.
    زين مالك

خواننده مشهور و سلبريتي انگلیسي »زين مالك« 
در توئیتر با انتشار هشتگ فلسطین را آزاد كنید، 
با حمله صهیونیس��ت ها مواجه ش��د. مالك كه 
مصري االصل است بعد از انتشار آن توئیت از سوي 
گروه هاي تندرو صهیونیست به مرگ تهديد شد. 

    راجر واترز
يكي از سرشناس ترين هنرمندان حامي فلسطین، 
راجر واترز خواننده گروه »پینك فلويد« است. او در 
سال هاي گذشته به انحاي مختلف از فلسطیني ها 
حمايت و از صهیونیس��ت ها اع��الم انزجار كرده 
است. او در س��ال 2۰۰6 به درخواست گروه هاي 
حامي فلسطین، كنسرتش در تل آويو را لغو كرد و 
بعد از آن در سال 2۰1۰ آهنگي را منتشر و آن را به 
مردم فلسطین تقديم كرد. اين خواننده همچنین 
با »آپارتايد« خواندن اس��رائیل، اشغالگري رژيم 

صهیونیستي را وحشیانه عنوان كرد. 
    بنكسي

كسي از عالقه مندان هنرهاي تجسمي نیست كه 
بنكسي را نشناسد؛ هنرمند خیاباني مرموز كه با 
آثار انتقادي بر ديوارهاي شهر شهرتي فراگیر پیدا 
كرده است. هنوز كسي نامش را نمي داند اما هر از 
چند گاهي موضوعات مهم او را دس��تمايه خلق 
آثاري تأثیرگذار مي كند. او به موضوع فلسطین هم 
پرداخته است، البته به شیوه مخصوص خودش. 
بنكسي در كنار نقاش��ي هايش روي ديوار حائل 
كرانه باختري، هتلي هم تأسیس كرده است. هتلي 

متفاوت به نام »Off Walled The« كه  فقط 
چهار متر از ديوار بتني در كرانه باختري فاصله دارد 

و تمام اتاق هاي آن منظره اي رو به ديوار دارند. 
     جي كي رولينگ

رولینگ، نويسنده مشهور مجموعه »هري پاتر« 
نیز از جمله هنرمنداني اس��ت كه در س��ال هاي 
گذشته به حمايت از فلسطیني ها پرداخته است. 
وي در سال 2۰15 بیانیه اي را منتشر كرد كه در 
آن با اشاره به بي عدالتي ای كه اسرائیل نسبت به 
فلسطیني ها اعمال مي كند، خواستار پاسخگويي 

دولت اسرائیل نسبت به اين وحشي گري ها شد. 
    راسل براند

راسل ادوارد براند، بازيگر و كمدين انگلیسي نیز 
از جمله هنرمنداني است كه ماجراي حمايت او 
از فلسطیني ها شهرت دارد. براند خواستار تحريم 
كاالهاي اسرائیلي شد و همین موضع باعث شد 
در امريكا به يهودي ستیزي متهم شود، البته او در 

يادداشتي اين اتهام را رد كرد. 
    منال عيسي 

منال عیسي، بازيگر لبناني با اقدامي كه در حمايت 
از مردم فلسطین انجام داد به يكي از خبرسازترين 
هنرمندان حاضر در هفتاد و يكمین دوره جشنواره 
»كن« تبديل شد. او با پالكاردي كه در آن نوشته 
شده بود »حمله به مردم غزه را متوقف كنید« روي 
فرش قرمز جشنواره حاضر ش��د، اين اقدام باعث 
شد كه عیسي از جايزه بهترين بازيگر زن آن سال 
دور ش��ود، اما خاطره اقدام شجاعانه اش در تاريخ 

جشنواره كن باقي بماند. 
    ناتالي پورتمن

»ناتال��ي پورتم��ن« بازيگر يهودي سرش��ناس 
هالیوود و متولد فلسطین اشغالي، چندي پیش 
در جريان گفت وگو ب��ا يك رس��انه عربي قانون 
»كشور ملي يهود« در پارلمان رژيم صهیونیستي 
را نژادپرس��تانه و اش��تباه توصیف كرد. پورتمن 
حتي جايزه جنسیس 2۰18 كه از سوي اسرائیل 
به ش��خصیت هاي برتر يهودي اهدا مي ش��ود و 
يك میلی��ون دالر ارزش دارد را رد ك��رد. او گفته 
بود: »متأس��فانه زندگي مردم و حیات شخصي 
آنها به تصمیم سیاس��تمداران وابسته است. من 
امیدوارم همگان براي مردم و همسايگانشان عشق 
و محبت فراهم و شرايطي را ايجاد كنند كه همه 

باهم زندگي كنند.«
    ديگر حاميان فلسطين

در میان هنرمندان افرادي مانند »س��لنا گومز« 
و »ريحانا« بالفاصله بعد از انتش��ار پس��ت هاي 
حمايت از فلسطین با حمله صهیونیست ها مجبور 
به عقب نشیني شدند، چند تن ديگر نیز وادار به 
تعديل مواضع ضداسرائیلي شدند كه نشان دهنده 
میزان نفوذ البي هاي صهیونیستي در مناسبات 
اقتصادي دنیاي هنر در غرب اس��ت. افرادي كه 
در باال نام آنها ذكر شد تنها چند نمونه از چندين 
و چند مورد حمايت هنرمندان و س��لبريتي ها از 

مردم فلسطین است. 
   رویداد

هر بار بيمارس�تان بس�تري مي شدم س�ردار سليماني 
به عيادت�م مي آمد، حتي در وضعيتي كه اطرافيانش�ان 
روي  از  اس�ت  ممك�ن  ك�ه  مي كردن�د  مخالف�ت 
گوش�ي حاجي را رص�د  كنند ام�ا اصرار داش�ت بيايد. 
»وقت  سحر« به عنوان ويژه برنامه سحر شبكه افق با اجراي 
صابر خراساني با محوريت موضوع مهدويت با دعوت از يك 
بازيگر جانباز و كاربلد حوزه دفاع مقدس به حوزه خاطرات 
جنگ و سريالي با حال و هواي مقاومت رفت. ايرانمنش در 
بخشي از اين گفت وگو درباره سريال »وفا« صحبت كرد كه 
عید نوروز سال 1385 از شبكه3 سیما پخش شد؛ سريالي 
كه در اعتراض به سیاست هاي اس��رائیل علیه لبنان و ايران 
س��اخته ش��د. در »وفا« جواني به نام ژوبی��ن پناهي )پوريا 
پورسرخ( را مي بینیم كه به جرم جاسوسي براي اسرائیل در 
ايران زنداني است. شايد بخش قابل توجه اين سريال عالوه 
بر عاش��قانه هاي ژوبین و وفا، مأموريت ترور حسین ابوزيد 
باشد كه نقش اين مجاهد استشهادي لبناني را محمدحسین 
لطیفي كارگردان به رضا ايرانمنش سپرد. اين سريال كه در 
لبنان فیلمبرداري شده بود، در دومین جشنواره فیلم پلیس 
موفق شد جايزه ويژه هیئت داوران را دريافت كند. در ابتداي 
گفت وگوي ايرانمنش به جهت همش��هري ب��ودن با »حاج 
قاسم« همه چیز به خاطره از آن سردار دل ها ختم شد. »من 
سالیان سال، در جوار حاج قاسم س��لیماني بودم. هر بار كه 
در بیمارستان بستري مي شدم حاج قاسم به عیادتم مي آمد، 
حتي در وضعیتي كه از روي گوشي ممكن بود حاجي را رصد 

كنند به اطرافیانش مي گفته كه من بايد بروم بیمارستان!«
     5 روز حاج قاسم نخوابيده بود!

او سپس به خاطره اي جالب و قابل تأمل از كربالي يك اشاره 
كرد كه حاج قاس��م پنج روز نخوابیده بود. بازيگر نقش اول 
فیلم »دكل« و »س��جاده آتش« تصريح كرد: يادم مي آيد 
كربالي يك، پنج روز بود كه حاج قاسم اصاًل نخوابیده بود. 
ما برگشتیم خط را به بچه ها سپرديم و آنها پدافند كردند. 
حاج قاسم گفتند بچه ها من خیلي خسته ام؛ كسي هست 
مرا ببرد اهواز، س��اعت6 صبح جلس��ه دارم، مي خواهم در 
ماش��ین اس��تراحت كنم. گفتم حاجي خودم هستم، كنار 
من نشست با شهید دلیجاني، هر دو آن قدر خسته بودند تا 

اهواز تكان نخوردند. 
ايرانمنش خاطرنش��ان كرد: مردم بدانند اقتداري كه االن 
داريم به بركت وجود حاج قاس��م ها و ش��هدايي اس��ت كه 
كم و بیش نام هايش��ان را در تابلوها به اسم شهدا مي بینیم، 
راحت از كنارشان نگذريم. آن مسئوالني كه به اين میزهاي 
مديريت تكیه زده و فكر مردم را نمي كنند بدانند كه شهدا 
از آنها نمي گذرند.  خبري از بازيگري نیست، فقط مي آيند 
عكسي بگیرند... او سپس به بازي نكردن در سینما، تلويزيون 
و كم كاري هايش اشاره كرد و گفت: كار حالم را خوب مي كند 
و باعث مي شود سِرپا بشوم اما نه از صداوسیما، نه از سینما و 
نه كارگردان و تهیه كننده اي به من پیشنهادي نمی دهند. به 
قول برخي از جانبازان عزيز، وقتي به بیمارستان مي رفتیم 
با دوربین و عكاس سراغ مان مي آمدند و عكسي مي گرفتند. 
بعد از چند سال بیمارستان رفتن، اين هم طبیعي شد و ديگر 
بیمارستان هم نیامدند. از بنیاد جانبازان هم توقعي ندارم، 
خیلي زحمت كشیده اند كه يك هفته پیش به من گفتند برو 

فالن جا واكسن بزن! 
 او در بخش پاياني گفت وگو به كانديدا شدنش در جشنواره 
فیلم فجر به خاطر فیلم »س��جاده آتش« و اينكه دوس��ت 
داشت در فیلم »از كرخه تا راين« ابراهیم حاتمي كیا بازي 
كند، اشاره كرد و افزود: دوست داش��تم در فیلم »از كرخه 
تا راين« نقش س��عید كه علي دهكردي بازي كرده را بازي 
مي كردم، چون هر بار كه اين فیلم را مي بینم خودم را جاي 
آن جانباز شیمیايي مي گذارم و فكر مي كنم آنجا مي توانستم 

حرف دلم را بزنم. 

نگاهي به رمان »با جام هاي شوكران«

ناهماهنگي در نثر 
عبدالمجید نجفي، نويسنده تبريزي 
نوشتن را به صورت جدي از دهه6۰ 
در كیهان بچه ها با داس��تان هاي 
كوتاه براي نوجوانان ش��روع كرد. 
تا اواسط دهه۷۰ هم نوشتن او به 
همین سبك براي اين گروه سني 
و چاپ كتاب هايش براي نوجوانان 
ادامه داش��ت تا اينكه او هم  مثل 
نويسندگان هم نسلش يعني محمدرضا بايرامي و محمدرضا كاتب و 
داوود غفارزادگان سعي كرد در زمینه ادبیات بزرگساالن هم قلمش 
را محك بزند و نتیجه اش هم يكي دو تا رمان و مجموعه داستان براي 
بزرگساالن  شد كه رمان »با جام هاي شوكران« با درونمايه جنگ 
يكي از آنهاست. از قرار معلوم و آنطور كه نجفي در مصاحبه هايش 
عنوان كرده اين رمان را بر اساس زندگي واقعي و مستند رزمنده اي 
كه مي شناخته نوشته است. شخصیت اول داستان جواني است به 
اسم محس��ن ش��فیعي كه دخترعمويش مارال را به نامزدي خود 
درآورده اس��ت. او در روزه��اي جنگ تصمیم مي گی��رد به عنوان 
يك امدادگر به جبهه برود و مثل بسیاري از جوان هاي آرمانگراي 
هم دوره اش وقتي به جبهه مي رود سرش��ار از احساس مسئولیت 
نسبت به وضعیت بحراني كش��ور و حس میهن دوستي مي شود و 
ديگر دوست ندارد به شهر خودش برگردد. وقتي به مرخصي مي آيد، 
به رغم اصرار نامزد و پدرومادرش دوباره به جبهه برمي گردد و اين 
بار در يكي از عملیات ها اسیر مي شود و س��ر از يكي از اردوگاهاي 
مخوف ارتش بعث درمي آورد. محسن شفیعي سال ها سختي هاي 
غربت و زندگ��ي در اردوگاه هاي اس��ارت را مي گذراند تا باالخره 
جنگ تمام مي شود و او هم مثل بقیه آزادگان به كشور برمي گردد 
اما احساس مي كند كه خیلي چیزها در زندگي شان تغییر كرده و 
نامزدش مارال به بیماري س��ختي دچار شده است و بايد جراحي 
شود تا زنده بماند. پدرزنش هم در سانحه تصادف فوت كرده و چند 
حادثه ديگر. محس��ن از اينكه دوباره اين فرصت را در زندگي پیدا 
كرده كه كنار خانواده باشد تصمیم  مي گیرد از آن تاريخ به بعد در 
كنار خانواده بماند و سال هايي را كه از آنها دور بود به نوعي جبران 
كند. اين خالصه اي بود از رمان جام شوكران. نويسنده از يك اسم 
كامالً شاعرانه براي عنوان كتابش استفاده كرده و به خاطر همین در 
البه الي متن سعي كرده از توصیفات شاعرانه هم استفاده كند اما با 
اين همه، در پرداخت داستان يك نوع ناهماهنگي به چشم مي خورد 
و آن هم استفاده زياد نويس��نده از توصیفات و تشبیهات شاعرانه 
است، مثل اين جمالت: »نشست و به جنازه يارشهیدش خیره ماند. 
حفره اي در روحش دهان گشوده بود. انگار كه چیز مهمي گم كرده 
و روزها در پي آن گشته و ش��قیقه هايش درد گرفته از نیافتن...«. 
اما چند پاراگراف بعد ما از نويسنده توصیفات ساده تر و روان تري 
مي خوانیم كه اصاًل شاعرانه نیست و پرداختي كاماًل معمولي دارد. 
اين ناهماهنگي بین نثر ساده و ش��اعرانه از يكدستي پرداخت آن 
كاسته است. نكته قابل ذكر ديگر هم اشكاالت نگارشي و ويرايشي 
در داستان است كه فقط به يك نمونه از آن اشاره مي كنم، در صفحه 
245 كتاب با اين جمله از نويس��نده روبه رو مي ش��ويم: »پس از 
مدت هاي مديدي گرسنگي خوردن...؟« اينجاست كه مخاطب و 
خواننده از خودش مي پرسد كه گرسنگي را مگر مي شود خورد؟! 
با اين حال از نكات قاب��ل توجه و مثبت اين رم��ان جنگي، پايان 
امیدواركننده آن اس��ت كه نجفي به خوبي و با زباني طنز آن را به 
پايان مي رساند. هر چند در پايان داستان هم هیچ اشاره اي به درمان 
بیماري س��خت مارال نمي كند. اين كتاب در24۰صفحه توسط 

انتشارات عصر داستان منتشر شده است.

كتاب »انقالب نقش ها« به چاپ دوم رسيد

 خاطرات یك هنرمند مسجدي تئاتر
خاط�رات  نقش ه�ا«  »انق�الب  كت�اب  دوم  چ�اپ 
ش�فاهي محم�د ملتج�ي، هنرمن�د انقالب�ي ب�ا هم�كاري 
دفت�ر نش�ر مع�ارف و انتش�ارات راه ي�ار منتش�ر ش�د. 
به گزارش »جوان« چاپ دوم كتاب »انقالب نقش ها«؛ خاطرات 
ش��فاهي محمد ملتجي، هنرمند انقالبي با همكاري دفتر نشر 
معارف و انتشارات راه يار منتشر شد. اين كتاب، نخستین كتاب 
از عناوين مجموعه تاريخ شفاهي جبهه انقالب اسالمي ناشر با 
محوريت »هنرهاي نمايشي انقالب« است. راوي كتاب، محمد 
ملتجي كه متولد سال 133۷ است، خاطرات خود را از كودكي 
تا اوايل دهه 13۷۰ بیان كرده است. در اين فاصله عالوه بر وقايع 
كلي زندگي و جغرافیاي خاستگاه خود، مشهد، دو تحول مهم 
انقالب اسالمي و دفاع مقدس به سرگذشت او جهت مي دهند. 
ملتجی در خدمت به انقالب، به فعالیت هاي هنري رو مي آورد و 

در نمايش )تئاتر( خبره مي شود.

   کتاب

رامين جهان پور      نقد کتاب

امام حسن مجتبي)ع(:

شوخی، هيبت را می برد و انسان 

ساكت، هيبتی فراوان می يابد. 

)نزهه الناظر و تنبيه الخاطر(
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