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در قالب كتاب »همراهي تا آسمان« 

خاطرات سرتيم محافظان شهيد حاج قاسم سليماني منتشر شد

ش�فاهي  خاط�رات  آس�مان«  ت�ا  »همراه�ي  كت�اب 
پاسدارش�هيد ش�هروز مظفري ني�ا، س�رتيم محافظ�ان 
همراه ش�هيد س�پهبد حاج قاس�م س�ليماني در ف�رودگاه 
بغ�داد توس�ط انتش�ارات ش�هيد كاظم�ي منتش�ر ش�د.

در كتاب »همراهي تا آسمان« سعي شده است خاطرات شفاهي 
ش��هید از خانواده، دوس��تان، همكاران و همرزمان جمع آوري و 
تدوين گردد. اين كتاب يك��ي از مجموعه كتاب هاي »محافظان 
آسماني« است كه براي سه تن از محافظان همراه با شهید سپهبد 

حاج قاسم سلیماني در فرودگاه بغداد، تألیف گرديده است. 
شهید شهروز مظفري نیا در سال 1357 در شهرستان كهك قم 
در خانواده اي انقالبي ديده به جهان گش��ود. او از همان كودكي 
عالقه خاصي به محافل مذهبي و ديني داش��ت و راه عاشقي را 
پله پله در محیط هیئت و مسجد پیمود. شهروز از همان سنین 
نوجواني با ق��رآن مأنوس ش��د و آنقدر ق��رآن در زندگي اش اثر 
گذاشت كه عامل مهم ازدواجش تالوت زيبايش شد. او با وجود 

جسم آسیب ديده اش هرگز حاضر نشد حفاظت از سردار دل ها 
حاج قاسم س��لیماني را رها كند و تمام فكر و ذكرش حفاظت از 
حاج قاسم س��لیماني بود. او آنقدر در كارش پش��تكار نشان داد 
كه به عنوان سرتیم حفاظت حاج قاسم انتخاب شد و توانست با 
مجاهدت و از خودگذشتگي فراوان در معركه هاي بسیار خطرناك 
از جان سردار دل ها حفاظت كند. مظفري نیا سرانجام همانطور 
كه همیشه آرزو داشت به دست تروريست هاي امريكايي در كنار 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیماني به آسمان عروج كرد و پیكرش 

در حرم حضرت معصومه)س( آرام گرفت. 
در برشي از كتاب مي خوانیم:

جمعیت زيادي آم��ده بودن��د. دور حاج قاس��م پر ش��ده بود از 
جوان هايي كه مي خواستند با ايشان عكس بگیرند. اينها را شهروز 
همان ش��ب برايم گفت. وقتي آمد، حالش خوب نبود. زير فشار 
جمعیت، ديسك كمرش آسیب ديده بود... صبح كه بیدار شديم، 
گفت نمي تواند تكان بخورد! انگار فلج ش��ده بود. نه مي توانست 
غذا بخورد، نه مي توانس��ت وضو بگیرد. تا ش��ب همان جور روي 
تخت ماند و تكان نخورد. دو، سه روز بعد هم همین طور بود. غذا 
نمي خورد، ضعیف شده بود. گريه مي كرد. خیال مي كردم از درد 
است، ولي نبود. از عشق بود. عشق به كارش و ترس از اينكه ديگر 

نتواند كنار حاج قاسم بماند... 
عالقه مندان جهت تهیه اين اثر ارزشمند مي توانند از طريق سايت 
 nashreshahidkazemi. ir رسمي انتشارات شهیدكاظمي
و سايت manvaketab. ir و همچنین از طريق ارسال نام كتاب 

به سامانه پیام كوتاه 3۰۰۰141441 آن را تهیه نمايند.

      کتاب

دغدغه 2 شاعر براي وزارت ارشاد 

 فرهنگ را اداره نكنيد
متحول كنيد

»ميالد عرفان پ�ور« و »علي محمد مؤدب« از ش�اعران 
كشورمان در آس�تانه معرفي وزير ارش�اد نگراني هاي 
خ�ود را بي�ان كردن�د ك�ه در بخش�ي از آن اش�اره 
ش�ده اس�ت: فرهن�گ را اداره نكنيد، متح�ول كنيد. 
مراسم تحلیف آيت اهلل سیدابراهیم رئیسي، رئیس جمهور 
دولت سیزدهم روز پنج شنبه 14مرداد در مجلس شوراي 

اسالمي برگزار مي شود. 
میالد عرفان پور« و »علي محمد مؤدب« از شاعران كشورمان 
در آس��تانه تحلیف و معرفي كابینه درباره انتخاب صحیح 
فردي براي صندلي وزارت ارشاد و مسئله مهم فرهنگ در 

صفحه شخصي خود نوشتند. 
»علي محمد مؤدب« رئیس مؤسسه شهرستان ادب نوشت: 

از در پشتي نمي توان وارد فضاي فرهنگ شد. 
میالد عرفان پور« ش��اعر و عضو مؤسس��ه شهرستان ادب 
هم نوش��ت: انتخاب وزي��ر فرهنگ، آزمون ب��زرگ دولت 
آينده است. تنها كس��ي مي تواند فرهنگ و هنر را به ريل 
مطلوب برگرداند كه خود در فرهنگ و هنر، سابقه روشن و 
تحول آفرين داشته باشد. سعه صدر فرهنگي داشته باشد. 
فرصت آزمون و خطا نیست. فرهنگ را اداره نكنید، متحول 
كنید. او در ادامه با هش��تگ »نگرانی��م« مطلب خود را به 

پايان رسانده است. 
..................................................................................

 برنامه تشييع پيكر جالل ستاري 
اعالم شد

مراسم تشييع پيكر جالل ستاري، نويسنده، پژوهشگر، 
مترج�م و اسطوره ش�ناس ف�ردا برگ�زار مي ش�ود. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، مراسم تشییع پیكر 
جالل ستاري، نويسنده، پژوهشگر، مترجم و اسطوره شناس 
س��اعت 1۰صبح روز سه ش��نبه )12مردادم��اه( در قطعه 
هنرمندان بهش��ت زهرا برگ��زار و آنجا به خاك س��پرده 

مي شود. 
جالل ستاري سال 131۰ در رشت متولد شد. او نويسنده، 
پژوهش��گر، مترجم و اسطوره ش��ناس بود كه در سوئیس 
تحصیل كرد و دكترا گرفت. ستاري بیش از 1۰۰ كتاب در 
زمینه هاي اسطوره و افسانه شناسي، ادبیات نمايشي و نقد 

فرهنگي طي بیش از 6۰ سال تألیف و ترجمه كرد. 
..................................................................................

انتشارات مهرستان برگزار مي كند

كتابي براي كودكان با زبان كودكانه
انتش�ارات مهرس�تان ب�ا هم�كاري مرك�ز رس�انه اي 
ش�يرازه پويش غدير را با محوريت كت�اب »بچه اي كه 
نمي خواس�ت آدم باش�د« تا 20 مرداد برگزار مي كنند. 
به گزارش »جوان« انتشارات مهرستان و مركز رسانه اي 
ش��یرازه با همكاري يكديگر در ح��ال برگزاري پويش 
غدير با محوريت كتاب »بچه اي كه نمي خواس��ت آدم 

باشد« هستند. 
بیان يك واقعه تاريخي براي كودكان، يكي از دش��وارترين 
و در عین حال شیرين ترين مس��ئولیت هاي مادران است. 
بايد برايش زمان گذاش��ت و مطالعه كرد. بايد زبان و رفتار 
و كنش هاي ك��ودكان را آموخت تا ب��ه درك و فهم عمیق 

موضوع كمك كرد. 
»بچه اي كه نمي خواست آدم باشد« يك كتاب كودكانه است 
كه با توجه به تمام مسائل مطرح  شده، به بازخواني تاريخ از 
زبان كودكان پرداخته است. نويسنده عالوه بر لحن كودكانه 
جاري در تمام سطور كتاب، روايت هاي تاريخي را به زبان 

ساده بیان كرده است. 
زهرا موس��وي كه پیش ت��ر كتاب هاي زي��ادي را در حوزه 
شعر و داستان براي كودكان نوش��ته است، در اين كتاب از 
ادبیات جديدي پرده برداري كرده اس��ت. او كتاب را بدون 
در نظر گرفتن قال��ب و بدنه اصلي ادبي، ب��ه زبان كودكانه 

نوشته است. 
عالوه بر لحن ش��یرين و جذاب براي كودكان، تصويرگري 
فاطمه زمانه رو وجهه جذابي را به متن اضافه كرده اس��ت. 
تصويرهاي اين اثر گويا، واضح و مكمل متن اصلي بوده است 

و كتاب را خواندني تر مي كند.

پيامبر)ص(: 

چهار چيز از نشانه هاى بدبختی 

اس�ت: چش�م خش�كی، دل 

سنگی، بسيارِى آز در دنياجويی 

و پافشارى بر گناه. 

»گزيده تحف العقول«

رئيس حوزه هنري:

مخاطب محوري مستلزم تحول در تمام حلقه هاي زنجيره سينماست
نخس�تين  افتت�اح  مراس�م  در  هن�ري  ح�وزه  رئي�س 
پردي�س س�ينمايي در ش�هر س�قز اس�تان كردس�تان 
عن�وان ك�رد ك�ه قل�ب س�ينما باي�د ب�راي م�ردم بتپ�د. 
به گزارش »ج��وان« به نقل از روابط عمومي بهمن س��بز، آيین 
افتتاح س��ینماهاي فاز يك طرح توسعه حوزه هنري به میزباني 
پرديس سینمايي مهر سقز در حالي كه اين شهر در وضعیت زرد 
قرار دارد، با رعايت كامل پروتكل هاي بهداش��تي برگزار شد. در 
ابتداي اين مراسم مژده لواساني كه اجراي اين برنامه را بر عهده 
داشت به مهمان نوازي مردم غیور استان كردستان اشاره كرد و از 
افتتاح 65 سالن سینمايي در 12 استان كشور و افتتاحیه نمادين 
9 سالن سینمايي در استان كردستان سخن گفت. در ادامه امین 
مرادي، رئیس حوزه هنري استان كردستان ضمن خوشامدگويي 
به حاضران، طي س��خناني عنوان كرد: سفر مقام معظم رهبري 
به استان كردستان در سال 88 نقطه عطفي در تاريخ كردستان 
بود، چراكه ايشان اين استان را استان هنر و فرهنگ نامیدند. اين 
نامگذاري از دو جهت قابل بررسي بود؛ اول اينكه استان كردستان 
امنیتي نیست و دوم اينكه بستر توسعه اين استان از مسیر فرهنگ 
بايد بگذرد كه كارآمدترين و مهم ترين سرمايه آن فرهنگ است 

كه بايد محور اصلي توسعه باشد. 
وي ادامه داد: وجه تمايز حوزه هنري تولیدمحور بودن آن است كه 
ادعا داريم و ثابت كرديم تا جايي كه امروز كردستان قطب اصلي 
فیلم كوتاه است. محمدمهدي دادمان، رئیس حوزه هنري نیز طي 
سخناني گفت: قلب سینما بايد براي مخاطب بتپد. اين اصلي ترين 
رويكرد حوزه هن��ري در فصل نوين حركت آن اس��ت، البته كه 

مخاطب سینماي ايران مردمي ديندار و انقالبي اند؛ امتي كه هر 
چه داش��ته براي اهتزاز آرمان هاي خود به میدان آورده و از ايثار 
هیچ كدام از دارايي هايش بخل نورزيده است. سینماي حوزه هنري 
براي اين مخاطب شريف تولید مي كند و خود را متعهد مي داند كه 
انعكاس بزرگي و شرافت اين مردم باشد. رئیس حوزه هنري اظهار 
كرد: بر صدر نشاندِن اين مردم و میدانداري شان مستلزم تحول 
در تمام حلقه هاي زنجیره سینماست. استعداديابي و پرورش نسل 
نوي سینماي ايران، مضمون يابي، تولید و ساختارهاي توزيعي و 
ترويجي بايد تغییر اساسي كند. امروز، مع االسف مخاطب اصلي 
سینما يعني اغلب مردم سال هاست خانه شان را به سینما ترجیح 
داده اند. ما امیدواريم شرايط میزباني و خادمي از مردم شريف ايران 
را در تمامي نقاط كش��ور به نحوي فراهم كنیم تا اوقاتي آسوده و 
بسامان را به تماشاي آثار جذاب، س��الم و مؤثر سپري كنند. اين 
مخاطب خاموش، كنشگر خواهد شد، به  شرط آنكه ما خدمتگزاران 

فرهنگ و هنر اقدامات اساسي را سامان دهیم.

      سينما

گفت و گوي »جوان« با نصراهلل قادري، كارگردان، منتقد، نويسنده و مدرس تئاتر 

 دولت سيزدهم 
بايد تئاتر را احيا كند

     خبر

نويد پارسا     ديده بان

   مصطفي شاه كرمي
اين روزه�ا و در آس�تانه آغاز ب�ه كار دولت 
سيزدهم اس�امي مختلفي از سوي رسانه ها 
ب�ه عن�وان گزينه ه�اي احتمال�ي تص�دي 
وزارت فرهن�گ و ارش�اد اس�المي مط�رح 
مي ش�ود. انباش�ت كارهاي بر زمين مانده و 
نيز ويراني هاي�ي كه در دولت ه�اي يازدهم 
و دوازده�م در عرصه فرهن�گ و هنر ايجاد 
ش�ده انتظار فعاالن فرهنگي و هنرمندان از 
دولت و وزير آينده را بس�يار باال برده است. 
نصراهلل ق��ادري، كارگردان، منتقد، نويس��نده 
و مدرس سینما و تئاتر كش��ورمان در رابطه با 
توقعات اهالي فرهن��گ و هنر از دول��ت و وزير 
آينده به »جوان« مي گوي��د: مهم ترين نكته اي 
كه وزير بايد خارج از چشم پوش��ي هاي معمول 
سیاس��ي كه دارد بايد مورد توجه ق��رار بدهد، 
توجه به نیروهاي دلس��وز فرهنگي و شناختن 
موريانه ها و مستأجران خانه دايي يوسف است كه 
اتفاقاً بسیار هم شناخته شده هستند. متأسفانه 
بخشي از اينها از سوي نیروهاي به ظاهر انقالبي 
در حال حمايت هستند و هیچ كس قدرت مقابله 
با آنها را ندارد و بسیاري از افراد در اين راه قرباني 
اهداف ش��وم آنها ش��ده اند و همچنان در حال 
انجام كارهايشان هس��تند. من پرونده عملكرد 
اين افراد را در قالب نمايش��نامه اي كه از كتاب 
ارزشمند و شريف نهج البالغه اقتباس كرده ام به 
نام »قرباني همیشه« نوشته ام. موال علي)ع( در 
چهار جبهه قاسطین، ناكثین و مارقین و قاعدين 
مي جنگد، وضعیت فعلي فرهنگ ما هم چنین 
موقعیتي دارد. هنرمندي كه معتقد به اسالم ناب 
محمدي)ص( است در چهار جبهه بايد بجنگد. 

اين هنرمند و مدرس دانشگاه در رابطه با نحوه 
عملكرد دول��ت و وزير آينده فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي در مواجهه با جريان هاي خاص و امروزي 
كه در بدنه فرهنگ و هنر كش��ورمان مش��غول 
فعالیت هاي جهت دار و مخرب هس��تند، اظهار 
مي دارد: من مثل آنها كه متأث��ر از تفكر و نگاه 
استالیني هس��تند، معتقد به رفتار استالیني يا 
حذفي با آنها نیس��تم. مي توانند كار هنري شان 
را انجام بدهند ولي وقتي به عن��وان مدير وارد 
حیطه برنامه ريزي فرهنگي مي شوند، آن وقت 
خطرناك مي ش��وند. برخي از اينه��ا در ديدار با 
بزرگان نظام مثل شاگرداني كه در مقابل استاد 
زانو به زمین مي زنند حاضر مي شدند و مدام سر 

تكان مي دادند و گمان مي كردند هیچ وقت فیلم 
اين ديدارها به بی��رون درز نخواهد كرد! از قضا 
اينها همان كساني هستند كه اگر به آنها بگويند 
كه نیرو و س��رباز انقالب هستند برمي آشوبند و 
مي گويند مدحي شبیه ذم كرديد! يعني هم در 
خفا به چنین مجالس��ي رفت و آمد دارند و هم 
در بیرون پز اپوزيسیون دارند يا مدعي هستند 
متخصص جراحي بدون خون ريزي هستند كه 
البته حقیقتاً اينجور هم است! اگر شما به كارنامه 
حزب توده در حوزه فرهنگ مربوط به زمان شاه 
و بعد از انقالب نگاه بكنید خواهید ديد كه مثاًل تا 
وقتي كه مرحوم جالل آل احمد توده اي است در 
راديو مسكو هم از او دفاع هاي جانانه اي مي كنند 
اما به محض اينكه از حزب توده خارج مي شود، 

چگونه شروع به ويران كردن او مي كنند! 
   آسيب تئاتر از اداره بد

قادري با تأكید بر اين نكته ك��ه اين حزب يك 
ماشین ترور ش��خصیت دارد، مي افزايد: همان 
كاري كه فرقه رجوي با ش��هید مظلوم بهشتي 
كرد، اينها با شاگردان بهشتي انجام مي دهند و 
بسیار هم در اين كار حرفه اي هستند. من حاضرم 
اسنادي را ببرم و نشان بدهم كه اينها چگونه عمل 
مي كنند و چگونه مي توانند نیروهاي انقالبي را 
قلع و قم��ع مي كنند، مثاًل چگونه نمايش��نامه 
مذهبي را حذف مي كنند ولي طبق تاكتیك دفاع 
بد از يك حقیقت خوب چگونه نمايشنامه هاي 
بس��یار ضعیف مذهبي را تأيی��د مي كنند! بعد 
وقتي كه همان نمايشنامه ضعیف روي صحنه 
مي آيد، مخاطبان شاهد يك اثر ضعیف هستند 
و خواهند گفت كه مذهبي ه��ا در همین حد و 
اندازه هستند! عالوه بر اينكه نیروهاي ديگر را هم 
نمي گذارند كه با افراد مذهبي كار بكنند. ماشین 
ترور ش��خصیت آنها آدم ه��ا را با انواع و اقس��ام 
برچسب هايي مثل اطالعاتي بودن و تیر خالص 

زن بودن ترور شخصیتي مي كنند! 
حوزه هنرهاي نمايشي و فعاالن تئاتري به دلیل 
وجود دو ويروس خطرناك عدم مسئولیت پذيري 
و كرونا آس��یب بس��یار زي��ادي ديده ان��د. اين 
كارگردان و نمايش��نامه نويس كش��ورمان در 
رابطه با اولويت هاي وزير ارشاد و معاون هنري 
وي به عنوان مسئول مستقیم و اثرگذار بر عرصه 
تئاتر خاطر نشان مي كند: با اين بودجه اي كه به 
تئاتر تعلق مي گیرد، هیچ كاري نمي توانند انجام 
بدهند، چون در حد بودجه يك تیم فوتبال هم 
نیست، بنابراين بخش اول كار بر عهده مجلس 
شوراي اسالمي است كه بايد درباره رديف بودجه 
تئاتر فكري بكند، چون وزير قبلي و معاون هنري 
و مدير كل هنرهاي نمايشي هم با همین معضل 
مواجه بودند. جماعت تئاتري انسان هاي شريفي 
هستند و نیروهاي اصیل تئاتري در فقر شديدي 

به سر مي برند. 
اين كارگردان و نمايش��نامه نويس كش��ورمان 
در رابطه با كارهايي كه ب��ا همین بودجه اندك 
مي توان انج��ام داد، تأكید مي كن��د: اولین كار 
تعطیلي اين جش��نواره هاي مكرر است. معلوم 
نیس��ت چرا وقتي خود تئاتر تعطیل است، اين 
جش��نواره ها براي چه برگزار مي شوند؟! بودجه 
اين جشنواره را خرج استمرار مداوم تئاتر در كل 
كشور بكنند، تئاتر كه فقط در تهران نیست. نكته 
ديگر اين جشنواره زدگي كه در هر استاني براي 
خودشان يك جشنواره اي راه انداخته اند را جمع 
بكنند، چون آفتي شده براي از بین بردن بودجه، 
ضمن اينكه يك گروه كارشناسي بیايد و ماحصل 
اي��ن جش��نواره ها را از نظر كمك ب��ه فرهنگ 
مملكت مورد ارزيابي قرار بدهد. مشعشع ترين 
جش��نواره كشور ما جش��نواره بین المللي تئاتر 
فجر است، مگر نه اينكه اين جش��نواره بايد در 
رابطه ب��ا انقالب باش��د؟! در طول اين س��ال ها 
چند كار در ارتباط با انقالب اسالمي يا با مفهوم 
انقالب اجرا ش��ده؟ يكي از گرفتاري هاي امروز 
اين اس��ت كه مديران فرهنگي م��ا چهره هاي 
شناخته ش��ده يا به اصطالح س��لبريتي ها را به 
عنوان نظريه پرداز مي شناس��ند و بايد اين نگاه 
اصالح شود. شما ببینید در مقابل اين نگاه وقتي 
مشاور يك مسئول فرهنگي كسي مثل زنده ياد 
جالل ستاري باشد، مسلم است كه خروجي كار 
مديريتي او بسیار متفاوت تر از مديري است كه 

مشاورش يك سلبريتي باشد! 
وي در پاي��ان مي گويد: در تم��ام دوره هايي كه 
وزير جديد يا معاون جديد مي آيد، يك بار همه 
هنرمندان دعوت مي ش��وند و از ما مي خواهند 
نظرات و ايده هاي م��ان را مطرح كنیم اما بعد از 
آن جلس��ه همه آن نظريات را به سطل آشغال  
مي اندازند! امیدوارم اين دفعه اين كار را نكنند و از 
نظريه پردازان واقعي استفاده بكنند. نظريه پرداز 
كسي اس��ت كه دانش اين كار را دارد. نیروهاي 
سرخورده اصیل تئاتري را كه خانه نشین شده اند 
به كار دعوت كنند. در دوران پهلوي يك دروغي 
در مورد تئاتر گفتند كه متأسفانه هنوز هم در بین 
مسئوالن ما وجود دارد و آن اينكه گفتند تئاتر 
هنر خواص است در حالي كه اصاًل چنین چیزي 

نیست و اين نگاه حزب توده به تئاتر است.

در تم��ام دوره هاي��ي ك��ه 
وزي��ر جدي��د ي��ا مع��اون 
جديد مي آيد، ي��ك بار همه 
هنرمندان دعوت مي شوند 
اما هم��ه آن نظري��ات را به 
س��طل آش��غال مي اندازند!

علي محمد مؤدب مطرح كرد 

سرور رجايي، از كارگري تا شاعري 
محمدسرور رجايي،  حق بسيار بر گردن هنر و ادبيات فارسي دارد

ب�ه اعتق�اد مدي�ر مؤسس�ه شهرس�تان ادب، مرح�وم 
محمدس�رور رجايي،  حق بس�يار بر گردن هن�ر و ادبيات 
فارسي دارد و نهادهاي فرهنگي ما نسبت به او كه همچون 
س�توني بود و نيز خانواده ايش�ان بايد حق   نگهدار باشند. 
علي محمد مؤدب، مدير مؤسس��ه شهرستان ادب درباره نقش 
و جايگاه مرحوم محمدس��رور رجايي به ايبنا گفت: بیس��ت و 
اندي س��ال پیش بود كه در انجمن ادبي بچه هاي افغانستان، 
محمدسرور رجايي را ديدم. آن دوران كارگري مي كرد، خیلي 
برايم عجیب بود كه دوسه ساعت مسیر رفت و آمد كارش بود، 
ولي با اين  حال، با عالقه به دنبال كارهاي فرهنگي بود. به خودم 
مي گفتم كه ايشان با اين همه فشار زندگي، چگونه براي فرهنگ 
و شعر و ادبیات وقت مي گذارد، هیچ  وقت گمان نمي كردم كه 

اين قدر موفق شود. 
 وي ادامه داد: بعد از چند س��ال متوجه ش��دم شعر و كارهاي 
او چقدر خوب شده اس��ت. بعد از بیش��تر از دو دهه، مشاهده 
كرديم يك كارگر ساده كه گرفتار زندگي دشوار كارگري بوده 
است، چگونه رشد كرد و تبديل به تكیه گاهي هم براي بچه ها  
و فعاالن فرهنگي افغانس��تان و هم فعاالن ايران شد. در خیلي 
از موضوع��ات، مرجع و پناه اين فعاالن بود. اگر س��ؤالي درباره 
مسائل فرهنگي ايران و افغانستان داشتم، اولین مشاورم ايشان 
بود. با تمام وجودش در حوزه هاي متعدد درگیر ش��ده بود؛ از 
انتشار شعر و مجله كودك تا اداره فعالیت هاي ادبي بزرگساالن، 
برگزاري جش��نواره تا تاريخ ش��فاهي مجاهدان و رزمندگان 
افغانستان در ايران و بالعكس. كثرت موضوعاتي كه با آنها درگیر 
بود، شگفت انگیز است. فیلم هايي هم كه درباره او اين روز ها در 
شبكه هاي اجتماعي مي بینیم، مرتبط با اين نوع از فعالیت هاي 
وي اس��ت.  مؤدب با اش��اره به ش��خصیت چندوجهي مرحوم 
رجايي، اظهار كرد: زندگي ساده و دش��واري داشت ولي براي 
مثال در كنار كار، در باقرشهر يك تیم ورزشي براي جوان هاي 
مهاجر افغانستاني تشكیل داده بود. محمدسرور رجايي به مرور 
زمان، بیشتر شناخته مي شود. وي افزود: اين اواخر قصد داشتیم 
در كنار هم دفتري براي ادبیات و هنر افغانستان راه اندازي كنیم 

كه در مرحله ايده ماند و او چشم از جهان فروبست. 
 مدير مؤسسه شهرس��تان ادب در بخش ديگري از سخنانش 
گف��ت: در ادبی��ات افغانس��تان، س��یدمحمدضیاء قاس��مي، 
محمدحسین محمدي و محبوبه ابراهیمي هسته اولیه بودند 
و محمدس��رور رجايي هم بع��د از مهاجرت آنها ب��ه اين جمع 

اضافه ش��د. فكر نمي كرديم خان��ه ادبیات افغانس��تان بتواند 
محكم سرپا شود ولي محمدس��رور رجايي، يك تنه اين ستون 
را نگه داش��ت و فعالیت هاي خان��ه ادبیات را حف��ظ كرد. بعد 
از غیبت برخي چهره هاي ق��وي اين مركز مثل س��یدضیاء و 
محمدحس��ین محمدي، فك��ر مي كرديم خان��ه ادبیات افول 
مي كند، اما محمدسرور رجايي در كنار مشغله هاي زندگي خود، 
خانه ادبیات و چراغ جشنواره هاي ادبي افغانستان را زنده نگه 
داشت.  مؤدب تصريح كرد: حضور محمدسرور رجايي، تضلع وي 
در حوزه هاي متعدد و ارتباطش با چهره هاي مختلف و نهادهاي 
فرهنگي  در ايران باعث مي شد كه خانه ادبیات افغانستان بتواند 
فعالیت كند، حتي در دوره هايي كه وي مس��ئول خانه ادبیات 
نبود. امیدواريم جاي خالي او را خداوند ب��ا چهره هاي تازه اي 
كه بتوانند هنر و ادبیات افغانستان در ايران را مديريت كنند، پر 
كند.  وي در پايان گفت: مرحوم محمدسرور رجايي  حق بسیار 
بر گردن هنر و ادبیات فارسي دارد و به گمانم نهادهاي فرهنگي 
ما نسبت به او كه همچون ستوني بود و نیز خانواده ايشان بايد 
حق  نگهدار باشند و البته خانه ادبیات افغانستان نیازمند توجهي 

است كه به نحوي جاي خالي اين مرد بزرگ را حس نكنند.  
محمدسرور رجايي، پژوهشگر و نويسنده افغانستاني، سحرگاه 
پنج شنبه هفتم مردادماه بر اثر عوارض ناشي از ابتال به كرونا 
درگذش��ت.  رجايي 2۰س��ال آخر عمر با بركت��ش را صرف 
جمع آوري اطالعات و خاطرات مربوط به شهداي ايراني جهاد 
افغانستان و شهداي افغانستاني دفاع مقدس كرد. »از دشت 
لیلي تا جزيره مجنون« خاطرات رزمندگان افغانستاني دفاع 
مقدس، »مأموريت خدا« هفت روايت از احمدرضا س��عیدي 
ش��هید ايراني جهاد اسالمي افغانس��تان و كتاب »در آغوش 
قلب ها« اشعار و خاطرات مردم افغانس��تان از امام خمیني از 

جمله آثار منتشر شده مرحوم رجايي  است.

    ادبيات

 داستان زندگي يك جهادگر 
موضوع كتاب جديد »سارا عرفاني« 

داس�تان زندگ�ي جهادگ�ر آس�ماني 
 اميرمحمد اژدري، جديدترين اثر س�ارا 

عرفاني منتشر شد. 
»ش��مرون كناردون« اثر جديد نويسنده كتاب 
»پنج ش��نبه  فی��روزه اي« با محوري��ت زندگي 
جهادگر شهید امیر محمد اژدري )عضو شوراي 
مركزي قرارگاه امام رضا)ع(( توس��ط انتشارات 
شهید كاظمي روانه بازار شد. امیر محمد اژدري 
وقتي آس��ماني ش��د 25س��اله بود اما به گفته  

اطرافیانش كه او را به خوبي مي شناختند، بیش از دو برابر سنش براي رفع محرومیت 
از چهره  شهر و كشورش تالش كرد؛ مسئولیت گروه پزشكي و درماني امام رضا)ع(، 
مسئولیت گروه عمراني امام رضا)ع( و عضو شوراي مركزي قرارگاه امام رضا)ع( بود. 
اژدري در اكثر استان هاي كشور از جمله لرستان، خوزستان، خراسان، كرمانشاه و ايالم 

سابقه انجام فعالیت هاي جهادي داشت. 
او در حادثه زلزله كرمانشاه از پیش��گامان جهادي براي كمك به مردم زلزله زده بود. 
با وجود عدم حمايت ها، كم كاري هاي برخي مسئوالن و كمبود ها و نواقص، هیچ گاه 
از پاي ننشست و تا حد امكان، تالش خود را براي آبادي سرزمینش دريغ نكرد. اين 
كتاب، گوشه اي از زندگي  امیرمحمد اژدري را از نگاه خودش در قالب داستاني به تصوير 
كشیده اس��ت؛ روايتي خواندني و جذاب كه به قلم سارا عرفاني نويسنده خوش ذوق 
انقالبي به رشته تحرير درآمده است. عالقه مندان براي تهیه اين اثر مي توانند از طريق 

سايت رسمي انتشارات شهیدكاظمي كتاب را تهیه كنند.


