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تورج نصر، دوبلور پيشكسوت سينما و تلويزيون:

كرونا دوبلورها را تنها كرده است

دوبلور باسابقه و پيشكسوت سينما و تلويزيون كشورمان كه 
صدايش را در كارتون هاي كودكي زياد شنيده ايم، مي گويد 
كرونا باعث ش�ده اس�ت دوبلورها تنها در ات�اق كار كنند و 
ديگر خبري از آن بده وبس�تان هاي س�ر ميز دوبله نباشد. 
تورج نصر كه به جاي شخصیت هاي خاطره انگیز كارتوني چون 
تنسي در كارتون »تنسي تاكسیدو«، شیپورچي در »پسر شجاع« 
و عمو جغد شاخدار »بنر« صداپیشگي كرده است، درباره تأثیر 
شرايط كرونا بر وضعیت دوبله به ايسنا گفت: اينكه به خاطر كرونا 
دوبلورها انفرادي صداگذاري مي كنن��د، بي نهايت به كار دوبله 
لطمه مي زند، وقتي ما دسته  جمعي فیلمي را دوبله مي كنیم در 
حال گويش ديالوگ ها بده وبستان هاي متفاوتي داريم و ممكن 
است ديالوگي را عوض و جايگزين كنیم اما االن ما از اين امكانات 
دور هستیم. براي دوبله ايران كه به اين سبك است مشكل است 
اما در خارج، اين كار به خوبي دارد انجام مي ش��ود و آسیبي به 
كارشان نزده است، اين سیس��تم دوبله از قديم در ايران مرسوم 

بوده و االن هم گويندگان ما عالقه مندند كه اگر به خواست خدا 
كرونا از بین برود باز بتوانیم به سبك قديم كار كنیم. 

او در ادامه درب��اره تفاوت صداگذاري آثار انگلیس��ي با چیني و 
كره اي عنوان كرد: مسلماً فیلم و سريال هاي امريكايي و انگلیسي 
با گويش بسیار خوبي اجرا مي شود، فیلم هاي فرانسوي و ايتالیايي 
هم همینطور است، خیلي از كلمات اين گويش ها را ما خودمان 
مي فهمیم و حس و حالش را حفظ مي كنیم اما فیلم هاي كره اي 
و چیني از نظر چیدمان گويش با ما متفاوت اس��ت، زيرا سريع 
حرف مي زنند و كلمات كوتاه گفته مي شود اما معني اش خیلي 
زياد است و ما مجبوريم ديالوگ هاي زيادي را در لب و دهن اينها 

جايگزين كنیم. 
نصر در پايان صحبت هايش با بیان اينكه ب��ا وارد كردن و دوبله 
فیلم و سريال هاي خارجي مي توان مردم را پاي تلويزيون نشاند، 
گفت: آنچه مس��لم اس��ت اينكه فیلم هاي خارجي بیشتر مورد 
توجه مردم كشور ماست. مردم ما از اول هم به فیلم هاي خارجي 
عادت داشته اند و انس عجیبي با اين فیلم ها دارند، به همین دلیل 
اگر دولت به وارد كردن فیلم ها و سريال هاي خارجي اقدام كند 
بیشتر مي تواند مردم را پاي تلويزيون بنشاند. با فعالیت اين همه 
كانال و شبكه هاي ماهواره اي توقع مردم به ويژه نسل جوان باال 
رفته است. نسل جوان بي نهايت در مورد سینما مطلع هستند. 
فیلم هاي خوبي مي بینند و س��طح توقعشان باالس��ت. درباره 
موزيك و افكت هاي فیلم حرف مي زنند و انتقاد مي كنند و همه 
چیزشان بجاس��ت، براي همین اينكه چه نوع فیلم هايي وارد و 

دوبله شود، بايد خیلي مورد توجه قرار بگیرد.

      دوبله

»سرور« مسافر غريب غدير 
تقريباً هنوز هیچ كس باورش نمي شود كه او ديگر در بینمان نیست! 
دس��ته گلي كه روي میز كارش جا خش��ك كرده و آن روبان سیاه 
گوش��ه  قاب عكس��ش، بند دل آدم را پاره مي كند. شب عید بود و 
بچه ها در حسینیه هنر جشن گرفته بودند اما دقت كه مي كردي 
مي ديدي هیچ كس دل و دماغ ندارد. چهره ها با دلشوره و دلواپسي 
آمیخته بود. يكي توي گوش مداح هي مي گفت رجايي يادت نرود، 
حالش رو به راه نیست. يكي رفته بود بیمارستان باالي سرش. يكي 
دربه در به دنبال داروهايش مي گش��ت. يكي به آب و آتش مي زد تا 
بیمارستانش را عوض كند. يكي در گروه ختم صلوات گرفته بود و 
يكي هم در حیاط به بچه ها »انتوبه« را توضیح مي داد...! انگار ريه ها 
وا داده بودند و كار به دست دستگاه ها افتاده بود. جمع بندي همه 
اين بود كه رجايي كارش بدجور به گیر خورده. ويروس، غريب  گیر 
آورده بود. ويروس به لج افتاده بود و دختران چشم به راهش را عذاب 
مي داد. براي بچه هايي كه رفیق و برادري روي تخت بیمارستان و 
زير كلي لوله و سیم داشتند، ساعت كند و عذاب آور جلو مي رفت تا 
اينكه صبح عید غدير، ويروس زورش چربید و كار را يك سره كرد. 
رجايي كوله بار 52ساله اش را روي دوشش گرفت و ساده و بي سر و 

صدا و بي ادعا رفت. رفت و تمام خون شريكانش را تنها گذاشت. 
بله، گويا ديگر بايد بپذيريم محمدسروري نیست كه پشِت سرش 
بايس��تیم و نماز جماعت بخوانیم. ديگر محمدسروري نیست كه 
جواب س��الممان را با آن لهجه گرم و شیرين كابلي بدهد. رزمنده 
و مبارزي كه روز غدير راهي مي ش��ود اصاًل بعید نیس��ت كه پاي 
حوض كوثر مهم��ان مولي الموالي)ع( باش��د. ح��اال صداي قرآن 

مصطفي اسماعیل مي آيد... اما اين بار سوزناك تر:
»كل من علیها فان و يبقي وجه ربك ذوالجالل و االكرام...«.

نمي دانم چرا. دس��ت خودم نبود. او را هروق��ت مي ديدم ياد رنج و 
غربت مي افتادم؛ رنجي كه آمیخته بود با سال ها جهاد و سلحشوري و 
درگیري؛ گمنامي و غربتي سنگین كه وسعت آن از جبهه هاي جنگ 
نظامي تا نبردهاي پیچیده  فرهنگي با او همراه بود. خالصه خوش 
به حالت آقا محمدسرور. چه موقعي به آسمان ها سركشیدي. خانه  
آخرتت آباد كه ما را چند روزي زودتر سیاه پوش محرم كردي. يك 
عمر خادمي شهیدان را كردي و حاال عزايت گره خورد با عزاي محرم 

سیدالشهدا. »كل من علیها فان و يبقي حسین)ع(«. 
* نويسنده و پژوهشگر تاريخ شفاهي

امام علی)ع(: 

زاهد دنيا كس�ی است كه حرام، 

صب�رش را نرباي�د و ح�ال، از 

شكرش باز ندارد. 

»گزيده تحف العقول«

شهين تسليمي، بازيگر سينما و تلويزيون:

به دولت جديد خيلي اميدوارم و معتقدم شرايط بهتر مي شود
بازيگر س�ريال »زن زندگي، مرد زندگي«مي گوي�د: با وجود 
مش�كات اقتص�ادي تهيه كنن�دگان هم درگير مش�كاتي 
ش�ده اند و امي�د دارم با آم�دن رئيس جمهور جدي�د اوضاع 
اقتصادي هم س�ر و س�امان بهت�ري پي�دا كند. م�ن خيلي 
امي�ددارم و مطمئن هس�تم ش�رايط خيلي بهتر مي ش�ود. 
ش��هین تس��لیمي، بازيگر س��ینما و تلويزيون پیرام��ون وضعیت 
دستمزد ها و سخت شدن اوضاع معیشتي هنرمندان به میزان گفت: 
متأسفانه با توجه به باالرفتن قیمت ها دستمزد هاي ما پايین آمده 
است و گاهي پیش آمده كه بخشي از دس��تمزد خود را نگرفته ام. 
سال 96 سر سريالي بودم كه 1/5سال طول كشید و هنوز بخشي از 
دستمزد خودم را از تهیه كننده آن نگرفته ام و متأسفانه تهیه كننده 
كار تاكنون اقدامي نكرده اس��ت. ب��ه هر حال با وجود مش��كالت 
اقتصادي تهیه كنندگان هم درگیر مشكالتي شده اند و امید دارم با 
آمدن رئیس جمهور جديد اوضاع اقتصادي هم سر و سامان بهتري 
پیدا كند. من به رئیس جمهوري جديد خیلي امیددارم و مطمئن 
هستم ش��رايط خیلي بهتر مي ش��ود. وي در همین راستا افزود: به 
آينده خیلي امیدوارم و از كار هاي مهم و اساسي آيت اهلل رئیسي در 
قوه قضائیه خبردار ش��د ه ام و مي دانم چه تحول مثبتي توسط وي 
ايجاد شده است. طبیعي است مردم به خاطر مشكالتي كه در زمان 
رئیس جمهوري قبلي پیش آمد ناامید ش��ده اند، اما نبايد به آينده 
بدبین باش��یم و با خوش بیني قطعاً اتفاقات بهتري مي افتد. خیلي 
امیدوارم و مي دانم با آمدن رئیس جمهور جديد بسیاري از مشكالت 
حل خواهد شد. تسلیمي با اشاره به رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
در پش��ت صحنه پروژه ها خاطرنش��ان كرد: عوامل پشت صحنه و 

جلوي دوربین در آثار، پروتكل هاي بهداشتي را رعايت مي كنند و 
مي گويند خطر ابتال به كرونا وقتي هوا در جريان باشد و محیط باز 
باشد، كمتر است كه خوشبختانه اين مهم هم از سوي تهیه   كنندگان 
و كارگردانان تلويزيوني رعايت مي ش��ود، هم از سوي ديگر عوامل 
گروه، مثاًل در سريال »رعد و برق« كه در گرگان فیلمبرداري مي شد 
تقربیاً همیش��ه در فضاي باز بوديم و در شهر مقدس مشهد كه سر 
سريال »بچه مهندس4« بودم محیط تقريباً بازي براي فیلمبرداري 
انتخاب شده بود و فاصله گذاري و موارد بهداشتي رعايت مي شد و 
خدا را شكر مشكلي پیش نیامد. بازيگر سريال »رعد و برق« پیرامون 
آخرين فعالیت هاي خود در عرصه بازيگري گفت: به تازگي در سريال 
»زن زندگي، مرد زندگي« به تهیه كنندگي رض��ا جودي به ايفاي 
نقش پرداخته ام كه ساخت آن تمام شده است. همچنین در سريال 
»در كنار پروانه ها« كه براي ماه محرم ساخته مي شود با بهروز مفید 
همكاري داشته ام كه چند روز ديگر تصويربرداري آن در شمال كشور 

به پايان مي رسد، البته بازي من در اين سريال تمام شده است.

      گفت و گو

نگاهي به مصاحبه با مؤلف كتاب »سي پرتره از زنان مسلمان مشهور«

مي خواستم براي زن جوان مسلمان 
الگوسازي كنم

     مستند

ميالد حبيبي*     يادداشت

اليس سنت جوليان، نويسنده و روزنامه نگاري 
است كه ديدگاه هاي غيرانس�اني درباره زنان 
مس�لمان را از بي�ن مي ب�رد و س�عي مي كند 
كليش�ه ها و تعصبات منفي را كه رس�انه هاي 
ضداسام نسبت به آنها روا داشته اند، برطرف 
كند. وي در همين رابطه پرتره سي زن مسلمان 
برجس�ته موفق را در قالب كتاب »سي پرتره 
از زنان مس�لمان مش�هور« نقاش�ي ك�رده و 
درب�اره آنها كتاب نوش�ته اس�ت. جوليان در 
قلم متعهد و خس�تگي ناپذير خ�ود از حقوق 
زنان مس�لمان بدون انحصارطلبي و براساس 
برابري جنس�يتي آنها دفاع مي كن�د و بر آن 
اس�ت تا زنان مشهور مس�لمان در حوزه هاي 
علمي، ورزشي و كارآفريني را كه همگي براي 
رسيدن به دنياي بهتر تاش كرده اند به تصوير 
بكش�د. نش�ريه فرانس�وي Oumma با اين 
نويس�نده و روزنامه نگار مصاحبه كرده است. 
جولیان در پاسخ به اين س��ؤال كه شما در كتاب 
سي پرتره از زنان مسلمان مشهور اولین مالقات 
خود با يك زن مس��لمان را در دوران دانشجويي 
بیان مي كنی��د و خاط��ره روزي را آورده ايد كه 
با اين دوس��ت الجزايري محجبه و با شخصیت، 
خنده كنان قدم مي زنید و دوستي خوبي داشتید، 
چه تفاوتي بین او و تصويري كلیشه اي كه رسانه ها 
از زن محجبه  ارائه مي كنند وجود دارد؟ مي گويد: 
در رسانه ها زناني كه محجبه هستند مجبورند براي 
پوشش خود مدام توضیح بدهند كه اين حجاب 
اجباري نیس��ت و آنها م��درن و آزاد در انتخاب 
هس��تند، در حالي كه زنان مس��لمان باحجاب و 
باسواد كه توفیق علمي، هنري يا اقتصادي دارند، 
كمتر مورد س��ؤال قرار مي گیرن��د ولي اهمیتي 
به دس��تاوردها و مهارت هاي آنها داده نمي شود. 
آنها خیلي بیشتر از حجابش��ان مطرح هستند و 
حرف هاي زيادي براي گفتن دارند. من وقتي اين 
دوست الجزايري مسلمانم را پیدا كردم، چیزهاي 
زيادي درباره اسالم به من ياد داد كه به من كمك 
كرد تعصباتم را از بین ببرم. ما درباره موضوعات 
زيادي باهم بحث مي كرديم مانند فلسفه، ادبیات، 
موسیقي و سینما. در جلس��ه اي با يك زن خوب 
مراكشي به نام اسماء المرابت آشنا شدم كه كارش 
بررسي قرآن درباره حقوق زنان بود. به نظرم كتاب 
من هم ادامه آن جلسات و متأثر از زنان مسلمان 

فعال است. 
وي به اين سؤال كه ش��ما پرتره سي زن مسلمان 
از فرانسه و س��اير نقاط را با توصیفاتي قابل تأمل 

نقاش��ي كرديد، آيا امیدواري��د اين كار م��ا را از 
تعصبات سرسختانه اي كه نسبت به زنان مسلمان 
داريم دور مي كند؟ اينگونه پاسخ مي دهد: در واقع 
يكي از اه��داف اين كتاب ازبین ب��ردن تعصبات 
درباره زنان مس��لمان اس��ت كه اغلب زيرسلطه 
ش��وهر يا مردان خانواده به عن��وان فردي مطیع 
معرفي و تصور مي شوند اما در چندين پرتره كه كار 
را دنبال كردم، مي ديدم كه پدران از دخترانشان 
حمايت و آنها را تش��ويق هم مي كنند، به عنوان 
مثال پدر توريا چائوي، نخستین خلبان مراكشي 
و عرب به دخترش كمك كرد ت��ا آرزوي خود را 
براي خلبان شدن محقق كند، در زماني كه ديدن 
زنان در اين حرفه حتي بیشتر از حد معمول بود. 
امیدوارم غیرمسلمانان هم اين كتاب را بخوانند 
و با اين زناني كه مانند ديگران با جنگ تعصبات 
روبه رو مي شوند، ديدار داشته باشند؛ زناني كه با 

بي عدالتي مي جنگند تا دنیا را تغییر دهند. 
   اثری برای خودباوری

از اين نويس��نده و نقاش س��ؤال مي شود: سعي 
داريد نش��ان بدهید كه كتاب شما براي دختران 
و پس��ران جوان است. آيا منظور ش��ما اين است 
كمك كنید ذهنی��ت جوانان مس��لمان را تغییر 
بدهید يا اين زمینه را براي آنه��ا فراهم كنید؟ و 
او پاسخ مي دهد: متوجه شدم كتاب هاي زيادي 
درباره الهام بخشیدن از زنان براي جوانان وجود 
دارد، اما تعداد كمي درباره زنان مس��لمان است، 
براي همین اين كتاب را نوشتم تا جوانان در اين 
شخصیت هاي ارائه ش��ده بتوانند مدل هايي پیدا 
كنند كه شبیه آنها باشد. زنان پیشگام بسیاري در 
اين كتاب وجود دارد؛ اولین زن مسلمان دريافت 
كننده جايزه صل��ح نوبل و  اولی��ن مغربي كه به 
بلندترين قله جهان صعود كرده. هدف اين است 
كه آنه��ا راه را براي جوانان هم��وار كنند، جرئت 
داشته باشند بدون توجه به موانع پیش بروند و در 
زمینه كاري خودشان اولین باشند، به خودشان 

بگويند ه��ركاري امكانپذير اس��ت و با اين كتاب 
برايشان الگوسازي كنم. 

جولیان در پاسخ به اين س��ؤال كه وجه مشترك 
همه اين زنان موفق مس��لمان اين است كه آنها 
جرئت باور كردن به رؤياهاي خودش��ان را دارند 
و براي تحقق آنه��ا تالش مي كنن��د. چطور آنها 
توانس��تند در مناطقي كه انتظارش نبود چنین 
بدرخشند، بدون اينكه هويت ديني واعتقادي آنها 
زير سؤال برود؟ نیز اينگونه توضیح مي دهد: برخي 
از آنها از كشورهايي هستند كه براي زنان ارزشي 
قائل نیستند، مانند عربستان سعودي يا افغانستان. 
زنان در اين كشورها اغلب با داستان هاي نمايشي 
به عنوان قرباني معرفي مي شوند. من مي خواستم 
با ارائه پرتره هايي از زناني ك��ه انتظار ديدن آنها 
را نداريد، برخالف عادت بنويس��م. يك هنرمند 
خیاباني و يك كارگردان را انتخاب كردم تا نشان 
دهم آنها خودش��ان سرنوش��ت خود را در دست 
مي گیرند و به شیوه خود با سنت هاي مردساالرانه 
مي جنگن��د. زنان اين كت��اب براي رس��یدن به 
آرزوهاي خود فرات��ر از قرارداده��ا و هنجارهاي 
اجتماعي حركت كرده اند. آنها در شجاعت، اراده 
و شهامت مشترك هس��تند و جنبه هاي مختلف 
هويت خ��ود را با ه��م تركیب مي كنند و نش��ان 

مي دهند يك زن مسلمان هستند. 
 در میان اي��ن پرتره ها مري��م میرزاخاني، ايراني 
نابغه رياضیات كه خیلي زود تنها در 10س��الگي 
درگذشت، قابل توجه اس��ت. او يك نابغه واقعي 
بود كه به خاطر كارش مش��هور شد. من تصمیم 
گرفتم در مورد او بنويس��م، زيرا مي تواند س��اير 
دختران جوان را تحريك كند كه رياضیات و علوم 
را انتخاب كنند؛ رشته هاي تحصیلي ای كه هنوز 
تعداد كمي به خصوص زنان در آنها حضور دارند. 
از اين نويسنده و روزنامه نگار زن فرانسوي سؤال 
مي شود كه خود ش��ما هم مس��لمان شده ايد. 
آي��ا مي خواهید بگويید كه اس��الم كمك كرده 
است مس��یرها و آرزوهاي اين 30 زن برجسته 
و الهام بخش مس��لمان را بهتر درك كنید؟ كه 
اينگونه پاسخ مي دهد: اين واقعیت كه خودم هم 
مسلمان هستم يك مزيت مثبت است تا مبادا 
گرفتار كلیش��ه ها علیه زن مسلمان بشوم. سال 
2009يك كتاب براي كودكان به نام »سامیها 
و اشباح« توسط زني غیرمس��لمان نوشته شد. 
داستان ماجراي دختربچه اي را تعريف مي كرد 
كه نمي خواس��ت ش��بح ش��ود، يعني يك زن 
محجبه! اين ن��وع كتاب ها آس��یب هاي زيادي 
مي رسانند و ذهنیت بچه ها را از كودكي نسبت 
به حجاب خراب مي كنند. ب��ه نظرم بايد كاري 
مي كردم و وقت آن رس��یده بود كه كتاب هاي 
مثبت درباره زنان مسلمان و محجبه هم وجود 
داشته باش��د و از يك سو مهم اس��ت كه اولین 
كس��اني كه مورد توج��ه قرار مي گیرن��د، زنان 
مسلمان باشند، اين همان چیزي است كه من 
همیشه مشتاق انجام آن بوده ام. در واقع من به 
عنوان يك نويسنده و روزنامه نگار، مطالب زيادي 
درباره زن و اسالم نوشته ام و قباًل هم پرتره هاي 
الهام بخشي از زنان مسلمان نوشته بودم. با اين 
كتاب مي خواستم يك گام جلوتر بروم و آن را به 
اشتراك بگذارم و اين داس��تان هاي واقعي را به 

ديگران منتقل كنم تا فراموش نشوند.

زن��ان پيش��گام بس��ياري در اين 
كت��اب وج��ود دارد؛ اولي��ن زن 
مس��لمان دريافت كنن��ده جايزه 
صل��ح نوب��ل و  اولي��ن مغربي كه 
ب��ه بلندتري��ن قله جه��ان صعود 
كرده. ه��دف اين اس��ت ك��ه آنها 
راه را ب��راي جوانان هم��وار كنند

شاعر سرود »خلبانان، ملوانان« درگذشت
 مرحوم »محمود دست پيش« سراينده بيش از 100سرود فاخر براي دفاع مقدس بود 

و عمري را در اعتاي فولكلور آذربايجان و فرهنگ ايران زمين سپري كرد

محمود دست پيش، ش�اعر و چهره پيشكس�وت زبان و 
ادبيات آذري و فارس�ي در سن ۸۷س�الگي درگذشت. 
زنده ياد محمود دس��ت پیش، استاد برجس��ته زبان و ادب 
آذري و پارسي در سال 1313 در باكو متولد شد. او از شاعران 
ترك زبان ايران بود. از آثار دس��ت پیش مي ت��وان به تدوين 
دايره المعارف و تألیف آثاري چون »از فضولي تا ش��هريار«، 
»ائل س��وغاتي«، »داغا دونموش��م«، »برگردان نمايشنامه 

مشدي عباد« و »تركي سوزلوك« اشاره كرد. 
شعر »سیزه سالم گتیرمیشم« او با آهنگسازي علي سلیمي از 

مشهورترين سروده هايش است كه شهرت زيادي دارد. 
حسین دست پیش، فرزند ايش��ان در اطالعیه اي درباره 
درگذش��ت وي نوش��ت: »مرحوم دس��ت پیش شاعر، 
نويسنده، نقاش، خطاط و مجسمه سازي است كه عمري 
را در اعتالي فولكلور آذربايج��ان و فرهنگ ايران زمین 
س��پري كردند و اثرات مفی��د و ارزش��مند و ماندگار به 

ارمغان گذاشتند.«
سرود معروف »خلبانان، ملوانان« از ديگر سروده هاي وي در 

وصف حماسه آفريني هاي رزمندگان دفاع مقدس بود. 
حمله ور شد ارتش خلق ايران

سوي دشمن از زمین و آسمان
نرود جز راه ح�����ق و راه دين
چو گرفته درس مكتب از قرآن

خلب�انان، خلب�انان،  اي امید و فخر ايران
خلبانان، قهرمانان همره تان لطف يزدان

پرواز كن، پرواز كن
فرشته حق يارت باد، اهلل نگهدارت باد

خلبانالر
ووروشوالر ارتش��ي میز ه���رياندا گوي اوزونده، درياالردا، 

داغالردا
حق يولوندان دين يولوندان دونمزلر، نه قدر ق����درت لري 

وار جانالردا
خلبانالر، خلبانالر يوردو موزا افتخار سیز

خلبانالر، اوچا اوچا دشمنین قلبین ووراسیز
قانات آچ، قانات آچ ارتش��یمیز واراولس��ون، اهلل س��یزه يار 

اولسون.
 مرحوم دس��ت پیش در سال 78 در ديدار ش��اعران با رهبر 
انقالب مصادف با نیم��ه ماه مبارك رمضان س��روده خود را 

خواند. 

   روايت رضا اسماعيلي از »دست پيش«
رضا اسماعیلي از شاعران كشورمان در يادداشتي به مناسبت 

بزرگداشت اين شاعر نوشته است:
داستان آشنايي من با استاد محمود دس��ت پیش )واله بابا( 
ش��اعر و اديب نام آور آذري زبان و خالق شعر معروف )سیزه 
سالم گتیرمیشم: براي شما سالم آوردم( و سراينده بیش از 
100سرود فاخر براي دفاع مقدس به چیزي حدود 30 سال 
پیش برمي گردد؛ به س��ال هاي حضور افتخاري در جلسات 
شوراي شعر ارشاد و شاگردي در مكتب استاد مشفق كاشاني. 
در واقع حلقه پیوند من با استاد دست پیش، غزل سراي نام آور 
معاصر استاد مشفق بود كه با دعوت كريمانه من به شورا زمینه 

شاگردي از محضر پرفیض استاد دست پیش را فراهم كرد. 
اس��ماعیلي در ادامه آورده اس��ت: در طول 30 سال گذشته 
درس هاي فراوان��ي از اين اديب فروت��ن و بزرگوار آموخته ام 
كه بیان آنها در اين مقال و مج��ال كوتاه نمي گنجد اما آنچه 
گفتنش را بر خود تكلیف مي دانم، اش��اره ب��ه فضايل واالي 
اخالقي و انساني اين استاد نمونه است. استاد اديب و نجیبي 
كه فارغ از هر گونه  هاي و هیاهو، عاشقانه و مؤمنانه به شاگردان 
ادب دوست خود مهر مي ورزد و گنجینه آموخته هاي خود را 

بي هیچ مضايقه اي در اختیار آنان مي گذارد. 
سیره و سلوك ادبي استاد دست پیش به سلوك ادبي استادان 
بي بديلي همچون مهرداد اوستا، مش��فق كاشاني و محمود 
شاهرخي مي ماند. در طول 30سال گذشته به ياد ندارم كه 
استاد دست پیش � با وجود شايستگي و جايگاه واالي علمي 
و ادبي � در جايي به ستايش خويش لب گشوده باشد. هر بار 
نیز كه در جلسات شوراي شعر به ديدار ايشان رفته ام، استاد 
را چون گوهري در صدف خاموشي و مش��تاق پندنوشي از 
ديگران ديده ام. مگر اينكه در پاس��خ سؤالي � به رسم ادب � 

ناگزير به سخن گفتن باشد. 

    رويداد

مسابقه كتابخواني پويا به »قصه هاي 
خوب براي بچه هاي خوب« رسيد

هش�تمين دوره مس�ابقه كتابخوان�ي »پويا« ب�ا محوريت 
مجموع�ه »قصه ه�اي خ�وب ب�راي بچه ه�اي خ�وب« 
وي�ژه گ�روه س�ني ك�ودك و نوج�وان آغ�از ب�ه كار كرد. 
مسابقه بزرگ كتابخواني ويژه كودكان و نوجوانان بوده و در هشتمین 
دوره خود سراغ مجموعه دوست داشتني و پرطرفدار »قصه هاي خوب 
براي بچه هاي خوب« نوشته مرحوم مهدي آذريزدي رفته است. اين 
مجموعه هشت جلدي شامل 18 داس��تان قرآني از »قرآن كريم«، 
24 داستان از »مثنوي معنوي«، 21 داستان از »مرزبان نامه«، 25 
داس��تان از مجموعه »كلیله و دمنه«، 13 داستان از »سندبادنامه و 
قابوسنامه« و 21 داستان از »قصه هاي شیخ عطار«، داستان هايي از 
»گلستان و ملس��تان« و زندگاني چهارده معصوم)ع( است. مهلت 
ش��ركت در اين پويش از 12مردادماه تا 12 مهرماه ب��وده و جوايز 
اين دوره از پويش پويا، 200میلیون ريال وج��ه نقد خواهد بود كه 
با قرعه كشي به برگزيدگان اهدا خواهد شد. عالقه مندان براي تهیه 
كتاب و سؤاالت مسابقه مي توانند عدد 8 را به 500040146 ارسال 
كرده يا با مراجعه به سايت amirkabirpub. ir و كتابفروشي هاي 

سراسر كشور آن را تهیه كنند.
........................................................................................

كتابي از محمد سرور رجايي
 »مأموريت خدا« روايتي است 
از شهيد ايراني جهاد افغانستان

كتاب »مأموريت خدا« نوشته محمد سروررجايي روايتي از شهيد 
ايراني جهاد افغانستان است كه در سال 1۳۵۹ به شهادت رسيد. 
هفته گذش��ته و در روز عید غدير، محمد س��روررجايي، نويسنده 
و ش��اعر افغانس��تاني مقیم ايران به دلیل ابتال به وي��روس كرونا 
درگذش��ت. يكي از آثار به جاي مانده از اين ش��اعر برجسته كتاب 
»مأموريت خدا« است. اين كتاب، هفت روايت از احمدرضا سعیدي 
شهید ايراني جهاد اسالمي افغانس��تان است؛ شهیدي كه در سال 
1359 و در زمان تهاجم شوروي به افغانستان به شهادت رسیده و 

مزارش هم اكنون در افغانستان است.

نويد پارسا     ديده بان

 »طالبان از نزديك«
روايت نفسگير مستندساز ايراني

اك�ران آناين مس�تند 
تحسين ش�ده »زندگي 
ميان پرچم هاي جنگي« 
به كارگرداني محس�ن 
اس�ام زاده آغاز ش�د. 
زندگي میان پرچم هاي 
جنگي، روايت نفس��گیر 

و پرمخاطره مستندساز ايراني از مواجهه طالبان و داعش در افغانستان است 
كه در روز هاي گذشته، حواشي بسیاري را به همراه داشته است. اين مستند 
در بخش شهید آويني جشنواره بین المللي »سینماحقیقت« سال 98 حضور 
داشت و جايزه ويژه دبیر جش��نواره را دريافت كرد. اين مستند جزو 10 فیلم 
منتخب بخش مستند جشنواره فیلم فجر در سال 98 هم بود و در جشنواره هاي 
بین المللي نظیر »فیلم هاي آس��یايي بارس��لونا« و بازار فیلم »ويژن دوريل« 

سوئیس نیز حضور داشته است. 
اسالم زاده در مورد علت نامگذاري اين فیلم مس��تند گفته است: »نام فیلم را 
زندگي میان پرچم هاي جنگي گذاشتم، چون متأسفانه در افغانستان پرچم هاي 
زيادي وجود دارد كه اف��راد در زير آنها باهم مي جنگن��د!« عالقه مندان براي 
تماشاي اين مستند نفسگیر يا درخواست اكران مردمي آن به  صورت آنالين، 

مي توانند به سايت عماريار به نشاني Ammaryar. ir مراجعه كنند.


