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صدور حكم متهمان  بزرگ ترين پرونده    قاچاق كتاب 

 مجازات ها درباره قاچاق كتاب بازدارنده نيست

وكيل اتحاديه ناش�ران در پرونده قاچاق كتاب از صدور حكم 
متهمان بزرگ ترين پرونده قاچاق كتاب در كشور خبر داد و به 
اين نكته اشاره كرد كه مجازات ها به هيچ وجه بازدارنده نيست. 
امیرحسین فواكه، وكیل اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران در 
مورد پرونده هاي معروف به قاچاق كتاب به تسنیم گفت: دادگاه 
تجديد نظر استان تهران حكم به محكومیت 17متهم اين پرونده 
با عنوان مجرمانه نشر و پخش و عرضه اثر متعلق به ديگري را صادر 
كرده اس��ت. وي ادامه داد: حكم مذكور در خصوص جرم نش��ر و 
پخش و عرضه اثر متعلق به ديگري )نشر و تكثیر كتب به صورت 
غیرمجاز( كه در افكار عمومي با اصطالح »قاچاق كتاب« از آن ياد 

مي شود، صادر شده است. 
فواكه با اشاره به حكم صادر شده تصريح كرد: متهمان به حداكثر 
مجازات قانوني در نظر گرفته ش��ده محكوم ش��دند. اين پرونده 
18متهم داشت كه 14 نفر از متهمان به حداكثر مجازات محكوم 
شدند. اين وكیل پايه يك دادگستري در ادامه با اشاره به تصويب 

قانون كاهش مجازات حبس تعزيري در سال 1399 نیز ادامه داد: 
حداكثر و حداقل حبس مندرج در جرائم قابل گذش��ت كه جرم 
پیش گفته نیز در زمره آن جرائم قرار مي گیرد، به واسطه اين قانون 
به نصف كاهش پیدا كرده اس��ت، بنابراين اكنون مجازات حبس 
در نظر گرفته شده براي جرم نش��ر و پخش و عرضه اثر متعلق به 

ديگري به حداقل سه ماه تا حداكثر 18ماه تقلیل يافته است. 
وي يادآور شد: نظر به اينكه نشر و تكثیر كتب به صورت غیرمجاز 
منافع مالي بس��یاري براي مرتكبان اين جرائم به همراه دارد و با 
توجه به اينكه قانون كاهش مجازات حبس تعزيري، میزان حبس 
مندرج در مجازات هاي من��درج در قوانین خاص مرتبط به حوزه 
مالكیت فكري و نش��ر و تكثیر كتب را به نصف تقلیل داده است، 
مجازات هاي مربوط به اين جرائم به هیچ وجه بازدارنده نیست و 
مجرمان ترس��ي از اين مجازات ها ندارند. الزم به ذكر است پیش 
از تصويب قانون كاه��ش مجازات حبس تعزي��ري- كه حداكثر 
مجازات حبس مندرج در قوانین مربوطه به حوزه كتاب سه سال 
بود- نیز داراي بازدارندگي كافي نبود، چه رسد به اكنون ، در نتیجه 
با توجه به صرفه اقتصادي كه اين جرم براي متهمان دارد، چنین 
مجازات هايي ناچیز است و نمي تواند به عنوان عاملي براي ممانعت 

از ارتكاب جرم تلقي شود. 
بنابر اين گزارش، طبق برآوردها و كش��ف هايي كه در چند سال 
اخیر از انبار كتاب هاي قاچاق به دست آمده، گردش مالي حاصل از 
اين قاچاق براي سوداگران آن بالغ بر 15میلیارد تومان بوده است؛ 
ارقامي كه همه باورهاي نشر از كمبود سرانه مطالعه تا عدم حضور 

كتاب در سبد خانوار را به چالش كشانده است.

      کتاب

انتشارات قدياني براي پويش پويا منتشر كرد
كتاب هاي نارنجي براي هر روز سال

هر روزي از س�ال را بايد با يك داستان گذراند، داستانش 
را خودمان بس�ازيم يا بنويس�يم يا حت�ي بخوانيم، فرقي 
نمي كند. هر روزي ب�راي خودش يك داس�تان دارد؛ يك 

حرف براي ماندگار شدن... 
انتشارات قدياني طي ابتكاري كه به خرج داده است، در واحد 
كودك و خردسال خود، مجموعه كتابي را با عنوان »كتاب هاي 
نارنجي« تدارك ديده كه مختص تمام روزهاي سال است. اين 
مجموعه كتاب در چند قطع مختلف توسط ناشر چاپ و وارد 
بازار نشر شده است؛ 12كتاب براي 12ماه سال در قطع وزيري 
و 52 كتاب براي 52 هفته سال در قطع خشتي كوچك. اين 
مجموعه در پنجمین جشنواره ادبي پروين اعتصامي به عنوان 
اثر شايسته تقدير معرفي شد و در نهايت، 12كتاب براي 12ماه 
سال در قطع رحلي طراحي شد و با دو زبان فارسي و انگلیسي 
به مخاطبان عرضه مي ش��ود. فريبا كلهر و فروزنده نامجو در 
»كتاب هاي نارنجي« داستان هايي را خلق كرده اند كه خواندن 
هیچ  كدامشان خالي از لطف نیست و هر كدامشان نكته اي را 

در بطن خود پرورانده است. 
داس��تان هاي اين مجموعه گاهي درباره اش��یا ي��ا حیوانات 
گوناگون و گاهي درباره پیرامون زندگي انسان است. تصاوير به 
گونه اي طراحي شده كه فهم داستان را براي كودكان ساده تر 
كرده است. محتواي داس��تان ها به گونه اي است كه عالوه بر 
سرگرمي، درس هاي اخالقي از جمله كمك كردن به ديگران، 
همكاري، برنامه ريزي براي آينده و بسیاري مفاهیم ارزشمند 
ديگر را به هم��راه دارد. برخي از داس��تان هاي اين مجموعه 
تخیلي بوده و برخي ريش��ه در اصالت و قدمت تاريخي ايران 
دارد. برخي ديگر هم نمونه به روز ش��ده داستان هاي قديمي 
است. اين كتاب در واحد كودك و خردسال انتشارات قدياني 
)كتاب هاي بنفشه( منتشر شده اس��ت و به تازگي، پويشي با 
عنوان پويش پويا براي جلد چهارم اين كتاب در حال برگزاري 
است. اين پويش با همكاري مركز رسانه اي شیرازه، انتشارات 
قدياني و شبكه پويا برگزار مي شود. عالقه مندان براي شركت 
در اين پويش مي توانند از 10تیرم��اه 1400 تا 10مرداد ماه 
1400 كتاب ها را تهیه كنند و به سؤاالت مسابقه پاسخ دهند. 
براي تهیه كتاب ها مي توان عدد 3 را به 1000100015000 
ارسال يا به كتابفروشي هاي سراسر كشور مراجعه كرد. جوايز 
اين دوره از پويش پويا 100 میلیون ريال وجه نقد خواهد بود 

كه با قرعه كشي به برگزيدگان آن اهدا خواهد شد. 
.......................................................................................................

دفتر موسيقي به ۱۳ آلبوم اجازه انتشار داد

صدور مجوز براي ۲۰۲ تک آهنگ
دفت�ر موس�يقي معاون�ت هن�ري وزارت فرهن�گ 
تي�ر  پايان�ي  هفت�ه  دو  ط�ی  اس�امي،  ارش�اد  و 
مج�وز ۲۰۲ تك آهن�گ و ۱۳ آلب�وم را ص�ادر ك�رد. 
طي دو هفته پاياني تیر س��ال جاري بیش از 202 تك آهنگ 
و 13 آلبوم از دفتر موس��یقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
مجوز انتش��ار گرفتند. براي اين آثار صرفاً مجوز انتشار صادر 

شده و زمان انتشار آنها در اختیار مالك اثر است. 
.......................................................................................................

 خسارت مالي صنعت گردشگري ايران
از كرونا اعام شد

 ۳۲هزارميليارد تومان خسارت
و ۴۴هزار نفر بيكار

خسارت مالي صنعت گردشگري ايران در دوران كرونا فراتر از 
۳۲ هزار ميليارد تومان شده و آمار بيكاري در اين صنعت، طبق 
اعام معاونت گردشگري، به بيش از ۴۴هزار نفر رسيده است. 
براساس گزارش معاونت گردشگري كه در اختیار ايسنا قرار 
داده است، بیشترين آمار بیكاري و خسارت مالي به »مراكز 
اقامتي« مربوط مي ش��ود. اين آمارها از بازه زماني اسفندماه 
سال 98 كه س��رايت ويروس كرونا در ايران تأيید شد تا بهار 
1400 را در برمي گیرد. بر اين اساس، بیش از 28هزار میلیارد 
تومان زيان مالي فقط به مراكز اقامتي وارد شده است و بیش 
از 21هزار نفر در اين بخ��ش بیكار ش��ده اند. دفاتر خدمات 
مس��افرتي نیز با بیش از يك هزار میلیارد تومان خس��ارت و 
بیش از 6هزار نفر بیكار، دومین گ��روه زيان ديده در صنعت 
گردشگري از دوران كرونا بوده است. مراكز بین  راهي، مراكز 
پذيرايي، اقامتگاه هاي بوم گردي، راهنمايان گردش��گري و 
مؤسسات آموزش��ي به ترتیِب میزان زيان مالي و بیكاري، از 
ديگر گروه هاي خسارت ديده در صنعت گردشگري به شمار 
مي آين��د. ولي تیموري، مع��اون گردش��گري وزارت میراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دس��تي گفته براي حمايت از 

اين صنعت دو بسته اختصاص داده شده است. 
بسیاري از فعاالن اين حوزه معتقدند بسته حمايتي دولت در 
دوران كرونا ناكارآمدترين حمايت بوده كه بسیاري از فعاالن 

را زير قرض و بدهكاري هاي سنگین برده است.

پيامبر)ص(: 

هركه به خ�دا و روز پ�اداش ايمان 

دارد، چون وعده اى ده�د، بايد به 

آن وفا  كند. 

»گزيده تحف العقول«

ايرج راد:

 كمك ها به تئاتر در حد مسكن موقتي است
ايرج راد از خان�ه تئاتر و دغدغ�ه هنرمن�دان در روزگار 

كرونايي سخن به ميان آورد. 
ايرج راد با ابراز تأس��ف از بي توجهي به تئات��ر گفت: هنرمندان 
تئاتر همواره با تالش خود سعي كرده اند چراغ تئاتر اين مملكت 
را روش��ن نگه دارند ولي آنچنان كه بايد و شايد از آنان حمايت 
نشده است. همواره گفته ام كه اگر از تئاتر حمايت هاي معنوي 
شود، مي توانیم مس��ائل ديگر را حل شده بپنداريم اما متأسفانه 
هرگز اين اتفاق رخ نداده و به خصوص در اين س��ال ها و دوران 
كرونا هنرمندان عزيز تئاتر با مسائل و مشكالت عديده اي روبه رو 
هستند كه قابل وصف نیست، زيرا نه در جايي استخدام هستند، 
نه حقوق بازنشستگي مي گیرند، نه حقوق ايام بیكاري دارند و نه 
امكان كار برايشان فراهم است، حتي آن زمان كه امكان بسیار 
مختصر كار فراهم ب��ود، هنرمندان تئات��ر از راه اين هنر درآمد 

آنچناني نداشتند. 
راد در ادامه درباره تالش هاي خانه تئاتر براي حل مشكالت بیمه 
و معیشتي هنرمندان در دوران كرونا سخن گفت و افزود: اين 
تشكل براي حل اين مشكالت با نهادهاي گوناگون رايزني كرده 
اما كمك هايي كه انجام شده، بسیار اندك و در حد مسكن هاي 
موقت بوده است. او در عین حال تأكید كرد: نمي خواهیم بگويیم 
هنرمندان ما بي چیز هستند بلكه آنان فوق العاده اند. آن زمان كه 
كساني به دنبال پول و ثروت بودند، هنرمندان تئاتر در يك اتاق 
كوچك تمرين به دنبال اين بودند كه يك بله را چطور بگويند كه 
اثرگذار باشد و معني درست را بدهد. آنها به دنبال معني واقعي، 
انسانیت و فرهنگ بودند. آنها پر و انباشته  از ثروتي هستند كه 

به چشم نمي آيد. آنها كساني نیستند كه دست تكدي گري دراز 
كرده باشند. آنها آدم هاي بسیار باشرف و صبوري هستند كه با 
تمام وجودشان اين مملكت و اين مردم را دوست دارند و سعي 
مي كنند كاري انجام دهند، در اين زمینه مس��ئولیتي داشته 
باشند و بتوانند مسئولیتشان را به خوبي انجام دهند، بنابراين 
آن چیزي كه ما مي گويیم اين اس��ت كه اين حق شان است كه 
بايد داده شود. حقوق واقعي آنان و نتیجه زحماتشان است كه 

بايد داده شود. 
وي افزود: هنرمندان بسیاري را داشته ايم كه سال هاي سال براي 
اين مملكت افتخار آفريده اند و االن در میان ما نیستند و رفته اند. 
متأسفم كه در جايي كه بايد، هیچ نامي از آنان برده نمي شود در 
حالي كه هنوز در خاطره مردم حضور دارند. امیدوارم كس��اني 
كه بايد اين مسائل را بشنوند و بتوانند در اين راه قدمي بردارند 
و كمك كنند، نه فقط به هنرمندان تئات��ر بلكه به اين جامعه و 

فرهنگ آن، بتوانند كمك كنند. 

      نمایش

نگاهي به آثار سينمايي درباره جنايات منافقين به مناسبت عمليات تاريخي »مرصاد«

تصوير منافقين در سينماي ايران

     نماهنگ

نوید پارسا     دیده بان

    مصطفي شاه كرمي
گروهك منافقين و جناياتي كه مرتكب ش�ده اند، سال هاس�ت دستمايه 
ساخت آثار سينمايي و تلويزيوني قرار گرفته است. فعاليت هاي خرابكارانه، 
بمبگذاري و ترور و نيز عمليات نظامي مانند آنچه در مرصاد و تنگه چهار زبر 
اتفاق افتاد، هر كدام به تنهايي واجد شرايط ساخت يك اثر دراماتيك هستند. 
تولید آثار سینمايي در مورد گروهك منافقین و جنايات آنها از اواسط دهه 60 
با آثاري مثل »توهم« و »دست نوشته ها« شروع شده و تا همین اواخر با ساخت 
آثاري مثل »امكان مینا« و »ماجراي نیمروز« و »سیانور« ادامه داشته است. 
همزمان با گرامیداشت س��الروز عملیات مرصاد گزارش پیش رو به تعدادي 
از آثار سینمايي ساخته ش��ده در مورد خیانت ها و خباثت هاي اين گروهك 

تروريستي و خائن پرداخته است. 
     »توهم«

»توهم« به كارگرداني، تهیه كنندگي، نويسندگي و تدوين سعید حاجي میري 
در سال1364 از اولین فیلم هايي بود كه به طور مستقیم فعالیت هاي گروهك 
منافقین را به تصوير كشید. چهار س��ال بعد از اوج اغتشاشات منافقین كه 
باعث شهادت شهیدان بهشتي، رجايي و باهنر شد اين فیلم روي پرده رفت. 
جلیل فرجاد با همین فیلم به سینما معرفي شد. محتواي اين اثر نگاهي درون 
سازماني به اين گروهك دارد و داس��تان آن درباره دو تن از اعضاي سازمان 
مجاهدين اس��ت كه در يك خانه تیمي پناه گرفته اند. يكي از آنها نسبت به 
مواضع فكري وسیاسي سازمان ترديد دارد، اما ديگري همچنان بر ادامه راه 
راسخ اس��ت، آن دو به دنبال حادثه اي خیال مي كنند كه به محاصره نیروي 
انتظامي گرفتار شده اند، بنابراين تالش مي كنند اسناد درون سازماني را در 
آتش بس��وزانند و با نیروهايي كه به آنها هجوم آورده اند مقابله كنند. در اين 
كشاكش آن كه نسبت به سازمان در ترديد است، مي گريزد و ديگري دوست 

رابط خود را كه وارد خانه شده است به اشتباه از پا درمي آورد. 
     »پرواز پنجم ژوئن«

علیرضا سمیع آذر سال 1368 فیلم »پرواز پنجم ژوئن« را كارگرداني كرده 
اس��ت. داس��تان فیلم درباره چهار هواپیمارباس��ت كه روز پنجم ژوئن يك 
هواپیماي ايراني را مي ربايند. طراحان اصلي توطئه با برگزاري مصاحبه اي 
مطبوعاتي وانمود مي كنند كه همه مسافران قصد پناهندگي دارند ولي افسر 
امنیتي اعالم مي كند هواپیما را با اين هدف به آنجا آورده است تا معلوم شود 

مسافران عالقه اي به پناهندگي سیاسي ندارند. 
     »دست نوشته ها«

»دست نوشته ها« به كارگرداني مهرزاد مینويي كه سابقه تدوينگري سريال 
امام علي)ع( و چندين اثر سینمايي و تلويزيوني ديگر را در كارنامه دارد، سال 
1365 و بر اساس فیلمنامه اي از بهروز افخمي ساخته شده است. داستان فیلم 
درباره حسین معتمد اس��ت كه عضو كمیته انقالب اسالمي بوده اما به دلیل 
نقض مقررات از كمیته اخراج ش��ده و راننده تاكس��ي است. جواني سراغش 

مي آيد و به او مي گويد كه چن��د نفر قصد ترور او را دارن��د. با توجه به فضاي 
دهه60 و عالقه اي كه به فیلم هاي اكش��ن وجود داشت »دست نوشته ها« با 
موضوعي به روز و اكشن اتفاق خوبي بود. اين فیلم در پنجمین دوره جشنواره 

فیلم فجر، لوح زرين بهترين تدوين را كسب كرد. 
     »پناهنده«

فیلم پناهنده هفتمین اثر مرحوم رسول مالقلي پور و تولید سال 1372 بود كه 
اتفاقاً نويسندگي و تهیه كنندگي آن را هم خودش بر عهده داشت. اين فیلم به 
سرخوردگي هاي زن و شوهر منافقي با بازي مسعود كرامتي و شهره لرستاني 
مي پردازد كه از سازمان بريده اند و قصد بازگشت به كش��ور را دارند اما زاپاتا 
فرمانده سابق آنها با بازي احمد نجفي، قصد كشتن شان را دارد. اين اثر بعد از 
حضور در دوازدهمین دوره جشنواره فیلم فجر مورد توجه منتقدان قرار گرفت 

و به خاطر خلق فضاي پرتعلیق، از آن تقدير شد. 
     »نفوذي«

فیلم نفوذي با كارگرداني مش��ترك احمد كاوري و مهدي فیوضي در سال 
1387ساخته ش��د. داستان اين فیلم درباره ش��خصي به نام فريدون كیان 
معروف به فري كافر اس��ت كه به همراه چند نفر از اسیران جنگ به كشور 
برمي گردد اما بالفاصله بازداشت مي شود، چون در زمان جنگ به منافقین 
پیوسته و براي آنها كار كرده اس��ت. زمان بازجويي كم كم موضوع عوض و 
معلوم مي شود يك نفوذي در سیستم اطالعاتي كشور است. اين اثر موفق 
شد جايزه بهترين فیلم جشنواره بیست و هشتم فجر از نگاه مخاطبان و همین 

طور بهترين فیلم اول را كسب كند. 
     »قاده هاي طا«

قالده هاي ط��ال ب��ه كارگرداني ابوالقاس��م طالب��ي تولید س��ال 1390 از 
جنجالي ترين آثار سینمايي در حوزه سیاسي امنیتي محسوب مي شود. اسناد 
بسیاري وجود دارند كه نشان مي دهد در فتنه سال 1388 نیروهاي تروريست 
سازمان منافقین نقش قابل توجه و میداني در اغتشاشات و آشوب هاي آن 
سال داشتند. ابوالقاسم طالبي در قالده هاي طال سعي كرده است چگونگي 
ايجاد آشوب، هرج و مرج و كشتن مردم بي گناه توسط نیروهاي اين گروهك 

تروريستي با كمك برخي عوامل نفوذي را نشان بدهد. 
     »سيانور«

فیلم سیانور تولید سال 1394 و دومین فیلم سینمايي بهروز شعیبي است كه در 
آن به تغییر ايدئولوژي سازمان مجاهدين در سال 54 مي پردازد و نشان مي دهد 
رهبران مذهبي گ��روه چقدر تالش مي كنند از اين اق��دام انحرافي جلوگیري 
كنند اما قرباني خشونت و ترور مي شوند. فیلم وجه تاريخي قابل استنادي دارد 
و شخصیت ها كاماًل مطابق نمونه هاي اصلي هس��تند. اين فیلم بخش هايي از 
زندگي مجید شريف واقفي از رهبران سازمان مجاهدين خلق است كه در نهايت 

به خاطر اختالفاتي كه با سازمان پیدا كرده است كشته مي شود. 
     »امكان مينا«

امكان مینا به كارگرداني كمال تبريزي در سال 1394 تولید شده و داستان آن 
درباره يك روزنامه نگار پرشور و مستقل به اسم مهران است كه درگیر ماجراهايي 
با همسرش مینا مي شود، اين ماجرا كار را به تعقیب و گريز مي كشاند و در ادامه 
پاي گروهك منافقین از يك سو و نیروهاي امنیتي ايراني از سوي ديگر به میان 

مي آيد. مینا ساداتي و میالد كي مرام بازيگران اصلي فیلم تبريزي بودند. 
     »ماجراي نيمروز«

فیلم ماجراي نیمروز به كارگرداني محمدحسین مهدويان در سال 1395 تولید 
شد و دومین اثر از سه گانه )سیانور، ماجراي نیمروز و ماجراي نیمروز، ردخون( 
سیدمحمود رضوي در مقام تهیه كننده اس��ت كه در آنها به موضوع منافقین 
مي پردازد. در 30خردادماه اين سال و بعد از عزل بني صدر از رياست جمهوري، 
گروهك تروريستي منافقین با تظاهرات خیاباني و صدور بیانیه اي رسماً علیه 
جمهوري اسالمي اعالم نبرد مسلحانه مي كند. ماجراي نیمروز به انفجار در دفتر 
نخست وزيري، ش��هادت محمدعلي رجايي رئیس جمهور و محمدجواد باهنر 

نخست وزير و نقش مسعود كشمیري در اين اتفاق مي پردازد. 
     »ماجراي نيمروز، رد خون«

»ماج��راي نیمروز، رد خ��ون« دنباله فیلم س��ینمايي ماج��راي نیمروز به 
كارگرداني محمدحس��ین مهدويان و تهیه كنندگي س��یدمحمود رضوي 
محصول سال 1397 است. روايت كلي اين فیلم پیرامون اتفاقات بعد از پايان 
جنگ تحمیلي عراق علیه ايران در سال 1367 و عملیات مرصاد است. اين 
فیلم در سي و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر رونمايي شد و با نامزدي در 

12رشته اين جشنواره، توانست سه سیمرغ بلورين به دست آورد. 
خیانت ها و خباثت هاي گروهك منافقین علیه ملت ايران آنقدر وس��عت 
دارد كه همچنان آثار زيادي بايد ساخته شوند تا گوشه اي از خباثت های 

اين گروهك را به تصوير بكشند.

نويسنده رمان »هادي« با موضوع پيشواي دهم شيعيان:

خيلي از قصه هاي امامان)ع( را حتي شيعيان نمي دانند
نياز به زاويه ديدي داشتم كه به تمامي اعضاي قصر و حال وهواي آن اشراف داشته باشد و بتواند به 

همه جاي سامرا سر بزند؛گاه در قصر، گاه در بازار و گاه در محله عساكر كه امام آنجا ساكن بودند

    فرزين ماندگار
م�ا هرچ�ه در م�ورد اهل بي�ت)ع( 
قل�م بزني�م ب�از ه�م نمي تواني�م 
ايش�ان  عظم�ت  از  گوش�ه اي 
ب�ه مخاط�ب نش�ان دهي�م.  را 
محمدرضا ه��وري، نويس��نده كتاب 
داستاني »هادي« با موضوع پیشواي 
دهم ش��یعیان با بیان اين مطلب و در 
پاس��خ به اين س��ؤال كه چرا موضوع 
امام هادي)ع( را براي نوشتن انتخاب 
كرديد؟ به ايبنا مي گويد: غرض اداي 
دين بود. با يك تحقیق س��اده متوجه 
شدم تاريخ و س��یره برخي از ائمه)ع( 

ما حتي براي شیعیان نیز ناش��ناخته مانده  است. موضوع 
سختي بود، تا به حال كسي به  طور جدي سراغش نرفته بود 
و همین كار را جذاب مي كرد. عالوه بر اين خاطرات خوبي 
كه از زيارت امامین عسكريین)ع( در ياد داشتم، مرا به اين 
سمت سوق مي داد كه با نوشتن اين رمان بیشتر در مورد 

اين دو امام همام بدانم. 
هوري در پاسخ به اين سؤال كه اس��م كتاب و طرح روي 
جلد آن چگونه خلق ش��د؟ توضیح مي دهد: ابتدا و به طور 
موقت اس��م كتاب منتصر بود ام��ا با توجه ب��ه درونمايه 
داستان و نقش مستقیم و بعضاً غیرمستقیم امام در هدايت 
مردم آن دوره به ويژه اهالي قص��ر متوكل لقب حضرت را 
انتخاب كرديم، البته پیشنهاد اصلي از طرف دوستان در 
انتشارات كتابستان بود. در مورد طرح جلد هم با توجه به 
آنكه بنده تجربه و ذهنیتي درباره اين كار نداشتم باز هم 
به پیشنهادات مس��ئوالن انتش��ارات اعتماد كردم، البته 
اصالحات زيادي با نظر مستقیم خودم و مشورت هايي كه 
از دوستان كه در اين زمینه اطالعاتي داشتند روي همین 
طرح انجام شد تا به اين شكل درآمده اما اصل طرح همین 

طرحي است كه روانه بازار شده است. 
وي درباره زاوي��ه ديد كتاب اينگونه توضی��ح مي دهد: ما 
نیاز به زاويه ديدي داش��تیم كه به تمام��ي اعضاي قصر و 
حال وهواي آن اشراف داشته باش��د و بتواند به همه جاي 
س��امرا س��ر بزند؛گاه در قصر، گاه در بازار و گاه در محله 
عس��اكر كه امام آنجا س��اكن بودند. زاويه ديد داناي كل 

اين ام��كان را به ما م��ي داد كه عالوه 
بر پیش��برد اصل داس��تان به مسائل 
تاريخ��ي، فرهنگي و حتي پوش��ش و 

تغذيه آن زمان بپردازيم. 
اين نويس��نده درباره اينكه مرز میان 
تخی��ل و واقعیت در اث��ر او تا چه حد 
اس��ت و چه ش��خصیت هايي تخیلي 
هستند مي گويد: مسلماً وقتي در مورد 
اش��خاص حقیقي مي نويسیم، سهم 
واقعیت بیش از تخیل است اما تخیل 
نیز جزئي جدايي ناپذير از رمان است 
و همین تخیل اس��ت كه به داس��تان 
زيبايي مي دهد. جز مبارزات فیزيكي 
منتصر كه به عنوان دش��من امام در مرحله اول و با توجه 
به جسارت و توانايي هايش كه طبیعي هم به نظر می رسد 
و نام چند ش��خصیت واقعي ك��ه نامی از آن��ان در تاريخ 
نیست مانند كنیز متوكل، تخیل را وارد داستان نكرديم. 
نوش��تن از معصوم همچون راه رفتن بر لبه تیز تیغ است. 
بايد كلمات دقیق و متقن باش��د و از طرفي حس داستان 

گونه اش را حفظ كند. 
 وي درباره منابعي كه براي نوش��تن كتاب استفاده كرده 
اس��ت، مي گويد: منابع دس��ت اول و عموماً به زبان عربي 
نقش بسزايي در نوش��تن اين كتاب داش��ت؛ الكامل في 
التاريخ، تاريخ طبري، مروج الذهب و ارشاد و احتجاج در 
منابع متأخرين از كتاب شريف منتهي اآلمال و تتمه آن از 
شیخ عباس قمي و سیره پیشوايان آقاي مهدي پیشوايي 

بسیار استفاده كردم. 
نويسنده كتاب داستاني هادي درباره اينكه كدام فصل 
از كتاب را بیشتر دوست دارد، اينگونه توضیح مي دهد: 
فصل دوم، ايقاظ. خیلي برايش زحمت كشیدم. خیلي 
باال و پايین داش��ت. بايد به طور نامحس��وس و باورپذير 
نقش اصلي داس��تان تغییر رويه مي داد. از س��ويي هم 
خودم معلم هستم و شرايط ابن سكیت و دلسوزي هايش 
را درك مي كنم. در يك فصل فش��رده س��عي شد يك 
دوره تاريخ و اصول عقايد به مخاطب نش��ان داده شود. 
من اين فصل را با زباني نوشتم كه حتي نوجوانان نیز از 

آن بهره ببرند.

    ادبیات

توليد نماهنگ  از نمايش واقعه غدير
گروه تئاتر خدام زهرا)س( 
در دومي�ن س�ال پياپي به 
سبب ش�يوع ويروس كرونا 
و پرهي�ز از اج�راي زن�ده، 
نماي�ش واقعه غدي�ر را در 
آستانه عيد سعيد غدير خم 
به صورت نماهنگي تصويري 
و نمايش�ي تولي�د ك�رد. 

پیمان تركاشوند، نويس��نده و كارگردان نمايش تبس��م عاشقان با محوريت 
عید سعید غدير خم با اشاره به تصويربرداري نمايش »تبسم عاشقان )بسمه 
العشاگ(« جهت انتش��ار در فضاي مجازي گفت:  موضوع داستان برگرفته از 
فعالیت و شور و ش��وق چند نوجوان در قالب گروه سرود براي عید غدير است 
كه در اين حین بچه ها توس��ط پدربزرگ خود به ح��ال و هواي خطبه خواني 
پیامبر)ص( در غدير برمي گردند. خطبه و حال و هواي غدير خم و برگزيدن 
امیرالمؤمنین)ع( به صورت متفاوت و استفاده از جلوه هاي هنري خاص مانند 
حضور مالئكه و بیعت با امام علي)ع( در يك قاب هنري به تصوير كشیده شده 
است و در آخر و در بازگشت به زمان حال، همان شور و حال گروه سرود جشن 

و ُسرور برپا مي شود و گروه سرود به اجراي خود مي پردازد. 
تركاش��وند تصرح كرد: در اين اثر تالش داريم ش��ور و ش��عف و انگیزه واقعي 
نوجوانان و محبان امام علي)ع( نشان داده شود و گذري هم به اصل واقعه زده 
شود، در واقع پیوند زمان هاي مختلف نشان داده مي شود و سعي بر اين داريم 

كه مسئله عید غدير را با جلوه هاي ويژه به صورت متفاوت نشان دهیم.


