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روانه کتابفروشی ها شد

بلندترين داستان غدير به روايت حذيفه يماني

انتش�ارات »دليل م�ا« به مناس�بت اي�ام عيدغديرخم 
کت�اب »بلندتري�ن داس�تان غدي�ر، ب�ه رواي�ت 
حذيف�ه يمان�ي ب�راي ي�ك ج�وان ايران�ي در مدائن« 
را روان�ه قفس�ه هاي کتابفروش�ي ها ک�رده اس�ت. 
به گزارش »جوان« مؤسسه انتشارات دلیل ما به مناسبت ايام 
عیدغديرخم كتاب »بلندترين داستان غدير، به روايت حذيفه 
يماني براي يك جوان ايراني در مدائن« نوشته حجت االسالم 
محمدرضا انص��اري را ب��ه مناسبت اي��ام اهلل غديرخم روانه 

قفسه هاي كتابفروشي ها كرده است. 
يك جوان كنجكاو ايراني در شه��ر مدائن به محضر صحابي 
گرانقدر پیامبر)ص( به نام حذيفه يماني مي رسد. حذيفه به 
فرمان امیرالمؤمنین)ع( حاكم مدائن است و اكنون اين جوان 
پس از 25سال حكومِت سه خلیف��ه اول، با پرسش در مورد 
»امیرالمؤمنین حقیقي« سؤاالتي را مطرح مي كند كه حذيفه 
را به سخن وا مي دارد و حذيفه بلندترين و كامل ترين داستان 

واقعه غدير را با ذكر جزئیات بسیاري نقل مي كند. 
ذكر اسناد و مدارك اين روايت و همچنین روايت هاي ديگر در 
پانويس و ادامه داستان پس از روز غدير تا شهادت آن جوان 

در جنگ جمل از امتیازات كتاب به شمار مي رود. 
ويژگي خاص اين كتاب، جدا از صراحت در نقل حديث راوي 
ذكر منابع آن و شرايط زمان��ي و مكاني راوي حديث، توسط 

نويسنده كتاب مي باشد. 
حجم پايین كتاب و صفحات براي عالقه منداني كه مي خواهند 

يك دوره اي كنند، اين واقعه مهم را حائز اهمیت می داند. 
نگارنده در صفحه 37 و با عن��وان »كنجكاوي جوان ايراني 
درباره غدير و سقیفه« متن كتاب را شروع می كند و در ادامه 

چنین می نويسد:
ح���ذيفه از منبر باال رفت و گف��ت: اي مردم، ب��ه خ�دا 
قسم اكن�ون ص�احب اختی�ار ش�ما »امیرالمؤمنین 
حقیقي« شد! او بهترين كس�ي است كه بعد از پیامبرمان 
محمد)ص( ميشناسیم. او صاحب اختیار م��ردم و 
س�زاوارترين آنان به خالفت است. بازگردي�د ب�ه اط�اعت 
كس�ي ك�ه اولین پذيرن�ده اس�الم است، باالترين مردم از 
نظر علم است، می�انهروترين مردم در روش حكومت است، 
س�ابقترين مردم در ايم�ان است، باالترين مردم در يقین 
است، واالترين مردم در انج�ام كار نیك است، مق�دمترين 
مردم در جه�اد است، برادر پیامبر)ص( و پس�ر عموي 
اوست، پ�در حسن و حس�ین است، همسر زهراي بتول، 

بانوي بانوان جهان است.

      نشر

از مولود كعبه با »غدير« تا ظهور 
جماعتي به دور كعبه نشسته بودند. آن روز نگاه هفت آسمان 
به كعبه بود؛ واقعه اي بزرگ براي اولین بار و آخرين بار در حال 
وقوع بود. فاطمه بنت اسد از درد زايمان به سوي كعبه شد و 
ديوار آن شكاف برداشت و جبرائیل و میكائیل و اسرافیل گرد 
خانه كعبه در طواف شدند و خداوند سبحان میزبان مادري شد 
كه نوزاد او يكي از اركان هدايت عالم  بود و اينگونه علي، كعبه 
مقصود در خانه خدا چشم به جهان گشود و او را به پیامبران 
پیشین برتري داد، چنانكه مريم را براي زايمان عیسي)ع( از 
بیت المقدس به بیرون شهر هدايت نمود اما مادر باب المقام را 
به خانه خود فراخواند كه چنین فضیلتي را در سخن و كلمات 
نتوان برشمرد، يك سؤال بزرگ  در اين رخداد نهفته است كه 

اين فضلیت چرا تنها براي علي بود؟!
بديهي است نیم��ي از پاس��خ در عید قربان مست��ور است، 
خداوند ابراهیم)ع( را با آزمون هاي متعدد محك زد و پس از 
تحمل امتحانات سخت ك��ه برجسته ترين آنها قرباني فرزند 
بود، به او فرمود: تو را امام براي مردم قرار دادم و او را به مقام 
امامت رساند و اين امر مؤيد آن است كه بین 13رجب و روز 
عید قربان و روز عید غدير نقاط مش��تركي است كه از لحاظ 
معرفتي و با نگاهي عمیق، به امر والي��ت و امامت بايد به آن 
نظر كرد. تنها 13نفر در بی��ن اوالد آدم به اين مقام رسیدند 
كه اولین آن پس از ابراهیم نبي)ع( و پیامبر اعظم)ص( علي 

بن ابیطالب)ع( بود.
اما بسنده نمودن به اين اشتراك كم لطفي به مقام متعالي 
و رفیع امیرالمؤمنین)ع( است. از اين حیث با نگاهي ويژه 
به چش��مه زمزم و نهر كوث��ر و نهر غدير ب��ه يك حقیقت 
غیرقابل انكار و مسجل دست پی��دا مي كنیم ؛ خداي جل 
و عال در سوره كوثر مي فرمايند: انا اعطیناك الكوثر كه در 
تفسیر كوثر، معانی شايگاني گفته شده كه نهرى است در 
بهشت يا حوض پیامبر)ص( كه در روز قیامت افراد فراوانی 
اطراف آن گرد می آين��د و از آن خیر كثی��ر بهره مي برند 
و مراد از كوثر دخت نبي اك��رم)ص( حضرت زهرا)س( و 
شیعیان علي بن ابیطالب)ع( هستند كه از آن نهر به دست 
مواليشان سیراب مي شوند كه با عنايت به فرمايش رسول 
اكرم)ص( كه فرمودند؛ يا علی تو ب��رادر، وزير و پرچمدار 
من در دنیا و آخرت هستی و تو صاحب و ساقي آن حوض 

مبارك هستي... 
در توصیف غدي��ر هم بیان شده، نهري اس��ت نزديك يكي از 
میقات هاي پنج گانه حج ك��ه رسمي ترين شكل ممكن اعالم 
واليِت ساقي كوثر، علي بن ابیطالب)ع( در كنار آن نهر از لساِن 
مبارك رسول اهلل)ص( صورت گرفته كه مردم را ابرام و تأكید 
نمودند، حاضران اين پی��ام را به غايبان برسانن��د! كه بیانگر 

استمرار، ابالغ اين  پیام تا قیامت است.
اما به دنبال وجه اشتراك نهر كوثر، چشمِه زمزم و نهر غدير، 
بايد اقرار كرد كه قرار گرفتن  حاجیان در كنار چاه زمزم و تمتع 
از آن آب پربركت، عمید و نش��انگر مظهر پاكي است كه ذات 
حضرت حق آن را نگهبان است. با اندكي روشن بیني و امعان 
نظر درمي يابیم كه چاه و نهر هر دو محل تجمع آب هستند كه 
چنانچه در دل صحرا و در میان  كوير باشید و در مسیر هدايت، 
آنچه تو را حیات مي بخش��د، سیراب شدن از چش��مه زالل 
معرفت است كه در هر دو عیِد )قرب��ان و غدير ( هدايت امام، 
شرط اساسي آن به شمار مي رود كه ب��ه طريق اولي خداوند 
سبحان غدير را بر قربان به جهت پی��روي از ركن سوم  اركان 

هدايت رجحان و برتري داد.
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
واندر آن ظلمت شب آب حیاتم داد

و از اين نگاه آب طبق نظر عرفا همان واليت است كه موجب 
جاودانگي در طريق ايصال الي المطلوب مي شود. 

همان طور كه آب ظاهر را تطهیر مي كند، طهارت باطني هم 
بدون واليت علي بن ابیطالب)ع( به عنوان يكي از اركان هدايت 

میسر نمي گردد. 
چون اشك بیندازيش از ديده مردم
آن را كه دمي از نظر خويش براني 

رسول خدا)ص( براي اينكه حقیقت علي)ع( را براي صحابه و 
همه  مردم روشن گرداند، در مقاطع گوناگون و در حضور افراد 
متعدد دست به معرفي ايشان زده و آني از توصیف و تمجید وي 
غافل نبوده كه گويي همه  فلسفه  رسالت او در تبیین و تحسین 
شخصیت علي)ع( دور مي زده اس��ت و آنچه در آخرين آيات 
وحي، بر او نازل شد و او را مأم��ور ابالغي كرد كه اتمام نعمت 
و اكمال دين، به آن بستگي داشت و مهم ترين رسالت رسول 

اكرم)ع( تبیین اين جمله بود: 
»من كنت مواله فهذا علي مواله«. 

در حقیقت واقعه غدير، يك جرياني است كه ابتدايش مدينه، 
میانه اش كربال و انتهايش ظهور حضرت مهدي)عج( است. 

حال شیعیان موال علي)ع( را در آخر الزمان صبري است جزيل 
كه يعقوب)ع( را طاقت آن نیايد و به قول حضرت حافظ 

به آب ديده بشويیم خرقه ها از مي 
 كه موسِم ورع و روزگاِر پرهیز است 

اللهم عجل لولیك الفرج.

امام علی)ع(: 

اگر بر ش�ما بدى رفت، همان سان 

که دوست داريد شما را ببخشايند، 

ببخشاييد و درگذريد.

»گزيده تحف العقول«

در قالب اولين جلد از مجموعه طنز سياسي »تدبير هاي کليدي« منتشر شد

نقد عملكرد دولت به زبان طنز در »به عقب برنمي گرديم«
کت�اب »ب�ه عق�ب برنمي گردي�م« ک�ه يادداش�ت هاي 
طن�ز از نق�د عملك�رد دولت ه�اى يازده�م و دوازده�م 
اس�ت، توس�ط انتش�ارات ش�هيد کاظمي روانه بازار شد. 
كتاب »ب��ه عقب بر نمي گردي��م«، يادداشت ه��اي طنز از نقد 
عملكرد دولت يازدهم و دوازده��م اولین جلد از مجموعه طنز 
سیاسي »تدبیر هاي كلیدي« است كه با همكاري و تالش باشگاه 

طنز انقالب به نگارش درآمده است. 
بعضي كلمات و جمالت هستند كه در گذر زمان دچار استحاله 
مي شوند، يعني معني شان عوض نمي شود اما حسشان تغییر 
مي كند، مثاًل شعار »به عقب برنمي گرديم« كه شعار انتخاباتي 
دولت دوازدهم بود، معني خیلي خوبي دارد اما عزيزان دولتي در 
تمام شاخص ها در عوض ترقي كردن، كاًل معني و حس جمله را 
عوض كردند، يعني االن اگر بگويي »به عقب برنمي گرديم« همه 
از دور و اطرافت متفرق مي شوند. كتاب »به عقب برنمي گرديم« 
مجموعه طنز هاي كوتاه طنزپرداز جوان، محمدامین مي منديان 
است كه به تمام شاخص هايي كه قرار بود ب��ه جلو بروند اما به 
عقب برگش��تند، پرداخته است، از قیم��ت ارز و سكه گرفته تا 
خودرو و عزت و پاسپورت. بعد از خواندن طنز هاي اين كتاب، 
ديگر شنیدن جمله »به عقب برنمي گرديم« شما را ياد خاطرات 
بد نمي اندازد. نويسنده در اين كت��اب برخي مصاديق عیني و 
كافي از به عقب برنگش��تن را مرور كرده و ابعاد مختلف تحقق 
يا عدم تحقق شعار هاي انتخاباتي دولت هاى يازدهم و دوازدهم 
را به تصوير كشیده است. در برشي از كتاب مي خوانیم: خیلي 
از واژه ها در سپهر سیاسي ما وجود نداشتند و يك باره به وجود 

آمدند، مثاًل همین »سپهر سیاسي« را من يادم نمي آيد از كجا 
آمد؟ ولي واژه ها و عباراتي مانند »كنترل تورم«، »جاي نگراني 
نیست!«، »مهار گراني« و... همیش��ه بخشي از ادبیات سیاسي 
كشور بوده اند، يعني حتي اگر يك شهاب سنگ مستقیم به ماه 
بخورد و آن را منفجر كند و بعد با همان سرعت به سمت ايران 
بیايد، باز هم مسئوالن مي گويند: »جاي هیچ گونه نگراني نیست 

و مردم از بابت برخورد خیال شان راحت باشد.« 
باشگاه طنز انقالب مجموعه اي فع��ال و اثربخش در حوزه طنز 
است كه با پرداختن به موضوعات مهم و اساسي جامعه در همه 
سطوح و در عرصه هاي مختلف فرهنگي، سیاسي، اجتماعي و 

اقتصادي با نگاهي انقالبي و دغدغه مند فعالیت مي كند. 
»به عقب بر نمي گردي��م« يادداشت هايي طنز از نقد عملكرد 
دولت هاى يازدهم و دوازدهم در قطع رقعي و در 1۰4صفحه 
به قلم محمدامین مي منديان، توسط نشر شهید كاظمي روانه 

بازار شده است.

      کتاب

تجليل بنياد »روايت فتح« از مسعود جعفري جوزاني

 كارگردان »در چشم باد«
»حماسه ارس« را مي سازد

بنياد روايت فتح قرار است فيلمي درباره 3 مرزبان شهيد ايران در جنگ جهاني دوم توليد کند

     سینما

لیال اسدي     يادداشت

     محمدصادق عابديني
روز گذشته طي مراس�مي در بنياد فرهنگي 
رواي�ت فت�ح، از مس�عود جعفري جوزان�ي 
کارگردان صاحب سبك سينماي ايران تقدير 
شد و خبر غيررسمي همكاري وي با بنياد روايت 
فتح در س�اخت فيلمي ميهني انتشار يافت. 
مسعود جعفري جوزاني از جمله فیلمسازاني است 
كه شروع فعالیت حرفه  اي اش همزمان با پیروزي 
شكوهمند انقالب اسالمي و مستن��د فاخر »به  
سوي آزادي« رقم خ��ورده است؛ هنرمندي كه 
پیش از انقالب فیلم هاي كوتاه بسیاري ساخت 
و با پیروزي انقالب در س��ال 57 و تولید مستند 
به  س��وي آزادي جايگ��اه خود را ب��ه  عنوان يك 
كارگ��ردان حرفه اي تثبیت ك��رد. جوزاني چند 
سال بعد اولین فیلم سینمايي خ��ود را با عنوان 
»جاده هاي سرد« با بازي علي نصیريان، حمید 
جبلي، اسماعیل محمدي و فرزانه نشاط خواه در 
روزهاي سرد زمستان در لوكیشني بسیار دورتر 
از پايتخت كلید مي زن��د؛ فیلمي كه براي تجربه 
نخست فیلمسازش بسیار پرزحمت و پرريسك اما 
خروجي اش بدل به يكي از آثار ماندگار سینماي 
ايران مي شود. تورج منصوري در خصوص فیلم 
»جاده هاي سرد« پیش تر گفته ب��ود، اين فیلم 
جزو اولین فیلم هاي بعد از انقالب است كه موفق 
شده داي��ره موضوعي مرسوم را ب��ه شكل كامل 
بشكند و وارد مضموني شود كه سینماي حرفه اي 
تا آن زمان توجه چنداني به آن نداشته است و اگر 
هم توجهي شده در فیلم ه��اي آماتوري كوتاه يا 
فیلم هايي بوده ك��ه در سینما به وسیله تماشاگر 
حرفه اي ديده نمي شد، از طرفي آن دوره، دوره اي 
بود كه اگ��ر 9۰درصد از تهیه كنندگ��ان قبل از 
انقالب كه برخ��ي از آنه��ا تهیه كنندگان بسیار 
خوبي هم بودن��د و كارش��ان را خیلي خوب بلد 
بودند، فیلمنامه »جاده هاي سرد« را مي خواندند، 
تصمیم به ساخت آن نمي گرفتند و قطعاً چنین 
موضوعي را در حوزه موضوعاتي كه مي تواند در 
كشور ساخته شود و اقبال عمومي داشته باشد، 
قرار نمي دادند. اين موضوع خارج از دايره مضامین 
و موضوعات فیلم هاي سینمايي تجاري يا حداقل 

فیلم هاي حرفه اي ايران بود. 
   نظر مرحوم اکبر عالمي درباره جوزاني 

جوزاني در آن سال ها س��رى پرشور داشته است 
و اساساً هر زماني پ��اي دوربین مي رفت سعي در 
خالقیتی جديد داشت و به  نوعي ريسكی جدي  

را مي پذيرف��ت؛ شی��وه و روشي كه ديگ��ر بعد از 
تولید چندين اثر بلند سینماي��ي بدل به امضاي 
او ش��د اما از جهت��ي ديگر آثار او همگ��ي نه  تنها 
در داخل كه در خارج از كش��ور نی��ز مورد توجه 
منتق��دان و كارشناسان سینما ق��رار مي گرفت. 
مرحوم اكبر عالمي در خص��وص بازتاب آثار او در 
خارج از كش��ور چنین مي گفت: جعفري جوزاني 
هم سینما را عمیقاً مي شناسد و هم ذائقه جهانیان 
را مي شناسد و هم روانشناسي تأثیر در هنرهاي 
نمايشي را مي شناسد و هم مي داند كه تكه پاره هاي 
برجاي مان��ده در تاريخ را در كن��ار همديگر قرار 
بدهد و آن را دراماتیزه بكند، يعني آن را از جنس 
نمايش و جذابیت هاي نمايشي تغییر بدهد. ارزش 
ديالوگ و صدا را بي نهاي��ت مي داند، حجم، خط، 
فضا و لباس را بسیار خوب مي دان��د. من واقعاً در 
روانشناسي تأثیر مسعود جعفري جوزاني به شما 
قول مي دهم كه فیلمي را مي سازد كه ما در جهان 
احساس سراف��رازي كنی��م. او در تمامي آثارش 
مضامین و فرهنگ غني مردمان را به زيبايي نشان 
داده است، تنها كافي است ب��ه مجموعه فاخر در 
چشم باد نگاهي انداخته شود تا سه نسل از خانواده 
ايراني را به زيبايي و لطافت خاص به نظاره نشست، 
خانواده  اي كه در كوران تغییرات و تحوالت كشور 
تأثیرگذار بودند و بحق نیز خانواده تمام عیار ايراني 

را نشان داد. 
حال خبري مبني بر تولید يك اثر سینمايي ديگر با 
عنوان حماسه ارس توسط مسعود جعفري جوزاني 
در فضاي رسانه  اي كشور به بهانه تجلیل و تقدير 
بنیاد فرهنگي روايت فتح به گوش مي رسد، البته 
خبر رسمي كه ديروز از سوي روابط عمومي اين 
نهاد فرهنگي منتش��ر شد تنها حاكي از تقدير و 
تجلیل از چهار دهه اهتمام و تالش متعهدانه اين 
هنرمند فیلمس��از بود كه في نفس��ه عمل بسیار 
مهم و قابل تقدي��ري صورت پذيرف��ت اما آنچه 
بسیار مهم است اينكه سیدمحم��د ياشار نادري 
طي گفت وگوي��ي از تولید 32 فیل��م سینمايي 
طي س��ه سال يا ب��ه  بیان ديگر تولی��د حدود 1۰ 
اث��ر سینمايي در س��ال در قال��ب مأموريت هاي 
جديد اين نهاد فرهنگي خبر داده است كه شائبه 
همكاري جعفري جوزاني را با بنیاد فرهنگي روايت 
فتح به خصوص براي تولی��د فیلم حماسي چون 
»حماسه ارس« بسی��ار پررنگ تر و ب��ه واقعیت 
نزديك تر خواهد كرد، البته اين نهاد فرهنگي سال 
گذشته نیز با فیلم موف��ق »تك تیرانداز« در سي 

و نهمین جش��نواره فیلم فجر خوش درخشید و 
سیمرغ زرين جشنواره را دريافت كرد؛ فیلمي كه 
به زيبايي يكي از قهرمانان هشت سال دفاع مقدس 
را كه متأسفانه سال ها آنچن��ان  كه بايدوشايد به 
جامعه و به خصوص جوانان و نوجوانان ايراني به 
رغم تولیدات خاص اين حوزه در هالیوود صورت 
گرفته است معرفي نشده بود، بر سر زبان ها انداخت 
و با پخش نوروزي از سیم��ا در اقدامي بي سابقه با 
استقبال بیش از 5۰ درصدي مخاطبان نشان داد 
در تولید و معرفي قهرمانان حماسي كشور بسیار 
درخش��ان و عالي عم��ل كرده اس��ت و بي ترديد 
مأموريت جديدشان نیز بي ربط به موفقیت هاي 
تولید تك تیرانداز نخواهد بود. حال جوزانی سوژه 
ملي بسیار مهمي را كه شايد چندان در بین عموم 
مردم شناخته شده نباشد دستمايه تولید فیلمي با 
عنوان حماسه ارس كرده است و بي ترديد كسي 
جز وى  توانايي تولید چنین اثر فاخري را ندارد و 
اين انتخاب اگر رنگ واقعیت بگیرد، قطعاً جشنواره 
چهلم فجر در كنار ساير آثار تولیدشده در سینماي 

ايران شاهد حضور يك اثر ماندگار خواهد شد. 
  مقاومت در ارس 

اما حماسه ارس نیز همانط��ور كه بیان شد از آن 
دست سوژه هاي��ي است كه در سینم��اي ايران 
متأسفانه مغفول مانده اس��ت. داستان در سوم 
شهريور س��ال132۰ و هنگ��ام تهاجم نیروهاي 
ارتش شوروي به اي��ران می گذرد، به اين صورت 
كه سه تن از مرزبان��ان ايراني با نام هاي »مصیب 
ملك محم��دي«، »سیدمحم��د راثي هاشمي« 
و »عب��داهلل شهرياري« باوجود دست��ور به عدم 
مقاوم��ت توسط حكوم��ت مرك��زي، به صورت 
داوطلبانه 48 ساعت مقابل نیروهاي مهاجم روي 
پل آهني جلفا مقاومت و از خاك میهنشان دفاع 
كردند. اين سه مرزبان وظیفه پاسداري از مرزهاي 
شمالي ايران را در پل فل��زي جلفا - نخجوان بر 
عهده داشتند. پس  از آنك��ه ارتش شوروي براي 
ورود به خاك اي��ران به اين پل ك��ه عماًل تنها و 
بهترين محل عبور از رود پرخروش ارس در اين 
ناحیه است، نزديك مي ش��ود، مقاومت دو روزه 
اين سه سرباز ايراني آغاز مي گردد. اين مرزبانان 
آذربايجاني با اشراف به پل و منطقه، دو روز لشكر 
شوروي را زمینگیر مي كنن��د و روس ها هم كه 
چاره اي جز گذر از همین پ��ل نداشتند با وجود 
استفاده از توپخانه سنگینشان مجبور به نبردي 
48ساعته مي گردن��د و حال سهم چنین رويداد 
مهمي در هنرهاي نمايشي كشور متأسفانه تنها 

يك اثر نمايشي است و بس. 
اما تولید يك فیلم س��ینمايي ب��ا حمايت بنیاد 
فرهنگي روايت فتح با س��ابقه تولید موفق فیلم 
تك تیران��داز به خص��وص با همكاري مس��عود 
جعفري جوزاني كه از جاده هاي سرد، شیر سنگي 
و در چش��م باد كوله باري از تجربه تولید چنین 
آث��اري را دارد، قطعاً نويد حض��وري پرقدرت و 
درخشان در جش��نواره چهلم را دارد و بار ديگر 
سینماي ايران شاهد يك فیلم ماندگار در برهوت 
تولیدات مهم و ملي خواهد بود اما همه اينها منوط 
به رنگ واقعیت به خود گرفتن همكاري روايت 
فتح با جعفري جوزاني است كه به  احتمال بسیار 

زياد صورت خواهد پذيرفت.

دبير دومين دوره جايزه شهيد اندرزگو:

يك هيئت نخبگاني برگزيدگان جايزه ويژه اندرزگو را 
انتخاب مي کنند

دبير علم�ي دومين دوره جاي�زه ادبي 
ش�هيد س�يدعلي اندرزگ�و، انق�اب 
اس�امي را بس�تري ب�راي هنرمندان 
دانس�ت و گف�ت: يك�ي از رخدادهاي 
بس�يار ب�زرگ در کش�ور م�ا، انقاب 
اس�امي بود که بن�ا بر داليل�ي به قدر 
کفايت در ادبيات داستاني و بخش هاي 
مستندنگاري تاريخ به آن پرداخته نشد. 
دبیر علمي جاي��زه ادبي شهی��د اندرزگو 

درباره عل��ل كاهش تولی��دات مرتبط با انق��الب در بین آثار 
نويسندگان چنین گفت: شايد به دلیل نزديكي دفاع مقدس 
و ظهور انقالب و تأثیر هیجان��ي و بزرگي كه صحنه هاي دفاع 
مقدس بر نويسندگان و شاعران گذاشت، خواسته يا ناخواسته 
نويسندگان و شاعران ما جذب اين حماسه آفريني ها شدند و 
تالششان معطوف به ثبت و ضبط وقايع و رخدادهايي شد كه 
در دفاع مقدس اتفاق مي افتاد و نتیج��ه اين شد كه از ثبت و 
ضبط وقايع انقالب غافل شوي��م. شايد حدوداً 15سال پیش، 
مرحوم امیرحسین فردي از نويسندگ��ان خوب، متوجه اين 
نقیصه و جشنواره داستان انقالب به همت ايشان راه اندازي شد. 

اين امر فتح بابي براي تولیدات مرتبط با انقالب اسالمي شد. 
پرويز در ادامه به تالش همه  جانبه دشمن براي تطهیر چهره 
خاندان پهل��وي اشاره كرد و اظهار داش��ت: ما با خیل عظیم 
شبهاتي كه ضدانقالبیون تدارك مي بینن��د مواجه شده ايم 

و جواناني را كه وقايع پی��ش از انقالب را 
نديده اند، بمب��اران تبلیغاتي مي كنند تا 
مطالب خالف و خطا را به آنها القا كنند. ما 
تاريخ انقالب را كم نوشتیم يا ننوشتیم و 
نتیجه اين شد كه بعضي ها بیايند و وقايعي 
را كه درس��ت است، به عن��وان حكومت 
پهلوي جا بزنند و كسان��ي كه آن روزها را 

نديده اند، اين حرف ها را باور كنند. 
دبیر جايزه اندرزگو ب��ا اعالم اينكه داوران 
اسامي آثار منتخب هر بخش را ب��ه دبیرخانه اعالم كرده اند، 
گفت: فرايند داوري از زماني كه آثار به دبیرخانه رسید، شروع 
شد و كتاب ها در اختیار داوران قرار گرفت. در حوزه داستان 
و رمان بزرگسال پنج اث��ر، در حوزه داستان كودك و نوجوان 
پنج اثر و در حوزه تاريخ شفاهي و روايت تاريخي سه اثر و در 
مجموع 13 اثر به دبیرخانه معرفي ش��د. در واقع اين 13 اثر، 
برندگان اين دوره از جايزه شهید اندرزگو هستند و از تمامي 
آثار تقدير خواهد شد اما در مرحله آخ��ر داوري، اين آثار در 
اختیار بیش از2۰ نفر از نخبگان حوزه كتاب و ادبیات و رسانه 
قرار مي گیرد و اين هیئت نخبگاني ب��ا مطالعه آثار منتخب 
هیئت هاي داوري و رأي دهي به آنها، برگزيدگان جايزه ويژه 
اندرزگو را انتخاب مي كنند. در مراسم اختتامیه كه در هفته اول 
شهريورماه، همزمان با سالگرد شهادت شهید اندرزگو برگزار 

مي شود، اسامي منتخبان آراي نخبگاني اعالم مي شود.

    رويداد

مرتضي شايسته خبر داد
ابراز تمايل ۹ فيلم پرمخاطب براي اکران

دبير شوراي صنفي نمايش از تمايل ۹ فيلم پرمخاطب براي ورود به چرخه اکران 
عمومي خبر داد. 

مرتضي شايسته، دبیر شوراي صنفي نمايش با اشاره به ترغیب صاحبان فیلم ها به اكران 
عمومي به مهر گفت: خوشبختانه با اكران موفق فیلم سینمايي »دينامیت« در سینماهاي 
كش��ور، رضايت سینماداران نیز برآورده شده است و آنها نیز با رعايت كامل پروتكل هاي 
بهداشتي تمام ت��الش خود را مي كنند ت��ا شرايط مناسبي را براي حض��ور مخاطبان در 
سینماها فراهم كنند. وي عنوان كرد: بر همین اس��اس، درخواست هايي نیز براي اكران 
فیلم ها به شوراي صنفي نمايش ارائه شده است كه اين درخواست ها در جلسه آينده شوراي 
صنفي نمايش بررسي و نتیجه نهايي اعالم خواهد شد. دبیر شوراي صنفي نمايش ادامه 
داد: مي توان گفت اكران »دينامیت« ترس از اكران را از صاحبان فیلم هاي سینمايي دور 
كرده است و در حال حاضر براي اكران آثار خود ترغیب شده اند، البته اين را هم بايد يادآور 
شوم كه اگر صاحبان آثار، فیلم هاي خود را براي اكران ندهند، احتمال كهنه شدن فیلم ها 
وجود دارد چراكه فیلم هايي كه بین دو تا سه سال پیش ساخته شده اند بايد اكران شوند و 

اگر اكران نشوند خطر كهنه شدن آنها وجود دارد. 
وي توضیح داد: در شرايط فعلي سینماداران نیز به دنبال فیلم هاي خوب و پرمخاطب 
هستند تا از اين طريق مخاطبان به سینماها بازگردند. ما نیز در شوراي صنفي نمايش 
تمام تالش خود را مي كنیم تا شرايط براي اكران فیلم هاي پرمخاطب را فراهم كنیم. 
شايسته در پايان درباره آمار فیلم هاي متقاض��ي اكران هم گفت: در حال حاضر 25 
فیلم بسیار پرمخاطب و عالي وجود دارد كه مي تواند در چرخه اكران قرار گیرد كه از 

اين بین 9 فیلم تمايل به اكران عمومي دارند. 

»کيمياگر« را رايگان دريافت کنيد
    خبر

کتابخوان ه�اى طاقچ�ه و فيديب�و ب�ه مناس�بت عيد 
غدي�ر، »کيمياگ�ر« را راي�گان عرض�ه می کنن�د.

به گزارش »ج��وان« به مناسب��ت عید سعی��د غدير خم، 
نرم افزارهاى كتابخوان طاقچه و فیديبو، كتاب »كیمیاگر« 
اثر رضا مصطف��وى را براى م��دت محدود به  ط��ور رايگان 
عرضه می كنند. كتاب »كیمیاگ��ر« نوشته رضا مصطفوى 
رمان��ی تاريخی بر اس��اس داستانی واقعی اس��ت. انسان ها 
همیشه براى رسیدن به ثروت و جاودانگی به دنبال كیمیا 
بوده اند. اين كتاب هم داستان جوانی به نام يونس است كه 
پیرمردى روشن ضمیر او را به دنبال مردى به نام جابر بازرگان 

می فرستد اما متوجه می شود اين ف��رد كسی نیست كه او 
دنبالش می گردد. اين كتاب روايت��ی جذاب از سفر به قلب 
تاريخ است. اين سفر يون��س را به كیمیاى واقعی می رساند 
كه همان محبت امیرمؤمنان عل��ی)ع( است. او در اين سفر 
با دخترى به نام نورا آشن��ا می شود و اين آشنايی سرنوشت 
او را تغییر می دهد. رمان »كیمیاگر« كه به همت انتشارات 
عهدمانا منتشر شده، اكنون به چاپ 27 رسیده است. اين اثر 
در 136 صفحه رقعی منتشر شده و اين روزها، در آستانه عید 
سعید غدير، در كتابخانه هاى ديجیتال طاقچه و فیديبو براى 

مدتی محدود، رايگان عرضه شده است.


