چهره

هادی عسگری

توگو با دوربين تاريخ شفاهي
در گف 
سينماي ايران عنوان شد

میرباقری گفته بود
«کیان» فقط به رویگری میرسد

بازيگر نق�ش كي�ان ايراني در
سريال «مختارنامه» در كودكي
مؤذن بوده و در مس�جد علوم
دين�ي ميخوان�ده اس�ت ولي
دست تقدير او را به سمت تئاتر
و سينما كشاند.

رضا رويگري ،هنرمند پيشكسوت
سيما ،تئاتر و تلويزيون كه مدتهاست به دليل كسالت با عرصه
فعاليتهاي حرفهاي در حوزه سينما و تلويزيون فاصله گرفته
است ،جلوي دوربين موزه سينماي ايران نشست و از خاطرات
سالهاي گذشته خود گفت؛ زماني كه وي از تئاتر به سينما آمد
و در نقشهاي ماندگاري حضور پيدا كرد.
توگوي مشروحي كه موزه سينماي ايران در قالب پروژه
در گف 
«تاريخ ش��فاهي س��ينماي ايران» با رويگري داشته است اين
هنرمند از كودكي ،دوران تحصيل ،حضور در فيلمها و سريالها
و نمايشها گفت.
رويگري در بخشي از اين مصاحبه گفت :پدرم بسيار مذهبي بود
و دلش ميخواست روحاني شوم ،حتي در نوجواني ماه رمضان
در پشت بام خانهمان اذان ميگفتم و در مسجد اعظم تجريش
آموزش قرآن ،دروس ديني و مذهبي آموختم.
وي عنوان كرد :اولین س��ريال تلويزيونيام «چنگك» و اولين
فيلم سينماييام «عقابها» ساخته ساموئل خاچيكيان بود كه
مخاطبان زيادي در زمان اكران داشته است اما خودم بهترين
كار سينماييام را فيلم «بوتيك» ميدانم.
رويگري درباره نقش خود در سريال «مختارنامه» نيز بيان كرد:
داوود ميرباقري گفته بود نق��ش كيان فقط براي رضا رويگري
است و هنرمند ديگري را براي تست گريم نياوريد.
وي ادامه داد :قبل از انق�لاب زماني كه تئاتر كار ميكردم
و هنوز مقابل دوربين نرفته بودم داريوش مهرجويي براي
فيلم «الموت» از من دع��وت به همكاري كرد كه آن فيلم
به نتيجه نرس��يد و س��الها بعد با فيلم «اجارهنشينها»
فرصت اين همكاري فراهم شد كه تجربه بسيار شيريني
برايم بود.
يادآور ميشود ،اين هنرمند پيشكسوت در فيلمهاي سينمايي
همچون «عقابها»« ،اجارهنش��ينها»« ،كاني مانگا»« ،شب
بيست و نهم»« ،آلما»« ،مسافر ري»« ،بوتيك» و «دل شكسته»
نقشآفريني داشته است.
اين ديدار با رعايت كامل پروتكلهاي بهداشتي در موزه سينما
صورت گرفت .در حاش��يه ضبط تاريخ شفاهي از زحمات رضا
رويگري كه سالها در سينما ،تلويزيون و تئاتر فعاليت حرفهاي
داشته است با اهداي لوح تقدير ،قدرداني شد.
ن برنامه مهران عباس��ي مديرعامل و رئيس هيئت مديره
در اي 
موزه س��ينما ،مس��عود نجفي مديركل روابط عمومي سازمان
سينمايي ،سپيده حيدرآبادي مدير روابط عمومي موزه سينما
و برخي مديران و كارشناس��ان اين مجموعه حضور داش��تند.
مشروح گفتوگوي تصويري اين هنرمند به زودي از طرف موزه
سينما منتشر ميشود.

ديده بان

نويد پارسا

محمود كريمي ،ميثم مطيعي
و بنيفاطمه راهي عراق شدند

عزاداري مداحان ايراني در حس�ينيه داودالعاش�ور بصره
عراق برگزار خواهد شد.

سه شب عزاداري حس��ينيه مرحوم حاج داودالعاشور در شهر
ابوالخصيب (ش��هر بصره عراق) در دهه سوم محرم با نواي سه
مداح ايراني (محمود كريمي ،س��يدمجيد بنيفاطمه و ميثم
مطيعي) برگزار خواهد شد.
ميثم مطيعي به عنوان اولين مداح ايراني از س��ه سال گذشته
در اين مراس��م حضور پيدا كرد كه اجرايش در ميان عزاداران
عراقي ،مورد اس��تقبال قرار گرفت .امسال اما در كنار مطيعي،
محمود كريمي و سيدمجيد بنيفاطمه نيز در اين مراسم حضور
خواهند يافت .از پيامدهاي حضور مداحان ايراني در عراق اين
است كه در كنار روابط مستحكم سياسي كشور ايران و عراق،
آنچه بيش از گذشته اهميت دارد ،روابط فرهنگي ميان اين دو
همسايه است ،اين روابط به خصوص با توجه به اشتراك هويت
شيعي از قدمت و عمق بس��يار زيادي برخوردار است و حضور
مداحان در مراسمات ديني و مذهبي ،ميتواند روابط فرهنگي
دو كشور را مستحكم كند.
اين برنامه به صورت زنده از شبكههاي عقيله ،امالبنين ،اإلباء،
كانال حس��ينيه داود العاش��ور و صفحات مجازي حاج ميثم
مطيعي پخش خواهد شد.
رویداد
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پروردگارش حالت سجده است.
(ثواب االعمال و عقاب االعمال)
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تقدير رهبر انقالب از تركيببند عاشورايي يك شاعر

توسل کن به يك تار نخ از قنداق خونينش
پس از انتشار تركيببند عاشورايي نغمه مستشارنظامي از شاعران كشورمان
درباره «باب الحوائج كربال حضرت علياصغر(ع)» ،مقام معظم رهبري از اين سروده تقدير كردند

پس از انتشار تركيببند عاش�ورايي نغمه
مستش�ارنظامي از ش�اعران كش�ورمان
درب�اره ب�اب الحوائ�ج كربلا حض�رت
علياصغ�ر(ع) ،مقام معظم رهب�ري از اين
س�روده تقدير كردند و هدايايي از س�وي
دفتر معظمله براي اين شاعر فرستاده شد.

نغمه مستش��ارنظامي درباره اين س��روده در
فضاي مجازي نوشت:
سر ارادت ما و آستان حضرت دوست
كه هر چه بر سر ما ميرود ارادت اوست
توس��لي بود و حال و روزي غريب ،توسلي به
يك تار نخ از قنداقهاي خونين ،نذر س�لامتي
گلهاي ناز در بس��تر بيماري ،به رس��م ادب
ش��عر را به محضر امين ش��عر پارس��ي ،رهبر
معظم انقالب مدظله العالي ارسال كردم تا از
رهنمودهاي ايشان بهرهمند شوم -سالهاست
من و دوستان شاعرم ش��عرهاي آيينيمان را
تقديم حضورش��ان ميكنيم -و امروز ،در اثر
توس��ل به آن تار نخ خوني��ن قنداقه حضرت
علي اصغر(ع) ،پيام لطف��ي از محضر حضرت
آقا به اين كمترين رسيد ،به همراه «انگشتري
و آويز عقي��ق و چفيهاي متب��رك» ،اميد كه
دعاي خيرشان بدرقه راهم باشد در روزي كه
دستگيري ندارم.
وي ادامه داد :خدا را ش��كر كه در هوايي نفس
ميكش��يم كه به انفاس قدسي ايشان متبرك
است.
در ادامه اين تركيببند منتشر ميشود:
بسمه تعالي
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هم في حِ ج ِر أبيهِ ،ل َ َع َن هّ ُ
بن كاه ٍِل األَ َسدِي و َذويهِ.
رامِي ُه َحر َملَ َة َ
هّ
عبدالل بن الحسين ،كودك شيرخواره
سالم بر
تير خورده ضربت خورده به خ��ون تيپده كه
خونش به آس��مان ،پرت��اب ش��د و در دامان
پدرش ،با تير ،سر بُريده ش��د! خدا لعنت كند
َحر َملَه ب��ن كاهِل اس��دى و همراهانش را كه
به او تير زدند.
(زيارت ناحيه مقدسه)
بند اول
گالب تازه در جام جهان آورده لبخندي
براي پاسدار دين رباب آورده فرزندي

اسماعيلي :مميزي بايد به دست اصحاب فكر و انديشه اتفاق بيفتد

به گزارش «جوان» به نقل از ايبنا ،محمدمهدي اسماعيلي ،وزير
فرهنگ و ارشاد اسالمي دولت س��يزدهم در اولين سفر و جلسه
كاري و رس��انهاي خود به اصفه��ان رفت و در نشس��تي با تعداد
محدودي از هنرمندان و اهالي فرهنگ ،با بيان اينكه ما پشتيبان
فضاي فرهنگي و هنري هس��تيم ،گفت :م��ا حمايت ميكنيم از
حوزه فرهنگ و هنر ،ما تمركززداي��ي ميكنيم ،ما بايد از بزرگان
خودمان اس��تفاده كنيم ،فضاي فرهنگي -هنري استان بايد به
سمت تصميمگيري گروههاي نخبه در هر حوزه برود ،مميزي اگر
ميخواهد اتفاق بيفتد ،بايد به دست اصحاب فكر و انديشه اتفاق
بيفتد ،ما قرار نيس��ت اين كار را انجام دهيم ،كشور ما سرشار از
نخبههاي حوزههاي مختلف است ،يك سليقه نبايد معيار باشد.
او تأكيد كرد :ما از معدل نخبگي فرهنگي -هنري كش��ور جهت
ارتقاي فرهنگ و هنر بهره ميگيريم ،درها را بايد باز كرد ،شنيدن
صحبت نخبگان اينجا آموزنده است ،از جريان فرهنگ و هنر در

امام صادق(ع):
نزديكتري�ن ح�االت بن�ده ب�ه
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چه فرزندي ك��ه ش��هد از خندههاي��ش وام
ميگيرد
شكرريز و شكررفتار ،شيرينتر ز هر قندي
مالئك گاهوارش را به نوري سبز پوشانده
برايش دود ميكردند از هر سوي اسپندي
براي خواهرانش يك جهان نور است و آرامش
عمهجان زينب ،ندارد مثل و مانندي
براي ّ
عباس آبي ريخت بر لبهاي گلگونش
ّ
عمو ّ
پدر با بوسه زد بر حلق شيرينش گلوبندي
برايش از علي خواند و علي ناميد او را هم
حد تقرير است شرح آرزومندي
وراي ّ
سحر ميريخت از حلقوم اصغر يك جهان آواز
سر عشق گويد باز
قلم را آن زبان نب َود كه ّ
بند دوم
نسيم دشت عطر گاهوارش را پراكنده
سحر ،آرامش چشم خمارش را پراكنده
هياهوي مالئك در هواي ديدن رويش
به خيمه عطر موي تابدارش را پراكنده
گل ششماهه بوي ياس و الله توأمان دارد
شميم عطرهاي يادگارش را پراكنده
نهال نورسي در باغ طوبي سر برآورده
چه بيرحمانه طوفان شاخسارش را پراكنده
به ياد نوبهار پرپر دردان ه زهرا
ميان دشت ،بابا ،اللهزارش را پراكنده
به سمت آسمان ،خون علياصغر خود را
غم و اندوه قلب داغدارش را پراكنده
سجاد ه عالم
به جاي دان ه تسبيح در ّ
هزاران دان ه سرخ انارش را پراكنده
بخواباي آسمان شرمند ه روي تو الاليي
ّ
معطر شد جهان از حلق ه موي تو الاليي
بند سوم
به ميدان ميرود آقا و آقازاده در دستش
براي ياري بابا ،پسر ،آماده در دستش
به ميدان رفت نوري ،كوري چشمان خفاشان
عزيز سرور آزادگان ،آزاده در دستش
به ميدان رفت با لبهاي عطشان وارث باران
به اثبات كالم خود دليلي ساده در دستش
به ميدان رفت و بغضي ميفشارد حلق عالم را
دليل راه حق ،تنها ،مسير جاده در دستش
نگاه تار رهگمكردگان اما نميبيند
خدا باب الحوائج را به موال داده در دستش
نشان كردند صهبا را در آن ميناي ششماهه
ميان دشت ،ساقي ،جام سرخ باده در دستش
به سمت خيمه باز آورد آقازاده را آقا

در نشست فعاالن عرصه فرهنگ ،هنر و رسانه اصفهان با وزير ارشاد

محمدمه�دي اس�ماعيلي ،وزير فرهنگ و ارش�اد اسلامي
دولت س�يزدهم طي نشس�تي ب�ا اصح�اب فرهن�گ ،هنر
و رس�انه در اصفه�ان گف�ت :مميزي اگ�ر ميخواه�د اتفاق
بيفتد ،بايد به دس�ت اصحاب فكر و انديش�ه اتف�اق بيفتد.

حكمت

نما | حسین کشتکار

تمام كش��ور حمايت خواهيم كرد ،در اصفهان هم همينطور .با
توجه به عمر مشكالت اقتصادي در كش��ور تصوير مردم از چهار
سال دولت شما ،تصوير گچ ،سيمان ،شن و مسكن است كه اينها
هم درست است اما مسئل ه ما مسئله فرهنگ است ،در دوره آقاي
رئيسي حتماً بايد يك روند مشعشع فرهنگي و هنري رقم بخورد.
وي با بيان اينكه كرونا چالشهاي بسياري را در حوزه موسيقي،
تئاتر و سينما و همه حوزههاي فرهنگي ايجاد كرده است ،تصريح
كرد :واكسيناس��يون فعاالن اين حوزه زود بايد انجام ش��ود .در
گام اول تس��هيل و حمايت دولت از اهالي فرهنگ و هنر نسبت
به آس��يبهاي وارده به عمل بياوريم و جبران كنيم .جهش قابل
توجه��ي را در حوزه فرهنگ و هنر ش��اهد خواهيم ب��ود و اين از
قولهاي اصلي ما به اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه است ،مسائل
مربوط به بيمه به سرانجام خواهد رسيد.
او در پايان گفت :كل بودجه فرهنگ و هنر ،نس��بتي با تجارتها
ندارد و اين بايد اصالح شود .برخي ،هنرمندان و اهالي فرهنگ را
درباره برنامههاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي دچارسوءتفاهم
كردهاند اما ما تمامي نقدهاي سازنده را خواهيم شنيد و استفاده
خواهيم كرد.
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عقيق و لعل و مرج��ان ،گل ب��ه گل افتاده در
دستش
عطش را در گلوي غنچه ،تنها ساقه ميفهمد
نگاه آخر نوباوه را قنداقه ميفهمد
بند چهارم
نگاهش العطش را ترجماني ديگر آورده
سكوت دردناكش اشك دنيا را درآورده
عموعباس بيشك مشت آبي داشت تا اصغر
ّ
ولي افسوس تير از چشمهايش سر درآورده
پدر روشنترين نور صداقت بود و دينداري
به اثبات سخنهايش دليلي بهتر آورده
 كدامين قلب سنگي در جواب حضرت باران
به جاي آب ،پيكاني به سمت حنجرآورده
خليل كربال دشت بال را ميكند نفرين
كه اسماعيل را مذبوح نزد هاجر آورده
به ميدان ميرود بار دگر اين بار بياصغر
 براي ياري دين خدا ،تنها ،سر آورده
جهان بع��د از تو ديگ��ر جاي ماندن نيس��ت
فرزندم
شهيد شيرخوارم ،نور چشمم ،ماه دلبندم
بند پنجم
شهيد داغ هجران تو با خنجر نميميرد
كه نقش خندهات در اين دو چشمتر نميميرد
پس از فرزند خود با هر نفس جان ميدهد بابا
هال شمشيرها شرمي كه او ديگر نميميرد
نه مشكي مانده در اين دش��ت خونين دل ،نه
سقّايي
چرا صهبا نميجوشد چرا ساغر نميميرد
حرم امن اس��ت با مردان جان برك��ف در اين
ميدان
كه آيين علمداري در اين كشور نميميرد
محبان علي اصغر تو مرد ميدانند
ّ
در ايران شور عشق آل پيغمبر نميميرد
هزاران بار ديگر در دمشق و غ ّزه و كابل
شهيدش كردهاند اما علي اصغر نميميرد
علي اصغر فراوان است در آغوش گهواره
بخوان مادر حديث عشق را در گوش گهواره
بند ششم
طنين روضه در شبهاي نخلستان ،علي اصغر
يل ميدان علياكبر ،گل ميدان علياصغر
نمانده يار و ياور در ميان لشكر بابا
به راه دينِحق همراه و پشتيبان علي اصغر
دليل گونههاي شرمآگين گل سوري
دليل اشكهاي ممتد باران علي اصغر
چو عطر ياس در سرتاسر عالم بهارافزا
چو شاخ گل ميان باد ،دست افشان علي اصغر
در اين دنياي ناآرام ،نامش نور ،ذكرش گل
در اين درياي موجاموج كشتيبان علياصغر
توسل كن به يك تار نخ از قنداق خونينش
ّ
هزاران درد دل را ميكند درمان علياصغر
تويي باب الحوائج حاجت ما را تو ميداني
براي خاك تشنه مژده لبخند باراني.
پيش از اين نيز تركيببند عاشورايي ديگري
از اين شاعر در سالهاي گذشته مورد تمجيد
رهبر انقالب قرار گرفته بود و معظمله خطاب
به مستش��ارنظامي فرموده بودن��د« :در روز
تاسوعا اين تركيببند زيبا و باصفا را خواندم و
صفا كردم .از شاعر محترم متشكرم».

خبر

آغاز فعاليت راديو اربعين
از آخرين روز محرم

برنامهه�اي رادي�و اربعي�ن از س�اعت  ۱۸سهش�نبه ۱۶ش�هريور م�اه
مصادف ب�ا آخري�ن روز محرم به ص�ورت ۲۴س�اعته روي آنت�ن ميرود.

جواد تشكري ،مدير راديو اربعين با بيان اين مطلب گفت :در صورت صالحديد
ستاد ملي كرونا استقرار تيمهاي برنامهساز در طول مسير را در دستور كار خود
داريم ،وي گفت :حضور مردم در اقشار و سنين مختلف در راهپيمايي اربعين باعث
ميشود همكاران ما اين وظيفه خطير را به سرمنزل مقصود برسانند و گروههاي
ورزيده ما در بسيجي همگاني نسبت به انعكاس اين همايش بزرگ اقدام كنند.
وي از آغاز برنامهه��اي راديواربعين خب��ر داد و گفت :برنامهه��اي اين راديو از
س��اعت ۱۸سهش��نبه ۱۶ش��هريور ماه مصادف با آخرين روز محرم به صورت
۲۴س��اعته روي آنتن م��يرود و با كمك هم��ه همكارانم��ان در معاونت صدا،
ساختارهاي مختلف برنامهسازي در خدمت اين واقعه بزرگ قرار ميگيرند.
مدير راديو اربعين آرايش رسانهاي كامل را نتيجه تجربه همكاران رسانه ملي در
شبكههاي مختلف راديويي و تلويزيوني خواند و گفت :تهيه گزارشهاي جذاب
و توليد مستندهاي خوب از ضرورتهاي برنامهس��ازي در طول اين ايام است؛
رسالتي كه با تأسي از آن ميتوان از گردنههاي سخت امروز عبور كرد.
وي در ادامه با اشاره به مناطق اس��تقرار واحدهاي سيار در طول مسير ،حرمين
شريفين و كربالي معلي از پوشش دعاي كميل ،ندبه و زيارت اربعين خبر داد و
اضافه كرد :ما بايد خود را با شرايط اين روزها وفق دهيم و به سمت فرهنگسازي
قيام عاشورا رفته و دقت كنيم درسهاي مكتب انسانساز عاشورا روايت بزرگي
است به وسعت تاريخ بشريت و تا هميشه تاريخ حرف براي گفتن دارد.

خاطرات اولين رئيس امور سينمايي كشور

مأموريتي كه امام خميني به نجفي سپرد
(ره)

ال روحيه اداري ندارم و اص ً
به امام گفتم «من اص ً
ال نميتوانم»
امام گفتند كه «تكليف است برايتان ،برويد!»

محمد صادقي

محمدعل�ي نجف�ي ،كارگ�ردان
پيشكسوت سينماي ايران كه سريال
مان�دگار «س�ربداران» را در كارنام�ه
خ�ود دارد ،بي�ش از چه�ار دهه پيش
و در روزه�اي ملته�ب اول انقلاب،
مسئوليت س�نگيني را قبول ميكند
ت�ا س�ينما را از ناب�ودي نج�ات دهد.

از رخدادهاي مه��م هنري پس از انقالب
اس�لامي ،تصميمگيري براي سرنوشت
س��ينما بود؛ س��ينمايي كه نماد فرهنگ حكومت قبلي بود و
انقالبيون روي خوشي به آن نش��ان نميدادند .در اين شرايط
امام خميني(ره) تصميم ميگيرند با سپردن مسئوليتي سنگين
به يكي از اهالي سينما ،اين هنر را جان دوبارهاي بدهند.
نجفي ك��ه سالهاس��ت از متن س��ينما به حاش��يه رفته ،در
مصاحبهاي كه با «تس��نيم» انجام داده ،به برخي از خاطرات
ماههاي ابتدايي پيروزي انقالب و چگونگي قبول مس��ئوليت
امور سينمايي كشور در آن سال اشاره كرده است .اين هنرمند
در زماني مسئوليتي بزرگ را بر عهده گرفت كه هر گونه تصميم
احساسي ميتوانست تمام آينده سينما را به مخاطره بيندازد.
وي در ابتداي سال 1358به شهر قم ميرود و از سوي مهندس
بازرگان به امام خميني(ره) معرفي ميش��ود ،نجفي درباره
خاطره آن روز ميگويد« :صبح پنجش��نبه كه رفتيم ،امام و
مرحوم مهندس بازرگان كنار هم نشسته بودند ،اين طرف هم
شوراي انقالب بود .همه هم همديگر را ميشناختيم ،شهيد
مطهري و شهيد بهش��تي و مرحوم مهندس سحابي و آقاي
صباغيان بودند .ما نشستيم ،مهندس بازرگان به امام گفتند:
«در مورد سينما ايشان را داريم» ،بعد اشاره كردند ما رفتيم
جلو ،يادم است مث ً
ال زانوي من با زانوي امام يكي دو سانتيمتر
فاصله داش��ت .مهندس بازرگان توضيح داد ،من گفتم «من
ال روحيه اداري ندارم و ً
اص ً
اص�لا نميتوانم» ،امام گفتند كه
«تكليف اس��ت برايتان ،برويد!» ،مثل اينكه با اين دس��ت ما
را جارو كردند .من يادم اس��ت بلند شدم خندهاي را كه روي
لبهاي مهندس سحابي و ش��هيد مطهري و شهيد بهشتي
داشتند ،هيچ وقت فراموش نميكنم».
نجفي پس از ديدار با امام خميني(ره) به تهران ميآيد و شروع
به ارتباطگي��ري با هنرمندان س��ينما ميكن��د و در «كانون

هنرمندان س��ينما» ب��راي كارگردانان
س��خنراني مينمای��د .يك��ي از اولي��ن
چالشهايي كه وي با آن روبهرو ميشود،
مسئله اكران فيلمهاست ،نجفي در این
مورد ميگويد« :برنامهريزي اولين كارمان
اين بود كه يكسري فيلمها را ببينيم و اگر
اصالحاتي از نظر صحنههاي غيراخالقي
دارد ،ترميم كني��م ،از جمله يكي از آنها
فيلم قيصر بود».
نخستين مس��ئول س��ينمايي پس از
انقالب تصمي��م ميگيرد فيل��م چالشبرانگي��ز قيصر را با
سانسور صحنههاي غيراخالقي اكران كند؛ مسئلهاي كه به
دردسر بزرگي براي او تبديل ميشود .نجفي ميگويد« :فيلم
قيصر را كه من پروانه دادم ،همان بچههايي كه س��ينماي
آزادي را مص��ادره كرده بودن��د ،آقاي خلخال��ي را دعوت
ميكنند و بخش��ي را كه ما حذف كرده بوديم ،يعني رقص
بازيگر را ميگذارند و ميگوين��د كه «نجفي پخش كرده»،
آقاي خلخالي حكم اعدام من را ميدهد ،صفحه اول روزنامه
هم مينويسند «نجفي بايد اعدام شود!» ،بچهها به من گفتند
«عذرخواهي كن!» ،گفتم «م��ن عذرخواهي كنم؟» ،گفتم
«باشه ،مصاحبه ميكنم» و مصاحبه كردم ،گفتم من ترجيح
ميدهم حضرت آقاي خلخالي در امور سينما دخالت نكند
براي اينكه اطالعات من بهدليل اينكه مجتهدزاده هستم و
از يك خانواده روحاني ،اطالعاتم از اس�لام بسيار بيشتر از
مطالعات ايشان است درباره سينما و من ترجيح ميدهم من
در مورد سينما اظهارنظر كنم تا آقاي خلخالي».
اين چالش اگر چه در نهايت به اعدام نجفي منجر نميشود
ولي باعث ميشود وي پس از مدتي ادامه كار در مسئوليتي
را كه به وي س��پرده ش��ده بود به صالح نداند و س��راغ كار
فيلمس��ازي برود؛ كاري كه در نهايت به خل��ق اثر ماندگار
«سربداران» منجر ميش��ود .وي به مالقات شهيد بهشتي
ميرود ،نجفي درباره آن ديدار ميگويد« :گفتم من به اين
نتيجه رسيدم كه كار من نيست و تصميم دارم سربداران را
بسازم .ايشان گفتند كه «ميخواهيم اتفاقي بيفتد» ،گفتم
«در هر صورت من نيستم» ،پياده از قوه قضائيه آمدم ميدان
بهارستان استعفا کردم» ،به اين ترتيب عمر مديريتي اولين
مدير سينما پس از انقالب به پايان ميرسد.

كتاب

در قالب مسابقه كتابخواني «نسل حسين» حضور دارد

روايت يك زندگي «پشت درهاي بهشت»

مس�ابقه كتابخوان�ي «نس�ل حس�ين» ب�ه مناس�بت
فرارس�يدن محرمالح�رام در ح�ال برگزاري اس�ت و يكي
از چهار كتاب اين پويش «پش�ت درهاي بهش�ت» اس�ت.

رمان «پشت درهاي بهشت» نوشته رضا كاشانياسدي كه درباره
رخدادهاي پيش و پس از واقعه عاش��ورا و جامع��ه كوفه در آن
زمان است ،بهتازگي توسط انتش��ارات كتاب جمكران به چاپ
پنجم رسيده است .رضا كاشانياسدی نويسنده اين اثر در رمان
«پشت درهاي بهشت» فضاي خدعه و خفقان زمان شهادت امام
حس��ين(ع) را به تصوير كش��يده و برخي از عبرتهاي ماجراي
عاشورا را در قالب داستان بيان كرده است .او با استفاده از روايات
تاريخي ،ماجراي زندگي فردي را به تصوير كشيده كه بخشي از
زواياي پنهان آنبرهه تاريخي را براي مخاطب روشن ميكند.
نويسنده اينكتاب ،مخاطبش را به ش��هر كوفه و زماني ميبرد
كه 10هزار نامه براي امام حسين(ع) فرستاده شده و از او دعوت
كردهاند براي امامت به كوفه بيايد اما با ورود عبيداهلل بن زياد ،ورق
برميگردد و كوفه روي ديگرش را نشان ميدهد .در نتيجه كوفه
در اختيار ابنزياد قرار گرفته و مردم شهر و قبايل براي بيعت با او،
از هم سبقت ميگيرند.
در اين كتاب با فردي به نام «موقع» كه جوان كوفي و شاگرد ويژه
حبيب بن مظاهر است ،آشنا و همراه ميشويم .پد ِر موقع نيز از
ترس خشم ابن زياد به دربار رفته و موقع را نيز با زور به همراه خود
براي دستبوسي ميبرد .پدرش او را در خانه حبس ميكند تا دور
و بر حبيب بن مظاهر نباشد .وقتي حبيب به قصد پيوستن به امام
حسين(ع) از كوفه خارج ميشود ،موقع با واقعيتي روبهرو ميشود

كه سرنوش��تش را تغيير ميدهد .رضا كاشانياس��دي در رمان
«پشت درهاي بهشت» فضاي خدعه و خفقان زمان شهادت امام
حسين(ع) را تصوير كرده و برخي از عبرتهاي ماجراي عاشورا را
در قالب داستان بيان كرده است .او با استفاده از روايات تاريخي،
ماجراي زندگي فردي را به تصوير كش��يده اس��ت كه بخشي از
زواياي پنهان آنبرهه تاريخي را براي مخاطب روشن ميكند.
پويش «نسل حس��ين» به مناسبت فرارس��يدن محرمالحرام،
مسابقهاي را با محوريت كتاب «پش��ت درهاي بهشت» تدارك
ديده است .عالقهمندان ميتوانند براي تهيه اين كتاب عدد ۱۱
را به سامانه  ۵۰۰۰۵۴۶۰ارسال يا با مراجعه به كتابفروشيهاي
سراسر كشور آن را تهيه كنند.
اين پوي��ش كه از 19مرداد آغاز ش��ده و تا 19مه��ر  ۱۴۰۰ادمه
خواهد داشت ،با همكاري كتابشهر ايران ،سازمان تبليغات و مركز
رسانهاي شيرازه برگزار میشود و در پايان۲۰۰ميليون ريال جايزه
نقدي به برگزيدگان خود اهدا ميكند.

