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»گزيده تحف العقول«

 نمايش آثار هنرمندان افغانستاني 
در خانه هنرمندان

نمايشگاه هاي »هم خانه« و »سپيدار« شامل آثار هنرمندان 
اهل افغانستان در خانه هنرمندان ايران آغاز به كار كردند.
آيین افتتاحی��ه نمايش��گاه هاي »هم خانه« ب��ا نمايش آثار 
16هنرمند افغانستاني و نمايشگاه »سپیدار« شامل تابلوهاي 
نقاش��ي دنیا عبداللهي حاجي محمود جمعه 16 مهر در خانه 

هنرمندان ايران برگزار شد. 
نمايشگاه »هم خانه« شامل آثار تجسمي هنرمندان افغانستاني 

مقیم ايران است. 
»سپیدار« نیز عنوان نمايشگاه ديگري بود كه روز جمعه 16 
مهر افتتاحیه خود را در گالري استاد میرمیران خانه هنرمندان 

ايران پشت سر گذاشت. 
.........................................................................................................

عزت اهلل مهرآوران درگذشت
بازيگر پيشكس�وت س�ينما و 
تلويزيون پس از مدتي درگيري 
ب�ا بيم�اري كرون�ا ج�ان ب�ه 
ك�رد.  تس�ليم  جان آفري�ن 
هژبر مهرآوران، فرزند »عزت اهلل 
مهرآوران« با اعالم خبر درگذشت 
پدرش، گفت: »پدرم در اين مدت 
در بیمارستان بس��تري بود و كادر درمان تالش خود را براي 
درمان او به كار گرفتند اما متأس��فانه فش��ار بااليي داشت و 
بدنش عفوني شد، مغز، كلیه و ريه درگیر شد و تنفسشان به 
دستگاه وابسته بود و خونشان عفوني شد و در كل روند خوبي 

نداشتند.«
عزت اهلل مهرآوران در طول چند ده��ه فعالیت هنري هم بر 
صحنه تئاتر حضور داشته اس��ت و هم در سینما و تلويزيون. 
او در س��ینما ب��ا كارگردان��ان مختلفي چون رض��ا عطاران، 
محمدرضا هنرمند و ابراهیم حاتمي كیا همكاري داشته است 
كه مي توان ب��ه »آژانس شیش��ه اي«، »مومیايي« و »خوابم 

میاد« اشاره كرد. 
.........................................................................................................

بازگشت قزوه پس از تجليل در هند 
مراس�م توديع عليرضا قزوه، وابس�ته فرهنگي س�فارت 
جمهوري اسالمي ايران در دهلي نو، همزمان با اتمام زمان 
خدمت او برگزار شد. جمعي از فارسي زبانان در اين مراسم 

از خدمات او به زبان فارسي تجليل كردند. 
در مراسم توديع قزوه، جواد عسگري اس��تاد دانشگاه از هند 
در سخناني گفت: همه مرثیه ادبیات فارسي را در هندوستان 
خواندند، اما قزوه دنبال راه حل بود. به آب و آتش زد. دم هزاران 
اديب نما را ديد. براي زبان فارسي به هر كس و ناكسي رو زد. 
انجمن ادبي بیدل، احیاي قند پارسي، گروه هاي مجازي، دور 
هم جمع كردن هر كسي كه از كنار فارس��ي رد شد، اما اين 
دو سال ديدم كه قزوه زجر كش��ید؛ تنها با دستان خالي و در 

شرايط بد بیماري كرونا. 
.........................................................................................................

نگاهي به سينماي چين در تهران 
مؤسسه هنروتجربه با همراهي سفارت چين در ايران، دومين 
دوره برنامه »نگاهي بر س�ينماي چين« را برگزار مي كند. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي »هنروتجربه« 
در ادامه برنامه هفته هاي فیل��م، دومین دوره »نگاهي بر 
سینماي چین« به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس 
روابط سیاس��ي بین اي��ران و چین و به همت مؤسس��ه 
هنروتجربه س��ینماي ايرانیان و س��فارت چین در ايران، 
اواخر مهرماه 1400 به صورت فیزيك��ي و آنالين برگزار 

مي شود. 
.........................................................................................................

»روزگار جواني« روي آنتن رفت
قس�مت اول از فص�ل س�وم مجموع�ه تلويزيون�ي 
»روزگار جوان�ي« ب�ه تهيه كنندگ�ي س�پهر محم�دي و 
كارگرداني اصغر توس�لي ري آنتن ش�بكه5 سيما رفت. 
فصل س��وم از مجموعه تلويزيون��ي »روزگار جواني« در 
30قسمت تولید ش��ده و پخش آن همزمان با فرارسیدن 
ماه ربیع االول آغاز ش��د. در خالصه داستان اين مجموعه 
تلويزيوني كه به قص��ه زندگي جوان��ان متولد دهه های 
13۷0 و 1380 مي پردازد، آمده اس��ت: »پس از گذشت 
سال ها، عباس آقا )بیوك میرزايي( تصمیم مي گیرد بخشي 
از خانه مس��كوني اش را به تعدادي جوان دانشجو اجاره 
دهد، دانش��جويان جديد همس��ايه عباس آقا مي شوند، 

بي خبر از اينكه...«.
مجموعه تلويزيوني »روزگار جواني« از ش��نبه تا چهارشنبه 
هر هفته ساعت 23 پخش و روز بعد ساعت 11 و 19 بازپخش 

مي شود.

هادي عسگري     ديده بان

وقتي درام در »ميدان سرخ« فقط زور مي زند! 
رضا يزداني حتي نمي تواند اكت و ديالوگ قابل قبولي ارائه بدهد و چنين به نظر 

مي رسد كه بازي او به سريال تحميل شده است
   محمد صادق عابديني

رئيس سازمان صداوسيما در مراسم توديع 
و معارفه رؤساي جديد و سابق اين سازمان 
بر تغيير و تحول در رس�انه ملي تأكيد كرد، 
از نكات مهم سخنان رئيس جديد سازمان 
صداوسيما در اين مراس�م، تأكيد بر هويت 
به عنوان مزيت نس�بي رس�انه مل�ي بود. 
مراسم توديع و معارفه رؤساي پیشین و جديد 
سازمان صداوس��یما با حضور دكتر محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شوراي اسالمي برگزار 

شد. 
در اين مراسم محمدباقر قالیباف، با بیان اينكه 
رس��انه ملي بايد فرزند زمانه خويش باش��د و 
طبق همین فرضیه حركت كند، گفت: »مردم 
از ما توقع دارند پیش��رفت و كش��ور را درست 

اداره كنیم.«
قالیباف ب��ه نقش تعیین كننده صداوس��یما 
اش��اره ك��رد و تأكید داش��ت: رس��انه ملي 
بزرگ ترين حلقوم براي اين مردم مستضعف 

كه طعم تلخ فقر را چشیده اند، است. 
رئیس قوه مقننه با بی��ان اينكه فرهنگ دفاع 
مقدس تنها فرهنگ پیش برنده و عزتمندانه اي 
اس��ت كه مي توانیم با آن تولید ثروت، عزت، 
امنیت و معرفت داش��ته باشیم، گفت: »پس 
تنها الگوي موفقیت ما همان موفقیت پیروزي 
انقالب و دهه اول دوران دفاع مقدس است و 
هر راه ديگري برويم بیراهه رفته ايم، امروز ما 
میراث خوار آن فرهنگ نیستم بلكه میراث دار 

دوران دفاع مقدس هستیم.«
    رسانه ملي بايد بين المللي باشد

در بخش ديگري از اين مراسم رئیس جديد 
س��ازمان صداوس��یما، خواس��تار عملك��رد 
صداوسیما به عنوان يك رس��انه مرزگستر و 

بین المللي شد. 
پیمان جبلي در س��خنراني مراس��م معارفه 
گفت: »رسانه ملي بايد مرز گستر و بین المللي 
باشد و همواره براي جهان حرف داشته است. 
میهن س��ر افراز ما در گام دوم مسیر روشني 

دارد و فیلسوفان دنیا رؤياي ايراني دارند.«
دكتر جبلي گفت: »امام عظیم الشأن انقالب، 

پس از فروريختن طاق كسري همان مكتبي 
كه پیامبر)ص( گذاش��تند را احیا كرد كه از 
آن چمران ها بیرون آمدن��د، هنر ما بازنمايي 

چشم انداز شیرين است.«
رئیس سازمان صدا و سیما گفت: »راه دراز در 
بازنمايي زيبايي ه��اي جغرافیايي ايران باقي 
است، چه برسد به ش��كوه معرفتي، مردم ما 
امروز در جاي جاي میه��ن در حال آفرينش 
زيبايي ها و مهرباني ها هستند و ما نبايد از اين 
آهنگ عقب بیفتیم و بايد اين هويت را بیابیم 

و نمايش دهیم.«
جبلي افزود: »اگر هويت تاريخي ديني انقالبي 
خود را نفي كنیم به هیچ چیز دست نمي يابیم. 
هويت ما مزيت ماست. ما بزرگ ترين كنشگر 

اجتماعي هستیم و نبايد منفعل باشیم.«
رئیس رسانه ملي گفت: امروز صدا و سیما با 
انبوه مطالعات روبه رو است كه به دنبال میدان 
مي گردند، من افتخار مي كنم از خانواده صدا 

و سیما هستم. 
وي گفت: »رسانه ملي محكوم به تحول است 

و تحول هم ثبات و هم تغییر نیاز دارد.«
جبلي در ادامه گفت: »رس��انه ملي بايد آينه 
خدم��ات نظام مق��دس جمهوري اس��المي 

باشد. ما بايد رسانه بیان خدمات نظام مقدس 
اسالمي باش��یم، ش��عار ما اين است كه هیچ 
معضل مهمي نبايد روي زمین بماند و رسانه 

بايد سنگ صبور جمهور باشد.« 
رئیس رسانه ملي گفت: »صدا و سیما قرارگاه 
هم��ه نیرو هاي فرهنگ��ي اس��ت، همكاران 
پیشكسوتي كه جامه بازنشس��تگي را به تن 
كردن��د در بخش نخبگان هس��تند و در هاي 
صدا و س��یما به روي آنها باز است و از همین 
امروز س��امانه اي راه اندازي ش��ده كه امكان 
حضورش��ان اس��ت و از تجربه آنها استفاده 

خواهد شد.«
جبلي گفت: »رسانه ملي بايد هويت محور و 
عدالت مدار باشد و برنامه اي از اين شاخصه ها 

تهي نباشد.«
رئیس صدا و سیما گفت: »رسانه بايد خواب را 
بر قانون شكنان حرام كند. چه بسیار هستند 
بزرگاني كه رسانه ملي بايد به آنها بپردازد. چه 
بس��یارند مخاطبانی از اقصي نقاط جهان كه 

طالب شنیدن رؤياي ايراني هستند.«
جبل��ي با اش��اره به اينكه رس��انه مل��ي بايد 
گوي س��بقت را در فضاي رس��انه اي بربايد، 
خاطرنشان كرد: »اگر پیام هوشمندانه تولید 
ش��ود مي تواند از تمام فضا ها استفاده كند و 

فضاي مجازي مي تواند به كمك ما بیايد.«
    توصيه رئيس سابق

عبدالعل��ي علي عس��كري، رئیس پیش��ین 
سازمان صداوس��یما نیز در مراس��م توديع، 
با عذرخواه��ي باب��ت اش��تباهاتش، گفت: 
»براي آقاي جبل��ي آرزوي موفقیت مي كنم 
و امیدوارم بتوان��د همه آنچ��ه رهبر انقالب 

خواستند محقق كند.«
علي عسكري در ادامه گفت: »به آقاي جبلي 
توصیه مي كنم در شوراي سیاستگذاري ماه ها 
درباره طرح تحول صحب��ت كرديم و درباره 
قانون سازمان صدا و سیما هم اقدامات خوبي 
انجام شده اس��ت و تالش ش��ود در آينده با 

قانوني جامع تر بتواند كار خود را جلو ببرد.«
در اين مراسم حجت االس��الم والمسلمین، 
محمد محم��دي گیالني، رئی��س دفتر مقام 
معظم رهبري، حكم انتص��اب رئیس جديد 

سازمان صداوسیما را قرائت كرد. 
    هويت مزيت نسبي رسانه ملي

رئیس جديد س��ازمان صداوس��یما در يكي 
از اولین موض��ع گیري هاي رس��مي خود از 
»هويت« به عنوان مزيت نسبي رسانه ملي ياد 
كرد؛ هويتي كه برخاس��ته از هويت تاريخي، 
ديني و انقالبي ملت بزرگ ايران است. تأكید 
بر عدم انفعال و حركت به عنوان يك كنشگر 
اجتماعي مي تواند آغازي باشد براي راه نويني 
كه صداوس��یما در پی��ش رو دارد. تأكید بر 
مزيت ه��اي اين رس��انه فراگی��ر در رقابت با 
ديگر رسانه ها، مي تواند عاملي براي موفقیت 

صداوسیما باشد.

   افشين عليار
در شبكه نمايش خانگي س��ريال ضعیف كم ساخته نشده 
است اما به نظر مي رسد میدان سرخ ضعیف ترين سريالي 
اس��ت كه در اين شبكه عرضه شده اس��ت. پس از گذشت 
چهار قسمت از میدان سرخ هنوز نمي شود شخصیت هاي 
كلیدي سريال را ش��ناخت يا مناس��بات و موقعیت هايي 
كه در اين چهار قسمت نش��ان داده شده باور كرد. ابراهیم 
ابراهیمیان عالقه ش��ديدي به موقعیت هاي گانگس��تري 
و جنايي داش��ته اما تمامي موقعیت ه��ا در حد كلمه باقي 
مانده و عنصري ب��ه نام اتفاق و نیروي محرك��ه در درام نه 
ديده و نه احساس مي ش��ود. معموالً مرس��وم است كه تا 
قسمت چهارم يك س��ريال ش��خصیت ها و موقعیت ها و 
كشمكش هاي درام براي مخاطب مشخص شود اما میدان 
سرخ به دلیل نداشتن فیلمنامه استاندارد و كیفیت پايین 
قادر به جلو رفتن نیس��ت. كارگردان در همان قسمت اول 
اش��تیاق فراواني به ايجاد بحران و رخدادهاي گانگستري 
دارد كه اين باعث مي شود نتواند بستر مناسبي براي خط 
روايي ترس��یم كند؛ اتفاقي كه در قسمت اول رخ مي دهد 
توجیه مناسبي ندارد و حتي تا قسمت چهارم خط روايي 
آنقدر گنگ است كه نمي دانیم پاپ و عبد و تورج دنبال چه 
چیزي هس��تند و كارشان چیس��ت، اين عدم شناسايي به 
دلیل سطحي بودن فیلمنامه اي است كه انگار نوشته نشده 
و آنچه تصوير شده بر اس��اس تخیل ذهني كارگردان بوده 
اس��ت. وقتي علت و معلولي وجود نداشته باشد، زماني كه 
آدم هاي سريال به شخصیت مستقل تبديل نشوند، چگونه 
مي توانیم با س��ريال جلو برويم؟ كارگ��ردان واژه اختالس 
يا پول كثیف را فقط ش��نیده اس��ت و نمي توانسته از آنها 
اس��تفاده بكند. به ياد بیاوريد موقعیت هاي پیش آمده در 
سريال تا چه حد گل درش��ت و تصنعي است. شیدا جنازه 
شوهرش را كف استخر پیدا مي كند، ري اكشن او چیست؟ 
هیچي، يعني آنقدر انتقال حس��ي مابین اتفاق و كاراكتر 
ضعیف است كه مخاطب خنده اش مي گیرد. در ادامه به ياد 
بیاوريد در چه موقعیت هالیوودي شیدا را به بیابان مي برند 
تا دخترش را به گروگان بگیرند! چگونه چنین موقعیتي به 
اين اندازه كلیشه اي در فیلمنامه نوشته و اجرا شده و كسي 
به آن اعتراض نكرده! دختر نوجوان را گروگان مي گیرند و 
در ادامه واكنش تصنعي ش��یدا را مي بینیم. سه تبهكار در 
سريال وجود دارد كه اساساً شكل به وجود آمده آنها بیشتر 

خنده آور است تا خالفكار، يعني چگونه مي شود فرخ نژاد 
و داخ و مصفا سه ضلع يك باند تبهكاري باشند؟ هیچ كدام 
از آنها توانايي چنی��ن كاراكتري را ندارن��د، به طوري كه 
حتي فیزيك بدني و ديالوگي آنها طوري نیست كه بتوانیم 
باورشان كنیم، حتي مناسبات خانوادگي شان هم نتوانسته 
آنها را به شخصیت تبديل كند، همه چیز به سطحي ترين 
موقعیت هاي پیش آمده تبديل ش��ده اس��ت، مثاًل تورج 
الماسي كه دزديده ش��ده را به همسرش كادو مي دهد كه 
اين كار ابله ب��ودن يك كاراكتر تبهكار را نش��ان مي دهد، 
حتي لوكیشني كه اين سه تا در آنجا معلوم نیست چه كاري 
انجام مي دهند از فیلم هاي هالیوودي كپي شده، هكرها هم 
شبیه سازي شده اند و اين نش��ان مي دهد كارگردان تا چه 
اندازه تحت تأثیر سريال و فیلم هاي هالیوودي اينچنیني 
بوده است. اينكه چرا رضا يزداني خواننده بايد بازيگر باشد و 
نقشش را تا اين اندازه مصنوعي بازي كند، مشخص نیست. 
يزداني حتي نمي تواند اكت و ديالوگ قابل قبولي داش��ته 
باشد، چنین به نظر مي رسد كه بازي او به سريال تحمیل 
شده است. ابراهیمیان در سینما چهار فیلم بلند سینمايي 
ساخته كه البته آنها هم موفق نبودند اما او در میدان سرخ 
نتوانس��ته در اجراي س��كانس ها و نماها موفق باش��د، به 
طوري كه در بیش��تر كات ها منطق روايي رعايت نشده و 
اين يكي از چند ضعف سريال است. همانطور كه گفته شد 
بیشتر موقعیت هايي كه در میدان سرخ به وجود آمده كپي 
دست چندم است. میدان سرخ گرفتار تقلیدهايي شده كه 
ايرانیزه نیس��تند و حتي انتخاب بازيگر هم هیچ كمكي به 
كیفیت اثر نكرده و تمامي بازي ها دچار ضعفي غیرقابل باور 
است. به هر حال میدان س��رخ اثري بالتكلیف و سردرگم 
اس��ت كه حتي در چهار قس��مت نتوانس��ته مخاطبش را 

حفظ كند.

در مراسم توديع و معارفه رؤساي پيشين و جديد سازمان صدا و سيما

 قاليباف: رسانه ملی 
بايد زبان مردم مستضعف باشد

جبلی: صدا و سيماى ما بايد براى جهان حرف داشته باشد

ــازمـان  ــد س ــس جـدي رئي
ــيما در يكي از اولين  صداوس
موضع گيري هاي رسمي خود 
ــوان مزيت  از »هويت« به عن
ــانه ملي ياد كرد؛  ــبي رس نس
هويتي كه برخاسته از هويت 
تاريخي، ديني و انقالبي ملت 
ــت. تأكيد بر  ــزرگ ايران اس ب
عدم انفعال و حركت به عنوان 
يك كنشگر اجتماعي مي تواند 
آغازي باشد براي راه نويني 
كه صداوسيما در پيش رو دارد

تهيه كننده فيلم هاي كودك و نوجوان:

مخاطب كودك را از كف داديم و براي بزرگسال فيلم مي سازيم!
غالمرض�ا آزادي، تهيه كننده فيلم هاي ك�ودك و نوجوان 
مي گويد: سينماي كودك ما رؤياپردازي و ادبيات داستاني 
كهن را فراموش كرده و مخاطبان اصلي خود يعني كودكان 
را از دست داده است. سينماي كودك به سمت بزرگساالن 
روي آورده اس�ت، هرچند ب�ه ظاهر درباره بچه ها باش�د. 
غالمرضا آزادي، تهیه كننده فیلم هاي كودك و نوجوان و كارگردان 
فیلم هاي سینمايي سندباد و سارا و »دره شاپرك ها« درباره علت 
قدرت و محبوبیت فیلم هاي س��ینماي ك��ودك در دهه های 60 
و ۷0 براي بچه ه��ا و فاصله اين س��ینما از روزگار طاليي خود به 
تسنیم گفت: سال هايي كه ما براي س��ینماي كودك و نوجوان 
فیلم مي ساختیم، گنجینه نهفته اي به نام ادبیات و فرهنگ فارسي 
داشتیم كه سرشار از قصه ها، مثل و متل ها و حكايت هاي شیرين 
و عبرت آموزي بود كه مناسب بچه ها بود. كارگردانان آن دوران به 
نظرم واقعاً انديشمند بودند كه اين داستان هاي سرشار از زيبايي و 
درس را براي بچه ها به فیلم تبديل مي كردند. سینماي حال حاضر 
كشور ما نه تنها در ژانر س��ینماي كودك و نوجوان، بلكه در تمام 

اشكال خود دچار نوعي روزمرگي و تكرار آنچه مي دانیم، است. 
آزادي در بخش بعدي صحبت هاي خود در جواب اينكه براي 
ارتقا و احیاي س��ینماي كودك و نوجوان چه بايد كرد، عنوان 
كرد: سینما يك سیس��تم اطالعاتي بین المللي است. خیلي از 
كشورها فیلم مي سازند اما هر فیلمي بايد بوي آن سرزمین را 
بدهد. اگر تقلید كنیم كه غلط است، زيرا امريكايي ها و اروپايي ها 
همان را بلكه بهترش را ساخته اند. ما بايد محصول خودمان را 
ارائه دهیم كه مردم خودمان و دنیا دوستش��ان داشته باشند. 

نمي دانم چرا اوضاع س��ینما اينگونه شده اس��ت كه به چنین 
مسائلي توجه نمي شود، در زمان ما فیلمسازان بايد دانش  ادبي، 
جغرافیايي و فكري عمیقي مي داشتند و دقیقاً ماحصل همین 

تفكر و انديشه مي شد يك فیلم كودك ماندگار. 
تهیه كننده سفر بخیر و باالي شهر، پايین شهر درباره جابه جا 
شدن مخاطبان س��ینماي كودك و نوجوان با بزرگساالن و به 
حاش��یه رفتن مخاطبان واقعي آن تأكید مي كند: حقیقت آن 
است كه سینماي كودك سینماي رؤياپردازي است. بچه وقتي 
مي رود فیلم ببیند، درباره تخیالتش و آرزوهايش كه به نوعي 
مي تواند آينده او باشد فكر و همذات پنداري مي كند ولی امروز 
فیلم هاي زيادي در سینماي كودك و نوجوان ساخته مي شود 
كه نامش كودك و نوجوان است اما بچه ها بیننده آن نیستند. 
احساس مي كنم س��ینماي كودك و نوجوان ما فرمايشي شده 
اس��ت، زيرا عده اي مطابق دستور آن را مي س��ازند تا به فرض 

سینماي كودك زنده شود، حال آنكه بدتر نابودش كرده اند.

     سینما

»از دامن مادر« به چاپ چهارم رسيد

 روايت هايي از زندگي يك طلبه  مبارز و خستگي ناپذير

چاپ چه�ارم كتاب »از دام�ن م�ادر«؛ روايت هاي�ي از زندگي 
روحاني شهيد س�يدمهدي اس�المي خواه روانه بازار نشر شد. 
به گزارش »جوان« چاپ چهارم كتاب »از دامن مادر«؛ روايت هايي 
از زندگي روحاني ش��هید سیدمهدي اس��المي خواه، نوشته محمد 
حكم آبادي به همت انتشارات »راه يار« منتشر و روانه بازار نشر شد. 
بنابرين گزارش، كت��اب از دامن م��ادر روايت هايي اس��ت از دامن 
مادر تا معراج ش��هادت س��یدمهدي اس��المي خواه؛ طلبه اي مبارز 
و خس��تگي ناپذير كه براي تحصیل و تبلیغ، فرس��خ ها و مدت ها از 
خانه اش دور مي شد. آش��نايي با افرادي چون سیدعلي اندرزگو، در 
نگاه و مشي سیاسي سیدمهدي تأثیر فراواني گذاشت. شب و روزش 
در تب و تاب انقالب مي گذشت. فشار س��اواكي ها گرچه او را از جوار 
حضرت معصومه)س( دور كرد، اما نتوانس��ت خوي مبارزه با ظلم و 
طاغوت را از جانش جدا كند. تا پیروزي انق��الب، يك دم از مبارزه 
دس��ت برنداشت و در دس��ت خالي گذاش��تن مأموران رژيم خبره 
شده بود. آمدن امام خمیني)ره( آغاز دوره جديدي از فعالیت هاي 

سیدمهدي بود. او چه در ارتش، چه در جهاد و چه در حوزه علمیه، 
تأثیر زيادي روي اطرافیانش، به ويژه جوان ها گذاشت. پاي كار تمام 
میدان ها بود و رفتارش مصداق عیني حديث »كونوا دعاه الّناس بغیر 
السنتكم«. وقتي برگشت روس��تاي مادري اش، اِستیر، مسجد امام 
صادق)ع( را كه مدت ها بس��ته بود، رونق داد و ك��رد پايگاه انقالب. 
روستايي كه در دهه60، 200خانوار بیشتر نداشت، 31 شهید تقديم 
اسالم كرد كه بیشتر تربیت شده و بزرگ شده مسجد امام صادق)ع( 
بودند. شهادت سیدمهدي تغییر زيادي در حال وهواي جوانان روستا 
ايجاد كرد. او دومین شهید روستاست كه آرامگاهش كم كم به مسجد 

وصل شد و اكنون مراسم هاي مختلف روستا آنجا برگزار مي شود.
در بخش��ي از اين كتاب مي خوانید: »رفته بود نماز بخواند. به خانه 
كه برگشت، آس��تین ها را زد باال و پاي لگن مسي توي حیاط كنار 
مادرش نشست. مادرش گفت: »پاشو پاشو. اين كار ها رو نكن. پسر 
بزرگ نكردم كه بشینه وردل من رخت بشوره. االن يكي بیاد ببینه 
آخوند روستا داره رخت مي شوره، چي فكر مي كنه؟!« سیدمهدي 
ول كن نبود و تا آخرين تكه، رخت ها را كنار مادرش شس��ت. همه 
كار كمك مادرش مي كرد: از گردگیري و سبزي پاك كردن گرفته 
تا آشپزي. میل و قالب دس��تش مي گرفت و به خواهرش بافندگي 
ياد مي داد. با همان دس��ت هايي كه گ��ره در كار رژيم مي انداخت، 
گوش��ه پارچه گره هاي محكمي زد و با آنها يك جانماز درست كرد. 
مادرش رو به قبله، منتظر اذان نشسته بود. سیدمهدي رفت كنارش. 
جانماز دست ساز سفید ساده اي را جلو آورد و به مادرش هديه داد. 
مادر همان جا پهنش كرد. آن جانماز با هر جانماز ديگري براي مادر 

فرق داشت.«

     نشر

     کتاب

 استقبال از رماني كه رهبر انقالب
 آن را »يك عاشقانه  جذاب تاريخي قوي« خواندند

چاپ شش�م رمان »پس از بيس�ت س�ال« كه چندي پيش از سوي رهبر 
انقالب تقدير ش�ده بود، توسط انتش�ارات شهرس�تان ادب منتشر شد. 
به گزارش »جوان« جشن امضاي رمان »پس از بیس��ت سال« نوشته سلمان 
كديور، همزمان با انتشار چاپ شش��م اين اثر برگزار شد. رمان »پس از بیست 
سال« كه توسط انتشارات شهرستان ادب به چاپ رسیده، روايتي است از صدر 

اسالم، از دوران امام علي)ع( و جنگ صفین تا واقعه عاشورا. 
»پس از بیست س��ال« از جمله رمان هاي ديني موفق در سال هاي اخیر است 
كه به حوادث صدر اسالم تا زمان عاش��ورا و واقعه كربال مي پردازد. بسیاري از 
مخاطبان كتاب كديور را به دلیل ارائه اطالعات دقیق تاريخي و در عین حال نثر 
جذاب و داستانگويي موفق نويسنده، يكي از معدود آثار داستان ديني ماندگار 
در دهه اخیر دانسته اند؛ كتابي كه هم رديف با »نامیرا« صادق كرمیار قصد دارد با 
بهره بردن از جاذبه هاي زبان جادويي داستان، مخاطب خود را با فضاي دوگانه اي 

آشنا كند كه از صدر اسالم تا همین اآلن به آن دچاريم. 
اين اثر با جرقه هاي ذهن شخصیتي به نام سلیم بن هشام پیش مي رود؛ فردي 
كه در جوار معاويه زندگي مي كند اما رفتارها و سخنان ابوذر در ذهن او سؤاالتي 
ايجاد مي كند كه در نهايت براي يافتن پاسخ مناس��بي براي آن، اتفاقاتي رقم 

مي خورد. 
چندي پیش پیام رهبر معظم انقالب درباره اين اثر منتش��ر شد. ايشان ضمن 
تحسین رمان »پس از بیست س��ال«، اين اثر را »يك عاشقانه  جذاب تاريخي 
قوي« خواندند. ايش��ان همچنین »پس از بیست س��ال« را »واقعاً يك رمان « 

دانسته اند كه »خیلي خوب از كار درآمده است.«


