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امام علی)ع(: 

آدمي زاده، ش�بيه ترين چيز به 

ترازوست: يا با نادانی سُبك شود 

يا به دانش، سنگين گردد.

»گزيده تحف العقول«

»ديپورت« خواندني شد
اس�كندري  عل�ي  نوش�ته  »ديپ�ورت«  كت�اب 
ش�امل خاط�رات پيم�ان امي�ري توس�ط انتش�ارات 
ش�د.  نش�ر  ب�ازار  راه�ي  و  منتش�ر  مه�ر  س�وره 
به گزارش روابط عمومي انتشارات سوره مهر، »ديپورت« روايت 
زندگي پیمان امیري يك��ي از صدها جواني اس��ت كه تصمیم 
داشتند به خاطر مشكالت كاري و درآمد و به امید زندگي بهتر 
مهاجرت كنند. امیري هم به آلمان مهاجرت كرد اما در خالل 
اين  سفر پیشامدهاي عجیبي را تجربه كرد و در سوريه اسیر شد. 
او در نهايت با رشادت مدافعان حرم آزاد و به كشور ديپورت شد. 
كتاب »ديپورت« در شش فصل نوشته شده است. در فصل اول 
نويسنده با ظرافت خاصي اوج داستان و لحظات گرفتاري راوي 
در زندان را روايت كرده كه مخاط��ب را به ادامه خواندن كتاب 
ترغیب مي كند. در فصل دوم در يك فالش بك سینمايي داستان 
روزي روايت مي ش��ود كه راوي تصمیم به مهاجرت مي گیرد و 
پس از خداحافظي عجوالنه با م��ادر و خواهر و برادر كوچكش 

بدون اجازه و ديدن پدر از ايران خارج مي شود. 
داستان از لحظه تصمیم تا خروج از كشور، اتفاق ها و ديدارهاي 
استانبول، دوس��تان و همراهان عراقي و س��وري، اتفاق هاي 
يونان، بازگش��ت به تركیه، انتقال به س��وريه و شهر ادلب به 
صورت متوال��ي ادامه پیدا مي كند تا در فصل شش��م، امیري 
چگونگي آزادش��دنش را شرح دهد. اس��كندري اين  اثر را به 
دوست شهیدش اصغر پاشاپور تقديم كرده است. اين  كتاب با 
164صفحه و شمارگان هزار و 25۰ نسخه منتشر شده است. 
.........................................................................................................

 اكران »قهرمان« و»پوست« 
در سينماهاي كشور

دبير شوراي صنفي نمايش از اكران فيلم هاي »قهرمان« و 
»پوست« خبر داد. 

به گزارش »جوان« مرتضي شايس��ته، دبیر ش��وراي صنفي 
نمايش درباره خروجي جلسه ديروز شوراي صنفي گفت: فیلم 
سینمايي »پوست« به كارگرداني برادران ارك از 21مهرماه و 
فیلم سینمايي »قهرمان« به كارگرداني اصغر فرهادي از پنجم 
آبان اكران خود را در سینما هاي سراسر كشور آغاز مي كنند. 

وي افزود: همچنین به درخواست تهیه كننده فیلم سینمايي 
»كله پوك« ب��ا اكران آنالين اين فیلم نیز موافقت ش��د و اين 
اثر نیز مي تواند اكران خود را در بس��تر پلت فرم ها به صورت 
آنالين آغاز كند. شايسته در ادامه عنوان كرد: دفاتر پخش و 
تهیه كنندگان در صورت تمايل به اكران فیلم خود مي توانند 

تقاضاي خود را به شوراي فیلم اعالم كنند. 
وي در ادامه گفت: به مناس��بت هفته نیروي انتظامي ضمن 
تقدير و تشكر از عزيزان زحمتكش نیروي انتظامي، مقرر شد 
سینما هاي كشور در اين هفته به صورت نیم بها در خدمت اين 

عزيزان و خانواده همراه آنها باشد. 
.........................................................................................................

 خاكسپاري عزت اهلل مهرآوران 
در قطعه هنرمندان

مراسم تش�ييع و خاكس�پاری پيكر عزت اهلل مهرآوران، 
بازيگر و نمايش�نامه نويس با حضور برخ�ي از هنرمندان 
و در قطع�ه هنرمن�دان بهش�ت زه�را)س( برگزار ش�د.
پیكر مرحوم عزت اهلل مهرآوران روز گذش��ته در كنار حمید 
مه��رآرا، ديگر بازيگر قديمي و پیشكس��وت تئاتر، س��ینما و 
تلويزيون به خاك سپرده شد. زنده ياد مهرآوران، شامگاه روز 
جمعه، 16مهر ماه بر اثر ابتال به كرون��ا از دنیا رفت. از آخرين 
كار هاي ع��زت اهلل مه��رآوران در س��ريال ها و مجموعه هاي 
تلويزيوني مي ت��وان به »پدر پس��ري«، »خوب، ب��د، جلف: 
راديواكتیو«، »مي خواهم زنده بمانم«، »بچه مهندس4«، »زن 

زندگي، مرد زندگي« و »ساخت ايران« اشاره كرد. 
.........................................................................................................

 مستند »رمزگشايي از يك اپيدمي« 
در عماريار

فيلم مستند »رمزگشايي از يك 
كارگردان�ي  ب�ه  اپيدم�ي« 
نادرطالب زاده كه حاوي حقايق 
كرونايي است در سايت عماريار 

منتشر گرديد. 
به گزارش »جوان«، »رمزگشايي 
از يك اپیدمي« مستندي پیرامون 
ويروس كرونا و بررسي متفاوت از 
چگونگي پیدايش اين ويروس در دنیاس��ت كه عرضه آن در 
سايت عماريار آغاز شده اس��ت. نادر طالب زاده در جديدترين 
مستند خود حقايقي كمتر شنیده شده درباره منشأ ويروس 
كرونا را در قالب مستندي پژوهش محور روايت و تالش كرده در 
خالل آن به شیوه مواجهه ديگر كشورها با اين ويروس بپردازد. 
تهیه كننده و كارگردان اين مستند 46 دقیقه اي نادر طالب زاده 

و نويسندگي آن بر عهده آرش سلیمي بوده است. 

مصطفي محمدي     ديده بان

جشنواره اي كه براي اصفهان نه آبرو آورده نه آورده! 
 پس از 34سال همچنان مردم اصفهان به جشنواره فيلم كودك و نوجوان 
به چشم رويدادي تشريفاتي نگاه مي كنند كه نسبتي با آنها پيدا نمي كند

   محمدصادق عابديني
هشت س�ال پس از تعطيلي غيررسمي و پنج 
سال پس از اعالم انحالل »شوراي عالي سينما« 
با اعالم رئيس س�ازمان س�ينمايي اين نهاد با 
حضور رئيس جمهور دوباره جلسه خواهد داشت 
تا روند مديريت سينما وارد مسير تازه اي شود. 
رئیس جمهور قرار اس��ت پس از هش��ت س��ال با 
حضور در جلسه شوراي عالي سینما، اين شورا را 
دوباره احیا كند. شوراي عالي سینما آذرماه امسال 
تشكیل جلسه خواهد داد. محمد خزاعي، رئیس 
سازمان سینمايي روز گذش��ته با اعالم اين خبر 
گفت: »شوراي  عالي سینما« پس از وقفه اي هشت 
ساله با تالش ها و پیگیري هاي وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي به زودي در عالي ترين سطح برگزار خواهد 
شد. خزاعي افزود: اعضاي شوراي عالي سینما پس 
از بررسي و ارزيابي هاي گسترده انتخاب شدند و 
به زودي معرفي خواهند ش��د. اين شورا همزمان 
با اولین نشس��ت آن با حضور رئیس جمهور آغاز 

به كار مي كند. 
رئیس س��ازمان س��ینمايي كش��ور با اش��اره به 
بخش هايي از مهم ترين اهداف شوراي عالي سینما 
خاطر نش��ان كرد: اعمال سیاس��ت هاي متمركز 
در حوزه س��ینماي ايران براي اجرا توس��ط تمام 
دستگاه هاي اجرايي و مراجع ذي ربط در چارچوب 
الگوي اسالمي- ايراني پیشرفت و آرمان هاي بلند 
انقالب اسالمي، پیشرفت همه جانبه كمي و كیفي 
توانمندي هاي ملي در عرصه س��ینما، پیشرفت 
متوازن زيرساخت هاي س��ینماي ايران، تقويت 
مؤلفه هاي سینماي ملي و انقالبي به عنوان يكي از 
عناصر هويت اسالمي- ايراني، رونق اقتصاد سینما 
و توانمندسازي بخش هاي غیردولتي فعال در حوزه 
سینما، حمايت و هدايت سینما در جهت تحقق 
اهداف كالن فرهنگي انقالب اس��المي و منويات 
رهبري، ارتقاي حضور اثرگذار و مشاركت سینماي 
اي��ران در عرصه بین المللي، گس��ترش، تنظیم و 
ساماندهي بازار فیلم در راس��تاي توسعه اقتصاد 
سینما و پاسخگويي به نیازها و مطالبات مخاطبان، 
افزايش كمي و ارتقاي كیفي تولیدات س��ینما با 
توجه به مضامین، موضوعات و سوژه هاي ارزشمند، 
تقويت و ساماندهي آموزش و پژوهش سینمايي 
متناسب با رويكردها و جهت گیري هاي پیشرفت و 
تعالي سینما و شن�اسايي و پرورش استع�دادهاي 
جديد و تربی�ت نیروه�اي متخ�صص و مت�عهد به 
ارزش هاي اسالمي- انقالبي در كشور از جمله اين 

اهداف است. 
خزاعي با بیان اينك��ه با توجه ب��ه دغدغه جدي 
رئیس جمهور و وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي اين 
شورا بعد از هشت سال تعطیلي احیا مي شود، افزود: 
»احیاي شوراي عالي سینما پس از سال ها تعطیلي 
در دولت سیزدهم و حمايت شخص رئیس جمهور 
به عنوان عالي ترين مقام اجرايي كشور از فعالیت 
اين شورا، نشان دهنده اهمیت و جايگاه راهبردي 

سینما و مرجعیت فرهنگي آن در جامعه است.«
رئیس سازمان س��ینمايي با ابراز اينكه اين اقدام 
بتواند براي س��ینماي ايران در گام دوم انقالب و 
در جهت تحول و بازس��ازي انقالبي و اعتالي آن 
مؤثر باش��د، افزود: »به ش��خصه از آقاي رئیسي، 
رئیس جمه��ور و آقاي اس��ماعیلي، وزير فرهنگ 
و ارشاد اس��المي به خاطر توجه و اهتمام ويژه به 
نیازهاي سینماي كشور تشكر و قدرداني مي كنم 
و باور دارم بركات و نتايج فعالیت اين ش��ورا باعث 
رونق، پويايي و بالندگي بیش��تر سینماي كشور 

خواهد شد.«
   چرا ش�وراي عالي س�ينما مي تواند مهم 

باشد
تشكیل شوراي عالي سینما به دوران دولت دهم 
بازمي گردد. اين شورا در سال هاي 1389 تا 1391 
فعالیت جدي داش��ت و اكثر جلسات آن با حضور 
رئیس جمهور وقت تش��كیل مي ش��د. براي آنكه 
اهمیت تشكیل اين شورا و ثمرات مهم آن مشخص 
شود، كافي اس��ت به مصوبه تش��كیل »سازمان 
سینمايي« اش��اره ش��ود. در مصوبه سال 139۰ 
شورا تصويب شد براي اداره امور سینمايي كشور، 
سازمان سینمايي تش��كیل شود و همین موضوع 
عاملي براي ارتقاي جايگاه سینما در امور فرهنگي 
شد. شوراي عالي سینما همچنین براي هنرمندان 
سینما هم ثمر داش��ت. در يكي ديگر از مصوبات 
اين ش��ورا در همان س��ال هاي ابتدايي دهه9۰، 

تصويب ش��د 2هزار واحد مس��كوني مسكن مهر 
براي اهالي سینما در نظر گرفته ش��ود. شايد در 
اين بین نیز مصوباتي بودند كه هی��چ گاه به اجرا 
نرسیدند، اما ش��ورا نش��ان داد در صورت جدي 
گرفته شدن از سوي رئیس جمهور و همت اهالي 
س��ینما مي تواند محل خدمت به سینماي كشور 
باش��د. اينكه رئیس جمهور به صورت مستقیم در 
تصمیم س��ازي ها و تصمیم گیري هاي سینمايي 
دخالت داده ش��ود و از نزديك با مشكالت صنفي 
و معیشتي اهالي سینما آش��نا شود و راهكارهاي 
ارائه شده را بسنجد، مي تواند سینما را به يكي از 

دغدغه هاي ذهني رئیس دولت تبديل كند. 
نفس تشكیل شورا با حضور رئیس جمهور در دولت 
سیزدهم، نشانه تغییر مسیر سینماست؛ شورايي 
كه پنج سال پیش رسماً منحل شده بود، اكنون در 

مسیر احیا قرار گرفته است. 
    پايان غيبت 8 ساله

شوراي عالي سینما در طول هشت سال گذشته 
ش��اهد دو اتفاق بود؛ اتف��اق اول بي محلي كامل 
رئیس جمهور دولت يازدهم به اين ش��ورا بود كه 
با غیبت هاي متوالي عماًل باعث تشكیل نشدن و 
تعطیلي غیررسمي شوراي عالي سینما شد. اتفاق 
دوم كه میخ اصلي را به تابوت ش��ورا زد، تصمیم 
رسمي براي انحالل ش��ورا بود كه به سال 1395 
بازمي گ��ردد. وزارت ارش��اد علي جنتي، رس��ماً 
انحالل شوراي عالي س��ینما را اعالم كرد. جنتي 
در مصاحبه اي اين موضوع را اينگونه عنوان كرد: 
»به دولت پیشنهاد داديم، شوراي عالي سینما كه 
از گذشته هم هیچ خاصیتي نداشته است! منحل 
شود. اين موضوع هم اكنون در دستور كار دولت 
است و پس از بررس��ي در كمیس��یون فرهنگي 
دولت، در دولت مطرح مي شود.« وزير وقت ارشاد 
همچنین گفت: »تشكیل اين شورا از ابتدا اشكال 
داش��ته و عالوه بر اين در دوره گذش��ته، يكسري 
شوراهاي عالي تشكیل شده كه با توجه به تراكم 
كاري رئیس جمهور به هیچ وجه نمي رس��ند كه 
همه شوراهاي عالي زير نظر ايشان تشكیل شوند. 
مانند شوراي عالي سینما يا ش��وراي عالي حج و 

ده ها شوراي عالي كه تشكیل مي شود.« 
در آن دوره حج��ت اهلل ايوب��ي، رئیس س��ازمان 
سینمايي در مصاحبه اي اعالم كرد: »ما در كشور 
نزديك 2۰ شوراي عالي داريم. بعضي از اين شوراها 
خیلي هم مهم هستند و خیلي مهم تر از سینما هم 
هس��تند. آقاي رئیس جمهور اگر بخواهند در اين 
ش��وراها دائماً ش��ركت كنند، بايد همه كارها را 
تعطیل كنند. به نظر من نظام شورايي در كشور ما 

زياد جواب نمي دهد.« 
نگاه حذفي وزير و رئیس سازمان سینمايي در آن 
دوره باعث شد تا شورايي كه مي توانست در خدمت 

سینما باشد، نابود شود. 
اكنون فرصت احیاي ش��وراي عالي سینما پیش 
آمده است و وزارت ارشاد و سازمان سینمايي در 
تالش هستند راه اندازي مجدد ش��ورا را با حضور 
رئیس جمهور به عنوان رئیس اين ش��وراي عالي 
همراه كنند. چنین رويكردي نشان دهنده تالش 
براي احیاي س��ینما به عنوان مقول��ه تأثیرگذار 
فرهنگي اس��ت كه مي تواند ثم��رات و آورده هاي 

خوبي براي سینما در پي داشته باشد.

    معصومه طاهري
جش��نواره هاي فیلم در جهان ابزار فرهنگي هس��تند تا از 
طريق آن كشورهاي میزبان بتوانند تفكرات جهاني را به نفع 
خود شكل بدهند؛ موضوعي كه البته هنوز هم تا حد زيادي 
در دنیا ح��رف اول را مي زند، اما پیرو همین جش��نواره ها 
و اثرگذاري آنها بر فیلمس��ازان جهان سوم، جشنوارهاي 
زيادي هم در كشورهاي مختلف ايجاد شده كه نتوانسته اند 

نام و تأثیرگذاري خاصي به دست آورند. 
در ايران هم از اين نوع جش��نواره ها كه با شعار تأثیرگذار 
جهاني ايجاد شده كم نداريم، شاخص ترين آنها جشنواره 
فیلم فجر اس��ت كه در س��ال هاي اخیر بیش��تر به شوي 
لب��اس و تأثیرگذاري خانه هاي مد تبديل ش��ده اس��ت و 
هر س��ال نقدهاي جدي حول و حوش اين رويداد هنري 
كه هدف خ��ود را گم كرده مطرح مي ش��ود ام��ا در میان 
جشنواره هاي بین المللي كشورمان شايد نام جشنواره فیلم 
كودك و نوجوان اصفهان بیشتر آشنا باشد، آن هم به دلیل 
هزينه هايي كه ش��هرداري اصفهان در ه��ر دوره براي اين 

فستیوال صرف كرده است. 
جش��نواره فیلم ك��ودك و نوج��وان اصفهان كه امس��ال 
سي وچهارمین دوره خود را شروع كرده اين روزها به محل 
مناقشه مردم، رسانه ها و شهرداري تبديل شده است، زيرا از 
يك سو عالوه بر شیوع بیماري كرونا كه هشدار داده مي شود 
مردم از هر گونه تجمع در مكان هاي سربس��ته خودداري 
كنند، افتتاحیه اي شلوغ داشت و از سوي ديگر در اين اوضاع 
اقتصادي كه بیكاري و تورم كمر ملت را شكس��ته، صداي 
بوق و كرناي آن سؤال برانگیز شده است، آن هم رويدادي 
كه خروجي چنداني ندارد و فقط ي��ك دورهمي پرهزينه 
اس��ت، نه براي همه كودكان و نوجوانان بلكه بیشتر براي 
بزرگساالن و البته كودكاني كه ژن خوب دارند! و مهماناني 

كه در اين يك هفته، تعطیالت مي گذرانند و مي روند. 
وضعیت فعلي جش��نواره فیلم كودك به ش��كلي شده است 
كه به قول برخي از اهالي رس��انه و فعاالن فرهنگي س��یلي 
آن به صورت مردم مي خورد تا صورت اصفهان س��رخ باشد و 
آبروداري كند و اگر از خود مردم نظرسنجي كنند، به طور قطع 
اكثريت با میزباني چنین جش��نواره اي كه مانند بارسنگیني 
بر دوش شهر است، مخالف هستند چراكه به دلیل بي آبي و 
خشكي زاينده رود و فرونشست زمین، آثار تاريخي و مهمي 
چون پل هاي خواجو، سي و سه پل در حال تخريب و نابودي 

هستند، هر چند خشكسالي بهانه اي شده است تا مسئوالن 
بر نبود تدبیر تقسیم آب بر پايین دست صحه بگذارند اما اين 
روزها پل هاي تاريخي گاه و بي گاه ترك ها و بي رمقي ش��ان 
به واسطه بي آبي باعث تهديدشان ش��ده است تا پي هايشان 
سست شود و متأسفانه اين ش��اهكارهاي عصر صفوي رو به 
خرابي بگذارد و براي مردم اصفهان اينهاست كه اهمیت دارند، 
چون شناسنامه و معرف ش��هر اصفهان، بلكه ايران به جهان 
هستند نه جشنواره اي كه بعد از 34 سال كارنامه اي در خور 
نام اصفهان براي س��ینماي كودك و نوجوان در سطح ملي و 
بین المللي نداشته و خروجي آن تقريباً هیچ است، شايد به اين 
خاطر كه هدف عوامل اين جش��نواره، رشد سینماي كودك 
و نوجوان نیست و تنها مي خواهند اس��مي از رويدادي به هر 
طريق حفظ شود؛ رويدادي كه فقط هزينه آور است و نه تنها 

آبرو، بلكه آورده نداشته است. 
اگر اين هزينه ها براي دعوت مهمان��ان داخلي و خارجي، 
براي تولی��د محتوا و آث��ار فاخري همچون »فیلش��اه« يا 
»شاهزاده روم« صورت مي گرفت، خروجي بهتري هم براي 
سینماي كودك در ايران و جهان و هم براي فرهنگ سازي 
و برندسازي ش��هر تاريخي اصفهان به بار مي نشست، لذا 
امروز كه عوامل و تولیدكنندگان آثار هنري به دلیل نبود 
بودجه به س��ختي زندگي مي گذرانند، با ايجاد اش��تغال 
درس��ت و تأثیرگذار مي توان فرهنگ و هنر را نجات داد نه 
با ساز و دهل و جشن براي گروهي از ثروتمندان يك شهر. 
از نقدهاي اهالي رسانه اصفهان به اين رويداد آن است كه 
عدالت در جشنواره فیلم كودك و نوجوان ديده نمي شود 
و اين فقط دورهمي گروهي خاص از شهر است. جشنواره 
كودك مي توانست مانند سال گذشته مجازي برگزار شود يا 
مانند رويدادهايي چون المپیك گذشته با كمي تأمل نسبت 

به غم نان مردم چند سالي ديرتر برپا شود.

بازگشت يك نهاد عالي در سينما 8سال پس از انحالل اجباري

  شوراي عالي سينما 
پس از 8 سال احيا مي شود

تشكيل شوراي عالي سينما به 
دوران دولت ده��م بازمي گردد. 
س��ال هاي  در  ش��ورا  اي��ن 
فعالي��ت   1391 ت��ا   1389
جدي داش��ت و اكثر جلس��ات 
آن ب��ا حض��ور رئيس جمه��ور 
م��ي ش���د تش���كيل  وق���ت 

فرشاد مهدي پور در مراسم معارفه به عنوان معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد:

رسانه ها از انفعال خارج شوند و اعتماد عمومي را باال ببرند
   سيدمهدي ذاكر

ما بايد از وضعيت انفعالي خارج ش�ويم و اعتم�اد عمومي را 
باال ببريم و نبايد موقتي و كوتاه باشد بلكه با يك چشم انداز 
بلندمدت به س�وي اهداف اصلي رس�انه تراز حركت كنيم. 
فرشاد مهدي پور با بیان اين مطلب در جلسه توديع و معارفه اش به 
عنوان معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد گفت: يك تحول سريع در 
ماهیت و كاركرد و فناوري هايي در حوزه ارتباطات شكل گرفته، اما 
متناسب با ساختار، سازمان و عملكرد حوزه رسانه نبوده است. شما 
به بیانات مقام معظم رهبري در سه ماهه گذشته توجه كنید، تنها 
دغدغه مهم ايشان رسانه و بازآرايي اين حوزه بوده است و اين توقع 
و دستور كار طبق حكم وزير براي بنده در معاونت مطبوعاتي اعمال 

شده و معاونت مطبوعاتي موانعي داشته، دارد و خواهد داشت. 
مهدي پور تأكید ك��رد: ما بايد از وضعیت انفعالي خارج ش��ويم و 
اعتماد عمومي را ب��اال ببريم و نبايد موقتي و كوتاه باش��د بلكه با 
يك چشم انداز بلندمدت به سوي اهداف اصلي رسانه تراز حركت 
كنیم. قطعاً هدف ما در معاونت مطبوعاتي توسعه رسانه و حركت 
از نگاه كمي به كیفي و نیز تقويت و حمايت از رس��انه هاي محلي 
و مناطق اس��تراتژيك و نیز تقويت زيرساخت هاي آگاهي بخشي 

رسانه اي خواهد بود. 
در ادامه اين مراس��م وزير ارشاد ضمن اش��اره به اينكه در بحث 
انتخاب و انتصاب افراد هرگز نگاه سیاسي و جناحي نداشته است، 
مي گويد: در جنگ تمام عیار رسانه اي علیه كشورمان تالش داريم 

از وضعیت پدآفندي به آفندي تغییر موضع بدهیم. 
محمدمهدي اسماعیلي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در جلسه 

توديع و معارفه معاونت مطبوعاتي اين وزارتخانه گفت: نگرش ما در 
بحث انتخاب و انتصاب افراد هرگز نگاه سیاسي و جناحي نبوده و 
آنهايي را كه انتخاب كرده بدون در نظر گرفتن موضع سیاسي شان 
بوده و فقط تخصص و تجربه آنها برايم مهم بوده است. ما درگیر 
يك جنگ تمام عیار رسانه اي هستیم و در دولت مردمي همه توان 
خود را در جهت بازآرايي اين حوزه به كار خواهد برد و در تالشیم از 
وضعیت پدآفندي به آفندي تغییر موضع دهیم و همه توان خود را 

در جهت آرايش علیه اين جنگ به كار خواهیم برد. 
وي در ادامه افزود: ما به شدت پیگیر رسیدن به يك رسانه نوين 
در گام دوم انقالب هستیم كه در تمام حوزه هاي ملي و بین الملل 
نقش اساسي را ايفا كند و بتواند در اين تهاجم عظیم مقتدر حاضر 
ش��ود. نكته مهم اينكه ما درگیر مس��ائلي در بخش رس��انه هاي 
مكتوب هستیم و با توجه به پديدار شدن و گسترش رسانه هاي 
نوين و فضاي مجازي، اين حوزه به چالش خورده است كه در مسیر 

پیش رو اين چالش بايد حل شود.

     معارفه

»حوض خون« به چاپ دوم رسيد

روايت هايي تكان دهنده از مفقودالقصه هاي جنگ

چ�اپ دوم كت�اب »حوض خ�ون«؛ رواي�ت زنان انديمش�ك 
از رختش�ويي در دف�اع مق�دس ك�ه تدوي�ن و ن�گارش 
آن ب�ر عه�ده فاطمه س�ادات ميرعالي ب�وده اس�ت، به همت 
انتش�ارات »راه ي�ار« منتش�ر و راه�ي ب�ازار نش�ر ش�د. 
»حوض خون«، خاطرات و روايت هاي 64نفر از بانوان انديمشكي درباره 
فعالیتشان در بخش رختشويي البسه رزمندگان دفاع مقدس است كه 
فاطمه سادات میرعالي، زهرا بختور، سمانه نیكدل، سمیه تتر، نسرين تتر، 
مهناز الفتي پور، آمنه لهراسبي و نرگس میردورقي تحقیق آن را برعهده 
داشته اند. فاطمه س��ادات میرعالي كه عالوه بر تحقیق، تدوين كتاب را 
هم برعهده داشته است، در بخش��ي از مقدمه خود درباره راويان كتاب 
اين طور نوشته است: »اوِل مصاحبه ها درد و زجرشان توي ذهنم پررنگ 
بود، اما انتهاي مصاحبه وقتي متوجه مي شدم هنوز حاضر هستند پاي 
انقالب جان بدهند، وقتي تالش مي كردند راهي براي شستن لباس هاي 
رزمندگان جبهه مقاومت پیدا كنند و بعضي از آنها از من مي پرسیدند 
»راهي سراغ نداري بريم سوريه لباس رزمنده ها رو بشوريم؟«، معادالت 

ذهنم درباره اينكه افرادي زجركشیده هستند، به هم مي خورد. خانم هاي 
رختشويي با وجود همه س��ختي ها و دردهايي كه ديده اند و از نزديك 
تكه هاي بدن ش��هدا را لمس كرده اند، روح زينب��ي دارند و با بیان تمام 
تلخي ها، از شستن لباس رزمنده ها به زيبايي ياد مي كنند. اگر غیر از اين 

بود، اكنون با وجود ناتواني، باز پاي ثابت فعالیت هاي انقالب نبودند.«
در بخشي از اين كتاب مي خوانیم: »اتاق پر بود از لباس. نشستم كنار 
يكي از تشت ها. لباس ها را خیس كردم و تايد ريختم رويشان. لكه ها را با 
دست سايیدم تا شسته شوند. دستم را از تشت بیرون كشیدم. يك دفعه 
شوكه شدم: از دست هايم خون مي چكید. از خواب پريدم. هوا روشن 
بود. »اي داد بیداد! خواب موندم.« نماز خواندم. با عجله چادر سر كردم 
و راه افتادم سمت بیمارستان شهید كالنتري... زمستان بود و هوا سرد. 
آنقدر با عجله و تند راه مي رفتم كه تنم خیس عرق شد... رسیدم جلوي 
نگهباني. گیت بسته بود. با دست محكم زدم به پنجره نگهباني: »انگار 

تو هم مثل من خواب موندي. در رو باز كن.«
در بخ��ش ضمیمه كتاب، تصوي��ر راويان كتاب به هم��راه تصاويري از 
فعالیت هاي اين بانوان انديمشكي در دفاع مقدس، شهداي منتسب به 
آنها و همچنین بیمارستان ش��هید كالنتري انديمشك به عنوان محل 
رختشويي البسه رزمندگان آمده اس��ت. الزم به ذكر است پوراندخت 
لین من از راويان اين كتاب پیش از انتشار و خانم خديجه داغري، ديگر 
راوي كتاب هم مدتي پس از انتشار كتاب »حوض خون« از دنیا رفته اند. 
بر اساس اين گزارش، چاپ دوم كتاب 5۰4صفحه  اي »حوض خون« كه 
حاصل همكاري دفتر تاريخ شفاهي انديمشك و واحد تاريخ شفاهي دفتر 
مطالعات جبهه فرهنگي انقالب اسالمي است، با قیمت 8۰هزار تومان و 

شمارگان هزار نسخه توسط انتشارات »راه يار« منتشر شده است. 

     نشر

     رويداد

خالق كشميري پرتره امام خميني)ره( درگذشت 
»اختر رسول« گرافيست 
و  كش�ميري  مش�هور 
خالق پرتره خالقانه امام 

خميني)ره( درگذشت. 
به گزارش ف��ارس به نقل 
از كش��میرريدر، »اخت��ر 
رس��ول« طراح گرافیك و 

كارمند دانشگاه كش��میر بر اثر ايس��ت قلبي در منزل خود در منطقه بابا پورا در 
مركز شهر كشمیر درگذشت. افراد مختلف از اقشار گوناگون بر پیكر اين هنرمند 
فقید نماز خواندند. پروفسور طلعت احمد، معاون دانشگاه كشمیر درگذشت اين 
هنرمند عرصه گرافیك را غم انگیز خواند و در پیام تسلیت خود گفت: رسول يك 
طراح گرافیك بااستعداد بود كه سهم او در برندسازي و ارتقاي دانشگاه از طريق 

تالش هاي حرفه اي اش همیشه به يادگار خواهد ماند. 
اختر فارغ التحصیل مؤسسه موسیقي و هنرهاي زيبا از دانشگاه كشمیر، در حال 
حاضر در مركز تحقیقات چند رسانه اي آموزش دانشگاه )EMMRC( مشغول 
كار بود. او سابقه كار با بسیاري از روزنامه هاي چاپس در كشمیر از جمله »كشمیر 
بزرگ« را در كارنامه داش��ت.  علیرضا قزوه، معاون رايزن��ي فرهنگي جمهوري 
اس��المي ايران در دهلي نو كه هفته گذش��ته مأموريتش در هند به پايان رسید، 
درباره اختر رسول گفت: او ارادتي ويژه به انقالب اسالمي و امام خمیني)ره( و اهل 
بیت)ع( داشت. يكي از ماندگارترين آثار كه زنده ياد اختر رسول در دوران فعالیت 
خود انجام داد، طراحي چهره امام خمیني)ره( به ش��یوه اي نوآورانه بود. او براي 

خلق اين تصوير از صدها عكس حضرت امام)ره( استفاده كرد.


