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افشين عال در سرودهای تازه به سوگ عالمه حسنزاده
نشست.

آمد خبر كه خرمن دانش تباه شد
عرفان و فقه و فلسفه بيتكيهگاه شد
رود از ميان شكافت و كوه از كمر شكست
از زخم اين تبر ،طبرستان تباه شد
پيري رهيد از قفس تن كه در غمش
پيراهن جواني و غيرت سياه شد
پيري كه آسمان به عبايش چو وصله بود
پيري كه از مهابت او كوه ،كاه شد
پير ارچه بود ،لشكر همت ز هم گسيخت
يك تن اگرچه بود ،خرد بيسپاه شد
تاج دالوري ز سر مهتري جدا
تخت سخنوري تهي از فر و جاه شد
عالمه اي ،سپهردلي ،كيمياگري
كز او خزف چو لعل و شفق چون پگاه شد
يعقوب دهر بار دگر جامه را دريد
زيرا كه ديد يوسف حكمت به چاه شد
سلطان اشك ،بار دگر بار عام داد
پس خيل ديده راهي آن بارگاه شد
برداشت عقل ،افسر فرزانگي ز سر
دستار عشق سوخت ،جنون بيكاله شد
باور نميكنم كه حسن زاده رفته است
مازندران؟ نه! ملك جهان بيپناه شد
آمل گريست ،بحر خزر سينه چاك كرد
جنگل خميد ،بيشه پر از دود آه شد
البرز شاهد است دماوند خون گريست
آسيمه سر ،هراز بر اين غم گواه شد
ايرا! صبور باش حسنزاده چون برفت
فردا تو را به حشر ،شفيع گناه شد
در سينه ات جواهر اسرار خفته است
هرچند ديدهات تهي از آن نگاه شد
خاموش شد اگرچه صداي عصاي او
پژواك آن عجين به رگ هر گياه شد
ايرا به خود ببال كه فرزند خطهات
مقصود دير و مدرسه و خانقاه شد
ايرا به خود ببال كه بال فرشتگان
تا پا نهد به عرش برين ،فرش راه شد
ايرا به خود ببال كه در اربعين شاه
دردانهات روانه به ديدار شاه شد
ايرا ببين كه دوخت فلك ديده سوي تو
خاك ره تو قبلهگه مهر و ماه شد
ابيات ناشيانه سرودم ،مرا ببخش
تقصير گريه بود ،اگر اشتباه شد...
ديده بان

درگذشت خالق تصاویر
و صداهای ماندگار

س�يامك اطلس�ي بازيگ�ر ،كارگ�ردان ،تهيهكنن�ده
س�ينما و دوبل�ور باس�ابقه چش�م از جهان فروبس�ت.

سيامك اطلسي ،بازيگر پيشكسوت سينما و تلویزيون و دوبلور صبح
ديروز چهارم مهر ماه در بيمارس��تان فرمانيه در پي ابتال به كرونا
درگذشت .او در دو هفته گذشته در بيمارستان بستري بود .سيامك
اطلسي كه متولد  1315بود ،از دهه  ۴۰كار خود را با گويندگي در
انجمن گويندگان آغاز كرد و بعد به س��ينما رفت و از س��ال  ۵۰تا
همين سه سال قبل در بيش از  ۴۰فيلم سينمايي بازي كرده بود.
از جمله آثار او در س��ينما ميتوان به «چريكه ت��ارا»« ،پرونده»،
«شايد وقتي ديگر»« ،آن س��وي آتش»« ،دو فيلم با يك بليت»،
«آقاي بخشدار»« ،همسر»« ،روز واقعه»« ،در كمال خونسردي»،
«خط آتش»« ،دلباخته»« ،دختري به نام تندر»« ،ملك سليمان»،
«گل��وگاه»« ،دلتنگيه��اي عاش��قانه» و «مردي بدون س��ايه»
اش��اره كرد .وي در فيلمها و س��ريالهاي مختلف��ي نيز همچون
«مادر»« ،جنگجويان كوهستان»« ،پهلوانان نميميرند»« ،افسانه
جومونگ» دوبلوري ك��رده بود .برخي از س��ريالهاي او نيز «پدر
ساالر»« ،پهلوانان نميميرند»« ،تعبير وارونه يك رؤيا»« ،معماي
ش��اه»« ،مختارنامه» بودند و همچنين نامش در ليست بازيگران
سريال در حال ساخت «سلمان فارسي» ديده ميشود.
رونمایی

خدايا به تو پناه مىبرم از اينكه
باطل را بر حق ترجيح دهم.
س�جاديه ،از دعاى
(صحيف�ه
ّ
هشتم)
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وقتي قلم به ضيافت اربعين ميرود

سفر اربعين به دليل انبوه ديدنيها و شنيدنيهايي كه در آنها معنويت و انسانيت موج ميزند
براي نويسندگان دلداده و عاشق بستر نابي فراهم ميكند كه قلم را اوج بدهند

مصطفي شاهكرمي

پيادهروي اربعين يك�ي از منحصربهفردترين
پديدههاي زمانه ما محسوب ميشود كه گرچه
پيشينهاي طوالني دارد اما از جهات متنوعي
قابل تحليل و بررسي است .درباره اين پديده
كه اولين بار و با ابتكار جابر بن عبداهلل انصاري
يكي از صحابي كبار رسولاهلل(ص) پايهريزي
ش�د تا به حال آثار زيادي تأليف ش�دهاند كه
هر كدامش�ان در عين كثرت مختصات ويژه و
خاصي دارن�د .در ادامه تع�دادي از اين آثار را
كه تا به حال در قالب داستان ،رمان ،سفرنامه
و آداب پيادهروي اربعين به قلم نويس�ندگان
مختلف�ي تألي�ف ش�دهاند ،م�رور ميكنيم.

عمود آخر
بهمنماه س��ال ۱۳۹۷كتاب خاطرات ش��هداي
مدافع حرم در راهپيماي��ي اربعين ،تحت عنوان
«عمود آخر» به قل��م محدثهس��ادات نبييان و
نازنين قنبري توس��ط انتش��ارات «تقدير» و در
قالب س��فرنامه به چاپ رس��يد .كت��اب مذكور
ش��امل ۴۰خاطره از ۴۰ش��هيد مداف��ع حرم در
مس��ير پيادهروي اربعين است .خاطرات شهداي
نامآش��نايي همچون س��ردار ش��هيد «حسين
همداني» ،ش��هيد «مجيد قربانخاني» ،ش��هيد
«حس��ين معزغالم��ي» و همچني��ن ش��هداي
گمنامي چون ش��هيد «داوود نريميسا» ،شهيد
«رضا سنجراني» و شهيد «جابر حسينپور» در
اين كتاب به چاپ رسيده است.
اربعين طوبي
كتاب «اربعين طوبي» نوشته سيدمحسن اماميان
اس��ت .اين اثر بر اس��اس واقعيت نوشته شده در
مورد پيادهروي اربعين است و از سوي انتشارات
جمكران به چاپ رسيده است .رمان درباره پيرزني
ايرانياالصل است كه روزگار او را عروس شيعيان
عراق ميكند و حاال كه گرد پيري روي صورتش
نشس��ته ،در مس��ير پيادهروي اربعين داس��تان
پرفراز و نش��يب زندگ��ياش را ب��راي نوههايش
بازگو ميكند .داس��تان 40گام دارد و در هر گام
حال طوبي و پيادهروي او به سمت كربال با رجوع
به گذش��ته ،نوجواني ،جواني و ميانس��الي او كه
دربردارنده حال و هواي بخشهايي از تاريخ معاصر
دو سرزمين ايران و عراق است ،روايت ميشود.
ازدحام بوسه
كتاب «ازدحام بوسه» نوش��ته نرگس مقصودي
نيز س��فرنامهاي با موضع پيادهروي اربعين است
كه توسط انتشارات كتابنيستان نشر يافته است.

نويسنده اين اثر را بر پايه نخستين تجربه خود از
سفر پيادهروي اربعين حسيني منتشر كرده است.
نگاه مقصودي در كتاب و براي شرح سفرش نگاهي
داستاني است .گويي ش��رح روايي اتفاقاتي كه بر
او رفته ،س��عي كرده به آن نگاه داستاني بيندازد
و براي مخاطب روايتي جذابت��ر از يك گزارش
صرف از آنچه ديده است بر جاي بگذارد .مقصودي
در كتاب تصوي��ري جذاب از خ��ود روايت كرده
است؛ خودي كه به فكر اين سفر نبوده و براي آن
نيت و طلبي در مشهد مقدس ميكند و دعايش
در نهايت مستجاب و او راهي سفر ميشود.
#جوادي -كجايي؟
كتاب «#ج��وادي -كجاي��ي؟» به قل��م فاطمه
تقيزاده سفرنامهاي با محتوايي طنازانه و در قالب
سفرنامه توسط انتشارات شهيد كاظمي منتشر
شده است .در اين كتاب با اتفاقات طنز و شيريني
همراه خواهيم بود كه در مس��ير پيادهروي نجف
تا كربال ب��راي راوي اتفاق افتاده اس��ت .طراحي
جديد و خالقانه اين كتاب از ويژگيهاي آن است.
تمام روايت اين كتاب در قالبي مشابه پستهاي
اينستاگرام طراحي و چاپ شده است.
پيادهروي اربعين:
تأمالت جامعهشناختي
كتاب «پيادهروي اربعين :تأمالت جامعهشناختي»
يكي از متفاوتترين آثاري است كه در مورد واقعه
عظيم پيادهروي اربعين منتش��ر شده است .اين
اثر ش��امل مجموعه مقاالتي با موضوع پيادهروي
اربعين اس��ت كه در ذيل مجموع��ه «كتابهاي
س��رو» به دبيري و همت محسن حساممظاهري
گردآوري و منتشر شده اس��ت .در اين مجموعه،
نويس��ندگان كه همه به نس��ل جامعهشناس��ان
جوان ايراني تعلق داش��ته و ب��ر مطالعات دين و
تشيع تمركز دارند ،سعي كردهاند حتياالمكان بر
عاليق شخصي و مذهبي خود فائق آیند و از منظر
جامعهشناختي و با رويكرد انتقادي ،به تحليل اين
پديده بپردازند.
احضاريه
كتاب «احضاري��ه» به قلم عل��ي مؤذني در قالب
اثري دين��ي در رفت و برگش��ت بين گذش��ته و
حال ،روايت��ي از زندگي يك روزنامهن��گار به نام
مسعود اس��ت كه براي س��فر به كربال ،نه دعوت
كه احضار ميش��ود و با ترديد راهي سفر اربعين
ميش��ود .مؤذني در اين اثر كه توس��ط نشر اسم
روانه بازار شده است از رخدادهايي مانند زيارت و
آيين راهپيمايي عظيم اربعين براي نقل داستاني

ن نميشناسند
سردار فدوي :خيلي از شهدا را بچههاي نوجوان و جوا 

كتابهاي گوياي «شهيد حسن باقري»« ،گيل مانا» و «همسفر» و ۴۵
عنوان كتاب ديگر با حضور سردار علي فدوي جانشين فرماندهي كل
سپاه ،علي بخشيزاده معاون صدای جمهوري اسالمي ايران ،سردار
عليمحمد نائيني رئيس مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس سپاه،
مهدي شاملو مدير ايرانصدا و هنرمندان و نويسندگان راديو رونمايي
شد .در ابتداي اين مراسم مهدي شاملو ،مدير ايرانصدا با بيان اينكه
حدود  ۳۰۰اثر كتاب صوتي در حوزه دفاع مقدس طي سالهاي اخير
در مجموعه ايرانصدا توليد شده است ،گفت :از سال گذشته تاكنون
 ۴۸كتاب گوياي ديگر در اين زمينه توليد شده است.
در ادامه سردار عليمحمد نائيني ،رئيس مركز اسناد و تحقيقات دفاع
مقدس سپاه با اشاره به اهميت گوياسازي آثار مكتوب در حوزه دفاع
مقدس گفت :اين مركز عالوه بر توليدات پژوهشي ،در چند سال اخير
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 48كتاب گويا در حوزه دفاع مقدس رونمايي شد

در اي�ام گراميداش�ت چهل و يكمين س�الگرد دف�اع مقدس از
كتابه�اي گوي�اي «ش�هيد حس�ن باق�ري»« ،گي�ل مان�ا» و
«همس�فر» و  45عنوان كتاب گوياي دفاع مقدس رونمايي شد.

حكمت

نما | حسین کشتکار

توليدات متنوعي بر بستر رسانهها داشته است .توليد كتابهاي گويا،
انتشار نسخه الكترونيك كتابها ،توليد ويدئو از صوت فرماندهان براي
انتشار در فضاي مجازي كه عمدتاً براي نخستين بار منتشر شدهاند از
اين جمله است كه با استقبال گستردهاي مواجه شده است.
وي با اشاره به اهميت كار ثبت و ضبط اسناد جنگ افزود :اين ايده در
همان روزهاي آغازين جنگ در ذهن فرماندهان ش��كل گرفت و اين
آيندهنگري با پيگيري و تالشهاي بسيار ميسر شد .در اين ميان شهيد
حسن باقري بيشترين كمكها را در تحقق اين هدف و متقاعدسازي
فرماندهان براي انجام مصاحبه داشت .رئيس مركز اسناد و تحقيقات
دفاع مقدس سپاه با اشاره به كتابهاي گويا توليد شده در ايران صدا
گفت :آثار صوتي توليد شده در مجموعه ايران صدا آثار فاخري هستند و
صرفاً تبديل متن به صوت نيستند بلكه بر اساس سناريو و كار هنرمندانه
بهخوبي طراحي شدهاند .در ادامه سردار علي فدوي ،جانشين فرماندهي
كل سپاه با قدرداني از انتش��ار آثار دفاع مقدس عنوان كرد :متأسفانه
به دليل كمكاريهايی كه شده ،نس��ل جوان ما بزرگان كشور خود را
ي كه به راحتي اس��امي هنرمندان كشورهاي
نميشناس��ند ،در حال 
ديگر را نام ميبرند .بچههاي انقالب اس�لامي ما ب��ا جان خود محك
خوردند اما متأسفانه خيلي از شهداي ما را بچههاي نوجوان و جوانان
ما نميشناسند ،پس ما از يك روش درست در انتخاب شهدا استفاده
نكردهايم .وي افزود :چطور همين جوانان و نوجوانان هنرمندان غربي
را ميشناسند ،اما شهيد باقري ما را نميشناسند .ما خيلي بيشتر از اين
حرفها بايد در زمينه دفاع مقدس تالش كنيم ،بنابراين بايد جهادي و
براي خدا كار كرد كه در اين صورت خداوند به اين اقدام بركت خواهد
داد و كمك خواهد كرد .اين وعده خداست و عملي خواهد شد.

از حيات حضرت زينب(س) به��ره برده و عمده
تمركز داس��تان روي زندگي حضرت زينب(س)
است.
خس بيسر و پا
كتاب «خس بيس��روپا» از كتابه��اي معروف
و زيبا با موض��وع اربعين و به قلم حميد حس��ام
است كه توس��ط انتشارات س��وره مهر روانه بازار
نشر شده اس��ت .كتاب «خس بيسر و پا» شامل
سفرنامه اين هنرمند در سال  ۹۳به كربالست كه
به بيان شور و حال مردم براي شركت در اربعين
حسيني پرداخته است .نويسنده در اين كتاب از
احاديث قدسي تا آيات قرآن كريم را آورده و بيان
كرده كه كمال هر چيز در عدد ۴۰است و اربعين
كمال عاشوراست .اين سفرنامه حاصل مشاهدات
نويس��نده كتاب در راهپيماي��ي ۹۰كيلومتري
نجف تا كربالس��ت .در اين كتاب ،س��فر به كربال
در پيادهروي اربعين ب��ه صورت لحظه به لحظه و
ساعت به ساعت گزارش شده است و براي اينكه
خواننده آگاه باشد و بيشتر بداند كه آيين اربعين
در قاموس اعتقادي م��ا چه جايگاه��ي دارد ،به
صورت گذرا در خصوص مباحث اعتقادي اربعين
در قالب بيان مباحث روايي و حديثي به زمينههاي
اعتقادي اين موضوع پرداخته شده است.
گلولههاي داغ
كتاب «گلولههاي داغ» كه به قلم رضا كشميري
تأليف شده شامل خردهروايتهاي طلبهاي است
كه با خواه��رزاده ناتوان ذهنياش همس��فر راه
كربال ميش��ود و اين همس��فر عجيب شخصيت
منحصر به فردي است كه در طول سفر ماجراهاي
طنزآميزي را خلق ميكند .نويس��نده در اين اثر
كه توسط انتشارات كاظمي منتشر شده در كنار
روايت ش��يرينش از پيادهروي اربعين به روايت
دلدادگيه��ا و عاش��قانههاي زائ��ران و خادمان
حضرت سيدالشهدا(ع) پرداخته است.
موكب آمستردام
«موك��ب آمس��تردام» خردهروايتهايي اس��ت
از زائران دوردس��ت سيدالش��هدا(ع)؛ زائراني كه
از اروپا به مقص��د زيارت پياده امام حس��ين(ع)
رهس��پار ش��دهاند؛ زائراني كه امام حسين(ع) را
نه در كربال ،نجف ،قم و مشهد بلكه در قلب اروپا
يافته و دريافتهاند كه عش��ق حس��ين(ع) زمين
و زمان و مكان نميشناس��د و چه بخواهي و چه
نخواهي ،عالمگير خواهد ش��د .فقط بايد خود را
به اين درياي عظيم س��پرد تا به س��احل آرامش
رسيد .موكب آمستردام ،دومين گام و تالش پس
از كتاب موفق پادشاهان پياده است كه در كمتر
از يك سال به چاپ پنجم رس��يد .بهزاد دانشگر
در اين كتاب در تالش است با به تصوير كشيدن
عشق زائران امام حسين(ع) ،روايتي از تالش آنان
براي فدا شدن در مس��ير سيدالشهدا(ع) را براي
مخاطبان تصوير كند.
به يادت چله نشينم
كتاب «ب��ه يادت چله نش��ينم» نوش��ته مهدي
مطهري خاطرات خواندني يك نوجوان از پيادروي
اربعين در كنار خانواده اس��ت .اي��ن كتاب اولين
كتابي است كه در گروه س��ني نوجوان با موضوع
پيادهروي اربعين به چاپ رسيده است و خاطراتي
ش��يرين ،طنزآميز ،تكاندهن��ده و عبرتآموز،
آميخته با سختيها و لذتها از زبان يك نوجوان
حاضر در مراسم پيادهروي اربعين حسيني در كنار
خانوادهاش است.
فیلم

مدير انجمن سينماي انقالب
و دفاع مقدس منصوب شد

«س�يدمحمد حس�يني» مدي�ر گ�روه فيل�م و س�ريال بني�اد فرهنگ�ي
رواي�ت فت�ح و مدي�ر انجم�ن س�ينماي انقلاب و دف�اع مق�دس ش�د.

به گزارش «جوان» به نق��ل از روابط عمومي بنياد فرهنگ��ي روايت فتح ،با حكم
سيدمحمدياشار نادري رئيس اين بنياد ،سيدمحمد حسيني به سمت مدير گروه
فيلم و سريال اين بنياد و مدير انجمن سينماي انقالب و دفاع مقدس منصوب شد.
در اين مراسم كه با حضور برخي سينماگران از جمله منوچهر شاهسواري ،رئيس خانه
سينما برگزار شد ،رئيس بنياد فرهنگي روايت فتح با اشاره به مطالبات رهبر عظيمالشأن
انقالب مبني بر اصطالح ساختار فرهنگي كشور گفت :ساختار و حكمراني فرهنگي
كشور اصالح نميشود ،مگر به دست هنرمندان ارزشي و متعهد سينماي ايران كه در
طول اين سالها بر اثر بيمهريها و بيتوجهیها و خصوصاً در شرايط سخت كرونايي
دچار سختيهاي بسياري شدهاند .انجمن سينماي انقالب و دفاع مقدس نيز بايد به
سهم خود براي ترميم اين لطمه اقدامات مؤثري را انجام دهد ،از همين رو ما در مجموعه
بنياد روايت فتح با تفكيك فعاليتهاي صنفي و توليدي سعي كرديم.
در ادامه سيدمحمد حسيني نيز ضمن تشكر از اعتماد صورت گرفته توسط رئيس
بنياد فرهنگي روايت فتح در خصوص تغيير آداب مديریت فرهنگي اظهار داشت:
باور من اين است كه بايد به اين تفكيكهاي موضوعي و افراد پايان داد؛ موضوعي
كه باعث دور شدن از چيزي ش��ده كه ما تصور ميكنيم آنها اهلش نيستند اما از
سويداي دلش��ان به وطن ايمان و اعتقاد دارند ،لذا به نظرم يكي از اساسيترين
اقدامات انجمن در اين دوره تلطيف فضاست كه از تمامي عناصر و دستاندركاران
سينما فارغ از تجربههاي كاريش��ان براي بيان توصيفاتش��ان از مباني انقالب
اسالمي استفاده شود ،آن هم در دوره كنوني كه دوره فتح و پيروزي است.

گفتوگو

توگو با «جوان»:
محمدحسين فرحبخش در گف 

نمايش خانگي بايد بازيگر معرفي كند
نه اينكه فقط مصرفكننده باشد

در ايران بازيگران بايد بدانند آينده هنريشان در گرو افزودن بر كيفيت است و اينكه مدام
ت سرمايه سريالسازان شوند ،فقط و فقط اسباب افت كارنامه آنهاست
ابزار دس 
ش�بكه نماي�ش خانگ�ي زي�اد از س�بد تك�راري بازيگري
اس�تفاده ميكند و اين اعتماد به نفس در محيط پلتفرمها
وجود ن�دارد كه به دنب�ال معرفي چهرههاي جديد باش�ند.

محمدحسين فرحبخش ،تهيهكننده سينما با بيان اين مطلب
به «جوان» گفت :اگر به تاريخچه سريالهاي ماندگار نگاه كنيم،
ميبينيم كه بخش عمده سريالهاي خاطرهساز آنهايي هستند
كه از حضور بازيگران توانا س��ود بردهاند و نه سوپراس��تارها .اين
اشتباهي بزرگ بود كه در سريالهاي خانگي به جاي داستانگويي
و تكيه بر متنهاي باكيفيت به سمت جذب سوپراستارهاي سينما
رفتند ،البته در بدو امر استارها عالقهاي به سريال نداشتند ولي
به لطف پولهاي مشكوك ،بريز و بپاش كردند و آنها را نمكگير
س��ريالها كردند .اين تهيهكننده ادامه داد :در اوايل كار ،سعي
ميشد از سناريوهايي نسبتاً اس��تاندارد براي جلب مخاطب در
ش��بكه خانگي اس��تفاده گردد ولي از جايي به بعد ك ً
ال قيد متن
را زدند و همه بودجه را گذاش��تند براي جلب بازيگران مشهور و
در اين بين ذرهذره كيفيت را پايين آوردند تا جايي كه بازيگري
برخي سريالهاي اخير خانگي حتي از سريالهاي روتين تلويزيون
هم بيكيفيتتر شدند .تهيهكننده «آواز قو» و «كما» با اشاره به
صنعت سريالسازي دنيا گفت :در صنعت نمايش خانگي سعي
ميكنند چهرههاي جديد در بازيگر معرفي كنند و بلكه بازيگران
توانا و كمنام و نشان از طريق سريالها ،معرفي ميشوند .شما در
نظر بگيريد س��ريالي مثل «فرار از زندان» مگر به لطف استارها
معروف شد؟ نه! بسياري از بازيگران اين سريال قبل از فرار از زندان
اص ً
ال شناختهشده نبودند ولي متن سريال و كيفيت توليد آنقدر
باال بود كه موجب شد مخاطب با س��ريال ارتباط گيرد و كمكم
عالقهمند شود بازيگران را هم بشناسد.
فرحبخ��ش عن��وان ك��رد :در صنعت سريالس��ازي دني��ا ،اگر
هنرپيشگان برجسته بخواهند در س��ريالهاي پلتفرمها بازي
كنند ،ديگر به س��ختي بتوانند در فيلمهاي مطرح به آنها نقشي
دهند ولي در اينجا ،سرنا را از سر گش��اد آن مينوازند و به جاي
كيفيت مت��ن و س��اختار ،هم و غ��م را ميگذارند ب��راي جذب
چهرهها در سريالها كه نتيجهاش هم ميش��ود به هم خوردن
نظم و نظام توليد در س��ينما ،چون بخ��ش خصوصي نميتواند
دستمزدهاي هنگفت و نجومي سريالها را به اين بازيگران دهد و
آنها در بازگشت به سينما جذب آثاري ميشوند كه با سرمايههاي
مشكوك توليد شدهاند و همين باعث ميش��ود بازيگري از يك

جش��نواره مهم خارجي جايزه بگيرد ولي باز مخاطب از او گالیه
كند كه چرا با فالن سرمايهگذار بيهويت كار كردي.
كارگردان «زندگي خصوصي» و «مستانه» عنوان كرد :در ايران
بازيگران بايد بدانند آينده هنريشان در گرو افزودن بر كيفيت
است و اينكه مدام ابزار دست سرمايه سريالسازان شوند ،فقط و
فقط اسباب افت كارنامه آنهاست.
محمدحس��ين فرحبخش گفت :اينكه فالن بازيگر زن و مرد را
با ارقام باال به سريالهاي بيمايه بردند ،فقط ضربه به سينما و
خودشان بود .كداميك از اين سريالها موجبات ارتقاي بازيگري
يك استار را رقم زده است؟ حيف استار سينما نيست كه اسير
دست برگزاركنندگان يك مسابقه بيمخاطب شود؟ همه جاي
دنيا ،بازيگران مديران برنامههايي دارند كه همين چيزها را به
آنها ميآموزند ولي در اينجا ،مدي��ران برنامهها كام ً
ال در موضع
انفعالي قرار دارند يا به دنبال دريافت پورس��انت از قراردادهاي
بازيگران هستند يا ميخواهند بازيگر را پله كرده و باال روند! البته
كه خود بازيگران هم دنبال افراد فكور و با مطالعه براي مديريت
برنامهها نميروند .مدير برنامه بايد باس��وادتر از بازيگر باشد تا
به او بياموزد .تهيهكننده «قافله» و «دستمزد» ابراز اميدواري
كرد :آنچه از صنعت سريالس��ازي خانگي ديدهايم ،افت كيفي
محسوس در بازيگري بوده است ،اگر اين روال اصالح نشود در
درازمدت باعث ميشود س��ريالهاي خانگي شبيه سريالهاي
تلويزيون شوند و آنقدر كيفيت پايين ميآيد كه ك ً
ال سريالهاي
خانگي ،تعطيل ميگردد .اميدواريم با قرارگيري وزير جدید در
وزارت ارشاد و استفاده از مش��اوران خبره و آگاه ،سريالسازي
خانگي در سامانههاي وياودي واقعاً در جهت بهبود قرار گيرد و
كيفيتها باالتر رود نه اينكه همچنان به دنبال چند استار براي
توجيه هزينه باالي توليد باشند.

ادبیات

تجديدچاپ «شرح خطبه متقين نهجالبالغه»
و «موسيترين به طور»

دو كتاب «شرح خطبه متقين نهجالبالغه» و «موسيترين
به طور» توس�ط انتش�ارات نيس�تان تجديد چاپ شدند.

كتاب «ش��رح خطبه متقين نهجالبالغه» و «موس��يترين به طور»
بهتازگي با چاپ جديد توسط انتشارات نيستان عرضه شدهاند .شرح
خطبه متقين نهجالبالغه نوشته سيدمهدي شجاعي در  ۲۹۴صفحه
رقعي توسط انتشارات كتاب نيستان به چاپ بيستم رسيده است .شرح
خطبه متقين نهجالبالغه ،خطبهاي عظيم و عميق است كه حضرت
اميرالمؤمنين(ع) در پاس��خ همام كه گفت يا علي! صف لي المتقين
(متقين را برايم توصيف كن) ،فرمودند .خطبه چنان عميق و پرمعناست
كه با اعتراف نويسنده مبني بر ايجاز متن باز كتاب قريب 300صفحه
شده است .در اين كتاب سيدمهدي شجاعي با استفاده از آيات قرآن و
احاديث و روايات ،به شرح و توضيح عبارت به عبارت خطبه ميپردازد.
در ذيل عبارت «ومش��يهم التواضع» ميخوانيم :اين دريادالن بال بر
زمين تواضع ميسايند و در آس��مان خضوع پرواز ميكنند و از زالل
چشمه خشوع مينوشند و در باران فروتني غسل ميكنند .تواضع را
ميوه درخت علم خويش ميدانند و فروتني را زكات خرمن متراكم شرف
و فضيلت خود ميشمرند .اين بزرگمنشان همچنان كه شيريني عفو و
گذشت را در زير دندان قدرت خود مزمزه ميكنند ،حالوت تواضع را بر
بام رفعت خويش ميچشند .همچنين چاپ دوم كتاب «موسيترين به
طور» تازهترين اثر منتشر شده از سيدعلي شجاعي كه روايتي داستاني
ي كاظم(ع) است
از زندگي و زمانه امام هفتم شيعيان حضرت امام موس 
روانه بازار نشر ش��د .داستان «موس��يترين به طور» از زبان شش نفر
روايت ميشود؛ شش نفر كه خود را شش چشم خليفه عباسي مينامند؛
شش چشم براي چهار خليفه كه 35سال در پنهانكاري مطلق اخبار

و اطالعات قلمرو اسالمي را براي خلفاي اسالمي ارسال ميكردند و آنها
را در جريان امر قرار ميدادند .داستان اين كتاب نيز از ماجراي شهادت
امام صادق(ع) شروع ميشود و ماجراي انتخاب جانشيني براي ايشان
در مدينه .اين داستان با چنين شروعي از زبان راويان ديگر به توصيف
وضعيت جامعه اسالمي پس از شهادت امام صادق(ع) ميپردازد و ميزان
تشتت تفاوت نگاه آرا در آيين مسلمانان را به تصوير ميكشد و در ادامه
داستان روي زندگي و سلوك امام موسيبن جعفر(ع) تمركز ميكند.
شجاعي داس��تان اين كتاب را با تعليق قابل توجهي شروع ميكند و
در ادامه به زيبايي به گزارش��ي از فرقهها و مدعيان امامت پس از امام
صادق(ع) ميپردازد و نوع بدعتگذاريهاي ميان آنها را به زيبايي در
قالب روايتي داستاني بازگو ميكند و پس از طرح اين بدعتها و نيز شرح
كينه آلعباس بر خاندان نبوت و امامت به شرح ويژگيهاي حقيقي امام
شيعيان ميپردازد .طرز فكر و شيوه حكمراني و نيز دغدغههاي ديني
جامعه مسلمانان در آن برهه تاريخي از جمله مسائلي هستند كه در
داستان اينكتاب بيان ميشوند.

