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براي معايب خويش فراهم آيد. 

غرر الحكم، )چاپ دانشگاه( ج4، 
ص340.

گزارش »جوان« از تغييرات مديريتي در صداوسيما

 جوانگرايي در مديريت 
و اميد به جوان پسندتر شدن صداوسيما

   محمدصادق عابديني
جوانگرايي، يك مفهوم مهم در مديريت است 
كه ضامن موفقيت و تداوم حيات يك سازمان 
است، اگرچه جوانگرايي يك مفهوم كيفي 
است، صداوس�يما با كاهش ميانگين سني 
مديران ش�بكه هاي تلويزيوني تالش دارد 
دست كم با ميدان دادن به جوان ها، زمينه اي 
براي روند كاهشي مخاطبان خود پيدا كند. 
در هفته گذشته، صداوسیما شاهد چند تغییر 
مهم بود، ابتدا انتصاب معاون جديد سیما و 
رفتن حمیدرضا ش��اه آبادي و آمدن محسن 
برمهاني كه باز هم نشانه اي از اعتماد رئیس 
صداوسیما به همكاران قديمش در انتصاب ها 
بود، چرا كه معموالً سراغ افرادي مي رود كه 
در معاونت برون مرزي صداوسیما با او همكار 
بوده اند. برمهاني مس��تند س��از جواني كه 
سابقه همكاري با جشنواره عمار را دارد و اثر 
مهم »به پشت تابلو نگاه كن« درباره مسلمان 
كش��ي در كش��میر را ساخته اس��ت، مدتي 
در معاونت برون مرزي مس��ئولیت داش��ت. 
آمدن برمهاني، ش��ايعه تغیی��ر قريب الوقوع 
مديران شبكه هاي تلويزيوني را تقويت كرد 
و نزديك به 24 ساعت پس از تغییر در سطح 
معاون سیما، مديران شش شبكه تلويزيوني 
بركنار ش��ده و ج��اي خودت را ب��ه مديران 

جديد دادند. 
   كاهش چشمگير سن مديران سيما

از میان مديران جديد شبكه هاي تلويزيوني تنها 
يك نفر متولد دهه 50 و س��ايرين متولد دهه 
60 هستند. اگرچه دهه ش��صتي ها هم اواخر 
دهه سوم زندگي را پشت سر مي گذارند، ولي 
خیلي دير وارد جرگه مديريت شده اند و حضور 
متولدين اين دهه در سطح مديران صداوسیما 
در قیاس با س��ن و س��ال مديران پیشین يك 
جوانگرايي است. برمهاني متولد 1358 است، 
در حالي كه شاه آبادي در سال 1343 به دنیا 

آمده است. 
در ش��بكه يك، میثم مرادي بینا باج، متولد 
سال 1361 كه دانشجوي دكتراي فرهنگ و 
ارتباطات دانشگاه آزاد است، جايگزين مجید 
زين العابدين شد كه متولد سال 1356 بود و در 
مقطع كارشناسي ارشد علوم سیاسي خوانده 
بود. زي��ن العابدين ك��ه از مديران با س��ابقه 
تلويزيون بود، روز گذشته به سمت مشاور وزير 

ارشاد و مدير مجموعه بنیاد رودكي منصوب 
شد تا از صداوس��یما به دولت برود. در شبكه 
دو س��یما، حامد بامروت ن��ژاد، متولد 1365 
كه در دانشگاه شهید باهنر كرمان مهندسي 
مكانیك خوانده، جايگزين محمدرضا جعفري 
جلوه شد كه در س��ال 1338 در تهران متولد 
شده و مهندسي شیمي خوانده است. جعفري 
جلوه كه از مديران بازنشسته به شمار مي رود، 
پس از قانون منع به كارگیري بازنشس��ته ها 
توانسته بود از طريق حكم حكومتي همچنان 
بر مسند مديريت شبكه دو باقي بماند. با آمدن 
بامروت نژاد به ش��بكه دو سیما، پیمان جبلي 
رئیس رسانه ملي در حكمي جعفري جلوه را به 
سمت مشاور خود برگزيد. شبكه چهار سیما، 
نیز با آمدن حس��ین ش��اه مرادي، كه متولد 
1367 اس��ت و روابط بین الملل را در مقطع 
كارشناسي ارشد در دانشگاه عالمه طباطبايي 
خوانده، با مدير سابق خود مسعود معیني پور 
خداحافظي كرد. معیني پ��ور متولد 1359 و 
داراي م��درك دكتراي معارف اس��المي بود. 
گفته مي ش��ود معیني پور پس از جدا ش��دن 
از صداوس��یما در دانشگاه مشغول به تدريس 

خواهد شد. 
اما مسن ترين مدير جديد در دور تازه تغییرات 
در سطح معاونت سیما، علي عبدالعالي است. 
عبدالعالي متولد 1353 است و دكتراي برق از 
دانشگاه علم و صنعت دارد. بینندگان تلويزيون 
عبدالعالي را با حضور در برنامه خندوانه به ياد 
دارند كه در آن از نظام آموزشي انتقاد مي كرد. 
وي كه سابقه معاونت در بنیاد علم ايران را دارد، 
جانش��ین مس��عود احمدي افزادي در شبكه 
آموزش ش��ده اس��ت. احمدي افزادي متولد 
سال 1349، مدير باسابقه شبكه آموزش كه در 
رده هاي مختلف سازمان صداوسیما مديريت 
كرده است، بیشتر به خاطر راه اندازي »مدرسه 
ايران« در ايام شیوع كرونا و آموزش تلويزيوني 

دروس مدرسه به دانش آموزان شهرت دارد. 
ديگر تغییر از سلس��له جا به جايي ها در سطح 

مدي��ران تلويزي��ون، محمدص��ادق باطن��ي، 
متولد سال 1367، داراي دكتراي ارتباطات و 
مستندساز اس��ت كه براي هدايت شبكه امید 
سیما جايگزين روح اهلل رجبي شد. رجبي آذر 
سال 1400 از سوي معاون وقت سیما به عنوان 
سرپرست شبكه امید منصوب شده بود. شبكه 
امید چند سالي با مديريت مهدي سالم هدايت 
مي ش��د كه با روي كارآمدن دولت س��یزدهم 
به وزارت ارتباطات رفته اس��ت و رياست مركز 
روابط عمومي اين وزارتخانه را برعهده گرفته 

است. 
معاون جديد سیما، مدير ش��بكه قرآن را هم 
تغییر داد. با آمدن محمدحس��ین كش��كولي 
كه متولد سال 1364 است و در حال تحصیل 
در مقطع دكتراي رش��ته فرهنگ و ارتباطات 
اس��ت، جواد ش��یخ اكبري متولد سال 1357 
دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد معارف 
اس��المي از دانش��گاه امام صادق)ع(، از شبكه 

قرآن سیما رفت. 
نكته قابل توج��ه در مورد انتص��اب معاون و 
مدي��ران جدي��د معاون��ت س��یما، ارتب��اط 
و همكاري آنها ب��ا وحید جلیل��ي، قائم مقام 
سازمان صداوسیما است. برمهاني، بامروت نژاد 
و باطني، در برگزاري جش��نواره مردمي فیلم 
عمار نقش داش��ته اند و دبیري چن��د دوره از 
اين جشنواره بر عهده بامروت نژاد بوده است. 
مرادي بیناباج، نی��ز در دوره اي كه جلیلی در 
ش��هرداري مشهد مس��ئولیت داش��ته است، 
قائم مقام او در معاونت فرهنگي بوده است. وي 
همچنین به همراه شاه مرادي، از جمله داوران 

جشنواره عمار بوده اند. 
   جوان ترها و جوانگرايي

آمارهاي مركز تحقیقات صداوسیما، حكايت 
از كاهش میزان بیننده هاي صداوسیما دارد. 
تلويزيون در س��ال هاي اخیر با روند تند تري 
بیننده هاي خود را از دست داده است. بخشي 
از اي��ن كاهش مخاطب را مي ت��وان طبیعي و 
ناشي از گسترده تر ش��دن امكانات سرگرمي 
و رس��انه براي مخاطبان دانس��ت كه هر روز 
بیش از گذشته به شبكه هاي اجتماعي روي 
مي آورند. ولي بخش نگران كننده اين است كه 
صداوس��یما دچار يك انقطاع نسلي در میان 
بینندگان تلويزيون ش��ده باشد و نسل جوان 
و نوجوان با دور ش��دن از تلويزيون، مخاطب 
برنامه هاي صداوس��یما نباش��ند. كاهش سن 
مديران تلويزيون مي تواند به رس��یدن به يك 
زبان مش��ترك میان مدير ج��وان و مخاطب 
جوان نزديك ش��ود، اگرچه جوان گرايي يك 
مفهوم كیفي است و الزاماً به سن شناسنامه اي 
افراد ربط مستقیمي ندارد. اكنون شش مدير 
جديد تلويزيون فرصت دارن��د تا توانايي هاي 
خود را در بوت��ه آزمايش ق��رار دهند. توقیف 
روند ريزش مخاطب��ان تلويزيون و س��ختي 
ايجاد مسیر معكوس براي باالبردن مخاطبان 
رس��انه ملي مي تواند يكي از مهم ترين اهداف 
پیش روي براي مديراني باشد كه از اين هفته 
رسماً بر صندلي مديريت شبكه هاي تلويزيوني 

تكیه زده اند.

از می��ان مدی��ران جدی��د تنه��ا 
ی��ک نف��ر متول��د ده��ه 50 و 
سایرین متولد دهه 60 هستند

كتاب تحس�ين ش�ده »از مع�راج برگش�تگان« خاطرات 
حميد داوودآبادي نويس�نده و رزمنده هش�ت سال دفاع 
مقدس است كه با تش�ويق مقام معظم رهبري، خاطراتش 
را از س�ال 1344 تا پايان جنگ به نگارش در آورده اس�ت. 
امس�ال، بعد از هشت س�ال و همزمان با ايام برپايي سي و 
سومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران اين اثر با ويراست 
جديد توسط انتشارات شهيدكاظمي روانه بازار شده است. 
جنگ، ارمغان شوم دشمنان انقالب اسالمي، همه  آناني را كه 
در انقالب اسالمي سهم داشتند، به میدان كشید. حمید داوود 
آبادي نیز همچون ديگر نوجوانان همسن و سال خود، انقالب 
اس��المي ايران به رهبري امام خمین��ي )ره( را متعلق به خود 
دانس��ت و براي دفاع از آرمان هايش در برابر حمالت خارجي 
دشمنان، آماده  حضور در جبهه شد. ناكامي هاي اعزام نوجوانان 
كم سن براي حضور در جنگ، گريبان داوود آبادي را هم گرفت، 
ولي نتوانست مانع اعزامش شود. داوودآبادي سعي كرده است با 
ذكر خاطرات خود از حضور مستقیم در جبهه هاي جنگ، فضاي 
دوستانه و معنوي حاكم بر جبهه ها را براي نوجوانان امروز و فردا 
به تصوير بكشد. »از معراج برگشتگان« به واقع يك كتاب قطور 
است كه به شكلي مفصل اما طنازانه به زندگي نويسنده آن از 
دوران كودكي تا ايام جواني و پايان هشت سال دفاع مقدس و 
نیز همرزمانش مي پردازد. به كالم بهتر نويسنده مي خواهد تمام 
دوست داشتني ها و خاطرات مورد عالقه خود را در يك اثر جمع 

كند و اين كار را در »از معراج برگشتگان« صورت داده است. 
آنچه در كتاب »از معراج برگشتگان« بیش از هر چیز ديگر نمود 
دارد، نه صحنه هاي فجیع و شكننده جنگ و نبرد بي امان، كه 
دوستي ها، رفاقت ها، معنويات و روابط اسالمي و انساني افراد در 

اوج گیرودار جنگ با يكديگر است. 
حمید داوودآبادي با پايان جنگ در س��ال 1367 جذب سیس��تم 
اداري شد و سعي كرد به زندگي عادي خود ادامه دهد، ولي خاطرات 
و آنچه در روزهاي عشق و حماس��ه شاهدشان بود، باعث شد تا به 
تفكر بیفتد و جايگاه اصلي خويش را بجويد. تغییر 14 شغل دولتي 
طي 10 سال از 1367 تا 1377 به او فهماند كه جاي او نه در ادارات 
سیس��تماتیك، كه در عرصه  فرهنگي آن هم دفاع مقدس است. 
نويسنده در اين كتاب سعي كرده تا خواننده را از دوران كودكي خود 
و سرگرمي هاي كودكانه تا صحنه هاي حماسي انقالب اسالمي و 

روزهاي سخت دوستي و جدايي در جنگ، همراه كند. 

بدون شك نثر ساده كتاب، ش��وخ طبعي ها در بدترين شرايط 
جنگ، به سخره گرفتن مرگ و زندگي و حتي بازي گوشي هاي 
كودكانه در وحشتناك  ترين صحنه هاي خون و آتش، خواننده را 
به همذات پنداري وامي دارد و تصاوير زيبايي از آن فضاي معنوي 
ارائه مي دهد. داوودآبادي در مورد علت نگارش اين كتاب و علت 
استخدام ادبیات طنازانه براي نگارش آن گفته است: » آيت اهلل 
خامنه اي، تأكید زيادي بر اين موضوع داشتند كه خاطراتم را 
در قالب رمان بنويسم، ايشان معتقد بودند كه قلم من قابلیت 
اين كار را دارد. من فضاي طنز را در اين كتاب به وجود نیاوردم. 
قصد من اين است كه مخاطبان بدانند، همان كسي كه شجاعت 
خود را در جنگ نشان داده، گاهي اوقات نیز ترسیده و حتي اهل 

شوخي و طنز هم بوده است.«
رهبر معظم انقالب كه انصافاً يك كتابخوان حرفه اي هستند، 
نیز جزو خوانندگان و تحس��ین كنندگان مت��ن و محتواي آن 
است. ايش��ان در بخش��ي از تقريظ ش��ان بر كتاب »از معراج 
برگشتگان« مي نويسند: »در اين نوشته، صفا و صداقت زيادي 
موج مي زند. نويسنده غالباً نقش خود را كمرنگ كرده و ياد ياران 
شهیدش را برجسته ساخته است. روحیه بسیجي تقريباً با همه 
جوانبش در اينجا منعكس اس��ت و مي شود فهمید كه چگونه 
جوان هايي در كوره گداخته جبهه به گوهرهاي درخشنده اي 
تبديل مي شده اند. ذكر خصوصیات موقع ها، حادثه ها و آدم ها، 
تصوير باورنكردني جنگ هشت ساله را تا حدود زيادي در برابر 
چش��م آيندگان مي گذارند. اي��ن كتاب با روح طن��ز و مزاحي 
كه در همه جاي آن گس��ترده است و به آن ش��یريني و جاذبه 
ويژه اي بخشیده، از بسیاري كتاب هاي جبهه جالب تر و گیراتر 
است. آن را در ش��ب و روزهاي منتهي به بیس��تم ماه رمضان 

1412)71/1/5( خواندم.«

به بهانه بازنشر كتاب »از معراج برگشتگان« در نمايشگاه كتاب بعد از 8 سال 

 »از معراج برگشتگان« 
به سخره گرفتن مرگ در جنگ با نگاهي طنازانه

مصطفي شاه كرمي       كتاب

جايگاه »فرهنگ عرب« در ديپلماسي 
منطقه اي ايران كجاست؟

س��فر امیر قطر، رئیس جمهور س��وريه و وزير فرهنگ لبنان به 
تهران در هفته گذشته، س��ؤالي بنیادين را يادآوري مي كند كه 
جايگاه فرهنگ عرب در ديپلماسي منطقه اي جمهوري اسالمي 

ايران كجاست؟ 
واقعاً مردم ما از شعر ، موسیقي، موزه، س��ینماي قطر ، سوريه و 
لبنان چه مي دانند؟ ما و كشورهاي عربي چند اكسپوي فرهنگي 
مشترك در 30 سال گذشته با هم داشته ايم؟  چند فیلم و تئاتر 
مش��ترك با هم س��اخته ايم؟  آيا داش��تن يك كانال تلويزيوني 
مش��ترك براي اي��ران، قطر، س��وريه و لبن��ان كار غیرممكني 
بوده است؟  كنسرت هاي موسیقي چطور؟  جايزه مشترك شعر 
و ادبیات چطور؟   چند درصد مردم ما از روستاي فرهنگي كاتارا 
)Katara Cultural Village( در قطر خبر دارند؟  چند نفر 
خانم شیخه میاسه قطري را مي شناسند؟  آيا اين يك افتخار براي 
زنان شرقي نیست كه نام شیخه میاسه از سال 2011 تا 2015 
به طور پیوسته در زمره 100 شخصیت مؤثر هنر معاصر از سوي 
آرت ريويو )ArtReview Power 100( اعالم شده اس��ت؟  
فرزندان ما شیخه میاسه را بیشتر مي شناس��ند يا فالن بازيگر 
دس��ت چندم هالیوود را؟  از تاريخ شعر س��وريه چه مي دانیم؟ 
دانش��جويان ما چقدر نام ماريانا المراش س��وري را شنیده اند؟ 
چند نفر در ايران مي دانند او اولین كس��ي بود كه بیش از 100 
سال قبل، س��نت مجمع ادبي زنان در جهان عرب را احیا كرد و 
اولین زن سوري بود كه مجموعه شعر منتشر كرد!  از كتاب بنت 
فیكور )دختري از انديشه( چه مي دانیم؟  همان كتابي كه ماريانا 
المراش در سال 1893 آن را چاپ كرده است؛  درباره فرهنگ و 
هنر لبنان چه مي دانیم؟  همین كه دو، سه بازيگر دسته چندم 
آنها در يكي دو فیلم و سريال ما بازي كنند، كافي است؟ چرا پاي 
»فار س كر م « و »راغب عالمه« تاكنون به ايران اسالمي و رسانه 
ملي ما باز نشده تا مردم ما موسیقي پاپ لبنان را بشنوند؟  واقعاً 
وقت آن نرسیده كه از خود بپرسیم چگونه سیاست منطقه اي و 
»محور مقاومت« با اين همه بي خبري و غربت و دوري فرهنگي، 
در كنار هم جمع مي شود؟!  وزير محترم امور خارجه - با وجود 
تمام مشغله ها- بايد فكري عاجل كنند براي احیاي ديپلماسي 
فرهنگي شرق  و گرنه تمام رشته هاي ديپلماتیك و توافقنامه ها 
را يك تندباد سیاسي از هم مي پاش��د، مگر اينكه ملت ها از اين 
بي خبري مطلق فرهنگي نسبت به هم به درآيند. فراموش نبايد 
كرد در عصر فرا ارتباطات و ش��بكه محوري، روزگار هفته هاي 
فرهنگي و برگزاري شب هاي شعر و نمايشگاه هاي مناسبتي در 
عرصه ديپلماسي فرهنگي به سر آمده و وزير محترم امور خارجه 
مي توانند براي احیاي هويت ش��رقي و مقابله با شرق هراس��ي، 
مس��یرهاي شرق شناس��ي نويني را در حوزه سیاست خارجي 
جمهوري اسالمي ايران به كار بگیرد تا ادبیات و ساختار جديدي 
را از خود درباره »فرهنگ ش��رق« به يادگار بگذارند وگرنه تیغ 
سیاس��ت منطقه اي جمهوري اس��المي ايران تنها ب��ا افزايش 
مراودات ديپلماتیك تیزتر از وضع موجود نخواهد ش��د. راستي 
چرا ما در تهران، میدان آرژانتین داريم، ولي میدان قطر يا لبنان 

نداريم؟  آغاز جداسري، شايد از ديگران نبود! 
*كارشناس و تحليلگر فرهنگي

محمد محمودي*     یادداشت

 »زندگی پس از زندگی«
در صدر ويژه برنامه های افطار

تحقيق�ات  مرك�ز  نظرس�نجی  آخري�ن  اس�اس  ب�ر 
رس�انه مل�ی، برنام�ه »زندگ�ی پ�س از زندگی« ش�بكه 
پربيننده تري�ن  مخاط�ب،  درص�د   28 ب�ا  س�يما   4
ويژه برنام�ه افط�ار س�يمای رس�انه مل�ی ب�وده اس�ت.

بر اس��اس آخرين نظرس��نجی مرك��ز تحقیقات صداوس��یما، 
5/ 38درصد پاس��خگويان نظرس��نجی اخیر مرك��ز تحقیقات 
صداوسیما بیننده ويژه برنامه های افطار شبكه های سیما بوده اند. 
از میان ويژه برنامه های افطار شبكه های سیما، برنامه »زندگی 
پس از زندگی« از ش��بكه 4 با 9/ 27 درصد، پربیننده ترين ويژه 

برنامه افطار سیما بوده است.
.........................................................................................................

 بررسي تاريخ يمن
در مستند »مردان يمنی«

 ش�بكه پرس ت�ی وی ب�ا پخ�ش مس�تند »م�ردان يمن�ی« 
)Men Yemeni( به تاريخ و ريشه های كشور يمن می پردازد.

به گزارش »جوان«، مستند »مردان يمنی« به كارگردانی محمد 
بنكدار، تاريخ و ريشه های يمن و تأثیر آن در روابط امروزی اين 
كشور با كشورهای همسايه و منطقه را مورد واكاوی قرار می دهد.  
اين مستند با اشاره به حمله تالفی جويانه يمنی ها به تأسیسات 
نفتی آرامكو در عربستان سعودی، به تاريخ مبارزات حوثی های 
يمنی با استعمار انگلیس در گذش��ته و ائتالف عربی به رهبری 

عربستان سعودی در سال های اخیر می پردازد.

مصطفي محمدي     دیده بان

    رویداد

رونمايی از »جمعه، دوم آوريل« در نمايشگاه كتاب 
طلبه مبلغی كه به طرزی مرموز به شهادت رسيد

محمدحس�ن ابراهيمی كه كت�اب »جمعه، دوم آوري�ل« درباره 
اوست، شهيدی اس�ت از عرصه تبليغ و رهبری هم پيامی برای 

شهادت ايشان نوشتند.
زهره شريعتی، نويسنده كتاب »جمعه دوم آوريل«، در آيین رونمايی 
از اين اثر  كه در نمايشگاه كتاب تهران برگزار شد، گفت: كتاب »جمعه، 
دوم آوريل« روايتی مظلومانه و تكان دهنده از زندگی مجاهد جبهه 
تبلیغ و تعلیم، شهید حجت االسالم محمدحس��ن ابراهیمی است، 
طلبه ای كه ه��زاران كیلومتر دورتر از مرزهای میهن اس��المی، رنج 
زندگی در غربت را برای ادای تكلیف و آش��نا ساختن مردم امريكای 
جنوبی با اسالم و مكتب تش��یع به جان می خرد و سرانجام به دست 
امريكايی های جنايتكار به شهادت می  رسد. به طور كلی، ما برای شهدا 

كاری نمی كنیم، خودشان كار را پیش می برند. 
وی ادامه داد: همسر شهید زمانی كه ماجرا را تعريف می كردند، هنوز 
در شوك بودند و با مكث صحبت می كردند. ما معموالً می شنويم دوره 
سوگ شش  ماهه است و بعد از آن فرد سوگوار از كتمان درمی آيد، اما در 
اين ماجرا اينطور نبود. من سه،  چهار جلسه خدمت خانواده اين شهید 
رسیدم و بیش از اين مزاحمشان نشدم. شريعتی بیان كرد: ماجرای اين 
شهید هنوز هم مكتوم است. ما گمانه زنی هايی را داريم، چراكه هیچ اثر 
و مدركی از ربايندگان وجود ندارد. همسر شهید در خاطراتش می گويد 
روزهای سختی گذشت و آنجا دنبال كسی می گشته كه فارسی برايش 
گريه كند، به قدری كه در آن كش��ور غريب و تنه��ا بودند و موضوع 
ش��هادت را به تنهايی گذراندند. حسین كاجی در ادامه مراسم گفت: 
اين كتاب همزمان دو قصه دارد. يكی قصه ای است كه هر جوان ايرانی 
گمشده ای دارد كه می تواند در اين كتاب آن را جست وجو كند. داستان 

اين كتاب، داستان جوان مؤمن انقالبی و حزب اللهی انقطاعی است. 
ايشان چهار زبان زنده دنیا را بلد شدند و رفتند در دورترين شهر دنیا 
تا دين اسالم را تبلیغ كنند. داستان دوم موجود در اين كتاب، داستان 
معلمی است كه از كودكی اش شروع می شود و تا دانشگاه پیش می رود 
و بعد از ازدواج همراه همس��رش مهاجرت می كند. وی افزود: شهید 
ابراهیمی همواره می گفتند من برای تبلیغ اين كشور را انتخاب كردم، 
چراكه اگر امام زمان ظهور كردند در اين كشور كسی باشد كه نامشان 
را شنیده باشد و ايشان را بشناسند. من در بخشی از اين كتاب بلندبلند 
گريه كردم، جايی كه وقتی به فرودگاه رس��یدند و همه خبر داشتند. 
آنجا عشق و عاشقی اين دو نفر به خوبی به تصوير كشیده شده است. 
در ادامه مهدی قربانی عنوان كرد: شهید ابراهیمی شهیدی هستند از 
عرصه تبلیغ و رهبری هم پیامی برای شهادت ايشان نوشتند. ايشان با 
توجه به سوابقشان، به راحتی می توانستند داخل كشور كاری پیدا كنند 
و گذران زندگی كنند، اما كشور گويان را برای تبلیغ انتخاب كردند كه 

حتی سفارت ندارد و نزديك ترين سفارتخانه در كشور ونزوئال بود.

نشست روايت »خط مقدم« از حاج قاسم در نمايشگاه كتاب 

»نامزد گلوله ها« كتابي نوجوانانه از شهيد سليماني است

پيش�نهاد كردن�د زندگ�ي س�ردار را به ص�ورت خالص�ه ب�راي 
نوجوان�ان بنويس�يم ك�ه اس�مش ش�د »نام�زد گلوله ه�ا« و 
عن�وان كت�اب از س�خنان خود س�ردار برداش�ته ش�ده اس�ت. 
مرتضي س��رهنگي در نشس��ت روايي با موضوع »روايت خط مقدم از 
حاج قاس��م« كه با همكاري مجمع ناشران انقالب اسالمي و انتشارات 
خط مقدم در سي و سومین نمايش��گاه كتاب تهران برگزار شد، گفت: 
انس��اني ترين ادبیات در دنیا ادبیات جنگ و انقالب است. انساني ترين 
گونه در میان اين نوع ادبیات، ادبیات اسیران و بازداشتگاهي است. ما 
وقتي اينها را مي خوانیم، بي اختیار خودم��ان را با راوي متر مي كنیم. 
اينجا مي فهمیم كوچك تر از او هستیم. وقتي جامعه در مقابل سربازان 
جنگ احساس كوچكي كرد، آن جامعه موفق است. براي همین ادبیات 
جنگ متولد مي شود. سرهنگي با اشاره به اينكه انسان ها در جنگ تحت 
فشار قرار مي گیرند، اضافه كرد: روزي كه اين فشار برداشته مي شود، 
مي نويسند كه چه بر آنها گذشته است. اين گروه سه نفره هم همین كار 
را مي كند. امیدواريم اين آثار منتشر ش��ود و جامعه ما با ادبیات بدون 

شعار و مبالغه و ساده مواجه شود، همان كه در دنیا مرسوم است و به آن 
»روشن نويسي« مي گويند. ما بايد مثل يك روزنامه نگار طوري پیام و 
خبر را تنظیم كنیم كه با يك نگاه خوانده و گرفته شود. روزنامه ساده 
است، ولي سطحي نیست؛ چون با توده مردم سروكار دارد. آنچه االن 
در ادبیات جنگ مهم است، فراگیرشدن و گسترده شدنش است. بايد 
اين طور شود. اين گسترگي بايد عمیق باش��د. اگر نباشد، در سطحي 

مي مانیم كه به نفع ادبیات جنگ نیست. 
سرهنگي در ادامه عنوان كرد: اين يك سفرنامه است. سفر به كرمان را 
دستمايه براي كارمان قرار داديم. حدود 50قطعه مطلب جمع كرديم. 
شناسنامه اي از قنات ملك ارائه كرديم. كار س��نگیني بود. 50 قطعه 
مطلب پیدا و مس��تند كردن درباره حاج قاسم س��خت بود. اگر درباره 
يكي از اينها كمي ترديد داشتیم، آن را حذف مي كرديم. در صحت آنچه 

نوشته ايم، ترديدي نداريم. 
محبوبه عزيزي، نويسنده نیز در ادامه اين مراسم گفت: اين كتاب يك 
سال و نیم طول كشید. ما هر روز كار مي كرديم و با آقاي سرهنگي پاي 
كار مي نشس��تیم. براي مني كه اولین تجربه ام بود، بسیار شیرين بود. 
برايم لذت كشف داشت. من به قلم آقاي سرهنگي از اول عالقه داشتم 
و آثارشان را دنبال مي كردم. كار به ظاهر ساده است، ولي وقتي درگیر 
نوشتن مي شويم، بسیار سخت است. گاهي يك روز صرف يك پاراگراف 
مي شد. دقت و انتخاب هاي آقاي س��رهنگي كار ساده اي نیست، ولي 
براي تازه كارها لذت كشف دارد. اين گروه براي من راه میانبر پیشرفت 
بود. پیشنهاد كردند زندگي سردار را به صورت خالصه براي نوجوانان 
بنويسیم كه اسمش شد »نامزد گلوله ها«. عنوان كتاب از صحبت سردار 

برداشته شده است.

    خبر

 صندوق اعتباري هنر 
پيگير وضعيت رضا رويگری

دو نفر از مدي�ران صندوق اعتب�اری هنر ب�ه نمايندگ�ی از مديرعامل 
صن�دوق ب�ا حض�ور در من�زل رض�ا رويگ�ری، پيگي�ر وضعي�ت 
اي�ن هنرمن�د پ�س از ترخي�ص از آسايش�گاه كهري�زک ش�دند.

به گزارش ايسنا، نیكنام حسینی پور، مشاور مديرعامل صندوق اعتباری 
هنر در اين ديدار با ابراز خرس��ندی از بهبود نس��بی وضعیت روحی و 
جسمی اين هنرمند پیشكس��وت گفت: با توجه به تأكید وزير محترم 
فرهنگ وارشاد اسالمی برای پیگیری وضعیت اين هنرمند و كمك های 
صندوق اعتباری هنر و همراهی سازمان صداوسیما و تمامی دوستداران 
و دغدغه مندان هنرمندان كشور آقای رويگری در شرايط مطلوبی قرار 

گرفتند. 
كريمی، معاون اعضای صندوق نیز با اشاره به ديدار مديرعامل صندوق 
اعتب��اری هنر با رويگ��ری در آسايش��گاه س��المندان كهريزك گفت: 
مديرعامل صندوق اعتباری هنر به عنوان نماينده ويژه وزير فرهنگ و 
ارشاد اس��المی پیگیر وضعیت اين هنرمند شدند و بیان كردند با توجه 
به استقرار آقای رويگری در منزل و نیاز به خدمات پزشكی، پرستاری 
و مراقبت های الزم، آمادگ��ی همه جانبه صندوق اعتب��اری هنر برای 
كمك در هزينه های درمانی و پرس��تاری اين هنرمند پیشكس��وت را 

اعالم كردند.

  نشست


