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امام صادق علیه السالم: 

ب��رآورده نش��دن نی��از نیكوتر از 
خواه��ش آن از نااه��ل اس��ت؛ و 
س��خت تر از گرفتاري، بدخلقي و 
صبر نكردن بر آن گرفتاري است. 

تحف العقول، جلد ۱، صفحه 359

گفت و گوي »جوان« با نويسنده و ناشر ادبيات دفاع مقدس

 فرهنگ دفاع مقدس 
بايد در قالب ادبيات عرضه شود

حسن عاليي، نويسنده و ناشري است كه قريب 
به بيش از سه دهه كار انتشاراتي در عرصه هاي 
مختلف مطبوعات و كتاب هم در بخش دولتي و 
هم در بخش خصوصي داشته است. وي همچنين 
با مركز اس�ناد و تحقيقات دفاع مقدس س�پاه 
همكاري دارد و در س�ال هاي اخير ه�م در اين 
رابطه تأليفاتي داشته  اس�ت كه ب�ه دليل تعلق 
خاطر بيش�تر با موضوع�ات انقالب اس�المي و 
دفاع مقدس عمدتًا در همين حوزه بوده اس�ت. 
»ج�وان« در حاش�يه نمايش�گاه كت�اب و بازار 
داغ كتابخوان�ي با وي گف�ت و گو كرده اس�ت. 
چرا عمده آثار شما در حوزه ادبيات دفاع 

مقدس است؟
 ب��ا توجه ب��ه اينكه قش��ر هنرمند و جوان كش��ور 
تعلق خاطر ب��ه فرهنگ دف��اع مق��دس دارند، در 
ارتباطات و تعامالتي كه با اين قشر داشتم، متوجه 
ش��دم بعضاً اطالعاتي درباره تاري��خ دفاع مقدس 
ندارند،بنابراين ب��راي اينكه بتوانم اي��ن خأل را پر 
كنم، اين كتاب ها را نوش��تم و پیش بیني مي كنم 
كتاب »آنچه درباره جنگ بايد دانس��ت« مجموعه 
س��ه جلدي باش��د و اطالعات عمومي درباره دفاع 

مقدس ارائه دهم. 
اغلب كش��ورها تعلق خاطر به تاريخ حوادث كشور 
خودش��ان دارند و درباره وقايعي ك��ه اتفاق افتاده 
تاريخ نويسي و مستندسازي مي كنند و به جمع آوري 
اسناد مي پردازند، حتي بعضي از كشورها كه قدمتي 
ندارند، براي هويت بخشي و فرهنگ خودشان دست 
به تولید افسانه براي هويت سازي مي كنند. اين امر 
متداول و هويت بخش است. ما در اين زمینه با وجود 

اسناد معتبري كه داريم چه كرده ايم؟
 ما كشوري با تاريخ قديمي هستیم به خصوص بعد 
از انقالب اسالمي كه تأثیر زيادي در جهان داشتیم، 
بنابراين قطعاً اتفاقاتي كه در كشور ما در طول اين 
سال ها رخ داده بايد مستند و تاريخي شود. حوادث 
ريز و درشت بعد از انقالب بايد ثبت و ضبط شود و 
كارهاي ادبي و هنري روي آنها انجام داد، هم براي 
مردم خودمان هم مردم دنیا؛ البته در اين چهار دهه 
انقالب حوادث زيادي رخ داده است، اما كار وسیعي 
نیاز است افراد حقیقي و حقوقي و سازمان ها بايد پاي 
كار بیايند. اتفاقات خوبي هم شده، ولي رضايتبخش 
و كافي نیست چون سیر تحوالت بسیار سريع است؛ 
بعضي از اتفاقات از دستمان در مي رود و نمي توانیم 

به خوبي تشريح كنیم. 
سال 79 رهبر انقالب با هنرمندان جلسه 
داشتند و مطالبه حداقلي را مطرح كردند 

و از هنرمندان خواس�تند تا فهرس�ت 
حوادث جنگ را فراهم كنن�د، اين كار 

عملي شد؟
 متأسفانه اين كار محقق نشده و تا جايي كه مي دانم 
سازماني در اين باره كمر همت نبسته كه اين فهرست 
فراهم شود؛ البته بعضي كارهايي كردند، اما حجم 
كار باالست و كافي نیست. رهبري فرمودند تاريخ 
هشت س��اله دفاع مقدس هزاران هزار حادثه دارد، 
وقتي به آمار كارهاي انجام شده نگاه مي كنیم 20 
تا 22 هزار كتاب در طول س��ال هاي جنگ و بعد از 
آن منتشر شده است كه سبك هاي مختلفي دارند. 
خوش��بختانه از اين تعداد كتاب، قس��مت زيادي 
خاطره و داستان است، چون سطح عمومي مردم با 
اين مقوله راحت تر ارتباط برقرار مي كند و جزئیات 
حوادث بیان مي شود. اين شیوه خوبي است، اما از 
منظر ديگر در دفاع مق��دس آن چیزي كه مبناي 
كارهاي ديگر مي تواند باشد، پژوهش و مستند نگاري 
است كه زياد كار نشده اس��ت تا بتوانیم روي افكار 

عمومي در سطح جهان تأثیر داشته باشیم. 
 درباره جنگ ه�اي دنيا مثل جنگ هاي 
جهان�ي، كتاب ه�اي زي�ادي نوش�ته 
شده اس�ت، اما با توجه به هش�ت سال 
جنگ كه طوالني ترين جنگ در س�ده 
اخير بوده اس�ت، ما نتوانس�تيم بايد و 
ش�ايد كارهاي فاخري در سطح كمي و 

كيفي داشته باشيم، چرا؟
 رهبرانق��الب در ديدار با نويس��ندگان فرمودند 
بايد نهضت صدبرابري ش��دن آثار دفاع مقدس 
داشته باش��یم. واقعاً هم اين ظرفیت وجود دارد 
تا كار ش��ود يا در بحث ترجمه ايش��ان فرمودند 
بايد نهضت ترجمه راه بیفتد تا مردم دنیا بدانند 
در ايران چه اتفاقاتي رخ داده است كه متأسفانه 
هنوز موفق نشديم متن هاي فاخري تولید كنیم 
كه قابل عرضه به دنیا باشد؛ البته كارهايي شده كه 
قابل تقدير است، اما قانع كننده نیست. هر سال 
رو به پیشرفت هستیم به خصوص وقتي سبك 
مدافعان حرم پیش مي آي��د با ژانر مدافعان حرم 
مواجه هس��تیم كه رو به پیشرفت هستیم، ولي 
به لحاظ كیفي نمي توان دف��اع همه جانبه كرد، 
بنابراين ضم��ن اذعان به اينكه رو به پیش��رفت 
هستیم، باز هم كار زيادي نشده است. بايد ناشران 
خصوصي مورد حمايت مادي و معنوي باشند و 
سازمان هاي رسمي كشور اعم از وزارت ارشاد و 
سازمان تبلیغات اسالمي پاي كار بیايند تا بتوانیم 
قسمتي از فرهنگ دفاع مقدس را در قالب ادبیات 

دفاع مقدس به افكار عمومي عرضه كنیم. 
مي توانيم با قاطعيت بگوييم پيشرفت 
اصلي فرهنگ دفاع مقدس مرهون مقام 
معظم رهبري است كه همه جانبه از دفاع 

مقدس حمايت مي كنند. 
بله، صددرصد مطالبات و انتظاراتي كه رهبر معظم 
انقالب مط��رح مي كنن��د و نقش��ه راه مي دهند تا 
افراد به خصوص جوانان در اين عرصه ورود كنند، 
خوش��بختانه تأثیرگ��ذاري زيادي داشته اس��ت و 
االن بیشتر جوانان در اين عرصه وارد شدند. وقتي 
آمارهايي از نويسندگان مي گیريم، متوجه اين تغییر 
و تحول مي شويم كه باعث مباهات است. در بعضي 
از كشورها افراد س��الخورده در دوران بازنشستگي 
وارد نويسندگي مي ش��وند، اما در كشورما جوانان 
فعال هستند، در واقع جاي بسیار خوشبختي است 
كه جوانان با توجه به عالقه اي كه به فرهنگ دفاع 
مقدس پیدا كردند، در اين عرصه وارد ش��دند، اگر 
مورد حمايت قرار بگیرند اتفاقات خوبي رقم خواهد 
خورد، يكي از جذابیت هاي انقالب اسالمي و دفاع 

مقدس به عرصه آوردن جوانان است. 
چقدر در حوزه ادبيات و نوشتاري از گنج 

دفاع مقدس استخراج شده است؟
هشت سال دفاع مقدس ظرفیت بااليي دارد؛ به تعبیر 
آقا يك گنج است كه متأسفانه استخراج نشده است. 
كتابخانه هاي دنیا و مراكز پژوهشي به دنبال بررسي 
جنگ ما هستند. هشت سال دفاع مقدس يك جنگ 
بین المللي بود كه سي و چند كشور علیه ما بودند و 
ظرفیت پرداختن به آن در ژانرهاي مختلف را دارد. 
به تعبیر سردار سلیماني دفاع مقدس قله است كه 
دامنه آن مقاومت است. واقعاً هم همین طور است. 
همان طور كه در میدان هاي نظامي تأثیرگذار است، 
در س��اير زمینه ها هم همین گونه اس��ت. مديريت 
جهادي كه خاستگاه نظر آقاست مي تواند به عنوان 
يك نظريه براي دنیا مطرح ش��ود. خیلي ها شیفته 
موضوع دفاع مقدس ما شدند و در اين زمینه تالش 
زيادي نكرديم بايد متن هاي تولیدي را به دنیا ارائه 
بدهیم. وقتي روايت ها را خودم��ان به دنیا بدهیم 
دست روايت سازي تحريف ش��ده را قطع مي كنیم. 
بايد روايت هاي درس��ت خودمان را از تاريخ جنگ 
ارائه بدهیم كه متأس��فانه اين اتفاق نیفتاده است. 
البته وجدان هاي بیداري در دنیا وجود دارد، اما زياد 
نیست. ما بايد خودمان روايت هاي درست را به دنیا 

ترجمه كنیم. 
م�ا در س�ال هاي اخي�ر ب�ا مقوله هاي 
جديدي مواجه ش�ديم ؛ تح�ت عنوان 
جنگ روايت ها. در اين باره چه صحبتي 

داريد؟
براي مب��ارزه در اين جنگ بايد جن��گ روايت ها را 
يك جن��گ تمام عیار تلقي كنیم، س��پس با تولید 
محت��وا و بازتاب آن در فض��اي جمعي به خصوص 
فضاي مجازي اين عرصه را از دشمن بگیريم. بايد 
در احیاي اسناد انقالب اسالمي و دفاع مقدس كوشا 
باش��یم، مثاًل زماني فرمانده��ان در بیان خاطرات 
وارد نمي شدند و رهبري فرمودند هشت سال دفاع 
مقدس هنوز تمام نشده است، بايد در جنگ روايت ها 
به روايت اسناد و اتفاقات بپردازند تا فرهیختگان در 
عرصه هاي مختلف با بهره برداري از اين جزئیات و 
تاريخ مستند آثار فاخري تولید كنند تا فكر و ذهن 

دنیا را اقناع كنند.

ش�ركت كنندگان در مراس�م يادب�ود خال�ق كت�اب 
»اوس�نه گوهرش�اد«، او را هنرمن�د جام�ع و خالقی 
دانس�تند كه زندگ�ي و قلم�ش را وقف ام�ام رضا)ع( 
و دوس�تدارانش ك�رد؛ چ�ه اينك�ه او معتق�د ب�ود 
بخش ه�ای مه�م زندگان�ی ام�ام رض�ا)ع( در م�ه 
اس�ت ك�ه اتفاق�ًا بخش ه�ای مهم�ی ه�م هس�تند.
مراسم يادبود سعید تشكری، نويسنده و نمايشنامه نويس 
فقید كشورمان در سي و سومین نمايشگاه بین المللي كتاب 
تهران به همت انتشارات به نش��ر و مجمع ناشران انقالب 
اسالمی برگزار شد. همسر مرحوم تشكری در ابتدای اين 
مراسم گفت: ما 35 سال با هم زندگی كرديم. ايشان بیش از 
همه به كارش و نوشتن عشق داشت و خودش را وقف امام 
رضا كرده بود. من هم تالش كردم بستر زندگی را طوری در 
آرامش نگه دارم كه ايشان به اهدافش برسد. تمام كتاب ها 
و تحقیقات ايشان بیشتر در حرم امام رضا)ع( انجام  می شد 
و زندگی اش را پای وقف آثاری برای دوس��تداران امام رضا 
گذاشت. ايشان بیماری سختی داشت و هر هفته بايد دارو 
تزريق می كرد. با اين حال صبح تا ش��ب با تالش فراوان به 

دنبال كارهای تحقیقاتی بود.
سیداحمد میرزاده، ش��اعر و نويسنده خراسانی نیز در اين 
مراسم بیان كرد: اولین بار دهه 90خدمت ايشان رسیديم، 
زمانی كه »مفتون و فیروزه« برنده جايزه قلم زرين شده بود. 
رابطه مان ادامه پیدا كرد و در ابعاد مختلف همكاری كرديم. 
نشست های متعددی الزم است تا كارنامه سرشار تشكری 

در جنبه های مختلف بررسی شود. 
اين شاعر و نويسنده خراسانی در مورد ويژگی هاي مرحوم 
تشكری تأكید كرد: او هنرمند جامع و خالقی بود. بیست 
و چند جلد از آثار مرحوم نمايش��نامه اس��ت كه خودش 
كارگردانی كرده است. حدود ۱0 فیلمنامه دارد. بیست و 
چند جلد رمان دارد. استاد سرشار كه در نقد بسیار سختگیر 
بوده قائل است كه اكثر رمان های بعد از انقالب در چارچوب 
رمان نمی گنجد، ايشان از »مفتون و فیروزه« به عنوان يك 

رمان قوی ياد كرده است. 
می��رزاده بیان كرد: آث��اری كه جهانی می ش��وند، معموالً 
بومی ترين آثار هستند، آثاری كه توانسته اند حول محدوده 
و منطقه ای نوشته شوند. سال ها در ادبیات ايران، كسی به 
فكر مشهد نبود و تشكری اولین كسی بود كه اين منطقه را 
وارد آثارش كرد و بر آن متمركز شد. او معتقد بود بخش های 

مهم زندگانی امام رضا)ع( در مه است كه بخش های مهمی 
هم هس��تند. او كوش��ید اين بخش ها را وارد آثارش كند. 
تشكری در هر اثرش سعی می كرد فرم جديدی را ارائه كند. 
وی در بیان خصوصیات سعید تشكری خاطرنشان كرد:  او 
مديری فرهنگی بود. داوود كیانیان، تعبیری داشت از ايشان 
و می گفت ايشان بیش از اينكه نويسنده باشد، مدير است 
و كارهای گروهی را به خوب��ی هدايت می كند. او نگاه های 
مديريتی جالبی داشت. تشكری معلم هم بود و وقت زيادی 
برای شاگردانش می گذاشت و از انتشار آثار شاگردانش نیز 

بسیار خوشحال  می شد.
نويسنده كتاب »چه مهمان عزيزی« در ادامه افزود: ادبیات 
انقالب اس��المی فراز و فرودهای بس��یاری داش��ته است. 
بسیاری از چهره های فرهنگی از انقالب برخاستند، اما در 
طول زمان دچار استحاله شدند. تشكری مسیری برعكس 
را طی كرد. او با اين طیف ها دمخور بود و با آنها حشر و نشر 
داشت، ولی تمام هنرش را برای ادبیات دينی صرف كرد و 
خادم فرهنگی امام رضا)ع( بود. وقتی خادم حرم شد، بسیار 
خوشحال شد. ايشان كتابی با عنوان »غريب قريب« نوشتند 
كه تاريخ حرم است تا دوره قاجار. جلد دوم اين اثر هم كه 
درباره دوره قاجار تا زمان فعلی است، چاپ و منتشر شده 
است. كتاب ديگری هم به نام »مشكور« دارند كه زير چاپ 

و حول محور امام رضاست. 
محسن زاده، مدير نشر س��تاره ها نیز با تأكید بر اينكه ما به 
آقای تشكری خیلی مديون هستیم، خاطرنشان كرد: مسیر 
انتشارات ما مسیری نبود كه به طور جدی به رمان و ادبیات 
بپردازد. ايشان نگرش نشر ستاره ها را به رمان عوض كرد. 
او به همه منتقد بود و هیچ وقت به وضعیت موجود ادبیات 
راضی نبود. نشر ستاره ها، پنج كار از ايشان در دست چاپ 

دارد كه به زودی ارائه خواهد شد. 

در مراسم يادبود سعيد تشكری در نمايشگاه كتاب عنوان شد

قلم و زندگي سعيد تشكری وقف امام رضا)ع( بود

مصطفيشاهكرمي كتاب

»همپای مسافر ارديبهشت« منتشر شد
روايتی از سفر رهبری به کردستان

كت�اب »همپ�ای مس�افر ارديبهش�ت« ش�امل روايتی 
از س�فر رهب�ری ب�ه كردس�تان توس�ط انتش�ارات 
انق�الب اس�المی، منتش�ر و راه�ی ب�ازار نش�ر ش�د.

به گزارش »جوان«، كتاب »همپای مس��افر ارديبهشت«، نوشته 
مهدی قزلی، تازه ترين اثر انتشارات انقالب اسالمی شامل روايتی 
از سفر رهبری به كردستان منتشر شد و به نمايشگاه كتاب تهران 
رسید. اين كتاب روايتی از سفر استانی رهبر معظم انقالب به استان 
كردستان در سال ۱388 است كه توسط انتشارات انقالب اسالمی 
وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت اهلل العظمی خامنه ای 
)مدظله العالی( در سالگرد اين  س��فر تاريخی منتشر شد و از روز 
چهارشنبه 28 ارديبهشت در غرفه  اين انتشارات عرضه می شود. 
»همپای مسافر ارديبهشت«، روايتی صمیمانه از سفر هشت روزه 

رهبر انقالب به استان كردستان در ارديبهشت ۱388 است.
معظم له در اين  سفر، در شهرهای س��نندج، مريوان، بیجار و 
سقز حضور داشتند و اين سفر، بركات و آثار زيادی داشت كه 

با قلم نويسنده به برخی از آنها اشاره شده است.
.........................................................................................................

 هادی مقدم دوست
 »عطرآلود« را می سازد

در  س�ينمايی  س�اخت  پروان�ه  ص�دور  ش�ورای 
ك�رد. موافق�ت  فيلمنام�ه  ب�ا س�ه  اخي�ر  جلس�ه 

به گزارش جوان، به نقل از روابط عمومی سازمان سینمايی، 
فیلمنامه های »عطرآلود« به تهیه كنندگی يوسف منصوری 
)حوزه هنری( و كارگردانی هادی مقدم دوست و نويسندگی 
حسین حسنی، »س��تاره س��ینما« به تهیه كنندگی احسان 
ظلی پ��ور و كارگردان��ی و نويس��ندگی ع��ادل تبري��زی و 
»آتش بس3« به تهیه كنندگی محمد نیك بین و كارگردانی 
و نويس��ندگی تهمینه میالنی موافقت شورای پروانه ساخت 

سازمان سینمايی را اخذ كردند.
.........................................................................................................

 تقدير از گلعلی بابايی
در نمايشگاه کتاب 

مراسم پاسداشت گلعلی بابايی 
و تقدي�ر از يک عم�ر فعاليت 
ادبی اين نويس�نده، امروز در 
سرای اهل قلم نمايشگاه كتاب 

تهران برگزار می شود.
به گزارش مهر، همزمان با سی و 
سومین نمايشگاه كتاب، سازمان 
بسیج رسانه كشور مراسم پاسداشت و تقدير از يك عمر فعالیت 
ادبی نويسنده شاخص كشور، گلعلی بابايی را برگزار می كند. 
اين مراسم به منظور تقدير از خدمات و فعالیت های ادبی اين 
نويسنده برگزار می شود. بابايی سال ها در عرصه ادبیات دفاع 
مقدس و نشر تاريخ ش��فاهی اين دوران هشت ساله زحمات 
زيادی كشیده اس��ت. گلعلی بابايی، پژوهشگر و مستندنگار 
دفاع مقدس اس��ت و به عنوان يكی از پركارترين و مؤثرترين 
چهره های ادبیات پايداری و مقاومت ش��ناخته می شود. او و 
حسین بهزاد، دو پديدآور همپای صاعقه هستند كه اين كتاب 

باعث ايجاد تحول در گونه مستندنگاری دفاع مقدس شد.
اين مراسم از ساعت ۱0:30 تا ۱۱:30 امروز پنج شنبه با حضور 
جمعی از يادگاران هش��ت س��ال دفاع مقدس و عالقه مندان 
به اين نويسنده ش��اخص كشور در س��رای اهل قلم واقع در 

نمايشگاه كتاب برگزار می شود.
.........................................................................................................

 در گسترش زبان  فارسی 
کوتاهی کرده ايم

در  مجل�س  فرهنگ�ی  كميس�يون  نايب رئي�س 
بازدي�د از نمايش�گاه كت�اب گف�ت: زب�ان فارس�ی 
مي�راث فك�ری و فرهنگی ما محس�وب می ش�ود و بايد 
بپذيري�م در گس�ترش اي�ن زب�ان كوتاه�ی كرده اي�م.

به گزارش مه��ر، غالمرضا منتظری، نايب رئیس كمیس��یون 
فرهنگی مجلس با بیان اين مطلب گفت: گسترش زبان فارسی 
می تواند فرهنگ ايران را در جهان گسترش دهد. زبان فارسی 
زبان مادری و بزرگ ترين میراث فكری و فرهنگی و مهم ترين 

عامل انتقال معارف ما محسوب می شود.
منتظری با بیان اينكه زبان فارس��ی، زبانی ش��یرين و جذاب 
است، افزود: اين جذابیت را در ادبیات كهن و معاصر و آثاری 
همچون بوستان، گلس��تان و منظومه های عطار می بینیم و 
ضرورت گسترش اين زبان در جهان بر كسی پوشیده نیست. 
بنیادهايی مانند بنیاد سعدی بايد تصوير روشنی از قلمروی 
فعالیت های خود در عرصه ملی و بین المللی را توسط رسانه 
ملی به مردم كشور نش��ان دهند. بنابراين نیازمند يك برنامه 
رسانه ای منسجم برای معرفی اين بنیادها هستیم تا مردم آنها 

را ببینند و با مجموعه فعالیت هايشان آشنا شوند.

مصطفيمحمدي دیدهبان

تصویرگری

در نمايشگاه كتاب تهران بررسی شد
چالش های تصويرگری چهره معصومين)ع(

به طور كل�ی در كتاب ه�ای تصويرمح�ور، معصوم محور و 
عاطفی محور، مش�كالت تصويرسازی بس�يار زياد است.

احمد میرزاده در نشست تخصصی »چالش های تصويرگری« 
گفت: وقت��ی بحث تصويرگری كتاب كودك مطرح می ش��ود، 
همیشه اين چالش وجود دارد كه در عین خالقیت، چطور تصوير 
معصومین و تصاوير اشقیا را به كودكان نشان دهیم، حتی بحث 

حجاب هم در اين دسته مطرح می شود. 
در ادامه حجت االس��الم محمد مهاجرانی ب��ا بیان اينكه كتاب 
كودك را می شود چند دس��ته كرد، توضیح داد: در كتاب های 
متن محور، مشكل چندانی نخواهیم داشت، اما در كتاب هايی كه 
بین متن و تصوير همسانی وجود دارد و كتاب های تصويرمحور و 
كتاب های بدون واژه، تصوير اهمیت ويژه ای دارد. در كتاب های 
دينی، شخصیت های معصومین در نقش دوم قرار دارند كه در 
حد يك يا دو تصوير از آنها در كتاب وجود دارد، اما در كتاب هايی 

كه معصوم نقش اصلی كتاب است، مشكل ما افزون می شود.
وی افزود: در كتاب هايی كه رفتار و س��یره شخصیت در چهره 
او بايد ديده ش��ود، تصويرگر بايد آن را به مخاطب نشان بدهد. 
اينجاس��ت كه مشكل اصلی خودش را نش��ان می دهد. به طور 
كلی در كتاب های تصويرمحور، معصوم محور و عاطفی محور، 

مشكالت تصويرسازی بسیار زياد است.
وی ادامه داد: در اين مس��یر كسانی هس��تند كه به طور كامل 
مخالف نش��ان دادن چهره معصومین هس��تند و اين استدالل 
را دارند كه چ��ون پیامبر دو يادگار قرآن و عت��رت را برای ما به 
جا گذاشته است، نبايد چیز ديگری را به آن اضافه كنیم. اينها 

می گويند ممكن است تصوير ذهنی كودك با آن تصوير انطباق 
نداشته باش��د و قداست معصومین خدش��ه دار شود. بخشی از 
فقها هم به همین دلیل حكمی را توصیه نكرده اند. برخی ديگر 
می گوين��د ما اگر بدانی��م هتك حرمتی به معصوم نمی ش��ود، 
مشكلی با تصويرسازی نداريم، اما نقطه مقابل اينها می گويند 
كشیدن تصوير معصومین مشكلی ندارد و با تكنولوژی جديد 

می توانیم تصوير درستی از معصومین نشان دهیم.
وی گفت: ما در دنیای سینما و تلويزيون سیر مختلفی از تصويرگری 
چهره معصومین را ديده ايم. در س��ريال امام علی)ع( هیچ صدا و 
تصويری از معصوم در فیلم وجود ندارد. در سريال امام رضا)ع( صدا 
و چهره ای نورانی از حضرت را به مخاطب نشان دادند. در سريال 
حضرت مسیح و حضرت يوسف به وضوح صدا و تصوير كامل وجود 
داشت. برخی از فقها حكم اس��تحباب را برای به تصوير كشیدن 
چهره معصومین داده اند و معتقدند كه نشان دادن چهره معصوم به 

مخاطب كمك می كند تا ارتباط بهتری با او برقرار كند.

در رونمايی از كتاب »تا خمينی شهر« عنوان شد

حاج عبدا... والی، الگويی برای همه حركت های جهادی

مث�ل خيل�ی از حركت ه�ای جه�ادی ام�روزی، در مناط�ق 
مختلف كش�ور كاره�ای عمرانی می كردي�م، ام�ا االن تمركزمان 
كام�اًل روی كاره�ای فرهنگی اس�ت و حرك�ت مس�تمری داريم.

حسن اديب زاده، مديرمسئول مؤسسه ايمان جهادی با بیان اين مطلب 
در رونمايی از دومین جلد از كتاب »تا خمینی شهر« گفت: موضوعی كه 
باعث شد اردوهای جهادی را تشكیالتی تر ببینیم، مؤسسه تشكیل دهیم 
و وارد كارهای جدی تر فرهنگی شويم، سفارش حاج آقا والی بود. يكی 
از توصیه های مهم ايشان اين بود كه اين كار را محكم بچسبیم و جدی 
بگیريم و به عنوان كار جنبی به آن نگاه نكنیم. اين باعث شد مؤسسه ما 
ش��كل جدی بگیرد. وی افزود:  اولین كار فرهنگی و قلمی ما همین كار 
خمینی شهر« بود. از سال 85 تحقیقات را شروع كرديم و سه سال  »تا
بعد، جلد اول كتاب چاپ ش��د كه اولین كار انتشاراتی ما بود. زمانی كه 
مؤسسه ش��كل گرفت، مثل خیلی از حركت های جهادی امروزی، در 
مناطق مختلف كش��ور كارهای عمرانی می كرديم، اما االن تمركزمان 

كاماًل روی كارهای فرهنگی است و حركت مستمری داريم. 

اديب زاده اضافه كرد: بشاگرد روستا نیس��ت. منطقه وسیعی به اندازه 
اس��تان قم اس��ت. زمانی كه حاج آقا والی وارد منطقه ش��د، بشاگرد 
900روستای بس��یار پراكنده و كم جمعیت داش��ت. اين روستاها به 
آبادانی نسبی رسیده اند. از لحاظ فرهنگی، بشاگرد گوهری است كه در 
ايران نظیر ندارد، به دلیل فطرت بسیار پاك و ايمان ذاتی مردم بشاگرد 
كه از قديم داشته و اين ايمان را با زحمت حفظ كرده اند، حركت توسعه 
عمرانی اين منطق��ه را فكری فرهنگی پیش برده، ب��ه طوری كه االن 
نمودهای مذهبی و انقالبی بشاگرد واضح است. وی با بیان اينكه اولین 
ويژگی شخصیتی آقای والی معنويت است، افزود: ايشان در كنار كار 
اهل تهجد و عبادت بود. اين باعث  می شد همه را جذب خودش كند. 
جذب به ايشان هم معادل با جذب به بشاگرد بود. ايشان به شدت فراری 

از شهرت و به دنبال گمنامی بود. 
اديب زاده اضافه كرد: ما در انتخاب سبك اين كتاب دنبال اين بوديم، 
كاری جامع درباره ايشان انجام شود و آنچه بايد در تاريخ از ايشان بماند. 
بعداً می شود از روی اين كتاب، كتاب كودك و رمان تولید كرد و مستند 
ساخت. ما برای اين كار سبك تاريخ شفاهی را انتخاب كرديم و حدود 
400ساعت از حدود 250 نفر مصاحبه گرفته ايم و سعی كرديم نقطه ای 
از كارهای اساسی ايشان در بش��اگرد پنهان نماند. وی افزود: جلد اول 
كه منتشر شد، زمانی بود كه ايشان كاماًل گمنام بود و دو، سه سال برای 
كتاب تبلیغ كرديم. اين باعث شد گروه های جهادی و ديگران با ايشان 
آشنا شوند. بعد از چاپ جلد اول، ايشان به الگو برای همه حركت های 
جهادی تبديل شدند، حتی كسانی كه با انقالب و نظام زاويه داشتند 
با اين كتاب كاماًل ارتباط گرفتند. آنها اين كتاب را كارنامه درخش��ان 

انقالب می ديدند و بر نگاهشان بر امام و رهبر تأثیر می گذاشت.

خبر

نظر مرتضي سرهنگي درباره نمايشگاه كتاب 
 ازدحام وقتي خوب است

كه همراه با خريد كتاب باشد
ازدح�ام در شبس�تان نمايش�گاه در ش�رايطي خ�وب اس�ت ك�ه 
هم�راه ب�ا خريد و ش�ناخت باش�د. م�ن فك�ر مي كن�م ارتباط ناش�ر 
با م�ردم حت�ي اگر ب�ه نازك�ي يک ن�خ ه�م باش�د، بايد حفظ ش�ود. 
مرتضي سرهنگي نويسنده، روزنامه نگار و پژوهشگر ادبیات دفاع مقدس  با بیان 
اين مطلب درباره برگزاري نمايشگاه كتاب پس از دو سال وقفه گفت: اين وقفه 
دوساله به صورت طبیعي باعث شكاف، بین ناشران و مخاطبان شد، اما اين شكاف 
دائمي نخواهد بود و با حضور مردم و برگزاري مستمر نمايشگاه در سال هاي آينده 
پر خواهد شد. اين نويسنده درباره همزماني برگزار شدن نمايشگاه حضوري و 
مجازي اظهار داشت: با اين امكان نمايشگاه مي تواند از دو سمت با مردم ارتباط 
برقرار كند و مشكل بسیاري از مردم در استان ها را كه حضور در نمايشگاه برايشان 
مقرون به صرفه نیست هم حل خواهد كرد. مسئله مهم ديگر، اينكه تا جايي كه 
امكان دارد بین مردم و ناشران ارتباط برقرار كنیم. ازدحام در شبستان نمايشگاه 
در شرايطي خوب است كه همراه با خريد و شناخت باشد. من فكر مي كنم ارتباط 
ناش��ر با مردم حتي اگر به نازكي يك نخ هم باشد، بايد حفظ شود. سرهنگي با 
اشاره به گستردگي كتاب ها و ناشرهاي حوزه دفاع مقدس در نمايشگاه امسال 
نیز عنوان كرد: اين گستردگي بايد عمیق باشد، اگر ما بتوانیم براي ادبیات جنگ 
كتاب هاي خوبي منتشر كنیم، اتفاق بسیار خوبي رخ داده است. اين روزها شاهد 

آثار خوب پراكنده  و كم تعدادي در اين حوزه هستیم.

نشر


