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معصومه طاهري

ي وفرهنگيصبحايران
روزنامه سياسي،اجتماع 

تخريب هويت فرهنگي قم
با «مال»ها

قم مركز شيعيان جهان اس��ت؛ شهري مذهبي و مهاجرپذير
كه س��االنه جمعيت زي��ادي از داخل و خارج از كش��ور براي
زيارت حرم مطه��ر حضرت فاطمه معصوم��ه(س) راهي اين
شهر ميشوند ،به خصوص نوشيعههاي غيرايراني كه بسياري
با شرايط خيلي سخت و مش��كالت متعددي (به دليل تغيير
دين و طرد شدن از طرف خانوادهها) مواجه هستند ،به قم سفر
ميكنند تا در بستري مناسب معارف اهل بيت (ع) را بياموزند،
براي همين اين ش��هر را به عنوان مأمن ميشناسند ،شهري
كه مأم��ن و مأواي مهاجريني اس��ت كه حقيقت ناب اس�لام
شيعي را دريافتهاند و از كشورهاي خود و بعضاً موقعيتهاي
خوب اجتماعي و اقتصادي كه داشتهاند ،دل كندهاند تا فضاي
معنوي قم را بچشند و سيراب شوند ،بنابراين اين رسالت ما را
به عنوان انصار ميزبان بيشتر و حساستر ميكند ،اما متأسفانه
وقوع برخي اتفاقات در اين شهر مذهبي جاي تعجب دارد ،از
جمله معماري موجود در قم وقتي وارد شهر ميشويم ،نهتنها
هويت مذهبي ندارد ،بلكه گاه سايه سنگين معماري رومي و
غيرايراني جلوه ميكند كه زيبنده اين شهر با آن قدمت اصيل
ديني و مذهبي نيست.
قم البته شهري اس��ت بياباني كه به دليل نداشتن آب شيرين
از فضاي سبز كمي برخوردار اس��ت ،با وجود اين ،بسياري به
عش��ق معارف اهل بيت و همس��ايگي خواهر ام��ام به آن نقل
مكان كردهاند و اين مش��كالت برايش��ان كمتر اهميت دارد،
اما چه بايد كرد كه سرمايهداري به اين شهر مذهبي هم رحم
نكرده و فارغ از معماري ناهمگون شهري ،اتفاقات ديگري نيز
در اين مكان مقدس در حال وقوع اس��ت و «س��راي ايراني»
يكي از مهمترين اين اتفاقات است؛ مجموعهاي كه تبليغاتش
شبكههاي صداوسيما و رسانههاي مختلف را پر كردهاست و به
مدد تكنيكهاي تبليغاتي و تأثيرگذاري بر مخاطب ،به يكي از
مهمترين مراكز خريد كش��ور تبديل شدهاست .زنگ خطري
كه متأسفانه باعث تخريب بس��ياري از نمادهاي قم شدهاست
و مهمترين آن مفهوم حجاب است ،هر چند اخيرا ً اقداماتي از
سوي مديريت اين مجموعه در بحث حجاب صورت گرفتهاست
اما اص ً
ال كافي نيس��ت و نمودي ندارد و همين باعث اعتراضات
زيادي از سوي مردم متدين و مذهبي قم شدهاست .از سويي در
تبليغات اين مجموعه آنقدر كه تجمالت و مصرفگرايي پررنگ
اس��ت ،هيچ بانوي چادري در آگهيهاي ش��هري و تلويزيوني
ديده نميشود و اين شايسته شهر قم نيست .يكي ديگر از وجوه
تخريب فرهنگي اين مجموعه ،نوع بيان و چگونگي تبليغات آن
است كه فقط ايرانيان را مخاطب قرار ميدهد ،در حالي كه قم
را بايد شهري بينالمللي دانست .همانطور كه تمام ارزشهاي
آن در ارزشهاي ش��يعي و اسالمي خالصه میش��ود و مانند
آهنربايي مس��تبصرين را جذب ميكند .چيزي كه اگر از قم
گرفته شود ،اين شهر هويت خود را از دست ميدهد ،اما شاهديم
كه عمدا ً يا س��هوا ً مدام در تبليغات از ايران��ي بودن مجموعه و
خريداران گفته ميشود ،حتي در بنرها و بيلبوردهاي شهري
به خصوص در خود شهر قم اشارهاي به جامعه مهاجران شيعه
نميشود .در واقع نژاد در اين تبليغات پررنگ است و نوع بشر كه
اسالم بر آن تأكيد دارد ،محلي از اعراب ندارد و همين تعجب و
حس غربت نوشيعههاي مهمان را در اين شهر برانگيختهاست؛
چنانکه چندي پيش در جمع دوستان نوشيعه وقتي صحبت از
تبليغات رسانهها و تأثيرگذاري آنها شد ،خيلي گاليه داشتند
كه چرا جامعه مهاجران شيعه نمودي در رسانهها و تبليغات قم
ندارند و اين ظرفيت ناديده گرفتهميشود .مگر نه اينكه ايران
امالقراي جهان اسالم است و بايد به عنوان مركز تشيع جهان و
امت واحده اسالمي عمل كند؟!
قم جمعيت زيادي از س��اكنان نوش��يعه را ميزباني ميكند و
درست نيس��ت حس غربت و بيگانه بودن را در وجود افرادي
كه كيلومترها از كشور و سرزمين خود به عشق اسالم و معارف
اهلبيت (ع) مهاجرت كردهاند ،ايجاد كنيم.
خبر

تشييع پيكر
مادر ژاپني شهيد «محمد بابايي»

پيكر «كونيكو يامامورا» مادر ژاپني شهيد «محمد بابايي»
امروز از مقابل مسجد انصار خيابان پنجم نيروهوايي تهران
تشييع ميشود.

به گزارش «جوان» ،مراسم تشييع پيكر سبا بابايي (كونيكو
يامامورا) مادر ژاپني ش��هيد «محمد بابايي» امروز يكشنبه
12تير از س��اعت  ۱۰صبح از مقابل مسجد انصارالحسين(ع)
در خيابان پنجم نيرو هوايي برگزار خواهد ش��د .سپس پيكر
اين مادر شهيد پس از تشييع ،در قطعه  ۴۵بهشت زهرا(س)
به خاك سپرده خواهد شد .س��با بابايي كه از چندي قبل به
علت ضايعه تنفسي در بيمارستان خاتماالنبيا بستري بود ،روز
جمعه به فرزند شهيدش پيوست.
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گفت وگوي«جوان» با سخنگوي ستاد امر به معروف و نهي از منكر كشور

هزينه قبحشكني فرهنگي را باال ميبريم
بهرغم قول مدير شركت سازنده کلیپ تبلیغ بستنی ،متوجه شديم نهتنها آن كليپ حذف نشده بلكه كليپ دومي هم
توليد و منتشر شد ه است .اين اقدام دهنكجي به حساب ميآمد و جايي براي توجيه نداشت

محمدصادق عابديني

برخ�ورد ج�دي و ايج�اد هزينه ب�اال براي
قبحش�كني برخ�ي از ش�ركتها در توليد
آگهيهاي تبليغاتي ميتواند نقش بازدارنده
در تك�رار اي�ن اعم�ال از س�وي ديگ�ران
داشتهباش�د .در پي اعالم جرم ستاد امر به
معروفونهيازمنكرعليهيكيازشركتهاي
بزرگ توليدكنن�ده محصوالت لبني ،در پي
انتش�ار كليپهاي تبليغاتي قبحشكنانه از
سوي آن ش�ركت ،حجتاالسالم سيدعلي
خانمحمدي ،سخنگوي ستاد امر به معروف
و نهي از منك�ر در گف�ت و گو ب�ا «جوان»،
توضيحات�ي را در خص�وص ورود جدي اين
س�تاد به مبارزه با قبحش�كني در تبليغات
تجاري ش�ركتها ارائ�ه داد و عن�وان كرد
درصدديم هزينه اين رفتاره�ا را كه ممكن
اس�ت با ه�دف تبليغ�ات و برند ك�ردن در
اف�كار عمومي ص�ورت بگيرد ،ب�اال ببريم.

روزگذشته،خبريازسويستادامربه
معروف و نهي منكر در خصوص اعالم
جرم عليه ش�ركت دومينو ،به دليل
پخ�ش كليپ تبليغاتي اين ش�ركت
منتشر شد ،اين اتفاق براي نخستين
بار رخ دادهاس�ت ،چرا س�تاد امر به
معروف و نهي از منكر به اين مس�ئله
ورود كردهاست؟
پس از انتشار كليپ تبليغاتي اين شركت براي
تبليغ بس��تني كه در آن از يك خانم اس��تفاده
شدهاس��ت ،تماسهاي متعدد مردمي با ستاد
امر به معروف و نهي از منكر شد و مردم خواستار
برخورد با اين آگهي ش��دند .اي��ن تماسها از
كانالهاي مختلف با س��تاد ادامه داش��ت و در
خواستها براي برخورد شديد با آن شركت بود.
ش�ما در مقابل اين درخواستها چه
اقدامي انجام داديد؟
ما ابتدا از مديران آن ش��ركت دعوت كرديم كه
به س��تاد بيايند .نيت ما تذكر لس��اني بود و در
جلسهاي كه با حضور رئيس شركت لبني برگزار
شد ،نسبت به اس��تفاده ابزاري زنان و توجه به
جنبههاي جنسي در آگهي به آنها تذكر دادهشد.
در همين جلسه كه ويدئوي آن ضبط شدهاست،

رئیس صدا و سیما که عضو
ش��ورای ام��ر به مع��روف و
نه��ی از منک��ر اس��ت در این
جلس��ات ش��رکت نمیکند!
مدير ش��ركت و مس��ئول تبليغات آن از اقدام
انجام ش��ده ابراز ندامت كردند و قول همكاري
دادند .رئيس اين شركت لبني در همان جلسه
گفت كه ساالنه نزديك به  700ميليارد تومان
هزينه تبليغات دارند و ما از آنها خواستيم كه در
تبليغات خود به زندگي اسالمي و ايراني و حتي
بحثهاي جمعيتي توجه كنند.
اين جلسه براي چه زماني بود؟
حدود شش يا هفت ماه پيش.
پس چرا تذكر لس�اني س�تاد امر به
معروف و نهي از منكر در نهايت منجر
به شكايت شد؟
به رغم قول مدير ش��ركت ،متوجه ش��ديم كه
نهتنها آن كليپ حذف نشدهاست ،بلكه كليپ
دومي هم توليد و منتش��ر شدهاست .اين اقدام
كه دهنكجي به حس��اب ميآمد و جايي براي
توجيه نداش��ت .به همين دليل م��ا به صورت
رسمي از دادستان خواستيم كه پرونده قضايي
تشكيل شود .وقتي رئيس ش��ركت قول داده و
عمل نكرده و حتي پررنگت��ر به كار خود ادامه
داده بايد جلوي آنها ايستاد تا بدانند با قبحشكني
برخورد خواهد شد.
شكايت تا كجا ادامه خواهد داشت؟
ما به بخش حقوقي ستاد امر به معروف و نهي از
منكر گفتهايم كه همه اقدامات حقوقي الزم را
دنبال كند و حتي اگر الزم باشد به رياست محترم
قوه قضائيه نامه زده شود تا كار به نتيجه برسد.
اينگونه آگهيهاي تبليغات��ي ،در واقع تضييع
حقوق بانوان و پايين نش��ان دادن ظرفيتهاي
زنان در حد اس��تفاده تبليغاتي ب��راي مقاصد
تجاري اس��ت .اگر چه برخيها عامدانه و براي
برندس��ازي به دنبال اي��ن كار ميروند و تالش
ميكنند تا ديده شدن يك برند ،بتوانند آن را با
قيمت باالتر بفروشند.

به مس�ئله برندسازي اش�اره كرديد
و هزينه بااليي كه يك ش�ركت براي
تبليغات ميكند ،ب�ه نظرتان همين
اعالم جرم عليه آن كليپ و ش�ركت
سازندهباعثديدهشدنمجددوكمك
به هدف تجاري آن شركت نميشود؟
ميش��ود گفت بله اين كار باع��ث ايجاد توجه
خواهد ش��د و عدهاي دوباره آن كليپ را تماشا
خواهند كرد ،اما اعالم جرم عليه آن شركت باعث
ميشود هزينه قبحشكني باال برود .االن در فضاي
تبليغاتي فضايي ايجاد شده كه اگر به يك شركت
بگوييم چرا چنين تبليغي را ساختي ،ميگويند
چون قبل از ما فالني ساختهبود .اعالم جرم عليه
آن شركت جنبه بازدارنده دارد ،مانند كاري كه
دادستاني ميكند و اسامي برخي از مجرمان را
منتش��ر ميكند تا ديگران بدانند قانونشكني
تبعات خود را دارد.
فرض كنيم كه اعالم ش�كايت از آن
شركت لبني با اعالم جريمه به اتمام
برس�د ،به نظرت�ان چني�ن احكامي
ميتواند بازدارنده باشد؟
دادستاني در زمينه جرائم ميتواند متناسب با
جرم ،حكمي در نظر بگيرد كه براي آن شركت
تكرار جرم را س��خت و هزين��هدار بكند ،مث ً
ال
ميتوان يك س��ال ممنوعيت تبليغات را براي
آنها در نظر گرفت تا ديگر چنين قبحش��كني
انجام ندهند.
در بحث فرهنگس�ازي ،اين امكان
وجود دارد كه س�تاد امر به معروف و
نهي از منكر ورود جديتري داش�ته
باشد؟
فرهنگسازي نياز به ابزار دارد .هم اكنون ابراز
اين كار در دست صداوسيماست ،اين سازمان
حتي كار نظارت بر ش��بكه نماي��ش خانگي را
بر عهده گرفتهاس��ت ،ولي رئيس صدا و سيما
كه عضو ش��وراي امر به معروف و نهي از منكر
است ،در جلسات شورا شركت نميكند! وقتي
صدا و س��يما چنين رفتاري دارد ،چه انتظاري
ميت��وان از آنه��ا داش��ت؟ بايد به ع��ده و عده
س��تاد امر به معروف و نهي از منك��ر نگاه كرد.
انتظاراتي كه امروز از س��تاد م��يرود ،وظايف
قانوني ديگر دستگاههاس��ت ،ما تالش خود را
در زمينه فرهنگس��ازي انجام ميدهيم .براي
نمونه جلس��اتي با مديران مترو تهران داشتيم
و از آنها خواستيم در تبليغات محيطي به جاي
پخش آگهي ش��امپو ،پفك و چيپس ،جمالت
زيبا در فضاهاي موجود در مترو استفاده كنند.
اعالم آمادگي هم كرديم ك��ه بانكي از احاديث
زيبا و كوتاه را در اختيارش��ان ق��رار دهيم ،آنها
هم اس��تقبال كردهاند .در خصوص تاكسيراني
هم اكنون ش��ايد نزديك به  600هزار تاكسي
در تهران باشد ،اگر پش��ت هر كدام يك جمله
زيبا نوشته شود ،مردم ناخودآگاه در طول روز با
مطالعه آنها انگار يك كتاب خواندهاند! ما حتي
طرح دادهايم كه در سايهبان تاكسيها هم از اين
جمالت استفاده شود؛ يعني سايهبانهايي زيبا
طراحي و در اختيار تاكسيها قرار داده شود.
کوتاه

تلویزیون

وقتی اسکار ياركشي بینالمللی میکند
مصطفي شاهكرمي

حكمت

امیر جدیدی به عضويت در شاخه بازیگری اسکار انتخاب شد

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار طبق روال هر ساله،
امسال نیز  ۳۹۷هنرمند و فعال عرصه سینما از بين هنرمندان
كش�ورهاي مختلف جهان را به عضویت دع�وت کرد كه امیر
جدیدی،بازیگرایرانیدرشاخهبازیگریاینفهرستقرارگرفت.

اسكار با جذب هنرمندان كشورهاي مختلف از يك طرف به دنبال
باال بردن تعداد مخاطبانش از سوی ملیتهای مختلف است که
این سالها به شدت رو به کاهش گذاش��ته و از سوي ديگر مايل
به ايجاد يك ارتش چندمليتي هنرمن��دان از بين نژادها و اديان
مختلف سراسر جهان براي تقويت هژمون فرهنگ غربی است .امیر
جدیدی که سال گذشته با فیلم «قهرمان» حضور موفقی در عرصه
بینالمللی داشت ،نخستین بازیگر مرد ایرانی است که به عضویت
آکادمی اسکار درمیآید .پيش از جديدي چند نفر از فيلمسازان
و بازيگران زن سينماي كشورمان در شاخه كارگرداني و بازیگری
به عضویت آکادمی درآمدهاند كه يكي از مشهورترين آنها عباس
کیارستمی است كه برای عضویت در شاخه کارگردانی آکادمی
اس��کار دعوت ش��ده بود ،اما چهار روز بعد از اين دعوت در س��ن
۷۶سالگی از دنیا رفت .واقعيت اين است كه آكادمي اسكار يكي از
بزمهاي سينمايي است كه در خدمت سياستهاي امريكا و هاليوود
است و در آن به آثاري كه در راستاي تأمين اهداف و منافع سياسي
آنها حركت كنند ،جايزه ميدهد و آن آثار را در جهان برجس��ته
ميكند .مدعاي سياسيكاري دس��تاندركاران اين آكادمي در
اهداي جوايز اص ً
ال نكته پنهاني نيست ،چه اينكه طي ساليان اخير
با دادن اين جايزه به آثاری چون «آرگو» اين رويكرد را ثابت کرده

نما | حسین کشتکار

است« .سینمای هالیوود همیشه خود را مظهر خیر و سفیدی و
دیگران را مظهر شر و سیاهی قلمداد میکند» و «پیروزی علوم
تجربی و نظریهها و برداشتهای علمی با تکیه بر نسبیگرایی»،
در این آثار مش��هود اس��ت .جو ناامنی و اضطراب و وحشت ترور
که مقدمهای برای پذیرش قدرت برتر و حاکمیت مشت آهنين
امريكاييها در مواجهه با آنهاست در فیلمهای هالیوودی رویکرد
قابل توجهی است« .انبوهسازی ،تکرار و استمرار هدفمند» و نیز
«برنامهری��زی درازمدت راهب��ردي» و «جهتدهی و حاکمیت
سیاستهای فرهنگی بر جریان اقتصاد» از جمله رویکردهای دیگر
اسکار است که نگاه بینالمللی و جهانی آن را نشان میدهد .اين
آكادمي در سالهاي اخير جذابيتهاي گذشته را براي بسياري از
مخاطبان جهانياش ندارد تا جايي كه تعداد زيادي از بينندگان و
مخاطبانش در سراسر دنيا را از دست داده و با عضوگيري هر ساله
از بين هنرمندان كشورهاي مختلف از نژادها ،اديان و فرهنگهاي
متفاوت به نوعي در حال ياركشي و سربازگيري است.

رونمايي از اولين تصوير بازيگر نقش «سلمان فارسي»

همزمان ب�ا آغ�از تصويربرداري
مجموع�ه تلويزيون�ي «س�لمان
فارسي» در شهرك دفاع مقدس ،از
تصوير عليرضا شجاع نوري ،بازيگر
نقش سلمان فارسي رونمايي شد.

به گزارش «جوان» به نقل از روابط
عمومي سيمافيلم ،همزمان با آغاز
تصويربرداري مجموعه تلويزيوني «سلمان فارسي» به كارگرداني داوود ميرباقري
در شهرك دفاع مقدس ،از تصوير عليرضا ش��جاع نوري بازيگر نقش سلمان فارسي
رونمايي شد .نقش سلمان فارسي را در اين پروژه سه بازيگر در سه مقطع «كودكي
و نوجواني»« ،جواني» و «ميانس��الي و پيري» ايفا ميكنند كه شجاعنوري در اين
سريال نقش دوران ميانسالي و پيري سلمانفارسي را بازي ميكند .تاكنون بيش از
۱۹قسمت از اين مجموعه تلويزيوني تصويربرداري و تدوين (اوليه) شدهاست.

كارگردان «دزدان خيابان جردن» درگذشت

وحي�د اسلامي منتق�د و
كارگردان س�ينما درگذش�ت.

به گزارش مهر ،وحيد اس�لامي
كارگردان ،منتق��د و روزنامهنگار
در شهرستان مرودشت و در سن
۴۴س��الگي به دليل ايست قلبي
درگذشت .اس�لامي پيش از اين
كارگردان��ي و نويس��ندگي فيلم
سينمايي «دزدان خيابان جردن» را برعهده داشت و مدتي بود كه به دليل بيماري در
شهرستان مرودشت زندگي ميكرد.

رویداد

نهضتی برای معرفی عظمت مباهله
بیش از  600اثر به جشنواره ادبی مباهله ارسال شده است

امسالبرایتکریمروزمباهلهبرنامههایمتعددیدرسطح
کشور ،بهخصوص شبکههای تلویزیونی داریم که یکی از
آنها پرداخت�ن برنامه عصر جدید به این موضوع اس�ت.

علی انسانی ،مداح اهل بیت(ع) با بیان این مطلب در نشست
خبری س��ومین دوره جش��نواره ادبی مباهله با اشاره به آیه
مباهله در قرآن گفت :مباهله ،عدل غدیر است .در روز غدیر،
دو معصوم حضور داشتند ،اما در روز مباهله پنج معصوم حضور
داشتند .یکی از اسقفها به نام ابوحارث به اسقفهای دیگر
گفت که اگر پیامبر(ص) نفرین کند ،یک نفر مسیحی روی
زمین نخواهد ماند ،بنابراین آنها جزیه را قبول کردند.
این شاعر و مداح اهل بیت(ع) با اشاره به اینکه روز مباهله با
این عظمت مغفول مانده بود ،تصریح کرد :چهار ،پنج سال
است که نهضتی راهاندازی کردهایم که از این عظمت گفته
شود .امسال الحمدهلل شبکههای تلویزیونی ،بهخصوص برنامه
عصر جدید ،علما و بزرگان همراهی بسیار خوبی داشتند و
جشن مباهله در شهرهای متعدد به همراه تبلیغات محیطی
بسیار برگزار خواهد شد.
وی در پای��ان س��خنان خ��ود اف��زود :در م��اه ذیالحجه
مناسبتهای دیگری مانند ازدواج حضرت زهرا(س) ،نزول
سوره هل اتی ،خاتمبخش��ی ،ماجرای حدیث کساء و ...نیز
وجود دارد که میتوان به آنها هم پرداخت.
محمود حبیبیکسبی ،دبیر اجرایی این جشنواره نیز در این
نشست اظهار داشت :دوره اول این جشنواره چهار سال پیش
برگزار شد و دوره دوم در ایام کرونا به صورت محدود و تنها با
معرفی نفرات برتر برگزار شد .انشاءاهلل امسال دوره سوم را با
فروکش کردن کرونا پررونقتر برگزار خواهیم کرد و اختتامیه
نیز به صورت حضوری خواهد بود.
تمدید فراخوان جشنواره تا  ۱۷تیرماه
وی با اش��اره به اینکه فراخوان جشنواره  ۴۵روز پیش اعالم
ش��د و تا  15تیرماه نیز ادامه دارد ،گفت :فراخوان را تا پایان
هفته ،یعنی  17تیرم��اه تمدید خواهیم کرد تا انش��اءاهلل
عالقهمندان بتوانند آثار خود را ارسال کنند .تاکنون بیش از
 ۶۰۰اثر به کنگره رسیده است.
حبیبیکسبی با اشاره به قالبهای در نظر گرفته شده برای
جشنواره گفت :این جشنواره در سه بخش منظوم یا همان
ادبیات کالس��یک ،ش��عر نو و نثر ادبی برگزار میش��ود که
عالقهمندان صرفاً باید آثار را از طریق پس��ت الکترونیک به
دبیرخانه ارسال کنند .در روز اختتامیه نیز که یک روز قبل
از مباهله یا مصادف با همان روز ،یعنی دوم مردادماه برگزار

میشود از پنج نفر از برگزیدگان تجلیل خواهد شد.
 ۵برگزیده در روز اختتامیه تجلیل میشوند
وی با اشاره به اینکه تاکنون  ۷۰درصد آثار رسیده در بخش
شعر کالسیک بوده است ،گفت :پنج نفر برگزیده از میان آثار
تمامی این سه بخش انتخاب میشوند که پیشبینی میکنیم
افراد بیشتری از حوزه شعر کالسیک باشند.
دبیر اجرایی سومین دوره جشنواره مباهله در پایان سخنان
خود با اشاره به اینکه امسال آثار برگزیده سه دوره جشنواره در
قالب یک مجلد منتشر خواهد شد ،اظهار داشت :موضوعاتی
مانند شعر عاشورایی ،غدیر ،نبوی ،رضوی و مبعث در طول
تاریخ مدنظر شاعران بوده و آثار متعددی در این زمینه تولید
شده اس��ت ،اما در زمینه مباهله که س��ند مستندی برای
اهلبیت(ع) در قرآن است ،آثار آنچنانی نداریم.
علی داوودی ،مس��ئول دفتر ش��عر حوزه هنری نی��ز در این
نشست با اشاره به اینکه اهل بیت(ع) به شعر و شاعران براساس
تاریخ توجه بس��یاری داش��تند ،گفت :بحث جشن و شادی
در مناسبتهای ما کمتر مورد توجه بوده است ،تا جایی که
برخی حتی تصور میکردند توجه به عزا در مناسبتها بیشتر
است .در صورتی که اینطور نیست ،یکی از روزهای مغفول در
مناسبتهای ما ،روز مباهله است که چند سالی میشود به
همت استاد انسانی ،نهضتی برای تکریم این روز به راه افتاده
است و این جشنواره نیز در همین راستا برگزار میشود.
وی اف��زود :وظیفه ح��وزه هنری ،حمای��ت و ترویج چنین
برنامههایی اس��ت که امس��ال برای اولین بار پ��ای کار این
برنامه آمدهایم .این جشنوارهها و فراخوانها مقدمهای برای
شکلگیری آثار بزرگ و فاخر در این موضوعات است.
داوودی در پایان خاطرنش��ان کرد :برای محرم و غدیر آثار
خوبی داریم ک��ه امیدواریم ب��رای مباهله نی��ز آثار خوبی
تولید شود.

ادبیات

به همراه جشن امضای اثر برگزار شد

رونمایی از کتاب«زالل» در مسجد جمکران
کتاب «زالل» ،روایت مستند زندگی عارف شهید «سیدرضا
پورموسوی» رونمایی شد.

درآیین رونمایی و جش��ن امضای کتاب «زالل» ،نوشته لیال
محمدی در مس��جد مقدس جمکران برگزار ش��د .سیدزمان
پورموس��وی در ابت��دای این مراس��م گفت :س��یدرضا زمان
شهادتش  ۲۲س��اله بود .دورانی که وارد این حاالت روحانی
شد۱۷ ،ساله بود و اطرافیان س��یدرضا متوجه حاالت روحی
ایش��ان ش��ده بودند .ورود س��یدرضا به جنگ با ش��رکت در
عملیات والفجر مقدماتی بود .آن زمان فقط  ۱۵س��ال داشت.
خصیصههای ش��هید در اولین عملیات نمایان شد؛ اعم از بعد
معنوی ،شجاعت و توجه خاص به امر جهاد و شهادت.
برادر شهید پورموسوی با اشاره به اینکه سیدرضا میگفت ،من
دو آرزو دارم ،افزود :برادرم همیشه میگفت ،من دو آرزو دارم،
به یکی رسیدهام و منتظر دومی هس��تم .ایشان در 66/8/12
دستنوشتهها و مکاشفات خود را تکمیل کرد و روی وسایلش
در کمد شخصی گذاشت .در تاریخ  66/8/21وصیتنامهاش را
نوشت و در تاریخ  ،67/01/03پس از سه ماه شهید شد .جالب
اینجاس��ت که دوران مقدس ،وعدههای الهی ایشان به اتمام
میرسد .من اولین نفری بودم که کمد شخصیاش را باز کردم
و مکاشفات ایشان را مشاهده کردم.
حجتاالسالم جوش��قانیان نیز در ادامه عنوان کرد :آنچه در
«زالل» آمده ،مشاهدات و مکتوبات این شهید واالمقام است.
کتاب تقریباً  590صفحه است ،ولی ویژگی خاص این کتاب و

وجه تمایزش با کتب دیگر در ارقام و استناد و دستنوشتههای
خود شهید در انتهای کتاب است که کتاب را خاص میکند.
ایشان در طول  22سال و با س��ن کمی که داشته ،راه خود را
با تبعیت از ولیامر خود گم نکرده و به س��مت قله هدف قدم
برداشته است .ایش��ان قله موانع را با تبعیت از امام فتح کرد و
تمام آنها را به راحتی پشت سر گذاشت.
وی ادامه داد :خیلی قابل ستایش اس��ت که این کتاب با این
محتوای غنی به لطف خداوند به چاپ رس��یده اس��ت .نسل
جوان ما تشنه داش��تن این نوع آثار اس��ت .از این کتاب باید
به عنوان یک منبع در زمینههای مختل��ف اعم از فیلم ،تئاتر،
چندرس��انهای و دیگر تریبونها و حت��ی در دهه محرم برای
تبلیغ اس��تفاده کرد .این کتاب عاش��ورای واقعی است .اینها
نسل حضرت قاسم هستند .شهادت ایشان حتی به درخواست
خودشان اتفاق افتاده ،همانطور که دوست داشتند.

