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تلویزیون

«پایتخت  »۴بهترین سریال از نگاه
مخاطبان جشنواره تلویزیونی جامجم

برن��دگان چهارمین جش��نواره جامجم در
بخشهای مختلف معرفی ش��دند .به گزارش
مه��ر ،در بخ��ش بهترین تهیهکننده س��ریال
تلویزیونی ،محمدرضا ش��فیعی برای س��ریال
«کیمی��ا» (ش��بکه دو) توانس��ت جای��زه این
بخ��ش را از آن خ��ود کند .همچنی��ن جایزه
بهترین کارگردانی سریال تلویزیونی به عزیزاهلل
حمیدنژاد برای س��ریال «چرخ فلک» (شبکه
یک) رسید و علیرضا طالبزاده ،نویسنده سریال
«چرخ فلک» نیز جایزه بهترین نویسندگی را
به دست آورد .اعالم جوایز بهترین بازیگر مرد
و زن س��ریالهای تلویزیونی دیگر بخش این
مراس��م بود که در آن فرها د آییش برای بازی
در  2س��ریال «دیوار به دیوار» و «پردهنشین»
برگزیده بهترین بازیگر مرد و بهناز جعفری برای
بازی در س��ریال «زیر پای مادر» برنده بهترین
بازیگر زن ش��دند .همچنین جایزه ویژه هیات
داوران برای فرهنگس��ازی به س��روش صحت
برای نویس��ندگی و کارگردانی «لیسانسهها»
تعلق گرف��ت .در ادامه جای��زه بخش بهترین
س��ریال از نگاه مخاطبان اعالم ش��د که در آن
«پایتخت  »۴به تهیهکنندگی الهام غفوری به
عنوان اثر برگزیده شایسته تقدیر شناخته شد.
معاونسیما:

دولتمردان با رسانه ملی
مهربانانهتربرخوردکنند

مرتض��ی میرباق��ری ،معاون
سیما در حاش��یه اختتامیه
جشنواره تلویزیونی جامجم
از دولتمردان خواست آستانه
تحمل خ��ود را باال ببرند .به
گزارش «وطن امروز» ،میرباقری در بخش��ی از
سخنان خود در جریان برگزاری اختتامیه این
دوره از جشنواره تلویزیونی جامجم با اشاره به
دولتمردان اظهار کرد :خط��اب به دولتمردان
(چه در قوه قضائیه ،مقننه و سایر نهادها که با
ط هستند) میخواهم بگویم
رسانه ملی در ارتبا 
که با رس��انه ملی مهربانانهتر برخورد کنند .ما
نیازمند این هستیم که آستانه تحمل مسؤوالن
افزایش پیدا کند و این مهم باعث بیشتر شدن
آستانه صبر در جامعه خواهد شد و همکاران ما
در برنامهسازی اگر بخواهند اینها را در آثارشان
بی��ان کنند دیگر دچار مش��کل نمیش��وند.
میرباقری در ادامه بیان داش��ت :هرچند زمان
تصویب بودجهای که برای صداوسیما اختصاص
یافته گذش��ته اما تقاضایی داریم آن هم اینکه
همان بودجه ناکافی را که به سازمان صداوسیما
اختص��اص پیدا میکند بموقع ب��ه ما بدهند.
مس��لماً این تأثیرگذاری در سایر سطوح دیده
خواهد شد و ما را کمک خواهد کرد .حتی اگر
ای��ن بودجه در پایان س��ال به طور کامل به ما
پرداخت شود باز هم فایدهای ندارد ،چرا که ما
در طول س��ال به این بودج��ه احتیاج داریم تا
پروژههایمان با مشکل مواجه نشوند.
گیشه

ادامه یکهتازی «آینهبغل»
در گیشه سینماها

فیلمه��ای اک��ران ش��ده در
اس��فندماه با اقب��ال چندانی
مواجه نشدند و همچنان فیلم
کمدی ب��ا توج��ه مخاطبان
روبهرو میش��ود .ب��ه گزارش
فارس ،در هفته گذشته همچنان کمدیها با اقبال
بهتری مواجه ش��دند و فیلم «بدون تاریخ بدون
امضا» با فروش هفتگی  800میلیون تومانی در
رتبه اول جدول فروش هفتگی قرار گرفت .احمد
مختاری ،مدیر دفت��ر پخش هدایت فیلم درباره
فروش فیلمهای این دفتر گفت :فیلم سینمایی
«اس��رافیل» در کل به رقم فروش  504میلیون
تومان دست پیدا کرد و فیلم سینمایی «کمدی
انس��انی» نی��ز در مجموع  844میلی��ون تومان
فروخت .علی س��رتیپی ،مدیرعامل دفتر پخش
فیلمیران درباره فروش فیلمهای این دفتر گفت:
فروش فیلم «آینه بغ��ل» به فروش  20میلیارد
و  170میلیون تومان رس��ید .سرتیپی در ادامه
درباره فروش دیگر فیلمهای دفتر گفت :فروش
فیلم «بدون تاریخ ب��دون امضا» به  4میلیارد و
 20میلیون تومان و فیل��م «ما خیلی باحالیم»
به فروش یکمیلیارد و  290هزار تومان رس��ید.
بنا بر این گزارش ،فروش فیلم «بلوک  9خروجی
 »2به فروش  25میلیون تومان ،فیلم «دعوتنامه»
به ف��روش  26میلی��ون تومان ،فیل��م «هاری»
ب��ه فروش  290میلیون توم��ان ،فیلم «من یک
ایرانیام»  20میلیون تومان ،فیلم «شاخ کرگدن»
به فروش  30میلیون تومان و فیلم «پل خواب»
به فروش  809میلیون تومان رسید.

وطن امروز

گفتوگوی «وطنامروز» با تورج کالنتری ،کارگردان مستند «خفه خون»

نقد عدالتخواهانه مأیوسکننده نیست

این ش��د که مردم بروند اعتراضات خودشان را در
نماز جمعه عنوان و ائمه جمعه حمایت کنند .بعد از
تولید این مستند ،وزیر اقتصاد مجبور به پاسخگویی
در مجلس ش��د و رئیس س��ازمان بازرسی به این
واگذاری واکنش نش��ان داد و اع�لام تخلف کرد.
اینها نش��ان میدهد که از سویی سیستم و جامعه
مأیوس نشده ،یعنی همه پای کار آمدند؛ نماینده
مجلس مطالبه کرده ،سازمان بازرسی واکنش نشان
داده ،مردم اعتراضاتش��ان را بی��ان کردند و خود
کارگران آلومینیوم المهدی گروه تش��کیل دادند.
آنها در برههای میترس��یدند حتی یک نفرش��ان
گفتوگو کند ام��ا االن گروههای هزار نفری برای
مطالباتشان تشکیل میدهند .صاحب این کارخانه
و خریدار یک مقدار خودش را جمع کرد نسبت به
برخوردی که با کارگران داشت .این نشان میدهد
که تبعاتش یأسآور نبوده بلکه سازنده بوده است.
بح��ث دیگر این اس��ت که باید ببینی��م ما در چه
فضایی نقدمان را عنوان کردهایم ،آیا من کارشناس
خارجی آوردهام تا در رابطه با مسأله صحبت کند یا
معان��د با نظام را آوردهام تا اظهارنظر کند؟ نه اتفاقا
من آقای احمد توکلی ،نماینده مجلس و کاندیدای
ریاستجمهوری این کش��ور را آوردهام در رابطه با
این قضیه بحث کارشناسی و نه ژورنالیستی انجام
داده است .مسأله دیگر اینکه واقعا اگر یک چیزی
سیاه است اگر ما بیایم بگوییم سفید است نهتنها
بالهت ما را نش��ان داده بلکه ب��ه جری کردن این
آدمه��ا کمک میکند .اتفاقا در خیل��ی از موارد از
دل همین نشان دادن زشتیهاست که مردم آگاه
میشوند و حقوق خودشان را مطالبه میکنند.

محس�ن ش�همیرزادی :امروزه که عمده رسانهها
تماموقت در خدمت س��رگرم ک��ردن مخاطبان و
تخدیر آنها هستند ،سخن گفتن از عدالت اجتماعی
کار آسانی نیست؛ مقولهای که رهبر انقالب از آن به
عنوان یکی از عقبماندگیهای کشور یاد کردهاند
ام��ا همواره ای��ن موضوع حیاتی در رس��انههای
مختلف ذب��ح میش��ود .بیعدالت��ی اجتماعی از
سویی دس��تمایه طنزهای سخیفی میشود که با
«پایان خوش» صورت مس��اله را پ��اک کرده و در
سوی دیگر س��وژه خلق آثاری کثیف ،یأسآلود و
اغراقآمیز میشود که تنها عایدیشان برانگیختن
اشک بیننده و مجوز ورود به جشنوارههای خارجی
است .مستند «خفهخون» اما نه به لباس سیاهنمایی
آلوده ش��ده و نه قصدش س��رگرم کردن مخاطب
است .این مستند دغدغهمند سراغ فرآیند پرعیب
و نقص خصوصیس��ازی در ای��ران میرود .روایتی
عدالتمح��ور از همپیمانی دولت و س��رمایهداری
که تبعاتش بر کارگران کارخانه آلومینیوم المهدی
ویران شده است .این مستند که با حمایت سازمان
اوج تولید ش��ده اس��ت ،تقریبا در هیچ دانشگاهی
اجازه اکران پیدا نکرد و تنها کاربران فضای مجازی
«خفهخون» را دس��ت به دس��ت منتشر کردند .با
تورج کالنتری ،کارگردان این مستند به گفتوگو
نشستیم که در ادامه میخوانید.
***
برای آشنایی بیشتر مخاطبان با فضای مستند،
بفرمایید چه شد که سمت این سوژه رفتید؟

حقیقت��ش این اس��ت که م��ا قب��ل از اینکه
کار را ش��روع کنی��م در رابطه با خصوصیس��ازی
تحقیق میکردی��م ،یعنی بررس��ی اینکه تجربه
خصوصیسازی در کشورهای مختلف و در کشور
خودمان چه روندی داش��ته است .اندکی که پیش
رفتیم با مساله آلومینیوم المهدی برخورد کردیم،
خبرگزاریها بخشی از اخبار مربوط به این موضوع
را پوش��ش داده بودند و دیدبان شفافیت و عدالت
هم گزارشهایی را منتش��ر کرده بود .منتها ما به
بندرعب��اس رفتیم تا از نزدیک ب��ا موضوع روبهرو
شویم و دیدیم که خیلی خوب است به جای اینکه
کلیت خصوصیس��ازی را در ایران بررسی کنیم،
مورد آلومینیوم المهدی را بررسی کنیم که تقریبا
میدانستیم چه اتفاقی در این واگذاری افتاده است.

یکی از نکتههای برجس�ته در مس�تند ،قصهای
است که از جانب کارگران روایت میشود ،یعنی به
پیامدهای اجتماعی یک تصمیم میپردازد .اما در
این مستند بازنمایی چندانی از مدیران و مسؤوالن
تصمیمگیرنده نداریم ،یعنی چند نما وجود دارد که
بیان میشود آنها اجازه گفتوگو نمیدهند و برخی
از فیلمهای جلساتشان پخش میشود .بهنظر شما
این برای مخاط�ب نوعی یکطرفه به قاضی رفتن
نمیتواندباشد؟

احس��اس میکنم بعضی جاها ای��ن رفتارهای
مدیریت��ی را میبینیم؛ اگر به فیلم ارجاع بدهیم و
گزارههای فرامتنی را هم در نظر نگیریم .به عنوان
مثال ،در جلسه هیأتمدیره میبینیم آن شخصی
که آمده این کارخانه را خریده است ،صحبتهایی
میکن��د و میگوید وزارت نیرو در حدی نیس��ت
ک��ه بتوان��د روبهروی ما بایس��تد ،آن ه��م با یک
لحن بیادبانهای این جمله را بیان میکند .کس��ی
ک��ه وزارت نی��رو را با آن همه تش��کیالت تحویل
نمیگی��رد ،چگونه میخواهد  4تا کارگر را تحویل
بگیرد؟ اصال دولت چگونه میتواند او را مجاب کند
که کارگران را تحویل بگیرد؟ ما را هم نپذیرفتند.
ما رفتیم با دوس��تانی که در ام��ر واگذاری دخیل

وارش گیالن�ی :س��ال 1333
ادبیات
خورش��یدی بود که دنیا صدای
گریه جواد را در خانه مردی از تبار روحانیون بزرگ
در همدان ش��نید ،خانهای که کودکی و نوجوانی
ج��واد را ب��ا دی��ن و معرفت و کت��اب درآمیخت.
ج��واد ،مردان دین را که به دیدار پدر میآمدند یا
با او همنشین میشدند ،میدید و سخنانشان را
میشنید و سلوک دینی و مبارزاتیشان را انتخاب
میکرد؛ انتخابی ک��ه با بصیرت بود ،چرا که او در
خانه بصیرت چشم به جهان گشوده بود ،خانه پدر.
جواد جوان میخواست این بصیرت و دانایی را
که از دین و مردان دینی کسب کرده بود ،به زبان
امروزیتر بهکار گیرد ،پس رفت تا داس��تاننویس
شود ،رفت تا همراه و همپای دوستان انقالب شود.
ن مردان حوزه هنری
پس از دور و نزدیک با نخستی 
نوپای سالهای اول انقالب همراه شد؛ حوزهای که
او را به سمت ش��عر سوق داد ،چرا که همداستان
شدن با شاعران حوزه آسانتر بود .پس او جان شعر
را در خود بیش��تر پرورش داد و دستی نامرئی برد
او را به آنجا که خاطرخواه خود بود؛ او به س��مت
شعر رفت و ش��عر در او سرریز شد.آشنایی جواد
ب��ا یاران حوزه هنری در بدو تاس��یس ،او را بیش
از پی��ش به انقالب و ادبی��ات انقالب متصل کرد،
خاصه که او خود از مردان خس��تگیناپذیر بود و
در همدان ش��بهای شعر بسیاری را برپا داشته و
انجمن میالد را پایگاهی برای شعر همدان و شعر
ایران برساخته بود ،پایگاهی که توانایی ناشرشدن

بودند صحب��ت کنیم اما آنها حاض��ر به گفتوگو
نمیش��دند .وقتی میگوییم مسؤول دولتی اینجا
آمده مدیر شده است ،خب! این یک عالمت سؤالی
ایجاد میکند در رابطه با خصوصیسازی .در قانون
خصوصیس��ازی داریم کسانی که در دستگاههای
نظارتی هس��تند نباید در این امر ذینفع باش��ند
ولی ما این تخل��ف را بهعینه میبینیم؛ این را هم
مستند کردیم و آن ش��خص مسؤول را در جلسه
هیأتمدیره نش��ان دادهایم .عوامل��ی که در بحث
واگذاریها باید ناظر باشند به عنوان ذینفعان در
این اتفاق حضور دارند و ما به اینها پرداختیم .حاال
اینکه آنها نیامدهاند جواب دهند بهنظرم مسأله ما
نیس��ت؛ مسأله آنهاس��ت ،آنها نخواس��تند به این
سؤالهایی که ما مطرح کردیم جواب دهند اگرنه
م��ا تا در کارخانه هم رفتیم و پیگیری کردیم ولی
دوستان حاضر نشدند جواب دهند.
پیامد پخش مستند برای شما چه بود؟

باید بگویم پیامدهایش خیلی خوب بود ،یعنی
ما ب��ا همه س��ختیهایی که تجربه
کردیم ،خیلی راضی هس��تیم چون
بعد از این مستند یک گفتمانی ایجاد
شد که ما از ائمه جمعه چه انتظاراتی
ش ائمه جمعه
داریم و چه وظایفی دو 
است و باید انجام دهد .میبینیم بعد
از این مستند مسأله نقد ائمه جمعه
مسأله بچهمذهبیها میشود .امروز
همه نسبت به ائمه جمعه مطالبه دارند ،باالخره در
شهرهای مختلف دارد مطالبهگری میشود ،مثال
یک زمانی وقتی کارگران میرفتند در نماز جمعه
اعتراض میکردند همه خاموششان میکردند اما
االن در خوزستان میبینیم که کارگر میرود شعار
میده��د و امامجمعه میگوید بقیه هم همراهی

کنند ،یعنی کال فضا عوض ش��ده است .من این
را برکت این مستند میبینم و خیلی از این اتفاق
خوشحالم .اما از سویی باید توجه داشت کسانی را
که میخواهند وارد این عرصه ش��وند و نقد کنند
نباید بترسانیم ،واقعا خدا کمک میکند و مشکل
خاص��ی پیش نمیآید ولی دوس��تان هم باالخره
واکنشهای خودش��ان را خواهند داشت .بهنظرم
اینها خیلی حاش��یه اس��ت ولی موضوع مهم این
اتفاق خوبی است که بهواسطه کارهایی همچون
این مس��تند در نمازهای جمعه بهوج��ود آمد و
آن ای��ن بود که اف��راد پذیرفتند در نماز جمعهها
یک حقوق��ی داریم که میتوانی��م مطالبه کنیم
بدون اینکه س��یاهنمایی کنیم یا اینکه بخواهیم
با بیبیس��ی یا ش��بکههای خارجی همصدایی
کنیم .این مطالبه داخلی خودمان اس��ت .از دیگر
نکات جالب مس��تند این است که در هیچ جایی
به آن اجازه اکران داده نشد .یعنی تقاضای زیادی
از دانش��گاههای کش��ور داش��تیم اما عمال هیچ
دانشگاهی اجازه اکران این مستند را
صادر نکرد .مثال در بندرعباس سالنی
را برای اکران این مس��تند هماهنگ
کرده بودند اما نگذاشتند اکران شود.
م��ا چنی��ن مش��کالتی را در اکران
داش��تیم .با این ح��ال ،امثال ما که
دستاندرکار عرصه فرهنگی هستیم،
نبایدبترسیم.

برخ�ی این مس�تند را س�یاهنمایی از وضعیت
جامعه میدانستد .شما مرز بین سیاهنمایی و نقد
عدالتطلبانه را چه میدانید؟

یک��ی از اثرات��ی که برای س��یاهنمایی قائلند،
مأیوسکننده بودن آن اس��ت .حاال بیاییم ببینیم
آیا این مس��تند جامعه را مأیوس کرد یا نتیجهاش

یادداشتی بر شعر و زندگی «جواد محقق»

مرد نستوه ادبیات

و ماهنام��ه درآوردن را در
خود ذخیره داشت ،انجمنی
که ش��اعران نامی همدان را
از پیش از انقالب تا س��الها
بع��د در خانهای گ��رد آورد و
میخواس��ت دنیا خانهش��ان
باش��د.جواد تحصیالت��ش را در هم��دان گذراند
و س��ال  58بهعن��وان دبیر ادبیات به اس��تخدام
آموزشوپرورش درآمد و سالها در مدارس شهری
و روستایی تدریس کرد .سال  66برای تدریس در
مدارس ایرانی خارج از کش��ور ،ابتدا به پاکس��تان
و س��پس به ترکیه رفت .پس از بازگش��ت ،سال
 69ب ه دلیل داش��تن تجربه معلمی -از دبستان تا
تربیت معلم -و نیز سابقه فعالیتهای فرهنگی و
مطبوعاتی ،به سردبیری ماهنامه رشد معلم انتخاب
ش��د و طی  13س��ال ،بیش از  110شماره آن را
منتشر کرد.محقق بعدها سردبیری ماهنامههای
رشد نوجوان و رشد کودک و فصلنامههای جوانه
و رش��د آموزش هنر را ه��م برعهده گرفت و دهها
ش��ماره از آنها را نیز مدیریت کرد .مدیریت جواد
محق��ق که حال ش��عر دیگر خان��ه روح و روان او
شده بود ،مدیریتی انقالبی بود و مصلحتاندیشی
نمیدانس��ت .پس همین امر ابتکارها را بیدار کرد

و او را در هدای��ت و کارآی��ی
انجمنها و مجالت ادبی تازه
و نوگ��را بار آورد .فعالیتهای
ای��ن م��رد خس��تگیناپذیر
عرصه ادبیات بسیار است ،از
دیگر فعالیته��ای فرهنگی
محق��ق ،میتوان به هم��کاری او با بی��ش از 80
مجله و روزنامه ،تأس��یس انجمن ادبی میالد که
نخس��تین انجمن ادبی استانی بعد از انقالب بود،
برگزاری دهها شب شعر و کنگره علمی -فرهنگی،
داوری جشنوارههای گوناگون کتاب و مطبوعات،
ویراس��تاری دهها عنوان کتاب و مجله ،مسؤولیت
صفحات ش��عر مجله کیهانبچهه��ا ،عضویت در
ش��ورای طرح و برنامه خانه روزنامهنگاران جوان،
عضویت در ش��ورای طرح و برنام��ه گنبد کبود،
نخس��تین روزنام��ه نوجوانان ای��ران ،عضویت در
ش��ورای ش��عر کانون پرورش فکری ک��ودکان و
نوجوانان ،دبیر علمی بیش از  10جش��نواره ملی
در حوزه ش��عر ،داستان ،کتاب و مطبوعات ،عضو
هیات علمی جایزه کتاب فصل ،داور دهها جشنواره
انتخاب کتاب و مطبوعات ،مدیرمسؤولی  7نشریه
ادواری ،عضویت در هیات مدیره و نایب رئیس��ی
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ،انجمن قلم

یکی از ویژگیهای برجسته این مستند ریتم قصه
و پیوند خوردن پیرنگهای داس�تان بود که باعث
میشد مخاطب برای دیدن مستند اشتیاق داشته
باشد .هرجا هم که ریتم کند میشود با جذابیتهای
موسیقایی و کاراکتر خواننده باعث میشود داستان
از ریت�م نیفتد .همچنین کاراکترهای این اثر عمق
دارن�د و مخاطب میتواند آنها را باور کند .به نوعی
میتوان گفت اثر ش�ما غی�ر از اینکه حرف مهمی
دارد ،مدیوم سینمای مستند را نیز بخوبی در نظر
گرفته اس�ت اما چرا در س�ینمای مستند اسلوب
حرفهای چندان جدی در نظر گرفته نمیشود؟

اصال من اگر ای��ن کار را انجام ندهم یعنی این
بودجهای را که از سمت تهیهکننده در اختیار من
قرار گرفته ،هدر دادهام .من هم اگر بخواهم مستند
بس��ازم باید یک روایت خ�لاق از اتفاقی که افتاده
است داشته باشم .اگر من هم صرفا بروم همین را
گزارش کنم و یک گزارش تلویزیونی بیاورم دیگر
آن تأثیری که االن ش��اهد هستیم ،روی مخاطب
نمیگذارد .باالخره ما داریم فیلم میسازیم و فیلم
را اگر برای کس��ی پخش میکنیم باید بنشیند تا
آخر ببیند .فیلم باید کشش داشته باشد تا در خالل
آن حرفهایم��ان را هم مطرح کنی��م .این کار از
قضا بس��یار دش��وار هم بود ،چون ما با پدیدهای از
لحاظ دراماتیک سخت روبهرو بودیم و باید مسائلی
همچون عدال��ت ،تبعیض و بیکاری را در مدیومی
هنری مطرح میکردیم.
ش�ما قصد تولید مس�تندی دیگر با موضوعات
مشابه را دارید؟

االن مش��غول کار روی چندین پروژه هستیم،
منتها تا وقتی که به مرحله تولید نرسد ،نمیتوان با
قطعیت گفت آن را خواهیم ساخت یا اینکه موضوع
دقیقش چیست .ممکن اس��ت سوژه درباره وزارت
نفت ،وزارت نیرو ،وزارت بهداش��ت و ...باش��د ،ولی
هنوز قطعی نشده است.
ایران و انجمن معلمان انشا اشاره کرد .سال  86در
نخستین دوره جشنواره استانی شعر دفاعمقدس
ک��ه در همدان برگزار ش��د ،در مراس��می تحت
عنوان نکوداشت جواد محقق ،جایگاه وی در شعر
دفاعمقدس مورد بررسی قرار گرفت .جواد محقق
کمتر شعر میسراید و مینویسد اما در حمایت و
ت آیینی و انقالبی،
پشتیبانی از ادبیات ،بویژه ادبیا 
مردی نستوه است .محقق در سرودن شعر نیمایی،
سالمت زبانی را پاسداری میکند و در پاالیش آن
از راه زاللی و سادگی میگذرد .اشعار کالسیک او
نی��ز از جمله کارهای خوب پس از انقالب اس��ت.
محقق بسیار پرکار است اما در این پرکاری ،بیش
از آنکه در فکر ترویج آثار و اشعار خود باشد ،شوق
آث��ار دیگران ،او را به ادبی��ات امروز پیوند میزند،
پیوندی که خبر از شرافت ادبی او میدهد و نشان
از شرافت انسانی او دارد .برخی از این آثار عبارتند
از :قصه مرد بزرگ پاپتی  /56مردی چو آفتاب /57
با آخرین رس��ول  /60تاوان عشق  /71مثل من به
انتظار  /74قدر استاد  /76علم و ایمان در گفتوگو
با دانش��مندان  /77یاد ماندگار  /78معلمان خوب
من  /79گزیده ش��عرها  /79آن بهار مهربان /80
علی امیر غدی��ر  /80امین قافله وحی  /81خواب
خ��وب  /81در خانه ما  /81مرد ف��ردا  /83دوغ و
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 /87پش��ت پلک پنجره  /88هم سرو ،هم صنوبر
 /89آفتاب هدایت  /89کلمات در خط مقدم /89
بیداری کلمات  /90در کوچههای کرایوا .90

شماره 13 2397
کتاب

چاپسیزدهم
«کارباید تشکیالتیباشد»

کت��اب «کار باید تش��کیالتی
باش��د» که با محوریت بیانات
رهبر انقالب تدوین ش��ده ،به
چاپ س��یزدهم رس��ید .چاپ
س��یزدهم کت��اب «کار بای��د
تشکیالتی باش��د» حاوی مجموعه بیانات رهبر
انقالب درباره تشکل و کار تشکیالتی که محمود
زارعی آن را تدوین کرده ،از س��وی نش��ر شهید
کاظمی روانه کتابفروش��یها ش��د .این کتاب با
توجه به نیاز فعاالن فرهنگی تدوین و تهیه شده
و برگرفت��ه از بیانات رهبر معظم انقالب اس��ت.
از عناوی��ن این کت��اب میتوان به ض��رورت کار
تشکیالتی ،آثار و برکات کار تشکیالتی ،شاخصها
و بایدهای تشکیالت موفق انقالبی ،آفتشناسی
کار تش��کیالتی ،وظایف مدیر تشکیالت ،وظایف
اعضای تش��کیالت ،نمونههای موفق تشکیالت
انقالب��ی ،جبهه فرهنگ��ی انقالب س��ازماندهی
میخواه��د و ...اش��اره کرد که کام�لا به صورت
کاربردی ،دستهبندی و پردازش شده است .چاپ
س��یزدهم کتاب «کار باید تشکیالتی باشد» در
 208صفحه با قیمت  10هزار تومان توسط نشر
ش��هید کاظمی منتشر شده است .شمارگان این
کتاب  5هزار نسخه بوده که با احتساب چاپهای
قبلی این رقم به  50هزار نسخه رسیده است.
خبر

تجلیل از راویکتاب «خداحافظساالر»

در مراس��م یادب��ود س��ردار
حس��ین همدان��ی از راوی
کتاب خداحافظ ساالر تجلیل
میش��ود .به گزارش ایس��نا،
مراسم یادبود ش��هید سردار
حسین همدانی و تجلیل از پروانه چراغنوروزی،
همسر او و راوی کتاب خداحافظ ساالر ،به همراه
تجلیل از حمید حس��ام ،نویسنده کتاب برگزار
میشود .این مراس��م با حضور اهالی فرهنگ و
هنر و خانوادههای معزز ش��هدای مدافع حرم،
یکشنبه  20اس��فند ،96از س��اعت  15:30در
سالن سوره حوزه هنری تهران برگزار میشود.
دور جدید مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب
«خداحافظ س��االر» از بهمن  96آغاز شده و تا
خرداد  97ادامه دارد .این دور از مسابقه به همت
دبیرخانههای مس��ابقههای کتابخوانی روشنا و
کتابو زندگی برگزار میشود.
شعر

چه بنویسم از آن بیابتدا
بیانتها ،زهرا

زنی از خاک،از خورشید ،از دریا قدیمیتر
زنی از هاجر و آسیه و حوا قدیمیتر
زنی از خویشتن حتی از اعطینا قدیمیتر
زنی از نیت پیدایش دنیا قدیمیتر
که قبل از قصه قالوا بلی این زن بلی گفت ه است
نخستین زن که با پروردگارش یا علی گفت ه است
مالئک در طواف چادرش ،پروانهپروانه
به سوی جانمازش میرود سالنهسالنه
شبی در عرش از تسبیح او افتاد یک دانه
از آن دانه بهشت آغاز شد ریحانهریحانه
نشاند آن دانه را در آسمان ،با گریه آبش داد
زمین خاکستری بود اشک او رنگ و لعابش داد
زنی آنسان که خورشید است سرگرم مصابیحش
که باران نام او را میستاید در تواشیحش
جهان ارائه دارد از شگفتیهای تلمیحش
جهان این شاه مقصودی که روشن شد ز تسبیحش
ابد حیران فردایش ازل مبهوت دیروزش
ندانمهای عالم ثبت شد در لوح محفوظش
چه بنویسم از آن بیابتدا ،بیانتها ،زهرا
زمین زهرا ،زمان زهرا ،قدر زهرا ،قضا زهرا
شگفتا فاطمه! یا للعجب! واحیرتا! زهرا
چه میفهمم من از زهرا و ما ادراک ما زهرا!
مرا در سایه خود برد و جوهر ریخت در شعرم
رفوی چادرش مضمون دیگر ریخت در شعرم
مدام او وصله میزد ،وصله دیگر بر آن چادر
که جبرائیل میبندد دخیل پر بر آن چادر
ستون آسمانها میگذارد سر بر آن چادر
تیمم میکند هر روز پیغمبر بر آن چادر
همان چادر که مأوای علی در کوچهها بودهاست
کمی از گردوخاکش رستخیز کربال بوده است
سیدحمیدرضابرقعی
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