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باشگاه فیلم سوره کتابهای سوره
مهر را اقتباس سینمایی میکند

باشگاه فیلم سوره ،طی تفاهمنامهای
کتابهای س��وره مه��ر را اقتباس
س��ینمایی میکن��د .ب��ه گزارش
«وطنامروز» ،مؤسسه سوره مهر و
باش��گاه فیلم س��وره برای اقتباس
داستانی کتابهای این موسسه تفاهمنامه امضا کردند.
محمدجواد موحد مدیر باش��گاه فیلم سوره و علیاکبر
ش��یروانی مدیر مؤسسه س��وره مهر برای اقتباس آثار
داستانی چاپ شده در مؤسسه سوره مهر و تولید فیلمنامه
و طرحهای سینمایی یا سریال تلویزیونی بر اساس آنها
توسط باشگاه فیلم سوره تفاهمنامه امضا کردند .طبق این
تفاهمنامه مقرر شد در سال اول این همکاری مشترک،
 ۱۰اثر داس��تانی موسسه سوره مهر توسط باشگاه فیلم
س��وره اقتباس شده و به طرحهای داستانی برای تولید
فیلم سینمایی ،سریال یا تلهفیلم تبدیل شود ۲ .کتاب
«زن آقا» و «دسته یک» نخستین کتابهایی هستند که
اقتباس آنها آغاز ش��ده است .طرح سریال تلویزیونی بر
اساس کتاب «زن آقا» توسط محدثه پیرهادی در حال
نگارش است و طرح سریال تلویزیونی بر اساس «دسته
یک» را نیز احمد حیدریان بر عهده دارد .کتاب «زن آقا»
به قلم زهرا کاردانی درباره س��بک زندگی خانوادههای
جامعه روحانیت است .کتاب «دسته یک» نیز بازروایی
خاطرات شب عملیات به قلم اصغر کاظمی است که مورد
تحس��ین رهبر حکیم انقالب نیز واقع ش��ده و به چاپ
هفدهم رسیده است.

تلویزیون

«داستانهای فوتبال» ویژهبرنامه
یورو  ۲۰۲۰روی آنتن شبکه ۳

ویژه برنامه ی��ورو  ۲۰۲۰با عنوان
«داستانهای فوتبال» از جمعه ۲۱
خردادماه از شبکه  ۳سیما روی آنتن
میرود .به گ��زارش «وطنامروز»،
مجموعه «داس��تانهای فوتبال»
ویژهبرنامه مسابقات یورو  ۲۰۲۰شبکه  ۳سیما از جمعه
 ۲۱خرداد روی آنتن میرود و در همین راستا از تیزر این
برنامه نیز رونمایی شد .فصل اول این مجموعه ۱۳قسمتی
به کارگردانی مهدی افضلزاده ،نویسندگی مهدی مافی و
تهیهکنندگی وحید پناهلو با شروع رویدادهای یورو،۲۰۲۰
هر روز حوالی ساعت ۱۹پخش خواهد شد .به طور همزمان
نیز شبکههای ورزش و مستند این مجموعه را روی آنتن
میبرند« .داس��تانهای فوتبال» در هر قسمت به یک یا
چند کشور حوزه یورو میپردازد و با دستاویز قرار دادن
یک قصه و روایت فوتبالی ،مخاطب را با آن کشور آشنا
میکن��د .عوامل این برنامه عبارتند از کارگردان :مهدی
لزاده ،تهیهکننده :وحید پناهلو ،نویسنده :مهدی مافی،
افض 
گروه پژوهش :امید طهرانی ،حس��امالدین ابوالحس��نی،
حسینالهام،مهدیرفیقدوست،محمدنوروزبیگی،مهدی
مافی ،مدیر هنری و طراح گرافیک :محسن کریمیان ،مدیر
تولید :محم د رمضانی ،تدوی��ن :مهدی افضلزاده ،گروه
آرش��یو :هاشم افتخاری ،ناصر مهدوی ،ابوالفضل امیری،
صداگذاری و انتخاب موسیقی :محسن کریمیان ،گوینده
متن :حمید محمدی.

سینما

«آبجی» به گروه «هنر و تجربه» رسید

روزنامه سیاسی  ،فرهنگی  ،اجتماعی ،اقتصادی
نشانی  :خيابان انقالب اسالمي ،بين حافظ و خيابان وليعصر(عج) ،كوچه سعيد ،پالك 9
روابط عمومي       66413792 :تحريريه   66413783 :نمابر  66414137 :
صاحبامتياز و مدیرمسؤول :محمد آخوندی
سازمان آگهيها   61086163 :پیامک    10002231:پست الکترونیک     info@vatanemrooz.ir  :
سردبير :سید عابدین نورالدینی
چاپ :موسسه جامجم برتر برنا   -توزیع :نشر گستر امروز۶۱۹۳۳۰۰۰ :

پیامبر اعظم(ص):
به كودكان محبت كنيد و به آنها رحم كنيد و هروقت به آنها
وعده داديد به آن وفا كنيد ،چون آنها شما را روزىرسان خود
مىدانند.

تولیدات جدید دفتر موسیقی رسانه ملی برای نخستین بار جایگزین آثار موسیقی کالسیک خارجی در ویژه برنامههای انتخاباتی میشود

عباس اس�ماعیلگل :در بس��یاری از انقالبهای دنیا سرودها،
مارشها و موسیقیهای خاصی ساخته شده است که به مرور
زمان به امضای موزیکال آن انقالبها تبدیل ش��دهاند .انقالب
فرانسه با سرود مارسیز مربوط به شهر مارسی و انقالب 1917
شوروی با س��رودهای اینترنشنال و چاپایف ،انقالب فلسطین
با س��رود بالدی و ...و انقالب اسالمی نیز با سرودهای بسیاری
همچون هوا دلپذیر شد ،بهمن خونین جاویدان ،بوی گل سوسن
و یاسمن آمد و ...خود را معرفی کردهاند و میکنند.
بعد از انقالب اسالمی ایران وقایع مهم دیگری رخ داده است
که هر کدام از آنها نیز به فراخور اهمیتی که داشتند و نظر به
میزان اهمیتی که هنرمندان برای آنها قائل بودند به همان شکل
تثبیت شدند .ایام دفاعمقدس ،انتخابات ریاستجمهوری و ...از
این دس��ته وقایع هس��تند .در ایام انتخابات ریاستجمهوری
سرودهای ملی  -میهنی بسیاری ساخته شده است که هر کدام
به مناس��بت این ایام از رسانه ملی به وفور پخش میشوند.ای
ایران با آهنگسازی محمد سریر و صدای مرحوم محمد نوری و
وطنم با آهنگسازی ژان باپتیست لومر و تنظیم پیمان یزدانیان
و صدای ساالر عقیلی یا شهرام ناظری از جمله این سرودههاست.
ام��ا این روزها که با ایام انتخابات ریاس��تجمهوری مواجه
هس��تیم ،طبق روال در فواص��ل برنامههای مختلف انتخاباتی
قطعات حماس��ی هنرمندان مختلف روی آنتن میرود .در این
میان یک موضوع همیش��ه برای اهالی موسیقی دغدغه بزرگی
بوده است و آن اینکه در حین پخش مناظرات و ویژهبرنامههای
انتخاباتی قطعات کالسیک خارجی به عنوان تیتراژ یا در فواصل
برنامهها برای مخاطبان پخش میشد تا اینکه همزمان با نخستین
روز مناظرات انتخاباتی ریاستجمهوری  ،1400برخی قطعات
بیکالم تولید ش��ده توسط دفتر موسیقی سازمان صداوسیما،
جایگزین موسیقیهای عموما خارجی و مشهوری شد که طی
سالیان گذشته به عنوان موسیقیهای انتخاباتی مورد استفاده
قرار میگرفت و در برنامههای آتی انتخاباتی هم س��ایر قطعات
بیکالم تولید شده دفتر موسیقی صداوسیما روی آنتن میرود.
اما از مهمترین ویژگیهای آثار جدید دفتر موسیقی صداوسیما
ویژه انتخابات باید به این موضوع اشاره کرد که این اتفاق برای
نخستینبار است که رخ میدهد و آثار بیکالم تولید شده توسط

نوای ایرانی در مناظرهها
هنرمندان ایرانی جایگزین آثار مش��هور خارجی در برنامههای
انتخاباتی ریاستجمهوری میشود .از سوی دیگر این موسیقی
حماس��ی ،ارکستری است با نواختن سازهای ایرانی و همراهی
گروه کر که حدود  40دقیقه موسیقی ارکسترال با حال و هوای
ایرانی ویژه انتخابات  1400برای نخس��تینبار به تولید رسیده
است .این آثار که سازهای ایرانی و گروه کر به آن رنگ حماسه،
عشق ،شور و امید داده ،قطعاتی با ابعاد فنی منحصربهفرد و با ۸
تا  ۱۰موضوع مختلف است که در  ۴۰دقیقه آوای حماسه سر
میدهد و بدون شک شور و هیجان خاصی بویژه به برنامههای
انتخاباتی ریاستجمهوری  1400بخشیده است .درباره استفاده
بهینه از سازهای ایرانی در این قطعات حماسی باید گفت موضوع
ساز در موسیقی یک ابزار است و آن موسیقی به لحاظ محتوا اگر
حماسی باشد با هر ساز و هر ترکیببندی ارکستری اجرا شود،
به هر صورت ،تأثیر خود را خواهد داشت .این دقیقا آن ذهنیتی
است که همه یک زمانی فکر میکردند سازهای موسیقی ایرانی
نمیتواند این کار را انجام دهد اما باید بر این تصور خط بطالن
بکشیم ،چرا که این آثار جدید تولید شده با سازهای ایرانی به
قطعاتی مهیج و حماسی و سرشار از احساس بدل شده است.
محمدمه��دی نراقیان ،مدیر دفتر موس��یقی صداوس��یما
درب��اه تولی��دات جدید این دفت��ر؛ ویژه برنامهه��ای انتخابات
ریاستجمهوری  1400به روابط عمومی دفتر موسیقی گفته
است :امسال با نزدیکشدن به روزهای تبلیغات نامزدها و نیز
روز برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای اسالمی شهر
و روستا ،ما اجرای طرحی را آغاز کردیم که طی آن ،موسیقی
متناسب جدید تولید کنیم؛ قطعاتی که در برنامههای مختلف
سازمان برای انتخابات از جمله مناظرهها پخش شود و همچنین
روز رایگیری را هم پوشش دهد .برای این کار ابتدا پروسه مطالعه
را آغاز و موارد مشابه و استانداردهای مختلف را بررسی کردیم.
در نهایت مجموعهای از هشت قطعه موسیقی ارکسترال با زمان
نزدیک به  ۴۰دقیقه ضبط شده است .ارکستر البته با سازهای
ایرانی هم همراه است و تکنوازی در قطعات اصلی به عهده ساز
سنتور و عود است .همچنین در پخش مناظره اول ،یکی از این
قطعات در لحظه ورود نامزدها به استودیو رونمایی شد .همه این
قطعات را از هفته گذش��ته در اختیار شبکهها قرار دادهایم که

تئاتر

فراخوان دومین جایزه سرو منتشر شد

انجمن تئاتر انق�لاب و دفاعمقدس فراخوان دومین
دوره جایزه سرو را منتشر کرد .بهگزارش «وطنامروز»،
فراخوان دومین دوره جایزه س��رو ویژه تجلیل از فعاالن
تئاتر انقالب و دفاعمقدس منتشر شد و در اختیار جامعه
هنرهای نمایشی کشور ،اصحاب رسانه و عالقهمندان به
جریان تئاتر مقاومت در سراسر کشور قرار گرفت .گفتنی
اس��ت محوریت و رویکرد اصل��ی انجمن تئاتر انقالب و
دفاعمقدس در دومین دوره برگزاری این جایزه ،معطوف
به تئاترهای تلویزیونی ،پایاننامههای دانشجویی ،مقاالت
علمی -پژوهشی و انتشار نمایشنامهها خواهد بود.

جدول پخش اجراهای چهارمین دوره کنسرتهای آنالین با عنوان «برخط ماه و نوا» و بسترهای پخش مجازی این رویداد
منتشر شد .به گزارش «وطنامروز» ،بر اساس جدول منتشرشده 12،گروه موسیقی در بخشهای موسیقی دستگاهی ،نواحی و
کالسیک غربی در این برنامه حضور دارند .با توجه به شرایط کرونایی در کشور و محدودیتهای حضور مخاطبان در سالنهای
اجرای موسیقی و برای همراهی با مصوبات ستاد ملی کرونا ،اجراهای این برنامهها مجازی پخش میشود .بر همین اساس،
صفحات مجازی انجمن موسیقی ایران ،بنیاد رودکی و هفدانگ به عنوان بسترهای پخش مجازی معرفی شده و مخاطبان
صشده در جدول ،به صورت رایگان اجراها را مشاهده کنند .این مجموعه از اجراها به
میتوانند بر اساس زمانبندی مشخ 
صورت آنالین توسط انجمن موسیقی ایران با مشارکت بنیاد فرهنگی -هنری رودکی و حمایت دفتر موسیقی برگزار میشود.
این فصل از برنامهها در  ۳دوره توسط انجمن موسیقی ایران برنامهریزی و به صورت ماهانه اجرا خواهد شد .گونههای مختلف
موسیقی از جمله موسیقی دستگاهی ،نواحی و کالسیک غربی در این دوره در جدول برنامهها گنجانده شد ه تا از حداکثر
ظرفیت هنرمندان موسیقی در  ۳دوره برگزاری استفاده شود.

به مرور در حال پخش هستند .وی در ادامه گفت :این هشت
قطعه ،بدون کالم هستند .یک خط ملودی اصلی را میشود در
همه آنها دنبال کرد که هر بار تم تغییر میکند .به عبارت دیگر،

بستر ملودیک این  ۸قطعه ،یکی است .لحن ایرانی دارد و مبتنی
است بر تحرک و امید البته جز این  ۸قطعه بیکالم ،چند اثر با
خواننده هم تولید کردهایم.

نگاهی کوتاه به کتاب «امواج ارادهها»

ماجرای آدمهایی که با «نمیشودها» جنگیدند
مریم حنطهزاده :این س��الها در ایران هم مانند همه جای
جه��ان ،کتابهایی با مضمون «موفقی��ت و خودیاری» در
صدر پرفروشها هستند؛ کتابهایی که نقطه قوتشان برای
جذب مخاطب عام آنجاست که مشکالت و راهحلها را درهم
تنیده با قصههایی از آدمهای واقعی روایت میکنند و از دل
آن ،باور و انگیزه قدم گذاشتن در راه سخت تغییر را در دل
خواننده میرویانند .از این منظر میتوان کتاب «امواج ارادهها»
را کتابی در ژانر موفقیت و خودیاری دانست؛ البته در سطحی
باالتر! کتابی که میخواهد نه یک فرد و مجموعه ،بلکه یک
ملت را در برابر توفان القائات ناتوانی و عقبماندگی یاری کند.
کتابی که موفقیت را نه با «ترجمه»های دیگران ،که با روایت
«تجربه»های همین ملت نشان میدهد.
«امواج ارادهها» قصه آدمهایی است که نهتنها با تحریمهای
خارجی و داخلی جنگیدهاند که پیش و بیش از هر چیز ،با

سکون و رکودی که از پس ناامیدیها و نمیشودها و تحقیرها
بر جان آدم مینشیند ،مبارزه کردهاند.
نویس��ندگان ،روایتهای کوتاه کتاب را از گستره نسبتا
وس��یعی از صنایع نظامی و موش��کی ،هس��تهای،
فضایی و علوم پزشکی تا حوزههای مهم و
مغفولماندهای همچون «مدیریت
پیش��رفت» و «دیپلماسی
پیشرفت» انتخاب کردهاند.
این تنوع و تعدد باعث شده
است تا بتوانند «ما»ی ایرانی
عبارت «ما میتوانیم» را بخوبی
تصویر کنند.
لحن صمیمانه و انگیزشی روایتها نیز
موجب شده است هر مخاطبی تحت تأثیر

معاونفرهنگیوزیرارشاداسالمی:

در صورت استقبال خریداران بر اعتبار بهارانه کتاب افزوده میشود
فیلم س��ینمایی «آبج��ی» به کارگردان��ی مرجان
اش��رفیزاده در گروه س��ینمایی «هنر و تجربه» اکران
میش��ود .به گ��زارش «وطنامروز» ،فیلم س��ینمایی
«آبجی» ب��ه کارگردانی مرجان اش��رفیزاده از جمعه
 ۲۱خردادماه در سینماهای «هنر و تجربه» روی پرده
خواهد رفت .فیلمنامه این اثر توسط مرجان اشرفیزاده،
ناهی��د طباطبایی و علی اصغری به ن��گارش درآمده و
محمدحس��ین قاس��می آن را تهیه کرده است .گالب
آدینه ،معصومه قاسمیپور ،پانتهآ پناهیها ،حمیدرضا
آذرنگ ،بابک حمیدیان ،شیرین یزدانبخش ،سیاوش
چراغیپور ،علی اس��تادی ،احسان امانی ،مهسا مهجور،
آرمینه زیتونچیان ،ادموند ملکیان و مریم داننده بازیگران
فیلم س��ینمایی «آبجی» هستند .این فیلم تاکنون در
بیش از  ۱۰جش��نواره بینالملل��ی به نمایش درآمده و
موفق به دریافت عنوان بهترین فیلم در جشنواره زنان
هرات ،بهترین بازیگر در جش��نوار ه فیلم پکن ،بهترین
بازیگر در جشنوار ه فیلم بروکلین آمریکا و بهترین فیلم
جشنواره  Action on filmآمریکا شده است« .آبجی»
نخستین تجربه کارگردانی مرجان اشرفیزاده در سینمای
ش از  ۲۰فیلم
بلند داستانی است .وی تجربه ساخت بی 
کوتاه و مستند ۵ ،فیلم تلویزیونی و یک مینیسریال را
در کارنام ه دارد.

    پخش کنسرتهای آنالین کال

  

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد
اس�لامی گفت :برنامه م��ا در معاونت
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
اس��تمرار و تقوی��ت طرحهای فصلی
فروش کتاب است و اگر در دوره بهارانه
کتاب خریداران عالقه نشان بدهند و
از آن استقبال کنند به اعتبار در نظر
گرفته شده افزوده میشود.
به گزارش «وطنامروز» ،محس��ن جوادی درباره طرحهای
توزیع یارانه کتاب از طریق کتابفروشیها (طرحهای فصلی فروش
کتاب) ،با اش��اره به اهداف اولیه و ثانویه این طرحها بیان کرد:
باید در قالب طرحهای مختلف از کتابفروشان حمایت کنیم و
با سیاستهای درست به تقویت فعالیتهای آنها کمک کنیم؛
تخفیف تنها راه حمایت نیست ،بلکه باید مسیرهای مختلفی
را طی کنیم.
وی ادامه داد :باید تالش کنیم کتابفروشان به جایگاه واقعی
خود دس��ت یابند و به عنوان پاتوقی برای مردم قرار گیرند نه
فقط مکانی برای فروش کتاب ،بلکه محلی برای عرضه فکر و

جایی برای گفتوگو بین نویس��نده و
مخاطبان باشند.
او با اشاره به تاثیر طرح یارانههای
فصلی فروش کتاب در حوزه کتاب و
کتابخوانی ،عنوان کرد :یک سیاست و
یک راه نمیتواند به تنهایی به توسعه
فرهنگ کتابخوانی منجر شود و برای
رسیدن به چنین هدفی باید مسیرهای مختلفی را طی کنیم
و بحث طرحهای توزیع یارانه از طریق کتابفروش��یها در واقع
نقش حداقلی در برآورده کردن هدف اصلی را دارد .معاون امور
فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد :هدف اصلی
باید با مکانیزمها و سازوکارهای جدی دنبال شود و نیاز به اصالح
مقررات و ایجاد فضاهای جدید برای کتابفروشیها دارد؛ مثل
دیدن جایگاه آنها در شهر و فروشگاهها.
وی با اشاره به برخی انتقاداتی که از این طرحها وجود دارد،
گفت :این نقدها از منظر نگاه حداکثری به موضوع است؛ به طوری
که باالترین حد را میبینند و میگویند چون به آنجا نمیرسد
اشکال دارد اما اتفاقا باید الیههای پایینتر را دید.

«سریع و خشمگین  »۹به جشنواره کن میرود
فیلم «س��ریع و خشمگین  »۹که
جدیدترین قسمت مجموعه «سریع
و خش��مگین» اس��ت به عنوان یک
فیلم بالکباس��تری راهی جش��نواره
فیلم کن امس��ال میشود .به گزارش
«وطنام��روز» ،فیلم نهم «س��ریع و
خش��مگین» با بازی وین دیزل ،جان
سینا و میشل رودریگز که تاکنون  ۲۵۰میلیون دالر در سراسر
جهان فروش کرده ۲۰۳ -میلیون دالرش را از فروش در چین
کسب کرده است -از فیلمهایی خواهد بود که امسال در جشنواره
فیلم کن به نمایش درمیآید.
این فیلم که در آمریکا از  ۲۵جوالی اکرانش را شروع میکند،
نخستین اکرانش در فرانسه را نیز در جشنواره فیلم کن تجربه
میکند .انتظار میرود بازیگران فیلم نیز در جشنواره حضور یابند.
تیری فرمو ،مدیر کن پیشتر در مصاحبهای با ورایتی گفته
بود امسال کن میزبان یک «بالکباستر بزرگ» خواهد بود اما
حدس و گمانها به این سمت نمیرفت که فیلم « »F9همان

فیلم باشد.
خبرنگاران انتظار داشتند فرمو در
نشست مطبوعاتی کن که پنجشنبه
گذشته برگزار شد این فیلم را معرفی
کن��د اما فرمو تنها ب��ه آنها گفت این
فیلم «زمانی برای مردن نیس��ت» و
«تلماس��ه» و «داستان وست ساید»

نخواهد بود.
«تلماس��ه» س��اخته جدید «دنی ویلنوو» قرار است برای
نخستینبار در جشنواره فیلم ونیز در ماه سپتامبر اکران شود.
این خبر پس از آن اعالم شد که بخش موازی «هفته منتقدان»
کن که امسال 60ساله میشود ،با معرفی فیلمهای حاضر در این
بخشنشاندادامسالبراستعدادهایفیلمسازیفرانسویتمرکز
کرده است و هیچ اثری از کارگردانهای آمریکایی در آن نیست.
فیلمهای این بخش شامل آثار اول یا دوم فیلمسازان فرانسوی
است و فیلم «مستحکم» به عنوان فیلم افتتاحیه آن انتخاب
شده است.

قرار گیرد؛ کسی که نمیدانسته ،به توان پیشرفت ایرانی باور
پیدا میکند و آن که میدانسته و در همین مسیر از سختیها
و ناامیدیها به تنگ آمده ،انرژی و امید تازهای مییابد .همه
اینها اما باعث شده است که نویسندگان ،از سر ناچاری و نه
سادهانگاری ،از بیان جزئیات تالشها ،خستگیها ،افت
و خیزها و چالشها چشم بپوشند .همه میدانیم
که قص ه کامل این موفقیتها و آدمهایش،
اینقدره��ا ه��م کوتاه و سرراس��ت و
ش��یرین نبوده اس��ت .از این رو،
خوانندگان ج��دی و جوان،
این کتاب را باید ورودیهای
به «ادبیات پیش��رفت»
بدانند؛ ادبیاتی که بالیدن
را از «خط مقدم»« ،شهید

علم»« ،داستان رویان»« ،زنده باد جهاد»« ،داستان نانو تروا»،
«آرزوهای دستساز» و «سلولهای بهاری» آغاز کرده است
و بنا دارد قص ه زندگی و تالش نخبگان و دانش��مندان ایران
اس�لامی را با همه تلخیها و شیرینیها و زیروبمهایش در
تاریخ انقالب ثبت کند.
عزم و امیدی که این نویسندگان ایجاد خواهند کرد ،امواج
اراده دیگری میسازد که در آینده نزدیک ،ایران اسالمی را به
ساحل پیشرفت و عدالت خواهد رساند.
بنا بر این گزارش ،کتاب 278صفحهای «امواج ارادهها» که
توسط انتشارات «راه یار» منتشر شده است ،به دلیل آنکه سعی
در تقویت خودباوری و بیان خاطراتی مستند از دستاوردها و
پیشرفتهای درخشان ایران اسالمی دارد ،محور شانزدهمین
دوره پویش مطالعاتی روشنا هم قرار گرفته است و عالقهمندان
با تهیه آن میتوانند در این پویش کتابخوانی شرکت کنند.

«اینجا سوریه است» منتشر شد

صدای زنان سوری به قلم نویسنده زن ایرانی
کتاب «اینجا س��وریه است»؛ صدای زنان راوی جنگ
به قلم زهره یزدانپناه ،از س��وی انتشارات «راه یار» چاپ
و راهی بازار نش��ر ش��د .به گزارش «وطنامروز»« ،اینجا
سوریه است» که نخستین عنوان از مجموعه آثار ناشر در
رده «زنان مقاومت -فتنه ش��ام» است ،به تعبیر نویسنده
کتاب ،تالش دارد فصل جدیدی در چگونگی ثبت تاریخ
شفاهی بگشاید؛ فصل جدیدی که میتواند «ثبت تاریخ
شفاهی در موقعیت بحران» نامیده شود ،هر چند به دلیل
گسترده بودن دریای روایتها بویژه روایتهای مقاومت در
سوریه ،این روایتها ناتمام هستند و روایتهای این کتاب،
فقط گوشهای از صدای زنان راوی جنگ در سوریه است.
زهره یزدانپناهقرهتپه برای نگارش این کتاب ،چند مرتبه
به اس��تانها و شهرهای مختلف سوریه سفر کرده است.
روایتهای کتاب به ترتیب زمانی ،به طور جداگانه و در ۲
بخش مرتب شدهاند؛ بخش اول خاطرات سفر سال ،۲۰۱۷
مصادف با پاییز و زمستان  ۱۳۹۶و بخش دوم ،وقایع سال
 ۲۰۱۸مص��ادف با تابس��تان  ۱۳۹۷اس��ت که به نگارش
درآمده اس��ت .هر بخش نیز خود شامل  11فصل است.
بخش ضمیمه این کتاب نیز تصاویری از وضعیت مردم و
مناطق مختلف سوریه است که به صورت رنگی چاپ شده
و عمدتا توسط نویسنده کتاب عکاسی شده است .نویسنده
«اینجا س��وریه است» که نخستین خانم ایرانی نویسنده،
پژوهشگر و مستندساز است که برای نگارش کتاب ،عازم
کشور سوریه شده اس��ت ،در بخشی از
مقدمهاش درباره چرایی و انگیزه نگارش
کتاب چنین نوشته است :پرسش اصلی
در این سفر جستوجوگرانه و پژوهش
برای نگارش مطالب کتاب ،این بود:
«جنگ تحمیل شده به مردم سوریه،
چه تبعاتی بر زندگی زنان س��وری
با ادی��ان و مذاهب و قومیتهای
مختلف داش��ته اس��ت؟ چگونه
زندگ��ی ش��خصی و خانوادگی
ای��ن زنان ،متأث��ر از این جنگ
تحمیلی قرار گرفته اس��ت و
زنان چ��ه خاطرات��ی از این
وضعیت دارند؟» بدون شک،
یافتههای چنین پرسشی،

نهتنها روایت مظلومیت زنان سوری در جنگ تحمیلی بر
سوریه است ،بلکه بیانگر عمق جنایتهای دشمنان سوریه و
مردم آن هم خواهد بود .وقتی که نام «زن» به میان میآید،
بالطبع در کنارش مساله خانواده نیز مطرح میشود؛ یعنی
همسر و فرزندان و همچنین دیگر اعضا مانند پدر ،مادر،
خواهر و برادر .در این جستوجو اما به علت حضور نیروهای
ایرانی در سوریه ،ردپای فعالیتهای آنها هم در عرصههای
مختلف آش��کار میشود .در بخش��ی از این کتاب که در
پشت جلد آن نیز آمده ،چنین میخوانیم...« :افراد زخمی
را جلوی چشم بچههای کوچک شالق میزدند .بچهها که
این صحنهها را میدیدند ،از ترس گوشهای پناه میبردند
و گریه میکردند .مسلحین ،ایلین را با همان بدن مجروح
شالق زدند؛ آن هم جلوی چشم بچههایش .بقیه زنهای
اسیر ،بچههایش را در آغوش میگرفتند و سعی میکردند
با دست جلوی چشمهایشان را بگیرند .دخترهای  ۴ساله
و  ۲س��الهاش با وحش��ت و نگرانی گریه میکردند .وقتی
مسلحین بیرحمانه شالق به سروصورتمان میزدند؛ تنها
کاری که میتوانستیم بکنیم این بود که دستهایمان را
سپر سروصورتمان کنیم تا ضربههای کمتری به ما بخورد».
در بخش دیگری نیز اینطور آمده است...« :با عجله از خانه
دویدم بیرون .ناباورانه دیدم در حیاط از جایش کنده شده
است .یوسف را نمیدیدم؛ فقط صدایش را میشنیدم که
جیغ میزد« :موشک! موشک!» دنباله صدا را که گرفتم به
خانه سمر رسیدم .کل خانه منهدم شده بود .رفتم
داخل ساختمان .یوسف را دیدم
در حالی که سر و پاهایش ترکش
خورده ،کنار جنازه بیسر سمر
نشسته است ...سمر سر سجاده
بوده و داشته نماز میخوانده که
موش��ک میزنند» .کتاب «اینجا
سوریه است» با جلد گالینگور ،در
776صفحه ،شمارگان 1000جلد
و با قیمت 130هزار تومان توس��ط
انتشارات «راه یار» منتشر شده است
و عالقهمندان عالوه بر کتابفروشیها،
میتوانند از طریق صفحات مجازی ناشر
به نشانی raheyarpubنسبت به تهیه
کتاب اقدام کنند.

