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گزارش

شمارگان »خانواده« 
از ۱۶۰هزار نسخه گذشت

آمار ف��روش کتاب »خان��واده« همزمان با 
برگ��زاری دومین مس��ابقه ب��زرگ کتابخوانی 
»کت��اب و زندگ��ی« مجمع ناش��ران انقالب 
اس��المی از مرز ۱۶۰ هزار نس��خه گذشت. به 
گزارش مهر، احمد ذوعلم، مدیر مرکز رسانه ای 
شیرازه درباره تازه ترین جزئیات برگزاری مسابقه 
کتابخوانی »کتاب و زندگی« با محوریت کتاب 
»خانواده« اظهار داشت: براساس آخرین آماری 
که چند روز قبل تهیه شده تاکنون ۱۶۰ هزار 
نس��خه از این کتاب از ابتدای شروع مسابقه به 
فروش رفته که با احتس��اب شمارگان 2 هزار 
نسخه ای کتاب می شود گفت تاکنون ۸۰ نوبت 
این کتاب چاپ و توزیع ش��ده است. وی ادامه 
داد: در حال حاضر 4 مجموعه پخش از سوی 
س��تاد برگزاری این مس��ابقه مسؤولیت توزیع 
این کتاب در سراس��ر کشور را برعهده دارند و 
براساس مجموع فعالیت آنها می شود عنوان کرد 
از این تعداد فروش کتاب نزدیک به 9۰ درصد 
فروش به صورت فروش در کتابفروشی ها بوده 
و نزدیک به ۱۰ درصد نیز به صورت س��ازمانی 
به فروش رفته اس��ت. یادآور می ش��ود دومین 
مسابقه کتابخوانی »کتاب و زندگی« با موضوع 
کتاب »خانواده« که از سوی موسسه انتشارات 
جهادی )صهبا( منتش��ر شده، از 22 بهمن ماه 

سال گذشته آغاز شده است.

کتاب مصور شهید خرازی 
آماده انتشار است

مهدی تمیزی از آماده انتش��ار بودن کتاب 
مصور ش��هید حسین خرازی خبر داد و گفت: 
ای��ن اثر حدود 2 س��ال اس��ت تم��ام مراحل 
آماده س��ازی و چاپ را طی کرده و امیدوارم در 
نمایشگاه کتاب امسال عرضه شود. به گزارش 
فارس، مهدی تمیزی، نویس��نده و پژوهشگر 
کشورمان، با اشاره به اینکه کتاب مصور شهید 
خرازی در ساختاری متفاوت به نگارش درآمده 
است، اظهار کرد: سردار سیدعلی بنی لوحی که 
معاون شهید خرازی در دوران دفاع مقدس بود، 
دایی من اس��ت و به همین جهت و به واسطه 
خاطرات بسیاری که ایش��ان با شهید خرازی 
داش��تند، تصمیم گرفتم داستان کتاب مصور 
زندگی این ش��هید را از زبان سردار بنی لوحی 
بازگو کنم. وی ادامه داد: س��ردار بنی لوحی در 
این کتاب نقش راوی را ایفا می کند و برش��ی 
از زندگی ش��هید خرازی را روایت خواهد کرد. 
این نویسنده و پژوهشگر خاطرنشان کرد: تمام 
کارهای کتاب مصور ش��هید خرازی همچون 
تصویرسازی، صفحه آرایی و حتی طراحی جلد 
به پایان رسیده است و در حال حاضر حدود 2 
سال است که در انتظار چاپ این کتاب هستیم. 
وی عنوان کرد: ای��ن مجموعه کتاب ها از امام 
خمینی )ره( آغاز می ش��ود و تا شهید همت و 
باکری و... ادامه دارد و حیف است مخاطبان از 
چنین مجموعه ای بی بهره باشند. چنین آثاری 
در قالب مصور برای نخستین بار در کشورمان 
به این شکل تولید شده  و امیدوارم در نمایشگاه 

کتاب امسال به دست عالقه مندان برسد.

خاطرات پدر موشکی ایران 
منتشر خواهد شد

چهاردهمین شماره از مجموعه »یاران ناب« 
به ش��هید تهرانی مقدم اختصاص دارد. این اثر 
که از س��وی نشر یا زهرا)س( منتش��ر و روانه 
بازار کتاب ش��ده، خاطراتی از این شهید را در 
سال های مختلف بویژه سال های دفاع مقدس 
روایت کرده است. این اثر به قلم مهدی بختیاری 
نوشته شده که با مطالعه آن می توان به صورت 
غیرمستقیم به منش رفتاری، نوع فعالیت های 
شهید و بخشی از تاریخ ناگفته این کشور از نگاه 
پدر موشکی ایران پی برد. »با دست های خالی« 
قرار است در ایام برپایی بیست وهشتمین دوره 
نمایشگاه کتاب تهران برای نخستین بار عرضه 
ش��ود. نشر یا زهرا)س( تاکنون ۱5 اثر در قالب 
مجموعه »یاران ناب« منتش��ر کرده است که 
جدیدترین ش��ماره آن ب��ه خاطرات خودگفته 
رهبر معظم انقالب اختص��اص دارد. خاطراتی 
از امام)ره(، ش��هید نواب صفوی، »شهید بعد از 
ظهر« خاطراتی از ش��هید مصطفی کاظم زاده، 
»میرزا محمد پدر کردستان« خاطراتی از شهید 
بروج��ردی و »چمران مظلوم بود« از دیگر آثار 

این مجموعه است.

دبیر سی وسومین جشنواره فیلم فجر:
فیلم محمد)ص( برای میهمانان خارجی 

جشنواره فجر پخش می شود

نشست خبری بخش بین الملل سی وسومین 
جشنواره فیلم فجر صبح دیروز با حضور علیرضا 
رض��اداد، دبیر ای��ن دوره از جش��نواره، آرش 
امینی، مدیر بخش بین  الملل جشنواره و احد 
میکائیل زاده، مدیر بخش ارتباطات جش��نواره 
فیل��م فج��ر برگزار ش��د. به گ��زارش مهر، در 
ابتدای این نشس��ت علیرضا رضاداد با اشاره به 
اینکه امسال برای اولین بار بخش بین الملل در 
موقعیت زمانی تفکیک شده نسبت به جشنواره 
برگزار می شود، گفت: برگزاری اینگونه بخش 
بین الملل می تواند همانطور که برای ما تهدید 
باشد، فرصت هم به شمار  آید. علیرضا رضاداد 
دبیر بخش بین الملل سی و سومین جشنواره 
فیلم فجر در ادامه سخنان خود در این نشست 
خبری توضیح داد: براساس رویکردها و مقررات 
جشنواره در 2 بخش سینمای سعادت و جلوه گاه 
شرق۳۰۰ فیلم سینمایی دریافت کرده ایم. وی 
افزود: در بخش رقابتی با دو عنوان س��ینمای 
سعادت و جام جهان نما، ۱4 فیلم شامل ۱۱ اثر 
خارجی و ۳ اثر ایرانی نمایش داده خواهد شد. 
در بخش غیررقابتی جلوه گاه ش��رق، ۱۱ فیلم 
خارجی و ۳ فیلم ایرانی نمایش داده خواهد شد. 
در بخش هنر و تجربه که شورای سیاستگذاری 
این گروه س��ینمایی جایزه ویژه ای به برندگان 
اختصاص خواه��د داد، ۱2 فیلم غیرایرانی و 2 
فیلم ایرانی روی پرده خواهد رفت. آثار مطرح 
و کمتر دیده شده در جهان را هم برای بخش 
غیررقابتی بین الملل جشنواره انتخاب کردیم. 
همچنین مرور آثار فرانچس��کو رزی از کشور 
ایتالیا و مرور س��ینمای چین و ترکیه را نیز در 
این بخش داریم. دبیر سی و سومین جشنواره 
بین المللی فیلم فجر در پاس��خ به این پرسش 
که برخی میهمانان خارجی برای حضور در این 
جشنواره درخواست پول کرده اند اما جشنواره 
به دلیل کمبود بودجه این مس��اله را نپذیرفته 
است، توضیح داد: کسانی که در این جشنواره 
فیلم دارند براس��اس روال طبیعی جشنواره ها 
هزینه آنها در ایران تامین می شود البته حضور 
داوران در جشنواره فیلم فجر همیشه به صورت 
افتخاری بوده و هیچ هزینه ای به عنوان دستمزد 
به آنها پرداخت نمی شده است بلکه ما تنها در 
پای��ان دوره داوری هدیه های��ی را به آنها اهدا 
می کردی��م و همه از حضور در این جش��نواره 
راضی بودند. البته من شخصا به بخشی از این 
ریخ��ت و پاش ها که برای حض��ور چهره های 
خاص انجام می ش��ود اعتقاد ندارم. وی با اشاره 
به فیلم »محمد رس��ول اهلل« گف��ت: با مجید 
مجیدی، کارگ��ردان و دفتر پخش کننده فیلم 
صحبت کردیم و قرار شد این اثر سینمایی در 
یک نوبت برای میهمانان غیرایرانی اکران شود 
چراکه بس��یاری از میهمانان خارجی دوس��ت 
داشتند این فیلم سینمایی را ببینند. همچنین 
۳5 فیلم ایرانی در پردیس ملت برای میهمانان 
خارج��ی در 7 روز و هر روز در 5 نوبت نمایش 
داده می شود. دبیر سی و سومین جشنواره فیلم 
فجر در این نشست اسامی فیلم های ایرانی راه 
یافته به بخش های رقابتی و غیررقابتی سینمای 
س��عادت، جلوه گاه شرق، هنر و تجربه را اعالم 
ک��رد و گفت: دو فیل��م از فیلم های راه یافته به 
بخش س��ودای س��یمرغ )در بخ��ش ملی که 
بهمن ماه برگزار ش��د( برای دو بخش سینمای 
سعادت و جلوه گاه شرق، دو فیلم از بخش نگاه 
نو و دو فیلم هم از دو فیلمساز جوان سینمای 
ایران ک��ه در بخش ملی حضور نداش��تند در 
بخش های رقابتی بخش بین الملل جش��نواره 
فیلم فجر حض��ور خواهند داش��ت. وی ادامه 
داد: فیلم های »خداحافظی طوالنی« س��اخته 
فرزاد موتمن،  »۳۶۰ درجه« س��ام قریبیان و 
»بدون مرز« امیرحسین عسگری، دو کارگردان 
فیلم اولی در بخش »سینمای سعادت« حضور 
دارند. فیلم ه��ای »در دنیای تو س��اعت چند 
است؟« به کارگردانی صفی یزدانیان، »قندون 
جهیزی��ه« ب��ه کارگردانی عل��ی مالقلی پور و 
»مزار شریف« ساخته حسن برزیده در بخش 
»جلوه گاه شرق« به نمایش در می آید. به گفته 
رضاداد، همچنین فیلم های »من دیه گو مارادونا 
هستم« بهرام توکلی و »اعترافات ذهن خطرناک 
من« هومن سیدی نیز از جمله فیلم های ایرانی 
هستند که در بخش »هنر و تجربه« روی پرده 
خواهند رفت. دبیر جشنواره فیلم فجر با اشاره 
به بخش های مختلف بخش بین الملل جشنواره 
فیلم فجر اظهار کرد: جشنواره در 7 روز برگزار 
می شود و ۱۱ فیلم خارجی و سه فیلم ایرانی در 
دو بخش رقابتی جشنواره به نام های سینمای 
سعادت و جلوه گاه شرق حضور دارند. همچنین 
در بخ��ش هنر و تجربه نیز تع��دادی فیلم به 

نمایش درخواهد آمد.

سیدمهدی موس�وی: اینکه یک رمان بتواند ذهن 
خواننده را تا مدت ها به خود مشغول کند، دستاورد 
کوچکی نیست و برای من در خواندن »پنجشنبه 
فی��روزه ای« چنین اتفاقی افتاد؛ اثری که اواس��ط 
اسفندماه 9۳ رونمایی شد و نگاه جمعی از اصحاب 

قلم را به خود جلب کرد.
خانم عرفانی چند موضوع ویژه و حس��اس را 
برای آخرین اثر خ��ود انتخاب می کند و به لطف 
خود امام رضا)علیه السالم( به خوبی می تواند از پس 
پرداخت داستانی آن برآید. در این یادداشت کوتاه 
با اشاره به نقاط قوت کار وی، گوشه ای از اشکاالت 
کوچک رمان را نیز بررسی خواهیم کرد. اشکاالتی 
که شاید تمام آن فقط نگاهی سلیقه ای بر این اثر 

ارزشمند باشد. 
»پنجشنبه فیروزه ای« ش��روع جذابی دارد و با 
دانای کل روایت می ش��ود اما ادامه  داستان توسط 
دو مِن راوی دختر و پس��ر جل��و می رود؛ کاری که 
معموالً نویسنده های تازه کار از پس آن برنمی آیند 
و نمی توانند به خوبی به جای ش��خصیتی مخالف 
جنس خودشان بنویسند. در اینجا یک نکته  مهم 
وجود دارد؛ به واسطه  تغییر سبک زندگی و نزدیک 
ش��دن برخی از رفتارهای دختران و پسران جوان 
به یکدیگر، پیش بینی رفتار جوانان گاه فارغ از نوع 
جنس��یت آنها صورت می گی��رد. در این رمان نیز 
عرفانی برای غزاله و س��لمان لحنی نزدیک به هم 
انتخاب می کند و البته به نظر شروع فصل پنجم با 
اینکه با روایت سلمان آغاز می شود، بسیار به لحن 
غزاله شبیه است؛ بویژه دشنام هایی که سلمان در 
دل��ش به دیگران می دهد. ع��الوه بر این، تکه تکه 
شدن بس��یار فصل دوم باعث می شود خواننده در 
نگاه اول متوجه تغییر زمان و مکان داستان نشود و 
دچار نوعی سردرگمی در ارتباط با روایت داستان 

شود.
آخرین اثر خان��م عرفانی حول دو محور اصلی 
»زیارت صحیح« و »ارتباط با نامحرم« جلو می رود. 
مطالب مربوط به »زیارت صحیح« مجموعه  اتفاقاتی 
است که برای شخصیت غزاله پیش می آید. از این 
نظر می توان »پنجش��نبه فیروزه ای« را حاوی یک 
»پیرنگ بلوغ« دانست، بلوغی که برای شخصیت 
غزال��ه به وجود می آی��د و وی در طول داس��تان با 

خواندن جلد اول کت��اب »ادب فنای مقربان« اثر 
آی��ت اهلل جوادی آملی به درکی صحی��ح از زیارت 
امام رضا )علیه السالم( می رس��د. جدا از این درک 
ش��خصی، غزاله با بی��ان موضوعات��ی چون »لگد 
ک��ردن مردم«، »هجوم به س��مت ضریح و فش��ار 
به اطرافی��ان«، »تعداد بوس��یدن ضریح به عنوان 
تعداد زی��ارت«، »زیارت با هدف رفع گرفتاری ها و 
تهدید امام در خواسته ها«، »شلخته و کثیف بودن 
مسافران« و... به گوشه ای از رفتارهای اشتباه برخی 

از زائران اشاره می کند. 
محور دوم داس��تان یعنی »ارتباط با نامحرم« 
ش��امل الیه های مختلف و معانی عمیقی است که 
ش��اید بتوانیم به برخی از آنها اشاره کنیم. بخش 
اول مربوط به ارتباط غزاله و سلمان می شود. نکته  
مهمی که خانم عرفانی به طور غیرمس��تقیم به آن 
اش��اره می کند آن است که سلمان تجربه  بدی در 
ارتباط مجازی با نامحرم داشته اما در مقابل غزاله 
چنین تجربه ای نداشته اس��ت. به نظر، غزاله تنها 
به خاطر خواس��ته  سلمان از ایمیل زدن و مکالمه 
ب��ا او خودداری می کند اما در واقع درک صحیحی 
از »چرایی نداشتن ارتباط با جنس مخالف« ندارد. 

مساله  »نداشتن تجربه  بد« به این معنا نیست 
که همه جوانان باید این راه را تجربه کنند بلکه با 
م��روری بر اتفاقات تلخ این نوع ارتباطات حرام که 
گاه به ظاهر هیچ اشکال شرعی ندارد، به این نتیجه 
می رس��یم که توجیه جوانان نس��بت به مضررات 
ش��بکه های اجتماعی و ارتباطات مجازی از جمله 
چ��ت، وایبر، واتس آپ و... که به گوش��ه ای از آنها 
در این رمان اش��اره می ش��ود، کار چندان راحتی 
نیست.  در مقابل این اش��اره های خوب و به دور از 
اغراق، برخی پیرنگ های فرعی از جمله خواستگاری 
شهاب از مریم ضعیف و بیش از حد دخترانه است. 
در اینجا نه تنها انتظامات حرم این دو نفر را بازداشت 
می کند بلک��ه عکس آنها بالفاصله در یک س��ایت 
خبری منتشر می شود و از قضا همه  اقوام آنها نیز این 
گزارش را مشاهده می کنند. به نظر شما این موضوع 
کم��ی به دور از واقعیت نیس��ت؟ بویژه مرگ مریم 
در انتهای داس��تان که گویا نویسنده برای خالص 
ش��دن از شر او، دست به چنین کاری می زند. نکته  
دیگر در رمان »پنجش��نبه فیروزه ای« آن است که 

نویس��نده از کلماتی چون 
»پالس زدن« و »جی تاک« اس��تفاده 

می کند که هر دو به احتمال بسیار زیاد تا دو سه 
سال آینده به کلی منس��وخ خواهند شد. به عالوه 
استفاده از کلماتی چون »دماغ« و... به نظر چندان 
خوشایند نمی آید.  شخصیت سلمان در این داستان 
گاه در مق��ام یک عاش��ق و گاه در مقام یک عارف 
ظاهر می ش��ود اما آنچه به نظر صحیح نمی آید آن 
است که سلمان حتی برای بهترین دوستش، شهاب 
بدون دلیل خاصی یک شخصیت مرموز و پیچیده 
دارد که حتی حاضر نیس��ت از دلی��ل ماندنش در 
مش��هد حرفی بزند. گویی انس��ان های دین دار باید 
ش��خصیتی با زوایای پنهان بسیار و گاه گوشه گیر 
داشته باش��ند. هر چند شخصیت های این رمان به 
هیچ عنوان س��یاه یا سفید نیس��تند، با این حال از 
نوع رفتارهای سلمان می توان چنین برداشت هایی 
کرد. از آن طرف در ابتدای داس��تان، سلمان قبل از 
دین داری)!( چهره  زخمی خواهرش را تصور می کند 
و بعد برای نج��ات دختر گل فروش تالش می کند. 
آیا برای غیرت مندی نیازی به داشتن چنین تجربه  

تلخی است؟ رمان ۳7۳ صفحه ای 
خانم عرفانی نکات جزئی بس��یاری دارد که در این 
یادداش��ت کوتاه نمی گنجد. به طور مثال نویسنده 
در بخش های مختلف داستان به حسادت های زنانه  
غزاله به دوستی شهاب و سلمان اشاره می کند. گویی 
غزاله دوست دارد همسر آینده اش تنها برای او باشد. 
در ابتدای داستان نیز نویسنده با اشاره به دغدغه های 
بس��یار زیاد غزاله در لباس پوشیدن که در انتها به 
پوش��یدن مقنعه به جای روس��ری ختم می شود و 
مواردی از این دست، بخشی از سبک زندگی امروزی 
را به چالش می کشد. »پنجشنبه فیروزه ای« رمانی 
یکدست، جذاب، اثرگذار و یک سر و گردن باالتر از 
آثار قبلی خانم عرفانی است که جایگاه این نویسنده 

جوان را در ادبیات ایران باالتر خواهد برد.

نگاهی به رمان »پنجشنبه فیروزه ای« اثر سارا عرفانی

جذابیت مرگبار
رویدادها

وطن امروز  شماره 1580  دوشنبه 31 فروردین 1394

سارا عرفانی متولد ۱۳۶۱ 
در تهران و فارغ التحصیل 
کارشناسی الهیات، گرایش فلسفه اسالمی دانشگاه 
شاهد اس��ت.  از مشاغل و مناصب وی می توان به 
دبیر برگزاری جلسات داستان خوانی سرای اهل قلم، 
مسؤول و مدرس کارگاه داستان نویسی سایت لوح، 
دبیر سرویس داستان سایت لوح به مدت 5 سال، 
س��ردبیر اولین جایزه ادبی داستان لوح )جشنواره 
داستان کوتاه کوتاه هفت س��ین(، سردبیر دومین 
جایزه ادبی داس��تان لوح )جشنواره داستان کوتاه 
روح خدا( و سردبیر سومین جایزه ادبی داستان لوح 

)اشکواره داستان های کوتاه عاشورایی( اشاره کرد. 
عرفانی تاکنون رتبه ها و جوایز زیر را کسب کرده 

است:
- رتبه اول جشنواره سراس��ری بانوی فرهنگ در 
سال ۸5 به عنوان نویس��نده جوان به خاطر کتاب 

لبخند مسیح
- نامزد دریافت جایزه جشنواره حبیب غنی پور به 

خاطر کتاب لبخند مسیح
- نامزد دریافت جایزه کتاب سال پروین اعتصامی به 

خاطر کتاب لبخند مسیح
- رتب��ه اول جش��نواره در هوای به��اری به خاطر 

داستان کوتاه پارسا
آثار و تألیفات: ■

- لبخند مسیح، انتشارات سوره مهر
- از جنس خدا، براس��اس زندگی شهید نصرت اهلل 

اهلل کرمی
- دالور مرد سیستان، براساس زندگی سردار شهید 

میرقاسم میرحسینی
- س��ردار اس��تقامت، براس��اس زندگ��ی ش��هید 

محمدجواد آخوندی
- پروانه ای که س��وخت، روایتی داستانی از زندگی 

شهید مجتبی نواب صفوی، انتشارات سوره مهر
- زنگ عبور )مینیمال(، مجموعه خاطرات شهدای 

دانش آموز
- صد درجه س��انتیگراد، مجموعه داستان کوتاه، 

انتشارات سوره مهر
- عطر عطش، مجموعه داس��تان، انتشارات سوره 

مهر
- هدیه ولنتاین، مجموعه داستان کوتاه، انتشارات 

نیستان
- پنجشنبه فیروزه ای، رمان، انتشارات نیستان

عرفانی چندین سال است که در فضای مجازی 
حضوری گس��ترده دارد و عالوه بر سایت شخصی 
و ش��بکه های اجتماعی در چندین س��ایت دیگر 
نیز فعال و اثرگذار اس��ت. »مادر« بودن، حضور در 
فضای جامعه و فضای مجازی سبب شده است تا 
داستان های او به متن زندگی روزانه ما بسیار نزدیک 
بوده و طیف گسترده ای از مخاطبان بتوانند با متن 

روایت های او ارتباط برقرار کنند. 
پنجشنبه فیروزه ای آخرین اثر خانم عرفانی که 
نگارش آن حدود 4 سال زمان برده است، اسفندماه 
۱۳9۳ وارد بازار نشر کشور شد. این کتاب به مدد 
فضای رس��انه ای در این مدت کوتاه توانسته است 
تا حدودی نظر عالقه مندان به داس��تان را به خود 
جلب کند.  سارا عرفانی در مصاحبه با نسیم درباره 
گرته برداری از نویسندگان غربی و الگو قراردادن زن 
غربی به عنوان الگو در داستان های ایرانی می گوید: 
»یکی از آس��یب های حوزه ادبیات داستانی ما در 
دوران معاصر همین موضوع اس��ت و باعث ش��ده 

اس��ت تا نویس��ندگان ما در فرم و سبک به سمت 
الگوبرداری از نویسندگان قوی اروپایی و آمریکایی 
بروند. وقتی این اتفاق می افت��د و نوع فرم را از آن 
طرف تقلید می کنند؛ شاید ناخودآگاه ذهن شان به 
این س��مت می رود که من باید شخصیتی را مثل 
همان شخصیت غربی خلق کنم تا داستانم جذاب تر 
ش��ود و اگر این کار توس��عه پیدا کن��د ذره ذره از 
فرهنگ مان دور می شویم و سبک زندگی خودمان 

را فراموش می کنیم«.

بیوگرافی نویسنده

آثار شاخص سارا عرفانی


