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فرهنگوهنر
انیمیشن

انتشار نماهنگ انیمیشن «وداع»

تالوت کننده سوره حدید و واقعه و الرحمن در آسمانها و زمین
اهل بهشت خوانده می شود.

گزارش «وطن امروز» از پایان کار مسابقه بینالمللی کارتون «ما کرونا را شکست میدهیم»

چالش  88کشور در مسابقه ایرانی «کرونا»
شجاعی طباطبایی ،دبیر این مسابقه به «وطنامروز» گفت در  ۴۰روز بیش از  4هزار و  ۲۰۰اثر از  ۹۲۳هنرمند از  ۸۸کشور به دبیرخانه ارسال شد

آثاربرگزیدهمسابقهبینالمللی«ماکروناراشکستمیدهیم»

نماهن��گ انیمیش��ن «وداع» ب��ه
مناس��بت ایام س��وگواری حضرت
اباعبداهلل الحسین(ع) منتشر شد .به
گزارش «وطن امروز» ،این نماهنگ
انیمیشنیلحظهخداحافظیحضرت
سیدالشهدا(ع) با حضرت زینب(س) و حضرت رقیه(س) را
به  3زبان فارسی ،عربی و آذری به تصویر کشیده است که
بزودی در اختیار رسانههای داخلی و خارجی قرار خواهد
گرفت .نسخه فارسی این نماهنگ با صدای سیدمجید
بنیفاطمه ،نسخه ترکی با صدای شهروز حبیبی و نسخه
عربی با صدای احمد فتالوی تولید ش��ده است .در این
نماهنگ ،کارگردان و تهیهکننده محمددانیال عطوفی،
تهیهکننده صوت طاها چوگانباز ،تنظیمکننده نس��خه
فارسی و ترکی احسان جوادی و تنظیمکننده نسخه عربی
محمد المهندهستند.

حضرت فاطمه زهرا(س):

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

تلویزیون

مهدی سلطانی به سریال «افرا»
پیوست

مهدی سلطانی ،جدیدترین بازیگری
اس��ت که ب��ه مجموعه «اف��را» به
کارگردانی بهرنگ توفیقی پیوسته
اس��ت .به گزارش «وط��ن امروز»،
مجموع��ه تلویزیون��ی «اف��را» به
کارگردان��ی بهرنگ توفیقی و تهیهکنندگی مش��ترک
مجید موالیی و محمدکامبیز دارابی بتازگی وارد مرحله
پیشتولید شده است .مهدی سلطانی چهره شناختهشده
سینما ،تلویزیون و تئاتر به عنوان نخستین بازیگر به این
س��ریال پیوسته و مراحل انتخاب دیگر بازیگران اصلی و
عوامل پشت دوربین در حال انجام است .این درام اجتماعی
و خانوادگی که قصه آن در فضای معاصر میگذرد ،برای
پخش از ش��بکه یک آماده میش��ود .مجید موالیی در
کارنامه خود تهیهکنندگی سریالهای متعددی از جمله
«بانوی عمارت»« ،چرخ فلک»« ،نابرده رنج» و ...را دارد.
محمدکامبیز دارابی نیز پیش از این به عنوان مجری طرح
در پروژههای تلویزیونی مختلفی از جمله مجموعههای
«وارش»« ،چرخ فلک»« ،هفت سنگ» و ...حضور داشته
است .این سریال محصول گروه فیلم و سریال شبکه یک
سیماست.

آغاز پخش «سرزده» از  10شهریور

تهیهکننده و کارگردان س��ریال «سرزده» گفت :این
سریال از ابتدای دهه دوم محرم از  ۱۰شهریور هر شب
ساعت  ۲۲از شبکه یک پخش میشود .به گزارش فارس،
بهادر اسدی درباره زمان پخش این سریال گفت :پخش
مجموعه تلویزیونی «سرزده» که قرار بود از سهشنبه آغاز
ش��ود ،به هفته آینده موکول ش��د .این سریال از ابتدای
دهه دوم محرم و از  ۱۰شهریور و هر شب ساعت  ۲۲از
شبکه یک پخش میشود .این سریال تولید صداوسیمای
خراسان رضوی است و به سفارش مرکز سیمای استانها
و شبکه یک سیما تهیه و تولید شده است .علی انصاریان،
بهرنگعلوی،نسیمادبی،رویامیرعلمی،مریممومن،رحیم
نوروزی ،رامبد شکرآبی و ...در این سریال بازی میکنند.

کتاب

«سقای آب و ادب» از مرز  ۱۰۰هزار
نسخه گذشت

چاپ بیستم کتاب «سقای آب و ادب» اثر «سیدمهدی
ش��جاعی» از سوی انتشارات نیستان روانه بازار نشر شد.
شمار نسخههای منتشر شده از این کتاب که روایتی است
از زندگی حضرت عباس(ع) از  ۱۰۰هزار نسخه گذشت.
به گزارش تسنیم ،انتشارات نیستان ویراست بیستم کتاب
«سقای آب و ادب» نوشته سیدمهدی شجاعی را همزمان با
ایام عزاداری سرور و ساالر شهیدان امام حسین(ع) منتشر
کرد« .سقای آب و ادب» روایتی است از زندگی حضرت
عباس(ع) که در میان دیگر آثار شجاعی به لحاظ فرم و
محتوا اثری متفاوت به شمار میآید .در هر فصل از این
رمان ،رفت و برگشتهای روایی متعددی دیده میشود
که در فضای سیال داستانی ،جای توصیفاتی اغلب شاعرانه
را به یکدیگر میدهند و در هر موقعیت ،زوایای جدیدی از
مفاهیم مورد نظر نویسنده را بازگو میکنند .این کتاب از
نظر تعدد زاویه دید ،اثری قابل تأمل است و در خأل نبود
آثار ادبی درباره حضرت عباس(ع) ،اثری است که هم نگاه
شاعرانه دارد و هم تالش کرده به زوایای نادیده از زندگی
حضرت عباس(ع) توجه کند.

سینمای جهان

بازیگر «سرپیکو» درگذشت

گوهنر :مس��ابقه بینالمللی کارت��ون «ما کرونا را
گروه فرهن 
شکس��ت میدهیم» با داوری محمدحس��ین نیرومند ،بهرام
عظیمی و سیدمسعود شجاعیطباطبایی و با مشارکت ۴۲۰۰
کاریکاتور از  ۸۸کش��ور به کار خود پایان داد .این مس��ابقه به
دبیری سیدمس��عود شجاعیطباطبایی و با مشارکت دانشگاه
علوم پزشکی شیراز ،اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری ،معاونت
علمی و فناوری ریاستجمهوری ،بنیاد روایت فتح و بنیاد احسان
برکت برگزارشد.
در مراس��م اختتامیه و در بخش معرفی برگزیدگان مسابقه
بینالمللی کارتون «ما کرونا را شکست میدهیم» که به صورت
مجازی برگزار ش��د ،پیام سعید نمکی ،وزیر بهداشت و درمان
قرائت ش��د که در بخش��ی از آن اینگونه آمده است« :بیگمان
شیوع ویروس کرونا در جهان به انسان و جوامع انسانی ثابت کرد
که راه شکست این ویروس منحوس نه قدرت سیاسی و قدرت
اقتصادی است و نه تفکرات نژادپرستانه رایج در بعضی فرهنگهای
سیاس��تزده غربی ،بلکه راه رهایی از آن تنها ارتقای فرهنگی
جامعه بویژه فرهنگ سالمت و اخالق سالمت است و بیگمان
برای توسع ه فرهنگ انسانی ،یکی از راههای میانبر و اثربخش ،زبان
صریح و جهانشمول هنر است .مسابقه بینالمللی کارتون «ما کرونا
را شکست میدهیم» به عنوان بزرگترین رویداد هنری جهان
با موضوع ویروس کرونا در بحبوحه مقابله جهانی با این ویروس،
توانست بخوبی در میان هنرمندان و مردمان وحشتزده جهان

ایجاد ارتباط نماید و برقراری این ارتباط موجبات انبساطخاطر
مردمان جهان و ترویج روحیه دستگیری از طریق مشاهده آثار
فاخر خلق شده را فراهم کند .حضور و مشارکت هنرمندان از ۸۸
کشور دنیا ثابت کرد که عبور از سختیها در تمام عرصهها تنها
در وحدت و نوعدوستی ساکنان زمین خالصه میشود .شایسته
است که از تالشهای تمام دستاندرکاران این رویداد عظیم در
مجموعه بزرگ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،دانشگاه
علوم پزشکی شیراز ،حوزه هنری و دیگر سازمانها که این اتفاق
بزرگ را همراهی کردند ،سپاسگزاری کنم».
گفتنی است تمام آثار برگزیده این مسابقه کارتون در فضای
مجازی منتشر شده اما طبق برنامهریزیها قرار است بعد از عادی
شدن شرایط و امکان برگزاری نمایشگاه فیزیکی ،آثار برگزیده
این مسابقه در تهران و شیراز نمایش داده شود و به تبع آن ،این
امکان هم وجود دارد که در سایر شهرها هم این نمایشگاه برگزار
شود .تمام آثار راهیافته به مسابقه بینالمللی کارتون «ما کرونا
را شکس��ت میدهیم» در سایت ایران کاریکاتور هم به نمایش
گذاشته شده و همچنین در برخی سایتهای خارجی نیز این
آثار منتشر شده است.
جوایز اصلی این مسابقه کارتون به علی رادمند ،کائو گومز و
استفان پرویژن به عنوان نفرات اول تا سوم اهدا شد.
همچنین به دلیل مشارکت ویژه هنرمندان ایرانی به  ۷نفر
مبل��غ  2میلیون تومان به همراه ل��وح یادمان و تقدیرنامه اهدا
ش��د که اسامی این هنرمندان عبارتند از طراوت نیکی ،سهیل

شاعران در مراسم رونمایی از کتاب «دلت را خانه ما کن» درباره اشعار ژولیده نیشابوری صحبت کردند

موضعش انقالب و عاشوراست

مراسم رونمایی از کتاب «دلت را خانه ما کن» نوشته
حس��ین قرایی در خبرگزاری تسنیم برگزار شد .مصطفی
محدثیخراسانی ،ش��اعر مطرح کشورمان در این مراسم
گفت :شاعرانی در سالهای پس از انقالب داشتیم که هم
از نظر ش��عری پشتوانه خوبی داشتند و هم زبان مردم را
خوب میدانستند و خودشان هم ارائهکننده شعرشان بودند
و خبری از واسطهها نبود .چند شاعرند که اینچنین نقش
تأثیرگذاری دارند و مردم را با شعر آیینی آشنا کردند .یکی
از این افراد شادروان آغاسی است .پیشکسوتتر از او آقای
ژولیده نیشابوری است .او شاعری بود که کالمش را عوام
میفهمیدند و خواص هم میپسندیدند .او با شاعران مطرح
و تراز اول ما دوستی داشت و همین موضوع گواه این است
که او را به عنوان شاعر تمامعیار و توانمند پذیرفته بودند.
پرکردن این خأل ویژگی مهم آقای ژولیده است .او تأکید
کرد :ما ژولیده را به عنوان شاعر آیینی اهلبیت میشناسیم

اما وقتی ش��عرهای او را نگاه میکنیم ،میبینیم که شعر
او صرفا مدح و مرثیه ائمه نیست .در اکثر آثار
او میبینی��د اگرچه ش��عرش مدح و مرثیه
امیرالمؤمنین علیهالس�لام را داراس��ت اما
نکات حکمتآمیز بسیار زیادی در دل دارد.
گویا شعر صائب را میخوانید و سرشار از
پندهای زندگی است که با مدح حضرت
علی درآمیخته است .ویژگی دیگری که
در ش��عر آقای ژولی��ده میبینید ،روح
حماس��ی و درس گرفت��ن از مبارزه
اهلبیت اس��ت؛ وجهی ک��ه قبال در
شعرهای آیینی ما بسیار غفلت شده
بود .این ویژگیها موجب مقبولیت
گس��ترده شعر او ش��ده ،نامش را
زبانزد و یاد او را ماندگار کرده است.

منوچهر طیاب ،مستندساز پیشکسوت در گذشت

وداع با مستندساز میراث فرهنگی ایران
منوچهر طیاب ،مستندساز پیشکسوت
بامداد روز گذش��ته دار فان��ی را وداع گفت.
به گزارش «وطن امروز» ،این مستندس��از
پیشکسوت بامداد روز سهشنبه  ۴شهریور در
وین در گذشت .خردادماه امسال بود که مرکز
گسترش سینمای تجربی با ارسال خبری به
رسانهها اعالم کرد منوچهر طیاب از دیماه
 ۹۸و پس از چکآپ در بیمارستانی در شهر وین ،متوجه بیماری
سخت خود شده و مراحل درمان را از همان زمان آغاز کرده بود که
پس از گذشت حدود  ۶ماه ،حال عمومی وی بهتر و از بیمارستان
مرخص شد اما بامداد روز سهشنبه در پی عوارض همین بیماری این
استاد پیشکسوت سینمای مستند دار فانی را وداع گفت .منوچهر
طیاب متولد سال  ۱۳۱۶در تهران ،دانشآموخته رشته معماری در

دانشگاه فنی وین و فارغالتحصیل کارگردانی
س��ینما و تلویزیون از دانش��کده سینمایی
آکادمی دولتی موسیقی و هنرهای نمایشی
اتریش بود .او از سال  ۱۳۴۲با ساخت فیلم
«سفال» به حرفه مستندسازی رو آورد و در
 ۵۷س��ال ،نزدیک ب��ه  ۱۰۰فیلم در زمینه
میراث فرهنگی و تاریخی را کارگردانی کرد.
س��ال گذش��ته و در جریان برگزاری سیزدهمین دوره جشنواره
بینالمللی «سینماحقیقت» ،ضمن نکوداشت منوچهر طیاب و
نمایش آثار منتخب وی ،از این پیشکس��وت سینمای مستند با
اهدای نشان فیروزه قدردانی شد .حسین انتظامی ،رئیس سازمان
سینمایی در پیامی درگذشت منوچهر طیاب ،کارگردان سینمای
مستند را تسلیت گفت.

حجتاالسالم حسینیقمی در برنامه مخاطب خاص:

آلن ریچ ،بازیگر فیلمهایی چون «سرپیکو»« ،مسابقه
تلویزیونی» و «آمیس��تاد» در  ۹۴سالگی درگذشت .به
گ��زارش مهر به نق��ل از ورایتی ،آلن ریچ ک��ه در اوایل
همکاریاش با هالیوود در فهرست سیاه جای گرفته بود
و بعد به عنوان بازیگری همهکاره در دهها نقش مختلف
ظاهر شد ،درگذشت .وی  ۹۴ساله بود« .سرپیکو» ساخته
سیدنی لومت« ،آمیستاد» ساخته استیون اسپیلبرگ و
«مسابقه تلویزیونی» ساخته رابرت ردفورد از مهمترین
فیلمهای این بازیگر هستند .ریچ با انتشار کتاب «جهش
از مت��د» درباره تکنیکهای بازیگری خودش نوش��ت.
ش��ماری از هنرآموزان وی به چهرههای مشهوری بدل
شدهاند که شارون استون ،جیمی لی کورتیس ،رنه روسو،
دونا دیکسون ،الن تیک و لری میلر از جمله آنها هستند.

محمدی ،محمود آزادنیا ،سجاد رافعی ،منصوره دهقانی ،علیرضا
پاکدل و مهناز یزدانی.
اما سیدمسعود ش��جاعی به عنوان دبیر مسابقه بینالمللی
کارتون «ما کرونا را شکست میدهیم» مسلما نقش تاثیرگذاری
در برپایی با ش��کوه این مسابقه بینالمللی داشته است .وی در
این مسابقه بینالمللی بخوبی توانست از ظرفیتهای مسابقهها و
جشنوارههای کارتونی که پیش از این به دبیری خود وی برگزار
شده بود نهایت بهره را ببرد و این مسابقه بینالمللی را با حضور
هنرمندان  88کشور جهان برگزار کند.
شجاعی طباطبایی درباره برپایی مسابقه بینالمللی کارتون «ما
کرونا را شکست میدهیم» به «وطن امروز» گفت :بدون شک
برپایی این مسابقه در شرایط سخت کرونایی اتفاق مهم و بزرگی
برای هنرمندان هنرهای تجسمی محسوب میشود و امیدوارم در
نهایت برپایی این مسابقه بتواند روحیهای مضاعف به کادر درمان
کشور تزریق کند ،زیرا کادر درمان کشور به عنوان جهادگران خط
مقدم مبارزه با کرونا ،این روزها شرایط سختی را تجربه میکنند.
وی در ادامه افزود :یکی از نکات قابل تامل مسابقه بینالمللی
کارتون «ما کرونا را شکست میدهیم» به محتوای آثار برمیگردد
ب ه طوری که در بیش��تر آثار به رعایت توصیههای بهداش��تی و
فاصلهگذاری اجتماعی توجه ویژهای شده است تا هنرمندان این
آثار در سهم خود بتوانند کمک حال کادر درمانی شوند.
ای��ن هنرمند در ادامه خاطرنش��ان کرد :به نظرم مس��ابقه
بینالمللی کارتون و کاریکاتور «ما کرونا را شکست میدهیم» از

آن دسته مسابقات بینالمللی محسوب میشود که در بهترین
زمان ممکن برپا شد ،زیرا فراخوان این مسابقه بینالمللی تنها
چند روز پس از شیوع آن در ایران اطالعرسانی شد که با استقبال
هنرمندان کشور مواجه شدیم .همچنین در ادامه شاهد استقبال
بیسابقه و گسترده هنرمندان جهان بودیم که تنها در مدت ۴۰
روز بیش از  4هزار و  ۲۰۰اثر از  ۹۲۳هنرمند از  ۸۸کشور جهان
به دبیرخانه این مسابقه ارسال شد.
وی در ادام��ه تصریح کرد :این تعداد ش��رکتکننده در یک
مسابقه هنری تجسمی یک آمار بینظیر در سطح دنیا به حساب
میآی��د و حضور هنرمندان جهان در این اتفاق بشردوس��تانه،
ستودنی است.
ش��جاعی طباطبای��ی درب��اره جزئی��ات آم��ار مرب��وط به
شرکتکنندگان این مسابقه گفت :بیشترین شرکتکنندگان به
ترتیب از ایران با  ۴۳۶هنرمند ،ترکیه با  ۸۳هنرمند و چین با 74
هنرمند بودند .همچنین هنرمندانی از کشورهای برزیل ،کلمبیا،
مکزیک ،روسیه ،صربستان ،اسپانیا ،اوکراین و ایتالیا با ارسال آثار
درخشان ،حضوری موثر در این مسابقه داشتند.
دبیر مسابقه بینالمللی کارتون و کاریکاتور «ما کرونا را شکست
میدهیم» به بخشهای مختلف این مسابقه اشاره کرد و گفت:
این مس��ابقه ،چند موضوع را در بر میگرفت؛ روحیهبخشی به
مردم برای مبارزه با کرونا ،توجه و ادای دین نسبت به مدافعان
سالمت یعنی پزشکان ،پرستاران و کادر درمان ،رعایت مسائل
بهداشتی و بخش چهارم هم سیاسی بود.

درباره نامگذاری فرزندانمان غفلت کردهایم
حجتاالسالم حس��ینیقمی در برنامه
«مخاطب خاص» گفت :در این ش��بهای
عزای سیدالشهدا وظیفه ماست که درباره
معض�لات و دغدغهه��ای ج��دی جامعه
تذکر بدهی��م .به گزارش «وط��ن امروز»،
حجتاالسالم سیدحسین حسینیقمی در
برنامه مخاطب خاص در اهمیت نامگذاری
افراد در جامعه گفت« :در روایتهای منسوب به پیامبر اکرم آمده
است ایشان در بیش از  70جایگاه اسامی افراد را تغییر دادند .این
مساله نشاندهنده اهمیت نام است ولی این موضوع در جامعه ما
مغفول مانده و اسامی آشنای بزرگان دینی ما مهجور شده است.
این مساله حقیقتا تلخ است .نام اهلبیت همانی است که در زیارت

جامعهکبیرهدربارهشانمیگوییم«فمااحلی
اسمائکم» (چقدر نامهای شما شیرین است)،
ضمن آنکه اس��م هر کس تاثیر بسزایی در
هویت و ش��خصیت او دارد ،همانطور که
همین دختر نازنین ش��هید مدافع حرم در
همین برنامه گفت از وقتی حاج قاسم اسم
مرا به «زینب» تغییر داد این مساله در تمام
رفتارهای زندگیام تاثیر گذاشت ،چرا که دیگر خودم را منسوب
به حضرت زینب س�لاماهلل علیها میدانس��تم» .حجتاالسالم
حسینیقمی خاطرنشان کرد« :من از خانوادههای محترم تقاضا
دارم که وقتی این نامهای مبارک و کنیههای منسوب به اهلبیت
هست ،چرا باید نسبت به آنها غفلت کرده و آنها را فراموش کنیم؟»

محم��ود اکرامی نی��ز در بخش دیگ��ری از این برنامه
گفت :ژولیده از خیلی از ترکیبات آگاهانه اس��تفاده کرده
و عب��ارات جدی��دی را خلق کرده
اس��ت .وی ادامه داد :ش��عر آقای
ژولیده ش��عر محتوامحور اس��ت.
ش��عر او موضعمند است .موضوع
ش��عرش انقالب و عاش��ورا نیست،
بلکه موضعش انقالب و عاشوراست.
او ب��ا کلم��ه میجنگد و ب��ه دنبال
توصیف نیست.
کامران شرفش��اهی دیگر سخنران
این جلسه درباره ژولیده گفت :ژولیده
ش��اعری بوده اس��ت که در بستر زمان
حال��ت منفعلی نداش��ته و در بطن همه
وقای��ع زمان خود حضور داش��ته و برای

همهشان دارای پیام است اما به این دلیل که جنبه آیینی
ایش��ان دیده شده است ،این موضوع بر اشعار اجتماعی و
اخالقی او س��ایه افکنده و کمتر دیده شده است .به نظرم
میتوان دیوانی مستقل از او منتشر کرد که مضمون تمام
اشعار اخالقی است و به مفاهیم تاریخی بپردازد.
سخنران پایانی این مراس��م ،حسین قرایی نویسنده
کت��اب «دل��ت را خانه ما کن» بود .او گف��ت 7-8 :تا از
کارهای ژولیده بس��یار زیاد ش��نیده شده است .یک بار
از ایش��ان شنیدم که ش��عار «در بهار آزادی ،جای شهدا
خالی» را ایشان سروده است .وی اضافه کرد :وقتی گزیده
انتخاب میکنید باید به این نکته هم دقت داشته باشید
که همه سلیقهها را جذب کند تا برای همه جذاب باشد؛
برای مثال ژولیده برای کودک و نوجوان شعر داشته اما
آن را نی��اوردم یا در جاهایی وزن از دس��تش در رفته و
آنها را هم نیاوردم.

کتاب نوجوانانهای که در کمتر از  2هفته به چاپ سوم رسید

روضه خانگی با «مقتل نوجوان»

کتاب «مقتل نوجوان» به نویسندگی علی شعیبی که
در آن زندگینامه حضرت سیدالشهدا(ع) از تولد تا شهادت
در واقعه کربال ،بر اساس معتبرترین مقاتل با زبانی سلیس
و روان برای نوجوانان به زیور طبع آراس��ته شده است ،در
کمتر از  2هفته به چاپ سوم رسید.
ب��ه گزارش «وطن امروز» ،ش��عیبی در ای��ن اثر که با
بهرهگیری از منابع مختلف و مقاتل متعدد نوش��ته شده،
ت�لاش کرده اس��ت در  5فصل زندگ��ی و زمانه حضرت
اباعبداهللالحسین(ع) را برای مخاطب نوجوان خود ترسیم
کند .او از زمان تولد امام حس��ین(ع) و احادیث و روایات
مربوط به آن زمان آغاز کرده و در ادامه به دوران کودکی
ایش��ان پرداخته است .بررسی چرایی وقوع قیام عاشورا از
منظر تاریخی بعد دیگر کتاب اس��ت که ش��عیبی در آن
کوشیده با زبانی روایی و نه تاریخی صرف ،علت این قیام و
زمینههای تاریخی آن را ترسیم کند.
در سالهای اخیر آثار متعددی در زمینه عاشورا برای
گروه س��نی کودک و نوجوان
نوشته شده است اما با نگاهی
بهآثارمنتشرشدهدرمییابیم
که بخش قابل توجهی از آثار
نوشته شده توان پاسخگویی
به پرسشهای نوجوان امروز
را ندارن��د و عمدت��ا از یک
بعد به ماجرای عاشورا نگاه
میکنند.مزیتکتابشعیبی
بر بس��یاری از آثار این است
که او به ابعاد مختلفی از قیام
اباعبداهلل(ع) پرداخته است.

مطالعه این کتاب در خانوادهها ،برای نوجوانان ،معرفتافزا
و تقویتکننده ایمان و عشق به ساالر شهیدان و راه شهادت
بوده و باعث افزایش کینه و نفرت به یزیدیان تمام تاریخ
میش��ود .نمونههای آنها در این زمان ،آمریکا ،اسرائیل و
تکفیریهای جهان اسالم هستند که در کشتار مسلمانان
مظلوم شمرگونه عمل میکنند.
همچنین «کتاب آبش��ار اندیشه» دیگر کتاب نوجوان
علی شعیبی است که در راستای آموزش فلسفه به چاپ
دوم رسید.
در کتاب «آبش��ار اندیش��ه» س��عی ش��ده ب��هدور از
مس��تقیمگوییهای رایج ،ذهن نوج��وان در برابر دنیای
پیرامون خودش به چالش کش��یده شده و بعد با ظرافت
خاصی به این چالشها پاسخ داده شود .این کتاب میتواند
راهنمایی برای والدین باش��د ت��ا بتوانند براحتی اینگونه
مسائل را برای نوجوانانشان
مطرح کنند .در این کتاب
سعی شده نوجوان به فکر
وادار ش��ود و تا زمانی که
به پدیدهه��ای پیرامون
خود نگاه میکند ،دنبال
چراییهای آن باشد.
الزم به توضیح است
این کتابها توسط علی
شعیبی به نگارش درآمده
و ب ه وسیله نشر گل آبی
واحد ک��ودک و نوجوان
مؤسس��ه فرهنگی -هنری
قدر والیت منتشر شده است.

