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    معرفی کتاب

  فرزين ماندگار
 فيلم سينمايي »به وقت ش�ام« كه به تازگي 
به ش�بكه نمايش خانگي راه پي�دا كرده در 
اكران هاي خارجي در دو كشور عراق و سوريه 
با استقبال زيادي از سوي مردم اين دو كشور 
مواجه ش�د؛ فيلمي كه جزو نامزدهاي اصلي 
معرفي به اسكار امسال نيز محسوب مي شود. 
ب��ه گ��زارش »ج��وان« آخري��ن برنامه س��ینما 
روايت به نقد و بررسي فیلم س��ینمايي »به وقت 
شام« از تولیدات س��ازمان هنري رس��انه اي اوج 
اختصاص داش��ت. در اين برنامه ع��الوه بر محمد 
خزاع��ي تهیه كننده اي��ن اث��ر، محمدتقي فهیم 
منتقد سینما، محمد ش��لتوكي پژوهشگر حوزه 
 دفاع��ي و محمدمهدي ش��یخ صراف ب��ه عنوان 

مجري -كارشناس حضور داشتند. 
محمدتق��ي فهیم منتقد س��ینما در ابت��داي اين 
نشست با اشاره به موضوع ذائقه سازي در سینماي 
ايران گف��ت: متأس��فانه طي اين س��ال ها آن قدر 
فیلم ه��اي اجتماعي ب��دون قهرم��ان و قصه هاي 
جذاب در س��ینماي ايران تولید ش��ده اس��ت كه 
به نوعي ذائق��ه مخاطبان را تغیی��ر داده كه وقتي 
مخاطب با فیلمي همچون »به وقت ش��ام« كه به 
معني واقعي كلمه »سینما« است، روبه رو مي شود، 

شگفت زده مي شود. 
فهیم در ادامه صبحت ه��اي خود به بحث انتخاب 
نماينده س��ینماي ايران در اس��كار اش��اره كرد و 
گفت: به نظرم امس��ال يك چالش جدي در بحث 
انتخاب نماينده س��ینماي ايران ب��راي حضور در 
اسكار اس��ت. من يكي از منتقدان تركیب هیئت 
انتخاب نماينده سینماي ايران هستم كه طي اين 
سال ها معموالً سراغ گزينه هايي رفته كه بیشتر به 
سینماي شكست خورده اروپاي شرقي شبیه است 
تا سینماي قهرمان پروري كه بايد مطلوب سینماي 
ايران باشد.  وي افزود: من فكر مي كنم امسال اگر 
هیئت انتخاب كمي از محافظه كاري فاصله بگیرد 
و وارد يك حیطه ديگر از انتخاب فیلم براي اسكار 
بشود، به نظرم مي آيد »به وقت شام« مي تواند به 
عنوان نماينده سینماي ايران براي اسكار انتخاب 
 ش��ود. امیدوارم اين هیئت امسال در انتخاب خود 
كمي هم به س��ینماي ملي ايران فك��ر كند، نه به 
مسائل سیاسي و دغدغه هاي فردي تا در انتخاب 

خود به اين فیلم مهربانانه تر نگاه كند. 
  شگفت زدگي مخاطبان سوري و عراقي 

خزاعي همچنین با اشاره به اكران هاي اخیر فیلم 

»به وقت شام« در سینماهاي سوريه و عراق گفت: 
اكران اين فیلم در س��ینماهاي كشورهاي عراق و 
سوريه و برخي از شهرهاي آنها كه سینما نداشتند، 
با استقبال باالي مردم اين دو كشور روبه رو شد و 
بسیاري از آنها با ديدن اين فیلم شگفت زده شده 
بودند و بسیاري از خانواده هاي ش��هدا در اين دو 
كشور به اين موضوع اذعان مي كردند كه »به وقت 
ش��ام« كامل ترين فیلمي اس��ت كه تا به حال در 

ارتباط با اين موضوع تولید شده است. 
خزاعي با بیان اينكه فیلم »به وقت ش��ام« از س��ه 
جهت در سینماي ايران حائز اهمیت است، اظهار 
كرد: اولین موضوع بحث نگاه س��ینماي ايران به 
مسائل منطقه اس��ت كه پیش از اين از آن غفلت 
شده بود در حالي كه ما چند سال است كه خواسته 
يا ناخواسته درگیر اين جنگ هستیم. شايد حتي 
تع��داد تولیدات س��ینمايي برخي از كش��ورهاي 
اروپاي��ي در ارتباط با موضوع داعش از ما بیش��تر 
باشد، البته آنها از زاويه نگاه خودشان به بهره برداري 

از اين موضوع مي پردازند. 
خزاع��ي خاطرنش��ان ك��رد: بحث ديگ��ر ارتقاي 
استانداردهاي س��ینماي ايران با »به وقت شام« 
است. ساخت اين فیلم نش��ان داد كه در سینماي 
ايران قابلیت س��اخت فیلم هايی با اس��تاندارد باال 
جهت نمايش در س��ینماي ساير كش��ورها وجود 

دارد. 
  س�وژه اي كه اولي�ن بار م�ورد توجه قرار 

گرفت
محمد شلتوكي كارشناس مسائل دفاعي نیز در 
سخناني با اشاره به اهمیت سوژه فیلم »به وقت 
شام« گفت: به نظرم اين فیلم بیشتر از آن جهت 
حائز اهمیت اس��ت كه به موضوعي پرداخته كه 
طي چند سالي كه مس��ئله داعش به وجود آمد، 
كمتر به آن توجه ش��د و آن هم بحث پشتیباني 
هوايي نیروه��اي مدافع حرم بود چراكه س��اير 
مسائل مربوط به مدافعان حرم بیشتر در جامعه 
مورد بحث قرار گرفته ولي بحث ايجاد پل هوايي 
میان تهران و دمش��ق آن هم در شرايط حساس 
و ويژه جنگي كشور س��وريه مسئله مهمي است 
كه در اين فیلم ب��راي اولین بار ب��ه آن پرداخته 

شده است. 
وي افزود: پرداختن به اين موضوع در فیلم »به وقت 
شام« توانست بخشي از اين شرايط سخت و ويژه 
را براي مردم به تصوير بكشد. واقعاً اين شجاعت و 
جسارت خلبان هاي ايراني بود كه توانستند اين كار 

را بدون وقفه در اين سال ها ادامه بدهند و به جرئت 
مي توانم بگويم حتي يك شب هم نبود كه چنین 
پروازهايي از جانب خلبان هاي ايراني در اين مناطق 

جنگ زده اتفاق نیفتد. 
  توجه به مسائل تخصصي پرواز هواپيماها

شلتوكي با اشاره به تأثیر مثبت حضور مشاوران 
متخصص در حوزه بحث هاي مرب��وط به پرواز 
هواپیماها در كنار سازندگان به وقت شام، اظهار 
كرد: اين اثر اولین فیلمي بود كه چه در حوزه آثار 
داس��تاني و چه در حوزه آثار مستند، بحث هاي 
فني و تخصصي مربوط به پرواز هواپیماها را به 
شكل دقیق و موبه مو رعايت كرده بود و به نظرم 
تیم مش��اوران خوبي در اين حوزه در كنار تیم 
تولید اثر حضور داش��ته كه باعث ارتقاي كیفي 

اثر شده است. 
وي ادامه داد: براي نمونه ب��ا توجه به اينكه بخش 
عمده اي از فیلم در ايران ضبط شده است، من در 
مورد فرودگاهي كه هواپیم��ا در آن فرود مي آمد 
دقت كردم كه الماني از فرودگاه هاي ايران نداشته 
باش��د و متوجه ش��دم كه دوس��تان با انتخاب از  
فرودگاه كه به لحاظ شرايط شباهت بسیار بااليي 
به فرودگاه دمش��ق دارد، توانسته اند اين فضا را به 

خوبي بازسازي كنند. 
  تك سكانس هاي شاهكار »به وقت شام« 

در ادامه اين نشست محمدتقي فهیم در سخناني 
اظهار ك��رد: »به وق��ت ش��ام« كارنام��ه ابراهیم 
حاتمي كیا را تقويت مي كند و تبحر حاتمي كیا در 
خلق درامي را كه در آن شاهد كنار هم قرار گرفتن 
افرادي با نگرش هاي مختلف هستیم در اين اثر نیز 
مي بینیم. قصه گفتن در س��ینما سخت ترين كار 
اس��ت؛ كاري كه حاتمي كیا در اين فیلم توانسته 
به خوبي و با حفظ المان هاي سینمايي اثر از عهده 

آن برآيد. 
وي افزود: درواقع بخش بزرگي از ديپلماسي ايران 
در ماجراي سوريه به شكل نمادين در اين فیلم به 
صورت تصويري درآمده است. عظمت حضور ايران 
در منطقه، ش��جاعت، مقاومت، مبارزه، ش��هادت 
و همه مس��ائلي كه طي اين س��ال ها در رسانه ها 
مي ديديم در اين فیلم تبديل به يك نمايش جذاب 

و مهیج شده است. 
فهیم خاطرنشان كرد: تك سكانس هاي شاهكار 
سینماي حاتمي كیا در »به وقت شام« تبديل به 
يك فیلم كامل مي شود. سكانس هايي مثل رقص 
گلوله در »آژانس شیشه اي«، سقوط هلي كوپتر 
در »چ« و تون��ل در »باديگارد« ش��اهكارهايي 
هستند كه حاتمي كیا پس از تجربه آنها حاال در 
»به وقت شام« توانسته به حد اعالي سینماي 
خود برس��د، به ش��كلي كه مي توان گفت »به 
وقت شام« به يك شگفتي براي مخاطب تبديل 

شده است. 
  انتخاب بازيگر پاشنه آشيل »به وقت شام«

فهیم همچنین با اشاره به برخي از نقاط ضعف 
اين فیلم گفت: به نظر من بزرگ ترين مشكل 
»به وقت شام« در انتخاب بازيگران آن است. در 
واقع كاراكترها مشكل زيادي ندارند اما بازيگران 
آن تبديل به پاشنه آشیل فیلم »به وقت شام« 
شده است. بازيگرها نتوانس��تند كاراكترها را 
جان ببخشند. به ويژه هادي حجازي فر كه براي 

نقشش اصاًل مناسب نبوده است. 

در نشست نقد و بررسي »به وقت شام« در »سينما روايت« مطرح شد 

»به وقت شام« بهترين گزينه 
نمايندگي سينماي ايران در اسكار 

سخنگوي انجمن قلم با اشاره به بررسي آثار شعر و داستان با 
محوريت انقالب طي ۴۰ سال اخير، از بازنشر اين آثار توسط 
خود ناشر يا با اجازه ناشر و مؤلف از سوي ناشري ديگر خبر داد. 
محسن پرويز سخنگوي انجمن قلم ايران در گفت وگو با فارس 
درباره برنامه هاي انجمن در راستاي 40 سالگي انقالب اسالمي 
اظهار داش��ت: در راستاي موضوع 40 س��الگي انقالب اسالمي 
كارگروهي به همین منظور تشكیل شد كه يكي از مصوبات آن 
به گزيني آثاري بود كه در سال هاي گذشته درباره انقالب اسالمي 
منتشر شده بود.  پرويز در توضیح بیش��تر در راستاي اقدامات 
اين كارگروه اينگونه تش��ريح كرد: فراخواني در دو حوزه شعر و 
داستان منتشر شد كه ما شاهد استقبال خوبي از سوي شاعران و 
نويسندگان براي اين جشنواره بوديم. در واقع دبیرخانه جشنواره 
چلچراغ 500 نسخه اثر را دريافت كرده و در حال حاضر داوري ها 
در حال انجام است.  به گفته سخنگوي انجمن قلم، پس از انتخاب 
داوران و آغاز داوري، شوراي به گزيني مدام و مستمر جلساتي را 
برگزار مي كند و در حال انتخاب آثار برتر هستند. در بررسي آثار 
دوستان كارشناس اعالم مي كنند كه به آثار خوبي رسیده اند كه 
طي سال ها مورد غفلت و فراموشي قرار گرفته اند.  وي افزود: دلیل 
اين غفلت ها هم متعدد است، از جمله اينكه يا ناشر فعالیتش را 
متوقف كرده يا ديگر فعالیت سابق را ندارد كه موجب فراموشي 
اثر شده است، در حالي كه طي س��ال هاي گذشته آثار خوبي با 
محوريت انقالب اسالمي تولید شده است.  پرويز با بیان اينكه با 
پیگیري هاي مجمع ناشران انقالب اسالمي اين آثار چاپ مجدد 
خواهند شد، گفت: با پیگیري مجمع ناشران انقالب اسالمي اين 

آثار مجدداً منتشر مي شوند، حاال يا توسط خود ناشر كتاب يا با 
اجازه ناشر و مؤلف توسط ناش��ري ديگر.  سخنگوي انجمن قلم 
در بخش ديگري از سخنانش با تأكید بر اينكه اين آثار طي 40 
سال اخیر منتشر شده اند، تصريح كرد: پیش از ورود به 40سالگي 
انقالب در انجمن قلم جلسه اي بدين منظور برگزار شد، ضمن 
اينكه ديداري هم با س��یدعباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي انجام شد، ايشان نیز كار را به فرد ديگري در ارشاد محول 
كردند تا گروهي در ارش��اد پیگیر امر باش��ند اما از نتايج مطلع 
نیستم و هنوز هم پاسخي از س��وي وزارت ارشاد به برنامه هاي 
انجمن قلم ارسال نشده است. هرچند با همكاري مجمع ناشران 
انقالب اس��المي امور در حال پیگیري است. نهاد كتابخانه هاي 
عمومي كشور و شهرستان ادب هم برنامه هايي براي 40 سالگي 
انقالب اسالمي داشته اند.  به مناسبت 40 سالگي انقالب، 40 اثر 
برگزيده در هر بخش)شعر و داستان( به همراه ساير آثار ارزشمند 

رسیده، در قالب يك كتاب منتشر خواهد شد. 

جوابيه سريال »ممنوعه« به يك متن انتقادي و پاسخ »جوان«

 به جاي تأكيد بر نقاط منفي
 زيبايي هاي جامعه را ترويج كنيد 

در پي انتش�ار مطلبي انتق�ادي با تيت�ر» مدعي العموم 
كجاس�ت...« درب�اره يك مجموع�ه نماي�ش خانگي با 
عن�وان »ممنوع�ه« روابط عمومي س�ريال پاس�خي را 
ارس�ال كرده اس�ت كه عين�ًا در ادامه مي آي�د. بديهي 
اس�ت كه درج پاس�خ س�ازندگان اي�ن مجموع�ه نظر 
روزنامه نيس�ت و صرفًا جوابيه عوامل اين سريال است. 
در اين جوابیه آمده: »در پي اظه��ارات به دور از واقعیت 
درباره مجموعه »ممنوعه« كه ش��ايد با هماهنگي هايي 
در پي نمايش تنها يك نسخه از آن در شبكه  خانگي ، در 
يكي دو جريده  محترم درج ش��د و حتي مبناي اظهارات، 
مصاحبه با يك��ي از عوامل تیم تولید و ت��داركات)!( قرار 
گرفت! - و كیست كه نداند براي بحث پیرامون محتواي 
يك مجموع��ه پس از انتش��ار كام��ل يا قريب ب��ه تمام 
نسخه هاي آن با نويسنده، كارگردان و تهیه كننده آن به 
گفت وگو مي نش��ینند نه پس از تنها يك شماره و آن هم 
طبق ادعاي خودشان با يكي از عوامل تولید و تداركات- از 
اين رو عوامل س��ازنده مجموعه  »ممنوعه«، كارگردان، 
تهیه كننده و س��رمايه گذاران محصول براي ايضاح ذهن 
دلس��وزان واقعي عرصه فرهنگ، اي��ن اطمینان خاطر را 
تضمی��ن مي نمايد كه اف��زون بر ويژه  بزرگس��االن بودن 
اين مجموعه كه روي اقالم تبلیغي و جلد هر قس��مت به 
صورت درجه سني درج ش��ده، محتوايي جز نشان دادن 
ممنوعیت ذات��ي و فط��ري محرماتي كه ش��رعاً ممنوع 
اس��ت و رفتارهايي كه عرفاً محكوم اس��ت، چیز ديگري 
در ق��اب »ممنوعه« ديده نش��ده و نخواهد ش��د چراكه 
پیشاپیش اين نام مجموعه اس��ت كه هشدار مي دهد هر 
آنچه از ش��خصیت هاي مضطرب، پرخاش��گر، منفعل و 
ضعیف النفسي كه در مجموعه س��رمي زند ممنوعه هاي 
فطري زندگي آدمي اس��ت كه برون رف��ت از اين گرداب 
هولناك تنها با بازگش��ت به فطرت و س��نن الهي و شرع 
مبین امكانپذير اس��ت والغیر كه ش��خصیت هاي مثبت 
داستان كه در قس��مت هاي آينده وارد داستان مي شوند 
بر اين نكته در عمل و رفتار صحه خواهند گذاشت، البته 
اين حدس و ظن براي سازندگان مجموعه هر روز از اين 
حیث پررنگ مي شود كه انگار از همان فرداي توزيع اولین 
قس��مت خواس��تند مجموعه را ضدارزش معرفي كنند 

چراكه شخصیت هاي منفي داستان انسان هايي هستند 
كه س��بك زندگي غیرايراني و غیراس��المي داشته و در 
چنبره تهاجمي از جنس فرهنگ ديگري، اسیر شده اند، 
شايد اگر اين شخصیت ها با پوشش سنتي و مذهبي ارائه 
مي ش��دند و به بهانه نقد رياكاري، اصل مسلمات ديني و 
سنتي به نقد و تخطئه كشیده مي شد، اين طور هجمه هاي 
زودهنگام شروع نمي شد! اما حاال كه آخر و عاقبت زيست 
در ساحتي به جز آنچه به خودمان، اصل مان و ريشه مان 
تعلق دارد را به نمايش گذاش��ته ايم، بي آنكه آن را جذاب 
نش��ان داده و اش��اعه اش دهیم، تخطئه هاي زود هنگام 

شروع شده است. 
در پايان ضمن آرزوي توفی��ق الهي براي خود و منتقدان 
خويش در به نمايش گذاشتن گمشده هاي انسان گمگشته  
امروز كه بي شك همان پرنده  از دل ها گريخته  ايمان است، 
آمادگي خويش را براي برگزاري جلس��ات نقد و گفت و 
تحلیل مجموعه پس از نمايش حداقل نیمي از آن در هر 
جلسه اي كه مخاطب دستاوردي از آن بتواند داشته باشد، 

اعالم مي داريم. 
  پاس�خ »ج�وان«:  خل��ق كاراكتره��اي منف��ي در 
مجموعه هاي نمايش��ي نمي تواند دستاويزي براي اشاعه 
منكرات باشد. بديهي است كه اگر قرار است مفسده هاي 
فردي و اجتماعي در اين آثار با ه��دف نقد آن به نمايش 
درآيد بايد ظرافت هاي هنري اعمال شود تا منكر بودن و 
قبح رفتاري و كراهت اعمال قابل تشخیص باشد و خدايي 
نكرده اين نباشد كه به بهانه نمايش كج روي ها و انحرافات 
كاراكترهاي منفي منكر ترويج ش��ود. جامعه ايران از هر 

زمان ديگري به ترويج اخالق نیاز مبرم دارد.
رسالت  س��ینما در اين زمینه بیش از س��اير هنرهاست. 
سرگرمي در سینما و آثار نمايش��ي در هیچ جاي جهان 
حتي در هالیوود هدف نیست بلكه وسیله است. آن زمان 
كه س��رگرم كردن مردم و درآمدزاي��ي در هنر تبديل به 
هدف شد به مرور اخالق و منش هاي انساني رنگ مي بازد. 
بر اين مبنا نويس��ندگان آثار نمايش��ي الزم اس��ت بیش 
از تأكی��د و تمركز بر نقاط منفي جامع��ه كه باعث ترويج 
منفي ها مي شود براي اشاعه معروف بر نقاط مثبت جامعه 

تمركز كنند. 

حكمت 68
 عفت ورزي�دن زينت فقر
زين�ت  ش�كرگزارى  و   

بی نيازى است. 

در اطالعيه اداره كل هنرهاي نمايشي اعالم شد

رئيس تئاتر شهر و يك كارگردان با قيد وثيقه آزاد مي شوند
سخنگوي انجمن قلم مطرح كرد

برترين آثار شعر و داستان انقالب  انتخاب و تجديد چاپ مي شوند

مدير عامل خان�ه تئاتر اعالم كرد ك�ه دو هنرمند تئاتر امروز 
صبح با قيد وثيقه آزاد خواهند شد. اداره كل هنرهاي نمايشي 
وزارت ارشاد نيز روز گذش�ته در اين باره بيانيه اي صادر كرد. 
شهرام گیل آبادي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره 
آخرين وضعی��ت دو هنرمند تئاتري كه از ش��امگاه گذش��ته در 
بازداش��ت به س��ر مي برند، گفت: طبق پیگیري هاي انجام شده، 
خوشبختانه مشكل در حال برطرف شدن است. قاضي پرونده با 
قرار وثیقه موافقت كرده و اين دو هنرمن��د به زودي با وثیقه آزاد 
مي شوند.  سعید اسدي رئیس مجموعه تئاتر شهر و مريم كاظمي 
كارگردان نمايش »رؤياي شب تابستان« كه به دلیل انتشار تیزر 
نمايش بدون اخذ مجوز و همچنین محتواي تئاتري كه شش شب 
اجرا رفته، به دادسراي فرهنگ و رسانه احضار شده بودند از شامگاه 

يك شنبه 18 شهريور در بازداشت موقت به سر مي برند. 
نمايش »رؤياي شب تابستان« به تهیه كنندگي انجمن هنرهاي 
نمايشي استان تهران به مدت يك هفته در سالن اصلي مجموعه 

تئاتر شهر به صحنه رفت.  »جوان« روز گذشته طي گزارشي با 
عنوان عطش تجاري س��ازي تئاتر و معض��ل تیزرهاي بي مجوز 
به لزوم س��اختارمند كردن نظارت بر تیزرهاي تئاتري اش��اره 
كرد؛ تیزرهايي كه بعضاً در ش��بكه هاي ماهواره اي فارسي زبان 
نیز تبلیغ مي شوند.  اداره كل هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ 
و ارشاد اس��المي نیز روز گذشته درباره بازداش��ت دو هنرمند 
تئاتر اطالعیه اي صادر كرد.  در متن اطالعیه اداره كل هنرهاي 
نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي درباره بازداشت سعید 
اس��دي رئیس مجموعه تئاتر ش��هر و مريم كاظمي كارگردان 
نمايش »رؤياي شب تابستان« آمده است: ضمن ابراز خرسندي 
از حل موضوع الزم اس��ت از جامعه هنري، ب��ه ويژه هنرمندان 
تئاتر ايران به خاطر اتفاق ناخوشايند بازداشت دو هنرمند اين 
عرصه عذرخواهي كنیم. احترام به قانون الزمه و نشانه هر جامعه 
تكامل يافته است بهتر اين است كه همه ما اين مهم را مد نظر 
داشته باشیم. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه نوع مواجهه با 
حوزه فرهنگ و هنر و اهالي آن به دلیل ظرافت ها و پیچیدگي و 
چند بعدي بودن آن بايد متفاوت از ساير حوزه ها باشد. چه اينكه 
هنرمندان همواره مسئوالنه در مس��یر پیشرفت و تعالي كشور 
گام برداشته اند از اين رو حفظ حرمت اهل هنر و صیانت از حقوق 
هنرمندان به ويژه اصحاب هنر نمايش هم��واره مدنظر وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المي بوده و بر آن تأكید داشته و خواهد 
داشت.« در پايان به اطالع مي رساند روند اداري و مراحل قانوني 
آزادش��دن اين دو هنرمند تئاتر، در دو روز گذشته طي شده و 

صبح امروز به نتیجه خواهد رسید. 

 »مبانی ديپلماسي انقالبي از منظر قرآن كريم« منتشر شد
كت�اب »مبان�ي ديپلماس�ي انقالب�ي از منظ�ر ق�رآن كري�م« ك�ه 
عبدالله�ي  عب�اس  والمس�لمين  حجت االس�الم  دغدغه ه�اي 
اس�ت از س�وي انتش�ارات كت�اب ف�ردا روان�ه ب�ازار كت�اب ش�د. 
مؤلف كتاب دغدغه خود را از تألیف اين اثر، چنین معرفي كرده اس��ت: »يكي از 
مسائل مهم سیاسي- اجتماعي نظام اسالمي كه از دامنه تأثیر پیچیده و گسترده 
مادي و معنوي داخل��ي و خارجي برخوردار بوده و در مقاطعي حس��اس از عمر 
بابركت جمهوري اس��المي، محل نزاع جريانات سیاسي، متفكرين و مسئوالن 
كشور قرار گرفته، مسئله »روش مواجهه با قدرت هاي استكباري« بوده است. اين 
مسئله، به خصوص در سال هاي اخیر و در پي حل و فصل پرونده هسته اي كشور 
و تبعات اقتصادي و سیاسي آن، بیش از پیش براي مردم، جوانان و نخبگان كشور 
مطرح بوده و مناظرات و مباحثات اقشار مختلف كشور، به ويژه نخبگان را در پي 
داشته است. دغدغه اين اثر، كشف پاسخ قرآن كريم به مسئله »راهبرد مواجهه با 
قدرت هاي استكباري« به صورت مستدل و منطقي است. «  در ضمن، پیشگفتار 
اين پژوهش به موضوع »فهم نظام مند معارف اسالمي« پرداخته و در آن، كتاب 
»طرح كلي انديشه اسالمي در قرآن« كه مجموعه مباحث تفسیري مقام معظم 
رهبري در سال 1353 مي باشد، توصیف و ارزيابي تخصصي شده است. مؤلف، 
تقريرات و تبیین هاي اين كتاب نفیس در زمینه اصول اعتقادي اس��الم را يك 
نوآوري اجتهادي بي نظی��ر در تاريخ دانش »كالم ش��یعي« مي داند كه رويكرد 
كاربردي- اجتماعي نويني را در ارائه نظام اعتقادات اسالمي ارائه نموده است.  در 
ضمیمه كتاب نیز پیام تاريخي حضرت امام روح اهلل)ره( در قبول قطعنامه598 با 
عنوان »منشور استكبارستیزي« نظام جمهوري اسالمي تقديم مخاطبان گرديده 
است.  عالقه مندان به تهیه اين اثر مي توانند با شماره تلفن: 37746992 – 025 

تماس حاصل نمايند. 

 

 در پاسخ به سؤال »جوان« 
از سوي وزير ارشاد عنوان شد

 ارشاد با رويه شدن 
كنسرت هاي خياباني رايگان مخالف است

 وزير ارشاد در پاسخ به سؤال خبرنگار »جوان« در مورد برگزاري 
كنس�رت هاي خياباني گفت: نبايد حوزه فرهن�گ و هنر را به 
مصرف رايگان عادت دهيم چراكه فرهنگ و هنر كاالي پرقيمتي 
است و عادت سازي به رايگان مصرف كردن آن به نفع نيست. 
مراس��م اختتامیه  دوازدهمین جش��نواره ملي موسیقي جوان در 
بخش موسیقي دستگاهي و كالس��یك در تاالر وحدت در حالي 
برگزار شد كه حسین علیزاده به عنوان يكي از سخنرانان آن گفت: 
جامعه ما فقط زماني رو به جلو حركت مي كند كه جوانان خود را 
در رأس داشته باشد، جوانان نیروي اصلي يك جامعه هستند، جا 
دارد در قرن 21 عرصه هاي مختلف مملكت را به جوانان بسپاريم، 
جامعه اي كه جوانان را در خود داش��ته باشد قد برافراشته خواهد 
شد. همیشه مشتاق هس��تم كه در جايگاه ما نیز جوانان بیشتري 
حضور داشته باشند چون وقتي خوب مي نوازند خوب نیز خواهند 

ديد و تصمیم خواهند گرفت. 
در بخشي از اين مراسم سید عباس صالحي وزير ارشاد با اشاره به 
اينكه بخشي از هويت ايران موسیقي است، گفت: سه واژه وطن، 
ايران و موسیقي جداناپذير هستند. هیچ موسیقیداني از تبار ايران 
در طول تاريخ نبوده اس��ت كه قطعه اي با نام اي��ران و رنگ و بوي 
ايراني در كارنامه كاري خود نداشته باشد. ايران رنگین كمان اقوام 
است و بخش جداناپذير اقوام ايراني موسیقي است. آنها در گويش، 
پوشش و موسیقي اين رنگین كمان را ساخته و پرداخته اند. شعر 

ايراني روح آن است و ايران با آن زنده است. 
سید عباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اس��المي كه در پايان 
مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره موسیقي جوان در جمع 
خبرنگاران حاضر ش��ده بود، درپاسخ به سؤال خبرنگار »جوان« 
درباره موضع وزارت ارشاد نسبت به موضوع كنسرت هاي خیاباني، 
گفت: بحث محتوايي كنسرت موسیقي خیاباني با دفتر موسیقي 
وزارت ارشاد اسالمي است اما در بحث فضاي اجرا مجموعه هاي 
ديگري مسئول هس��تند. برگزاري كنس��رت آقاي معتمدي در 
بوستان آب و آتش نش��ان داد كه اين اتفاق مي تواند فضاي قابل 
اعتمادي فراهم كند و باعث شود زمینه هاي استقبال مخاطبان 
از موس��یقي با هزينه هاي كمتري انجام گیرد ام��ا ما بايد توجه 
داشته باش��یم كه نبايد حوزه فرهنگ و هنر را به مصرف رايگان 
عادت دهیم. همه مي دانیم كه میزان مصرف هنري پايین است 
و اگر بخواهیم همین میزان اندك را هم رايگان كنیم به اقتصاد 
فرهنگ آس��یب مي زند. فرهنگ و هنر كاالي پرقیمتي است كه 
عادت سازي به رايگان مصرف كردن آن به نفع نیست و قطعاً نبايد 

به رويه تبديل شود. 
همچنین صالحي در پاس��خ به اصرار خبرنگار »جوان« پیرامون 
موضع وزارت ارشاد درباره حواش��ي پیش آمده نسبت به سريال 
»ممنوعه« كه مخاطب را با مصرحات آش��كاري مثل شرب خمر 
و همخواب��ي ضربدري به��ت زده مي كند، ضمن تأكی��د بر اينكه 
امشب صرفاً به سؤاالت مختص حوزه موس��یقي جواب مي دهد! 
افزود: من اين س��ريال را نديده ام! اجازه بدهی��د ببینم بعد اظهار 
نظر مي كنم! همچنین صالحي پاس��خ به ديگر پرس��ش »جوان« 
مبني بر اينكه »مگر شما تمامي سريال ها و فیلم هايي كه از وزارت 
ارشاد مجوز مي گیرند را مي بینید؟« را مشروط به تماشاي سريال 

»ممنوعه« كرد! 
با توجه به پروسه قانوني اعطاي مجوز به آثار سمعي و بصري، اساساً 
وزير هیچ اثري را ش��خصاً نمي بیند و به همین علت اين بخش از 
اظهارات صالحي از نظر قانوني بالوجه اس��ت. از اين رو شايس��ته 
است كه وي مسئولیت تمامي مجوزهاي ارشاد به عنوان مجموعه 
تحت مديريت��ش را بپذيرد نه اينكه با چنین بهانه اي پاس��خ را به 

آينده احاله كند. 
در پايان اين مراس��م به برگزيدگان بخش هاي مختلف موسیقي 

كالسیك و دستگاهي جوايزي اعطا شد. 

امين صافي زاده سرپرست روابط عمومي بنياد 
فرهنگي روايت فتح شد 

امي�ن صاف�ي زاده مدي�ر روابط 
عمومي گروه هنرهاي تجس�مي 
روايت فتح طي حكمي از س�وي 
محمد حبيبي، سرپرس�ت بنياد 
فرهنگ�ي رواي�ت فتح ب�ا حفظ 
س�مت ب�ه عن�وان سرپرس�ت 
روابط عموم�ي بني�اد فرهنگي 
رواي�ت فت�ح منص�وب ش�د. 

به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي بنیاد فرهنگي روايت 
فتح، طي مراسمي كه روز گذشته در محل اين بنیاد برگزار شد، 
امین صافي زاده مدير روابط عمومي گروه هنرهاي تجس��مي 
روايت فتح با حفظ س��مت به عنوان سرپرست روابط عمومي 
بنیاد فرهنگ��ي روايت فتح جايگزين محمدرض��ا كردلو مدير 

روابط عمومي پیشین اين بنیاد شد.  

مصطفي شاه کرمي     موسیقی

    دریچه


