
سينماي پساآخرالزماني 
در سال  هاي اخير شاهد نوعي جديد و نسبتاً جذاب از سينماي 
آخرالزماني هس��تيم. اين گونه، ديگر ش��امل ضد مس��يح ها و 
دجال ها نيس��ت و نيز طبيعت عليه انس��ان غرش نمي كند. ما 
ديگر ساخته هاي دست بشر را نمي بينيم كه عليه سازنده خود 
اقدام كرده باشد بلكه بعد از گذشت سالياني از جنگ هاي متوالي 
انسان ها عليه يكديگر كه به موجب آن ساختمان ها و شهرها نابود 
شده و ديگر نشاني از تمدن نيست، عده اي از اشراف و ثروتمندان 
كنترل جامعه را در دس��ت گرفت��ه و توده ه��اي جامعه قرباني 
سياست هاي ظالمانه آنان ش��ده اند. مردم در اين دست فيلم ها 
در حقيقت بردگاني هستند كه بايد در اين فضاي حقيرانه نفس 
بكشند و زندگي كنند اما اميد خود را براي به دست آوردن زندگي 

دوباره مطلوب از دست نداده اند... 
يادمان باش��د كه چرا هاليوود در اين زمينه مدام به توليد دس��ت 
مي زند و در حال س��اخت و پرداخت آثاري متفاوت اس��ت! براي 
انس��ان همواره فهم فرجام جهان و اينكه چه نتيجه اي در نهايت 
براي جهاني كه در آن زندگي مي كند پيش می آيد، جذاب اس��ت 
و اين امر يك امر فطري است.  اصوالً آخرالزمان و پايان دنيا و باور 
اين پديده، مبني بر يك كهن الگوي مش��ترك بشري است كه در 
ضمير ناخودآگاه ابناي بش��ر نهادينه شده است. هاليوود بنابر نظر 
استاد شاه حسيني داراي انواع مختلفي از ژانرها است كه هر كدام 
داراي مضامين متفاوت و مخصوصي است و جالب است كه اين نهاد 
سينمايي بزرگ دنيا تالش دارد در عين حال كه اين گونه سينمايي 
شكل مستقلي دارد باز داراي انواع مختلفي باشد كه تمام ايده ها و 

مضامين را شامل شود. 
رويكرد هاليوود به بحث آخرالزمان مثل ديگر رويكردهايش ناظر 
به فكر، برنامه ريزي و انديشه قبلي است. اما سلسله فيلم هاي بازي 
عطش )the hunger   games(  و سري آثار شورش و ثبات 
)the divergent, the insurgent(  توليدگ��ر مضاميني 
فراآخرالزماني در سال هاي اخير هستند. البته ناگفته نماند كه 
اين آثار داراي فيلمنامه هاي اقتباسي بوده و از روي رمان هايي با 
همين عناوين ساخته شده اند. عناصر فيلم ها عبارتند از جامعه اي 
مظلوم ولي اميدوار، قدرت طلباني سنگدل و بي رحم، شورشياني 
ش��جاع و باهوش و بعضاً گروه هايي مخفي ك��ه از دل حاكميت 

هستند وكمك شورشيان مي باشند. 
فيلم هاي آخر الزماني كه هميشه با موضوع منجي مواجه هستند، 
اين بار س��بك جديدي از منجي را ارائه مي دهند كه نه مانند گونه 
تكنولوژيك از دل ربات ها يا ماشين ها باشد، نه مانند اسطوره اي از 
دل افسانه و نه مانند گونه طبيعي يك قهرمان ارتشي يا يك دانشمند 
فيزيكدان بلكه مانند اسپارتاكوس برده اي است كه ياغي شده و سر از 
ميان كمپ ها درآورده و حمله ور مي شود و البته در اين مسير عده اي 
همراه او مي شوند.  البته شايد بتوان اين س��بك از كار را مانند آثار 
توراتي در نظر داشت كه يك منجي از ميان بردگان قيام مي كند كه 
شباهتي به داستان حضرت موسي)ع( دارد اما شكل روايت و ايده 
داستاني و فرعيات اين آثار به كلي متفاوت است. ناگفته نماند كه آثار 
آخرالزماني داراي وحدتي در هسته مركزي خود هستند و آن موضوع 
منجي است. بدون شك هيچ كدام از آثار، بدون منجي نيستند اما 

شكل روايت و ايده و همچنين نحوه پرداخت آنها متفاوت است. 
اگر در ميان آثار تورات��ي و آخرالزماني ديني يك منجي مقدس 
وجود دارد در اين آثار اخير منجي الزاماً مقدس نيست و نسبت  
خاصي با دين ندارد. منجي اين آثار با س��الح هاي پيشرفته و نه 
با قدرت الهي به مبارزه بر مي خيزد اما داس��تان هاي توراتي كه 
سرشار از اسرائيليات است با نيروهاي عجيب و خار ق العاده مبارزه 
مي كنند و از همه مهم تر آثار توراتي اگرچه آخرالزماني هستند 
اما آثار اخير يادشده مربوط به پس��اآخرالزمان مي باشند. اينكه 
هاليوود براي ما بينندگان چه تصويري از دنياي پساآخرالزماني 
ارائه مي دهد، مهم اس��ت اما مانند همه نقد هاي جبهه متعهد و 
دلسوز انقالب بايد گفت كه نقش تفكر اسالمي براي ارائه تصويري 

از آينده جهان هنوز در سينما خالي است.
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   محمدصادق عابديني
س�يدرضا صالحي اميري، وزير پيش�نهادي 
دكتر روحاني براي پس�ت وزير ارش�اد روز 
گذشته در رأي گيري مجلس شوراي اسالمي 
توانست به عنوان دومين وزير دولت يازدهم 
برای وزارت ارشاد اسالمی رأي اعتماد بگيرد. 
ورود صالحي اميري به وزارت ارشاد، همراه با 
انتظاراتي است كه هنرمندان و اهالي فرهنگ 
از وزير ارش�اد خواهند داش�ت. »جوان« در 
گفت و گو با هنرمن�دان هنرهاي نمايش�ي، 
تجسمي و سينما نظرات آنها و انتظارات شان 
را از وزي�ر جدي�د جوي�ا ش�ده اس�ت. 
   انتظ�ارات هنرمن�دان تئات�ر از وزي�ر 

ارشاد
قطب الدين صادق��ي، كارگردان تئات��ر درباره 
انتظارات هنرمندان حوزه هنرهاي نمايشي از 
وزير جديد ارشاد به »جوان« مي گويد: انتظارات 
ما از وزير آتي چهار چيز اس��ت؛ »امنيت، رفاه، 
آزادي و ام��كان خالقي��ت«. آزادي يعن��ي دم 
به س��اعت كار ها را تعطيل نكنن��د، رفاه يعني 
هنرمندان از حداقل معيش��ت برخوردار شوند 
و امكان پرداختن به كارشان را داشته باشند و 
امكان خالقيت براي اينكه نمي توان براي تخيل 
چارچوب قائل شد، بايد دست هنرمندان را براي 

ايجاد خالقيت باز بگذارند.
اين كارگردان تئاتر مي افزايد: از ابتداي انقالب 
تاكنون فقط دو س��الن تئاتر س��اخته شده، در 
صورتي كه براي ايجاد خالقيت نيازمند محلي 
براي تمرين و اجرا هستيم. اگر همه اينها تأمين 
ش��ود داراي جامعه اي فرهنگ��ي، پويا و خالق 

خواهيم بود. 
   بايد ها و نبايد هاي وزير ارشاد 

در سينما
عليرضا رئيسيان، كارگردان سينما، در گفت و گو 
با »جوان« درباره انتظاراتي كه اهالي سينما از 
وزير جديد ارش��اد خواهند داشت، ترجيح داد 
صحبت هايش را در قالب مخلوطي از ش��وخي 
و جدي بي��ان كند ك��ه قطعاً اهالي س��ينما به 
آنچه وي به كنايه گفته است، آگاهند. رئيسيان 
مي گويد: وزير ارشاد نبايد برخي از كارها را اصاًل 
انجام دهد از جمله اينكه نبايد اصاًل در كوچك 
كردن سازمان عريض و طويل دولتي در فرهنگ 
هيچ دخالتي كن��د. در تغيير مدي��ران خبره و 
كار آزموده و حس��اب پ��س داده نبايد تعجيل 
كند. در س��پردن كار ها به اهالي نخبه س��ينما 

نبايد ش��تاب كند. در گرفتن امتيازات رانتي از 
رانتخواران نبايد مداخله كند و بگذارد امور مانند 
سال هاي گذشته پيش برود. اصالً نبايد دوستاني 
را كه رانت هاي سياسي در سينما دارند، برنجاند. 
بايد همه فيلم هاي منتقدانه و انديش��مندانه را 

كنار بگذارد و جلوي توليدشان را بگيرد. 
بايد ب��ه تم��ام عوام��ل و مديران��ي كه طي 
سال هاي سال طوري عمل كرده اند كه فقط 
مديران باالسري راضي شوند، اعتماد كند و 
فقط با آنها مشورت كند و حرف آن رانتخوار ها 
را گوش كند. اصاًل نباي��د برنامه هاي قبلي و 
قديم��ي را تغيير دهد و بايد ب��ا همان ها كار 
كند. از سپردن كار به دلسوزان واقعي سينما 

خودداري كند. 
در توليد فيلم هاي سفارش��ي حتماً اهميت به 
خرج دهد و كارها را به كساني بسپارد كه اصاًل 
كارهاي شايس��ته اي نداش��ته اند ولي در تمام 
دولت ها كار داشته و به آنها فاخر مي گويند. بايد 
كاري كند كه فيلم هاي تجاري و فيلم هايي كه 
صرفاً براي تجارت ساخته شده اند اكران خوب و 

شايسته داشته باشند. 
نبايد زياد فيلم هاي نخبه گرا و با ارزش را تحويل 
بگيرد. بايد فق��ط به حرف هم��ان گروهي كه 
داراي قدرت هس��تند و معاونان و مديران را به 
وي سفارش مي كنند گوش دهد. در اين صورت 
وزير خ��وب و پايداري خواهد ب��ود و آب از آب 
تكان نخواه��د خورد، مانند آنچه در 30 س��ال 

گذشته رخ داده است. 
رئيس��يان در ادامه اين بخش را ني��ز به عنوان 
بخش جدي سخنانش بيان مي كند و مي گويد: 
اگر وزير مي خواهد كاري كند بايد مصوبه دولت 
را در به رسميت شناختن صنعت سينماي ايران 
به دست آورد و كاري كند كه به جاي فرهنگ 
دولتي داراي دولتي فرهنگي باش��يم و به جاي 
آنكه تصميم��ات سياس��ي روي فرهنگ تأثير 

بگذارد اين فرهنگ باش��د كه سياست را تحت 
تأثير قرار دهد. 

   وزير ارشاد بايد هنرمند باشد
كيومرث قورچيان، نقاش پيشكسوت به عنوان 
نماينده اهالي هنرهاي تجسمي، در گفت و گو با 
»جوان« درباره انتظ��ارات هنرمندان هنرهاي 
تجسمي مي گويد: قبل از اينكه بخواهم انتظارات 
هنرمندان را از وزير ارشاد بگويم بايد درباره خود 
هنر صحبت كن��م. نمي دانم چ��را در تغيير نام 
وزارت فرهنگ و هنر به وزارت فرهنگ و ارشاد، 

هنر را حذف كردند.
كساني كه اين كار را كردند بايد پاسخگو باشند. 
هنر نياز جامعه اس��ت و جايگاه آن هميشه در 
موقعيت خوبي بوده اس��ت. هنر زباني جهاني 
دارد. بايد ديد ك��ه آثاري مثل نقاش��ي چقدر 
در اين زبان تأثيرگذار يا تأثي��ر پذيرند. هنر در 
حل و فصل مسائل اجتماعي تأثيرگذار است و 
مسئوالن فرهنگي و به خصوص وزير ارشاد بايد 
از كساني باش��ند كه بتوانند اين تأثير را ايجاد 
كنند. بايد انرژي ها و اس��تعداد هاي نو در هنر 
را كش��ف كنند. هنر امروزه حتي در پزشكي و 

روانپزشكي نيز مؤثر است. 
ديپلماس��ي هنر را ما دس��ت كم گرفته ايم، در 
حالي كه يكي از سياستمداران مشهور خارجي 
وقتي مصاحبه مي كند در پشت سرش تابلويي 
از هنرمند مشهور كشورشان قرار می دهد و به 
اين نحو هنر كشورش را به جهان نشان مي دهد. 
متأسفانه سياستمداران ما از هنر سر رشته اي 
ندارند و اگر بخواهند اث��ري هنري براي هديه 
بخرند مي روند سراغ خوشنويسي در حالي كه 
خوشنويسي در ميان هنرهاي هفتگانه حضور 
ندارد و صرفاً يك تبحر اس��ت. سياستمداران 
در زماني كه در مراس��مي هنرمندان را دعوت 
مي كنند تالش مي كنند تا در كن��ار بازيگران 
س��ينما قرار بگيرند و با آنها عك��س بگيرند در 
صورتي كه يك نقاش ممكن اس��ت در خلوت 
خودش كاري را خلق كند كه ارزش��ش بسيار 

زياد باشد. 
ما در كش��وري زندگي مي كنيم كه آيت اهلل 
جوادي آمل��ي دارد ك��ه وقتي درب��اره هنر 
نقاشي صحبت مي كند، آنقدر مسلط است 
كه گويا هزار سال نقاش بوده است يا آدمي 
داريم مانند استاد دياني كه در حوزه فلسفه 
هنر صاحبنظر اس��ت حتي پروفسور پارسا، 
فوق تخص��ص مغز و اعص��اب را داريم كه به 
هنر نقاش��ي مي پردازد. از اين دست آدم ها 
زياد داريم ولي سياستمدار اهل هنر نداريم. 
بايد كسي وزير ارشاد شود كه شناخت كافي 
از هنر داشته باشد. متأسفم كه برخي از افراد 
با گل و طبيعت و دريا ارتباط برقرار مي كنند 
اما ب��ا تابلوي نقاش��ي آنها ارتباط��ي برقرار 
نمي كنند. وزير ارشاد ما بايد كسي باشد كه 
عالقه مند به سرمايه گذاري روي صنعت هنر 
باشد و روي هنرمنداني سرمايه گذاري كند 
كه خالق هستند نه كساني كه كارشان جعل 

كردن و كپي كاري باشد. 
»جوان« در آينده نيز نظ��رات هنرمندان ديگر 
حوزه هاي فرهنگ و هنر را درباره انتظارات شان 
از آقاي صالحي امي��ري در دوره تصدي وزارت 

ارشاد جويا خواهد شد.

انتظارات هنرمندان از صالحي اميري

انتظ��ارات م��ا از وزير آت��ي چهار 
چيز اس��ت؛ »امنيت، رفاه، آزادي و 
ام��كان خالقي��ت«. آزادي يعني دم 
به س��اعت كار ها را تعطيل نكنند، 
رفاه يعن��ي هنرمن��دان از حداقل 
معيش��ت برخوردار شوند و امكان 
پرداختن به كارشان را داشته باشند

»دلبري« و »زاپاس« در نمايش خانگی
»دلبري« ساخته س�يدجالل اش�كذري و »زاپاس« كاري 
از ب�رزو نيك ن�ژاد وارد ش�بكه نماي�ش خانگ�ي ش�دند. 
»دلبري« به كارگرداني سيدجالل اشكذري و به تهيه كنندگي 
س��يدمحمود رضوي و »زاپاس« س��اخته ب��رزو نيك نژاد و به 
تهيه كنندگي س��يدامير پروين حس��يني از س��وي مؤسسه 
هنرهاي تصويري سوره از ديروز 11 آبان ماه در شبكه نمايش 
خانگي توزيع شد. »دلبري« دومين ساخته سيد جالل اشكذري 
يك ملودرام اجتماعي اس��ت و روايت تازه اي از دفاع مقدس را 
بيان مي كند. دي وي دي فيلم سينمايي »دلبري« شامل فيلم 

پشت صحنه و گالري عكس هاي صحنه و پشت صحنه است. 
»زاپاس« ساخته برزو نيك نژاد نيز موضوعي كمدي دارد و در 
اين فيل��م بازيگراني چون امير جعفري، ريم��ا رامين فر، جواد 
عزتي، شبنم مقدمي، احمد مهرانفر و الناز حبيبي حضور دارند. 
دي وي دي فيلم سينمايي »زاپاس« هم شامل فيلم پشت صحنه 

و گالري عكس هاي صحنه و پشت صحنه است.

    نمايش خانگی

صالحي اميري و ميراثي به نام ولنگاري فرهنگي!
   جواد محرمي

صالحي اميري در حالي روز گذش��ته از مجلس رأي اعتماد 
گرفت كه مانند س��لفش بارها ب��ر لزوم توجه ب��ه منويات 
رهبر معظم انقالب تأكيد كرد؛ »تأكيداتي كه در س��خنان 
رئيس جمهور نيز پر رنگ ب��ود. رئيس جمهور در نطق خود 
اينگونه از وزير پيشنهادي اش دفاع كرد: »ما وزارت ارشادي 
مي خواهيم ك��ه بتواند هم��ه فرهيخت��گان و هنرمندان و 
صاحب نظران را جذب و از آنها اس��تفاده كند. وزارت ارشاد 
بايد هدايت كند، نظارت و پش��تيباني كند. اساس فرهنگ 
ديني و مل��ي در اختيار صاحبان فرهنگ اس��ت و صاحبان 
فرهنگ فرهيختگان جامعه اند. آقاي صالحي اميري از پس 
اين مسئوليت برمي آيد و اميدواريم در ماه هاي آينده شاهد 
پيشرفت بيشتر و شكوفايي بيشتر مردم و كم شدن فاصله 
در امور اجتماعي و فرهنگي باشيم. يكي نرود راسِت راست و 

يكي نرود چِپ چپ، به هم نزديك شويم.« 
رئيس جمهور در حالي از اين سخن گفت كه وزير فرهنگ بايد 
براي فرهيختگان جامعه جذابيت داشته باشد كه سيد احسان 
قاضي زاده يكي از نمايندگان مخال��ف صالحي در نطق خود از 
معرفي »سرهنگ« براي وزارت فرهنگ گفت و عنوان كرد: شما 
كه با نام مستعار سيد رضا فالح جزو سربازان گمنام! بوديد چرا 
اين س��ابقه خود را عنوان نكرديد؟! آيا در برخورد با هنرمندان 
مي خواهيد صالحي اميري باشيد يا رضا فالح؟! آيا بايد منتظر 
توبه نامه هاي هنرمندان باش��يم؟ وقتي يك سينماگر براي باز 
كردن گرهي در فيلمش يا نويسنده اي براي گرفتن مجوز براي 
كتابش به شما مراجعه كرد، در ذهن تان دنبال پرونده پرسنلي 
و حفاظتي اش مي گرديد يا برنامه كاري اش را مرور مي كنيد؟! 
سال هاست كه فرهنگ در اين مملكت غريب افتاده و كمترين 
سهم را از بودجه ها و توجهات دارد؛ مدت هاست عرصه فرهنگ 
عرصه سياست بازي و جناح بازي شده است و نفس بسياري از 

حوزه هاي فرهنگي ما را به شماره انداخته است.
نامربوط بودن تحصيالت صالحي اميري با موضوع فرهنگ نيز 
جزو انتقاداتي بود كه به وي وارد شد. قاضي زاده در اين باره عنوان 
كرد: اگر شما ميان تحصيل در رشته هاي مديريت دولتي و علوم 
سياسي با حوزه فرهنگ ارتباط يافته ايد، من از اين كار ناتوانم، 
من نمي توانم ميان عضويت در دادگاه ارتش و فرهنگ نسبتي 
پيدا كنم. شگفت از رئيس جمهوري كه از سرهنگ بودن تبري 
مي جست حاال سرهنگي را براي حوزه فرهنگ انتخاب و معرفي 
كرده است. خطير بودن وزارت فرهنگ و حواشي واقعي كه سبب 
استعفاي جنتي شد نيز از مس��ائلي بود كه اين نماينده مجلس 
به طور غيرمستقيم به آن اشاره كرد و گفت: شما امروز مي خواهيد 
ميراث دار كرسي وزارتي باش��يد كه پيش از شما داستان هاي 

عبرت آموزي رقم خورده و قربانياني گرفته اس��ت؛ راس��تي آيا 
مي دانيد فرصت براي شما فراهم شده است؟ خبر داريد چرا آقاي 
جنتي وزير نيستند؟ ايشان )جنتي( نه شهيد كنسرت هستند و 
نه به دليل توجه دولت به دغدغه هاي علماي اعالم و مراجع كنار 
گذاشته شده اند، چراكه اگر دولت قرار بود به اين دغدغه ها احترام 

بگذارد، بايد همان سه سال پيش اين كار را مي كرد. 
حسن روحاني در بخش ديگري از سخنانش بر لزوم اهميت دادن 
به منويات رهبر معظم انقالب نيز تأكيد كرد و گفت: مقام معظم 
رهبري در مسائل فرهنگي بس��يار حساس هستند و صاحب نظر 
هستند. بايد به نكاتي كه مورد نظر ايشان است دقت شود و مواردي 
كه ايشان حساسيت دارند بايد با حساسيت برخورد شود تا وزارت 
ارشادي داشته باش��يم كه همه مردم را در مسير نشاط، فرهنگ 
اسالمي و هويت ديني قرار دهد. رهبر معظم انقالب چندي پيش 
از وضعيت فرهنگي كش��ور تعبير به ولنگاري فرهنگي و از تحول 
در عرصه فرهنگ ابراز نااميدي كرده بودند. صالحي اميري نيز در 
نطق خود بر لزوم توجه به منويات رهبري تأكيد كرد و با بيان اينكه 
جامعه فرهنگي جامعه اي است كه انسان ها در آن سازگارند، گفت: 
تعبير زيبايي مقام معظم رهبري دارند كه مي گويند فرهنگ هويت 
يك ملت اس��ت، ارزش هاي فرهنگ��ي روح و معناي حقيقي يك 
ملت است، همه چيز مترتب فرهنگ است، اين جمله بسيار مهم 
و كليدي است كه فرهنگ حاشيه و ذيل اقتصاد نيست، همچنين 
فرهنگ حاشيه و ذيل سياس��ت نيز نيس��ت، اقتصاد و سياست 
ذيل فرهنگ هس��تند. بايد به اين مسئله توجه كنيم، نمي توانيم 
فرهنگ را از عرصه هاي ديگر منفك كنيم. با اين نگرش و گفتمان 

مقام معظم رهبري فرهنگ هم بستر و هم مقصد و هدف است. 
البته علي جنتي نيز هن��گام اخذ رأي اعتم��اد از مجلس و در 
سه سال صدارت بر وزارت فرهنگ همواره از ارادت به منويات 
رهبري دم مي زد ام��ا راه خود را مي رفت و انته��اي راه وزارت 
فرهنگ او ب��ه ولنگاري فرهنگي ختم ش��د. صالحي اميري در 
حالي سكان وزارت فرهنگ را در اختيار گرفت كه تا پايان عمر 
دولت يازدهم فرصت زيادي وجود ندارد. او ميراث دار ولنگاري 

فرهنگي وزارت علي جنتي است.

مجلس به وزير پيشنهادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي رأي اعتماد داد

از مهن�دس عليرض�ا جعف�ري در جايزه جهاني خش�ت 
طالي�ي تهران ب�راي مجموع�ه سراس�رنماي مقاومت كه 
جزو 21 پروژه برتر در محور توس�عه فرهنگي و اجتماعي 
ش�هر اس�ت، با ارائه لوح تقدي�ر، قدرداني به عم�ل آمد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل شركت 
توس��عه فضاهاي فرهنگي ش��هرداري تهران، مهن��دس عليرضا 
جعفري در حاشيه اين مراسم با اشاره به اينكه جايزه جهاني خشت 
طاليي تهران اقدام ارزشمندي در راستاي ارج نهادن به خلقيات 
و پروژه هاي مطرح شهري اس��ت، گفت: اين رخداد مهم، فرصت 
مناسبي را براي بروز ايده ها و خالقيت ها از سوي مديران شهري 
براي توسعه يافتگي و فراگيري شهرها فراهم مي كند. وي با بيان 
اين مطلب كه جايزه جهاني خشت طاليي تهران رقابت سالم بين 
مديران شهري را فراهم مي كند، افزود: اين جايزه امكان نوآوري در 
شهرها را در راستاي زيست بهتر براي شهروندان فراهم مي كند. 
مديرعامل شركت توس��عه فضاهاي فرهنگي ش��هرداري تهران 
با اش��اره به اينكه برنامه هايي مانند جايزه جهاني خشت طاليي 
تهران به انتقال تجارب و افزايش ارتباطات بين شهرها بسيار كمك 
مي كند، افزود: با رويكرد جهادي و تدابير شهردار تهران در يك دهه 
اخير قدم هاي مثبتي براي ايجاد شهر فراگير در تهران برداشته شده 
است. وي با اشاره به اينكه در پروژه سراسرنماي مقاومت از ظرفيت 
و توان كارشناس��ان و نيروهاي متخصص جوان ايراني اس��تفاده 
شده است، گفت: ايده اوليه پروژه فرهنگي سراسر نماي مقاومت 
)پانوراما( به دستور شهردار تهران در اولويت فعاليت هاي شركت 
توسعه فضاهاي فرهنگي قرار گرفت. جعفري به اكران سينمايي در 

محوطه كروي شكل پروژه سراسرنماي مقاومت اشاره و خاطر نشان 
كرد: براساس تكنولوژي 360 درجه، توليد فيلم براي اين مجموعه را 
در دو بخش واقع گرا و انيميشن داريم. به گفته عليرضا جعفري براي 
اولين بار در كشور كارگردانان و توليد كنندگان مي توانند هنر خود 
را به صحنه سينمايي وارد كنند و اميدواريم تحولي را در هنر هفتم 
براي عالقه مندان در اين حوزه شاهد باشيم. وي با اشاره به تأكيدات 
مقام معظم رهبري مبني بر سرعت بخش��يدن به توسعه يافتگي 
شهرها و لزوم رقابت با كشورهاي توسعه يافته در سطح جهان در 
بخش كالبد و سخت افزار گفت: به همين دليل در راستاي توسعه 
كمي و كيفي اجراي پروژه هاي ملي فرهنگي در ش��هر تهران در 
دستور كار شركت توس��عه فضاهاي فرهنگي قرار گرفت. مراسم 
اختتاميه سومين دوره جايزه جهاني خشت طاليي تهران همزمان 
با روز جهاني شهرها در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد. الزم به ذكر 
است در بخش پروژه های شهری دكتر سهيال صادق زاده در بخش 

ساماندهی نما لوح تقدير دريافت كرد.

يادداشت مختارپور درباره يك كتاب   

اميدوارم »كريمانه« را همه جوانان مطالعه كنند
در جايزه جهاني خشت طاليي تهران صورت گرفت  

تقدير از پروژه سراسرنماي مقاومت

دبي�ركل نه�اد كتابخانه ه�اي عموم�ي كش�ور ضم�ن 
»كريمان�ه«  كت�اب  درب�اره  يادداش�تي  نوش�تن 
اب�راز امي�دواري ك�رده اي�ن كت�اب از س�وي طي�ف 
گس�ترده اي از م�ردم كش�ور م�ورد مطالع�ه ق�رار بگيرد. 
به گزارش »جوان« اين كتاب به تازگي از سوي مؤسسه ايمان 
جهادي صهبا منتشر شده و روايت حضور رهبر معظم انقالب در 
منازل خانواده ش��هدا را در بر مي گيرد كه ضمن سفر ايشان به 

كرمان در سال 1384 انجام شده است. 
مشروح يادداش��ت مختارپور بر اين كتاب در ادامه مي آيد: »روز 
يك شنبه نهم آبان ماه، نسخه چاپ شده كتاب كريمانه به دستم 
رس��يد. اين كتاب را به لطف عزيزان صهبا، قبل از انتشار خواندم. 
كتاب در 11 فصل، روايت حضور حضرت آيت  اهلل العظمي خامنه اي، 
رهبر معظم انقالب اسالمي، در منازل خانواده شهداي كرمان است 
كه در ضمن سفر استاني ايشان، به كرمان در سال 1384 صورت 
گرفته است. نوع روايتگري اين كتاب آن را بسيار جذاب و خواندني 

كرده و صفا و معنويتي كه از خون پاك شهداي آن استان در صفحه 
صفحه اين مجموعه موج مي زند، بسيار محسوس و تأثيرگذار است. 
تالش گسترده و طوالني اي كه براي تهيه مقدمات و تدوين و دقت 
در بيان خاطرات و مصاحبه ها صورت گرفته، با مالحظه جزئيات و 

مطالب دقيق حوادث، قابل درك و فهم است. 
در مدت زماني كه به خواندن اين كتاب )پيش از انتشار( مشغول 
بودم و گفت وگوهاي طوالني كه با عزيزان دست اندركار تحقيق و 
تدوين آن داشتم، برايم مسلّم و محرز بود كه اين جوانان متعهد 
كه بحمداهلل به س��بكي خاص و تخصصي هم در تدوين كتاب 
دست يافته اند، كارشان را آن طور كه مطلوب و مقصود اهل ايمان 
است، نه يك تكليف اداري و معمولي كه امري عبادي مي دانند 
كه هم نيت خالص در آن شرط است و هم عمل صالح در تمامي 
اجزا و اركان و مراحل. و اينچنين اس��ت كه نتيجه كارش��ان به 
دل مي نش��يند و تا اعماق فكر و قلب آدمي نفوذ مي كند. بارها 
در ضمن مطالعه كتاب بر صفا و كماالت شهدا، غبطه خوردم و 
سبك رفتاري رهبر عزيز را در مواجهه با خانواده معظم شهدا از 
دل و جان تحسين كردم و بر محرومي و ناكامي خويش گريستم. 
اميدوارم اين كتاب، مورد مطالعه گسترده مردم عزيزمان خصوصاً 
جوانان اين مرز و بوم كه وظيفه پاسداري از ميراث عظيم شهداي 
اسالم و انقالب اس��المي را بر عهده دارند، قرار گيرد و عطر پاك 

زندگي به سبك شهدا در جاي جاي كشورمان استشمام شود. 
به جوانان عزيز مؤسسه ايمان جهادي هم صميمانه توفيق در 
اين عبادت تازه را تبريك مي گويم و مشتاقانه به انتظار ديگر آثار 

عبادي � فرهنگي صهبا مي نشينم.«

 شورجه: از بازيگران شاخص جهان اسالم 
در سريال »موسي)ع(« استفاده خواهيم كرد

جم�ال ش�ورجه اع�الم ك�رد در س�ريال »حضرت   
موسي)ع(« و ايفاي نقش اين پيامبر از فردي كه سابقه 

بازيگري ندارد، استفاده مي كنند. 
جمال شورجه، كارگردان سينما و تلويزيون درباره سريال 
حضرت موسي )ع( گفت: اين سريال در مرحله پيش از 
پيش توليد قرار دارد و اميدوارم ب��ا تأمين منابع مالي به 
زودي بتوانيم ضمن تهيه كتابچه جامع راهبردي، آن را 
بسازيم. اين كارگردان افزود: يكي از دوستان كه مورد وثوق من است از يكي از مسئوالن 
تلويزيون نقل مي كرد كه »تلويزيون با تأمين بودجه اين فيلم مشكلي ندارد« البته ما 
براي تأمين منابع مالي ديگر با كش��ورهاي منطقه به خصوص كشورهاي عربي زبان و 

همچنين نهادهاي خصوصي و دولتي كشور صحبت كرده ايم. 
ش��ورجه عنوان كرد: بازيگران اين مجموعه تلويزيوني تركيبي از بازيگران ش��اخص 
ايراني و بازيگران جهان اسالم خواهند بود يعني ما از بازيگران سوري، مصري، لبناني و 

تركيه اي استفاده خواهيم كرد كه همگي آنها از بازيگران شاخص خواهند بود. 
وي ادامه داد: تمام صحنه هاي اين سريال در ايران فيلمبرداري مي شود و در شهرك 
دفاع مقدس نيز به ضبط خواهيم پرداخت. البته از قسمتي از دكورهاي سريال »يوسف 
پيامبر« هم استفاده خواهيم كرد. اين كارگردان در پايان خاطرنشان كرد: با برخي از 
عوامل پشت صحنه براي حضور در اين مجموعه صحبت كرده ايم اما با توجه به اينكه 
هنوز مشخص نيست چه زمان فيلمبرداري آن را ش��روع مي كنيم، با آنها به قطعيت 
نرسيده ايم. درباره بازيگر ايفاكننده نقش حضرت موسي)ع( هم بايد بگويم كه او يك 

فرد ناشناس مانند انتخاب در سريال »يوسف پيامبر« خواهد بود.

    دريچه

    سريال
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 تَْن�ِزُل الَْمُعونَ�ُه َعَل�ی َقْدِر 

الَْمُئونَِه. 

كمك الهی به ان��دازه نياز فرود 

می آيد.


