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به خدا س�وگند ك�ه دنياى ش�ما 

در چش�م م�ن بی ارج ت�ر از پاره 

استخوان خوكی اس�ت در دست 

شخصی جذامی.

برخي بازيگران روش�نفکر نيس�تند ام�ا اداي روش�نفکر ها را 
درمي آورن�د و در مس�ائل سياس�ي، فرهنگ�ي، اجتماع�ي 
و اقتصادي كش�ور اظه�ار نظر مي كنند؛ كس�اني ك�ه فرهنگ 
منفي پوش�ش لب�اس و حج�اب را در جامعه تروي�ج مي كنند. 
محس��ن محسني نس��ب كارگردان س��ینما در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، درباره علت استفاده از بازيگران تكراري و معرفي 
نشدن چهره هاي مستعد در سینماي ايران و عواقب منفي اين موضوع 
گفت: اين اتفاق باعث شده چرخه سینماي ايران به ناكجاآباد برود تا 
جايي كه وزير ارشاد هم اعالم كرد 88درصد مردم به سینما نرفته اند و 

ما هم با استناد به صحبت هاي وزير به داليل آن اشاره مي كنیم. 
او افزود: پنج بازيگر در سینما حضور دارند كه دستمزد هاي نجومي 
مي گیرند و اگر يكي از آنها در فیلمي نباش��د، شانس اكران وجود 
ندارد. متأس��فانه 80درصد بودجه هاي يك اثر ب��ه همین تعداد 
مي رسد و ساير بودجه بین عوامل و مسائل تولید تقسیم خواهد شد 
كه آيا اين عدالت است؟! محسني نسب گفت: محمدرضا گلزار هنوز 
نقش يك پس��ر مجرد را ايفا مي كند! در صورتي كه طبق فرهنگ 
ما و در دنیاي واقعي بايد نوه داشته باشد، سینماي پیر و بي رمق ما 
نتیجه اين نمونه كارهاست چرا به شعور مخاطب توهین مي كنید و 
راه جوان هاي پرشور و مستعد براي ورود به سینما را بسته ايد؟! براي 

رسیدن به سینماي پويا و خالق اين راه را باز كنید. 
او ادامه داد:كس��اني كه هم اكنون به سینما مي روند قشر خاصي 
هستند و جزو بدنه جامعه نیس��تند، چون بدنه جامعه، سینما را 
تحريم كرده اند، البته منافع و سود مافیاي اكران در همین است، 
يعني تعدادي بازيگر و فیلمساز يكسري فیلم با محتواي خاص و 

دلخواه خودشان و آن قشر سینماروي خاص تولید مي كنند و عموم 
اصلي جامعه را از رفتن به س��ینما منع مي كنند. تا زماني كه اين 

چرخه شكسته نشود وضعیت روز به روز بدتر هم خواهد شد. 
محسني نس��ب گفت: مافیاي اكران بحث پروپاگانداي خبري را به 
نفع همان بازيگران خ��اص راه مي اندازند تا با موضوعات س��خیف، 
فیلمنامه اي با نام كمدي ساخته و به خورد مخاطب بدهند و ديگر 
رنگ كمدي فاخر كه به شخصه عالقه مند آن هستم، كمرنگ شود. 
سینما درگیر مديراني با نداشتن سابقه فرهنگي و سینمايي مؤثر شده 
و خدا را شاكرم كه وزير مي داند با مديريت اين افراد، بودجه ها صرف 
ابتذال مي شود و 88درصد مردمي كه بايد به سینما بروند طرد شده و 
خوراكي برايشان تولید نمي شود. او ادامه داد: متأسفانه اين بازيگراني 
كه بزرگشان كرده اند به جايي رسیده اند كه حتي بايد وضعیت خوراك 
و جاي خوابشان با ديگر عوامل فیلم فرق كند و بدتر اينكه در فیلمنامه 
و اصل فیلم دخالت، اظهار نظر و پیشنهاد مستقیم دارند و بدتر اين 

است كه در اكثر مواقع حرفشان به كرسي مي نشیند.

محسن محسني نسب، كارگردان و تهيه كننده سينما:

بودجه ها در سينما صرف ابتذال مي شود

در بيانيه تقدير 155 نماينده مجلس از سريال »گاندو« مطرح شد

 تيغ سانسور 
برخي سکانس هاى »گاندو« را زخمي  كرد

    جواد محرمی
آنچه قرار است كمتر از چند روز ديگر به عنوان 
جشنواره بين المللی فيلم ش�هر برگزار شود 
اين س�ؤال جدي را ب�ه ذهن متب�ادر مي كند 
كه قرار اس�ت اين روي�داد هن�ري دقيقًا چه 
جنبه هاي�ي از هويت ش�هري را ارتق�ا دهد و 
براي اين مسئله از چه اهرم هايي بهره مي برد. 
پیش از اين شش دوره از جشنواره موسوم به فیلم 
شهر برگزار شده و تا چند روز ديگر شاهد برگزاري 
هفتمین دوره از اين رويداد خواهیم بود. اينكه اين 
جش��نواره تا به حال چقدر در تقويت جنبه هاي 
سینمايي مورد نظر گردانندگان آن موفق عمل 
كرده مسئله اي است كه ش��ايد بد نباشد به طور 
دقیق مورد بررس��ي قرار بگیرد كه اساس��اً نفس 
برگزاري آن چقدر مي تواند داراي اهمیت باشد. 
جشنواره هاي موضوعي اگرچه در سرتاسر جهان 
به وفور برگزار مي شوند اما تقريباً هیچ كدام از آنها 
به دلیل محدوديت موضوع از جايگاه درجه اول 
در میان رويدادهاي هنري برخوردار نیس��تند. 
اينكه جش��نواره فیلم ش��هر در اين شش دوره 
چقدر توانسته در سمت و سو دادن منطقي به آثار 
سینمايي طیفي از فیلمسازان تاثیرگذار باشد خود 

موضوعي است كه مي تواند محل مناقشه باشد. 
هاشم میرزاخاني دبیر هفتمین جشنواره فیلم 
ش��هر ديروز در نشس��ت خبري اين رويداد كه 
نام بین المللي را نیز يدك مي كشد از »شهروند 
مسئول، شهر سالم« به عنوان شعار اين دوره ياد 
كرد؛ رويدادي كه از عصر چهارشنبه 26تیرماه 
همزمان ب��ا افتتاح يك س��الن چندمنظوره در 
اين پرديس س��ینمايي آغاز مي ش��ود. آنچه از 
گفته هاي رئیس موسسه تصوير شهر برمي آيد 
اين اس��ت كه در اين رويداد ت��ا دلتان بخواهد 
برنامه هاي حاشیه اي و بعضاً بي ربط و با ربط با 
فیلم و سینما تدارك ديده شده است. از افتتاح 
نمايشگاه گالري تجسمي ش��هر شامل 55 اثر 
نقاش��ي و عكس از 50 هنرمند بگیريد تا تقدير 
از برخي افراد خدوم به ش��هر شامل يك نیروي 
خدمات ش��هري، يك پلیس راهور، يك نیروي 

اورژانس و يك آتش نشان. 
    حضور 118 كشور در هفتمين دوره 

مديرعامل مؤسسه تصوير شهر اما درباره جزئیات 
آثار دريافت شده در هفتمین دوره جشنواره فیلم 
شهر اينگونه اطالع رساني مي كند: »از 118كشور 
اثر دريافت كرديم كه توسط 9 هیئت داوري آثار 

انتخاب شدند و در مجموع 166 اثر از ايران و 31 
اثر از كش��ورهاي دانمارك، آرژانتین، بريتانیا، 
مكزيك، امريكا، آلمان، اوكراين، تركیه، لهستان، 
مصر، هند، ژاپن، تايوان، فرانسه، نروژ، ارمنستان، 
اندونزي، روسیه، نیوزيلند، هلند و افغانستان به 
بخش داوري راه يافتند. اين آثار از پنج شنبه 2۷ 
تیرماه تا يك شنبه 31 تیرماه در پرديس ملت به 

نمايش در مي آيند. 
به گفته وي آيین نكوداش��ت مرحوم جمشید 
مش��ايخي نیز در افتتاحی��ه اي��ن دوره برگزار 
مي شود. بزرگداشت هنرمندان نامي شامل علي 
نصیريان، داريوش اس��دزاده، مس��عود رايگان، 
رؤيا تیموريان و پروانه معصومي را هم در طول 

جشنواره خواهیم داشت. 
    اهداي 32تنديس در بخش ملي

میرزاخاني به معرفي داوران بخش س��ريال هاي 
تلويزيوني اشاره كرد و آنها را چنین معرفي كرد: 
سیدعلي حمیدي، امیربوالي و رحمان سیفي آزاد 
در اين بخش برگزيدگان را انتخاب و شش تنديس 

در بخش سريال هاي تلويزيوني اهدا مي كنند. 
دبیر هفتمین جش��نواره بین المللي فیلم ش��هر، 
نرگس آبیار، احم��د ضابطي جهرمي، محمدعلي 
فارس��ي، علیرض��ا گلپايگاني، مصطف��ي كیايي، 
هومن بهمن��ش و محمدرضا ش��فیعي را داوران 
آثار داستاني، مس��تند و پويانمايي معرفي كرد و 
گفت كه در اين بخش 14تنديس به برگزيدگان 
اهدا خواهد ش��د. وي به داوران بخش سینمايي 
و ويدئويي اش��اره كرد و گفت: حسین كرمي، 
محمدمهدي عسگرپور، محمود كالري، پرويز 
ش��یخ طادي و حبیب رضايي در بخش سینما 
هفت تنديس به برگزيدگان اهدا مي كنند. در 
بخش ويدئويي هم هفت تنديس به برگزيدگان 
اهدا خواهد شد. مجموعاً 32تنديس در بخش 

ملي تقديم برگزيدگان خواهد شد. 
میرزاخان��ي درب��اره داوران بخ��ش بین الملل 

جشنواره فیلم ش��هر گفت: در اين بخش سعي 
شده است از چهره هاي مطرح خارجي در كنار 
داخلي اس��تفاده كنیم، به عن��وان نمونه آقاي 
»جوردن هالندر« فیلمس��از و دبیر مهم ترين 
جشنواره فیلم معماري جهان و »سورا سرنگي« 
از هند و عباس يوسفي از س��وريه در اين دوره 
حضور دارند. پوران درخشنده و پیمان معادي 
هم داوران ايراني اين بخش هس��تند كه هشت 

تنديس در آن به برگزيدگان اهدا مي شود. 
    حض�ور 13 فيل�م ايران�ي در بخ�ش 

بين الملل
وي ادامه داد: 13فیلم س��ینمايي و ويدئويي از 
ايران در بخش مسابقه بین الملل حضور دارند 
كه عبارتند از: »چهارراه استانبول« به كارگرداني 
مصطفي كیاي��ي، »مغزهاي كوچك زنگ زده« 
به كارگرداني هومن س��یدي، »آندرانیك« به 
كارگرداني حسین مهكام در بخش بلند، »برف 
تابستان« به كارگرداني امین چادگاني، »موج 
كوتاه« به كارگرداني محمد اسماعیلي و »مثل 
بچه آدم« به كارگرداني آري��ن وزيردفتري در 
بخش فیلم هاي كوتاه داس��تاني. مستندهاي 
»بهارس��تان خانه ملت« ب��ه كارگرداني بابك 
بهداد، »همه بچه هاي مامان« ب��ه كارگرداني 
رضوان س��رمد، »فقدان« به كارگرداني فاطمه 
ذوالفقاري، »كاش آنجا بودم« ب��ه كارگرداني 
مهدي ناظريان و انیمیش��ن هاي »اين سو آن 
س��و« به كارگرداني لیدا فضلي، »سیم ششم« 
به كارگرداني بهرام عظیمي و »آقاي گوزن« به 
كارگرداني مجتبي موسوي در بخش بین الملل 

حضور دارند و به نمايش در مي آيند. 
میرزاخاني گفت: متأسفانه آثار مرتبط با بحث 
پیام هاي شهري در بخش س��ینمايي محدود 
هستند. تالش موسس��ه تصوير شهر و سازمان 
فرهنگي- هنري شهرداري تهران بر اين است كه 
در تولید فیلم هاي سینمايي با پیام هاي شهري و 

شهروندي فعال تر شود. 
وي درباره زمان مراس��م اختتامیه گفت: آيین 
پاياني ساعت 1۷روز 31تیرماه در تاالر وحدت با 
حضور رئیس سازمان سینمايي و رئیس سازمان 
فرهنگي- هنري ش��هرداري تهران برگزار و از 

برگزيدگان تقدير مي شود. 
میرزاخاني درباره بیرون كشیدن فیلم »يادم تو 
رو فراموش« از سوي علي عطشاني كارگردان 
آن گف��ت: س��وءتفاهمي پی��ش آم��ده بود و 
ناهماهنگي در كنداكتورنويس��ي رخ داده بود 
كه پس از صحبت با ايش��ان، اين س��وءتفاهم 
رفع شد و فیلمشان در جش��نواره حضور دارد 
و روز پنج شنبه به همراه عوامل فیلم در سالن 
ش��ماره 3 پرديس ملت براي نخس��تین بار به 

نمايش درمي آيد. 
وي در پايان گفت: با همكاري شهردار تهران و 
معاون عمراني ايشان، راه اندازي فضايي جهت 
پاركینگ تا ظرفیت هزار خ��ودرو كلید خورده 

است و تا يكي  دو ماه ديگر افتتاح مي شود. 
هفتمین جشنواره بین المللي فیلم شهر 26 تا 
31تیرماه سال جاري توس��ط موسسه تصوير 
شهر با شعار »شهروند مس��ئول، شهر سالم« و 
به دبیري هاش��م میرزاخاني در پرديس سینما 

گالري ملت برگزار مي شود.

 نگاه »جوان« به رويدادى سينمايي
كه با موضوع مسائل شهري تا چند روز ديگر آغاز به كار مي كند

جشنواره »فيلم شهر« خنثي يا اثرگذار؟!

ميرزاخاني: متأسفانه آثار مرتبط 
با بحث پيام هاي شهري در بخش 
سينمايي محدود هستند. تالش 
بر اين اس��ت كه در تولي��د فيلم با 
     نويد پارساپيام هاي ش��هري فعال تر ش��ود

155نفر از نمايندگان مردم در مجلس ش�وراي اسالمي 
در بيانيه اي از عوامل توليد و بازيگران سريال »گاندو« و 
سازمان صداوسيما تقدير و به اين اشاره كردند كه تيغ 
سانسور در برخي سکانس ها پيکر »گاندو« را زخمي  كرد. 
در متن نامه 155نفر از نمايندگان مجلس درباره س��ريال 
»گاندو« آمده اس��ت:  در تاري��خ پر فراز و نش��یب انقالب 
اس��المي، واقعیاتي وج��ود دارد كه ي��ادآوري و تبیین آن 
براي نس��ل هاي آينده ضروري اس��ت تا بدانند گذشتگان 
خود چگونه عملكردي داش��ته اند و از آن براي مسیر آينده 
پند بگیرند.  در اين میان، سازمان صداوسیماي جمهوري 
اسالمي ايران، همواره در روشنگري جامعه و بصیرت افزايي 
نقشي راهبردي، منحصر به فرد و تعیین كننده داشته است 
و مردم نیز به رغم هجمه سنگین رسانه هاي معاند و اذناب 

داخلي آنها همواره به رسانه ملي اعتماد داشته و دارند. 
مردم در عین اين اعتماد همواره از صداوسیماي جمهوري 
اسالمي مطالبه بهترين برنامه ها و مجموعه هاي تلويزيوني 
را دارند كه با صداقت و ش��فافیت آنچه را ك��ه بايد بدانند 
و همواره صدايش��ان را از حنجره رس��انه ملي بشنوند. اين 
بیانیه مي افزايد: در عصر ارتباطات و در حالي كه بنگاه هاي 
س��خن پراكني براي وارونه جلوه دادن واقعیات تمام تالش 
خود را با راه اندازي شبكه هاي مختلف به كار بسته اند، غفلت 
رس��انه ملي از انعكاس واقعیات، گناهي نابخشودني است 
چراكه هیچ مصلحتي باالتر از افزايش اعتماد عمومي به نظام 
و رسانه اصلي نظام يعني رسانه ملي نیست. بر همین اساس، 
مجموعه تلويزيوني »گاندو« كه به روايت گروه نويسندگان 
و برنامه سازان به چگونگي دس��تگیري جیسون رضايیان 
)جاس��وس امريكايي( و تبادل او اختصاص داشت، يكي از 
اقدامات ارزشمند در سازمان صداوسیماست. اين سريال در 
مدت زمان كوتاهي از روي اصل ماجرا با استفاده از تخصص 
فیلمسازان وطني، نظر بسیاري از مخاطبان را به خود جلب 
كرده است تا جايي كه نظرسنجي هاي معتبر نشان مي دهند 
بیش از نیمي از مردم پاي اين مجموعه تلويزيوني نشسته و 
با آن احساس غرور كرده اند. هرچند تیغ سانسور در برخي 
سكانس ها پیكر »گاندو« را زخمي كرد اما نمايش واقعیات 
براي عموم مردم و نیز نحوه پرداختن ب��ه موضوع نفوذ در 
كشور، جان كالم در اين سريال بود و در عین حال نشان داد 
اقتدار امنیتي فرزندان اين ملت، شعار نیست بلكه واقعیتي 

عیني و ملموس است. 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در بخش ديگري از اين 
بیانیه آورده اند: مردم وقتي با همه مش��كالت ريز و درشت 
اقتصادي خود پاي يك مجموع��ه تلويزيوني با اين موضوع 
مي نش��ینند و با آن ارتب��اط برقرار مي كنن��د يعني اينكه 
همچنان با اعتقاد پاي ارزش هاي انقالب اسالمي خود بعد 
از 40 سال ايستاده اند و به رغم گاليه هاي بحق خود مي دانند 

چه گوهري را در عصر كنوني در اختیار دارند. 
اينجانبان نمايندگان جمعي از ملت، با قدرداني از بازيگران، 
عوامل و گروه تولید و تهیه سريال موفق »گاندو« و رياست 
سازمان صداوسیما، حمايت خود را از تولید چنین مجموعه 
تلويزيوني اعالم مي كنیم و امید آن داريم، جامعه رسانه اي 
كش��ور با صدور ارزش هاي جمهوري اس��المي ايران از راه 
تبلیغات صحیح، گام ه��اي محكمي در بالندگي اقتصادي، 
سیاسي ، فرهنگي و... بردارند و ملت شريف ايران اسالمي با 
بهره مندي از اين قبیل اقدام��ات، همواره بر بلنداي افتخار 

بايستند و به ايران اسالمي خود ببالند. 
    تشکر رئيس كميسيون فرهنگي از »گاندو« 

از سويي ديگر ديروز رئیس كمیسیون فرهنگي با اشاره به 
ساخت »گاندو« به اين نكته اشاره كرد كه سريال سازي در 

مورد سوژه هاي مهم امنیتي افكار عمومي را آگاه مي كند. 
جمشید جعفرپور در گفت وگو با »خانه ملت« با تمجید از عوامل 
سازنده س��ريال »گاندو« گفت: اهتمام و شجاعت تهیه كننده، 
كارگردان و ساير عوامل در دست  گذاشتن بر اين سوژه و ساخت 
اين اثر راهبردي قابل تقدير است. رس��انه ملي اين ظرفیت را 
داراست كه مباحث و موضوعات مهم اينچنیني را در قالب هاي 
دراماتیك و جذاب به مخاطب عرضه كند. بدون شك استفاده از 
اين قالب نمايشي براي بیان واقعیات، تأثیرگذاري دوچنداني به 

نسبت ساير قالب ها در مخاطبان خواهد داشت.

 عيادت هنرمندان
 از كارگردان سريال »موسي)ع(« 

حال جمال شورجه رو به بهبود است
هنرمن�دان و ش�خصيت هاي لش�کري و كش�وري اي�ن 
روزه�ا ب�ه مالق�ات جم�ال ش�ورجه كارگردان س�ينما 
و تلويزي�ون مي رون�د ت�ا از ح�ال وي باخب�ر ش�وند. 
احم��د میرعاليي تهیه كننده س��ريال »موس��ي)ع(« درباره 
وضعیت جسماني جمال شورجه كه اين روزها در منزل خود 
در حال استراحت اس��ت، بیان كرد: خوش��بختانه ايشان در 

وضعیت بهتري قرار دارد و حالش رو به بهبود است. 
وي ادامه داد: او در هر حال حاضر در منزل بس��تري است و روند 
درماني خود را طي مي كن��د، گاهي هم براي برخ��ي معاينات يا 
سي تي اسكن به بیمارستان مي رود. تهیه كننده سريال »موسي)ع(« 
كه شورجه كارگرداني آن را بر عهده دارد، با اشاره به توصیه پزشكان 
اظهار كرد: ش��ورجه در منزل فیزيوتراپي مي ش��ود و پزش��كان 
مي گويند هنوز الزم است حس الزم در سمت چپ بدنش را پیدا 
كند. در چند وقت اخیر فرماندهان لش��كري و كش��وري و برخي 
مديران و مسئوالن مختلف از خانه سینما، صداوسیما، آستان قدس 

و سازمان تبلیغات اسالمي به مالقات شورجه رفته اند. 
همچنین داوود میرباقري، حسین طاهري، محسن شاه ابراهیمي، 
جعفر گودرزي، جمش��ید هاشم پور، جواد ش��مقدري، مهدي 
عظیمي، حسین ياري، رضا میركريمي و كمال تبريزي به عیادت 

اين كارگردان سینماي ايران رفته اند. 
.........................................................................................................

 برگزاري جشنواره راديويي
 به مناسبت دهه واليت

راديونمايش به مناس�بت دهه واليت س�ومين جشنواره 
نمايش هاي كوتاه راديويي را با نام نوايش برگزار مي كند. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي اداره كل هنرهاي 
نمايش��ي راديو، جش��نواره نوايش با ه��دف تبیین فرهنگ 
واليتمداري در دهه واليت برگزار مي شود. موضوعات جشنواره 
نوايش عبارتند از: واليتم��داري، حق الناس، مهرورزي، وفاي 
به عهد و مسئولیت پذيري اجتماعي. عالقه مندان مي توانند 

حداكثر با دو اثر در جشنواره شركت كنند. 
اين جش��نواره در دو بخش حرفه اي و مردم��ي پذيراي آثار 
نمايش��ي عالقه مندان حداكثر به مدت پن��ج دقیقه خواهد 
 بود و ارس��ال آث��ار از طريق س��ايت راديونمايش به نش��اني

www. radionamayesh. ir امكانپذير است. دبیرخانه 
جشنواره مهلت آثار را تا 15مرداد اعالم كرده است و تقدير از 
برگزيدگان، شب عید غدير طي مراسمي ويژه انجام مي گیرد. 
گفتني اس��ت بهرام س��روري نژاد از بازيگران باسابقه نمايش 
راديويي، دبیري جش��نواره نوايش را بر عهده دارد. فراخوان 

جشنواره در سايت راديو نمايش در دسترس است. 
.........................................................................................................

 تجليل از معمار ايراني
شهربازي هاي مشهور جهان

 مراس�م نکوداش�ت احم�د جعفري ن�ژاد ب�ا عن�وان 
و  معم�اري«  در  خالقي�ت  5۰س�ال  »نکوداش�ت 
رونماي�ي از كت�اب »معم�ار رؤياه�ا« برگ�زار ش�د. 
در ابتداي مراسم بزرگداش��ت احمد جعفري نژاد، معمار مشهور 
ايراني، س��یدمهدي حجت معاون پیش��ین وزير راه و شهرسازي، 
گفت: يكي از نكته هايي كه در كار ما معمارها مهم است نگاه كردن و 
برگرفتن مجموعه چیزهايي است كه در طبیعت و جهان اطراف مان 
وجود دارد، اين كار مهمي اس��ت. دومین كار اين اس��ت آنچه را 
برگرفته ايم در ذهن خود تركیب كنیم و س��ومین ويژگي توانايي 

عرضه كردن چیزهايي است كه گرفته و تركیب كرده ايم. 
وي اظهار كرد: دكتر جعفري نژاد در برداشتن، تركیب كردن و عرضه 
كردن با قدرت بااليي اقدام كرده است. بسیاري از معمارها در يكي از 
اين سه نكته ضعف دارند ولي جعفري نژاد در هر سه بعد قدرت دارد. 
حجت در ادامه سخنان خود تأكید كرد: »هزار و يك شهر« كه استاد 
طراحي كرده اند، براي نوجوانان و جوانان مملكت عرضه شده كه 
بسیار تأثیرگذار است. در اين طرح جوهر معماري ما استنباط و اجرا 
شده است. مراسم »نكوداشت 50سال خالقیت در معماري« كه به 
تجلیل از احمد جعفري نژاد معمار برجسته ايراني و طراح شهرهاي 
بازي كشورهاي مختلف جهان اختصاص داشت با حضور حسین 
انتظامي رئیس سازمان سینمايي كشور و فاضل نظري مديرعامل 

كانون و چهره هاي عرصه معماري برگزار شد. 

محمد صادقي     ديده بان

 عقب ماندگي جماعتي كه هنوز »فروغ« را 
در مجموعه هاي اسير و ديوار مي جويند

محمدرض�ا كائين�ي تاريخ پ�ژوه ب�ا انتش�ار متن�ي درب�اره 
ش�خصيت و زندگ�ي ف�روغ فرخ�زاد، س�عي ك�رده ت�ا 
پنج�ره ت�ازه اي ب�ه روي دوس�تداران ادب و هنر بگش�ايد. 
كائیني نوش��ت:»در دنیاي ما جماعتي هستند از ابواب جمعي 
فرهنگ و هنر كه به رغم دلفريبي در محافل، نشريات و پیشخوان 
كتابفروش��ي ها، در زندگي طبیعي و ش��خصي خود، به معناي 
واقعي كلمه مغبون و نگونبخت به شمار مي آيند، منتها قريحه 
خدادادي و تیزفهمي ش��خصي، پرده اي بر اين خسران افكنده 
و چهره و بروز اجتماعي آنان را آراسته است! من به رغم اذعان 
به مكانت شعري و گستره تاثیر فروغ فرخزاد، او را در عداد اين 

جماعت مي بینم. 
در دوران كودكي سر كردن با پدري كه جز تحكم و فرماندهي 
از طريق چكمه، چیزي در چنته ندارد و سپس يافتن محملي 
به نام »عشق« براي فرار از قلمرو بدخلقي پدر، بعد از آن زندگي 
با مردي كه وابس��ته به الكل است و ش��ب ها تغییر شخصیت 

مي دهد و رو به خشونت مي نهد، بعد از آن جدايي و پدري كه 
ديگر او را به خانه راه نمي دهد و همزمان افس��ردگي دوري از 
پسرش و القائات شوهر سابق به او كه مادرت فالن و بهمان بوده 
و كاشتن تخم نفرت در ذهن و ضمیر فرزندي كه سال گذشته 
در اين روز ها، در شش��مین دهه حیات به مرگي تلخ جهان را 
ترك كرد، بعد از آن آشنايي با ابراهیم گلستان كه به رغم همه 
مواهب، بسا از خويشتن ممنون اس��ت و به خاليق از آسمان 
هفتم مي نگرد! و نهايتاً رستن از جهان در يك روز پرتنش و در 
پي جر و بحث با گلس��تان در عصرگاه بیست و چهارمین روز از 

بهمن 45، در 33سالگي. 
چنین فردي با اين منحني ملتهب در زندگي، بسي شانس آورده 
كه فقط عصیانگر شده و ديوانه نشده! و بسي بیشتر شانس آورده 
كه در واپس��ین منزلگه حیات، از بس��یاري از مقتضیات و ادا و 
اطوار هاي روشنفكري عبور كرده و به برخي ساحت هاي معنوي 
فكر و عمل، از جمله موعودگرايي رس��یده و چه عقب مانده اند 
جماعتي كه هنوز فروغ واقعي را در مجموعه هاي اسیر و ديوار 
مي جويند كه خود او در سالیان پاياني حیات، تمايلي به تجديد 
چاپ آنها نداش��ت... اين چند جمله را نوش��تم ب��راي رنج هاي 
كامیار شاپور در طول تمامي زندگي و تلخي هاي بیشتر مادرش 
در دوران حیات كه كمتر به چشم كس��به اهل فرهنگ! و بدنه 

عالقه مندان به او آمد. خدايشان رحمت كناد. 
پ ن: زندگ��ي كامیار ش��اپور پس از م��ادر و به ويژه پ��س از پدر 
به دشواري س��پري گش��ت. س��خن گفتن از آن مجالي وسیع تر 

مي طلبد.«

    خبر

در قالب كتاب »فی المنفي« 

 روايت تبعيد آيت اهلل خامنه اي 
به عربي ترجمه شد 

كتاب »بر تبعي�د« روايتي مس�تند از 
258 روز تبعي�د آي�ت اهلل خامن�ه اي 
ب�ه ش�هرهاي ايرانش�هر و جيرفت در 
ك�وران مب�ارزات انقالب�ي ب�ا عنوان 
»ف�ي المنفي« ب�ه عربي ترجمه ش�د. 
به گزارش تسنیم، »برتبعید« به دوران 285  
روزه تبعید رهبر معظم انقالب در سال هاي 
56 و 5۷ مي پ��ردازد؛ دوره مهم��ي كه به 

جزئیات آن پرداخته نشده بود و اتفاقات و وقايع آن، از دسترس خارج بود. آنچه 
در كتاب »برتبعید« آمده، داستان و تاريخ گذشته نیست، روايتي است مستند از 

زندگي و مبارزه آيت اهلل خامنه اي در كوران مبارزات انقالبي مردم ايران. 
اين اثر در درجه نخست بر بیانات و خاطرات مقام معظم رهبري استوار است و 
پس از آن، به خاطرات همراهان و ياران نزديك ايشان در آن دوران مي پردازد. 
در بخش هايي از اين كتاب مي خوانی��م: تبعید آخرين راه حل رژيم براي مهاِر 
فعالیت هاي آقاي خامنه اي  بود. ش��ش بار دس��تگیري و زن��دان و بازجويي و 
ش��كنجه، نه تنها از فعالیت هاي س��یدعلي  آقا نكاس��ته بود كه از او، مبارزي 
تمام عیار س��اخته بود.« مج��ازات تبعید، به همت و صبر، فرصتي ش��د براي 
رساندن صداي انقالب و ش��نیدن صداي مردم دردمند. صد البته اگر ساواك 
تبعات اين تبعید براي رژيم را مي دانس��ت، آزادي و فعالیت سیدعلي آقا را در 

مشهد، به اين مجازات ترجیح مي داد.
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