
مصطفيشاهكرمي
مهرانعلويكارگردانموزيكويدئوي»باركد2«استكهآنراپسازموفقيت
واقبالمخاطبانازاثرقبلياشيعني»باركد626«توليدكردهاس�ت.علوي
دانشآموختهكارشناس�يارشدسينماازدانشكدهس�ينماوتئاتردانشگاه
هنراستكهطي15سالفعاليتدرحوزهساختوتوليدموزيكويدئوحدود
200اثرساختهاست.موزيكويدئوي»ميكشيم«بهخوانندگيحامدزماني
اوليناثرو»طوفانيشو«يكيازبهترينكارهاياينهنرمندجواناستكه
بههمراهديگرآثارشبارهاازشبكههايمختلفصداوسيماپخششدهاند.
»جوان«درگفتوگوباويبهچگونگيتولي�دموزيكويدئوي»باركد2«كه
چندروزياستازش�بكههايمختلفتلويزيونپخشميشودوهمچنين
ظرفيتهاومش�كالتفعاليتدرعرصهتوليدموزيكويدئوپرداختهاست.
بهغيرازكليتكاركهبهس�فارشمركزمأواانجامشدهاست،

ملوديوفيلمنامهباركد2چطورشكلگرفت؟
اين كار توسط گروه سرود رايه الزهرا)س( با شعر 
قاسم صرافان و موسيقي اميد رهبران اجرا شده 
است. اصاًل س��فارش اين كار بعد از شكل گيري 
ايده اوليه اش بود! چند س��الي است كه حضرت 
آقا در زمين��ه توجه به توليد مل��ي و تقويت آن 
مباحث جدي و متواتري را مطرح مي كنند. در 
واقع بحث ايش��ان در رابطه ب��ا حمايت از توليد 
داخلي، رشد محصوالت داخلي و رونق اقتصادي 
با تكيه و توجه به توليدات ملي براي ما به عنوان 

يك دغدغه مطرح بود و به دنبال توليد يك كار بكر و متفاوتي در اين زمينه 
بوديم. از طرفي مايل بوديم كارمان يك حال و هواي متفاوت داشته باشد، 
به هر حال بحث واردات بي رويه كاالهايي كه در داخل كشورمان نمونه هاي 
مشابه آنها توليد مي شوند، واقعيتي است كه وجود دارد و بايد در نهايت يك 
اقدام عمل��ي و قاطعي براي حل و فصل و برطرف ك��ردن آن صورت گيرد. 
سعي كرديم كار در فضايي مثبت و اميدآفرين شكل بگيرد تا به نق زدن و 

ُغرُغركردن يا سياه نمايي متهم نشويم. 
بهغيرازمسئلهرونقتوليدداخليوجلوگيريازوارداتكاالي

خارجي،بهدنبالارسالپيامديگريهمبوديد؟
ما در اين كليپ از بچه ها استفاده كرديم و آنها را در مواجهه با مسائل مهم 
خانوادگي و اجتماعي حساس و دغدغه مند نشان داديم. در واقع اين بچه ها 
نسبت به پدر و خانواده شان كنش و رويكرد عملگرايانه اي دارند كه در آن 

آداب اجتماعي و دغدغه مندي را آموزش مي بينند، حاال ممكن است يك 
مشكل يا اتفاقي براي خودشان بيفتد يا اينكه مش��كلي براي ديگر افراد 
جامعه اعم از دوستان و همسايه هايشان ايجاد شده باشد. ما سعي كرديم به 
نوجوانان كه مخاطب اصلي اين موزيك ويدئو هستند، مسائل مهمي مثل 
مسئوليت پذيري اجتماعي، مراعات و مطالبه حقوق شهروندي بر مبناي 
انگاره هاي اس��المي را با بهره گيري از مؤلفه هاي جذابي مثل موس��يقي، 

تصوير و شعر آموزش دهيم. 
چهمشكالتيدرفضايساختوتوليدكليپمتوجهفعاالنو

سازندگاناست؟
اولين و مهم ترين مسئله بي مهري و البته اهميت ندادن مسئوالن فرهنگي به 
اين نوع اقدامات است، در واقع تلقي آنها نسبت به ساخت كليپ دور ريختن 
و هدر دادن پول است! س��ازندگان و فعاالن اين حوزه تا اندازه اي مي توانند 
از جيب خودش��ان هزينه كنند و از يك جايي به بعد ديگر نيازمند حمايت 
نهادها و دستگاه هاي متولي در امور فرهنگي هستند. اگر حمايت از سازنده 
باشد، قطعاً مي توان كارهاي باكيفيت تري ساخت. يكي ديگر از مشكالت 
اساسي ما نا هماهنگي بين دستگاه هايي است كه همه دغدغه نظام و انقالب 

را دارند اما به صورت جزيره اي عمل مي كنند. 
امروزهدردنياباتوجهبهگسترشش�بكههاياجتماعيونحوه
مخابرهپيامهاواخباربهصورتكامالًفشردهوبهاصطالحكپسولي
ضرورتاستفادهازابزاريمثل»موزيكويدئو«يا»كپشنويدئو«
بهمنظورآموزشوآگاهيبخشيبهافرادجامعهدرسنينمختلف
جايگاهخاصيپيداكردهاست،كميتوكيفيتاستفادهازاينابزار

مؤثردركشورمانرادرچهسطحيميبينيد؟
واقعيت اين اس��ت كه در دني��اي امروز هيچ ك��س نمي توان��د تأثيرگذاري 
موزيك ويدئو را به عنوان يكي از ابزارهاي انتقال پيام و مفاهيم انكار كند. اگر 
فضاي حمايتي از موزيك ويدئو در كشورمان متفاوت تر از االن شود، كارهاي 
باكيفيت و اثرگذاري در حد و اندازه بين المللي مي توان س��اخت. وقتي ما در 
جلس��ه برآورد هزينه با ارگان هاي مختلف كه اتفاقاً دس��تگاه هاي مسئول و 
تصميم گير اصلي هم محسوب مي شوند، حضور پيدا مي كنيم، متوجه مي شويم 
اساساً نگاه شان به اين ابزار مؤثر رسانه اي كامالً اشتباه است. مثالً ما وقتي برآورد 
يك كار چهار دقيقه اي را مي دهيم، بالفاصله مي گويند يعني هر دقيقه آن فالن 
ريال مي شود؟! در حالي كه نحوه محاسبه يك موزيك ويدئو با يك سريال يا 
فيلم كاماًل متفاوت است چراكه شما براي پخش يك فيلم يا سريال محدوديت 
زمان و تكرار پخش در شبكه هاي مختلف داريد و ممكن است سالي يك بار هم 
موقعيت پخش آن در يك شبكه هم پيش نيايد، در حالي كه يك موزيك ويدئو 
را مي توان از شبكه هاي صدا و س��يما بدون محدوديت تعداد پخش روزانه به 
مخاطب ارائه داد، براي همين نبايد هزينه ساخت 
يك اثر با چنين امتيازاتي را با سريال يا فيلمي كه 

محدوديت هاي زيادي دارد، مقايسه كرد. 
آياازس�طحهزينههايآثارديگركشورها

اطالعيهمداريد؟
من به دليل اينك��ه پايان نامه دوره كارشناس��ي 
ارشدم كه در رشته سينما و مشخصاً موزيك ويدئو 
بوده اس��ت، مطالعات بين الملل��ي زيادي در اين 
رابطه داش��ته ام و بايد بگوي��م هزينه  هايي كه ما 
براي توليد موزيك ويدئو انجام مي دهيم در مقايس��ه ب��ا هزينه هايي كه آنها 
انجام مي دهند، اصاًل قابل مقايس��ه كه هيچ حتي قابل طرح نيست! كارهاي 
ما در مقابل آثار آنها از منظر بودجه و هزينه چيزي ش��بيه شوخي است، اگر 
چه آثار ما از توليدات بسياري از كشورهاي پيشرو در اين رابطه از نظر كيفي 
و بازدهي در جاي��گاه باالتري قرار دارد. موزيك ويدئ��و خيلي جزئي نگر تر از 
مديوم هايي مثل سينما و تلويزيون است. در موزيك ويدئو يك مفهوم كلي و 
بسيار سنگين را حدود سه يا چهار دقيقه به مخاطب انتقال مي دهيد، چون 
اين مفاهيم با بهره گيري از موس��يقي و ريتم كه براي مخاطب جذاب است، 
انتقال پيدا مي كند. فضاي ارزشي و انقالبي ما مفاهيم متنوع و جذابي دارد كه 
مي توانيم اين مفاهيم را با استفاده از قالب هاي اثرگذاري مثل موزيك ويدئو 

به جوانان نوجوانان منتقل كنيم.  
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رئيسكانونپخشكنندگانسينمايايران:

تصميمنهايي»اكراننوروز«باصاحبانآثاراست

رئي�سكان�ونپخشكنن�دگانس�ينماياي�رانميگوي�دكه
تصمي�منهاي�يبراياك�رانفيلمه�ادرس�ينماهايكش�وردر
ش�رايطفعلي،برعه�دهصاحبانفيلمهاس�ت.چن�دروزپيش
دبي�روس�خنگويانجم�نس�ينمادارانه�مازقطع�يش�دن
حض�ورس�هفيل�مب�راياك�راندرن�وروز1400خب�ردادهبود.
با نزديك ش��دن به ايام عيد نوروز كه همواره يكي از مهم ترين زمان ها 
براي اكران آثار بوده است و تمام توليدكنندگان آثار سينمايي در تالش 
هس��تند در اين زمان بتوانند اكران داشته باش��ند، چند روزي است 
كه صحبت از اكران نوروزي1400 در محافل س��ينمايي رنگ و بوي 
ديگري گرفته است. علي سرتيپي، تهيه كننده سينما و رئيس كانون 
پخش كنندگان س��ينماي ايران درباره آخرين وضعي��ت نمايش آثار 
سينمايي در اين فصل از اكران به مهر گفت: قرار شده است با شوراي 
صنفي نمايش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي يكسري هماهنگي ها 
صورت بگيرد تا برنامه ريزي مناسبي براي اكران نوروزي فراهم شود. در 
حال حاضر اكران هيچ فيلمي براي نوروز قطعي نشده است و بايد ديد 

صاحبان فيلم ها چه تصميمي براي اكران مي گيرند. پيشنهاداتي مطرح 
شده است اما تصميم نهايي بر عهده صاحبان فيلم هاست تا با ارزيابي 

شرايط موجود اجازه اكران فيلم هاي خود را بدهند. 
رئيس كانون پخش كنندگان س��ينماي ايران تأكيد كرد: اميدوارم با 
ايجاد شرايط مناسب از سوي سازمان سينمايي و شوراي صنفي نمايش، 

صاحبان آثار ترغيب به اكران فيلم هاي خود شوند. 
وي ادامه داد: پيش از هر چيز باي��د ديد وضعيت كرونا جامعه را به چه 
سمتي مي كشاند و چه محدوديت هايي را در شهرها ايجاد مي كنند. ما 
به دنبال يك سينماي سالمت محور هستيم، تأكيد مي كنم پروتكل هاي 
بهداشتي در سينماها به خوبي رعايت مي شود و نگراني در اين زمينه 
وجود ندارد. اگر شرايط مناس��بي فراهم شود، اكران خوبي براي نوروز 
خواهيم داشت، با توجه به ساختاري كه در سالن هاي سينما وجود دارد و 
لزوم رعايت فاصله گذاري اجتماعي به خوبي مي توانيم كنترل هاي مورد 
نظر براي حضور سالمت مخاطب در سينماها را داشته باشيم. اميدوارم 
شرايطي فراهم شود كه ساعت نمايش فيلم ها در سينماها افزايش پيدا 

كند كه اين مسئله نيز به لغو منع تردد شبانه مربوط مي شود. 
اگر چه رئيس كانون پخش كنندگان سينماي ايران از قطعي نشدن 
حضور هيچ اثري در اكران نوروزي خبر مي دهد اما چند روز پيش 
محمدرضا صابري، دبير و سخنگوي انجمن سينماداران اعالم كرد 
طي توافقي كه بين سينماداران و پخش كنندگان حاصل شده قرار 
است پنج فيلم براي اكران نوروزي انتخاب ش��وند كه سه تا از اين 
فيلم ها شامل »ديناميت« به كارگرداني مس��عود اطيابي، »چپ، 
راست« به كارگرداني حامد محمدي و »درخت گردو« به كارگرداني 

محمدحسين مهدويان است.

كرونايكسينمايقديميديگرراتعطيلكرد
درسالگردخبرشناسايياولينبيماركروناييدرايرانحاالخبرميرسدكهيكسينماي

مهمپايتختنيزدرحالتعطيلياستوبهنظرميرسدكرونادرحالواردكردنضربهنهايي
هنرياستكهدرايرانهنوزتبديلبهصنعتهمنشدهبود به

در دني��اي ام��روز هي��چ ك��س 
نم�ي ت�وان��د تأثي�رگ���ذاري 
موزيك ويدئ��و را ب��ه عن��وان 
يك��ي از ابزاره��اي انتق��ال 
پي��ام و مفاهي��م ان��كار كن��د

تلويزيون مسابقه بازيگري و خوانندگي 
برگزار مي كند

فصلسوممجلهتصويري»تازهش�و«ازامروزرويآنتن
شبكه2سيماميرود.

به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي شبكه2، اين مجله 
تصويري در فضايي پرنشاط به موضوع مثبت انديشي در زندگي 
مي پردازد و از بخش هاي كوتاه مختلفي تشكيل شده است كه 

به همراه پخش موسيقي و ميان برنامه ها پخش خواهد شد. 
در اين برنامه دو مس��ابقه »ديده ش��و« ب��راي عالقه مندان 
بازيگري و »خواننده شو« براي دوس��تداران خوانندگي نيز 
طراحي ش��ده كه نحوه ش��ركت در آن طي برنامه به اطالع 

مخاطبان خواهد رسيد.
 »تازه ش��و« كاري اس��ت از گروه خانواده ب��ه تهيه كنندگي 
محمد احتش��امي، كارگردان��ي عرفان احتش��امي و اجراي 
محمد سليمي، مصطفي فيروزي، محمدامين افشين، مرتضي 
عظيمي و فرشته محمدي كه سه شنبه ها ساعت 14 از شبكه2 

سيما روانه آنتن مي شود.

    سيما 

»صبحروزنهم«تازهتريناثرگلعليباباييدرآستانهانتشارقرارگرفت

روايتيازمديركارآمدنظاموفرماندهبرجستهميدانرزم
»صبحروزنه�م«تازهتري�نكتابگلعل�يباباييك�هروايتي
اس�تاززندگ�يش�هيدعليرض�ان�وريب�اهم�كارينش�ر
صاعق�هو2۷بعث�تروان�هب�ازاركت�ابخواه�دش�د.
گلعلي بابايي، نويس��نده و پژوهشگر ادبيات مس��تند دفاع مقدس 
درباره شخصيت محوري اين كتاب گفت: ش��هيد عليرضا نوري از 
مديران كارآمد نظام طي ساليان نخست انقالب و از جمله فرماندهان 
برجسته ميداني س��پاه، هم در عرصه جنگ هاي نامتقارن و هم در 

صحنه نبردهاي منظم دوران دفاع مقدس بوده است. 
وي با بيان اينكه مهندس نوري اصالتاً اهل شهرستان ساري از استان 
مازندران بود، به خدمات او اشاره و اضافه كرد: اين فرمانده به دليل 
آنكه از مديران رده باالي راه آهن دولتي ايران و همچنين از فرماندهان 
ارشد سپاه پاسداران منطقه10 استان تهران بود، مسئوليت فرماندهي 
بخشي از نيروهاي اعزامي از تهران به جبهه هاي جنگ را نيز عهده دار 
مي شده است. نويس��نده كتاب »صبح روز نهم« با اشاره به گمنامي 
شهيد نوري يادآور شد: فرماندهان شهيدي در تراز مهندس عليرضا 
نوري كه پيشينه رزمي شان در يگان هاي خارج از زادگاه شان بوده و در 
آن لشكرها به شهادت رسيده اند، معموالً در ديار نياكاني شان چندان 
شناخته شده نيستند، ضمن آنكه در استان هاي محل خدمت خود نيز 
به دليل غيربومي بودن، مورد غفلت قرار مي گيرند، لذا شايسته است 
براي اين فرماندهان كارهاي ويژه اي انجام گيرد. وي نگارش صبح روز 

نهم را اداي ديني به اين شهيد بزرگوار دانست. 
در بخش��ي از مقدمه اين كتاب به قلم بابايي مي خوانيم: »هنگامي 
كه در زمس��تان 1397 و در جريان برگزاري مراس��م تجليل از اين 
كمترين در شهر ساري، مسئوالن استان سرسبز مازندران- زادگاه و 

سرزمين آبا و اجدادي ام- از صاحب اين قلم خواستار پذيرش تأليف 
سرگذشت نامه يكي، دو تن از سرداران شهيد اين استان شدند، ضمن 
تعظيم به ساحت نوراني تمامي شهيدان و س��رداران بلندآوازه ديار 
علويان، نام دو فرمانده شهيد بر صفحه ذهنم نقش بست؛ دو سرداري 
كه اصالتاً مازندراني بودند، اما در دو يگان مقتدر تهران؛ لشكر هاي 27 
محمدرسول اهلل)ص( و 10 سيدالشهدا )ع( فرماندهي كردند، خوش 
درخشيدند و در همان يگان ها به شهادت رسيدند؛ شهيدان: عليرضا 

نوري ساروي و سيدابراهيم كسائيان. 
پس از خوانش و پژوهش مجموعه داده هاي گرد آوري شده، توسط 
عزيزان مؤسس��ه فرهنگي- هنري 27 بعثت پيرامون اين دو شهيد 
بزرگوار، مطالب مربوط به عليرضا ن��وري را تقريباً مفصل تر ديدم و 
براي نوشتن زندگينامه مستند ايشان از خود شهيد رخصت طلبيدم 
و دست به قلم شدم.« »صبح روز نهم« كه با همكاري نشر صاعقه و 27 
بعثت نگارش شده است، هم اكنون مراحل صفحه بندي را طي مي كند 

و در آينده نزديك روانه كتابفروشي ها خواهد شد. 

كارگردانموزيكويدئوي»باركد2«درگفتوگوبا»جوان«:

»باركد2« به دنبال آموزش مسئوليت 
اجتماعي و تقويت توليد ملي است
فضايارزشيوانقالبيمامفاهيممتنوعوجذابيداردكهميتوانيماينمفاهيمرا
بااستفادهازقالبهاياثرگذاريمثلموزيكويدئوبهجوانانونوجوانانمنتقلكنيم

     کتاب

   هنر هفتم

   اکران

   یار مهربان

نگاهيبهرمان»جنگيكهبود«
شخصيت پردازي موفق

رض��ا و خواه��رش زه��را و 
دوست صميمي اش حبيب، 
شخصيت هاي محوري رمان 
»جنگي كه بود« هستند كه 
نويس��نده اش زنده ياد »كاوه 
بهمن« اس��ت. فضاي اصلي 
داس��تان هم مث��ل خيلي از 
داس��تان هاي ديگ��ر دف��اع 
مقدس، شهر خرمشهر است. جنگ تازه شروع شده و عراق به 
خرمشهر حمله كرده است. در ابتداي داستان مادر رضا توسط 

بعثي ها گلوله مي خورد و شهيد مي شود. 
پدر رضا كه به همراه مبارزان بومي براي دفاع از شهر به خط 
اول مرز رفته هم مفقوداالثر شده است. ادامه ماجراي داستان 
روي اتفاق هايي مي چرخد كه اين سه نفر با آن درگيرند. رضا 
و حبيب كه هر دو نوجوان هستند، توي شهر دوش به دوش 
بقيه رزمنده ها با بعثي ها مي جنگند، زهرا هم براي دفاع از شهر 
و كمك به رزمندگان و نيروهاي مردمي از هيچ كوششي دريغ 
نمي كند؛ از رساندن اسلحه به دست رزمنده ها گرفته تا انجام 
كمك هاي اوليه و رسيدگي به مجروحان خودي. شهر خالي از 
سكنه هم در آتش انفجار و صداي شليك گلوله ها غرق است. 
عده اي از مردم ش��هر رفته اند دنبال زندگي ش��ان، اما عده اي 

مانده اند و نمي خواهند سقوط شهرشان را ببينند. 
خانواده رضا شخصيت اول داستان از آن خانواده هايي هستند 
كه ماندن را بر رفتن ترجيح داده اند. رضا در گيرودار مبارزه، 
مجروح و نابينا مي شود و از بخت بد، دوست همرزمش حبيب 

هم از ناحيه پا مجروح مي شود. 
مبارزه آنها با بعثي ها ادامه دارد تا اينكه از بخت بد رضاي نابينا 
هم به دس��ت عراقي ها اسير مي شود و س��ر از اردوگاه اسراي 
ايراني در بصره درمي آورد. داس��تان س��ه مكان و دو زمان را 
پيش روي خواننده مي گذارد. سه مكاني كه ماجراهاي رمان 
در آنجا جريان دارد؛ يكي خرمشهر اس��ت، بعدي بصره و در 

آخر تهران. 
زمان اول داستان هم اواخر دهه50 و شروع جنگ ايران و عراق 
است و زمان دوم داستان هم يكي، دو سال بعد از جنگ ايران 
و عراق. داستان با رفتن رضا و حبيب به سينمايي در خرمشهر 
شروع مي شود. در همانجاست كه اين دو نوجوان متوجه حمله 

عراق به شهرشان شده اند. 
در آخر داس��تان رضا كه از اسارت آزاد ش��ده به بهشت زهرا 
مي رود و متوج��ه مزار خي��س و تميز پدرش مي ش��ود و در 
همانجاست كه به پيدا كردن خواهرش زهرا اميدوار مي شود 

كه او بايد همين نزديكي ها باشد. 
داس��تان »جنگي كه بود« گرچه پايانش كمي اميدواركننده 
به نظر مي رسد اما به طور كلي درونمايه تلخي دارد و حوادث 
تلخ و يأس آلودي، كليت رمان را دربرگرفته است، با اين حال 
از تالش نويسنده كه با هنر قلمش، همچون يك تصويربردار 
حرفه اي مقاومت مظلومانه مردم جنوب را با دست خالي در 
دفاع از شهرش��ان به خوبي نمايان ساخته اس��ت، نمي توان 

گذشت. 
همچنين نويسنده در شخصيت پردازي و معرفي سه كاراكتر 
اصلي رمان هم موفق عمل كرده است، خصوصاً در پروراندن 
كاراكتر رضاي نابينا در خرمش��هر و در دوران اس��ارت، چون 
نويس��نده با مهارت توانس��ته تمام حس و حال يك مجروح 
نابيناي جن��گ را براي مخاط��ب توصيف و ش��خصيت او را 
باورپذير سازد. اين داس��تان در 212 صفحه توسط انتشارات 

صرير منتشر شده است. 

رامين جهان پور      نقد کتاب 

امامصادق)ع(:

هرگزدلبهباطلب�ودنحقوبه

حقبودنباطليقيننمیكند.

]تفس�يرالعياش�ی،ج2،ص5۳،
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فرزينماندگار
تعطيل�يس�ينماعصرجديدك�همتعل�قب�هزوج
مع�روفكارگ�ردان-تهيهكنن�دهس�ينماياي�ران
اس�تواتفاق�ًاجن�سس�ينمايآنه�اب�هس�ينماي
تج�اريتعل�قخاط�ردارد،نش�اندهندهضرب�ه
مهل�ككروناب�رپيك�رهاقتص�اديهنرهفتماس�ت.
درست پس از گذشت يك سال از خبر شناسايي اولين بيمار 
كرونايي در ايران و تأثيري كه اين بيماري بر اقتصاد سينما 
گذاشت، خبر مي رسد كه يك سينماي قديمي و البته مهم 

پايتخت به دليل اقتصادي نبودن در حال تعطيلي است. 
سينماي ايران البته پيش از كرونا نيز مدت ها بود وارد دوران 
ركود خود شده و كيفيت نازل آثار سينمايي رونق سالن ها را 
با چالش جدي مواجه كرده بود اما كرونا به نظر مي رسد در 
حال وارد كردن ضربه نهايي به هنري است كه در ايران هنوز 

تبديل به صنعت هم نشده بود. 
با ادامه ركود در س��ينما، يكي ديگر از سالن هاي سينمايي 
قديمي تهران )عصرجديد( هم تعطيل مي شود تا تعطيلي 
و تغيير كاربري سرنوشت اين روزهاي سينماهاي قديمي 
باش��د. در ماه هاي گذش��ته كه س��ينماها تعطيل بودند، 
خبرهايي شنيده مي شد از اينكه صاحبان برخي سينماها 
به ويژه آنهايي كه تك منظوره بوده و با يكي دو سالن فعاليت 
داش��تند، به فكر تعطيلي، فروش يا حت��ي تغيير كاربري 
افتاده اند و اين مسئله درباره چند سينماي قديمي تهران 

بيشتر مطرح بود. 
آذرماه همين امس��ال خبر حكم تخريب س��ينماايران در 
الله زار س��ر و صداي زيادي به پا كرد و هنوز معلوم نيست 
س��رانجام اين س��ينماي قديمي چه مي ش��ود. به جز آن 
سينماگلريز هم كه در محله يوسف آباد واقع شده و در ابتدا 
پاتوق فعاليت هاي هنري مهين و مصطفي اسكويي بوده و 
بيش از 60سال قدمت دارد، به دليل اختالف ميان مالك و 
صاحب سرقفلي پلمب شده و احتمال تعطيلي و تخريب يا 

تغيير كاربري آن نيز وجود دارد. 
مدتي قبل سينمابولوار در بلوار كشاورز هم كه زماني يكي 
از سينماهاي مدرن تهران بوده اس��ت تغيير كاربري پيدا 
كرده و به مركز همايش هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران 

تبديل شده است. 

طبق پيگيري ها، ملك اين سينما در اختيار دانشگاه تهران 
بود و سرقفلي آن در اختيار مرحوم حكاك كه االن به ورثه 
او رسيده است. اما يكي از مش��كالت اساسي بر سر راه اين 
سينماها همين است كه در خيلي از اين موارد، ورثه توان 
مالي يا انگيزه كافي براي نگهداري و سرپا نگه داشتن اين 

سينماها را ندارند. 
نمونه اين مس��ئله سينماشهرقشنگ در خيابان جمهوري 
است كه بيش از 10سال است تعطيل شده و تابستان همين 
امسال از س��وي فرزند مرحوم رضا حجت )مالك(، اعالن 

فروش اين سينماي 70ساله بر سردر آن نصب شد. 
بسياري از اين سينماها به دليل فرسودگي و متروكه شدن با 
تخريب و تغيير كاربري مواجه شده اند، اما برخي ديگر هم به 
دليل ركود سينما و كم بودن تماشاگر رو به تعطيلي مي روند 

و در شرايط فعلي، كرونا هم مزيد بر علت شده است. 
 بر همين اساس به تازگي مديران س��ينماعصرجديد هم 
تصميم به تعطيلي اين سينما در خيابان طالقاني گرفته اند. 
عبداهلل عليخاني، مدير اين سينما با تأييد اين خبر به ايسنا 
مي گويد: من و آقاي فرحبخش 11سال است اين سينما را 
خريداري كرده ايم، چون سينما عالقه ما بوده، اما االن با اين 
وضعيت نمي دانيم بايد چه كنيم و براي رسيدن به تصميمي 

قطعي آن را تعطيل خواهيم كرد. 
او با اشاره به سابقه طوالني فعاليت اين سينما و جايگاهي 
كه داشته، معتقد است براي حفظ اين سينماهاي قديمي 

بايد فكري اساسي شود. 
فعاليت هاي ابتدايي در محل سينماعصرجديد فعلي به دهه 
1320 برمي گردد و اين سينما در مقطعي كاماًل تخريب و 

بعد به شكل سينماي فعلي بازسازي مي شود.

انتشارات»راهيار«منتشركرد
»عزيزخانوم«روايتياززندگيمادر4شهيد
كت�اب»عزي�زخان�وم«روايت�ياززندگ�يكب�ريحس�ينزادهحالج،
م�ادرش�هيدانمحس�ن،ج�واد،علياصغ�رومحمدرض�ابارف�روش
ب�هقل�مفاطم�هجعف�ريوتوس�طانتش�ارات»راهيار«منتش�رش�د.
به گزارش »جوان« كتاب »عزيز خانوم« روايتي از زندگي كبري حسين زاده حالج، 
مادر شهيدان محسن، جواد، علي اصغر و محمدرضا بارفروش به قلم فاطمه جعفري 
و توسط انتشارات »راه يار« منتشر شد. »عزيز خانوم« داستان يكي از زنان انقالبي 
كاشان است؛ زناني كه مانند مردان و دوشادوش آنان در جنگ ها شركت كردند 
و براي پي��روزي و موفقيت ايران حاضر ش��دند از همه چيزش��ان بگذرند؛ مال و 
جان، همسر و فرزند. فرزند كه عزيزترين كس است و پاره تن و از چشم عزيزتر و 
محبوب تر اما چون هميشه در پس پرده اي پنهان بودند هيچ كس به ارزش كارها 
و فعاليت هاي آنان پي نبرد و هيچ گاه هم به طور شايسته از آنان تجليل نشد. در 
پش��ت جلد اين كتاب مي خوانيم: »وقتي براي آخرين بار صورتش را بوس��يدم، 
جاي بخيه روي پيش��اني اش من را به س��ال هاي بچگي اش برد. همان روز كه از 
خدا خواسته بودم از اين به  بعد هر باليي قرار است سر بچه هايم بيايد، براي خودم 
بفرستد. بچه هايم هيچ آزاري نبينند. حاال من باالي سر جنازه پسرم نشسته بودم 
و صداي محزون جواد در گوشم بود كه روضه علي اكبر)ع( مي خواند. بچه ها امانت 

خدا بودند دست ما، حاال هم امانتش را پس  گرفت. نوش جان خدا.«
كتاب »عزيز خانوم« در 112صفحه، ش��مارگان هزار نسخه و قيمت 17هزار 
تومان راهي بازار نش��ر ش��ده اس��ت و عالقه من��دان عالوه بر كتابفروش��ي ها 
 مي توانند از طريق صفحات مجازي ناشر به نش��اني raheyarpub يا سايت

vaketab. ir مراجعه و نسبت به تهيه كتاب اقدام كنند.


