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شخصيتپردازي موفق

رض��ا و خواه��رش زه��را و
دوست صميمياش حبيب،
شخصيتهاي محوري رمان
«جنگي كه بود» هستند كه
نويس��ندهاش زندهياد «كاوه
بهمن» اس��ت .فضاي اصلي
داس��تان هم مث��ل خيلي از
داس��تانهاي 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
بعثيها گلوله ميخورد و شهيد ميشود.
پدر رضا كه به همراه مبارزان بومي براي دفاع از شهر به خط
اول مرز رفته هم مفقوداالثر شده است .ادامه ماجراي داستان
روي اتفاقهايي ميچرخد كه اين سه نفر با آن درگيرند .رضا
و حبيب كه هر دو نوجوان هستند ،توي شهر دوش به دوش
بقيه رزمندهها با بعثيها ميجنگند ،زهرا هم براي دفاع از شهر
و كمك به رزمندگان و نيروهاي مردمي از هيچ كوششي دريغ
نميكند؛ از رساندن اسلحه به دست رزمندهها گرفته تا انجام
كمكهاي اوليه و رسيدگي به مجروحان خودي .شهر خالي از
سكنه هم در آتش انفجار و صداي شليك گلولهها غرق است.
عدهاي از مردم ش��هر رفتهاند دنبال زندگيش��ان ،اما عدهاي
ماندهاند و نميخواهند سقوط شهرشان را ببينند.
خانواده رضا شخصيت اول داستان از آن خانوادههايي هستند
كه ماندن را بر رفتن ترجيح دادهاند .رضا در گيرودار مبارزه،
مجروح و نابينا ميشود و از بخت بد ،دوست همرزمش حبيب
هم از ناحيه پا مجروح ميشود.
مبارزه آنها با بعثيها ادامه دارد تا اينكه از بخت بد رضاي نابينا
هم به دس��ت عراقيها اسير ميشود و س��ر از اردوگاه اسراي
ايراني در بصره درميآورد .داس��تان س��ه مكان و دو زمان را
پيش روي خواننده ميگذارد .سه مكاني كه ماجراهاي رمان
در آنجا جريان دارد؛ يكي خرمشهر اس��ت ،بعدي بصره و در
آخر تهران.
زمان اول داستان هم اواخر دهه 50و 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 ميشود .در همانجاست كه اين دو نوجوان متوجه حمله
عراق به شهرشان شدهاند.
در آخر داس��تان رضا كه از اسارت آزاد ش��ده به بهشت زهرا
ميرود و متوج��ه مزار خي��س و تميز پدرش ميش��ود و در
همانجاست كه به پيدا كردن خواهرش زهرا اميدوار ميشود
كه او بايد همين نزديكيها باشد.
داس��تان «جنگي كه بود» گرچه پايانش كمي اميدواركننده
به نظر ميرسد اما به طور كلي درونمايه تلخي دارد و حوادث
تلخ و يأسآلودي ،كليت رمان را دربرگرفته است ،با اين حال
از تالش نويسنده كه با هنر قلمش ،همچون يك تصويربردار
حرفهاي مقاومت مظلومانه مردم جنوب را با دست خالي در
دفاع از شهرش��ان به خوبي نمايان ساخته اس��ت ،نميتوان
گذشت.
همچنين نويسنده در شخصيتپردازي 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  ۲12صفحه توسط انتشارات
صرير منتشر شده است.
سيما

تلويزيون مسابقه بازيگري و خوانندگي
برگزار ميكند

فصل سوم مجله تصويري «تازه ش�و» از امروز روي آنتن
شبكه 2سيما ميرود.

به گزارش «جوان» به نقل از روابط عمومي شبكه ،2اين مجله
تصويري در فضايي پرنشاط به موضوع مثبتانديشي در زندگي
ميپردازد و از بخشهاي كوتاه مختلفي تشكيل شده است كه
به همراه پخش موسيقي و ميانبرنامهها پخش خواهد شد.
در اين برنامه دو مس��ابقه «ديده ش��و» ب��راي عالقهمندان
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.
«تازهش��و» كاري اس��ت از گروه خانواده ب��ه تهيهكنندگي
محمد احتش��امي ،كارگردان��ي عرفان احتش��امي و اجراي
محمد سليمي ،مصطفي فيروزي ،محمدامين افشين ،مرتضي
عظيمي و فرشته محمدي كه سهشنبهها ساعت  ۱۴از شبكه2
سيما روانه آنتن ميشود.
اکران

www.javanonline.ir

هرگز دل به باطل ب�ودن حق و به
حق بودن باطل يقين نمىكند.
[تفس�ير العياش�ى ،ج  ،۲ص،۵۳
ح ]۳۹

توگو با«جوان»:
كارگردان موزيكويدئوي «باركد »2در گف 

«باركد »2به دنبال آموزش مسئوليت
اجتماعي و تقويت توليد ملي است
فضاي ارزشي و انقالبي ما مفاهيم متنوع و جذابي دارد كه ميتوانيم اين مفاهيم را
با استفاده از قالبهاي اثرگذاري مثل موزيكويدئو به جوانان و نوجوانان منتقل كنيم

آداب اجتماعي و دغدغهمندي را آموزش ميبينند ،حاال ممكن است يك
مشكل يا اتفاقي براي خودشان بيفتد يا اينكه مش��كلي براي ديگر افراد
جامعه اعم از دوستان و همسايههايشان ايجاد شده باشد .ما سعي كرديم به
نوجوانان كه مخاطب اصلي اين موزيكويدئو هستند ،مسائل مهمي مثل
مسئوليتپذيري اجتماعي ،مراعات و مطالبه حقوق شهروندي بر مبناي
انگارههاي اس�لامي را با بهرهگيري از مؤلفههاي جذابي مثل موس��يقي،
تصوير و شعر آموزش دهيم.
چه مشكالتي در فضاي ساخت و توليد كليپ متوجه فعاالن و
سازندگان است؟
اولين و مهمترين مسئله بيمهري 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 اندازهاي ميتوانند
از جيب خودش��ان هزينه كنند و از يك جايي به بعد ديگر نيازمند حمايت
نهادها و دستگاههاي متولي در امور فرهنگي هستند .اگر حمايت از سازنده
باشد ،قطعاً ميتوان كارهاي باكيفيتتري ساخت .يكي ديگر از مشكالت
اساسي ما ناهماهنگي بين دستگاههايي است كه همه دغدغه نظام و انقالب
را دارند اما به صورت جزيرهاي عمل ميكنند.
امروزه در دنيا با توجه به گسترش ش�بكههاي اجتماعي و نحوه
مخابره پيامها و اخبار به صورت كام ً
ال فشرده و به اصطالح كپسولي
ضرورت استفاده از ابزاري مثل «موزيكويدئو» يا «كپشن ويدئو»
به منظور آموزش و آگاهيبخشي به افراد جامعه در سنين مختلف
جايگاه خاصي پيدا كرده است ،كميت و كيفيت استفاده از اين ابزار
مؤثر در كشورمان را در چه سطحي ميبينيد؟
  مصطفي شاهكرمي
واقعيت اين اس��ت كه در دني��اي امروز هيچ ك��س نميتوان��د تأثيرگذاري
مهران علوي كارگردان موزيكويدئوي «باركد »2است كه آن را پس از موفقيت
موزيكويدئو را به عنوان يكي از ابزارهاي انتقال پيام و مفاهيم انكار كند .اگر
و اقبال مخاطبان از اثر قبلياش يعني«باركد »626توليد كرده اس�ت .علوي
فضاي حمايتي از موزيكويدئو در كشورمان متفاوتتر از االن شود ،كارهاي
شآموخته كارشناس�ي ارشد سينما از دانشكده س�ينما و تئاتر دانشگاه
دان 
باكيفيت و اثرگذاري در حد و اندازه بينالمللي ميتوان س��اخت .وقتي ما در
هنر است كه طي 15سال فعاليت در حوزه ساخت و توليد موزيكويدئو حدود
جلس��ه برآورد هزينه با ارگانهاي مختلف كه اتفاقاً دس��تگاههاي مسئول و
 200اثر ساخته است .موزيكويدئوي«ميكشيم» به خوانندگي حامد زماني
تصميمگير اصلي هم محسوب ميشوند ،حضور پيدا ميكنيم ،متوجه ميشويم
ال اشتباه است .مث ً
اساساً نگاهشان به اين ابزار مؤثر رسانهاي كام ً
اولين اثر و «طوفاني شو» يكي از بهترين كارهاي اين هنرمند جوان است كه
ال ما وقتي برآورد
به همراه ديگر آثارش بارها از شبكههاي مختلف صدا و سيما پخش شدهاند.
يك كار چهار دقيقهاي را ميدهيم ،بالفاصله ميگويند يعني هر دقيقه آن فالن
توگو با وي به چگونگي تولي�د موزيكويدئوي «باركد »2كه
«جوان» در گف 
ريال ميشود؟! در حالي كه نحوه محاسبه يك موزيكويدئو با يك سريال يا
فيلم كام ً
چند روزي است از ش�بكههاي مختلف تلويزيون پخش ميشود و همچنين
ال متفاوت است چراكه شما براي پخش يك فيلم يا سريال محدوديت
ظرفيتها و مش�كالت فعاليت در عرصه توليد موزيكويدئو پرداخته است.
زمان و تكرار پخش در شبكههاي مختلف داريد و ممكن است سالي يك بار هم
به غير از كليت كار كه به س�فارش مركز مأوا انجام شده است،
موقعيت پخش آن در يك شبكه هم پيش نيايد ،در حالي كه يك موزيكويدئو
ملودي و فيلمنامه باركد 2چطور شكل گرفت؟
را ميتوان از شبكههاي صدا و س��يما بدون محدوديت تعداد پخش روزانه به
اين كار توسط گروه سرود رايهالزهرا(س) با شعر
مخاطب ارائه داد ،براي همين نبايد هزينه ساخت
قاسم صرافان و موسيقي اميد رهبران اجرا شده
يك اثر با چنين امتيازاتي را با سريال يا فيلمي كه
است .اص ًال س��فارش اين كار بعد از شكلگيري در دني��اي ام��روز هي��چ ك��س
محدوديتهاي زيادي دارد ،مقايسه كرد.
ايده اوليهاش بود! چند س��الي است كه حضرت نمـيتـوان��د تأثيـرگـ��ذاري
آيا از س�طح هزينههاي آثار ديگر كشورها
اطالعي هم داريد؟
آقا در زمين��ه توجه به توليد مل��ي و تقويت آن موزيكويدئ��و را ب��ه عن��وان
من به دليل اينك��ه پاياننامه دوره كارشناس��ي
مباحث جدي و متواتري را مطرح ميكنند .در يك��ي از ابزاره��اي انتق��ال
واقع بحث ايش��ان در رابطه ب��ا حمايت از
ارشدم كه در رشته سينما و مشخصاً موزيكويدئو
توليد پي��ام و مفاهي��م ان��كار كن��د
داخلي ،رشد محصوالت داخلي و رونق اقتصادي
بوده اس��ت ،مطالعات بينالملل��ي زيادي در اين
با تكيه و توجه به توليدات ملي براي ما به عنوان
رابطه داش��تهام و بايد بگوي��م هزينههايي كه ما
يك دغدغه مطرح بود و به دنبال توليد يك كار بكر و متفاوتي در اين زمينه
براي توليد موزيكويدئو انجام ميدهيم در مقايس��ه ب��ا هزينههايي كه آنها
انجام ميدهند ،اص ً
بوديم .از طرفي مايل بوديم كارمان يك حال و هواي متفاوت داشته باشد،
ال قابل مقايس��ه كه هيچ حتي قابل طرح نيست! كارهاي
به هر حال بحث واردات بيرويه كاالهايي كه در داخل كشورمان نمونههاي
ما در مقابل آثار آنها از منظر بودجه و هزينه چيزي ش��بيه شوخي است ،اگر
مشابه آنها توليد ميشوند ،واقعيتي است كه وجود دارد و باید در نهايت يك
چه آثار ما از توليدات بسياري از كشورهاي پيشرو در اين رابطه از نظر كيفي
اقدام عمل��ي و قاطعي براي حل و فصل و برطرف ك��ردن آن صورت گيرد.
و بازدهي در جاي��گاه باالتري قرار دارد .موزيكويدئ��و خيلي جزئينگرتر از
سعي كرديم كار در فضایي مثبت و اميدآفرين شكل بگيرد تا به نق زدن و
مديومهايي مثل سينما و تلويزيون است .در موزيكويدئو يك مفهوم كلي و
ُغر ُغركردن يا سياهنمايي متهم نشويم.
بسيار سنگين را حدود سه يا چهار دقيقه به مخاطب انتقال ميدهيد ،چون
به غير از مسئله رونق توليد داخلي و جلوگيري از واردات كاالي
اين مفاهيم با بهرهگيري از موس��يقي و ريتم كه براي مخاطب جذاب است،
خارجي ،به دنبال ارسال پيام ديگري هم بوديد؟
انتقال پيدا ميكند .فضاي ارزشي و انقالبي ما مفاهيم متنوع و جذابي دارد كه
ما در اين كليپ از بچهها استفاده كرديم و آنها را در مواجهه با مسائل مهم
ميتوانيم اين مفاهيم را با استفاده از قالبهاي اثرگذاري مثل موزيكويدئو
خانوادگي و اجتماعي حساس و دغدغهمند نشان داديم .در واقع اين بچهها
به جوانان نوجوانان منتقل كنيم.
نسبت به پدر و خانوادهشان كنش و رويكرد عملگرايانهاي دارند كه در آن
(* 626پيش شماره باركد توليدات ساخت ايران است)

تصميم نهايي «اكران نوروز» با صاحبان آثار است

با نزديك ش��دن به ايام عيد نوروز كه همواره يكي از مهمترين زمانها
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 نوروزي ۱۴۰۰در محافل س��ينمايي رنگ و بوي
ديگري گرفته است .علي سرتيپي ،تهيهكننده سينما و رئيس كانون
پخشكنندگان 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 هماهنگيها
صورت بگيرد تا برنامهريزي مناسبي براي اكران نوروزي فراهم شود .در
حال حاضر اكران هيچ فيلمي براي نوروز قطعي نشده است و بايد ديد
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رئيس كانون پخشكنندگان سينماي ايران:

رئي�س كان�ون پخشكنن�دگان س�ينماي اي�ران ميگوي�د كه
تصمي�م نهاي�ي براي اك�ران فيلمه�ا در س�ينماهاي كش�ور در
ش�رايط فعلي ،بر عه�ده صاحبان فيلمهاس�ت .چن�د روز پيش
دبي�ر و س�خنگوي انجم�ن س�ينماداران ه�م از قطع�ي ش�دن
حض�ور س�ه فيل�م ب�راي اك�ران در ن�وروز 1400خب�ر داده بود.

حكمت

نما | حسین کشتکار

صاحبان فيلمها چه تصميمي براي اكران ميگيرند .پيشنهاداتي مطرح
شده است اما تصميم نهايي بر عهده صاحبان فيلمهاست تا با ارزيابي
شرايط موجود اجازه اكران فيلمهاي خود را بدهند.
رئيس كانون پخشكنندگان س��ينماي ايران تأكيد كرد :اميدوارم با
ايجاد شرايط مناسب از سوي سازمان سينمايي و شوراي صنفي نمايش،
صاحبان آثار ترغيب به اكران فيلمهاي خود شوند.
وي ادامه داد :پيش از هر چيز باي��د ديد وضعيت كرونا جامعه را به چه
سمتي ميكشاند و چه محدوديتهايي را در شهرها ايجاد ميكنند .ما
به دنبال يك سينماي سالمتمحور هستيم ،تأكيد ميكنم پروتكلهاي
بهداشتي در سينماها به خوبي رعايت ميشود 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 سالنهاي سينما وجود دارد و
لزوم رعايت فاصلهگذاري اجتماعي به خوبي ميتوانیم كنترلهاي مورد
نظر براي حضور سالمت مخاطب در سينماها را داشته باشيم .اميدوارم
شرايطي فراهم شود كه ساعت نمايش فيلمها در سينماها افزايش پيدا
كند كه اين مسئله نيز به لغو منع تردد شبانه مربوط ميشود.
اگر چه رئيس كانون پخشكنندگان سينماي ايران از قطعي نشدن
حضور هيچ اثري در اكران نوروزي خبر ميدهد اما چند روز پيش
محمدرضا صابري ،دبير و سخنگوي انجمن سينماداران اعالم كرد
طي توافقي كه بين سينماداران و پخشكنندگان حاصل شده قرار
است پنج فيلم براي اكران نوروزي انتخاب ش��وند كه سه تا از اين
فيلمها شامل «ديناميت» به كارگرداني مس��عود اطيابي« ،چپ،
راست» به كارگرداني حامد محمدي و «درخت گردو» به كارگرداني
محمدحسين مهدويان است.

یار مهربان

انتشارات «راه يار» منتشر كرد

«عزيز خانوم» روايتي از زندگي مادر 4شهيد

كت�اب «عزي�ز خان�وم» روايت�ي از زندگ�ي كب�ري حس�ينزادهحالج،
م�ادر ش�هيدان محس�ن ،ج�واد ،علياصغ�ر و محمدرض�ا بارف�روش
ب�ه قل�م فاطم�ه جعف�ري و توس�ط انتش�ارات «راه يار» منتش�ر ش�د.

به گزارش «جوان» كتاب «عزيز خانوم» روايتي از زندگي كبري حسينزادهحالج،
مادر شهيدان محسن ،جواد ،علياصغر 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 جنگها 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
محبوبتر اما چون هميشه در پس پردهاي پنهان بودند هيچ كس به ارزش كارها
و فعاليتهاي آنان پي نبرد و هيچگاه هم به طور شايسته از آنان تجليل نشد .در
پش��ت جلد اين كتاب ميخوانيم« :وقتي براي آخرين بار صورتش را بوس��يدم،
جاي بخيه روي پيش��انياش من را به س��الهاي بچگياش برد .همان روز كه از
خدا خواسته بودم از اين ب ه بعد هر باليي قرار است سر بچههايم بيايد ،براي خودم
بفرستد .بچههايم هيچ آزاري نبينند .حاال من باالي سر جنازه پسرم نشسته بودم
و صداي محزون جواد در گوشم بود كه روضه علياكبر(ع) ميخواند .بچهها امانت
خدا بودند دست ما ،حاال هم امانتش را پسگرفت .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 عالقهمن��دان عالوه بر كتابفروش��يها
ميتوانند از طريق صفحات مجازي ناشر به نش��اني  raheyarpubيا سايت
 vaketab. irمراجعه و نسبت به تهيه كتاب اقدام كنند.

هنر هفتم

كرونا يك سينماي قديمي ديگر را تعطيل کرد

در سالگرد خبر شناسايي اولين بيمار كرونايي در ايران حاال خبر ميرسد كه يك سينماي
مهم پايتخت نيز در حال تعطيلي است و به نظر ميرسد كرونا در حال وارد كردن ضربه نهايي
ب ه هنري است كه در ايران هنوز تبديل به صنعت هم نشده بود
     فرزين ماندگار

تعطيل�ي س�ينماعصرجديد ك�ه متعل�ق ب�ه زوج
مع�روف كارگ�ردان -تهيهكنن�ده س�ينماي اي�ران
اس�ت و اتفاق� ًا جن�س س�ينماي آنه�ا ب�ه س�ينماي
تج�اري تعل�ق  خاط�ر دارد ،نش�ا ندهنده ضرب�ه
مهل�ك كرونا ب�ر پيك�ره اقتص�ادي هنرهفتم اس�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 ميرسد كه يك سينماي قديمي و البته مهم
پايتخت به دليل اقتصادي نبودن در حال تعطيلي است.
سينماي ايران البته پيش از كرونا نيز مدتها بود وارد دوران
ركود خود شده و كيفيت نازل آثار سينمايي رونق سالنها را
با چالش جدي مواجه كرده بود اما كرونا به نظر ميرسد 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 سالنهاي سينمايي
قديمي تهران (عصرجديد) هم تعطيل ميشود تا تعطيلي
و تغيير كاربري سرنوشت اين روزهاي سينماهاي قديمي
باش��د .در ماههاي گذش��ته كه س��ينماها تعطيل بودند،
خبرهايي شنيده ميشد از اينكه صاحبان برخي سينماها
به ويژه آنهايي كه تكمنظوره بوده و با يكي دو سالن فعاليت
داش��تند ،به فكر تعطيلي ،فروش يا حت��ي تغيير كاربري
افتادهاند و اين مسئله درباره چند سينماي قديمي تهران
بيشتر مطرح بود.
آذرماه همين امس��ال خبر حكم تخريب س��ينماايران در
اللهزار س��ر و صداي زيادي به پا كرد و هنوز معلوم نيست
س��رانجام اين س��ينماي قديمي چه ميش��ود .به جز آن
سينماگلريز هم كه در محله يوسفآباد واقع شده و در ابتدا
پاتوق فعاليتهاي 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 همايشهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران
تبديل شده است.

طبق پيگيريها ،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 شدهاند ،اما برخي ديگر هم به
دليل ركود سينما و كم بودن تماشاگر رو به تعطيلي ميروند
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 گرفتهاند.
عبداهلل عليخاني ،مدير این سينما با تأييد اين خبر به ايسنا
ميگويد :من و آقاي فرحبخش 11سال است اين سينما را
خريداري كردهايم ،چون سينما عالقه ما بوده ،اما االن با اين
وضعيت نميدانيم 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.
فعاليتهاي ابتدايي در محل سينماعصرجديد فعلي به دهه
 1320برميگردد و این سینما در مقطعي كام ً
ال تخريب و
بعد به شكل سينماي فعلي بازسازي ميشود.

کتاب

«صبح روز نهم» تازهترين اثر گلعلي بابايي در آستانه انتشار قرار گرفت

روايتي از مدير كارآمد نظام و فرمانده برجسته ميدان رزم
«صبح روز نه�م» تازهتري�ن كتاب گلعل�ي بابايي ك�ه روايتي
اس�ت از زندگ�ي ش�هيد عليرض�ا ن�وري ب�ا هم�كاري نش�ر
صاعق�ه و  ۲۷بعث�ت روان�ه ب�ازار كت�اب خواه�د ش�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 جنگهاي 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 ردهباالي راهآهن دولتي ايران و همچنين از فرماندهان
ارشد سپاه پاسداران منطقه 10استان تهران بود ،مسئوليت فرماندهي
بخشي از نيروهاي اعزامي از تهران به جبهههاي جنگ را نيز عهدهدار
ميشده است .نويس��نده كتاب «صبح روز نهم» با اشاره به گمنامي
شهيد نوري يادآور شد :فرماندهان شهيدي در تراز مهندس عليرضا
نوري كه پيشينه رزميشان در يگانهاي خارج از زادگاهشان بوده و در
آن لشكرها به شهادت رسيدهاند ،معموالً در ديار نياكانيشان چندان
شناختهشده نيستند ،ضمن آنكه در استانهاي محل خدمت خود نيز
به دليل غيربومي بودن ،مورد غفلت قرار ميگيرند ،لذا شايسته است
براي اين فرماندهان كارهاي ويژهاي 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 ميخوانيم« :هنگامي
كه در زمس��تان  1397و در جريان برگزاري مراس��م تجليل از اين
كمترين در شهر ساري ،مسئوالن استان سرسبز مازندران -زادگاه و

سرزمين آبا و اجداديام -از صاحب اين قلم خواستار پذيرش تأليف
سرگذشتنامه 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؛ لشكرهاي 27
محمدرسولاهلل(ص) و  10سيدالشهدا(ع) فرماندهي كردند ،خوش
درخشيدند و در همان يگانها به شهادت رسيدند؛ شهيدان :عليرضا
نوري ساروي و سيدابراهيم كسائيان.
پس از خوانش و پژوهش مجموعه دادههاي گردآوري شده ،توسط
عزيزان مؤسس��ه فرهنگي -هنري  27بعثت پيرامون اين دو شهيد
بزرگوار ،مطالب مربوط به عليرضا ن��وري را تقريباً مفصلتر 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 ،هماكنون مراحل صفحهبندي را طي ميكند
و در آينده نزديك روانه كتابفروشيها خواهد شد.

