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خانواده تئاتر به نوعي تعادل نسبي
رسيد ه است

به گفته به�روز غريبپور خان�واده تئاتر ام�روز ميداند
كه قرار نيس�ت راه اف�راط را براي جلب نظر تماش�اگران
طي كند و تماش�اگران نيز به نقطهاي رسيدهاند كه توقع
نمايشهاي تند و رادي�كال را ندارند و خان�واده تئاتر در
عرضه كارها به نوعي تعادل نس�بي دس�ت يافته اس�ت.

بهروز غريبپور ،نويسنده و كارگردان تئاتر برگزاري جشنواره
تئاتر فج��ر با وجود تغيير مديران و ش��رايط فعل��ي را اتفاقي
مثبت ميداند و ميگويد :در ش��رايطي كه كرونا توان تئاتر را
ضعيف كرده ،برگزاري جشنواره تئاتر فجر باعث تحرك مجدد
سالنها ميشود.
به گفت��ه او نميتواني��م نيتخوان��ي كنيم ك��ه مديران چه
تصميمي براي آينده جش��نوارهها در ذهن دارند و نگاهشان
به جشنوارههاي پيش رو چگونه است .نكته مهم اين است كه
روال چندين ساله موجود در جشنوارههاي تئاتر مثبت است.
جشنواره تئاتر امس��ال از  ۱۴تا  ۲۶بهمن ماه برگزار ميشود.
افتتاحيه اي��ن رويداد فرهنگي در اس��تان ي��زد خواهد بود؛
جشنوارهاي كه غريبپور برگزارنش��دن آن را به نفع جامعه
تئاتر كه كرونا ضعيفشان كرده است ،نميداند.
اين هنرمند از مس��ئوالن تئاتر فجر خواس��ت بدانند خانواده
تئاتر ساير استانها به بلوغ رس��يدهاند و بهتر است در اعمال
سياس��تهاي فرهنگي به گونهاي رفتار كنند كه اهالي تئاتر
احس��اس آزادي نس��بي كنند .به گفته غريبپ��ور ،خانواده
تئاتر امروز ميداند كه قرار نيست راه افراط را براي جلب نظر
تماشاگران طي كند و تماشاگران نيز به نقطهاي رسيدهاند كه
توقع نمايشهاي تند و راديكال را ندارن��د و خانواده تئاتر در
عرضه كارها به نوعي تعادل نسبي دست يافته است.
بهروز غريبپ��ور ،نويس��نده و كارگردان تئاتر و موس��س و
سرپرس��ت اُپراي عروسكي مكتب آران اس��ت .وي از ۱۳۴۶
تا االن بي��ش از  ۵۰نماي��ش و اپراي عروس��كي را طراحي و
كارگرداني و بيش از  ۲۰اثر نوشته و ترجمه كرده است.
.........................................................................................................

ج�دول نماي�ش فيلمه�اي جش�نواره فيل�م
فج�ر در س�ينماي اهال�ي رس�انه ،ام�روز در
م�وزه س�ينماي اي�ران قرعهكش�ي ميش�ود.

به گزارش «جوان» به نقل از مركز اطالعرساني روابطعمومي
جشنواره فيلم فجر ،مراسم قرعهكشي جدول نمايش فيلمهاي
جشنواره فيلم فجر با حضور تهيهكنندگان و كارگردانان فيلمها
و جمعي از اهالي رسانه ،ساعت  ۱۴امروز در سالن سينماتوگراف
موزه سينما برگزار ميشود و با انجام قرعهكشي جدول نمايش
فيلمها در خانه جشنواره «پرديس چارسو» و سينماي انجمن
منتقدان «سينما فلسطين» منتشر ميش��ود۲۲ .فيلم بلند
سينمايي در بخش س��وداي سيمرغ ،هش��ت فيلم در بخش
سينماي مستند و ۱۰فيلم در بخش سينماي كوتاه چهلمين
جشنواره فيلم فجر روي پرده ميروند .چهلمين جشنواره فيلم
فجر در دو بخش فرهنگي و رقابتي از  ۱۲تا ۲۲بهمن ۱۴۰۰به
دبيري مسعود نقاشزاده برگزار خواهد شد.
.........................................................................................................

ارزيابي  392اثر
در كنگره شعر دفاع مقدس

به گفته دبير اجرايى بيستوس�ومين دوره كنگره ش�عر
دفاع مقدس ته�ران در مجم�وع  ٣٩٢اثر از  ١٠٨ش�اعر
به دبيرخانه این كنگره ارس�ال و داوري از س�وي هيئت
داوران انج�ام و ام�روز اختتاميه آن برگزار خواهد ش�د.

به گزارش فارس ،محمدمهدي عبداللهي ،شاعر و پژوهشگر
و دبير اجرايي بيستوسومين دوره كنگره شعر دفاع مقدس
تهران گفت :اختتاميه اين كنگره شعر امروز در باغ موزه دفاع
مقدس با حضور مقامات لش��كري و كشوري از ساعت  ١٠تا
 ١٢برگزار ميش��ود و از نفرات برگزيده اين كنگره تجليل به
عمل خواهد آمد .دبير اجرايي بيستوس��ومين دوره كنگره
ش��عر دفاع مقدس تهران ادامه داد :در مجم��وع  ٣٩٢اثر از
 ١٠٨شاعر به دبيرخانه این كنگره ارس��ال و داوري از سوي
هيئت داوران متشكل از اساتيد برجسته شعر انقالب و آييني
كشور انجام شد .نتايج داوري همزمان با آيين اختتاميه امروز
اعالم ميشود.
فیلم

پيامبر(ص):
فاصله كف�ر و بندگي ترك نماز
است.

( بحار االنوار ،ج 82،ص)202 .
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ميالد فيلم فجر چهلم از «چارسو»

جشنواره سینمایی
همنشین چارسوی موبایلفروشها شد!
چارسو با برگزاري جشنوارههاي فيلم بيگانه نيست و ميزباني جشنوارههايي مانند جهاني فيلم فجر
و جشنواره سينماحقيقت را در كارنامه خود دارد
اما وسعت برگزاري و اهميت اجراي آنها هيچ وقت به پاي جشنواره ملي فجر نرسيده است

محمدصادق عابديني

اجراي مراسم قرعهكشي نمايش
فيلمهاي جشنواره چهلم

براي نخستين بار پرديس سينمايي چارسو
ميزبان�ي جش�نواره فيلم فج�ر را بر عهده
گرفت ،اين اتفاق در حالي افت�اد كه از نظر
كيفيت سالنها و فضاي برگزاري اين پرديس
براي جشنواره چهلم فجر شانس زيادي در
مقابل سالن همايشهاي برج ميالد نداشت.

روابط عمومي چهلمين جش��نواره فيلم فجر
در س��اعتهاي پاياني يكشنبه شب با انتشار
خبري ،پرديس س��ينمايي چارسو را به عنوان
ميزبان چهلمين جش��نواره فيلم فجر معرفي
كرد .اعالم نام ميزبان جشنواره فيلم فجر تنها
چند ساعت پس از مصاحبه مدير روابط عمومي
جشنواره بود كه گفت صبح چهارشنبه ميزبان
جشنواره مشخص خواهد شد!
مشخص ش��دن نام ميزبان جش��نواره فيلم
فجر با انتقادهاي زيادي از سوي اهالي رسانه
همراه بود .همان طور كه پيشتر در «جوان»
به موض��وع ميزباني اين پرديس س��ينمايي
اشاره ش��د ،محل استقرار چارس��و در تقاطع
خيابانه��اي حافظ و جمهوري اس�لامي در
منطقهاي اس��ت كه به عنوان ب��ورس موبايل
تهران شناخته ميش��ود و يكي از شلوغترين
معابر ش��هري را ايجاد كرده اس��ت .ترافيك
سنگين اين منطقه در طول روز ،قرار گرفتن
آن در منطقه طرح ترافي��ك و البته مهمتر از
آنها ،كاركرد تجاري پاس��اژ چارسو كه بخش
عمدهاي از س��اختمان پرديس چارسو را در
اختيار دارد ،ميتوان��د تهديدي براي كيفيت
برگ��زاري جش��نواره فيلم فجر باش��د ،البته
چارسو با برگزاري جشنوارههاي فيلم بيگانه
نيس��ت و پيش از اين ميزباني جشنوارههايي
مانند جهاني فيلم فجر و جش��نواره سينماي
مستند ايران(س��ينماحقيقت) را در كارنامه
خود دارد ،اما وسعت برگزاري و اهميت اجراي
آنه��ا هيچ وقت به پ��اي جش��نواره ملي فجر
نرسيده است.
چرا «چارسو» انتخاب شد؟!
يزدان عشيري ،مدير روابط عمومي چهلمين
جشنواره فيلم فجر در توضيح چرايي انتخاب
پردي��س چارس��و ميگويد« :پس از بررس��ي
گزينههايي چون برج مي�لاد ،پرديس ملت و

ديگر مجموعهه��اي س��ينمايي ،همچنين با
استناد بر نظرسنجيها ،همفكري با صاحبان
آث��ار و بخشهاي��ي از اهالي رس��انه ب��ه اين
جمعبندي رس��يديم كه پرديس س��ينمايي
چارس��و را به عنوان خانه چهلمين جش��نواره
فيلم فجر در نظر بگيريم».
وي درب��اره دلي��ل انتخ��اب نش��دن پرديس
س��ينمايي مل��ت و برج مي�لاد توضي��ح داد:
«پرديس ملت به دليل مشكالت متعددي در
زمينه فقدان پاركينگ و همينطور مشكالت
زيرس��اختي در خصوص اينترنت و دسترسي
انتخاب نش��د .س��الن برج ميالد هم به دليل
عدمرضايت صاحبان آثار نسبت به كيفيت فني
نمايش فيلمها در اين سينما و مشكالت جانبي
انتخاب نشد .شرايط بهرهوري و امكان استفاده
از برج ميالد در اين دوره فراهم نبوده است».
عشيري گفت« :ستاد برگزاري جشنواره ،پرديس
چارسو را به دليل وجود س��النهاي استاندارد
سينمايي ،تجربه برگزاري ديگر جشنوارههاي
سينمايي و همچنين پاركينگ مناسب و ساير
شرايط زيرساختي انتخاب كرد».
مش��اور رئيس س��ازمان س��ينمايي همچنين
افزود« :برگزاري جش��نوارههاي س��ينمايي و
همايشهاي فرهنگي در تهران به شدت نيازمند
وجود زيرساخت س��النهاي مجهز و استاندارد
اس��ت .اين مطالبه هر س��ال انجام ميشود و از
آن عبور ميكنند .بهرغ��م اينكه ما ميدانيم با
محدوديتهايي روبهرو هس��تيم ،براي كمك
به افزاي��ش ظرفيت ،س��النهاي ديگر از جمله
س��ينماي فلس��طين را هم در نظر گرفتهايم تا
بيشترين سرويسدهي و امكانات را در اختيار
اهالي رسانه ،منتقدان و هنرمندان قرار دهيم».
اهميت دوره چهلم ناديده گرفته شد!
در فرهنگ ديني و آيیني ،ع��دد 40و معناي
چهلم ،داراي يك بار معنايي است40 .سالگي
در ب��اور عامه به عنوان س��ن پختگ��ي عقلي
شناخته ميش��ود .عرفا هم چلهنش��يني را از
راههاي رس��يدن به كماالت معنوي ميدانند،
از اين رو رسيدن عمر جش��نواره فيلم فجر به
عدد ،40ميتوانست نمادي از پختگي و كمال
سينماي ايران باش��د .اين عدد ميتوانست به
معناي دروازه ورود سينماي پس از انقالب به

دوره پنجم فعاليت خود تعبير شود و برگزاري
يك جش��نواره خاص در اي��ن دوره ،نمادي از
توجه نظام سياسي كشور به هنر سينما به شمار
ميرفت اما آنچه تا امروز از ت��دارك برگزاري
جش��نواره ديده ش��ده ،برگزاري باشكوه اين
رويداد را با ام��ا و اگر مواجه كرده اس��ت .تنها
اميدواري اين است كه در نحوه برگزاري روزنه
اميدي باز ش��ود و دوره چهلم جشنواره فجر با
درايت برگزاركنندگانش براي سينماي ايران
نزد مخاطبان آبروداري كند.
برنامه سينماهاي مردمي اعالم شد
روابط عمومي جشنواره فيلم فجر ،جدول نمايش
آثار چهلمين جش��نواره فجر در س��ينماهاي
مردمي را منتش��ر كرد .اين جدول ش��امل آثار
حاضر در بخش مسابقه سينماي ايران(سوداي
سيمرغ) است و عالقهمندان ميتوانند با مراجعه
به سايت جشنواره فيلم فجر ،جدول كامل اكران
سينماهاي مردمي را مالحظه كنند 62 .سالن با
14هزارو  896صندلي ،ظرفيت نهايي سينماها
براي برگزاري جش��نواره چهلم در تهران است.
اين  30س��ينما ميزبان مردم در تهران خواهد
بود و اس��امي اس��تانهاي ميزبان جشنواره و
سينماهاي شهرستانها در اين دوره جشنواره،
متعاقباً اعالم خواهد شد.
مس��عود نقاشزاده ،دبير چهلمين جش��نواره
فيلم فجر درباره آغاز اكران فيلمهاي جشنواره
گفت« :در خانه جش��نواره ،نمايش فيلمها را
از روز 11بهمن ش��روع خواهي��م كرد ،چراكه
روز 22بهمن روز اختتاميه اس��ت و نمايش��ي
نخواهيم داش��ت ،در نتيجه نمايش فيلمهاي
مسابقه س��ينماي ايران در س��ينماهاي خانه
جشنواره يك روز زودتر شروع خواهد شد ،البته
اكران فيلمهاي س��ينماي مردمي از 12بهمن
شروع ميشود».
«هفت» میخواهد زنده باشد
آغاز جش��نواره فجر زمان ويژهاي براي توجه
رسانهها و به خصوص تلويزيون به سينماست.
در اين بين مهمتري��ن برنام��ه تلويزيوني در
خصوص س��ينما يعني برنامه «هفت» شرايط
خوبي را پشت سر نميگذارد.
محمدحسين لطيفي در گفتوگويي با ايسنا
درباره تمهيدات برنامه سينمايي «هفت» در پي
برگزاري چهلمين جشنواره فيلم فجر توضيح
داد :تدارك برنامه «هفت» براي جشنواره فيلم
فجر طبق معمول هر سال است .فقط اميدواريم
برنامه «زنده» پخش شود و همين ممكن است
اتفاق جذاب امس��ال باش��د .برنامه سينمايي
«هفت» اين روزها جمعه ش��بها ب��ا اجراي
لطيفي به تحليل و بررسي فيلمهاي سينمايي
ايران و جهان ميپردازد.
در كنار وي��ژه برنامههاي صداوس��يما ،حضور
برنامهه��اي اينترنتي ب��ا موضوع جش��نواره
باعث شده اس��ت بخش��ي از فضاي سينماي
ميزبان جشنواره به محل استوديوهاي موقت
برنامهه��اي اينترنتي تبديل ش��ود و آنها را به
رقباي تلويزيون تبديل كند.

وزیر ارشاد:

 5فيلم دفاع مقدسي فاخر ميسازيم

هدفگذاري توليد پنج فيلم دفاع مقدسي را براي سال آينده داريم.

به گزارش «جوان» به نقل از مركز روابط عمومي و اطالعرساني وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي ،محمدمهدي اسماعيلی ،وزير فرهنگ و ارشاد
اسالمي در وبينار جشنواره ملي «ترجمان فتح» با ذكر اين نكته كه در
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي
به دنبال حضور مؤثر در عرصه ترجمه آثار فاخر انقالب اسالمي و دفاع
مقدس به زبانهاي خارجي هستيم ،ابراز اميدواري كرد ،براي موفقيت
هر چه بيشتر در اين امر بتوانيم كمك شايان داشته باشيم.
رئيس ش��وراي هنر در ادامه س��خنان خود درب��اره تالشهاي اين
وزارتخانه درب��اره توليد فيلمهاي دفاع مقدس ني��ز اظهار كرد :يكي
از كارهاي مهم ك��ه در حوزه س��ينما و بنياد فاراب��ي در حال انجام
اس��ت ،هدفگذاري توليد حداقل 20فيلم در سال آينده است ،البته
مجموعههاي ارزش��ي هم به اين مجموعه پيوسته و دولت و شخص
آقاي رئيسجمهور نسبت به اين موضوع توجه ويژه دارند.
عضو ش��وراي عالي انقالب فرهنگي عنوان كرد :در سال آينده تالش

نما | حسین کشتکار

داري��م حداقل پنج فيل��م در حوزه دف��اع مقدس همراه ب��ا توليدي
فاخر داشته باش��يم ،در تفاهمنامههايي كه با كشورهاي مختلف نيز
داريم ،موضوع فيلمهاي س��ينمايي را دنبال ميكنيم تا از طريق اين
تفاهمنامهها بتوانيم فيلمهايي را با دوبله و زيرنويس مناسب در اختيار
كشورهاي ديگر قرار دهيم.
اسماعيلي گفت :بنا بر اين است اين مس��ير را با قدرت ادامه دهيم و
در تمام حوزههاي فرهنگي و هنري از جمله س��ينما ،تئاتر ،كتاب به
دنبال ارائه خدمتي در جهت معرفي ارزشهاي انقالب اسالمي و دفاع
مقدس هستيم .جاي خوشحالي اس��ت كه اتفاقات خوبي در عرصه
ترجمه رقم خورده است .عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي در ادامه
به نياز به ترجمه در حوزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس به عنوان يكي
از مطالبههاي رهبر معظم انقالب اش��اره و اظهار كرد :نام و ياد شهدا
هميشه زينتبخش مجالس بوده و به آنجا نورانيت بخشيده است.
به گفت��ه وي ،مخاطبان فرهن��گ دفاع مقدس منحص��ر به فرزندان
ايران و جهان اس�لام نيس��تند بلكه متعلق به همه آزاديخواهان و
عدالتخواهان جهان هستند .اسماعيلي با اشاره به اينكه در پيامهاي
امام راحل در مورد انقالب اسالمي و دفاع مقدس به ويژه در سالهاي
 ۶۶و  ۶۷خطاب ايشان به مستضعفين است ،گفت :مطالبه ايشان در
مورد جبهه مستضعفين در نهايت منجر به تشكيل بنيادي به اين نام
شد .وزير فرهنگ پيام انقالب اسالمي را پيامي جهاني دانست كه هر
فردي در هر جايي با فطرت خود اين پيام را شنيده باشد ،حتماً به آن
عالقهمند شده است.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ابراز اميدواري كرد اقدامات «ترجمان
فتح» آغازگر نهضتي در حوزه ترجمه باشد.

فجر

بهروز افخمي:

فيلمهاي خوب اين دوره از جشنواره فجر
به جوانها تعلق دارد
سيدمرتضي ذاكر

كارگ�ردان فيل�م س�ينمايي «فرزن�د صب�ح» ك�ه
س�ا لها بع�د از تولي�دش در جش�نواره عم�ار ب�ه
نماي�ش درآم�د ،در گفتوگوي�ي ضم�ن تمجي�د از
آث�ار خ�وب و خوشس�اخت كارگردانهاي ج�وان در
اي�ن دوره از جش�نواره فيل�م فج�ر از تصميمش براي
خداحافظي از فيلمس�ازي در س�ينماي ايران به دليل
ناتوان�ي س�ينما از دورانس�ازي س�خن گفته اس�ت.

بهروز افخمي ،كارگردان و نويس��نده س��ينما و تلويزيون
كش��ورمان كه عضو هيئت انتخاب جش��نواره چهلم فجر
ب��وده اس��ت و در كارنام��ه كارياش فيلمهاي��ي همچون
«فرزند صبح»« ،عروس» و «شوكران» و سريالهايی مثل
سريالهاي «كوچك جنگلي» را دارد ،در رابطه با كيفيت
آثار حاضر در چهليمن دوره جش��نواره فيلم فجر به ايسنا
گفت :ما (اعضاي هيئت انتخاب) در روز اول آماده شده بوديم
يك بيانيه بدهيم و بگوييم متأسفانه بيشتر از ۱۲فيلم براي
بخش مسابقه جشنواره پيدا نشد ،ولي چند روز كه گذشت
به نظر رسيد اسمهايي (كارگردانهايي) كه ما نميشناسيم
يا حداكثر يك فيلم از آنها ديدهايم ،كارهاي خوبي ساختهاند.
از هفته دوم فكر كرديم در همين مرحله انتخاب ممكن است
مجبور شويم به بعضي فيلمها ظلم كنيم و نميتوانيم همه
فيلمهاي خوب را در بين  ۲۲فيلم بگنجانيم!
وي همچنين درباره حواش��ي و اتفاقاتي كه در جريان توليد
فيلم سينمايي پرحاش��يه و جنجالي «فرزند صبح» برايش
اتفاق افتاد ،عنوان كرد :وقتي ۲۵سال قبل اولين بار پيشنهاد
س��اخت فيلمي درباره زندگي امام(ره) مطرح ش��د ،همان
موقع شرايط اوليه خود را گفتم ،يعني تأكيد كردم كه درباره
دوران حكومت امام فيلم نميس��ازم و ممكن اس��ت درباره
دوران تبعيد ،يعني از زمان فوت آق��اي بروجردي تا تبعيد
امام -از اواخر سال  ۳۹تا اواسط سال  -۴۳يا در دوران كودكي
كارهايي بكنم و عم ً
ال در زمان فيلمنامه نوشتن دوران كودكي
مس��لط ش��د .كارگردان «فرزند صبح» در رابطه با سختي
انتخاب بازيگران اين اثر اظهار ميدارد :به بسياري از بازيگراني
كه پيشنهاد بازي را ارائه ميكرديم ،اول موافقت ولي بعد از
يك هفته عذرخواهي ميكردند .معلوم بود به شدت ترسانده
شدهاند .هديه تهراني هم وقتي براي بازي دعوت شد ،بسيار

تحت فشار قرار گرفت و او را تهديد كردند ،ولي زير بار نرفت و
اص ً
ال نترسيد .اتفاقاً جمشيد هاشمپور دوست داشت اين نقش
را بازي كند اما تست گريمش اص ً
ال خوب نشد.
افخمي در رابطه با چگونگي اكران اين فيلم در جشنواره عمار
به رغم نداشتن مجوز اكران و نمايش اظهار ميدارد :نمايش
فيلم در جشنواره عمار كام ً
ال اتفاقي پيش آمد .در جايي آقاي
وحيد جليلي را ديدم و خواست فيلم را ببيند .من هم به او
نشان دادم و بعد پرسيد آيا امكانش وجود دارد كه فيلم در
افتتاحيه جشنواره عمار باشد؟ من هم موافقت كردم.
وي در حال��ي كه بعد از س��اختن «فرزند صب��ح» چندين
فيلم س��ينمايي از جمله «روباه»« ،آذر ،شهدخت ،پرويز و
ديگران» و «س��ن پترزبورگ» را ساخته ميگويد :فكر هم
ميكنم «فرزند صبح» بهترين فيلمي است كه ساختهام و
دوست دارم اين آخرين فيلم من به عنوان كارگردان سينما
در ايران باشد .شايد اگر عمري بود در خارج از كشور فيلم
سينمايي براي پخش جهاني و عرضه در پلتفرمها بسازم و
فكرهايي هم از اين بابت دارم ،اما در سينماي ايران دوست
دارم با همين «فرزند صبح» كارگرداني را تمام كرده باشم!
كارگردان فيلم «عروس» در مورد انتخاب فرهاد مهراد براي
آهنگسازي اين اثر با اشاره به اينكه از همان ابتدا كه فيلمنامه
را مينوشتم به فرهاد مهراد فكر ميكردم ،ميافزايد :پس از
شنيدن اين آلبوم اولين و البته آخرين باري كه با فرهاد تماس
گرفتم ،همان زمان ساخت «شوكران» بود و به او زنگ زدم
و گفتم ميخواهم فيلمي بسازم و خواستم كه او براي فيلم
موسيقي بسازد .گفت ،پس حاال نه به دار است و نه به بار .بايد
اول سناريو را بخوانم و فيلم را ببينم كه متأسفانه كار ما آنقدر
طول كشيد كه فرهاد از دنيا رفت.

معماری

برنامه انجمن مفاخر ايران براي ساخت بناي يادبود

کتاب

«پرونده فوق سري »2040
براي سومينبار منتشر شد

چاپ س�وم كتاب «پرونده فوق س�ري  »2040داس�تاني از جنايات
رژيمصهيونيس�تي علي�ه بش�ريت ب�ه خص�وص اي�ران ،از ت�رور
دانشمندان هس�تهاي تا نبردهاي بيوتروريسم و ربايش چهرههاي
ش�اخص انقالب توس�ط انتش�ارات ش�هيد كاظمي روانه بازار شد.

به گزارش «ج��وان» ويژگي بارز كت��اب «پرونده فوق س��ري ،»2040
استفاده مستند نويسنده از اسناد تاريخي موثق براي فضاسازي و روايت
داس��تاني اس��ت ،به نحوي كه اكثر اسامي و ش��خصيتهاي داستان با
اسامي و مشخصات حقيقي خود وارد ميشوند و بر مدار تخيل نويسنده،
نقششان را ايفا ميكنند ،همچنين حاوي عملياتهاي پيچيده اطالعاتي
و مهيج است كه با كشمكشهاي داستاني مخاطب را در جريان جنايات
رژيمصهيونيستي قرار ميدهد.
ش��خصيت اصلي داس��تان يا همان بنيامين ،دقيقاً در همان س��اعت و
دقيقهاي كه امام خمين��ي(ره) از دنيا ميروند ،به دني��ا ميآيد و تحت
شديدترين مراقبتهاي موساد زندگي ميكند .او بر اساس برنامه طراحي
شده آنها زندگي ميكند ،به همين مناسبت در بخشي از كتاب برخي از
رسوم و آداب صهيونيس��تها در خصوص تبعيضات جنسيتي از زبان او
براي مخاطب بيان ميشود.
چاپ سوم «پرونده فوق س��ري  »۲۰۴۰به قلم محمد قنبري(نويسنده
كتاب از پمبا تا ماريانا) در قطع رقعي و ۱۶۰صفحه توسط انتشارات شهيد
كاظمي منتشر شد.

بناي يادبود به احياي برخي مفاخر ايران كمك ميكند

به عقيده من احياي بخشي از مفاخر ما ساخت بناهايي است
كه با آن به نمادي از يك هويت تاريخي و ماندگار بدل شوند.

حس��ن بلخاري ،مدير انجمن آثار و مفاخر فرهنگي با بيان اين
مطلب در گفتوگو با مهر به اين نكته اش��اره ميكند كه انجمن
آثار و مفاخر فرهنگي كه قبل از انقالب انجمن آثار ملي نام داشته
است ،حدود  ۵۰بنا در كشور ساخته است ،مثل آرامگاه فردوسي
در طوس ،باباطاهر و ابنس��ينا اما بعد از انقالب اين رويه متوقف
ش��د ،چون قبل از انقالب يك درصد عوارض س��االنه سيمان به
انجمن پرداخت ميشد اما بعد از انقالب ديگر چنين اتفاقي نيفتاد
و من وقتي به انجمن آمدم ،ديدم اين موضوع رها ش��ده و از بعد
انقالب اين انجمن ديگر هيچ بنايي نساخته است .در دولت قبل
سه جلسه با آقاي نوبخت داشتم ،در دولت جديد هم پيگير هستيم
كه بودجهاي براي ما در نظر بگيرند كه باز ما بناهايي بسازيم كه
ماندگار ش��وند ،مث ً
ال االن همه ميدانند كه رازي منسوب به ري
است ،خب خيلي خوب ميشود كه نمادي براي رازي بسازيم و در
ري نصب كنيم .نه تنها در ايران بلكه در اطراف ايران هم ميتوان
چنين كارهايي كرد ،مث ً
ال براي مالص��درا در بصره ،براي حزين
الهيجي در هند بناهاي يادبودي بسازيم ،چون كار بسيار مهمي
است و همه اينها با خودش يك تاريخ هم به همراه دارد .به عقيده
من احياي بخشي از مفاخر ما س��اخت بناهايي است كه با آن به
نمادي از يك هويت تاريخي و ماندگار بدل شوند.
بلخاري در بخش ديگي از س��خنانش به س��ينما اشاره ميكند
و میگوید« :من تقريباً هم��ه فيلمهايي را كه براي اس��كار باال
ميآين��د ،ميبينم و آخرين فيلمي هم ك��ه ديدم«drive my

 »carبود .عالوه بر اين سريالها هم برايم فوقالعاده مهم هستند
و تا جايي كه بتوانم آنها را دنبال ميكنم ،مث ً
ال در كالس فلسفهام
بخش��ي از مباحث خودم دراگزيستانسياليسم را بر بنياد سريال
«بازي مركب» بحث ميكردم( ،به ويژه بحث اضطراب در انتخاب
ال اخيرا ً
را) ،البته هرازگاهي سراغ فيلمهاي تاريخي هم ميروم ،مث ً
دوباره فيلم « »troyرا ديدم .سراغ اينها ميروم ،چون من در بيان
فلسفه هنر بايد درباره «تخنه» بحث كنم و نيز اسطوره.
بلخاري در پاسخ به اين سؤال كه چه موسيقيای گوش ميكنيد،
ميگويد :بنا به شناختي كه از آثار كالسيك نظري موسيقي ايران
همچون صفيالدين ارموي ،عبدالقادر مراغهاي و مهمتر فارابي
ي که مرحوم استاد شجريان و استاد
دارم ،به نظرم موسيقي سنت 
شهرام ناظري در رأس هس��تند ،روح سنت را در حوزه موسيقي
زنده كردند و هنگامي كه آواز آنها را ميشنوم ،احساس ميكنم
يك هويت تاريخي دامنهدار چندصدساله را تداوم بخشيدهاند ،از
موسيقيهاي جديد هم آثار محسن چاوشي را دوست دارم.

