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یورماه؛ پانزدهمین اجالس  شهر
پیرغالمان و خادمان حسینی برگزار می شود

مهدی دهقان  نیری، از برگزاری پانزدهمین اجالس پیرغالمان 
و خادمان حسینی در شهریورماه سال جاری خبر داد.

دبیر اجالس پیرغالمان و خادمان حس��ینی، با اعالم خبر 
برگ��زاری پانزدهمین اجالس پیرغالمان و خادمان حس��ینی 

گفت: این اجالس 21 تا 24 شهریورماه سال جاری در اصفهان 
برگزار می شود.

وی با بیان این مطلب ک��ه 1400 میهمان در پانزدهمین 
اجالس پیرغالمان و خادمان حس��ینی شرکت می کنند، اظهار 

کرد: این میهمانان از کشورهایی همچون آرژانتین، آلمان، عراق، 
لبنان، ترکیه، افغانستان و پاکستان و... از طریق سه ارگان یعنی 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، بنیاد بین المللی عاشورا و 

جامعةالمصطفی العالمیة انتخاب و به ما معرفی شدند.

 وزیرفرهنگ و ارش��اد اس��المی گفت: ما 
می خواس��تیم یک بار برای همیش��ه این درحـــاشيه

مفهوم توقیف را از اذهان پاک کنیم. فیلم 
یا مجوز می گیرد یا نمی گیرد.

سیدرضا صالحی امیری در حاشیه ی نشست چشم انداز تئاتر 
استان ها که در تماشاخانه »سنگلج« برگزار شد درخصوص یکی 
دو فیلمی که اخیرا حواشی برای اکران آنها بوجود آمده افزود:نظام 
پروانه س��اخت و نمایش و اکران، یک نظام قانون مندی است که 
روال ج��اری دارد هیچ کس در آن مداخل��ه ای ندارد. اعضایی که 
برای ش��ورای س��اخت و نمایش انتخاب ش��ده اند از بهترین های 
حوزه فرهنگ هس��تند و صاحب صالحیت هس��تند و هیچ کس 
در صالحیت حرفه ای و اخالقی آنها ش��بهه ای ندارد. یک روحانی 

ه��م در این جمع برای نظارت های دینی و فقهی حضور دارد، در 
مجموع سالیانه درسازمان سینمایی صدها مورد فیلم کوتاه و بلند 
را مجوز می دهیم و بعضی از این فیلم ها نیز از طرف سازمان مجوز 
نمی گیرند. سیاس��ت سازمان سینمایی ما این است که اصالحات 
را اع��الم می کند و در صورت انج��ام اصالحات دوباره برای پروانه 

نمایش بررسی می شود و در نهایت تایید خواهد شد. 
وی ادامه داد: ما می خواس��تیم یک بار برای همیش��ه این 
مفه��وم توقیف را از اذهان پاک کنیم. فیل��م یا مجوز می گیرد 

ی��ا نمی گیرد. چیزی به اس��م توقیف در ادبیات نمایش��ی غلط 
است. اکثریت قریب به اتفاق فیلم ها مجوز می گیرند و بقیه نیز 
ک��ه نمی گیرند باید اصالحات را اجرا کنند. مثال یکی از فیلم ها 
تهیه کنن��ده و کارگردان تمایلی به اصالح ندارد به همین دلیل 

به نظر ما این فیلم قابلیت اکران نیز نخواهد داشت.
وزیر ارش��اد با اش��اره به برخی حواش��ی فیلم ها ادامه داد: 
ام��ا به جای قضاوت عجوالنه ای��ن کار را به نظام های تخصصی 
بسپارید. حوزه سینمایی از یک نظام استاندارد برخوردار است و 

مطابق آن عمل می کند و همه مالحظات اقتصادی و اجتماعی 
فرهنگی و هنجارهای الزم را توجه می کند و چنان چه چالشی 
در این خصوص باشد باید گزارش کنند و بر اساس آن در همان 

شورا باید مجددا به تصمیم برسد.
صالحی امی��ری در پایان گفت: در فراین��د مجوز فیلم ها نه 
وزیر و نه رئیس س��ازمان س��ینمایی و نه هیچ س��ازمان دیگر 
مداخله ندارد بلکه در روند قانونی خودش بررس��ی می شود. ما 
در دولت آقای روحانی گفتیم که گوش شنوایی داریم و معتقد 
هس��تیم که حتما باید نقد را بش��نویم و به آن پاس��خ دهیم و 
همچنین باید حساس��یت الزم نس��بت به حساسیت های دینی 
داش��ته باش��یم و فیلم ها حتما باید ارزش های دینی و اخالقی 

را تبلیغ کنند.

کتاب صوتی ملت عشق منتشر شد
کتاب گویای رمان »ملت عش��ق« نوشته الف شفق 
نویس��نده ترک توسط موسسه فرهنگی آوانامه منتشر و 

راهی بازار نشر شد.
این کتاب صوتی با ص��دای پروین محمدیان عرضه 
شده و نسخه مکتوب آن، پیش از این توسط نشر ققنوس 

منتشر و راهی بازار نشر شده است.
الف شفق نویسنده ش��ناخته شده ترکیه ای در بازار 
نشر ایران، متولد س��ال 1۹۷1 در استراسبورگ فرانسه 
اس��ت. »ملت عش��ق«، »م��ن و اس��تادم«، »َمحرم« و 
»اس��کندر« از جمله ۹ رمانی هس��تند که این نویسنده، 

تا به حال منتشر کرده است.
چ��اپ اول ترجم��ه ارس��الن فصیح��ی از این رمان 
فروردین ماه س��ال ۹4 منتشر ش��د و به تازگی به چاپ 

سی و چهارم رسیده است.
این ناش��ر پی��ش از این کتاب، دیگر آث��ارش مانند 
»چگونه بر خود مس��لط ش��ویم؟«، »س��قراط«، »میکل 
آنژ« و »وینستون چرچیل« را با همکاری موسسه آوانامه 

گستر در قالب کتاب صوتی منتشر کرده است.
کتاب صوتی »ملت عشق« با مدت زمان 24 ساعت 

و ۵ دقیقه منتشر و عرضه شده است.

قبله بقیع در شکوه سیرت امام صادق)ع(
ش��ب ش��عر »قبله بقیع« به مناسبت ش��هادت امام 
جعف��ر صادق علیه الس��الم در قالب وی��ژه برنامه آیینی 

"شرح مشتاقی" برگزار می  شود.
همزمان با شهادت امام جعفر صادق)ع( فرهنگسرای 
اندیشه شاهد ش��عرخوانی شاعران آیینی در ویژه  برنامه  

»قبله بقیع « خواهد بود.
در این مراس��م که با اجرای محمود حبیبی کس��بی 
برگزار می شود، ش��اعران آیینی همچون سیدحمیدرضا 
برقع��ی، احم��د علوی، قاس��م صراف��ان، احم��د بابایی، 
محسن عرب خالقی، میالد حسنی، امیرعلی سلیمانی به 

شعرخوانی خواهند پرداخت.
این برنامه امروز دوش��نبه، 26 تیرماه، ساعت 18در 
آمفی تئاتر فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود و شاعران 
آیین��ی و ذاکران اهل بیت به مدح و نغمه خوانی خواهند 

پرداخت.
عالقه مندان برای ش��رکت در این مراسم می توانند 
به خیابان ش��ریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان 
اندیش��ه، فرهنگ س��رای اندیش��ه مراجع��ه و یا جهت 
کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره های 88۷6۵۵0۹ و 

88۷66030 تماس بگیرند.

سرزمین یخی نارنیا در پردیس تئاتر تهران
نمایش »س��رزمین یخ��ی نارنی��ا« در پردیس تئاتر 

تهران به روی صحنه می رود.
ای��ن نمایش ب��ه نویس��ندگی و کارگردان��ی »غزال 
حس��ینی« از تاریخ سه ش��نبه 2۷ تیرماه در تماشاخانه 
استاد مش��ایخی پردیس تئاتر تهران و در ساعت 20 به 

روی صحنه می رود.
در این نمایش بازیگرانی چون گیال ابراهیمی، محمد 
بهتری، بهنام پورتقوا، سیدقاس��م تفاخ، پوریا توکل خواه، 
ماه��ک ثابت ق��دم، غزال حس��ینی، هانیه ربیع، پریس��ا 
س��لمانی، علیرضا غفاری، محمد قائم مقامی، سینا نوابی، 

محمدرضا یعقوب کاظمی ایفای نقش می کنند.
در خالصه داستان این نمایش که در فضایی تخیلی 
ش��کل گرفته آمده اس��ت: چهار ک��ودک از دنیای ما به 
صورت جادویی به نارنینا منتقل می ش��وند. جایی که از 
آن ها خواسته می شود تا به حامی کمک کنند تا از پس 

بحران در دنیای نارنیا برآید.
نمایش »نارنینا« به نویسندگی و کارگردانی »غزال 
حس��ینی« از تاریخ سه ش��نبه 2۷ تیرماه در تماشاخانه 
استاد مش��ایخی پردیس تئاتر تهران و در ساعت 20 به 

روی صحنه می رود.

نمایشگاه هنری ورسوس اعالم فراخوان کرد
سومین نمایشگاه هنری »ورسوس« با هدف حمایت 

از جوانان هنرمند اعالم فراخوان کرد.
 در »ورس��وس« س��وم ه��م مثل دو دوره گذش��ته 
تمام��ی درآمد فروش آث��ار هنری ب��ه هنرمندان جوان 
تعلق می گیرد؛ هنرمندانی که پس از بررسی اولیه هیات 

انتخاب برای نمایشگاه انتخاب می شوند.
حامی��ان مال��ی »ورس��وس« ب��ه عن��وان طراح��ان و 
برگزارکنندگان این رویداد هنری طی چهار سال همکاری در 
این حوزه تنها در پی خلق فضایی سالم برای رقابت هنرمندان 
جوان ناش��ناخته سراسر س��رزمین ایران هستند و هرگونه 

درآمدزایی نمایشگاه »ورسوس« متعلق به هنرمندان است.
پس از پایان مهلت ارائه آثار در آبان ماه، هیات انتخاب، 
آثار رسیده را بررسی می کند و در مرحله نهایی آثار برگزیده 
توسط هیات داوران برای نمایش در تاریخ و مکان فوق الذکر 
انتخاب می ش��وند. سومین نمایشگاه ورسوس در تاریخ 1۵ 
تا 2۵  دی ماه س��ال جاری در خانه هنرمن��دان ایران برگزار 
می ش��ود و هنرمن��دان جوان عالقه مند به ش��رکت در این 
رویداد تا پایان آبان ماه فرصت دارند تا با مراجعه به س��ایت 
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آثارشان را به دبیرخانه نمایشگاه ارائه کنند.

نگاه

لزوم توجه سينما به تشخيص 
»شهيد« و »جالد«

مهرداد معظمی

رهبر معظم انقالب در دیدار با عوامل فیلم سینمایی »ماجرای 
نیمروز« فرمودند: انشااهلل یک کاری هم برای آقای »الجوردی« 
بکنید. ایشان از آن شخصیت هایی است که شایسته است برایشان 
کار انجام بشود. در این فیلم اسمش بود اما الجوردی کسی است 

که از قبل از انقالب ما به او می گفتیم »مرد پوالدین«.
ب��ا توجه به تاکید حض��رت آیت اهلل خامنه ای به س��اخت 
اث��ر هن��ری درخصوص زندگی ش��هید اس��داهلل الج��وردی و 

برداش��ت های گوناگون��ی که از اویل انقالب از ش��خصیت این 
شهید در زندان اوین و دادستانی انقالب وجود داشت و تالش 
گروه های منافقین در جهت تخریب این ش��خصیت انقالبی و 
همچنین آشنایی نسل چهارم انقالب اسالمی با شخصیت های 
تاریخ��ی و انقالبی جمهوری اس��المی، باید دی��د کدام یک از 
نیروهای فرهنگ��ی اصیل انقالب اس��المی درخصوص تصویر 

کشیدن زندگی این »مرد پوالدین« پیش قدم خواهد شد.
در حال��ی ک��ه طی چندم��اه اخیر رهبر معظ��م انقالب به 
تشخیص »شهید« و »جالد« در وقایع انقالب اسالمی بخصوص 
دهه ش��صت تاکید داشتند، س��اخت آثار هنری همچون فیلم، 
انیمیشن، مستند و سریال و تصویر کشیدن زندگی نامه افرادی 
همچون ش��هید الجوردی می تواند نقش پ��ر رنگ تصویر را در 

جهت شناخت شخصیت های تاریخی انقالبی را نشان دهد.
البت��ه ناگفته نماند که س��اخت آثار هن��ری فقط مختص 
س��ینما نیس��ت. به تصویر درآوردن زندگی ش��هید الجوردی 

می تواند در قالب یک مس��تند داستانی یا ساخت فیلم کوتاه و 
حتی تولید سریال تلویزیونی در این خصوص باشد.

حال با توجه به فرمان »آتش به اختیار« رهبر معظم انقالب 
باید دید کدامیک از افراد و نهادها از قبیل س��ازمان سینمایی، 
صداوسیما، سازمان فرهنگی هنری اوج، مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی، حوزه هنری و... . به خواسته رهبری جامه عمل 
می پوشانند و می تواند چهره رحمانی و انقالبی این شهید بزرگوار 

را به تصویر درآورد.
در طول س��ال های پس از انقالب منافقی��ن بارها کمر به 
ترور و قتل شهید اسداهلل الجوردی بستند ولی در هر بار ناکام 
بودن��د تا اینکه در اول ش��هریور 13۷۷ وی توس��ط علی اصغر 
غضنفرنژاد و علی اکبر اکبری از اعضای گروهک منافقین مورد 

سوء قصد قرار گرفت و به شهادت رسید.
در شب اجرای این ترور، گروهک منافقین، طی بیانیه ای، 
به صورت رسمی، مس��ئولیت ترور را پذیرفت. ساعاتی پس از 

ش��هادت اس��داهلل الجوردی، خبرگزاری جمهوری اسالمی که 
زیر نظر فریدون وردی نژاد اداره می ش��د، حاضر نش��د عنوان 

شهید را برای الجوردی به کار گیرد.
این مس��ئله حتی در س��خنان رهبر معظم انقالب در نماز 
جمعه ظهر روز عاش��ورای )26 فروردین( سال ۷۹ نیز انعکاس 
یافت: من ای��ن درد درونی خودم را فرام��وش نمی کنم که در 
یک س��ال ونیم پیش، وقتی که ش��هید عالی مقام و سید عزیز و 
بزرگوار، ش��هید الجوردی به ش��هادت رسید - کسی که چهره  
بس��یار درخشانی بود و بسیار کس��ان از مجاهدات او در دوران 
مب��ارزات و در دوران اختناق خبر ندارند که این مرد چه کرد و 
کجاه��ا بود و چگونه زندگی کرد؛ چه زندان هایی کش��ید و چه 
زحمت هایی متحمل شد. بعد از انقالب نیز بی تظاهرترین کارها 
را که سخت ترین هم بود، بر دوش گرفت و آخر هم شهید شد 
- یکی از روزنامه ها نوش��ت ترور الجوردی، ترور نیس��ت! یعنی 

آنها عنوان ترور را هم عوض کردند.)سینماپرس(

هوشیاری کاسه ساز کم شده است
پسر حبیب اهلل کاسه ساز با اشاره به اینکه پدرش دو 
سکته قلبی و مغزی را همزمان تجربه کرد، از هموطنان 

درخواست کرد برای سالمتی پدرش دعا کنند.
محس��ن کاسه ساز در گفت  و گو با میزان گفت: حال 

پدرم مساعد نیست و در آی سی یو بستری است.
وی ادام��ه داد: به طور تقریبی ۵ روز قبل که پدرم 
از ش��یمی درمانی بازگش��ت، تحت تاثیر فشار سنگین 
ش��یمی درمانی قرار داش��ت و این موض��وع باعث بدتر 

شدن حال او شد.
پسر حبیب اهلل کاسه ساز تصریح کرد: در این هنگام 
پدرم دو سکته همزمان قلبی و مغزی را تجربه می کند 
و ای��ن موضوع باعث بس��تری ش��دن او در آی س��ی یو 

می شود.
وی در ادامه صحبت های خود اظهار کرد: متاسفانه 
بیماری سرطان به تمامی نقاط بدن پدرم سرایت کرده 
و باعث بدتر ش��دن حال او شده اس��ت. پدر نمی تواند 
صحبت کند و هوش��یاری او به اندازه ای اس��ت که اگر 

صحبتی را بشنود با عالمت سر آن را تایید کند.
کاسه س��از خاطرنش��ان کرد: از تمام��ی هموطنان 
درخواس��ت می کن��م برای س��المتی و ش��فای تمامی 

بیماران به خصوص پدر بنده دعا کنند.

برنامه تعطیلی سینماهای کشور اعالم شد
س��خنگوی ش��ورای صنف��ی نمای��ش گف��ت: روز 
پنج ش��نبه همزمان با ش��هادت امام جعف��ر صادق)ع( 

سینماهای کشور تعطیل خواهد بود.
 غالمرضا فرجی درباره تعطیلی س��الن های سینما 
گف��ت: روز چهارش��نبه )28 تیرم��اه( از س��اعت 1۹ 
س��الن های س��ینمای کش��ور تعطیل خواهد بود و روز 
پنج ش��نبه همزمان با روز شهادت امام جعفر صادق)ع( 

سالن های سینمای کشور تعطیل می باشد. 
وی در ادامه تاکید کرد: س��الن های سینما در روز 

جمعه )30 تیرماه( فعال خواهند بود.

»آشوب« در بوستان والیت ادامه دارد
با تصویربرداری س��کانس های آغ��از جنگ و حمله 
دشمن بعثی به خرمشهر، تاکنون ۵0 درصد تصویربرداری 

سریال تلویزیونی آشوب انجام شده است.
مهدی همایونفر تهیه کننده این سریال دفاع مقدسی 
ب��ا اعالم این خبر گفت: تصویر برداری این س��ریال این 
روزه��ا پس از ضب��ط صحنه های مربوط ب��ه انفجارها و 
بخشی از درگیری های نظامی در خارج از تهران به نیمه 
رس��یده و ۵0 درصد آن انجام ش��ده اس��ت. گروه تولید 
این روزها به بوس��تان والیت تهران به عنوان لوکیش��ن 
اصلی این سریال بازگشته و کار را ادامه می دهد. در این 
لوکیشن با استفاده از امکانات موجود، بخش هایی از شهر 

خرمشهر در زمان اشغال بازسازی شده است.
س��ریال 2۵ قس��متی آش��وب ب��ه کارگردانی امیر 
پوروزیری محصول تازه مرکز فیلم و س��ریال س��ازمان 
هنری رسانه ای اوج است. این سریال روایتی از مقاومت 
مردم خرمش��هر در زمان آغاز جنگ تحمیلی است که 
داس��تان آن در ماه ه��ای منتهی به اش��غال این ش��هر 
می گذرد. قصه عاش��قانه ای بین یک جاسوس عراقی و 
یک پرس��تار که فضای ملتهب جنگ آن را دستخوش 

فراز و فرودهای بسیار می کند.

چاپ پنجم برای »بچه های حاج قاسم«
انتشارات فاتحان چاپ پنجم کتاب »بچه های حاج 

قاسم« را روانه بازار کتاب کرد.
کتاب »بچه های حاج قاس��م« نوش��ته افسر فاضلی 
 شهربابکی روایتی مستند از زندگی سردار حسین معروفی 

از جانبازان و آزادگان هشت سال دفاع مقدس است.
س��ردار معروف��ی در س��ال 136۷ و چهار روز پس 
از پذیرش قطعنامه ۵۹8 ش��ورای امنیت در شلمچه به 
اسارت نیروهای بعثی درآمد و به مدت بیست وشش ماه 

در زندان های رژیم بعثت به سر برد.
چاپ پنجم این کتاب ب��ا قیمت 2۵ هزار تومان از 

سوی نشر فاتحان منتشر شده است.

واره سوره حضور ۲۸۰ اثر در بخش داستان مهر
سارا عرفانی از ارسال حدود 280 اثر به بخش داستان 

پانزدهمین مهرواره داستان جوان سوره خبر داد.
دبیر علمی پانزدهمین مهرواره داستان جوان سوره، با 
بیان اینکه حدود 230 داس��تان کوتاه و ۵0 داستان کوتاه 
کوتاه 100 کلمه ای به پانزدهمین دوره جش��نواره ارسال 
شده است، اظهار کرد: آثار جمع آوری شده و هیئت انتخاب 
به عنوان مرحله اول داوری در حال بررسی آثار هستند تا 
داس��تان های ضعیف تر ریزش کنند و داس��تان هایی که 

استانداردهای الزم را دارند در اختیار داوران قرار بگیرند.
وی ادامه داد: بخش داستان کوتاه کوتاه 100 کلمه ای 
بخش تازه ای اس��ت و تنها 2 دوره است که در جشنواره 
جوان سوره قرار داده شده است. در دوره گذشته، پیش از 
پایان زمانی که آثار به دستمان برسد کارگاهی داشتیم تا 
مخاطبان و عالقه مندان بتوانند از نظرات اساتید در زمینه 
داستان های مینی مال استفاده کنند و با این قالب و فضای 

داستان نویسی مدرن بیشتر آشنا شوند.
مراسم پایانی این جشنواره پنج شنبه 26 مردادماه 
ب��ا حضور برگزیدگان و اهالی ادبیات در اس��تان تهران 

برگزار می شود.

قاب شب در شبکه پنج
»قاب شب« عنوان جنگ تولیدی است که از امروز 
دوشنبه 26 تیرماه س��اعت:20 22 بر روی آنتن شبکه 

پنج سیما می رود.
جنگ ش��اد و جذاب »قاب ش��ب« ویژه جش��نواره 
گیالس لواسان اس��ت که تهیه کنندگی حسین عباسی 
از شبکه پنج پخش می ش��ود. ُجنگ »قاب شب« طبق 
اظهارات تهیه کننده آن، در حاش��یه دریاچه س��د لتیان 
و در مس��یر رودخانه جاجرود با حض��ور جمعی زیادی 
از مردم ش��هر لواس��ان برگزار می شود دارای بخش های 
مختلفی همچون دعوت از هنرمندان، تقلید صدا، گروه 
کودک و... است. این جشنواره به مدت سه شب 26، 2۷ 
و 2۹ تیرماه با اجرای امیرجوش��قانی و حسام ناصری از 

شبکه پنج سیما پخش می شود.
جنگ ش��اد و ج��ذاب »قاب ش��ب« کاری از گروه 

تهران و شهروندی شبکه پنج سیماست.

وزیر ارشاد درخصوص بحث توقيف برخی فيلم های مسئله دار مطرح کرد؛

یکی از کارگردان ها فيلمش را اصالح نمی کند

مراس��م تقدی��ر و تکری��م از 
س��ینمایی گزارش رسانه فیل��م  عوام��ل 

»ویالیی ها« با حضور حسین 
صفارهرندی )عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
وزی��ر اس��بق فرهن��گ و ارش��اد اس��المی(، مجید 
زین العابدی��ن )مدیر ش��بکه ۵ س��یما(، حمیدرضا 
مقدم فر )مشاور فرهنگی و رس��انه ای فرمانده سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی(، مجید قلی زاده )مدیرعامل 
خبرگزاری تسنیم(، عباس سلیمی نمین )پژوهشگر 
تاریخ معاصر(، خانواده شهدا و جمعی از هنرمندان 

و اصحاب رسانه در تاالر ایوان شمس برگزار شد.
در ابت��دای ای��ن مراس��م فیل��م س��ینمایی 
»ویالیی ها« به نمایش درآمد. سپس آیین تجلیل 

و تکریم از عوامل ویالیی ها آغاز شد.
حمیدرض��ا مقدم فر، مجید قل��ی زاده، عباس 
س��لیمی نمین، مجی��د زین العابدی��ن و حس��ین 
صفارهرندی از جمله افرادی بودند که برای تقدیر 
از عوامل »ویالیی ها« ب��ه روی صحنه آمدند. علی 
شادمان به نمایندگی از بازیگران مرد فیلم و آناهیتا 
افش��ار به نمایندگی از بازیگران زن فیلم سینمایی 

»ویالیی ها« به روی صحنه آمدند.

روایتجدیدیازدفاعمقدس
در ادامه این مراس��م صفار هرن��دی گفت: ما 
اینجا جمع شده ایم که کار بزرگی را ستایش کنیم، 
کار بزرگ��ی ک��ه خانم قیدی و دوستانش��ان تولید 
کردند و روایتی جدید از دفاع مقدس��مان بود. کار 
زیبای��ی که عوامل این فیلم انجام دادند آن بود که 
ش��خصاً از مخاطبان دعوت کردند که به تماش��ای 
»ویالیی ها« بنش��ینند. درس��ت است که این فیلم 
از نظر گیش��ه فروش چشمگیری نداشته است؛ اما 
ای��ن موضوع چیزی از ارزش هایش کم نمی کند. ما 
از عوامل این فیلم قدردانی می کنیم که روایتی تازه 

از دفاع مقدس را برایمان روایت کردند.

تکنیکدرکنارمفهومیاستوار
سپس مجید زین العابدین مدیر شبکه ۵ سیما 
در این مراسم بیان کرد: به نظرم عنصری که فیلم 
سینمایی »ویالیی ها« را از سایر آثاری که تاکنون 
در عرصه دفاع مقدس ساخته شده بود تمیز می داد، 
فیلمنامه  خالقانه این فیلم سینمایی بود. همچنین 
کنار فیلمنامه، ایفای نقش فوق العاده بازیگران این 
فیلم بس��یار چش��مگیر بود. »ویالیی ه��ا« به نظرم 
فیلمی ب��ود که کنار تکنیک، از مفهوم اس��تواری 
برخ��وردار بود. از عوامل این فیلم تش��کر می کنم 
که چنین داس��تان پرکششی را برایمان به ارمغان 

آوردند.

ثبتبخشتازهایازدفاعمقدسدرحافظهتاریخ
مجید قلی زاده مدیرعامل خبرگزاری تس��نیم 
نی��ز گف��ت: طی ای��ن چند وق��ت اخی��ر کار های 
بس��یار خوب��ی در زمین��ه فیلم ه��ای دفاع مقدس 

صورت گرفت، کارهای ک��ه منتج به نمایش نقش 
زنان در روزه��ای دفاع مقدس به عن��وان مادران و 
خواهران دفاع مقدس بود. متأسفانه سینمای امروز 
کشورمان پر شده است از فیلمهایی که از نظر فرم 
و محت��وا حرفی برای گفتن ندارند، اما صرفاً جهت 
به نمایش درآوردن صحنه های س��خیف مخاطبان 
را به سمت خود می کش��ند و مسموم می کنند. در 
این آش��فته بازار فیلم های سخیف، جای دارد که از 
خان��م قیدی، آقای ملکان و دوستانش��ان قدردانی 
کنیم که علی رغم کم توجهی ای که به آنها شد کار 
درس��ت را انجام دادند. در سال های دفاع مقدس ما 
به عنوان یک نوج��وان در خط مقدم جبهه حضور 
داشتیم و این حضورمان باعث می شد که کمتر این 
بخ��ش از دفاع مقدس را بعین��ه ببینیم. این بخش 
از دفاع مق��دس مغفول مانده بود که خانم قیدی با 
زحمات دوستانشان، این بخش از دفاع مقدس را نیز 

در حافظه تاریخ کشورمان ثبت و ضبط کردند.

خانمقیدیبرایساخت»ویالییها«
شهامتبهخرجداد

مش��اور فرهنگی و رس��انه ای فرمانده س��پاه 
پاس��داران انقالب اس��المی در این مراس��م اظهار 
ک��رد: چندین مرتبه تاکنون از مقام معظم رهبری 
ش��نیده ایم که اجر خان��واده  ش��هدا و رزمندگان 
دفاع مقدس کمتر از ش��هدا نیست. اگر نگاه کنید 
ب��ه فیل��م س��ینمایی »ویالیی ه��ا«، می بینید که 
چط��ور خانواده های رزمندگان و ش��هدا س��ختی 
می کش��ند و ب��ا ه��ر پیام ش��هادتی که از س��وی 
 خط مقدم به دستش��ان می رس��د، ه��زاران مرتبه 

جان می دهند. 
حمیدرض��ا مقدم ف��ر اف��زود: س��ینمای حال 
حاضر ما به س��متی رفته است که دیگر فیلمسازان 
شهامت س��اخت فیلم های دفاع مقدسی را ندارند؛ 
اما خانم قیدی و همکارانش��ان با دانستن همه این 
موضوعات، شهامت به خرج دادند و فیلم سینمایی 

»ویالیی ها« را تولید کردند. بی شک عوامِل سازنده 
فیلم س��ینمایی »ویالیی ها« نزد خداوند و ش��هدا 

اجر و ثواب واالیی خواهند داشت.
در ادام��ه ای��ن مراس��م از طوب��ی عرب پویان 
همسر س��ردار شهید علیرضا نوری قائم مقام لشکر 
2۷ محمد رس��ول اهلل)ص( و خانواده شهید مدافع 

حرم عباس دانشگر تجلیل به عمل آمد.

بهتصویرکشیدنگوشهایاززندگیسخت
خانوادههایرزمندگاندفاعمقدس

همس��ر س��ردار ش��هید علیرضا نوری در این 
مراس��م گفت: تش��کر می کن��م که عوام��ل فیلم 
س��ینمایی »ویالیی ها« گوشه ای از زندگی سخت 
خانواده ه��ای رزمندگان دفاع مق��دس را به تصویر 

کشیدند. 
طوبی عرب پویان افزود: خانم قیدی ش��خصی 
بود که ورای از موضوعات مالی این فیلم سینمایی 
را تولی��د کرد. من اگر دس��تانم می ل��رزد به خاطر 
مجروحیت  س��ال های دفاع مقدس است که باعث 
شد شیمیایی ش��وم. قدر آرامش این روزهایتان را 
بدانید چرا که به خاطر این آرامش جوانان بسیاری 

جانشان را فدا کرده اند.

بخشاعظم»ویالییها«داستانهمسر
شهیدنوریازآندورانبود

منی��ر قی��دی کارگ��ردان فیل��م س��ینمایی 
»ویالیی ه��ا« نیز بیان ک��رد: امی��دوارم که لیاقت 
محبت هایتان را داش��ته باش��م. س��ال گذشته در 
همی��ن روزه��ا بود ک��ه ما مش��غول تولی��د فیلم 
س��ینمایی »ویالیی ه��ا« در دم��ای بی��ش از ۵0 
درجه جنوب کش��ور بودیم. از همسر شهید نوری 
نیز تش��کر می کنم که صبورانه ما را برای س��اخت 
ای��ن فیلم راهنمایی کردند و بخش اعظم این فیلم 

داستان زندگی ایشان بود. )پویا(

در آیين تجليل از عوامل فيلم »ویالیی ها« مطرح شد

 »ویالیی ها« روایت جدیدی از دفاع مقدس را به ارمغان آورد
نمای نزدیک

کارگ��ردان فیلم س��ینمایی »ویالیی ها« درباره این فیلم س��ینمایی گفت: 
»ویالیی ها« فیلمی بود که حدود 10 س��ال برای س��اخت آن دویدم و دس��ت 
ی��اری از ارگانه��ای مختلف برای س��اخت آن طلبیدم،اما متأس��فانه هیچ نهاد یا 
ارگانی به من کمک نکردند. در این مدت از اکثر افرادی که بودجه کالنی برای 

ساخت چنین فیلم هایی دارند جواب یک پارچه ای شنیدم؛ »نه«.
منیر قیدی با تایید بر اینکه داس��تان »ویالیی ها« داستانی مغفول مانده بود 
و هنوز هیچ فیلمس��ازی به آن نپرداخته بود، اظهار ک��رد: جواب همه آن افراد در 
ارگان ه��ای انقالب��ی این بود که »م��ا این موضوع را نمی خواهیم بس��ازیم یا بدان 
بپردازیم« و نکته جالب تر این است که می گفنتند»چرا شما می خواهید چنین فیلمی 
را بسازید؟!«.از همه مهمتر یکی از معاونان سینمایی کشور در دوره ای می گفت »تا 
زمانی که من پشت این میز هستم نمی گذارم شما این فیلم را بسازید و...« من هم 

به او گفتم »صبر می کنم تا شما بروید، آن وقت فیلمم را خواهم ساخت.«
این کارگردان س��ینما درب��اره دوران دفاع مقدس بیان کرد: من از س��ن 
هشت تا سن شانزده سالگی ام در دوران جنگ گذشت. به نسبت سن کنونی ام 
یعنی چهل و چند س��ال، نسبت کمتری از دوران سپری شده عمر بنده در دهه 
ش��صت گذش��ته اس��ت، ولی تأثیرگذارترین مقطع زندگی من بوده. آنچه در 
فیلم می بینید دریافت من از دهه ش��صت است. آنها دوران را خیلی دوست 

داش��تم. به اندازه ای که خاطراتش را با جزئی��ات فراوان به یاد می آورم. من 
ش��اید روز گذش��ته خودم را نتوانم به خاطر بیاورم اما خاطرات دهه ش��صت، 
با جزئیات در ذهنم نقش بس��ته است. ظاهر روشنفکری می گوید که آنچه در 
دهه ش��صت بر ما گذشته است با جزئیات و نزدیک به واقعیت نگوییم، چون 

ِدُمده و متحجرانه است.
قیدی در پاس��خ به این س��ؤال که امکان دارد بار دیگر دس��ت به ساخت 
فیلم دفاع مقدس��ی بزنید؟ گفت: ام��کان دارد که دوباره فیلم دفاع مقدس��ی 
بس��ازم اما حاال حاالها نه.به یک زمان طوالنی نی��از دارم تا فراموش کنم بابت 
س��اخت فیلم دفاع مقدس��ی چه بال هایی بر سرم آمد. می دانید، اآلن فکرش را 
می کنم تن و بدنم می لرزد، فیلم س��ختی بود. در یک شرایط طاقت فرسای 57 
درجه کار کردیم.مادر این فیلم از پیرزن هفتادس��اله تا بچه شش ماهه بازیگر 
داش��تیم. اگر فکر کنم موضوع نابی دارم می توانم آن را بس��ازم حتماً این کار 
را خواهم کرد، در ضمن قرار نیست به عنوان سازنده فیلم های جنگی شناخته 
ش��وم. بعد از ویالیی ها پنج الی ش��ش کار جنگی به من پیشنهاد شد، اما چون 
قرار نیست من از فیلم جنگی نان دربیاورم، قصد ندارم با فیلم جنگی کاسبی 
کن��م، واقعاً چنین هدفی ندارم و ای��ن کار را نخواهم کرد، مگر اینکه قصه ای 

مثل ویالیی ها گریبانم را بگیرد و من متعهد شوم به قصه ای که آن را یافتم.


