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تاریخمعاصردرجانفدا
داســتان نمایش میدانی »جان فــدا« از یک اتفاق تاریخی شــروع 
می شود و آن بررسی نفوذ اســتعمار در ایران است. مخاطب در این 
بخش از نمایش با شرایط کرمان در سال 1335یعنی سال تولد حاج 
قاسم آشنا می شود و پی می برد او چگونه دوران کودکی و نوجوانی را 
سپری کرده است. فعالیت های انقالبی، همراهی با نهضت امام خمینی 
)ره(، عضویت در سپاه پاســداران انقالب اسالمی، فرماندهی لشکر 
41ثاراهلل، فرماندهی نیروی قدس، کمک به افغانستان برای مقابله 
با طالبان، مقابله با داعش در سوریه و لحظه شهادت از دیگر مواردی 
است که نمایش به آنها ورود می کند. اشارات تاریخی و مذهبی دیگر 
هم ضلع دیگر داستان را شکل می دهد که نسبتی روشن با حاج قاسم 
دارد. در همه این بخش ها، حاج قاسم به عنوان شخصیتی خاص مورد 
توجه اســت و مخاطب پی می برد او چگونه به جایگاهی رفیع دست 
یافته است و چرا انسانی مهم و معتبر در ایران و جهان لقب دارد. وجه 
مهم دیگر »جان فدا« نمایش رأفت حاج قاسم با هموطنان و نیز 
مظلومان و اقتدار او در برابر ظالمان است. نتیجه مهم دیگری 
که نمایش در پی دارد، معرفی حاج قاسم سلیمانی به عنوان 
الگویی برای مدیریت کشور در عرصه های مختلف است. او در 
بزنگاه های مختلف نقشی مؤثر ایفا کرد و نامش به عنوان یک 

الگوی شاخص در تاریخ به ثبت رسید.

ازتولدتاشهادتسردارسلیمانی
حســن برزا، کارگــردان نمایــش »جان فدا« به 
همشــهری می گوید: »تحقیق و پژوهش این کار 
2ماه طول کشید و بعد از تحقیقات انجام شده وارد 

پیش تولید شــدیم. نمایش پیش از تولد حاج قاسم شروع می شود و 
تا پایان شهادت ســردار نمایش به پایان می رسد. زندگی حاج قاسم 
ریشه های انســانی و معرفتی دارد که این ریشه ها از کودکی در وی 
شکل گرفته و ما آن را در نمایش جان فدا نشان می دهیم. همچنین 
فعالیت های حاج قاسم تا زمان شهادتش در این نمایش به مخاطبان 
نشان داده می شود.« به گفته برزا این چهارمین نمایش بزرگ میدانی 
است که در بوســتان والیت روی صحنه می رود و عموم بازیگران و 
عوامل پشــت صحنه این اثر نمایشی از سربازان ســپاه هستند که 
آموزش دیده و توانسته اند با تجربه ای که دارند، آثار میدانی را روی 

صحنه ببرند.

شخصیتشهیدودوریازشعارزدگی
این کارگردان در پاسخ به این سؤال که پرداختن به زندگی شهدا به 
نوعی راه رفتن بر لبه تیغ است و ممکن است که گاهی کارگردان دچار 
شعارزدگی شود و آیا به این موضوع در جان فدا فکر شده است؟ توضیح 
می دهد: »خیلی تالش کردیم تا این اتفاق نیفتد، اما نکته ای که درباره 
نمایش جان فدا وجود دارد، این اســت که تماشاگران عالقه مند به 
تماشای نمایش به خاطر محبوبیتی که سردار دارد از تماشای زندگی 
سردار روی صحنه نمایش لذت برده و برایشــان جذابیت دارد. این 
موضوع هم وجود دارد که شهید سلیمانی در تاریخ نزدیک و معاصر 
ماست و چون خیلی ها او را می شناســند، اصال نمی توانیم درباره او 
اغراق کنیم.« وی ادامه می دهد:»شــهدای ما مردمی هســتند و از 
دل مردم هســتند و به نظرم این موضوع باعث می شود که هیچ وقت 
شــعارزدگی ایجاد نشــود؛ چراکه همه مردم از نزدیک با این شهدا 

آشنایی دارند و حتی نمی توانیم به سمت اغراق برویم.« 

۱۳ روز مانده

جشنوارهایمتفاوتدرراهاست
معرفی هیأت انتخاب فجر چهل و یکم 

دبیر چهل ویکمین جشــنواره بین المللی فیلم فجر با اعالم 
اســامی هیأت انتخاب این دوره، از اعالم اسامی فیلم های 
بخش سودای ســیمرغ تا پنجم بهمن ماه خبر داد. مجتبی 
امینی با اشــاره به فضای خاص و ویژه برپایــی این دوره از 
جشنواره، گفت: امسال شرایط متفاوت آماده سازی فیلم ها و 
برنامه های اجرایی، سبب شد همکاران من در ستاد جشنواره، 
تالش مضاعفی داشته باشند تا بتوانیم در بخش های مختلف، 
شــاهد رویدادی مطلوب و کیفی باشیم. وی در ادامه گفت: 
جشنواره چهل ویکم با شــعار اخالق، امید و آگاهی برگزار 
می شود و خوشبختانه براســاس این چشم انداز و با مساعی 
مدیران فرهنگی و هنرمندان سینمای ایران، آثار خوبی به 
این دوره جشنواره رسیده اســت و حضور این فیلم ها یک 
جشنواره پرشور و پرنشاط را نوید می دهد. دبیر چهل و یکمین 
جشــنواره بین المللی فیلم فجر همچنین با معرفی اعضای 
هیأت انتخاب جشنواره چهل ویکم گفت: هیأت انتخاب این 
دوره را آقایان حبیب احمدزاده )نویسنده و کارگردان(،   رضا 
پورحسین )استاد دانشگاه و مدیر فرهنگی(، روح اهلل سهرابی 
)نویســنده، کارگردان و مدیرکل اداره نظــارت بر عرضه و 
نمایش آثار سینمایی(، محمدرضا شرف الدین )تهیه کننده(، 
پرویز شــیخ طادی )نویســنده و کارگــردان(، محمدرضا 
عباسیان )دبیر اســبق جشــنواره بین المللی فیلم فجر و 
فیلمساز( و محمدحســین نیرومند )مدیر فرهنگی و عضو 
شــورای پروانه نمایش( به عنوان یک جمع باتجربه تشکیل 
می دهند که همدالنه و مســئوالنه آثار را بازبینی کردند و 
زحمات شــبانه روزی آنها در این مدت جای سپاســگزاری 
دارد. وی ادامه داد: باید یک تشکر ویژه هم از تهیه کنندگان و 
فیلمسازان بابت تالش  مثال زدنی شان برای رساندن فیلم ها 
به جشنواره در شرایط خاص داشــته باشم؛ چراکه امسال، 
اتفاقات رخ داده در جامعه، بر روند تولید آثار تأثیر گذاشته 
بود و همین شرایط هم، ما را به شکل اطالع رسانی متفاوتی 
از همیشه رهنمون ساخت. امینی سپس به اعالم اسامی آثار 
سینمایی کوتاه و مستند این دوره در اوایل بهمن اشاره کرد 
و درباره زمان نهایی اعالم آثار بخش مسابقه سینمای ایران 
گفت: امسال با توجه به آماده نشدن نسخه کامل برخی آثار 
برای بازبینی، تعداد بیشــتری فیلم در فهرست نهایی قرار 
گرفته است. بازبینی آثار رســیده به بخش سودای سیمرغ 
به پایان رســیده و با توجه به مهلت داده شده برای تحویل 
نسخه نهایی آثار، جلسه جمع بندی هیأت  انتخاب نهایتا تا 
5بهمن ماه برگزار و اسامی آثار بخش مسابقه سینمای ایران 

-سودای سیمرغ- رسما اعالم خواهد شد.

20 اردیبهشت؛ آغاز بزرگترین رویداد فرهنگی
سی وچهارمین نمایشگاه کتاب تهران سال آینده در شهرآفتاب برگزار می شود یا مصلی؟

عکس ها روی دیوارهای موزه
موزه هنرهای معاصر پس از تعطیلی 4ماهه نمایشگاه جدیدی برگزار می کند

ایستگاهپایانیبیستوچهارمین
جشنوارهقصهگویی

  

بیست و چهارمین جشنواره قصه گویی با معرفی 
برگزیدگان به کار خود در یزد پایان می دهد.

 به گزارش همشهری، آیین پایانی این جشنواره، 
امروز پنجشنبه 2۹دی ماه با حضور و سخنرانی 
مهران فاطمی، اســتاندار یــزد و حامد عالمتی، 
مدیرعامــل کانون پــرورش فکری کــودکان و 

نوجوانان برگزار می شود.
این مراســم با پیــام ائمــه جمعه شــهر یزد، 
آیــت اهلل محمدرضــا ناصری یــزدی و آیت اهلل 
سیدمحمدکاظم مدرسی، از ســاعت ۸:3۰ در 
سالن شهید عباس پور شهر یزد آغاز خواهد شد. 
همچنین در این مراسم، از کتاب »قصه جو 2«، اثر 

محمد گودرزی  دهریزی رونمایی می شود.
بیست وچهارمین جشنواره بین المللی قصه گویی 
کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان که از 
25دی در یزد آغاز شــده، بیست ونهم همین ماه 

به پایان می رسد. 

خبر 

اکران 

جشنواره

»پالتوشتری«
ازهفتهآیندهمیآید

فیلم سینمایی »پالتو شتری« از هفته آینده به سینماهای 
سراسر کشور می آید.  »پالتو شتری« به کارگردانی مهدی 
علی میرزایی از هفته آینده به سرگروهی سینما مگامال 
روی پرده ســینماهای سراسر کشــور می رود. این فیلم 
توسط مؤسسه تصویر شهر پخش می شود. »پالتو شتری« 
فیلمی کمدی است که در سی و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر در بخش نگاه نو و ســودای ســیمرغ حضور داشت. 
در خالصه داســتان این فیلم آمده است: »اگه دشمنید 
چرا اینقدر با هم می پرید؟ اگه دوستید چرا اینقدر به هم 
می پرید؟« »پالتو شــتری« با بازی سام درخشانی، بهاره 
کیان افشار، لیندا کیانی، بانیپال شومون، شاهرخ فروتنیان، 
افســانه چهره آزاد، پریوش نظریه، علیرضا مهران، توفان 

مهردادیان و رضا شیخ انصاری روی پرده می رود.

آییننامههایسینمایی
درتعاملباهنرمندانتدوینمیشوند

بعد از انتشــار بیانیه خانه سینما خطاب به شــورای عالی انقالب 
فرهنگی درباره همکاری این نهاد صنفی با این شــورا برای تنظیم 
آیین نامه های ساخت و نمایش سینمایی کشور، دبیر شورای هنر 

شورای عالی انقالب فرهنگی، در این خصوص توضیحاتی داد.
محمدحسین ایمانی خوشــخو درخصوص بررسی و تدوین دوباره 
آیین نامه های پروانه ساخت و نمایش سینمایی کشور با بیان اینکه 
آیین نامه های سینمایی کشور پس از گذشــت بیش از 2دهه نیاز 
به تجدید نظر داشــت به تســنیم گفت: به همین دلیل و به خاطر 
عدم شــفافیت بخش هایی از آیین نامه های سینمایی که منجر به 
انتقاداتی از ســوی هنرمندان، کارگردانان و تهیه کنندگان   کشور 
بود، نخستین اقدام و برنامه شورای هنر به آیین نامه های سینمایی 
اختصاص پیدا کرد؛ مواردی که برای اجرا دچار مشکالتی بوده که 
هم مدیران و هم هنرمندان به آن اعتراض داشــتند و برخوردهای 

سلیقه ای به آنها می شده است.
 ایمانی خوشخو در واکنش به بیانیه خانه سینما درباره همکاری 
و تفاهم میان این نهاد صنفی با هنرمندان کشور گفت: مصوبات 
شورای هنر باید توسط شورای عالی انقالب فرهنگی نهایی شود، اما 
برای آنکه نظر و دیدگاه هنرمندان کشور را داشته باشیم قرار است 
بعد از بررسی شورای هنر، سازمان سینمایی نسخه پیش نویس 
شورا را برای مشورت به بزرگان و صاحب نظران حوزه سینما بدهد 
تا آنان نیز دیدگاه خود را اعالم کنند. بعد از اعالم نظرات و وصول 
آرای آنان، نسخه نهایی به شــورای عالی انقالب فرهنگی جهت 
تصویب نهایی خواهد رفت؛ بنابراین شورای هنر چه درخصوص 
آیین نامه های سینمایی و چه دیگر اسناد و اساسنامه های هنری 
در تالش اســت تا با تعامل و تفاهــم میان هنرمنــدان و بدون 
کوچک ترین مرزی میان خود و آنان آیین نامه هــا را به نتیجه و 

تصویب نهایی برساند.

دوبله 

درگذشتهوشنگلطیفپور 
هوشــنگ لطیف پــور، دوبلــور 
پیشکســوت دوشنبه شــب 2۶ 
دی مــاه در کانــادا درگذشــت. 
لطیف پــور از نخســتین مدیران 
دوبالژ در ایران است و نقش مهمی 
در انتخــاب و معرفــی برخی از 
صداهای ماندگار دوبله داشت که 

دعوت از پرویز بهرام از این جمله است. 
او کار دوبله و مدیریت دوبالژ را از سال 1332 با فیلم »شنل« 
آغاز کرد. در ســال 133۷   اســتودیوی دوبالژ »سایه« را 
تاســیس کرد که تا ســال 134۰ فعال بود. تعداد زیادی از 
گویندگان مطرح عرصه دوبله مانند پرویز بهرام، ژاله کاظمی، 
فهیمه راســتکار و زهره شــکوفنده کار خود را با هوشنگ 
لطیف پور آغاز کرده یا در کارهــای وی به نقطه اوج فعالیت 

خود رسیده اند. 
همچنین منوچهر نوذری نخســتین بار از طریق او به دوبله 
دعوت و به ایرج دوستدار جهت کارآموزی دوبله معرفی شد. 
لطیف پور صدای خوش آهنگ و آرامی داشت و گویندگی در 
فیلم های مستند »راز بقا«، فیلم سینمایی »پیرمرد و دریا« 
)راوی(، سریال های» دایی جان  ناپلئون«، »دلیران تنگستان« 
)راوی( و نیز مجموعه انیمیشن»جیمز گربه« که در ایران با 
نام »باغ گلها« پخش شد از کارهای به یاد ماندنی او هستند. 
او در سال 13۶5 به انگلستان و سپس کانادا رفت، برای مدتی 
به ایران بازگشت و در سال 13۹5 )پخش در سال 13۹۶( در 
برنامه تلویزیونی »سینما و دوبله« با اجرای منوچهر والی زاده 
و کارگردانی حسین مطمئن زاده به عنوان مهمان حضور پیدا 
کرد و درباره تجربیات، خاطرات و   نظرات خود در مورد دوبالژ 

صحبت کرد.

رأفتحاجقاسمدر»جانفدا«
کارگردان نمایش در گفت و گو با  همشهری از جاذبه های شخصیت سردار دل ها می گوید

امسالبوســتانوالیتاجراهایمیدانیداشت؛اجراهایی
کهتوانســتندعالقهمندانبهنمایشرابهخودجذبکنند.
نمایش»جانفدا«چهارمیناثرنمایشیاستکهبهکارگردانی
حسنبرزاوتهیهکنندگیعلیاسماعیلیهمزمانباسومین
سالگردشهیدحاجقاسمسلیمانی،رویصحنهرفت؛نمایشی
کههمچنانرویصحنهاست.ایناثرمحصولمکتب»حاج
قاسم«وسازمانهنریرسانهایاوجاستکهتوسطمؤسسه

هنریرسانهایسیمایققنوسرویصحنهرفت.
اینچهارمیننمایشیاســتکهاجرامیشود.شخصیت
چندوجهیشهیدســلیمانیباعثشــدکهحسنبرزا،

کارگرداننمایشسراغزندگیاینشهیدبرود.
نمایشمیدانیدردهه80براینخســتینبارتوسط
بهزادبهزادپورتولیدشدورویصحنهرفت.بعدها
دردهه90بهشکلجدیدرایرانموردتوجهقرار

گرفت.درسالجارینمایشهای»روشنایشب
تار«،»تنهاترازمسیح«،»محشر«،»فصل

شــیدایی«و»جهانبانو«درتهران،
شیرازوقماجراشد.وجهمشترک
ایننمایشها،ساختارآنهاست
کهازنور،موسیقی،صدا،هنرور،
جلوههایویــژهمیدانیو...

بهرهمیبرند.

فهیمهپناهآذرتئاتر
روزنامه نگار

فرهادقائمیان،ازبازیگرانیاستکهبهتماشایایننمایشنشستهاست.
ویدربارهایننمایشبههمشهریمیگوید:»همهعواملواجزاینمایشدر
جایدرستقرارداشتوبهخوبیمورداستفادهقرارگرفتوهمین،عامل

موفقیتآناست.آثاریاینچنینمیتوانندمردمراباهنرهاینمایشی
آشتیدهند.فکرمیکنماگرازاینجنسنمایشهابیشترتولیدشود،باعث
زیادترشدنمطالباتمردمدرمسائلهنری،مضامیناجتماعی،سیاسیو...
خواهدشد.«بهگفتهاینبازیگر،ایننوعآثارمیتوانندحکمفرهنگسازی

برایمردمکشورراداشتهباشند.«

مکث
فرهنگسازی  با تولید نمایش

یکــی از دغدغه های همیشــگی 
نمایشگاه کتاب مکان برگزاری آن کتاب

است. امســال هم این سؤال پیش 
روی دســت اندرکاران ســی و چهارمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران قرار دارد که نمایشگاه را در 
شــهرآفتاب برگزار کنند یا در مصالی تهران؟ یاسر 
احمدوند، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی، در پاسخ به این سؤال در جمع خبرنگاران 
گفت: از قبل مکاتباتی با شــورای شهر و شهرداری 
تهران داشتیم و نیازهای نمایشــگاه کتاب را اعالم 
کردیم؛ اینکــه به فالن مقدار مکان نیــاز دارد، این 

مقدار فضای مسقف و خدمات و ... .   
تابستان به شهرداری اعالم شده بود و خواهش کرده 
بودیم اگر می خواهند میزبان نمایشگاه باشند، شرایط 
شهر آفتاب را به شــرایط ما نزدیک کنند و بعد هم 
بازدیدهایی خواهیم داشت. در بازدیدی که چند روز 
گذشته از مجموعه شهر آفتاب انجام گرفت، مشخص 
شد آنجا نسبت به چند سال گذشته که حالت راکد 
داشت، فعال شده و دارد پیشرفت می کند. از مصلی 
نیز بازدید انجام گرفت. خب، شرایط مصلی را دقیق تر 
می دانیم. نمایشگاه امسال هم آنجا برگزار شد و البته 
نسبت به چند ماه گذشته هم پیشرفت هایی داشته 
اســت. معاون فرهنگی وزارت ارشــاد ادامه داد: در 
شورای سیاستگذاری نمایشــگاه که با حضور وزیر 

ارشاد برگزار شد، قرار شد با مشورت هایی در شورا 
و صنف و بیــرون، جمع بندی بــرای انتخاب مکان 
نمایشــگاه کتاب انجام و بعد تصمیم گیری شــود. 
هنوز تصمیم گیــری نهایی صورت نگرفته اســت. 
امیدواریم تا اوایل بهمن بتوانیــم تصمیم نهایی را 
اعالم کنیم. با توجه بــه اتمام ماه مبارک رمضان در 
اوایل اردیبهشت، ما فرصتی الزم داریم تا نمایشگاه 
آماده شود. به احتمال زیاد نمایشگاه هم بین 2۰ تا 
3۰ اردیبهشت برگزار شود.  معاون فرهنگی وزارت 
ارشاد درباره مهمان ویژه نمایشگاه نیز گفت: تقریبا 
نهایی شده اما چون دیدار با سفیران در هفته آینده 
انجام می شود، اجازه بدهید بعد از نهایی شدن اعالم 
کنیم. هند، ترکیه و تاجیکستان از کشورهای مطرح 
شده هســتند، رایزنی انجام خواهد گرفت و بعد از 

نهایی شدن اعالم خواهد شد. 
یاسر احمدوند در پاسخ به اینکه آیا امسال هم نمایش 
مجازی کتــاب همزمان با نمایشــگاه کتاب برگزار 
می شود؟ به ایسنا گفت: این موضوع هم در شورای 
سیاستگذاری در حال بررسی است. رضایت  مردم و 
ناشران شرط اصلی است که این نمایشگاه ها همزمان 
برگزار شوند. حتما ســال آینده نمایشگاه مجازی 
کتاب و نمایشــگاه حضوری را خواهیم داشــت اما 
همزمانی برگزاری آنها را بررسی می کنیم که بهتر 

است همزمان باشد یا جدا برگزار شود. 

از 2۷شهریور امســال که نمایشگاه 
»مینیمالیسم و کانسپچوال آرت« در تجسمی

موزه هنرهای معاصر تهران به کار خود 
پایان داد تا امروز نمایشگاه دیگری در موزه برگزار نشده 
اســت، اما طبق اعالم عبادرضا اسالمی کوالیی، رئیس 
موزه هنرهای معاصر تهران، این مرکز فرهنگی همزمان 
با دهه فجر کار خود را از سر خواهد گرفت. دلیل تعطیلی 
4ماهه موزه هنرهای معاصر تهران بازســازی جزئی و 
تعویض کفپوش ها عنوان شده بود؛ این در حالی است که 
موزه در فاصله اردیبهشت13۹۷ تا بهمن13۹۹ برای 
انجام بازسازی اساســی تقریبا به مدت 2سال و ۸ماه 
تعطیل بود و قاعدتا انتظــار می رفت که دیگر نیازی به 
بازسازی نداشــته باشــد و به این بهانه تعطیل نشود. 
عبادرضا اســالمی کوالیی درباره این موضوع به ایسنا 
گفت: »موزه قبال بازسازی و مرمت شده بود و ما فقط 
بحث کفپوش ها، نوسازی و برخی موارد جزئی را داشتیم. 
همکاران ما در اداره کل هنرهای تجسمی نامه ای زدند 
که آمادگی داشته باشیم تا نمایشگاهی به مناسبت دهه 
فجر برگزار کنیم.«  دوســتداران هنرهای تجســمی 
عالقه  مندند تا بدانند نمایشــگاه جدید موزه هنرهای 
معاصر چیســت. اســالمی کوالیی در این باره گفت: 
»نمایشگاهی که ستاد دهه فجر و معاونت هنری برای 
دهه مبارک فجر درنظر گرفته اند، برگزار خواهد شد و 
مطالعات آن در حال انجام  اســت تا در فاصله  1۰روز 

بتوانیم نمایشگاه خوبی برگزار کنیم. موضوع نمایشگاه 
بیشتر عکس است و ما بعد از این با فاصله ای که داریم و 
استراحتی که موزه باید برای نصب آثار بعدی کند، تمایل 
داریم کار ویژه ای برای نوروز انجام دهیم.« پس نمایشگاه 
جدید موزه هنرهای معاصر نمایشگاه عکس است، اما 
هنوز اطالعات بیشتری از این نمایشگاه منتشر نشده که 
آثار کدام هنرمند یا هنرمندان روی دیوار خواهد رفت یا 
موضوع عکس های این نمایشگاه چه خواهد بود. البته 
قرار بود موزه با نمایشگاه هنر قهوه خانه ای فعالیتش را از 
ســر بگیرد، اما به گفته رئیس مــوزه از آنجا که برخی 
مجموعه داران آثار را بازپس گرفته اند، این نمایشگاه به 
سال14۰2 موکول شده است. با توجه به شرایطی که 
وجود دارد به نظر می رسد مسئوالن موزه مایل هستند 
که بعد از نمایشگاه عکس دوباره سراغ گنجینه بروند که 
آثارش را به تمامی در اختیار دارنــد و نمایش آثارش 
می تواند باعث رونق موزه شود. نکته دیگری که باید به 
آن اشاره کرد این است که در 4ماهی که موزه تعطیل 
بود، باز هم وب ســایت این مرکــز فرهنگی که یکی از 
نیازهای اصلی آن است، شروع به کار نکرد. مثل هر موزه 
معتبر دیگری در دنیا، موزه هنرهای معاصر باید دارای 
سایتی فعال و به روز باشــد که هم به کار اطالع رسانی 
بپردازد و هم امکان دسترسی عالقه مندان و پژوهشگران 
به اسناد، مکتوبات و تصاویر الزم را فراهم سازد. کاش با 

شروع کار موزه، فکری هم به حال وب سایت آن شود.
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