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سینما و تلویزیون به خرمشهر بدهکارند

مقاومـت و آزادسـازی خرمشـهر واقعـهای بزرگ اسـت که
توصیـف آن در فهـم هیـچ اثـر هنـری نمیگنجـد ،ایـن
شـهر با آن دالوری و ایسـتادگی مسـتحق آن اسـت که به
همـه دنیـا شناسـانده شـود اما میبینیـم که کـم کاریها
در سـاخت آثـار فرهنگـی و هنـری در قبـال خرمشـهر
همچنان ادامـه دارد.
اگـر یک کشـور دیگـر مقاومت بی نظیری مانند خرمشـهر
را تجربـه کـرده بـود از ایـن اتفـاق دهها و صدهـا محصول
فرهنگـی و هنـری سـاخته بـود تـا دنیـا را در جریـان آن
قـرار دهـد .فـردا سـوم خـرداد اسـت ،روزی که خرمشـهر
آزاد شـد و آزادی آن تحـوالت جنـگ را تغییـر داد.
مهـر در همیـن زمینـه گـزار داده،حماسـهها و شـهرهای
حماسهسـاز همـواره سـهمی مهـم در آثـار مانـدگار
سـینمای جهـان داشـتهاند؛ در ویتریـن سـینمای ایـران
سـهم حماسـه آزادسـازی خرمشـهر چه اندازه بوده است؟
سـوم خـرداد  ۱۴۰۱همزمـان میشـود بـا چهلمیـن
سـالگرد آزادسـازی خرمشـهر ،شـهری که به عنوان اولین
هـدف صدام حسـین برای بدسـت آوردن شـهرهای بزرگ
دیگـر در جنـوب کشـورمان اشـغال شـد .شـهری کـه بـه
زعـم صـدام قرار بود به راحتـی در اختیـار نظامیان عراقی
قـرار گیـرد تـا سـرعت نفوذشـان به خـاک ایـران افزایش
پیـدا کنـد .شـهری که با دسـتان خالـی مردانـش در برابر
تهاجـم نیروهـای عراقـی ۳۴ ،روز مقاومـت کـرد تـا جـان
دهـد امـا خـاک نه.
خرمشـهر ۵۷۶ ،روز در اشـغال ارتـش صـدام بـود تـا در
نهایـت در سـوم خـرداد مـاه سـال  ۱۳۶۱طـی عملیـات
«بیـت المقـدس» آزاد شـد .بیشـک خبـر آزادسـازی
خرمشـهر خونـی تـازه بـه رگهـای رزمنـدگان ایرانـی
تزریـق کـرد تـا بـا جـان و دل از خاک خـود دفـاع کنند،
هرچنـد ایـن جنـگ ناجوانمردانـه تا سـالها ادامه داشـت
امـا بـی شـک آزادسـازی خرمشـهر نقطـه عطـف پیروزی
بـزرگ مـردان ایـران در برابـر مهاجمـان عراقـی بـود.
شـاید بتـوان خرمشـهر و روایتهـای حقیقـی که نسـبت
بـه جـان بـر کفـی مـردم این شـهر کـه در کنـار نظامیان
باقـی ماندنـد تـا دوشـادوش هـم در برابر هیـوالی مهاجم
بایسـتند وجود دارد را یکی از بهترین سـوژههای سینمای
جنـگ در کشـورمان دانسـت ،شـهری که میتـوان از دل
آن هـزاران داسـتان روایـت کـرد کـه هیچیک بـا دیگری
شـباهتی نـدارد ،شـهری که هرکـدام از مـردان و زنان آن
میتواننـد قهرمـان یـک فیلـم سـینمایی باشـند.
بـی شـک جنـگ و سـوژههایی کـه از دل آن تبدیـل
بـه سـینما میشـوند ،یکـی از پرطرفدارتریـن سـوژهها
در سـینمای جهـان اسـت ،ایـن نـوع از سـینما نـه تنهـا
مخاطبـان خـاص خـود را دارد بلکـه بـه نوعـی یـادآور
تاریـخ نبردهـا و رشـادتهایی اسـت کـه مردم هر کشـور
در طـول جنگـی کـه بـا آن مواجـه بودنـد ،از خود نشـان
دادنـد .سـینمای ایران نیز جـدا از این مـوج در هنر هفتم
نیسـت ،کمـا اینکـه در همـان سـالهای جنـگ و البتـه
تنهـا چنـد سـالی بعـد از پایـان جنـگ تحمیلـی شـاهد
سـاخت فیلمهـا و سـریالهای مختلفـی بـا موضـوع دفاع
مقـدس بودیـم ،هرچند ایـن روزها سـینمای جنگ که در
ایـران بـا نام سـینمای «دفاع مقدس» شـناخته میشـود،
شـکل و شـمایل خـود را تغییـر داده و بیشـتر بـه سـمت
عواقـب و تاثیـرات جنـگ بعد از سـالها در جامعـه ایرانی
رفتـه اسـت ،امـا بـاز هـم شـاهد تولیـد آثـاری بـا موضوع
دفـاع مقـدس در سـینمای ایـران هسـتیم.
امـا خرمشـهر ،شـهر خـون ،بـا تمـام رشـادتها و از جان
گذشـتگیهایی کـه برای آزادسـازی آن انجام شـد ،تا چه
انـدازه از سـینمای دفـاع مقـدس سـهم داشـته اسـت؟ تا
چـه انـدازه کارگردانـان سـینمای ایـران در زمینـه تولیـد
آثـاری بـا موضـوع خرمشـهر و دفـاع و مبـارزه بـرای
آزادسـازی آن موفـق بودهانـد؟
طـی چهـل سـال از آزادسـازی خرمشـهر ،فیلمهایـی
در سـینمای ایـران تولیـد شـده کـه بـه نوعـی تصویرگـر

اتفاقاتـی اسـت کـه در طـول اشـغال و البتـه در طـول
 ۸سـال دفـاع مقـدس ،در ایـن شـهر رخ داده اسـت.
فیلمهایـی کـه گاه اشـارهای کوچـک بـه ایـن شـهر کرده
و گاه نیـز داسـتان فیلـم در ایـن شـهر رخ داده اسـت .در
ایـن گـزارش اشـارهای داریـم بـه فیلمهایی که بـه صورت
خـاص خرمشـهر را در طـول دفـاع مقـدس بـه تصویـر
کشـیده اسـت.
زنـده یـاد رسـول مالقلـی پـور را همـه سـینما دوسـتان
میشناسـند ،کارگردانـی کـه خـود میـدان نبـرد را تجربه
کـرده و بـا روحیـه سرکشـی کـه داشـت ،آثـار متفاوتی را
در سـینمای ایـران بـه تصویـر کشـید .ایـن کارگـردان را
میتـوان جـزو اولیـن کارگردانانی دانسـت که بـرای اولین
بـار در سـینمای ایـران خرمشـهر را به تصویر کشـیده و با
هـدف قـراردادن ایـن شـهر قهرمانان خـود را بـرای نجات
و آزادسـازی آن روانـه خرمشـهر میکنـد .مالقلـی پور در
سـال  ،۱۳۶۴فیلـم سـینمایی «بلمـی به سـوی سـاحل»
را میسـازد کـه داسـتان تکاورانـی اسـت کـه بـا شـنیدن
خبـر خطـر سـقوط خرمشـهر به سـمت ایـن شـهر راهی
میشـوند تـا سـهمی در نجـات این شـهر داشـته باشـند.
فیلمـی کـه قهرمانـان آن بـرای رسـیدن بـه خرمشـهر بـا
مشـکالت بسـیاری مواجـه میشـوند و در نهایـت در ایـن
شـهر نیـز به شـهادت میرسـند.
زمانـی کـه نـام سـینمای «دفـاع مقـدس» بـه گـوش
میرسـد ،بعـد از بـه خاطـر آوردن نـام کارگردانـان
شـناخته شـده ایـن نـوع از سـینما ،کمتـر کسـی نـام
احمدرضـا درویـش را بـه عنـوان کارگـردان سـینمای
جنـگ در کنـار نـام دیگـر کارگردانان این حـوزه به خاطر
مـیآورد .اما احمدرضـا درویش یکی از کارگردانانی اسـت
کـه با سـاخت سـه گانـه خود بـا موضـوع دفـاع مقدس و
البتـه خرمشـهر ،توانسـت سـه اثر همیشـه مانـدگار را در
سـینمای ایـران خلـق کنـد.
ایـن کارگـردان در سـال  ۱۳۷۳اولیـن اثـر از سـه گانـه
خـود را بـا نـام «کیمیا» را جلـوی دوربین بـرد .فیلمی که
هنـوز نـام آن و بازیهای درخشـانی کـه هنرمندانی چون
زنـده یـاد خسـرو شـکیبایی ،بیتـا فرهـی ،رضـا کیانیـان،
نـادر رجـب پـور و زهـرا اویسـی در ایـن فیلـم داشـتهاند،
در ذهنهـا باقـی مانـده اسـت .داسـتان ایـن فیلـم زمانی
رخ میدهـد کـه عـراق به خرمشـهر حمله کرده و همسـر
شـخصیت اصلـی داسـتان یعنـی رضـا بـا بـازی خسـرو
شـکیبایی ،در بیمارسـتان شـهر بعـد از بـه دنیـا آمـدن
فرزنـد خـود ،می میـرد .رضا نیز به دسـت عراقیها اسـیر
میشـود .حـاال رضـا بعـد از گذشـت سـالها و رهایـی از
اسـارت بـه دنبـال دختـر خـود اسـت که توسـط پزشـک
معالـج همسـرش بـه فرزنـدی پذیرفته شـده اسـت.

«حال نامعلوم» عنوان نخســتین آلبوم رسمیِ مصطفی راغب خواننده موسیقی
پاپ است که  ۳۱اردیبهشت  ۱۴۰۱در تاالر وحدت رونمایی شد.
محمدرضــا چراغعلی و عبدالجبــار کاکایی دو مهمان ویژه این مراســم بودند.
همچنیــن جمعــی از اهالی رســانه و فرهنگ و هنر هم در این مراســم حضور
داشتند .مراسم با سخنرانی عبدالجبار کاکایی و محمدرضا چراغعلی برگزار شد.
کلمهها از مفاهیم تهی شدهاند

عبدالجبار کاکایی شــاعر و ترانه سرا :انتشار آلبوم «حال نامعلوم» در این شرایط
بــه خودی خود دربرگیرنده اتفاقات خوبی در روزگار تقلیل آلبوم گرایی اســت.
بــه هر حال صدای راغــب ارزشهای زیادی دارد که در ایــن روزگار تلخ حوزه
موسیقی ،اتفاقی خوشایند باشد.
متاســفانه اوضاع ترانه هم در روزگار کنونی چندان تعریفی ندارد .امروز موسیقی
اســت که تکلیف کلمهها را مشــخص کرده و متاسفانه میل به این شیوه هر روز
ال در
در حال زیاد شدن است .این کلمهها هستند که از مفاهیم تهی شده و کام ً
خدمت موســیقی قرار گرفتهاند .در چنین شرایطی انتشار آلبوم «حال نامعلوم»
اتفاق خوبی اســت که نام خوبی هم برای آن در نظر گرفته شــده است .عاشق
همواره حال نامعلومی دارد که دائم در حال خوف و رجا است.
آلبوم میتواند به عنوان یک اثر ثبت شده سالهای سال باقی بماند

محمدرضا چراغعلی آهنگســاز و تنظیم کننده :امروز کنار هم جمع شــدهایم تا
از هنرمنــدی حمایت کنیم که بازخوردهای خوبی از مخاطبان گرفته اســت .او
خوانندهای اســت که پایه خوانندگیاش بر اساس موسیقی ایرانی است و دارای
رنگ و لعابی از موسیقی ایرانی است که میتواند حائز اهمیت باشد .او با این پایه
وارد عرصه موسیقی پاپ شده و من یادم هست از سالها قبل که در یزد زندگی
میکرد متوجه صدای متفاوت او شدم .خوشبختانه این زمان طی شد و ما امروز
شاهد این اتفاق مبارک هستیم.
عمر ماندگاری هنرمندانی که به ســراغ آلبوم نمیروند به همان اندازه ماندگاری
در فضای مجازی اســت .من به راغــب و همکارانش تبریک میگویم که در این
روزگار اقدام به انتشــار آلبوم کردند  .آلبوم میتواند به عنوان یک اثر ثبت شده

ایـن فیلـم سـینمایی توانسـت در سـیزدهمین دوره
جشـنواره فیلـم فجـر چهـار سـیمرغ بلورین در جشـنواره
فیلـم فجـر را از آن خـود کنـد که از آن جملـه میتوان به
سـیمرغ بلوریـن بهتریـن بازیگـر مـرد اشـاره کـرد.
«دوئـل» دیگـر اثـری اسـت کـه ایـن کارگـردان دربـاره
خرمشـهر و در سـال  ۸۱روانـه پـرده سـینماها میکنـد.
جـدا از داسـتان متفـاوت فیلـم کـه در جریـان اشـغال
خرمشـهر رخ میدهـد ،درویـش بـا بهـره گیـری از
صـدای دالبـی و بـه روزتریـن تکنیکهـای سـینمایی
تصویـری متفـاوت و تـکان دهنـده از حملـه ارتـش عراق
بـه خرمشـهر بـه تصویـر کشـد .فیلمی کـه همان سـال با
توجـه بـه اسـتفاده از تکنیکهـای روز سـینمای جهـان
توانسـت توجـه منتقـدان و سـینما دوسـتان را بـه خـود
را جلـب کنـد.
درویـش ایـن بـار ،داسـتان خـود را حـول محور یـک گاو
صنـدوق روایـت میکنـد کـه عدهای بـه دنبال خـروج آن
از کشـور هسـتند و عـدهای نیـز مانع خروج آن میشـوند.
در ایـن فیلـم بازیگران شـناخته شـدهای چون سـعید راد،
پژمـان بازغـی ،پریـوش نظریـه ،پرویـز پرسـتویی ،کامبیز
دیربـاز و هدیـه تهران حضـور دارند.
«سـرزمین خورشـید» نیـز یکـی از دیگـر از فیلمهـای
سـه گانـه احمدرضـا درویـش اسـت اما بـا توجه بـه اینکه
داسـتان آن در آبـادان رخ میدهـد ،در ایـن گـزارش بـه
آن اشـارهای نمیکنیـم .هرچنـد ایـن فیلم نیز یکـی از به
یادماندنـی تریـن آثـار در حـوزه دفـاع مقدس اسـت.
حمیـد فـرخ نـژاد در ذهـن سـینما دوسـتان بـه عنـوان
بازیگـر شـناخته شـده اسـت ،امـا ایـن هنرمنـد در سـال
 ۱۳۷۹فیلـم سـینمایی بـا موضـوع خرمشـهر جلـوی
دوربیـن میبـرد کـه نـام آن را «سـفر سـرخ» میگـذارد.
داسـتان ایـن فیلـم در روز سـقوط خرمشـهر رخ میدهـد
کـه تعـدادی از نیرویهـای مردمی بـه همـراه دو مجروح
و دو پرسـتار و گروهـی از مـردم به قصد خروج از شـهر به
پلـی میرسـند که به دسـت نیروهـای ارتش عـراق افتاده
اسـت .گـروه تصمیـم میگیـرد بـرای نجـات غیرنظامیان،
جـدا از آنهـا طـی مسـیر کنـد و در گـذر از مسـیرهای
مختلـف بـا ماجراهایـی از جنـگ درگیـر میشـوند .در
ایـن فیلـم سـینمایی نیـز بازیگرانـی چون حبیـب دهقان
نسـب ،صـادق صفایـی ،بـرزو ارجمنـد ،غـزل صارمـی و
احمـد کاوری حضـور داشـتند .البتـه فـرخ نـژاد هیچـگاه
موفـق بـه اکـران ایـن اثر سـینمایی نشـد.
یکـی دیگـر از بیـاد ماندنیتریـن آثـار سـینمایی در حوزه
دفـاع مقدس ،فیلم سـینمایی «روز سـوم» بـه کارگردانی
محمدحسـین لطیفـی اسـت کـه در سـال  ۱۳۸۵تولیـد
شـد .فیلمـی کـه بـی شـک تـرس و دلهـره را همـراه

رونمایی از آلبوم «حال نامعلوم»

عبدالجبار کاکایی :اوضاع ترانه
در روزگار کنونی تعریفی ندارد
ســالهای ســال باقی بماند .عنوان این آلبوم یعنی «حــال نامعلوم»؛ به فضای
زندگی امروزی ما خیلی نزدیک است .زندگی که شرایط اقتصادی خوبی ندارد و
نمیدانیم سرنوشت زندگی عادی ما چه خواهد شد.
ســالهای زیادی است که راغب را میشناســم .تکنیک و توان و او در خواندن
مثال زدنی اســت و البته مهمترین نکتهای که بایــد درباره این خواننده بگویم،
خوش اوست .همین ویژگیها او را به هنرمندی فوقالعاده در عرصه
ِ
بحث اخالقِ
موسیقی تبدیل کرده است .موسیقی پاپ در کشورمان به هنرمندانی چون راغب
نیاز فراوانی دارد.
آماده برگزاری کنسرت رایگان برای مردم هستیم

بخش بعدی این نشست به صحبتهای مصطفی راغب اختصاص داشت .در ادامه
متن صحبتهای مصطفی راغب را میخوانید:
مصطفی راغب :در عرصه موسیقی هرچه دارم از موسیقی اصیل ایرانی است .در
تولید آلبوم حال نامعلوم رویکردم استفاده از تکنیکها و حال و هوای آواز ایران
اســت .البته که در آهنگهایی که تا کنون منتشــر کردهام هم چنین رویکردی
داشــتهام.میدانم که این روزها شرایط خوبی نداریم .اما بر این باورم که تنها راه
ممکن برای گذر از این مشکالت ،امید است .مردم ما در شرایط خوب اقتصادی
به ســر نمیبرند و طبیعتاً استفاده از کنســرتها هم برای آنها دشوار است .به
همین سبب چند وقت پیش به آقای اردستانی پیشنهاد دادم که اگر امکان دارد
شرایطی فراهم شــود تا بتوانیم در یکی از سالنهای بزرگ یا در یک فضایِ باز،
کنســرت رایگانی برای کل مردم ایران برگزار کنیم تا اقشــار کم درآمد جامعه
بتوانند با خیالی آسوده و البته بدون هیچ هزینهای به دیدنِ این اجرا بیایند.
دغدغه من و همکارانم در موسســه فرهنگــی هنری آوازی نو ،تولید آثار فاخر و
ال دوست نداریم خود را وارد حاشیههایی کنیم که مسیر ما را
ماندگار اســت .اص ً

مخاطـب خـود میکنـد و لحظـه بـه لحظه مخاطـب خود
را نگـران شـخصیتهای اصلـی فیلـم میکنـد.
داسـتان ایـن فیلـم در آخریـن روزهـای مقاومـت در
خرمشـهر را نشـان میدهـد و روایـت خواهـر و بـرادر
خرمشـهری اسـت کـه در کنـار دیگر مـردم در شـهر باق
ماندهانـد تـا از خـاک خـود دفـاع کننـد ،در ایـن میـان
پاهـای خواهـر شکسـته و بـا تنگ شـدن حلقـه محاصره،
امـکان فـرار نـدارد .بـرادر تصمیـم میگیرد تا بـرای اینکه
خواهـرش بـه دسـت عراقیهـا نیفتـد ،او را در شـرایطی
خـاص خـاک کرده تا شـبانه بـرای نجـات او بازگـردد .در
ایـن فیلـم بازیگرانی چـون باران کوثـری ،پوریا پورسـرخ،
حامـد بهـداد ،بـرزو ارجمنـد ،مهـدی صابـری ،شـهرام
قائـدی و ...حضـور داشـتند.
ایـن اثـر سـینمایی همچنـان جـزء محبوبتریـن آثـار در
بیـن عالقهمنـدان بـه سـینمای جنـگ اسـت.
امـا سـینمای کودک و نوجـوان نیز از «دفـاع مقدس» بی
بهـره نبـوده ،هرچنـد کـم امـا فیلمهایـی بـا قهرمانهـای
کـودک و نوجـوان از حماسـه خرمشـهر جلـوی دوربیـن
رفتـه اسـت .در ایـن میـان میتـوان بـه فیلـم سـینمایی
«کودک و فرشـته» سـاخته مسـعود نقاشزاده اشـاره کرد
کـه محصـول سـال  ۱۳۸۷اسـت .داسـتان ایـن فیلـم در
همـان روزهـای اول حمله به خرمشـهر میگـذرد و در آن
شـاهد تلاش نوجوانانـی هسـتیم کـه بـرای دفاع از شـهر
خـود در تکاپو هسـتند.
در ایـن فیلـم سـینمایی بازیگرانی چون افشـین هاشـمی،
سـیما خضرآبـادی ،سـودابه بیضایـی ،قاسـم زارع ،شـبنم
مقدمـی و ...حضـور دارند.
«بزرگمـرد کوچـک» به کارگردانـی صادق صـادق دقیقی
نیـز از دیگـر فیلمهـای دفـاع مقـدس اسـت کـه قهرمـان
آن یـک پسـر نوجـوان اسـت ،ایـن فیلـم در سـال ۱۳۹۰
تولیـد شـده و اولیـن تجربـه سـینمایی این کارگـردان به
شـمار میرود.
ایـن فیلـم داسـتان نوجوانـی اسـت کـه هنـگام سـقوط
خرمشـهر ،توسـط نیروهای عراقی اسـیر شـده اما با جلب
اعتمـاد آنهـا ،مـواد غذایـی ،مهمـات و گرای دشـمن را به
رزمنـدگان ایرانـی میرسـاند .در ایـن فیلم نیـز بازیگرانی
چـون شـبنم قلیخانـی ،پویا امینی و سـوگل طهماسـبی
حضـور دارند.
آنچـه مشـخص اسـت ،ایـن اسـت کـه پروژههـای بـزرگ
سـینمای دفـاع مقـدس در کشـور معمـوالً توسـط
کارگردانـان مـرد سـاخته شـده کـه قهرمانـان آن نیـز
مـرد بودنـد .اما سـال گذشـته منیـر قیدی کارگـردان زن
سـینمای ایـران که پیـش از این تجربه سـاخت فیلمهایی
بـا موضـوع دفاع مقدس داشـته اسـت ،به سـراغ قهرمانان
زن در روزهـای دفـاع از خرمشـهر میرود .ایـن کارگردان
سـال گذشـته «دسـته دختـران» را به جلـوی دوربین برد
و تمـام تلاش خـود را کرد تـا نقش کلیدی زنـان قهرمان
خرمشـهر را در دفـاع از ایـن شـهر در کنـار مـردان بـه
تصویر کشـد.
زنانـی کـه هـر کـدام بـا اهـداف و البتـه مشـکالتی کـه
دارنـد بـا هـم همـراه شـده تـا بـه نوعی سـهم خـود را در
دفـاع از خرمشـهر ایفـا کننـد .در ایـن فیلـم بازیگرانـی
نیکـی کریمـی ،پانتـهآ پناهـی ،فرشـته حسـینی ،هـدی
زینالعابدین ،صدف عسـکری ،یاسـین مسـعودی ،حسـین
سـلیمانی و مهـدی حسـینی نیـا بـازی کردهانـد.
دفـاع مقـدس نقطـه عطـف تاریـخ ایـران همزمـان بـا
پیـروزی انقلاب اسلامی اسـت و بـه تصویـر کشـیدن
قهرمانـان و رشـادتهای هشـت سـال جنـگ تحمیلـی
هرچـه قـدر هـم از تاریـخ آن فاصلـه بگیریـم از اهمیـت
بسـیاری برخـوردار اسـت و بایـد بـا اسـتفاده از رسـانهای
تاثیرگـذار ماننـد سـینما ،نـه تنهـا ایـن رشـادتها را در
قـاب سـینما مانـدگار کنیـم بلکـه از طریـق آن تمـام از
خودگذشـتگی هـای ایـن سـالها را بـه گـوش نسـلهای
بعـدی خـود برسـانیم.

تغییر دهد .در این راه بازخوانی آثار بزرگان در کنار توجه به تولیدات ارزشــمند
محتوایی یکی از مهمترین اولویتهایی است که روی آن توجه ویژهای داریم.
خواســتگاه من موسیقی ایرانی است و هرگز دوســت ندارم از این موسیقی دور
شــوم .تالش میکنم تــا آواز ایرانی را در آثارم جاری کنم و دوســت دارم آواز
در آثارم نقش مهمی داشــته باشــند .شاید آواز ایرانی به شــیوهای که در آواز
خوانندگان قدیمی بوده ،نباشــد ،اما به شکلی امروزه شده از آواز ایرانی در آثارم
استفاده خواهم کرد.
همایون شجریان از بهترین خوانندگان حال حاضر موسیقی ایرانی است .او تالش
کرده تا با حفظ قوانین کیفی و اســتانداردهای موســیقی ایرانی و در عین حال
توجه به ســلیقه مخاطب امروزی ،شــرایطی را ایجاد کند که آثارش مورد قبول
مخاطبان امروزی هم باشد.
آلبومهــای «آرایــش غلیظ» و «نه فرشــتهام نــه شــیطان» را ببینید که چه
شاهکارهایی هستند .من هم به عنوان مصطفی راغب همیشه بر آواز ایرانی تکیه
خواهم داشت و در عین حال تالش میکنم تا راه خودم را در موسیقی بروم.
هنر آمیخته با معنویت است  /هر چه دارم از اهل بیت و قرآن است

چالشــیترین پرسش این نشســت در واقع آخرین پرسش بود؛ اینکه چرا راغب
همزمان با خوانندگی ،آثار مذهبی هم میخواند؟
پاســخ راغب به این پرســش بســیار جالب بود .مصطفی راغب :من تناقضی در
فعالیتهایم نمیبینم چــون هنر را آمیخته با معنویت میدانم اینها برایم از هم
جدا نیســتند .زندهیاد محمدرضا لطفی میگفت صدای سازی که از مضرابهای
تار میشــنوید فقط از ســیمها و زخمهها نیســت ،بلکه این صدا از قلب نوازنده
بیــرون میآید .صدای خواننده هم از قلب او بر میآید و حنجره ،پنجرهای برای
ارائه این هنر است .من هنر و معنویت را از هم جدا نمیدانم .به اعتقاد من همه
چیز در گروی دل انســان است که میتواند یا با خوانش قطعات شاد باشد و یا با
مداحی برای امام حسینعلیهسالم باشد.
مگر میشود یک هنرمند روی عقاید خود پا بگذارد؟ مگر میشود گذشته خود را
فراموش کند؟ پس من هرچه دارم از اهل بیت و قرآن است .این عقیده شخصی
من است و من هیچ گاه آن را فراموش نخواهم کرد.

اخبــــار
آمادگی مدیر جدید بازار فیلم کن
برای همکاری با سینمای ایران
در دیدار معاون بینالملل بنیاد سینمایی فارابی با
مدیر جدید بازار فیلم کن بر گسترش همکاریهای
جشنواره کن با سینمای ایران تأکید شد.
به گــزارش روابط عمومی بنیاد ســینمایی فارابی،
در دیدار رائد فریــدزاده معاون امور بینالملل بنیاد
سینمایی فارابی با «جرومپیالرد» که امسال آخرین
سال حضورش را در جشــنواره فیلم کن به عنوان
رئیس بــازار تجربه میکنــد ،از تالشهای او برای
گســترش ارتباطات فرهنگــی و تجاری و همکاری
با چتر سینمای ایران در سالهای گذشته قدردانی
شد .رائد فریدزاده در این دیدار با ذکر حضور پررنگ
فعــاالن بینالمللی و متخصصان ســینمایی ایران
در بــازار تخصصی فیلم کــن ،از همراهی تیم فنی
جشــنواره تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد این چتر
که همواره میزبان پخشکنندگان و عرضهکنندگان
آثــار و محصــوالت فرهنگــی و ســینمایی ایران
بوده اســت ،بتواند با تمهیــدات بهتر و ایجاد فضا و
زیرساخت مناسب ،زمینهساز حضور افراد متخصص
و شــرکتهای بیشــتری باشــد .همچنین «گیوم
اســمیول» که از دوره بعد مسئولیت بازار فیلم کن
را بر عهده خواهد گرفت ،با ابراز خرسندی از حضور
گ سینمای جمهوری اســامی ایران ،آمادگی
پررن 
خود را برای همکاریهای بیشتر اعالم کرد .در این
دیدار ،از «جرومپیالرد» و «گیوم اســمیول» برای
حضور در جشنوارههای بینالمللی فیلم فجر و کودک
و نوجوان دعوت به عمل آمد .در چهارمین روز بازار
فیلم کن  ،۲۰۲۲هیات اعزامی بنیاد سینمایی فارابی
با «شوشــانیک میرزاخانیان» مدیرعامل مرکز ملی
فیلم ارمنســتان در خصوص همکاریهای مشترک
سینمایی در حوزه تولیدات مشترک ،همکاری بین
جشــنوارهای ،فیلمخانهای و ...به توافقاتی دســت
یافتند .بر اســاس این خبر ،در بازدید رئیس مرکز
ملــی فیلم ارمنســتان از چتر ســینمای ایران ،در
خصوص عملیاتیسازی تفاهمنامه منعقد شده بین
بنیاد سینمایی فارابی و این مرکز ،بحث و تبادلنظر
صورت گرفت .گســترش همکاری بین جشنوارهای
در دو رویداد بینالمللی کودک و فجر ،ایجاد بســتر
مناســب برای تولیدات مشــترک ،حمایت و ایجاد
صندوق مشترک حمایتی برای پروژهها و طرحهای
مورد تصویب طرفین ،برگزاری هفته فیلم مشترک
در ایران و ارمنســتان به مناسبت سیامین سالگرد
آغاز روابط دیپلماتیک دو کشور ،همکاری در ترمیم
و بازسازی آثار کالسیک فیلمهای ارمنی و ...از جمله
نکاتی بود که در این دیدار مورد توافق قرار گرفت.

«خرمشهر کو جهان آرا»؛ روایتی از
مقاومت در خرمشهر
کتاب «خرمشــهر کو جهــان آرا« روایتی از زبان
همسر شــهید محمد جهان آرا که توسط مرتضی
ســرهنگی و هدایت اهلل بهبودی با صغری اکبرنژاد
تالیف شده است.
کتاب خرمشهر کو جهان آرا جلد پنجم از مجموعه
«بانوی ماه» ،به گفت و گوی انجام شــده توســط
مرتضی ســرهنگی و هدایت اهلل بهبودی با صغری
اکبرنژاد همسر شــهید جهان آرا میپردازد .افراد
زیــادی درباره شــهدا بــه صحبــت میپردازند و
خاطراتشان را درباره آنها بیان میکنند ،اما امکان
دارد همیشه این بیانات و خاطرات مجذوب کننده
نباشد؛ در صورتی که وقتی یکی از نزدیکان شهید
روایتگر زندگی او باشد ،مرور خاطرات او ،جذابیت
بســیار و خواندنیتر و شیواتر میشود که در کتاب
خرمشهر کو جهان آرا بیان شده است .
اکبرنــژاد در این گفتوگو از خاطرات آشــنایی تا
ازدواجشــان با این ســردار نامدار صحبت کرده و
با اشــاره به فعالیتهای قبــل از انقالب خویش،
تجربههــای زندان و آشــنایی با جهــانآرا ،ابعاد
شــخصیتی ،فعالیتهــا ،دلمشــغولیها ،حضور
جهانآرا در جبهههای جنگ و در نهایت ،شهادت
او را بیان میکند که در کتاب خرمشــهر کو جهان
آرا به قلم کشیده شده است.
همســر جهان آرا دربــاره دیدگاههای سیاســی
همســرش ،واکنشهایــش در برابــر رفتارهــا و
خواســتههای بنیصــدر ،نگاهــش بــه جنگ و
جانفشانیهایش هم حرف میزند.
کتاب خرمشهر کو جهان آرا به صورت یک مصاحبه
منتشر شده و سواالت موشکافانه مصاحبهکنندگان،
ریزبینی آنها نسبت به مسائل مختلف و پاسخهای
دقیق مصاحبه شونده این کتاب را تبدیل به اثری
موفــق و خواندنی کرده اســت .در پایــان این اثر
زندگینامه جهان آرا به طور کامل بیان شده است.
در بخشــی از کتــاب خرمشــهر کــو جهــان آرا
میخوانیم :شــهید محمدعلی جهانآرا در ســال
 ۱۳۳۳در خرمشــهر متولد شــد .شــهری زیبا با
مردمی خونگرم و دوســت داشــتنی که خاطره
دالوریهایشــان برای همیشــه در تاریخ کشور ما
باقی خواهد ماند .نوجوان بود ،حدودا ً سیزدهساله،
که پایش بــه فعالیتهــای دینی در مســاجد و
هیئتهای مذهبی باز شــد .به مسجد میرفت ،در
کالسهای آموزش و تفســیر قرآن شرکت میکرد
و عضو ثابت جلســات هفتگــی هیئتهای مذهبی
بود .در ســال  ۱۳۵۴محمد دیپلمش را گرفت .در
کنکور دانشــگاه قبول شــد و برای ادامه تحصیل
راهی مدرسه عالی بازرگانی تبریز شد .در دانشگاه،
فعالیتهای سیاســی او همچنان ادامه داشــت .او
به همراه دوســتانش انجمن اسالمی مدرسه عالی
بازرگانــی را پایهگذاری کرد .اعالمیههای انقالبی و
جزوهها و بیانیههای ضد رژیم توســط این انجمن
اسالمی میان دانشجویان توزیع میشد که همه در
کتاب خرمشهر کو جهان آرا بیان شده است.

