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 انتشار ناگفته هایی از زندگی 
 رفیق شفیق حاج احمد متوسلیان

 پس از ۴۰ سال
کتاب »چشــم احمــد«، با تمرکز بــر زندگی و 
شخصیت جاویدان اثر محمدتقی رستگار مقدم، 
یکی از همراهان حاج احمد متوسلیان در لبنان، 

منتشر شد.
انتشارات حماسه یاران به تازگی دو اثر در حوزه 
ادبیات دفاع مقدس را روانه بازار نشر کرده است. 
کتاب »چشــم احمد« از جمله این آثار است که 
درباره زندگی و شخصیت جاویدان اثر محمدتقی 

رستگار مقدم نوشته شده است. 
کتاب »چشــم احمد« در قالب داستانی تالش 
دارد معرف شــخصیت رفیق شفیق حاج احمد 
متوســلیان و یکی از چهار دیپلمات ربوده شده 
ایرانی در لبنان باشــد؛ اثری که پس از 40 سال 
می کوشــد غبار فراموشــی را از چهــره یکی از 

همراهان حاج احمد بشوید. 
کتــاب حاضر به قلم امیرحســین انبارداران در 
قالب داســتانی زندگی رســتگار مقــدم، اولین 
مســئول آموزش و تاکتیک لشــکر 27 محمد 
رســول اهلل)ص( در دوران دفاع مقدس را روایت 
کرده است. جاویدان اثر رستگار مقدم، به همراه 
متوســلیان، کاظم اخوان و سیدمحسن موسوی 
در 14 تیرمــاه ســال 1361 توســط نیروهای 
وابســته به رژیم صهیونیســتی در لبنان ربوده 

شده است. 
محمد تقی رســتگار مقدم در بهمن ماه ســال 
1338 در شهر قم و در خانواده ای مذهبی متولد 
شــد. تحصیالت خــود را در زادگاهش به پایان 
رســاند و به همراه مردم در فعالیت های سیاسی 
قبــل از انقالب نقش ایفا کــرد. پس از پیروزی 
انقالب برای مبــارزه با ضد انقالب به »مریوان« 
و »بانه« رفت و در آنجا با احمد متوسلیان آشنا 
شــد و در عملیات های محمد رســول اهلل)ص(، 
 فتــح المبین و الــی بیت المقــدس در کنار او 

حضور داشت.
پس از فتح خرمشهر برای کمک به مردم لبنان 
به همراه نیروهای اعزامی به ســوریه رفت و در 
14 تیر 1361 به دســت نیروهای حزب تندرو 
فاالنژ در لبنان، به همراه احمد متوسلیان، سید 
محسن موســوی و کاظم اخوان اسیر و تحویل 
رژیم صهیونیســتی شــد. او که مســئول واحد 
آموزش تیــپ 27 محمد رســول اهلّل)ص( بود، 
معموالً در ایــران رانندگی خودرو حاج احمد را 

به عهده داشت.
انتشــارات حماســه یاران کتاب »چشم احمد« 
را در 224 صفحه منتشــر کرده و در دســترس 
عالقه مندان قرار داده است. در بخش هایی از این 

کتاب می خوانیم: 
حیرانم... تو بــا آن همه مهر و محبت و صفا که 
پرنده ها را هم ســیراب می کردی، چرا بایستی 
اسیر شقی ترین آدم های روی زمین بشوی؟ دلم 
می خواهد یک بار دیگر بچه دبستانی بشوم. بشوم 
همان »ممد« تو، بشوی کوه. پشتم را گرم کنی. 
دوباره بــروی جبهه، دوباره از همان جبهه زنگ 
بزنی به سیدرضا برقعی. معلم کالس چهارمم، از 
او بخواهی وقتی من نمره 20 می گیرم، تو را خبر 
کند، که 20 برگه اسکناس آبی رنگ یک تومانی 
را بگذاری توی پاکت نامه و برایم بفرستی و من 
آن پاکت را بگذارم روی چشمانم و گریه کنم از 
شــوق و بنازم به خودم و فخر بفروشم به همه، 
که داداشم از جبهه ُمزد بیست هایم را فرستاده، 

همراه یک نامه قشنگ پر از مهربانی ... .
کتاب »جنگ فرخنده« عنوان دیگری از تازه های 
نشــر حماسه یاران است که جنگ تحمیلی را از 
زاویــه دید یک زن روایت می کند. کتاب روایتی 
اســت از زندگی فرخنده قلعه نوخشــتی، دختر 
آبادانی، پر شــر و شور و سرگرم رؤیاهای جوانی 
که با انقالب اســالمی در خــود انقالب می کند. 
او با شروع جنگ پرستار جنگی ترین بیمارستان 
ایران در خرمشــهر می شــود و باالخره دســت 
سرنوشــت او را از جنوب به شمال کشور می برد 
تا این بار نه فقط پرســتار که همراه و همدم یک 
جانباز اعصاب و روان شود. جایی که شاید شروع 

جنگ واقعی اوست؛ جنگ فرخنده! 
در بخش هایی از این کتاب می خوانیم: بلد نبودم 
نماز بخوانم. مغرور بودم و نمی خواستم از کسی 
بپرســم. در خلوت خودم و دور از چشم دیگران 
نمــاز می خوانــدم. ترتیب و قرائت درســت را 
اما همین که می گفتم سبحان اهلل،  نمی دانستم، 
دلم قرص می شــد، آرام می شــدم. یک روز بابا 
بشیری غافلگیرم کرد. نمازم که تمام شد، گفت: 
»فرخنــده باباتی! چندتا رکــوع رفتی؟« گفتم: 

»رکوع؟ رکوع کدومش بود؟« زد زیر خنده...
انتشارات حماسه یاران کتاب »جنگ فرخنده« 
را بــه قلم زینب بابکی در 328 صفحه منتشــر 
کرده و در دسترس عالقه مندان به ادبیات دفاع 

مقدس قرار داده است.

دریچـــــه

»خدمت به کودکان عبادتی اســت که هم وزن و هم سنگ 
ندارد«؛ این جمله شــالوده کار زنده یــاد نادر ابراهیمی در 

حوزه ادبیات کودک و نوجوان را شکل می دهد.
در مقدمــه »فارسی نویســی برای کودکان« نوشــته بود: 
»خدمت به کودکان عبادتی است که هم وزن و هم سنگ 
ندارد. خیانت به کودکان نیز خیانتی اســت که هم وزن و 
هم ســنگ ندارد«؛ این دو جمله چکیده نگاه زنده یاد نادر 
ابراهیمی به دنیای کودکان و ادبیات کودک و نوجوان بود. 
نادر ابراهیمی از چهره های داستان نویسی معاصر است که 
آثارش به دالیل مختلف، توانسته نظر مخاطبان از قشرها و 
ســلیقه های متفاوت را به سمت خود جلب کند. نگاه او به 
جامعه و برداشت او از زندگی انسان های هم عصر و بازتاب 
هنرمندانه آن در آثارش، ابراهیمی را از دیگر هم قطارانش 
متمایز و متفاوت کرد. او جســور بود و همین جســارت، 
نــوآوری در آثارش را رقم زد. ابراهیمــی که خود جوانان 
را از »قناعت نادرســت« برحذر می داشت، خود الگوی تام 
و تمامی برای این توصیه بود. موفقیت در داستان نویســی 
برای بزرگساالن، سبب نشد که به اصطالح درجا بزند و به 
آنچه رسیده، قانع باشد. ورودش به دنیای فیلم، دریچه ای 
جدید به روی او گشود. ساخت مجموعه تلویزیونی »آتش 
بدون دود« که در سال  1354 از تلویزیون ملی ایران روی 
آنتــن رفت، از دیگر موفقیت های او در حیات هنری اش به 
شــمار می رفت؛ سریالی که با اســتقبال خوبی همراه و به 

عنوان »سریال خیابان خلوت کن« معروف شد. 
نــادر ابراهیمی اما به این مرحله نیــز قناعت نکرد. هرگاه 
صحبــت از کارهــای ابراهیمی به میان می آید، بی شــک 
فعالیت هــای او در عرصه ادبیات کــودک و نوجوان یکی 
از محورهــای اساســی خواهد بود. فعالیــت ابراهیمی در 
این حوزه نه براســاس تفنن، که بسیار جدی شکل گرفت. 
ابراهیمی همانطور که در ابتدای این مطلب به آن اشــاره 
شــد، خدمت به کودکان را عبادت می دانســت. کارهای 
ابراهیمــی در این حوزه را می توان در دو بخش آثار ادبی و 
نظریه پردازی تقسیم بندی کرد. او جسور بود و نوآور و این 
دو ویژگی را می توان در کارهایی که او برای کودکان ایرانی 
انجام داد، به خوبی حس کرد و دید. فعالیت های ابراهیمی 
در این زمینه حاصل آشنایی او با ادبیات کالسیک ایران و 
ادبیات جهان بود، این آشــنایی او را متوقف نکرد. او مقلد 
نبود، از این دو چشمه برای عرضه هنر ناب ایرانی در عرصه 
ادبیات نوین کودک و نوجوان بهره برد. ابراهیمی در عرصه 
ادبیات کــودک و نوجوان موفق به دریافت جوایز مختلفی 
شد. در ســال 1347 »دور از خانه« او قصه برگزیده آسیا 
شناخته شد و یک سال بعد جایزه اول فستیوال کتاب های 

کودکان توکیو ژاپن و جایزه براتیســالوا را برای »کالغ ها« 
به خانــه برد. »قصه گل های قالی«، »ســفرهای دورودراز 
هامــی و کامی در وطن« و »پهلوان پهلوانان« از دیگر آثار 

درخشان او در این زمینه به شمار می آید.
ابراهیمی نویسنده ای نبود که هر روز پشت میزش بنشیند 
و بی تفاوت به دنیــای اطرافش، خیال را به پرواز درآورد و 
حاصلش را منتشر کند. او نویسنده ای زمان سنج و همراه با 
جامعــه اش بود؛ موضوعی که کمتر می توان مصداقی از آن 

را در داستان نویسی امروز ایران مشاهده و احساس کرد.
کامران شرفشــاهی، از شــاعران و فعــاالن عرصه ادبیات 
کــودک و نوجوان، در گفت وگویی با تســنیم، مرحوم نادر 
ابراهیمی را از »پیشگامان ادبیات کودک و نوحوان ایران« 
برشــمرد و گفت: نقش تأثیرگــذار او در ادبیات کودک و 
نوجوان ایران با آثاری چون »قصه های هامی و کامی« که 
در دوره ای به صورت ســریال نیز از تلویزیون پخش شد و 
دیگر آثار و فعالیت هایش در قلمرو ادبیات کودک و نوجوان 
بر کسی پوشیده نیســت. اهمیت حرکت ابراهیمی زمانی 
بیشتر آشکار می شــود که در نظر بگیریم این نویسنده در 
روزگاری قدم در این راه گذاشــت که اشــخاص زیادی در 
ایــن حوزه مانند امروز فعال نبودنــد؛ در واقع حرکت های 

او و تالشــی که ابراهیمی در این عرصه داشت، موجب شد 
تا این ژانر بیشتر شــناخته شود و تا روزگار ما مورد توجه 
اهــل قلم قرار گیرد. وی یکی از نــکات قابل توجه در آثار 
مرحــوم ابراهیمی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان را قلم 
سلیس و روان او دانست و یادآور شد: ساده گویی و پرهیز از 
پیچیده گویی نکته ای است که در دیگر آثار او نیز به چشم 
می خورد. در آثار بزرگســال او نیز با قلمی روان و همه فهم 
روبرو هستیم که نشانگر نگاه و نگرش ایشان به ساده سخن 

گفتن و نزدیک بودن به قلمرو ادبیات است. 
شرفشــاهی به بُعد دیگر فعالیت های زنده یاد ابراهیمی در 
حوزه ادبیات کودک و نوجوان اشــاره و اضافه کرد: مقاالت 
و آثاری که او در زمینه ادبیات کودک و نوجوان داشــت و 
سعی کرد که دیدگاه های خود را به صورت تئوریزه عرضه 
کند، موجب جلب توجه بسیاری از کسانی شد که در حوزه 
ادبیات فعالیت داشتند اما چندان عنایتی به ادبیات کودک 
و نوجوان نداشــتند. همچنین ایــن تالش ها و نگاه ادبی و 
منتقدانــه راه را برای دیگر آثاری کــه در آینده این حوزه 

پدید آمد نیز باز کرد.
به گفته شرفشاهی؛ مقاالت و منابع نظریه پردازی ابراهیمی 
در حوزه ادبیات کودک و نوجوان در کنار این موارد، موجب 

نوعی نگرش علمی نسبت به ادبیات کودک و نوجوان شد؛ 
به طوری که این ژانر ادبی بیشتر جدی گرفته شود و از آن 
نگاه سهل انگارانه و ناچیز شمردنی که نسبت به این ادبیات 

وجود داشت، به نحو بسیار زیادی کاسته شود.
وی به میراث زنده یاد ابراهیمی اشاره و اضافه کرد: ما پیش  
از این در ادبیات فارسی نیز شاهد این شیوه سخن گفتن با 
کودکان بودیم. چنانکه موالنا می فرماید: »چونکه با کودک 
ســر و کارت فتاد/ پس زبان کودکی باید گشــاد«. چنین 
نمونه هایی در ادبیات کهن ما کم نیســت. شاعران و ادبای 
ما کوشــش کردند تا اهمیت سخن گفتن و خلق آثار برای 
کودکان و نوجوانان را متذکر شوند. حتی گونه ای از ادبیات 
ما با عنوان »ادبیات تعلیمی« بیشــتر به نیت به آموزش به 
کودکان و نوجوانان خلق شده است. مرحوم نادر ابراهیمی با 
دانشــی که از ادبیات گذشته ایران داشت و با درایتی که  از 
آن بهره برده بود، سعی کرد تا پلی باشد بین ادبیات کهن و 
جریان امروز ادبیات کودک و نوجوان. او نه تنها ادبیات ایران 
که دستاوردهای سایر ملل جهان را نیز مورد بررسی قرار داد 
و حاصل این پژوهش میراثی بود که از خود به جا گذاشت و 
راه را برای آثار علمی و نقادانه ای باز کرد که به طور تخصصی 

در زمینه ادبیات کودک و نوجوان نوشته می شوند. 
بخش دیگر صحبت های شرفشاهی به مضمون آثار زنده یاد 
ابراهیمی برای کودکان اختصاص داشــت. وی با بیان اینکه 
بزرگتریــن و مهمترین دغدغه نــادر ابراهیمی با عنایت به 
روزگاری که در آن می زیست، عشق به ایران و میهن دوستی 
بود، گفت: خود او به لحاظ عالقه وافری که به ایران داشــت 
و سفرهای دور و دراز بسیاری که به اکناف کشور انجام داده 
بود، در جایی بیان می کند که بسیاری از این سفرها را با پای 
پیاده انجام داده است. این عشق و عالقه به سرزمین مادری 
و تالش در جهت ســازندگی ایــران و فردای آبادتر در تمام 
آثار او جلوه گر است. زنده یاد ابراهیمی همواره تالش کرد تا 
این عشق و عالقه راستین را به نسل های آینده منتقل کند. 
وی ادامه داد: عالوه بر این، مفاهیمی مانند انسان دوســتی، 
محبت و عشــق ورزی و مسائلی که می تواند به رشد فکری 
و اجتماعی جامعه، خصوصاً از طریق سرمایه گذاری در نسل 
کودک و نوجوان که نســل آینده این سرزمین است، کمک 

کند اهتمام و توجه ویژه داشت.  
شرفشــاهی ضمن تأکید بر تجدید چاپ آثار بزرگانی چون 
زنده یاد ابراهیمی افزود: متأسفانه در کشور ما با درگذشت 
یک چهره اهل قلم، رفته رفته غبار فراموشــی بر نام و آثار 
آن عزیز می نشــیند که می بایست مســئوالن فرهنگی ما 
نسبت به این مســئله دغدغه داشته باشند و تالش کنند 

با برگزاری یادواره هایی چنین اتفاقی نیفتد.
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آتشی که هرگز خاموش نشد!

تور کنسرت های گروه موسیقی »ســیاوش« به سرپرستی و خوانندگی همایون 
شجریان از اوایل تابستان سال جاری در تهران آغاز می شود.

به گزارش مهر، گروه موســیقی »سیاوش« به سرپرســتی و خوانندگی همایون 
شــجریان که از اواخر اســفند ماه سال گذشــته مجدداً فعالیت های خود را در 
عرصه اجراهای زنده با برگزاری تور کنســرت های اروپایی در کشورهای بلژیک، 
هلند، فرانسه و امارات آغاز کرده بود، از تیرماه سال جاری در تهران روی صحنه 
می روند. همایون شجریان در تازه ترین مطلب منتشر شده خود در فضای مجازی 
نوشــته است: »به اطالع دوستان و عزیزانی که پس از اعالم نشست خبری آلبوم 
گاه فراموشی جویای کنسرت تهران بودند می رسانم که این اجراها از اوایل تیرماه 
آغاز خواهد شــد. جزییات دقیق و تاریخ نهایی شــده به همراه مشخصات سایت 

تهیه بلیت در چند روز آینده به سمع و نظرتان خواهد رسید«
گروه »ســیاوش« به سرپرستی همایون شجریان از جمله مجموعه های شناخته 

شــده موسیقی ایرانی طی سال های گذشته است که در سالهای آغازین دهه ۹0 
اجراها و برنامه های زنده زیادی را پیش روی مخاطبان قرار دادند که از آن جمله 
می توان به مجموعه کنســرت های »آیینه ها« به آهنگسازی کیخسرو و سهراب 
پورناظری اشــاره کرد. کنســرت هایی که در زمان اجرای خود با استقبال بسیار 

خوبی از سوی تماشاگران و عالقه مندان مواجه شد.
در این کنسرت ها همایون شجریان خواننده، سهراب پور ناظری آهنگساز، نوازنده 

تنبور و کمانچه، حســین رضایی نیا ســازهای کوبه ای، همایون نصیری نوازنده 
سازهای کوبه ای، شــهرام غالمی نوازنده عود، اصغر عربشاهی نوازنده تار، مهیار 
طریحی نوازنده ســنتور، آیین مشــکاتیان نوازنده سازهای کوبه ای، داریوش آذر 
نوازنده کنترباس به عنوان نوازنده حضور داشتند. البته در دور جدید فعالیت های 
این مجموعه موسیقایی مهیار طریحی نوازنده سنتور، حسین رضایی نیا نوازنده 
دف، آیین مشکاتیان، آزاد میرزاپور نوازنده تار و عود از جمله هنرمندانی هستند 

که در این مجموعه کنسرت ها همایون شجریان را همراهی می کردند.
همایون شــجریان شهریور ســال 13۹1 بود که پس از تشــکیل این مجموعه 
موسیقایی گفته بود: همیشه دوست داشتم گروهی مثل گروه »آوا« که پدرم آن 
را تاسیس کرده بودند، پی ریزی کنم و این گروه جایی باشد تا آثار هر آهنگسازی 
در آن اجرا شده و نوازندگان مختلف در آن هنرنمایی کنند. من هم نام این گروه 

را »سیاوش« گذاشتم و فعالیتم را با این گروه آغاز می کنم.

تابستان امسال؛

 همایون شجریان با »سیاوش« 
در تهران کنسرت می دهد

شبکه سه سیما قرار اســت با مسابقه بزرگ »قهرمان« 
سراغ ساخت اســتعدادیابی جدیدی در سطح بین الملل 

برود.
»قهرمان« در حوزه رشــته های مختلف ورزشی طراحی 
شده است و شــامل مراحل هیجان انگیزی می شود که 
شــرکت کنندگان خود را با چالش های متفاوتی مواجه 
می کنند. این مســابقه برگرفته از نمونه های خارجی و 
موفق جهانی اســت که نیرو، ســرعت عمل و استقامت 
شــرکت کنندگان از نــکات اصلی و مهم آن محســوب 
می شود چراکه آن ها با چنین شــاخصه هایی باید برای 

حضور در مسابقه با یکدیگر رقابت کنند.
مسابقه بزرگ »قهرمان« به تهیه کنندگی محمدحسین 
ســعادتی و کارگردانی محمد پیوندی به زودی فراخوان 
خود را منتشر می کند تا میزبان شرکت کنندگان اولین 
فصل از مســابقات باشــند. »قهرمان« پس از انتشــار 
فراخوان خود وارد مرحله راستی آزمایی می شود و پس 
از آن  بــا 400 نفر به صورت رســمی اولین مرحله این 

مسابقه را آغاز می کند.
جزییات دیگر پروژه جدید شــبکه ســه به زودی اعالم 

خواهد شد.

مسابقه استعدادیابی »قهرمان« روی آنتن شبکه سه می رود
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دســتی 
اســتان تهران می گویــد:  مجوزی بــرای تخریب خانه 
 تاریخــی کوچه بخــارا در خیابــان سپهســاالر صادر 

نشده است.
به گزارش ایسنا پس از انتشــار خبرهایی درباره تالش 
و اقدام مالــک خانه تاریخی کوچه بخــارا در محدوده 
باغ سپهســاالر برای دریافت مجوز تخریب از اداره کل 
میراث فرهنگی اســتان تهران و شهرداری منطقه 12، 
پرهام جانفشان ـ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی ـ گفت: هیچ گونه مجوز تخریب و نوسازی 

برای ملک مورد اشــاره صادر نشده است. او اظهار کرد: 
با توجه بــه ارزش های معماری و فرهنگــی این بنا، با 
شــهردار وقت منطقه 12 مکاتبه و اعالم شد که حفظ 
 ایــن خانه تاریخی الزامی بوده و تخریب و نوســازی آن 

ممنوع است.  
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
اســتان تهــران همچنیــن گفت: بــا توجه بــه اهمت 
بناهای تاریخــی محدوده سپهســاالر از یگان حفاظت 
میراث فرهنگی خواسته شده است، با دقت نظر بیشتری 

از این محدوده بازدید روزانه داشته باشند.

مجوز تخریب خانه خیابان سپهساالر صادر نشده است

نمایندگان ادیان الهی در مجلس شــورای اسالمی طی 
بیانیه ای خطاب به گزارشــگر ویژه حقوق بشر سازمان 
ملل متحد تکرار بی شــرمی ها و جســارت به ســاحت 
مقــدس قرآن کریم و همچنین اکــران فیلم »عنکبوت 

مقدس« در جشنواره کن 2022 را محکوم کردند.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:

»جناب آقای جاوید رحمان
گزارشگر محترم ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

خاطره تاریخ بشــر از جنایت ها، توهین ها و بی شرمی 
های زیادی آزرده است و در این میان یکی از نابخردانه 
ترین آنها، توهین به مقدسات و باورهای سلیم الهی است 
که میراث گرانبهای انبیای عظام، پاک ترین انسان های 
تاریخ است. متاســفانه اخیرا شاهد تکرار این بی شرمی 
ها و جســارت به ساحت مقدس قرآن کریم بوده ایم که 
به واقع باید آن را توهین به انســانیت، پیامبران الهی و 

همه ارزش ها دانست.
اینگونــه کینه توزی ها و نفرت پراکنی ها بدون شــک 
نشــانه ضعف و اســتیصال در برابر انوار تابناک هدایت 
الهی است که باعث جریحه دار شدن احساسات برادران 
و خواهران مســلمان و موحــدان و باورمندان به کتب 
آســمانی و خدای مهربان شده است و بر همگان روشن 

اســت که راه بجایی نخواهد برد. سیل عظیم محکومیت 
هــا و اعالم انزجار از این اقدام شــنیع نیز به روشــنی 
نشانگر عزمی جهانی برای پاسداشت و صیانت از حرمت 
و کرامــت ادیان الهی، کتب آســمانی و اعتقادات پاک 

ایمانداران و خداپرستان جهان است. 
این بار نیز در جشــنواره فیلم کن که تحت ســیطره و 
فرامین دولت فرانسه برگزار می شود شاهد آن بودیم که 
ســاخته ای نه تنها صرفا سیاسی بلکه شب نامه سخیف 
تصویری که ماحصل ذهن مشــوش فردی ایرانی تبار و 
برآمده از زر اســتکبار است و به اعتقادات و ارزش های 
مسلمانان و جمعیت عظیم شیعیان جهان توهین کرده 
مورد توجه این جشــنواره قرار گرفته است، این سیاهه 
تصویری با سوگیری اجتماعی، مذهبی و تحقیر باورهای 
آیینی مسلمانان درصدد است مسیری را رود که سلمان 
رشــدی ها در آیات شیطانی و آتش زنندگان قرآن کریم 
رفته اند. لذا ما نمایندگان ادیان الهی در مجلس شورای 
اسالمی با محکومیت چنین رفتارهای غیردینی و انسانی 
از سردمداران کشورهای به ظاهر خداپرست می خواهیم 
که چنانچه خواهان صلح و همزیســتی سازنده ادیان و 
فرهنگ ها در جهان هســتند به تجدید نظر اساسی در 

رویکردها و باورهای غلطشان دست یازند.«

بیانیه نمایندگان ادیان الهی در مجلس: 

»عنکبوت مقدس« در مسیر قرآن سوزی است
جشنواره فیلم شــانگهای به دلیل بحران کرونا لغو شد. 
بیســت و پنجمین دوره این جشــنواره در عوض سال 

آینده)2023( برگزار خواهد شد.
به گزارش فارس به نقل از ورایتی، معتبرترین جشنواره 
فیلم چیــن، جشــنواره بین المللــی فیلم شــانگهای 
امســال رسما لغو شد. این جشــنواره معموالً در اواسط 

ژوئن)تیرماه( برگزار می شود.
بیســت و پنجمین دوره این جشنواره در عوض در سال 
آینده، در ســال 2023 برگزار خواهد شد. تصمیم برای 
لغو کامل جشنواره امســال، نشانه ای از مشکالتی است 
که صنعت فیلم در چین با آن دست و پنجه نرم می کند.
در سال 2020، پس از اینکه سینماها یک دوره تعطیلی 
پنــج ماه و نیــم از اواخر ژانویه تا اوایــل جوالی)تیر و 
مرداد( را پشت سر گذاشتند، تاریخ برگزاری جشنواره از 

ژوئن به آگوست منتقل شد. 
در ســال 2021، ســازمان دهندگان در نظــر گرفتند 
جشــنواره را به جوالی منتقل کننــد، اما در نهایت آن 
را در زمان معمول خــود در ژوئن پیش بردند، البته در 
همین دوره، کشور تحت محدودیت های شدید مسافرت 
و قرنطینه عمل می کرد. این شــامل دوره های قرنطینه 
دو هفته ای بود که با هزینه شــخصی مسافران پرداخت 

می شد.
برگزارکنندگان جشــنواره شــانگهای می گویند که اگر 
شــرایط اجازه دهد، تالش خواهند کــرد تا رویدادهای 

سینمایی را در نیمه دوم سال جاری برگزار کنند.
برگزارکنندگان در بیانیه ای اعالم کردند: »به دلیل تأثیر 
همه گیری ویــروس جدید کرونا، کمیته ســازماندهی 
جشنواره بین المللی فیلم شانگهای تصمیم گرفته است 
که بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شانگهای 
که قرار بود در ژوئن 2022 برگزار شــود، به سال آینده 

موکول شود«.
چین که از ابتدای شــیوع جهانی ویروس کرونا یکی از 
موفق ترین کشــورها در کنترل، درمان و واکسن سازی 
بــرای این بیماری مهلک بود، بعــد از مدت ها کنترل و 
مدیریــت مطلوب، طــی ماه های اخیر با شــیوع مجدد 

ویروس کرونا مواجه شده است.
این کشــور بــرای کنترل هرچه ســریع تر این ویروس، 
شــدیدترین تدابیر و محدودیت هــا را برای عموم مردم 
ایجاد کرده اســت. البته از هفته گذشــته خبر رســید 
که مســولین ایــن کشــور محدودیت هــای کرونایی 
 را کــم کــرده و بــه تدریج آن هــا را به طــور کامل

برخواهند داشت.

باسخت گیری  دولت چین: 

جشنواره فیلم شانگهای تعطیل شد!


