فرهنگ و هنر

یکشنبه  20خرداد 1397

مستند

«دوران ترامپیسم ،جنگ بازاریابی»
آماده پخش شد

با پایان تدوین ،صداگذاری و
جلوههای ویژه مستند «دوران
ترامپیسم ،جنگ بازاریابی»،
این اثر که پژوهشی پیرامون
اقتصاد سیاسی دوران ریاست
ترامپ بر آمریکاست آماده پخش شد .به گزارش
«وطن امروز» ،مستند «دوران ترامپیسم ،جنگ
بازاریابی» برای نخستین بار پرده از ابعاد گسترده
مفه��وم جنگ بازاریابی و اث��رات متقابل آن در
عرص��ه تعامالت بینالمللی برم��یدارد .مهدی
جوزایی ،کارگردان این مس��تند ،ش��کلگیری
ایده اصلی «دوران ترامپیسم ،جنگ بازاریابی»
را در اتاق فکر گروه رس��انهای «تماس» دانست
و گفت :نخستیننقطه عطف این مستند جایی
اس��ت که مخاطب با جنس دیگری از بازاریابی
آشنا میش��ود که حاال دیگر فقط شامل داد و
ستد کاال و خدمات نیست ،بلکه بازاریابی عقیده
اس��ت .در این مس��تند به بهرهگیری گسترده
دونال��د ترامپ از تکنیکهای متن��وع بازاریابی
سیاس��ی ،در جریان انتخابات ریاستجمهوری
ایاالت متحده آمریکا پرداخته میش��ود .ترامپ
به عنوان یک تاجر و بازاری��اب ،از زاویه معامله
اقتصادی به سیاس��ت نگاه میکند و این مساله
باعث شده تعامل او با کشورهای دیگر بر همین
اساس تعریف ش��ود .کارگردان این مستند در
ادامه با اشاره به حساسیتهای ساخت مستند
در حوزه «اقتصاد سیاسی» اظهار کرد :نخستین
نسخه از این مس��تند در سال  96آماده شد اما
بهخاطر حساسیتهایی که وجود داشت فرآیند
بازبینی و تایید فیلم تا سال  97به درازا کشید و
این مساله باعث شد اغلب پیشبینیهایی که در
این فیلم صورت گرفته بود قبل از پخش آن ،به
وقوع بپیوندد از جمله باال گرفتن جنگ تجاری
جمهوری خلق چین و ای��االت متحده آمریکا،
خ��روج آمریکا از برج��ام و ....مس��تند «دوران
ترامپیسم ،جنگ بازاریابی» به کارگردانی مهدی
جوزای��ی و تهیهکنندگی مهدی مطهر در خانه
مستند انقالب اسالمی تهیه ش��ده و بزودی از
رسانه ملی به نمایش درمیآید.
تلویزیون

«دستم را بگیر»
به ایستگاه آخر رسید

آخرین قسمت از تصویربرداری
رئالیتیشوی «دستم را بگیر»
به تهیهکنندگی و کارگردانی
سعید ابوطالب با موضوع دختر
بچهای که بیماری تاالس��می
ماژور دارد به انتها رسید .به گزارش تسنیم ،این
موضوع بیش از  9ماه طول کشید و در حالی که
نیمی از برنامه پخش شده ،آخرین قسمتهای
مجموعه نیز در حال تدوین اس��ت .این در حالی
است که گروههای داوطلب اصرار دارند همچنان
موضوع را پیگیری کنند .هدف از مستندمسابقه
«دستم را بگیر» به تصویر کشیدن فعالیت افراد
عادی جامعه است که با انگیزههای شخصی سعی
در شناخت موضوعاتی مثل بچههای کار ،کولبران،
بازمان��دگان از تحصیل در مناطق دور دس��ت،
بیماران خاص و دیگر نیازمندان و آسیبدیدگان
اجتماعی دارند و قصد یاری رساندن به آنها بدون
استفاده کمک از نهادها و امکانات دولتی را دارند.
«یک نفر را به زندگی برگردانیم» شعار این برنامه
است .رئالیتیشوی «دستم را بگیر» روزهای زوج
ساعت  21از شبکه افق پخش میشود.
سینمایجهان
ادامه رسواییهای اخالقی هالیوود

نفر دوم کمپانی دیزنی
شغلش را ترک میکند

م��ردی ک��ه ب��ه عن��وان
تاثیرگذارترین انیماتور از زمان
حیات والت دیزنی تا به حال
ش��ناخته میش��ود به دلیل
بدرفتاری جنس��ی ،کمپانی
والت دیزنی را ترک میکند .به گزارش مهر به
نقل از ورایتی ،کمپانی دیزنی روز جمعه اعالم
کرد جان لستر که رئیس ارشد محتوا (باالترین
مقام خالق) در اس��تودیوهای انیمیشن والت
دیزنی و پیکسار بود ،بعد از یک رسوایی جنسی
تا پایان امس��ال این کمپان��ی را ترک میکند.
کارمن��دان زن این کمپانی گفتهاند لس��تر به
این معروف اس��ت که به شیوهای ناشایست با
زنان رفتار میکند .لس��تر همچنین در س��ال
 ۲۰۱۰به خاطر رفتار ناشایست با یک کارمند
زیردست در یکی از میهمانیهای اسکار مورد
توبیخ ق��رار گرفته بود .طی  2هفته گذش��ته
بس��یاری از اعضای جامعه انیمیشن از دیزنی
خواس��تهاند لستر را برای همیشه کنار بگذارد.
لستر تاثیرگذارترین انیماتور از زمان خود والت
دیزنی تا به حال بود .وی در س��ال  ۱۹۹۵روی
صندل��ی کارگردانی فیلم بش��دت محبوب و
پرفروش «داستان اس��باببازیها » نشست و
هدایت کمپانی را در زمان ساخت تعدادی از به
یادماندنیترین فیلمهایش برعهده داشت.

گروه فرهنگ و هنر :تا چند روز دیگر اکرانهای دوم
نوروزی به طور رسمی پایان مییابد و سرگروههای
سینمایی در اختیار فیلمهای نوبت اکران عید فطر
قرار خواهد گرفت .امس��ال س��الی متف��اوت برای
س��ینمای ایران بود؛ فیلمهای اکران اول نوروزی با
وجود آغاز اکران فیلمه��ای دوم نوروزی ،به دلیل
اس��تقبال کم از این آثار ،همچنان روی پرده باقی
ماندند و حاال در ش��رایطی که سومین ماه سال رو
به پایان است ،فیلمهای اول اکران نوروزی همچنان
سهم قابل قبولتری از گیشه را به خود اختصاص
دادهاند؛ اتفاقی که در چند س��ال گذش��ته نمونه
مشابهی نداشته است.
■■به افتخار نوروز اولیها!

فروش نه چندان قابل توجه کمدی «مصادره»
بر خالف همقطاران سال گذشتهاش یعنی «گشت
 »2و «خ��وب ،بد ،جلف» ،اتفاق بدیعی را رقم زد،
به گونهای که این اتفاق بس��یاری از تهیهکنندهها
را درباره ضمانت گیشه به وسیله فیلمهای کمدی
نگران کرد .در این میان حضور موفق و چش��مگیر
فیلمهای جدیای چون «به وقت شام» و «التاری»
نظره��ا را به خ��ود جلب کرد؛ فیلمه��ای جدی و
دغدغهمندی که ب��ا اختالف اندکی ،مصادره را که
از حجم انبوهی از تبلیغات و حضور سوپراستارهایی
چ��ون رضا عطاران بهره میبرد ،تعقیب میکردند.
«فیلش��اه» نیز به عنوان پرفروشترین انیمیش��ن
تاریخ سینمای ایران در این لیست قرار داشت که
محتوایی دینی را در عین جذابیت بصری و داستانی
ب��ه مخاطب عرضه میکرد .این روند اما در ادامه با
ورود فیلمهای جدید به چرخه اکران در قالب اکران
دوم نوروزی دس��تخوش تغییر شد تا با وجود ورود
رقبایی تازهنفس به چرخه اکران و اجرایی ش��دن
طرحهای��ی چون افطار تا س��حر و نیمبهاس��ازی
بلیتهای پیش از افطار ،اقبال مخاطبان از سینما
در اکران دوم نوروز با افت ش��دیدی روبهرو ش��ود.

وطن امروز

رمضاننامه

فراموشی
فاطمهعبدالوند

آیا سینمای ایران بعد از شکست در اکران دوم
نوروزی امسال ،همچنان در رکود خواهد ماند؟

شکست
بعد از شکست!

فیلمهای مدعی و حاشیهس��ازی چون «خوک» و
«عصبانی نیستم» با وجود تمام حاشیهها و تبلیغات
گسترده رسانههای حامی جریان شبهروشنفکری
س��ینما حول آنها ،باز هم با شکست مواجه شدند
و مخاطبان اقبال پایینی به آنها داشتند بهگونهای
که به نظر میرسید تماشاگران هنوز هم تماشای
فیلمه��ای اکران اول ن��وروزی را به آثار نازل اکران
دوم ترجی��ح میدهند .البت��ه در این میان کمدی
«خجالت نک��ش» در کنار «چهارراه اس��تانبول»
توانستند با فروش متوسط  2میلیاردی ،خود را به
عنوان آثار پرفروش اکران دوم نوروزی معرفی کنند.
■■سرمای عید فطر!

به نظر میرس��د اف��ت فروش آثار س��ینمای
ایران در نیمه اول امس��ال قرار نیس��ت محدود به

اک��ران دوم نوروزی بماند چرا که ش��واهد و قرائن
نشان میدهد با ترکیب اعالم شده برای فیلمهای
حاضر در اکران عید فطر امسال رکود در سینمای
ایران قرار است همچنان ادامه پیدا کند .با نگاهی
به فهرس��ت آثار اعالم ش��ده برای اکران عید فطر
امس��ال ،با نا م فیلمس��ازانی چون بهمن فرمانآرا،
بهروز شعیبی ،افش��ین هاشمی و محمود غفاری
روبهرو میشویم که آثارش��ان قرار است در اکران
عید فطر امس��ال به نمایش درآی��د .در میان این
آث��ار  2فیلم «دلم میخ��واد» و «خاله قورباقه» از
سالهای گذش��ته به صف اکران راه پیدا کردهاند
و «شماره  17سهیال» بعد از نمایش در جشنواره
فیلم فجر سال  95تازه امسال توانسته است فرصت
اکران پیدا کند .همچنین در شرایطی که قطاری

شماره  17سهیال

در وجه حامل

«شماره  ۱۷سهیال» که نقش اصلی آن برعهده
زهرا داوودنژاد است ،در بخش چشمانداز سینمای
ایران در سیوپنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش
درآم��د .این فیلم که به کارگردانی محمود غفاری
تولید شده است ،روایتگر دختری میانسال است که
زمان ازدواج او به تأخیر افتاده و با توجه به مشکل
جسمانی که برایش پیشآمده در تالش است هر
چه س��ریعتر ازدواج کند تا بچهدار شود« .شماره
 ۱۷سهیال» با وجود اینکه کمتر سراغ چهرهها رفته

فیلم سینمایی «در وجه حامل» به کارگردانی
بهمن کامی��ار و تهیهکنندگ��ی مصطفی کیایی
است که نتوانست به بخش مسابقه جشنواره فجر
س��ال  96راه پیدا کند .این فیلم با فیلمنامهای از
بهمن کامیار س��ال گذش��ته در تهران تولید شده
و روایتگر داس��تان زنی به نام «مهری» اس��ت که
ناخواسته درگیر ماجرایی مجهول میشود و در پی
حل آن اس��ت« .در وجه حام��ل» پیش از ورود به
چرخه اکران عید فطر در چند جشنواره خارجی و

اما در زمان نمایش خود در جشنواره فیلم فجر ،با
استقبال نسبتا خوبی از سوی تماشاگران و منتقدان
روبهرو شد .زهرا داوودنژاد ،بابک حمیدیان و مهرداد
صدیقیان از جمله بازیگران این فیلم هستند.

دارکوب

دشمن زن

چهارمین فیلم بهروز ش��عیبی به قلم حسین
ترابنژاد و آزیتا ایرایی با مضمون اجتماعی اس��ت
که تهیهکنندگی آن بر عهده سیدمحمود رضوی
اس��ت .مهناز افش��ار ،س��ارا بهرامی ،امین حیایی،
جمشید هاشمپور و هادی حجازیفر بازیگران این
فیلم هستند .سارا بهرامی برای نقشآفرینی در این
اثر س��یمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن را
از سی و شش��مین دوره جشنواره ملی فیلم فجر
از آن خود کرد .دارکوب اعتیاد را مس��اله محوری

کمدی عاشقانه «دشمن زن» با چهرههایی چون
سام درخشانی ،گوهر خیراندیش ،بهاره کیانافشار،
الن��از حبیبی ،بهرن��گ علوی ،مریم س��عادت ،مونا
ش��ناس ،س��یروس همتی و ...روی پ��رده میرود.
ای��ن فیلم از تازهترین تولیدات زوج هنری حس��ین
فرحبخش و عبداهلل علیخانی اس��ت که با توجه به
خالصه قصه و تیزرهای منتش��ر شده از آن به نظر
میرس��د ادامهدهنده همان مس��یر زردسازی تیم
علیخانی و فرحبخش باش��د .تیمی که سالهاست

خود قرار داده و قصه زنی است که اعتیاد میان او و
فرزندش جدایی انداخته ولی حاال تصمیم گرفته با
ترک اعتیاد یک بار دیگر برای فرزندش مادری کند
اما در این میان مشکالتی مانع این کار میشود.

الزانیا

دلم میخواد

دیگر کمدی اکرانهای عید فطر« ،الزانیا» است
ک��ه انبوهی از بازیگران س��الهای دور طنز را دور
هم جمع کرده است .این اثر به کارگردانی حسین
قناعت ،کارگردان فیلم کودک موفق «قهرمانهای
کوچک» تولید ش��ده اس��ت و بخش عمده تولید
آن در فاصله چند ماه بعد از جش��نواره فیلم فجر
انجام شد و حاال با خوششانسی توانسته به گیشه
فیلمه��ای اکران عید فطر دس��ت پیدا کند .جواد
رضویان،ارژنگامیرفضلی،بهنوشبختیاری،نفیسه

«دلم میخواد» فیلم��ی پربازیگر بهکارگردانی
بهمن فرمانآراس��ت که پس از چند س��ال دوری
او از س��ینما و با اصرار مس��ؤوالن سینمایی وقت
وزارت ارشاد تولید ش��د .این فیلم داستان زندگی
نویسندهای به نام «بهرام فرزانه» را روایت میکند
که مدتهاس��ت نمیتواند داس��تان بنویسد ولی
ناگهان بر اثر یک تصادف اتومبیل ،آهنگی در ذهنش
تکرار میشود که بهرام را به رقص میآورد! همین
اتفاق ش��وق نوش��تن را در او بر میانگیزد ولی این

س�ورنا جوکار :درس��ت بعد از
ادبیات
کت��اب بحثبرانگی��ز «دا» بود
که انتش��ار کتابهایی با عنوان تاریخ ش��فاهی
دفاعمق��دس ،یکی از دغدغهه��ای حوزه هنری
شد؛ کتابهایی از زبان یا به قلم افراد مختلف در
رشتهها و صنفهای گوناگون که حوادث پیدا و
پنهان جنگ را از زوایای مختلفی که شاید هرگز
به گوش مردم نرس��یده ب��ود ،روایت میکردند.
کتابهایی از زبان یک زن خانهدار ،یک رزمنده،
یک آزاده و سایر افراد از قشرهای مختلف جامعه
که خواندن خاطراتش��ان تصور کلیشهای ما را
از جن��گ بههم میریخت و س��اختار تازهای به
آن میداد .ش��اید تازه با خوان��دن این کتابها
ب��ود ک��ه میفهمیدیم جنگ فقط س��نگرهای
ساختهش��ده در خط مقدم و س��ربازهایی که از
پس آنها به افقی نامعلوم شلیک میکنند ،نبوده
اس��ت .همین کتابها بودند که تصورات ما را از
جنگ که توسط فیلمهای ژانر دفاعمقدس شکل
گرفت ه بود ،پس زدند و حقیقت آنچه در  8سال
جن��گ تحمیلی رخ داده بود ب��ه ما بیان کردند
و افرادی چون من که س��الهای حادثه را درک
نک��رده بودند ،تازه فهمیدند گلولهای که در خط
مقدم به س��مت دشمن ش��لیک میشود ،فقط
گوشهای از جنگ و همان هم نتیجه تالش افراد
بسیاری در صفوف پشتیبانی بوده است .افرادی
مانند رانندهها ،آشپزها ،مکانیکها و دیگرانی که
هیچوق��ت به اندازه رزمندهها در نظر نیامدند اما
کارهای بسیار بزرگی انجام دادند .پس با این نگاه،
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روشن ،رضا ناجی ،پارسیا شکوری ،یوسف صیادی،
ساعد هدایتی ،رضا رویگری ،عباس محبوب ،محمد
ش��یری ،علی کاظمی ،یوس��ف تیموری و ...تنها
بخشی از بازیگران این فیلم را تشکیل میدهند.

نگاهی به کتاب «پزشک پرواز» خاطرات پزشک رزمنده «محمدتقی خرسندی»

به خداوند بدهکاریم

بیشک انتشار کتابهای
تاریخ شفاهی دفاعمقدس
اتفاق مبارکیاست .کتاب
«پزشک پرواز» هم یکی
از همی��ن کتابهاس��ت
ک��ه در آن نویس��نده
یعن��ی خان��م «فاطم��ه
دهقاننیری» به مصاحب��ه با دکتر «محمدتقی
خرسندیآش��تیانی» پرداخت��ه و خاطرات این
پزشک محترم را از سالهای حضور در جبهه به
رشته تحریر درآورده است .پزشک پرواز در ابتدا
به معرفی مختصری از دکتر آشتیانی میپردازد
و روای��ت اصل��ی آن با تولد و کودکی ایش��ان و
زندگی در شهرس��تان آشتیان آغاز میشود و به
صورت خاطرات��ی کوتاه ،مقاطع مختلف زندگی
راوی را ش��رح میده��د .خاطراتی از س��الهای
ابتدایی مدرسه تا نقل مکان خانوادگی به تهران
و تحصیل در دوره دبیرس��تان ،ترک تحصیل و
کار در ب��ازار ،چگونگی تصمیم به ادامه تحصیل
و ش��رکت در آزمون کنک��ور و فعالیت به عنوان
«سرباز/پزش��ک» در مناط��ق محروم و ش��روع
خدمترسانی به مجروحان جنگ .کتاب پزشک
پرواز روند بس��یار تند و پراکن��دهای دارد .تقریبا
به سختی میتوان دریافت خاطرهای را که راوی

تعریف میکند مربوط به
چه برههای از زمان است.
همچنین به لحاظ زبانی
دارای مشکالتیاس��ت
که باعث ش��ده نوش��تار
از حالت��ی یکدس��ت و
همس��ان خارج ش��ود و
مخاطب را به این سردرگمی بکشاند که آیا دارد
مصاحبهای شفاهی را میشنود یا آنکه داستانی
را میخواند که بر اساس خاطراتی مستند ،نوشته
شده است .همین ایرادات باعث شده کتاب دچار
پریشانیهای بسیاری در روایت باشد و بر همین
اساس نتوانیم به لحاظ ادبی ارزش چندانی برای
اسلوب نوشتار در متن آن متصور باشیم .با توجه
به اینکه راوی ،یعنی دکتر خرسندیآش��تیانی
فق��ط به بی��ان خاط��رات ب��ه ص��ورت خطی
پرداختهان��د و اوج و ف��رودی در روایت ایش��ان
مشاهده نمیشود ،انتظار از نویسنده آن بود که
کار را به صورت پرس��ش و پاس��خ انجام داده و
خالقیت و ابتکار عمل را در دست بگیرد تا از این
رهگذر بتواند جذابیتهای کتاب را برای خواننده
بیشتر جلوه دهد ،چرا که وقتی به مطالعه کتاب
میپردازی��م ،این تصور به ما دس��ت میدهد که
راوی و نویس��نده کار خ��ود را با ش��تابزدگی

از فیلمهای اکران نشده از جشنوارههای فجر چند
س��ال قبل تا ب��ه امروز باقی مانده اس��ت 2 ،فیلم
کمدی «دشمن زن» و «الزانیا» که طی چند ماه
اخیر تولید شدهاند ،به س��رعت وارد چرخه اکران
شدند تا باز هم مشخص ش��ود این قدرت و نفوذ
شرکتهای پخش است که حرف اول را در چرخه
اکران آثار سینمایی میزند« .در وجه حامل» هم
دیگر فیلم این فهرست است که البته سال گذشته
به جش��نواره فیل��م فجر راه نیاف��ت .در این میان
«دارکوب» را میتوان جدیترین فیلم اکران عید
فطر امسال دانست که در کنار قوت فنی اثر ،شانس
خوبی نیز در اکران خواهد داشت .در ادامه نگاهی
خواهیم داشت به فیلمهایی که بناست از اکران عید
فطر روی پرده بروند.

همچنین جشنواره جهانی فیلم فجر نیز به نمایش
درآمده اس��ت .محمدرضا غفاری ،ایرج س��نجری،
احس��ان امانی ،رویا جاوید ،محسن کیایی و رعنا
آزادیور در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.

بر نوار تولید کمدیهای سطحی ،زرد و گیشهپسند
حرکت میکند و گویا موفقیت نس��بی این آثار در
گیشه ،فعال بهترین تضمین برای ادامه این راه توسط
آنها خواهد بود.

همه ماجرا نیست« ...دلم میخواد» اثری اجتماعی
محسوب میشود که بازیگرانی چون رضا کیانیان،
محمدرضا گلزار ،مهناز افشار ،سحر دولتشاهی ،صابر
ابر و رویا نونهالی در آن بازی میکنند.
انجام دادهاند و بر آن بودهاند که کارش��ان هرچه
سریعتر به سرانجام برس��د .با تمام این تفاسیر،
درست است که یک مصاحبه و نوشتار حرفهای
میتوانس��ت ارزشی چندین برابری به این کتاب
ببخشد اما حق آن است که بگوییم رسالت چنین
کتابی ک��ه همان آشکارس��ازی زوایای پنهان و
مغفول مانده دفاعمقدس و حواشی پیرامونی آن
است ،ارزشمندتر است از رعایت شیوههای فنی
و اصول نویس��ندگی ،چرا که به گمان اینجانب
در حال حاضر وظیفه ابتدایی هر یک از ما ثبت
وقایع مذکور و س��پردن به دست آیندگان است؛
آیندگانی ک ه ایبسا توانمندتر از ما باشند و بتوانند
آنچه را در کتاب پزشک پرواز و از زاویه دید راوی
بیان ش��ده ،بهتر از ما به گوش جهان برس��انند.
وقایعی چون ازخودگذش��تگیهای یک پزشک
ج��وان که میتوانس��ت برای پیش��رفت از ایران
خارج شود اما در دزفول ماند تا در مطب کوچک
خود ،بیماران را رایگان درمان کند .پزش��کی که
میتوانس��ت به خاطر خدماتش امتیازات زیادی
را تصاحب کند اما از همه آنها چش��م پوشید و
حتی درمان مجروحان جنگ را به بودن در کنار
خان��وادهاش ترجیح داد .ب��ا مطالعه این کتاب با
مثالهای بیش��ماری از جوانمردیهای جناب
دکتر خرسندیآشتیانی مواجه میشویم اما شاید
بزرگترین آنها که امروز گمشده کشور مااست
و میتواند سرمشقی بیبدیل برای همه باشد ،آن
اس��ت که پزش��ک پرواز خدمت را وظیفه خود-
یک بنده خدا -در قبال خداوند میداند.

توفان شده
زیر و رو کردهام ،دنیا را
برای دیدن خودم
سایه به سایه
کنم
دنبال می 	
تفکرم را
دنبال خودم میگردم
هیچکس مرا ندیده
دهم
هر آدرسی که می 	
غریب است برای مردم
مینشینم و زل میزنم به تو
به هم میریزم
باران چشمانم سر میزند
یاد تو
خاطرم را
ساکن یک حریم امن میکند
قلبممیایستد
درست جایی ایستاده
در حضور تو
خودش را مرور میکند
من بودم که دستم را
رها کردم از دستانت
من بودم که در غرور گم شدم
زمانه کمک کرد
تو نعمت دادی
من کفران کردم
رو برگرداندم
حاال فراموشی گرفتهام
که چه شد
نماندم پای عهدم با تو
شکسته آمدهام
برگشتمبه سمت تو
قبولممیکنی؟

برداشتی آزاد از ابوحمزه ثمالی

خبر

حجتاالسالم احمدی ،عضو شورای
عالی انقالب فرهنگی درگذشت

حجتاالس�لام احمد احمدی ،عضو شورای
عالی انقالب فرهنگی و رئیس سازمان مطالعه و
تدوین کتب علوم انس��انی دانشگاهها دعوت حق
را لبیک گفت .به گزارش فارس ،حجتاالس�لام
والمسلمین احمد احمدی پس از طی تحصیالت
مقدماتی ،به حوزه علمیه قم رفت و دروس تفسیر
و فلس��فه اسالمی را در س��طوح عالی نزد عالمه
طباطبایی و درس فقه و اصول را نزد اس��اتیدی
نظیر امام خمینی(ره) ،سیدحس��ین طباطبایی
بروجردی ،آیات عظام سلطانی ،مشکینی ،محقق
داماد و نجفی مرعش��ی تلمذ کرد .حجتاالسالم
احمدی همزمان دکترای فلسفه غرب را از دانشگاه
تهران اخذ کرد .وی از س��ال  1352عضو هیأت
علمی دانشگاه تهران بود و فلسفه اسالمی ،فلسفه
غرب و فلسفه تطبیقی را در مقطع دکترا تدریس
کرده است .همچنین ایشان که از سال  1360به
عنوان عضو شورای عالی انقالب فرهنگی فعالیت
داشت ،در کارنامه خود بنیانگذاری سازمان مطالعه
و تدوین کتب علوم انس��انی دانشگاهها (سمت)
را دارد و حدود  33س��ال مدیریت این س��ازمان
را برعه��ده داش��ت .از جمله آث��ار او میتوان به
کتابهای «بنالیههای شناخت»« ،مختارات من
نصوص الفلسفه االسالمیه»« ،نقد تفکر فلسفی
غرب»« ،تأمالت در فلس��فه اولی» و «تأس��یس
مابعدالطبیعه اخالق» اشاره کرد.
کتاب

روایت زنی که از چنگال بهائیت گریخت

«فریب» منتشر شد

رمان «فریب» ،داستان خودنوشت زنی است
که بر اثر مشکالت زندگیاش گرفتار تشکیالت
بهائیت ش��ده و خان��واده خود را نی��ز گرفتار
میکند .ب��ه گزارش فارس ،نویس��نده در این
کتاب ،هنرمندانه به تبیین ماهیت واقعی فرقه
ضاله بهائیت و تشکیالت مافیایی آن پرداخته و
ضمن روایت این داس��تان واقعی به شیوههای
فریبکارانه این شیادان اشاره میکند به طوری
که خواننده را آنچنان با قصه خود همراه میکند
که از خود میپرس��د این اتفاق چگونه حادث
شد؟ آلودگی و پلیدی غیرقابل تصور سران این
فرقه از موضوعات مهمی است که بخوبی مورد
دقت نظر و توجه نویسنده قرار گرفته است .این
رمان  320صفحهای نوشته مهناز رئوفی است
که در انتشارات عهد مانا منتشر شده است.

