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رویدادها
جواد اردکانی:

مدیری پیدا شود که تعریف کاملی
از سینمای دینی ارائه دهد

محمد احسانی مدیر شبکه یک سیما در بازدید
از پشت صحنه سریال فوقسری گفت :برنامه سال
تحویل همواره مهم بوده است و ما سعی کردیم که
به طور معمول همیشه از چهرهها در این ویژهبرنامه
نوروزی استفاده کنیم .وی افزود :مقدمات برنامه
انتخاب یک با اجرای سیدعلی ضیاء از هفته آینده
آغاز میش��ود و طرح ما در گروه اجتماعی شبکه
یک س��یما دعوت از میهمانان با نظر مخاطبان و
مردم اس��ت که سعی میکنیم در مجموع برنامه
قابل توجه��ی را ارائه دهیم .به گزارش تس��نیم،
مدیر ش��بکه یک سیما تصریح کرد :برنامه اتفاق
یک ،یک برنامه مش��ارکتی با مردم است که فکر
میکنم اگر از این برنامه اس��تقبال شود میتواند
خطمش��ی برنامههای دیگر ما را نیز در بر بگیرد.
وی افزود :سریال علیالبدل به کارگردانی سیروس
مقدم یک��ی از گزینههای س��ریال م��اه رمضان
شبکه سیما است .احسانی درباره انتخاب سریال
فوقسری برای پخش در ایام نوروز گفت :براساس
تعداد قسمتهای تولیدی این سریال و همچنین
کارگردان��ی موفق مهدی فخی��مزاده و محتوای
داستان این س��ریال انتخاب شد که داستان این
س��ریال به نوعی مناس��ب ایام فاطمیه نیز است.
مدیر شبکه یک سیما اضافه کرد :با سیروس مقدم
پس از ساخت سریال میکائیل مذاکراتی خواهیم
داشت و احتمال ساخت سری جدید پایتخت در
این شبکه وجود دارد.

نگارش سری سوم «ستایش»

امیرمحمد زند بازیگر س��ری دوم «ستایش»
از نگارش سری سوم این مجموعه توسط سعید
مطلبی خب��ر داد .به گزارش مهر ،امیرمحمد زند
گفت :سال گذشته سعید مطلبی نویسنده سریال
«ستایش» را دیدم و او اعالم کرد در حال نگارش
سری سوم این سریال پرمخاطب است .وی افزود:
به نظر میرسد مخاطبان حتی از خارج از کشور
نیز پیگیر این موضوع هس��تند که «س��تایش»
چگونه ادامه پیدا میکند .این بازیگر تاکید کرد:
من هم نمیدانم سری سوم به کجا خواهد رسید.
امیدوارم که نگارش بهخوبی انجام شود و من هم
در اولین فرصتی که پیش بیاید ،در خدمت پروژه
خواهم بود .مجموعه تلویزیونی «ستایش» کاری
از گروه فیلم و سریال شبکه سوم سیما است که
به کارگردانی س��عید سلطانی تا به حال  2سری
از آن ساخته شده است.

محمدپیرهادی

ساخت «ویالییها»

پیرهادی،تهیهکنندهفیلمسینمایی
«ویالییها» گفت :این فیلم هم با
حمایت بنیاد فاراب��ی وارد مراحل
تولید میش��ود .به گزارش تسنیم،
محمد پیرهادی ،تهیهکننده فیلم
«روباه»گف��ت :هنوز درباره پخش «روباه» برای اکران
نوروزی با هیچ شرکت پخشکنندهای مذاکره و هیچ
اقدامی هم نکردهایم .بهروز افخمی در سیوس��ومین
جش��نواره بینالمللی فیلم فجر ب��ا کارگردانی فیلم
«روباه» حضور پیدا کرد .این فیلم خوشس��اخت به
موضوع ترور ش��هدای هس��تهای میپردازد و در آن
بازیگرانی چ��ون بابک حمیدیان ،حمی��د گودرزی،
مرجان شیرمحمدی ،آرش مجیدی و جالل فاطمی
حضور دارند و محمد پیرهادی تهیهکنندگی این فیلم
را برعه��ده دارد .وی درباره فیلم «ویالییها» که قرار
است با کارگردانی منیر قیدی فیلمساز اولی ساخته
شود ،گفت :براس��اس اظهارات مدیر مرکز گسترش
سینمای مس��تند و تجربی ،فیلم اولیها باید پس از
اخذ پروانه ساخت از اداره نظارت و ارزشیابی سازمان
سینمایی ،برای تولید فیلم خود به فارابی مراجعه کنند.
دیدگاه کارگ��ردان برجس��ته س��ینما
معتقد اس��ت ش��بکه افق باید
متعلق به امروز باشد نه گذش��ته و افق تازهای را
پیش روی مخاطب قرار ده��د ،برای این کار هم
باید همه س��ختیها و مشکالت را تحمل کند و
پش��ت س��ر بگذارد .به گزارش مهر ،حاتمیکیا با
بیان اینکه جای ش��بکهای مانند اف��ق در صدا و
س��یما خالی بود ،اظهار کرد :البته آغازی سخت
هم در انتظار این ش��بکه اس��ت زیرا افق با دیگر
شبکهها تفاوتهای زیادی دارد و باید حرفهای
جدیدی برای گفتن داشته باشد ،احساس شخصی
من این اس��ت که «افق» ی��ک روایت فتح دیگر
است .وی افزود :دس��تاندرکاران شبکه افق باید
سختیهایی را به جان بخرند و همه مشکالت را
از پیش رو بردارند .این کارگردان س��ینما با بیان
اینکه شبکه افق نباید نقشه راه را گم کند ،تأکید
کرد :شبکههای تخصصی معموال به سمت عمومی
شدن پیش میروند ولی افق باید همین مسیری
را که در پیش گرفته دنبال کند بنابراین الزم است

از حاشیه تا متن درباره فیلم «حکایت عاشقی» احمد رمضانزاده

انتشار کتاب جدید حدادعادل
با نام «محض اطالع»

حلبچه بخشی از تاریخ ماست

بینالمللی و وتوی قطعنامههای سازمان ملل متحد
در محکومیت این جنایت توسط غربیها به مثابه
رسانههای لیبرالی میماند که به نمایش سینمایی
ای��ن جنایت حمله میکنند! قاب��ل توجه آنان که
تاریخ را نمیدانند .از سال  ۱۳۶۲بهصورت مستمر
حوزههای کردنش��ین عراق و ایران توس��ط ارتش
عراق مورد هجوم سالحهای شیمیایی قرار داشت.
اما بمباران حلبچه پرده تازه و بیرحمانهتری از این
سیاست است .بمباران حلبچه و نسلکشی بعث در
خالل عملیات والفجر ۱۰روی میدهد .رزمندگان
ایران��ی با یاری نیروهای ُکرد عراقی و نیز نیروهای
مجلس اعالی انقالب اس�لامی ع��راق به رهبری
آیتاهلل حکیم موفق میشوند در عمق خاک عراق
پیشروی کنند که در نتیجه
این عملیات ،برخی شهرهای
کردنشین از دست نیروهای
عراقی آزاد میش��ود .ش��هر
حلبچه یکی از این مناطق
اس��ت .متعاقب شکس��ت
سنگین ارتش عراق ،حلبچه
توس��ط دهها فروند جنگنده عراق��ی مورد هجوم
س��نگینی قرار میگیرد اما در این هجوم استفاده
گسترده از بمبهای ش��یمیایی است که جنایت
بیس��ابقهای میآفریند وهزاران زن و مرد ،کودک
و پیر و ج��وان حلبچهای قربانی ش��یمیاییباران
ارتش عراق میش��وند .در طول  ۲۴ساعت ،صدها
بمب شیمیایی بر فراز حلبچه و روستاهای مجاور
ریخت��ه میش��ود و م��ردم بیپناه و ه��ر موجود
زندهای در منطقه قربانی سیاس��ت س��رکوبگرانه
نیروهای عراقی میشوند .روزهای  ۱۶و  ۱۷مارس
 ۱۹۸۸برابر با  ۲۶و  ۲۷اس��فندماه  ۱۳۶۶روزهایی
فراموشناش��دنی در تاریخ جنگهای مدرن است.
حامدزمانی

«مرگ بر آمریکا  »۲را میخواند

جدیدتری��ن اثر حام��د زمانی با
عن��وان «مرگ ب��ر آمریکا  »2در
اختتامی��ه دومین جای��زه بزرگ
مرگ ب��ر آمریکا رونمایی خواهد
شد .حامد زمانی پیش از این اثر
«مرگ بر آمریکا» را با شعری از محمدمهدی سیار
در سال  92منتش��ر کرده بود .به گزارش تسنیم،
آیی��ن اختتامیه دومی��ن جایزه ب��زرگ «مرگ بر
آمریکا»  9اسفندماه در باغ موزه دفاع مقدس برگزار
میشود .براساس این گزارش ،دومین جایزه بزرگ
«مرگ بر آمریکا» با محوریت اس��تکبار ستیزی با
حمای��ت و همت خبرگزاری تس��نیم ،خبرگزاری
فارس ،س��ازمان هنری رس��انهای اوج ،شبکه نصر
تیوی ،حزباهلل سایبر و س��ازمان فضای مجازی
س��راج برگزار شده اس��ت .آثار ارسالی به دبیرخانه
جای��زه بزرگ مرگ بر آمری��کا در دو بخش اصلی
ش اصلی با محوریت
و جانبی بررس��ی شد که بخ 
عکس ،پوستر و کاریکاتور و در بخش جانبی شامل
مستند و کلیپ ،سرود ،مقاله ،وبالگ و نرمافزارها و
اپلیکشنهای موبایل است.

حلبچه قربانی شیمیاییباران نیروهای صدام شد.
آن هم در روزهایی که س��کوت مجامع بینالمللی
آزاردهندهتری��ن رخ��داد بینالمللی بود .ش��دت
بمبارانهای ش��یمیایی به حدی است که حداقل
 5هزار کش��ته وهزاران زخمی برجای میگذارد.
برخی تصاویر گرفتهشده توسط عکاسان ایرانی در
آن فاجعه هنوز و پس از ۲۶سال از واقعه گوشههای
تکاندهنده از وقایع را برای بیننده تداعی میکند.
کودکان جانسپرده بر دامن پدر و مادر ،رهگذران
افتاده در گوش��ه کوچهها و… قربانیان خش��ونت
س��ازمانیافته نیروهای صدام و نی��ز حامیان وی
هس��تند که با در اختیار گذاشتن مواد شیمیایی
زمینه این جنایت بزرگ علیه بشریت را مهیا کردند.
بیگمان به دلیل نوع کش��تار
مردم حلبچه ،وضعیت خاص
منطقه و تلفات سنگین مردم
منطق��ه ،بمباران ش��یمیایی
حلبچه یکی از غمانگیزترین و
دردناکترین برهههای جنگ
تحمیلی است .اینک سالهای
س��ال از این جنایت هولناک علیه بشریت گذشته
اس��ت .به جز کردستان عراق ،در تهران و گوشه و
کنار ایران نیز هر سال ،به مناسبت سالروز بمباران
شیمیایی حلبچه مراس��م و یادمانهای مختلفی
برگزار میش��ود .برای بزرگداشت یاد قربانیان این
نسلکشی تاکنون کتابها و مقاالت زیادی در ایران
منتشر شده است .حتی موسیقی هم به یاری این
همدلیها فراخوانده ش��ده و آثار ماندگاری توسط
برخی نخبگان موس��یقی ایران همچون کامکارها،
بر ماندگاری این تراژدی خونی��ن در دل و جان و
وجدانهای بیدار مدد رس��انده است اما متاسفانه
با وج��ود این همراهیهای با ارزش ،هنوز در میان

آثار پژوهش��ی و نیز کتابهای منتشرشده درباره
تاریخ جنگ ،اثر محققانه و جامعی درباره بمباران
شیمیایی حلبچه منتشر نشده است .سینمای ملی
ایران نیز در این س��الها به این نسلکشی کردی
هیچ واکنشی نشان نداد .حاال کارگردان کردتباری
که صداقتش در امر هن��رورزی جنبه اثباتی پیدا
کرده و مثل بهمن قبادی اهل شلنگ تخته انداختن
سیاس��ی هم نیس��ت با نگاهی به جذب مخاطب
کردزب��ان اثر قابلتاملی س��اخته اس��ت .حکایت
عاش��قی غیر از اشاره مستقیم به جنایات تاریخی
حلبچ��ه بحث پیوند مذاهب را پیش میکش��د و
نکته جالب اینجا است که از رسانههای زرد فرنگی
تا رسانههای زرد داخلی ،فیلم را مورد هجمههای
عجیب و غریب قرار میدهند ،گویا به نظر میرسد
دالربگیران داخلی و خارجی دلش��ان نمیخواست
زخم حلبچه در س��ینمای ایران سر باز کند .حاال
همین دالربگیران داخلی دائما این سوال را مطرح
میکنند که مثال بنیاد فارابی چند درصد در فیلم
مشارکت داشته اس��ت؟ آیا رسانهای پیدا شده در
این مدت این گزاره را مطرح کند که اشاره به پیوند
مذاهب در اس�لام در متن فیلم به زیباترین شکل
ممک��ن وجود دارد ،آن هم در قالب یک داس��تان
عاش��قانه گیرا .واقعا جای تقدیر دارد از آقایانی که
از س��اخت فیلم حمایت کردهان��د .اصال اگر 100
درصد فیلم را حمایت کردهاند ،کارسنجیدهای انجام
دادهاند .اتفاق مسرورکننده دیگری که درباره فیلم
افتاده این است که فیلم مورد اقبال وزارت فرهنگ
کردستان عراق افتاده اس��ت و در کردستان عراق
اکران خواهد شد .از این جهت بر کلیت اثر مهر ملی
الصاق میشود .در شرایط کنونی باید مرزهای مهر
را با سینما در خاورمیانه پشت سر گذاشت و فیلم
حکایت عاشقی قطعا چنین کارکردی دارد.

مهدی  فخیمزاده

نیکالسکیج

احمدرمضانزاده،کارگردان

سریال «علیالبدل» مقدم
یکی از گزینههای ماه رمضان

تازهها

عكس :فارس

یک كارگردان سینما با اشاره به اینکه در حوزه
سینمای دینی تعریف مشخصی نداریم ،بیان کرد
جشنواره فیلم دینی «رویش» باید استراتژیها و
اهداف بلندمدت خ��ود را تعیین کند .به گزارش
مه��ر ،ج��واد اردکانی کارگ��ردان س��ینما درباره
جشنواره رویش عنوان کرد :باید در حد جشنواره
از جشنوارهها توقع داشته باشیم .جشنواره رویش
در وهله اول باید خودش را آسیبشناس��ی کند.
اهداف کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدتی را در نظر
بگیرد و بگوید جشنواره برای دوره بیستم به کجا
میخواهد برسد .هدفگذاریها و استراتژیشان را
معلوم کنند که با جابهجایی مدیران این راه ادامه
پیدا کند .کارگردان «ش��ور ش��یرین» با انتقاد از
وضعیت تعریف عناوین و نظریهپردازی در حوزه
مفاهیم س��ینمایی اظهار کرد :تا به حال تعریف
درس��تی از عناوین ساختهشدهای مثل سینمای
دینی ،ارزشی و ملی نشده است .یکی از مشکالت
بزرگمان این اس��ت که عناوین فرهنگی معروف
زیادی داریم که توضیحی برایش��ان وجود ندارد
و برای مدی��ر و هنرمند و مخاطب هیچ تعریفی
موجود نیس��ت و هیچ ذهنیت مش��ترک قالبی
وجود ندارد ک��ه در مرحله تولید و نقد اثر بتواند
در مراح��ل مختلف به متر و معیار تبدیل ش��ود.
نداشتن تعریف اولین معضل ما است که فقط باعث
سوءاس��تفاده از این عناوین میشود و کار واقعی
صورت نمیگی��رد .اردکانی با بیان اینکه اگر یک
مدیر فرهنگی پیدا شود که نه تعریفی دو خطی
بلکه تعریفی کامل و جامع از سینمای دینی ارائه
دهد باید به او جایزه داد ،تصریح کرد :آیا سینمای
دینی موضوعش مسائل دینی است یا سازندگانش
افرادی دینی هستند یا سینمایی است که بهدنبال
ایجاد تاثیراتی است که مخاطب را دیندارتر کند
و در رفتار مخاطب تاثیرگذار باش��د .ممکن است
فیلمی دینی نباشد ،سازندهاش هم دینی نباشد
ولی تاثیر بس��یار زیادی در رفتارس��ازی بگذارد و
کامال در خدمت آموزهها و اهداف دین باش��د .ما
ناگهان میگوییم یکصد فیلم در سال تولید شده
که به  4فیلم عنوان س��ینمای دینی میدهیم .با
این حساب یعنی  96فیلم دیگر دینی نیست و اگر
دینی نیست باید به آنها چه عنوانی بدهیم؟

گ�روه فرهن�گ و هنر :جش��نواره س��ینمایی که
س��االنه در کش��ور ما برگزار میش��ود عنوان فجر
را یدک میکش��د و قطعا در مهمترین جش��نواره
سینمایی کشور ،باید بسته سینمای ملی با توجه
به سیاس��تهای کالن فرهنگی عرضه ش��ود .در
بسته سینمایی عرضه ش��ده ،بنا به سلیقهای که
در سالیان اخیرا به مخاطبان عالقهمند سینما حقنه
شده ،س��ینمای آپارتمانی پرسوناژ -دیالوگمحور
براساس س��نتهای تئاتری رنسانسی تقریبا بدل
به یک مد اساس��ی شده اس��ت .این مد بهصورتی
در سینمای ایران جا افتاده که برخی اهالی رسانه
و ت��وده مخاطبان ب��ه این قالب افی��ونزده عادت
کردهاند و دیگر زمینهای برای پذیرش س��ینمای
قصهمحوری که مرزها را درنوردد ،نیس��ت .در این
گذر مکاره مستقلهای جشنوارهای ،ساخت فیلم
غیرمستقلی که پروداکش��ن مقبولی داشته باشد
و موجب اعتالی مفاهیم ملی – میهنی ش��ود در
شرایط کنونی به سخره گرفته میشود .در شرایط
اس��فبار کنونی سینما باید صریح باشیم و بدانیم
با اتکا به سینمای مستقل ،مرزهای سینمای ملی
گم میشود و رنگ میبازد و سینمای ایران صورت
محفلی – جش��نوارهای بیش��تری به خود خواهد
گرفت .با اینکه در شرایط فعلی به بنیاد سینمایی
فارابی بابت حمایت از تولید بسیاری از آثار سینمای
ایران حمله میش��ود که چرا چند درصد به فالن
فیلم کمک شد ،سوالی که قابل طرح است این است
که چرا موضوع آثار حمایت ش��ده را از این دریچه
بررس��ی نمیکنیم که چند درصد آثار حمایتی به
توسعه و اعتالی سینما کمک کردهاند؟ اما از میان
همه آثاری که توسط بنیاد سینمایی فارابی حمایت
ش��دهاند فیلم حکایت عاش��قی احمد رمضانزاده
کارگردان س��ریال خاطرهانگیز آژانس دوس��تی از
میان آثار حمایت ش��ده قابلتر است .فیلمی است
که رویک��رد مل��ی دارد و موجب اعتالی آش��تی
منطقهای خواهد شد .در شرایط بحرانزده کنونی
در منطقه و با توجه به بحران عراق و سوریه ساخت
فیلم حکایت عاش��قی ضرورت ملی است و جبهه
رسانهای واپسگرایانهای که به قصد تخریب فیلم را
نشانه رفته اس��ت ،افقهای ترسیمشده فرامرزی و
ملی که در متن اثر وج��ود دارد را درک نمیکند.
حکایت عاشقی فیلمی ملی با افقی بینالمللی است،
آینه تمامنمای روشنی از جنایات دولتهای غربی
که جنایتکار قرن بیستمی را کامال تجهیز کردند
تا هولوکاست حلبچه اتفاق افتد .نخستین پرسش
قابلط��رح با رس��انههای مهاجم ک��ه بیمحابا به
سازندگانش یورش بردند این است که آیا سینمای
ملی ایران باید درمقابل جنایت بزرگ قرن بیستمی
صدام همچنان س��کوت کند؟ آیا رسانههای نادان
نمیدانند بمباران شیمیایی شهر کردنشین حلبچه
در استان سلیمانیه در شمال عراق شایسته عنوان
یکی از غمانگیزتری��ن و دردناکترین رویدادهای
جنگ ای��ران و عراق اس��ت؟این جنایت توس��ط
سالحهای کش��تار جمعی و همچنین سالحهای
شیمیایی دستاورد انسان متمدن دوره مدرنیته در
اروپا و آمریکا به وقوع پیوسته است .سکوت مجامع

وطن امروز

«فوقسری» برای مخاطب عام

مهدی فخیمزاده ،کارگردان سریال
«فوقس��ری» در جمع خبرنگاران
گفت :این س��ریال قرار است در 12
قس��مت برای پخش در ایام نوروز
تولید شود که بیش از  10قسمت
آن تصویربرداری ش��ده اس��ت .به گزارش تس��نیم،
وی اف��زود :در حال حاضر در ش��هرک دفاع مقدس و
لوکیش��ن زندان ق��رار داریم و س��کانسهای مالقات
حضوری مجید باستان و دانیال شخصیتهای اصلی
سریال را تصویربرداری میکنیم .فخیمزاده اضافه کرد:
تصویربرداری سریال «فوقسری» تا  2هفته آینده به
پایان میرس��د و آن را برای پخش در ایام نوروز آماده
میکنیم .کارگردان سریال «فوقسری» افزود :در خود
قصه لحظاتی وج��ود دارد که موقعیتهای طنزی را
ایجاد میکند .قصه س��ریال جدی اس��ت اما در خود
داستان ش��اهد صحنههای کمدی خواهیم بود .فیلم
و سریال میس��ازم تا مخاطب عام با آن ارتباط برقرار
کند یعنی کاری انجام میدهم و سریالی میسازم که
مخاطب عام از آن لذت ببرد و امیدوارم با ساخت سریال
فوقسری مخاطب همواره با آن ارتباط برقرار کند.

نظر ابراهیم حاتمیکیا درباره شبکه افق

افق ،یک روایت فتح دیگر است

اهداف پیشبینی شده را در
نظ��ر آورد و آنه��ا را محقق
کن��د .حاتمیکی��ا ادامه داد:
مش��کلی که هم��واره وجود
دارد ،گرای��ش ب��ه س��مت
عوامپسندی است به همین
دلیل شبکه افق باید حرفهایی را بزند که تاکنون
زده نش��ده و مسیر تخصصی و البته ناهموار خود
را ره��ا نکند .افق در حقیقت باید راهی را باز کند
ک��ه آرمانه��ا و ارزشهایی که از ابت��دا به دنبال
آن بودیم ،از آن مس��یر محقق ش��ود و این مهم
زمانبر خواهد ب��ود .خالق فیلم «چ» عنوان کرد:
ورشکس��تگان عرصه فیلم و سینما نباید در افق
جمع ش��وند و باز هم همان تجربههای گذشته را
تکرار کنند بلکه نیازمند تازهنفسهایی هستیم که

حرفهای جدید برای گفتن
داشته باش��ند .وی گفت :به
دیگر س��خن شبکه افق باید
به س��طحی از برنامهس��ازی
متف��اوت با دیگر ش��بکهها
برس��د که اگر آرم شبکه هم
حذف شود مخاطبان دریابند این شبکه را انتخاب
کردهاند .حاتمیکیا با بیان اینکه این ش��بکه باید
کاراکتر و شخصیت خودش را در میان مجموعه
صدا و سیما پیدا کند ،یادآور شد :پروژههای بزرگ
و س��نگین نباید تاثیر خود را روی این شبکه هم
بگذارد .وی بیان کرد :جلوهگری در مقابل شبکهها
و رسانههای مهم دنیا میتواند راهی برای سقوط
اهداف از پیش تعیین ش��ده شبکه افق باشد .به
تعبیر من ،افق باید همان چفیهای باشد که زخمی

به اولیور استون پیوست

نیکالس کیج به پروژه جدید اولیور
استون که درباره شخصیت ادوارد
اسنودن است ،پیوست .به گزارش
مهر به نقل از ورایتی ،نیکالس کیج
به گروه بازیگران فیلم «اسنودن»
پیوس��ت که اولیور استون در حال ساخت آن است.
کی��ج در این فیلم در نقش یکی از مقامات رس��می
امنیتی سابق آمریکا بازی میکند .فیلمبرداری این
فیل��م هماکنون در مونیخ در حال انجام اس��ت و در
نقاط مختلف جهان تا نیمه ماه مهساخت فیلم ادامه
خواهد داش��ت .جوزف گوردون-لوی در نقش اصلی
این فیلم بازی میکند .کمپانی اس��تون سال پیش
امتی��از دو کتاب «دوران اختاپوس» رمانی از آناتولی
کوچرنا ،وکیل روسی اسنودن و کتاب «پروندههای
اس��نودن» نوش��ته لوک هاردینگ را خرید تا بتواند
داستان این فیلم را با اقتباس از آنها بسازد .اسنودن
بهعنوان تحتتعقیبترین مرد دنیا شناخته میشود.
او از سال  2013و بهدنبال افشای فایلهایی از دولت
آمریکا که نشاندهنده جاسوسی این کشور بود ،تحت
تعقیب قرار گرفت و سرانجام پناهنده روسیه شد.
را میبست ،سایه بر سر سپاهیان اسالم میگسترد
و بهواقع نشانه رزمندگان ایرانی بود .حاتمیکیا با
بیان اینکه هنر به معن��ای افزودن مفاهیم تازه و
بدیع اس��ت به آنچه تاکنون وجود داشته ،تصریح
کرد :ساختارشکنی یکی از ابزارهای مورد نیاز در
حوزه رسانه و فیلمس��ازی است و این مهم ،ورود
انسانهای تازهنفس را میطلبد .کارگردان «آژانس
شیش��های» ادامه داد :شبکه افق باید حرف نسل
امروز و آنچه نیاز جامعه اس��ت را بگوید ،مصادیق
انقالبی امروز را معرفی و دغدغههای اس�لامی و
انقالب��ی را مطرح کند نه اینکه فقط در گذش��ته
بماند و توصیف آنچه قب�لا بوده را انجام دهد .در
واق��ع باید تعریف جدید از فرهنگ انقالب و دفاع
مقدس را از زبان افق بش��نویم .وی با بیان اینکه
عافیتطلبی نقطه پایان هر ش��بکه و رس��انهای
خواهد بود که به دنبال اهداف انقالبی است ،یادآور
شد« :افق» باید متعلق به امروز باشد نه گذشته،
انسانهای ارزشی دیروز باید رصد شوند که امروز
چه میکنند و کجا هستند و چرا کناره گرفتهاند.

شماره 13 1546

اثر جدی��د غالمعلی حدادع��ادل در حوزه
تاریخ که نخستین کتاب منتشرشده «انتشارات
فراوا (انتشارات فرهنگ ایران و اسالم)» است
از نیم��ه اس��فندماه در اختی��ار تاریخپژوهان
و س��ایر عالقهمندان به تاریخ ق��رار میگیرد.
به گ��زارش مهر ،این کت��اب  ۲۲۷صفحهای،
تحلیلی بر جلد هفتم یادداشتهای امیراسداهلل
علم اس��ت .این کتاب درواقع به لحاظ زمانی
اولین دفتر خاطرات وی اس��ت که وقایع اول
اردیبهش��ت  ۱۳۴۶ت��ا  ۲۱بهم��ن  ۱۳۴۷را
دربر میگی��رد .غالمعلی حدادع��ادل معتقد
اس��ت یادداشتهای َعلَم که بیش از  20سال
از آغاز انتش��ارش میگذرد ،به نحو قابلقبولی
موردتوجه قرار نگرفته و قابلیت بررس��یهای
تاریخی و دانشگاهی بسیاری دارد که میتواند
در رش��تههای تاریخ و علومسیاس��ی موضوع
بررس��ی انواع پایاننامههای کارشناسی ارشد
قرار بگیرد .در این کتاب پس از پیش��گفتار و
مقدمه ،طرح کلی محتویات یادداشتهای علم
ارائه ش��ده و در سرفصلهایی مجزا با انتخاب
بخشهایی کوتاه از کتاب ،به بیان خاطراتی از
انتخابات ریاستجمهوری آمریکا که در سال
 ۱۹۶۸انجام شده و در آن نیکسون پیروز شده
بود ،پرداخته است .همچنین جنگ ششروزه
اعراب و اسرائیل نیز در این کتاب مورد واکاوی
قرار گرفته است.

کتاب «فرهنگ انقالب اسالمی»
در عراق منتشر شد

کتاب «ثقاهه الثوره االس�لامیه» به همت
رایزن��ی فرهنگی جمهوری اس�لامی ایران در
کش��ور عراق منتشر ش��د .به گزارش تسنیم،
بررسی مفهوم فرهنگ در مقوله انقالب اسالمی
و تبیین نظریات و دیدگاههای اندیش��مندان
درباره گفتمان فرهنگی انقالب اسالمی ایران
از جمله مطالب ارائه شده در این کتاب است.
نقش امام خمینی (ره) در فرهنگسازی انقالب
اسالمی ،بررسی ارکان فرهنگ انقالب اسالمی
و اس��تقرار و نهادین��ه ش��دن فرهنگ انقالب
اس�لامی بخشهای دیگری از ای��ن کتاب را
تشکیلمیدهد.

استقبال از رمان «شیار »۱۴۳

پرداختن به دفاعمقدس ،تبعات جنگ و آثار
آن یکی از موضوعات پرمخاطب در سالهای
اخیر بوده است .به گزارش تسنیم ،نرگس آبیار
از جمله نویسندگان و هنرمندانی است که در
سالهای اخیر موضوع آثار خود را در این رابطه
انتخاب کرده اس��ت .وی ب��ا همین دغدغه به
سراغ سوژهای بسیار پرکشش و خواندنی رفته
است و سعی کرده بخشی از مظلومیت مردم
کشورمان بویژه مادران شهدا را به تصویر کشد.
او که در مقام یک نویسنده تاکنون بیش از 30
کتاب را منتش��ر کرده ،این بار و در آخرین اثر
خود داس��تان یک مادر شهید را محور اصلی
کتاب خود قرار داده است .مادری به نام «اختر
نیازپور» که بیش از  15سال در حالی که رادیو
به کمر بسته بوده ،منتظر رسیدن خبری از تنها
پس��رش محمدجعفر رضایی بوده است .رمان
«شیار  »143داستان این مادر است.

سرقت هنری نتانیاهو
برای کمپین انتخاباتی

یک گروه هنری اردن��ی بنیامین نتانیاهو،
نخس��توزیر اس��رائیل ک��ه این روزه��ا برای
انتخابات آتی این رژیم آماده میش��ود را متهم
به س��رقت آهنگی از این گروه و استفاده از آن
در کمپینهای انتخاباتی کرد .به گزارش فارس،
شحاده ،عضو گروه «ترابیه» عنوان کرد چندی
پیش بهصورت ناگهانی با ویدئویی مواجه شده
که ش��امل تبلیغات انتخاباتی نتانیاهو و حزب
لیکود رژیم صهیونیس��تی بوده که در آن اثری
ب��ه نام «تران��ه غربت» متعلق به ای��ن گروه را
س��رقت کردهاند .این ترانه دزدیدهشده توسط
تیم تبلیغاتی کمپین انتخاباتی نتانیاهو در سال
 2011در آلبومی به نام «باالتر از حصار» تولید
ش��ده و ویدئو کلیپ آن در سال  2012تولید
شده است .بنابر گزارش پایگاه خبری الجزیره،
ای��ن گروه هنری اردنی قصد دارد حزب لیکود
و بنیامین نتانیاهو را تحت تعقیب قضایی قرار
دهد و خواس��تار توقف فوری انتش��ار کلیپ و
ح��ذف آن از اینترنت ش��ود اما با توجه به نیاز
برای سرعت عمل الزم برای این کار که مستلزم
شکایت به دادگاههای رژیم صهیونیستی و در
نهایت تایید این رژیم است ،این گروه تصمیم
گرفته اقدام احتیاطی را با کمک گرفتن از یک
وکیل فلسطینی ساکن سرزمینهای اشغالی
انجام دهد.

