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اخبار

«رهبر احیاگر»؛ بیداری اسالمی با
تمرکز بر اندیشههای رهبر انقالب

مهرداداسکویی،مستندساز:

بحث داعش در حوزه مستند
جدی گرفته شود

مهرداد اسکویی گفت :بحث مستندسازی
در ارتباط ب��ا داعش را باید جدی بگیریم .از
طرفی دقت داش��ته باش��یم درباره شیعیان
و معرف��ی آنها مس��تند تاملبرانگیزی برای
مخاطب بینالمللی س��اخته نشده است .به
گ��زارش ف��ارس ،این مستندس��از و مدرس
در ارتباط با س��اخت مس��تند استراتژیک و
نی��از آن در ش��رایط کنونی گف��ت :به نظرم
بح��ث داعش ب��ا اتفاقهایی که توس��ط این
گروهک درحال رخ دادن اس��ت بسیار مهم
اس��ت و باید جدی گرفته ش��ود .در منطقه
اتفاقهایی از این دست باید با نگاه تیزبینانه
مستندس��از دنبال ش��ود .البته باید شرایط
به لحاظ تقس��یمبندی بودج��ه و همچنین
پیش��نهادهایی که به فیلمس��از میشود به
صورت نهادینه انجام شود .اسکویی در ادامه
با بیان ای��ن مطلب که بهتر اس��ت به جای
س��اخت آثاری که مخاطبان��ش فقط وطنی
باش��ند کمی هم ب��ه مخاطب��ان بینالمللی
و فرامنطق��های بیندیش��یم ،گفت :همچنان
باید دقت کرد فیلمسازانی که در این عرصه
فعالیت میکنن��د باید ویژگیهایی داش��ته
باشند که تسلط بر زبان و آمادگی جسمانی
مناس��ب ،تصمیمگیری در لحظه و کمترین
زمان ممکن از جمله این ویژگیهاست.
به مناسبت کودتای  ۲۸مرداد

نگاهی بر «آمریکا» از منظر
رهبر معظم انقالب اسالمی

کتاب «آمریکا» در نگاه رهبر معظم انقالب
اسالمی شامل  8فصل دربردارنده سیاستها
و اه��داف آمریکا از منظر رهبر معظم انقالب،
کتابی اس��ت ک��ه میت��وان با آن ب��ه عمق
عمیقتری از سیاس��تهای ش��یطان بزرگ
دست یافت .ب ه گزارش تسنیم ،عناوین اصلی
این کتاب شامل «جامعه آمریکا»« ،آمریکا و
استکبار»« ،آمریکا و حقوق بشر»« ،آمریکا و
تروریسم»« ،آمریکا و سایر ملتها»« ،آمریکا
و جهان استکبار»« ،آمریکا و ایران» و «آینده
آمریکا» است.

با حضور خانواده شهدا« ،مزار شریف»
اول شهریور رونمایی میشود

مراس��م رونمایی از فیلم سینمایی «مزار
شریف» به کارگردانی حسن برزیده یکشنبه
اول شهریور ساعت ۲۱:۳۰در سینما استقالل
برگزار میش��ود .به گزارش تسنیم ،در آیین
رونمایی از فیلم س��ینمایی «مزار شریف» از
خانواده ش��هدای دیپلمات تقدی��ر و تجلیل
میش��ود همچنین محس��ن مومنی شریف
رئیس محترم حوزه هنری ،محمد حمزهزاده
مدیرعامل محترم س��ازمان توسعه سینمایی
سوره ،حس��ن برزیده کارگردان فیلم و سایر
عوامل فیلم س��خنرانی میکنن��د .فیلم مزار
ش��ریف داستان کش��تار دیپلماتهای ایرانی
در کنس��ولگری ایران در ش��هر مزار ش��ریف
افغانستان است؛ هجوم نیروهای طالبان منجر
به ش��هادت  10تن از کارکنان کنس��ولگری
ایران شد.

رویدادها

گزارش بازدید از لوکیشن فیلم «محمد رسولاهلل(ص)» و نشست خبری عوامل فیلم با رسانهها

فاطمه گودرزی در آستانه روز جهانی مسجد:

ستارهای بدرخشید و ماه مجلس شد

مرتضی اسماعیلدوس�ت :نورباران اس��ت از روشنی
آفتاب جمال محمد .دل سوی تابناکی نگاهش در هر
گوش��ه از این خاک کهربایی دارد و روزنی از گستره
رحمتش را در میان چش��مهای آرزو میجوید .دیگر
وقتی به  55کیلومتری شهر قم و در آستانه جادهای
خاکی میرسی ،نام روستای ناشناس «الهیار» برایت
آشنا میشود ،چرا که در حدود  5کیلومتر با شهرکی
فاصله داری که نام عزیزترین مرد دورانها آراستهاش
ساخته است .مسؤول تدارکات پروژه شاید به واسطه
قصور صورت یافته در برنامه بازدید از شهرک پیامبر
اعظم(ص) و البته با توجه به پاکی احوالش در مسیر
ط��ی ش��ده از تهران تا مح��ل پروژه فیل��م «محمد
رسولاهلل(ص)» ،همه دانستهها و ندانستههایش را با
من تقس��یم میکند .رنج معضالت عزیمت با اولین
تابلوی نشس��ته در س��کوت کوههای روستا تسکین
مییابد ،وقتی تابلوی کوچک��ی تو را به نام زیباییها
دعوت میکند .تپههایی که  3سال نظارهگر نور بود و
دوربین و صدا و ش��بها ب��ا کات گفتن کارگردان در
تاریکی محض بیابان به خواب میرفت .کوهها سخن از
احوالی غریب داش��تند ،همان کوههایی که مجیدی
میگفت همه را طی این سالهای ساخت فیلم پیموده
است و تنهاییهای بس��یاری برای تمرکز و توجه به
طراحی اجرا در اتاقی همجوار با آنها برای خود ساخته
اس��ت .آقای ش��اهوردی ،هماهنگکننده بازدید در
صندلی کنارم نقش��ه ش��هرک را برایم به میز توجه
میکش��د؛ اولین مسیر پیش رو «بصرا» است ،سمت
چپ ما مدینه و در سمت راست مکهای قرار دارد که
بخش مهمی از لوکیشن فیلم را در بر میگیرد و جایی
اس��ت که خ��ودروی بیرمقمان به س��متش تمایل
مییابد .با گذر از مراحل عبور نگهبانی به لوکیش��ن
عظیمی میرس��یم که ه��ر گوش��هاش ،هنرپردازی
خالقان��های منعکس اس��ت .پنجرههای��ی متفاوت،
نخلهای��ی مقاوم و خانههای کاهگلی تو را به فضایی
متفاوت از همیش��ه میب��رد و وقتی به اوج تماش��ا
میرس��ی که همه نگاهت ،دکور برافراشته خانه خدا
میش��ود که مقیاس��ی هماندازه خانه حقیقی دارد و
اولین کس��ی که در مجاورت خانه میبینم ،س��ازنده
صاحبنام اثر ،مجید مجیدی است که لحظاتی با او به
گفتوگو میپردازم و کمی آن سوتر بیژن میرباقری
نفر دوم پروژه به دنبال هماهنگی با دستیارها و عوامل
اجرایی برنامه در تکاپو و اضطراب به س��ر میبرد .با او
خوشوبش��ی میکن��م و ق��ول و ق��رار گفتوگویی
اختصاصی میگذارم .دیگر در هر گوشهای میتوانی به
یکی از نقشآفرینان بزرگترین پروژه جهان اس�لام
برس��ی .از ابوطالب تا حمزه که میگوید مرا با آنتونی
کوئین فیلم «الرس��اله» مقایسه نکنید .به محمدرضا
صابری ،مدیرعامل شرکت «نور تابان» و سرمایهگذار
اصلی اثر و پخشکننده فیلم «محمد رسولاهلل(ص)»
میرسم .او از زحمات «وطن امروز» برای پوشش اخبار
این فیلم تقدیر میکند .دیگر شب نگاهش را به رخسار
همه نشانده است و این بار برخالف فیلم ،هیچ نوری
روشنایی نمیبخشد .تا زمان رسیدن نور و آماده شدن
صحنه برای نشست عمومی ،با عوامل فیلم به گفتوگو
میپردازم .باالخره با تاخیر بسیار و با رسیدن نور امید،
جلسه پرسش و پاس��خ کارگردان با اصحاب رسانهها
برگزار میشود اما این بار به جای نور ،صدا غایب جلسه
اس��ت! گفتوگوها بر کاغذ نوش��ته ش��ده و به پاسخ
مجیدی میرس��د .اجرای برنامه را «حسین معززی
نیا»ی آش��نا به عهده دارد که مسؤول رسانهای فیلم
«محم��د رس��ولاهلل(ص)» و به عبارت��ی دیگر طبق
گفتههای خودش ،مسؤول سایت فیلم است! مجیدی
در ابتدای نشست فرصت را غنیمت دانسته و از همه
عوام��ل فیلم که در این مدت همراه و همصدا با ترنم
عشق به این مهم رسیدند ،تقدیر و از محمد سرافراز،
رئیس رس��انه ملی برای فرصت فراهم ش��ده تشکر
میکند .گفتههای مجیدی براساس پخش زنده مراسم
از شبکه خبر مطرح شد ،چرا که برای اولین بار نشست
خبری فیلمی بدین شکل از تلویزیون پخش میشود.
مجیدی از عالق��هاش برای اجرای این برنامه در کنار
حرم هش��تمین مراد آرزومندان سخن گفت و اینکه
عدم همکاری برخی مس��ؤوالن موجب ش��د تا این
همج��واری با حریم ام��ن امام رضا(ع) ش��کل نیابد!
کارگردان فیلم عظیم محمد رسولاهلل(ص) به دالیل
ساخت این اثر گرانقدر اشاره داشت و گفت :حدود 9
س��ال پیش مرا به جش��نوارهای در دانمارک دعوت
کردند و میخواستند برایم بزرگداشت بگیرند .همان
روزه��ا ماجرای توهین به س��احت مقدس پیامبر در
رسانههای دانمارک پیش آمد و این مساله باعث شد

دیدن یک مسجد زیبا میتواند
ب شدن باشد
تلنگری برای خو 

عكسها :ابراهیمحیدری،وطنامروز

رایزن فرهنگ��ی ای��ران در لبنان گفت:
کتاب «رهبر احیاگر» ،نوش��ته ش��یخ نعیم
قاس��م ،نش��اندهنده نی��از فع��االن عرصه
سیاست و جهاد و مبارزه و بیداری اسالمی
به تجربه انقالب اس�لامی ،گفتمان انقالب
و اندیش��ههای رهب��ر معظم انقالب اس��ت.
بهگزارش تس��نیم ،در مراس��م رونمایی از
کتاب «رهبر احیاگر» ترجمه کتاب «الولی
الم َجدد» تألیف ش��یخ نعیم قاس��م ،معاون
ُ
دبی��رکل حزباهلل لبنان ک��ه در خبرگزاری
تسنیم برگزار شد ،محمدمهدی شریعتمدار،
رایزن فرهنگ��ی ایران در لبن��ان درباره اثر
یادش��ده گفت :این کتاب نشاندهنده نیاز
فعاالن عرصه سیاس��ت و جه��اد و مبارزه و
بیداری اس�لامی به تجربه انقالب اسالمی،
گفتمان انقالب و اندیش��ههای رهبر معظم
انقالب است بنابراین از این حیث باید مورد
توجه واقع و خود زمینهای برای تالشهای
بیش��تر در این عرصه ش��ود بویژه اینکه در
س��الهای اخی��ر بیداری اس�لامی ف��راز و
فرودهای متعددی داش��ته اس��ت و نیاز به
توجه به بیان��ات رهبر معظم انقالب در این
زمینه احساس میشود ،این در حالی است
که کار انجام شده در این رابطه کم است.

وطن امروز

من در آن جش��نواره شرکت نکنم .آن روزها با خودم جه��ان ارائه دادهاند ،فکر میکنم نگاه ما در این فیلم
گفتم چطور میتوانم در کشوری تجلیل شوم که به برای مردم جهان جالب توجه باشد .مثال ما از قشرهای
باورها و اعتقاداتم توهین کرده اس��ت .من نامهای به مختل��ف مردم آلمان دعوت کردیم و فیلم را دیدند و
رئیس وقت آن جش��نواره نوش��تم و به آن جشنواره واکنشه��ای خوبی داش��تند .به نظ��رم این فیلم در
نرفتم ولی از همان موقع ذهنم مشغول این موضوع بود جش��نواره مونترال هم بازتاب خوبی خواهد داشت و
که چرا ما در کش��ور خودمان و در تمام این س��الها امی��دوارم من و چند ت��ن از همکارانم که به مونترال
کاری برای پیامبر اسالم نکردهایم و منتظر ماندهایم تا میرویم س��فیران خوبی برای همه کسانی باشیم که
آنها حرکتی داشته باشند و سپس جواب آنها را بدهیم .برای این فیلم زحمت کش��یدند .مجیدی سپس در
کارگردان شاعرانههایی چون «رنگ خدا» در نقد این پاسخ به اعتراضهای رخ داده توسط االزهر عنوان کرد:
جریان ادامه داد :ما همیشه واکنشی عمل کردهایم و فیلم «محمد رس��ولاهلل(ص)» ب��رای وفاق در جهان
اتفاقا آنها هم واکنشهای ما را در رسانههایشان نشان اسالم ساخته شده و به همین دلیل هم مقطعی از سن
داده و از آن به عنوان ترویج خشونت نام بردهاند .آنها پیامبر اسالم انتخاب شد که اختالفی در جهان اسالم
احساسات پاک میلیونها آدمی را که به مقدساتشان ایجاد نش��ود .کارگردان فیلم «بید مجنون» س��پس
توهین ش��ده و احیانا به پرچم آتشزدنی منجر شده اشارهای به لوکیشن فیلم داشت و به دستاوردهای مهم
است به خشونت تعبیر کردهاند! همه این مسائل باعث ساخت ش��هرک پيامبر اعظم (ص) پرداخت و گفت:
ش��د با خودم بگویم بای��د کاری انجام ده��م و ابعاد برای ساخت شهرکی اینچنینی پیش از اینها باید اقدام
رحمانی اسالم را به تصویر بکشم .او در ادامه با محکوم میشد و حاال وجود چنین شهرکی یک دستاورد مهم
کردن وقایع غیرانسانی رخ داده در منطقه افزود :دنیای برای س��ینمای ایران اس��ت و فیلمس��ازان دیگری
غرب قرائتی زشت از اسالم ارائه کرده و این در حالی میتوانن��د آثاری بزرگ در اینجا بس��ازند .همچنین
اس��ت که متاسفانه کشتارهای س��وریه ،یمن ،عراق ،میتوان بعد از نمایش فیلم ،ش��هرک را برای بازدید
افغانس��تان و دیگر مناطق درگیر ب��ا دالرهای برخی عموم در نظر گرفت .وی در پاسخ به سوال نشریهای
کشورهای اسالمی رخ میدهد .وی اضافه کرد :بخشی درباره بازگشت سرمایه فیلم تصریح کرد :این فیلم نه
از این اتفاقات تبعات این است که ما در حوزه فرهنگی از جنس شعار است و نه از جنسی که به دنبال گیشه
ضعیف عمل کرده و اس�لام واقعی را ب��ا زبان هنر و باش��د و ضمنا ب��رای معرف��ی چهره پیامبر اس�لام
فرهنگ به جهان نش��ان ندادهایم .در حوزه س��ینما نمیتوانیم قیمتی بگذاریم .مجیدی سپس به تبلیغات
فیلمهای زیادی درباره پیامبران ادیان مختلف داریم محیط��ی فیلم اش��اره کرد و گف��ت :در وهل��ه اول
ولی درباره پیامبر اسالم فقط  2فیلم در جهان داریم میخواهم عنوان کنم که تعامل خوبی بین س��ازمان
زیباسازی و سازمان فرهنگی -
که یک��ی از آنه��ا «الرس��اله»
مصطفی عقاد اس��ت و دیگری مجیدی :دی�ن ،امری کاملا فطری هنری شهرداری تهران و بخش
اثری از سینمای ایران که همین اس�ت .اینگونه نیست که خارجیها تبلیغ��ات فیل��م «محم��د
فیلم «محمد رسولاهلل (ص)» بیدین باشند و با دین نسبتی نداشته رسولاهلل(ص)» ایجاد شد که جا
است .کارگردان مطرح سینمای باش�ند .خداوند گرایش به دین را در دارد از آقای قالیباف ،ش��هردار
ای��ران ک��ه در کارنام��هاش فطرت همه انسانها گذاشته و وقتی تهران و دیگر مسؤوالن این نهاد
کاندیدات��وری در بخش نهایی با زبان فطرت صحبت میکنیم همه با تشکر کنم اما در پاسخ به سوال
انجام ش��ده باید بگویم یکی از
اس��کار را ب��ا فیل��م «بچههای آن ارتباط برقرار میکنند
دالیلی که باعث ش��د تصمیم
آسمان» دارد ،در ادامه نشست و
در پاسخ به سوال یکی از رسانههای حاضر به تغییرات بگیرم نام هیچیک از عوامل در پوس��ترهای تبلیغاتی
رخ داده در نسخه فعلی فیلم اشاره کرد و توضیح داد :دیده نشود این بود که تک تک فریمهای عکس مانند
براساس تدوین اولیه ما  5ساعت فیلم داشتیم اما در تابلوهای نقاش��ی است و با نوش��تن نام عوامل روی
دورههای مختلف و براساس بازخوردهایی که گرفتیم پوسترهای تبلیغاتی ،زیبایی تصویر گرفته میشد ،از
در نهایت در تدوینهای مختلف زمان فیلم تغییر کرد همی��ن رو تصمیم گرفتم نام هیچ ی��ک از عوامل بر
و در آخرین تغییرات نس��بت به نسخهای که برخی تبلیغات نباشد تا چشمانداز زیباتری از عکسهای این
عزیزان سال گذشته دیدهاند  18دقیقه از فیلم درآمده فیلم به مردم نش��ان داده شود .ضمن اینکه عالقهای
است و در حال حاضر زمان فیلم  2ساعت و  58دقیقه نداشتم نام خودم هم بر این پوسترها و عکسها باشد،
اس��ت .مجی��دی در تکمیل این پرس��ش ،نوید ارائه چرا که سوژه اثر مهمتر از نام کارگردان است .در ادامه
سریالی  8قسمتی از زمانهای فیلمبرداری شده فیلم مینا ساداتی ،لیالی این شبهای مخاطبان تلویزیونی
داد که این مساله پس از اکرانهای داخلی و بینالمللی و آمن��ه فیلم «محمد رس��ولاهلل(ص)» هم به جمع
فیل��م رخنمایی خواهد کرد .کارگ��ردان فیلم محمد عوامل اضافه شد و در اولین ردیف صندلیها و در میان
رسولاهلل(ص) ،اکران سینمایی این فیلم را در داخل حضار نشست .کارگردان فیلم «محمد رسولاهلل(ص)»
کشور فرصت خوبی برای بازخورد اثر بین مردم دانست که عنوان فیلمساز برجسته جهان اسالم در اجالس
و به جش��نواره پیش روی مونترال اشاره کرد و تاثیر رادیو و تلویزیونهای اس�لامی یافته اس��ت ،به نقش
نمایش فیلم برای تماشاگران خارجی را مثبت دانست برجس��ته نقشآفرینان پروژه پرداخت و با اش��اره به
و افزود :دین ،امری کامال فطری است .اینگونه نیست ظرفیتهای باالی سینمای ایران باز هم از عواملی که
که خارجیها بیدین باشند و با دین نسبتی نداشته موجب س��اخت فیلم شدند و بویژه از محمد صابری،
باش��ند .خداون��د گرایش به دی��ن را در فطرت همه مدیر ش��رکت نورتابان تشکر کرد و این پخشکننده
انس��انها گذاش��ته و وقتی با زب��ان فطرت صحبت قدیمی س��ینمای ایران را به صحن گفتوگو دعوت
میکنیم هم��ه با آن ارتباط برقرار میکنند .مجیدی کرد .محمدرضا صابری در این نشست توضیحاتی را
تاکید کرد :با وجود قرائتهای غلطی که از اسالم در که پیش از این در پاس��خ به س��واالتم درباره آمادگی
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سینمای ایران برای اکرانی شایسته از این فیلم خاص
ارائه کرده بود ،در گفتوگوی عمومی با رس��انهها نیز
تکرار کرد که  45سالن سینما در تهران و  98سالن در
شهرس��تان به اکران اولیه فیلم در روز چهارشنبه 4
شهریورماه خواهند پرداخت .صابری تاکید کرد :یکی از
دغدغههای سینمای ایران هنگام تولید فیلم «محمد
رسولاهلل(ص)» این بود که شاید با تولید این فیلم روند
ساخت فیلمهای دیگر در کشور دچار مشکل شود اما
خوشبختانه نه تنها تولید این فیلم سایر تولیدات ایران
را دچار مشکل نکرد بلکه شاهد آوردههای بسیاری در
س��ینمای ایران بودیم .در واقع ب��ه برکت این فیلم،
جدیدترین تجهیزات س��ینمایی به ایران آورده شد.
صابری با اشاره به استقبال صورت گرفته از این فیلم،
افزود :تمام س��ینماداران متقاض��ی نمایش این فیلم
هستند و ش��ورای صنفی نمایش نیز نگاه ویژهای به
اکران این فیلم داشته است .متاسفانه در کشور فقط در
 10سالن ،شرایطی متناسب با تکنولوژی ساخت این
فیلم برای نمایش داری��م اما با این وجود با همکاری
آق��ای مجیدی توانس��تیم ای��ن فیلم را در بیش��تر
سینماهای کشور به نمایش درآوریم .صابری خبرهای
خوش��ی هم داد از تجهیز  120س��الن سینمایی در
مناطقی که فاقد س��ینما هس��تند که با هزینه بنیاد
مس��تضعفان و همکاری سازمان س��ینمایی صورت
گرفته است .مسالهای که البته با انتقاد مجیدی شکلی
دیگر یافت ،وقتی که مس��ؤوالن فرهنگی را در همه
دولتها در بیتوجهی به مقوله فرهنگ و هنر مسؤول
دانست .کارگردان بارانی سینمای ایران که از «بدوک»
جنوبی تا «باران» افاغنه را در سالهای فیلمسازیاش
به تصویر در آورده اس��ت ،با گلهمندی از اینکه 800
شهر در ایران فاقد سینما هستند ،ادامه داد :ما با 80
میلیون جمعیت فقط  300سالن سینما داریم که 50
س��الن آن فاقد امکان نمایش اس��ت و دولتها باید
سخاوتمندانه برای هنر هزینه کنند تا این کمبودها
برطرف شود .بارها و بارها درباره فرهنگ صحبت شده
اما کاری جدی صورت نگرفته اس��ت .دولتمردان ما
توفیقات زیادی در عرصههای سیاسی و اقتصادی به
دست آوردهاند اما امیدوارم فرهنگ را فراموش نکنند.
در ادامه علیرضا شجاعنوری ،عبدالمطلب فیلم مجیدی
هم به جمع اضافه ش��د و حضور در این فیلم را برای
خود موهبت بزرگی دانست .وی افزود :روزی  4ساعت
گریم میش��دم و بعد فیلمبرداری هم  2ساعت طول
میکش��ید تا گریم اجرا شده پاک شود اما حتی یک
لحظه بدون عش��ق س��ر صحن��ه نیامدم .محس��ن
شاهابراهیمی ،طراحصحنه فیلم نیز از سوی مجیدی
دعوت به گفتوگو شد .شاهابراهیمی در سخنانی گفت:
پیوستنم به این گروه دوست داشتنی به این دلیل بود
که در مختارنامه فعالیت داشتم و وقتی وارد این ماجرا
شدم یکس��ری قدمها از اول برداش��ته شده بود ولی
مهمترین مساله این بود که لوکیشن فیلم انتخاب شود.
من طی س��فری که  2سال قبل به مکه داشتم تمام
فضای جغرافیایی آنجا در ذهنم حک شده بود و وقتی
لوکیش��ن فعلی را دیدم گفتم خدایا همینجاس��ت.
نشس��ت طاقتفرس��ا اما خاطرهانگیز فیلم «محمد
رس��ولاهلل(ص)» در همج��واری آخری��ن دقایق روز
دوشنبه  26مردادماه با مراسم پذیرایی به پایان رسید
و ساعت صفر عاش��قی ،نقطهای آغاز برای روزی نو و
لحظه بازگش��ت از شهرکی بود که عظیمترین اتفاق
تاریخ سینمای ایران در آن رقم خورده است.

فاطمه گودرزی ،هنرپیشه سینما و تلویزیون
گفت :نام و سیمای مسجد یادآور حس خوب
ک بودن است و بنای زیبای مسجد در جذب
پا 
افراد اثر میگذارد .ب��ه گزارش فارس ،فاطمه
گودرزی در آستانه فرارسیدن روز جهانی مسجد
گفت :من هر وقت نام مس��جد را میشنوم یا
مس��جدی را میبینم ،ناخ��ودآگاه نوعی حس
پاکی به من دس��ت میدهد و فکر میکنم که
باید فرد برای نزدیک شدن به آنجا ،چه از نظر
فکری و چه جسمانی ،خیلی پاک و منزه باشد.
بازیگر فیلم سینمایی «میخواهم زنده بمانم»
در پاسخ به اینکه آیا حس لزوم پاک بودن برای
ورود به مس��اجد ،نوعی رودربایس��تی و فاصله
با این مکان مق��دس را ایجاد نمیکند ،اظهار
داشت :اتفاقا همین حس خوب است که فرد را
وادار به فکر کردن درباره مشکالت و اشتباهات
خود در گذشته میکند و این نهتنها افراد را از
مساجد دور نمیکند بلکه شاید تلنگری برای
اصالح شدن باشد .وی افزود :تصاویری که من
همیشه با نام مس��جد به یاد میآورم ،آن آثار
معماری بس��یار زیبای تاریخی مساجد است،
خواه مس��اجد زیبای ترکیه باشد یا مساجدی
که در تهران ،اصفهان و دیگر شهرهای تاریخی
کشور داریم.

همه میخواهند همت باشند

مسؤول انتخاب بازیگر فیلم «کودکی ناتمام»
بیان کرد بیش��تر افرادی که عکسهای خود را
ب��رای بازی در این فیلم میفرس��تند عالقهمند
به ایفای نقش ش��هید همت هستند .به گزارش
مه��ر ،ابراهیم امینی که وظیفه انتخاب بازیگران
فیلم س��ینمایی «کودکی ناتمام» به کارگردانی
محمدحسین مهدویان را برعهده دارد ،در این باره
گفت :با توجه به قصه فیلم س��ینمایی «کودکی
ناتمام» ک��ه درب��اره زندگ��ی جاویداالثر احمد
متوسلیان است ،ش��هیدانی چون همت ،حسن
وزوایی و محمد بروجردی نیز در فیلمنامه آمدهاند
به همین دلیل ما نیازمند بازیگرانی هستیم که
از نظر چهره به این ش��هدا نزدیک باش��ند .وی
ادام��ه داد :طی یک هفته گذش��ته فراخوانی را
در فضای مجازی منتشر کردیم و از جوانانی که
چهره آنها شبیه این شهداست ،خواستیم خود را
به ما معرفی کنند .امینی بیان کرد :خوشبختانه
فراخوان اول از سوی جوانان با استقبال بسیاری
همراه بود و از همان ابتدا افراد بس��یاری خود را
برای حضور در این فیل��م به ما معرفی کردند و
عکسهایشان را ارس��ال کردند .وی توضیح داد:
از بین  4شخصیتی که برای آنها به دنبال بازیگر
میگردیم ،بیشترین تعداد درخواست برای بازی
در نقش ش��هید همت است ،در واقع بسیاری از
جوانان ما خود را شبیه شهید همت میدانند و به
این شهید عالقه خاصی دارند.

«تا آمدن احمد» به دنبال نمایش
اشتراکات فرهنگی میان ایران و عراق

فیلم «تا آمدن احمد» ب��ه کارگردانی صادق
صادق دقیقی و تهیهکنندگی پروانه مرزبان عصر
روز دوش��نبه  ۲۶م��رداد در مرکز فرهنگی عراق
در ایران اکران ش��د .به گزارش تس��نیم ،راجح
موس��وی ،سفیر عراق در مراس��م اکران فیلم «تا
آمدن احمد» که اثری ارزنده در زمینه دفاعمقدس
است ،با ابراز خش��نودی از حضور در این مراسم
گفت :ای��ن فیلم آغ��از دوبارهای ب��رای برقراری
ارتباط فرهنگی  2کشور است و نمایش این فیلم،
نمایش گرایشهای انس��انی خواهد بود .موسوی
افزود :حقیقت روزمره ما را به این میرساند که با
توجه به پیشینه تاریخی ارتباط بهتری نسبت به
گذشته داشته باشیم .در ادامه این مراسم صادق
صادقدقیقی ،کارگردان «تا آمدن احمد» با ابراز
امیدواری از استقبال مخاطبان ایرانی و عراقی از
این فیلم بیان کرد :همیشه آرزو داشتم فیلمی در
ژانر دفاعمقدس بس��ازم که بتوانم در آن دوستی
 2ملت ایران و عراق را در قالب تصویر بگنجانم.

خاطرات «آن بیستوسه نفر»
فیلمنامهمیشود

نویس��نده کتاب «آن بیستوس��ه نفر» از
نگارش فیلمنامه براس��اس ای��ن کتاب به قلم
مه��دی جعفری خبر داد .به گزارش تس��نیم،
احم��د یوس��فزاده ،نویس��نده کت��اب «آن
بیستوس��ه نفر»گف��ت :مه��دی جعفری که
پیشتر مس��تندی براس��اس این کتاب تولید
کرده بود ،اقدام به نگارش فیلمنامهای براساس
خاطرات این اثر کرده است .هماکنون نگارش
این کار به دالیلی متوقف ش��ده اما تا آنجا که
اطالع دارم ،نویسنده مترصد فرصتی است که
این کار را ادامه دهد.

