فرهنگ و هنر

شنبه  9آبان 1394

اخبار

«محمد رسولاهلل(ص)» همچنان
موفق در اکران

مایکل هیوت ،اندیشمند کانادایی در کنفرانس
افق نو:

هالیوود مبلغ فرهنگ آمریکایی
در جهان است

اندیش��مند کانادای��ی در کنفران��س افق
نو گفت :هی��چ باوری وجود ن��دارد که غرب
براس��اس عدال��ت عمل کند؛ سفیدپوس��تان
از اینک��ه در معرض قضاوت ق��رار گیرند فرار
میکنن��د .به گزارش تس��نیم ،س��ومین روز
از کنفران��س بینالملل��ی اف��ق نو ب��ا حضور
پژوهش��گران ،اندیش��مندان ،روزنامهنگاران و
اهالی قلم در حوزه ضداس��تکبار برگزار ش��د
و مای��کل هی��وت اندیش��مند کانادایی طی
سخنانی گفت :فرهنگ یک کشور عمیقتر از
آن چیزی اس��ت که بتوان تصور کرد و عمق
تاریخ را نش��ان میدهد .برای مثال در س��وره
انعام میخوانیم «این خداوند است که باران را
از آسمان میآورد و غذاهایی که محصول باران
هستند ،علوم و دانشی هستند که برای کسانی
که ایمان آوردند قابل توجه است» .هیوت در
ادامه افزود :یکی از مقامات آمریکایی در یکی
از مصاحبههای خود گفته بود اگر قرار باش��د
دنیایی وجود داشته باشد که در آن فرهنگ و
زبان قالب باشد ،باید فرهنگ به زبان آمریکایی
قالب باش��د .برای مثال به هالیوود نگاه کنید؛
هالیوود به عنوان یک مبلغ فرهنگ آمریکایی
در کش��ورها وارد میش��ود .آنها بهرغم اینکه
میگوین��د میخواهند دنی��ا را یکی کنند اما
وقتی در عمیق فیلمهایشان بروید ،میبینید
فقط تبلیغ آمریکاست .این اندیشمند کانادایی
تصری��ح کرد :آنها با مطالعاتی که انجام دادند
به خوبی میدانند چگونه فرهنگشان را وارد
فرهنگ کشورهای مختلف کنند؛ پس خیلی
مهم اس��ت ایران و همه اف��رادی که در اینجا
حض��ور دارند محتاط و نگران از این پروس��ه
باشند و مهم است دشمنان خود را بشناسیم.
حبیباهللبهمنی:

جشنواره «محمد(ص) پیامبر صلح»
ی بر ظلمتهاست
نور 

کارگ��ردان فیلم «س��یب و س��لما» گفت:
در دورهای ب��ه س��ر میبریم که س��ینما دچار
پلشتیهاییاست و امیدوارم برگزاری جشنواره
«محمد(ص) پیامبر صلح» باعث بهوجود آمدن
فضای مناسب شده و تاثیراتش نوری باشد بر
این ظلمتها و پلش��تیها .به گ��زارش فارس،
حبیباهلل بهمنی ،کارگردان سینما گفت :پس
از انقالب اسالمی جش��نوارههایی با مضامین
قرآن و پیامبر به طور جس��ته و گریخته و تک
دورهای برگزار میش��د اما در این سالها خأل
برگزاری جش��نوارهای با این مضمون در میان
جشنوارههای سینمایی حس میشد و برگزاری
جشنواره محمد(ص) پیامبر صلح اتفاق فرخنده
و مبارکی اس��ت و امیدوارم هرس��اله ش��اهد
برگزاری آن باشیم .حبیباهلل بهمنی برگزاری
جش��نواره محمد(ص) پیامبر صل��ح را مهم و
تاثیرگذار در عرص��ه بینالملل خواند و گفت:
م��ا  1/5میلیارد مخاطب مس��لمان در جهان
داریم و با بینالمللی برگزار کردن این جشنواره
میتوانیم نیاز این مخاطب��ان را جواب دهیم؛
همچنین مخاطبان غیرمسلمانی داریم که بعد
از انقالب اسالمی فضای فرهنگی داخل کشور
را رصد میکنند تا ببینند انقالب اسالمی چه
تحولی در داخل ایجاد کرده و تاثیرات فرهنگی
آن چه هست؟

رویدادها

نگاهی به فیلم «ارغوان» ساخته امید بنکدار و کیوان علیمحمدی

بررسی فروش فیلمهای روی پرده

ب��ا وج��ود ورود  5فیل��م به چرخ��ه اکران
س��ینماها ،فیل��م «محم��د رس��ولاهلل(ص)»
همچن��ان مورد اقبال مخاطب ق��رار دارد و در
روز پنجشنبه بیش از  70میلیون تومان تهران
فروش داشت تا مجموع فروش آن تا تاریخ فوق
ب��ه  11میلیارد و  700میلیون تومان برس��د.
ظرف  3روز گذشته فیلم ارغوان به فروش 68
میلیون تومان و «ماهی سیاه کوچولو» به فروش
 48میلیون تومان دست یافته است .همچنین
طب��ق گفتههای امی��ر قطب��ی ،مدیر پخش
دفتر فیلمیران ،فروش فیلم «چهارش��نبه 19
اردیبهش��ت» در تهران با  15سالن در اختیار،
 51میلیون و  500هزار تومان بوده است .علی
ش��عبانی ،مدیر پخش دفتر رسانه فیلمسازان
درباره ف��روش فیلمهای « 360درجه» و «پدر
آن دیگ��ری» نیز گفت :فیلم س��ینمایی 360
درجه به فروش  370میلیون تومان رسید که
در تهران  20سالن و در شهرستان  15سالن در
اختیار دارد و فیلم سینمایی «پدر آن دیگری»
از روز چهارشنبه به نمایش درآمد و تاکنون 25
میلیون تومان فروش داشته است.

وطن امروز

فیلم «ارغوان» که از روز چهارشنبه هفته پیش
اکران سراسری خود را آغاز کرد ،سومین ساخته بلند
سینمایی امید بنکدار و کیوان علیمحمدی است که
براساس داستان کوتاه «ممکن است خیلیها برای
مردنش گریه کرده باش��ند» از مجموعه داس��تان
«بوی قیر داغ» نوش��ته علیاکبر حیدری حاصل و
در جش��نواره سی و سوم فیلم فجر در سال گذشته
برای نخستین بار رونمایی شد .اهالی سینما ،بنکدار
و علیمحمدی را بهعنوان فیلمس��ازانی وابس��ته به
فرم و فضایی ش��اعرانه میشناسند که ساختههای
مشترکش��ان طی سالهایی طوالنی و با فیلمهای
کوتاه و مس��تند تا آثار بلند با نامهای «ش��بانه» و
«شبانه روز» همگی از این حیث قابل بررسی هستند.
در همین نقطه سوالی اساسی ایجاد میشود که آیا
تنها به ادعای نور و رنگ و فضا میتوان س��ینمایی
را ش��اعرانه دانس��ت و با وجود اینکه این فرم روایی
به واقع هیچگونه ایرادی نداش��ته و تنها یک سلیقه
بصری قلمداد میشود اما میتوان هر نوع سینمای
اینچنینی را متفاوت و موفق دانست؟ پرواضح است
که تجربیات و حتی گرتهبرداریهای فیلمس��ازان
ایرانی از هر رویه و روش که پیش از این هم در آثار
فیلمسازان معتبر جهانی دیده شده است ،میتواند به
نتایج موفقیتآمیز یا عکس آن منجر شود .پس با این
مقدمه ،دیگر سینمای این دوستان فیلمساز را به هیچ
وجه با عناوین خاص و ش��کوهآمیزی مورد ستایش
قرار نمیدهیم و شاعرانه بودن یا نبودن را نه فضیلت
به حس��اب میآوریم و نه رذیلت! در فیلم «ارغوان»
هم به مانند آثار گذشته این فیلمسازان مانند «عشق
تنهاس��ت« ،»...چه شگفت است عشق که هم زخم
اس��ت و هم مرهم»« ،چشماندازهای سیاوشآباد»،
« »MDMAZو «آس��مان س��یاه ش��ب» شاهد
تجربهگرایی و اس��تفاده از خالقیتهای کارگردانی
و پردازش رنگها و فضاس��ازیها و قاببندیهای
خوشنواز و طراحی ارزندهای هستیم که از حساسیت
کارگردانی امید بنکدار و کیوان علیمحمدی میآید
و حتی این فیلمس��ازان در برخوردی نوستالژیک و
همگام با بخشی از ساختار فیلم که رجوع به گذشته
اس��ت از فیلمبرداری به شکل نگاتیو بهره بردهاند و
در بازیهای مربوط به دهه  50شمس��ی هم شاهد
بازیهای اغراق ش��ده و کشآمدهای هستیم که به
ش��کلی کامال تصنعی رها شده است .همچنین در
فیلمنامه نیز حفرههایی میان زمانهای روایی وجود
دارد .به گزارش سوره سینما ،فیلم «ارغوان» روایتی
از  3مقطع تاریخی زندگی شخصیتی به همین نام
اس��ت .در این فیلم بنکدار و علیمحمدی با نگاهی
گزارش امسال  ۸۱کشور خواهان شرکت
در اسکار هشتادوهشتم هستند.
در ادامه نگاهی داریم به مهمترین فیلمهای امسال
ک��ه رقیب نماینده ارزنده س��ینمای ای��ران ،فیلم
«محمد رسولاهلل(ص)» هستند.

کالسیک و داستانگویانهتر از  2ساخته پیشین خود
سعی کردهاند بیشتر به مخاطب فکر کنند و در این
میان با پرهیز از روایت مستقیم و خطی و پایبندی
به ی��ک وحدت تماتی��ک در روایته��ا و فضاهای
گوناگون ش��خصیتهای آرام و درونی که با کلیت
حاکم بر اثر همخوانی دارند ،به س��وی نورپردازی و
طراحیهای ریزبینانه پی��ش رفتند و از این حیث،
فیلم «ارغوان» در اجرا موفق بوده اس��ت اما گنگی
شخصیتها و نبود طراحی مناسب از وضعیت آنها
ساختهای ناقصالخلقه را به بار آورده است که تنها
در ظاهر چشمنواز اس��ت اما در باطن فاقد هرگونه
پرداخت شخصیت بوده و از این رو به همزادپنداری
نزد بیننده نمیرسد .از طرفی فیلمسازان تم عشق
و موس��یقی را برای فیلم خ��ود عنوان کرده و حتی
ادعا داشتهاند کسانی که موسیقی نمیفهمند قادر
به درک آن نیس��تند! فیلم «ارغوان» فاقد هرگونه
باورپذیری و قصهای سرراس��ت بوده و تنها میتوان
دلخوش به یکسری قابهای نقاشی بود که کلیتی
یکپارچه ندارند و چنان بازیها اغراقآمیز است که
تداعیگر برخی نمایشهای اغراقشده روی صحنه
اس��ت که دلیل این مساله از سوی سازندگان کامال
بیراه اس��ت .فیلم «ارغ��وان» در  3مقطع تاریخی
س��الهای  86 ،54و  92روایت میش��ود و داستان
یک زن و مرد است که در شب مرگ یک موزیسین
معروف ،برخورد اتفاقیشان روی گذشته و آینده هر

نگاهی به مهمترین رقبای فیلم «محمد رسولاهلل(ص)» در اسکار ۲۰۱۶

جامجهانیسینما

■■ «باشگاه» محصول شیلی

کشور شیلی فقط یک بار با فیلم «نه» ساخته
پابل��و الراین (کارگ��ردان همین فیلم) در س��ال
 ۲۰۱۲توانسته نامزد اسکار ش��ود که در آن دوره
«عشق» میشاییل هانکه برنده مطلق بود .حاال برای
دومینبار این کش��ور اثری از الراین را راهی اسکار
میکند تا ش��اید باز هم نامزد بخش اصلی ش��ود.
«باشگاه» امسال در جشنواره بینالمللی فیلم برلین
شرکت کرد و توانست خرس نقرهای جایزه بزرگ
هی��ات ژوری را دریافت کند .جایزهای که در دوره
قبل به فیلم «هتل بزرگ بوداپس��ت» رسیده بود.
باید دید با توجه به استقبال جشنوارههای اروپایی از
«باشگاه» این فیلم میتواند نظر اعضای آکادمی را
هم به خود جلب کند یا خیر.
■■«موستانگ»محصولفرانسه

این اثر عم ً
ال یک فیلم ترکیهای است اما از آنجا
که تهیهکننده فرانسوی هم دارد میتواند به عنوان
نامزد این کشور راهی اسکار شود .شاید فرانسه تنها
کشوری باشد که بتواند در برابر افتخارات ایتالیا در
اروپا قدعلم کند .آنها که خود را صاحبان س��ینما
میدانند  ۳۶بار نامزد اس��کار شدهاند و  9بار جایزه
را بردهاند .به نظر نمیرسد موستانگ راه فیلمهای
بزرگ فرانس��وی را طی کند مگ��ر اینکه اتفاقات
دیگری رخ دهد.
■■«هزارتوی دروغها» محصول آلمان

این فیلم هم با بهرهگیری از داستانی با موضوع
آش��وویتس قصد دارد نامی برای خود دس��ت و
پا کند .آثار س��ینمای آلمان در س��الهای اخیر
بیش��ترین موفقیتش��ان حضور در لیست اولیه
نامزدهای اسکار بوده است .آخرین باری که فیلمی
از سینمای آلمان نامزد اسکار شده به سال ۲۰۰۹
بازمیگردد که با فیلم «روبان س��فید» میشاییل
هانکه به این مهم رسیدند( .فیلم عشق محصول
مشترک اتریش ،فرانسه و آلمان بود ).آخرین باری
هم که این کشور موفق ش��ده جایزه اسکار را به
خانه ببرد س��ال  ۲۰۰۶با فیلم «زندگی دیگران»
ساخته فلورین هنکل فون دونرسمارک بوده .فون
دونرس��مارک البته بعدها با فیلم نهچندان موفق
«توریس��ت» هر چه اعتبار برای خود در هالیوود
دست و پا کرده بود ،به باد داد.

انتشار کتاب «بایستههای اخالق
سیاسی از منظر مقام معظم رهبری»

رنگ رخ باخته

دوی آنها تاثیر میگذارد .شاید ما با تالش فیلمسازان
درباره صحنهپ��ردازی باورپذیر منطبق با دورههای
تاریخی مختلف که داستان فیلم در دلشان رخ داده
موافق باش��یم اما با اینکه قصه کوتاه فیلم در روند
تبدیل شدنش به یک فیلم بلند سینمایی توانسته
جذابیت دراماتی��ک خود را حفظ کن��د ،کامال در
تردید هستیم .از طرفی بار دراماتیک قصه عاشقانه
«ارغوان» به اندازه دراماتیکهای پرش��ور دهههای
گذشته نیست .پدر ارغوان در پی بردن و آوردنهای
دخترش به کالس موسیقی یک زن ارمنی ،عاشق
دختر او «لیلی» که او هم مدرس موس��یقی است،
میش��ود .ارغوان به این رابطه پی میبرد و به خاطر
مادرش که در خانه مریض و بستری است از پدرش
دلشکسته شده تا آن حد که بعد مرگ مادرش نیز
پدر را نبخشیده و با خالهاش برای زندگی روانه شیراز
و س��پس وین میش��ود .حتی دلیل قهر ارغوان از
پدرش هم با این ش��دت و حدت غیرواقعی به نظر
میآید تا آنجا که مخاطب در پی سکانسهای مربوط
به سالهای بعدتر ،متعجبانه از خود میپرسد ارغوان
آن زمان بچه بوده اما چرا وقتی بزرگتر میشود باز
هم س��راغی از پدرش نمیگیرد؟ به طور کلی باید
به این حقیقت اش��اره داش��ت که الزاما هر داستان
کوتاه��ی قابلیت تبدیل ش��دن به ی��ک فیلم بلند
سینمایی را ندارد بویژه اینکه ناچارا باید به داستان
کوتاه چندین قصه دیگر را سنجاق کرد و این قبیل

روشهای ناکارآمد ب��رای مخاطب امروز که در پی
«آنی» متفاوت اس��ت جواب نخواهد داد .گاه برخی
دیالوگه��ا چنان مضحک بوده که تا مرز خنداندن
مخاطب به پیش میرود .چنانکه در قصه مربوط به
س��ال  86مردی با زنی در یک ش��ب بارانی در یک
کتابفروش��ی که سیدی موزیکهای کالسیک هم
میفروشد به طور اتفاقی آشنا میشود .به طور اتفاقی
زن پایش به خانه آن مرد میرسد .آنقدر برخوردهای
تصادفی در فیلم زیاد است که آدم یاد آثار تصادفی
از نوع س��ینمای گذشته ایران میافتد! به هر جهت
پیام فیلم نیز در این اثنای تصادفیبودن گم میشود.
شاید وقتی س��الن را ترک میکنیم و مخاطبی به
تندی میگوید« :فیلم توهمات ذهن کارگردانانش
بوده» ،ب��رای اینکه به هر جهت تالشهایی صورت
گرفته و در مقام احترام به این تالشها بگوییم :پیام
فیلم این بود که در عش��ق راسخ باشیم و حقیقت
دوس��تت دارم را بموقع فاش کنیم اما در واقع این
همه صحنهها چه به دنبال خواهد داشت و چه حس
همراهیبخشی برای یک مخاطب خواهد گذاشت؟!
باید در نظر داشت فیلم «ارغوان» برخالف آثار قبلی
این دو فیلمساز که آثار پیچیدهتری هستند ،همانقدر
که سرراس��تتر به نظر میرسد ناموفقتر هم جلوه
میکند و پاشنه آشیل فیلم هم سهم کم و بیپیرنگی
در فیلم بوده که وجوه دیگر آن را نیز تحتالش��عاع
خود قرار داده است.
آن جستوجو کنیم .سینمای سوئد سال گذشته
با «توریست» در اس��کار شرکت کرد که حتی به
لیس��ت اولیه هم راه یافت اما نتوانس��ت در میان
نامزدهای نهایی جایی برای خود دس��ت و پا کند.
آخرین باری که س��وئد نامزد اس��کار شده به سال
 ۲۰۰۴بازمیگردد.

■■«ادیسه عراقی» محصول سوییس

■■«بد نباش» محصول ایتالیا

این فیلم در جشنواره بینالمللی فیلم ونیز بسیار
خوش درخشید .اگرچه در بخش مسابقه اصلی نبود
اما توانست از بخشهای جنبی  ۸جایزه را به خود
اختصاص دهد .اولین فیلم خارجی زبانی که اسکار
گرفت ،در س��ال  ۵۶فیلم «ال اس��ترادا»ی فدریکو
فلینی بود .این فیلمساز سرشناس ایتالیایی سال
بعدش هم با «شبهای کابیریا» موفقیتش را تکرار
کرد تا ایتالیا به اولین کش��وری تبدیل شود که 2
اسکار پشت هم را به خودش اختصاص داده است.
از آن سالها تاکنون ایتالیاییها  ۲۸بار نامزد اسکار
شدهاند که در این بین  ۱۱مجسمه را به خودشان
اختصاص دادهاند .آنها آخرین بار هم در سال ۲۰۱۳
با «زیبایی بزرگ» ساخته پائولو سورنتینو توانستند
نامزد و برنده این جایزه شوند.
■■« ۶۰۰مایل» محصول مکزیک

سینمای مکزیک در چند سال اخیر قطعا یکی از
بزرگترین سینماهای جهان و با اختالف بزرگترین
سینمای آمریکای التین بوده اس��ت .کارگردانان
بزرگ این کش��ور که در همه دنیا شناخته شدهاند
انقالبی در سینمای یکی از خطرناکترین کشورهای
جنوب قاره آمریکا به وجود آوردهاند 2 .سالی هست
که مکزیکیها در اس��کار هم خیلی موفقند .اول از
همه «جاذبه» س��اخته آلفونس��و کوارون  2س��ال
پیش  ۷جایزه اسکار را درو کرد و سال گذشته هم
آلخاندرو گونسالس اینیاریتو و «مرد پرندهای» برنده
اسکار بهترین فیلم سال ش��دند .مکزیک تاکنون
هیچگاه چنین اعتباری در س��ینمای دنیا کس��ب
نکرده بود .اگرچه همکاری س��ینماگران مکزیکی
با اس��تودیوهای آمریکایی بش��دت جواب داده اما
استعدادهای این کشور با محصوالت مستقل فقط

تا نامزدی اسکار پیش آمدهاند.

■■«آفتابسوختگی»محصولروسیه

سینمای روس��یه دوره گذشته دوباره پس از ۷
س��ال نامزد اسکار شد ۸ .سال پیش میخالکوف با
« »۱۲برای پنجمینبار سینمای روسیه را در میان
نامزدهای نهایی اسکار بهترین فیلم خارجی زبان
صاح��ب نماینده ک��رد .در مجم��وع از  6باری که
روسها نامزد اسکار شدهاند  3بار میخالکوف نامزد
بوده و تنها اسکار روس��یه را هم همین کارگردان
کهنهکار با «به وسیله آفتاب سوخته» کسب کرده
است .نکته جالب توجه دیگر این است که از بین
تمام دفعاتی که فیلمی از میخالکوف برای آکادمی
ارسال شده ،روسیه فقط یک بار نامزد اسکار نشده
اس��ت .اگر این رکورد پا بر ج��ا باقی بماند به این
معناست که روسیه قطعا در دوره هشتاد و هشتم
ه��م نامزد اس��کار خواهد بود .گفتنی اس��ت این
فیلم براساس یکی از آثار ایوان بانین ساخته شده؛
نویسنده روس که برنده جایزه نوبل هم هست.
■■«کبوت�ری برای تأم�ل در باب هس�تی روی
شاخه نشست» محصول سوئد

اگر برنده شیر طالی جشنواره بینالمللی فیلم
ونیز را یکی از اصلیترین گزینههای نامزدی اسکار
ندانی��م ،باید چه فیلمی را ج��زو گزینهها بدانیم؟
خوب یا بد ،قوی یا ضعیف این فیلم ش��یر طالی
ونیز را برده است .جایزهای که در طول تاریخ سینما
ثابت شده راه بسیاری از کارگردانان را برای رسیدن
به قلههای بعدی افتخار هموار کرده است .هرچند
قریب به اتفاق جشنوارههای فیلم دنیا با جهتگیری
خاص خودش��ان برندهها را انتخ��اب میکنند اما
اینقدر نقد مثبت توسط فرنگیها درباره این فیلم
نوشته شده که بتوانیم احتمال یک فیلم قوی را در
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وقتی س��وییس یک مستند عراقی را به عنوان
نمایندهاش در اسکار انتخاب میکند ،میتوان انتظار
هر چیزی را کشید .این اثر تقریبا ناشناخته از یک
کارگردان نه چندان ش��ناخته شده در سطح دنیا،
جایزه بهترین فیلم جشنواره فیلم ابوظبی و مقام
سوم بهترین مستند جشنواره برلین را به خودش
اختصاص داده است .اگر بخواهیم درباره سینمای
سوییس هم کمی به آمار و ارقام اشاره کنیم باید به
 5نامزدیشان در اسکار اشاره کرد که نتیجهاش 2
مجسمه بوده است .کشور ساعت ،شکالت و راجر
ف��درر آخرین بار با «س��فر آرزو» در س��ال ۱۹۹۰
نامزدی و کسب جایزه را تجربه کردهاست .در این
سالها اما چیزی که بش��دت نمود داشته حضور
س��ینماگران خارجی و خصوصا فرانسوی در میان
سوییسیهاست.
■■«سیواس» محصول ترکیه

سینمای ترکیه چند سالی هست که با ظهور
کارگردانان صاحب سبکش بشدت در اروپا پیشرفت
کرده است .آنها توانستهاند هم برای مخاطب عام و
هم برای مخاط��ب خاص محصوالتی تولید کنند
و همردیفان خودش��ان را به چالش بکشند .سال
گذشته نوری بیلگه جیالن ،کارگردان جوان ترک
توانس��ت باالخره نخل طال را کس��ب کند .با این
وجود هنوز سینمای آمریکا روی خوشی به ترکها
نش��ان نداده است .در چند س��ال اخیر آثار بیلگه
جیالن ،ایلماز اردوغان و سمیح کاپالنوغلو حتی در
میان لیس��ت اولیه هم قرار نگرفته است .اولین و
آخرین باری که سینمای ترکیه در این زمینه یک
موفقیت نصف و نیمه را کسب کرد به سال ۲۰۰۸
بازمیگردد که «سه میمون» نوری بیلگه جیالن در
لیست اولیه نامزدها قرار گرفت اما حتی آن فیلم هم
نتوانست به جمع  5فیلم نهایی راه پیدا کند .با این
وجود شاید اوضاع برای «سیواس» کمی فرق کند.
این فیلم اولین اثر سینمایی کارگردانش است که
موفق شده جایزه بزرگ هیات ژوری را در جشنواره
بینالمللی فیلم ونیز به خودش اختصاص دهد .باید
دید آیا آمریکاییها باالخره فیلمهای سینمای در
حال توسعه ترکیه را میبینند یا خیر؟!

کتاب «بایستههای اخالق سیاسی از منظر
مقام معظم رهبری» با تدوین احسان بابایی از
س��وی دفتر نشر معارف منتشر شد .بهگزارش
مهر ،این کتاب مس��تند ب��ه دیدگاههای رهبر
انق�لاب اس�لامی ،حض��رت آیتاهللالعظمی
خامن��های ب��ر رویک��رد معنوی به سیاس��ت
بهعنوان زیربنای عمل سیاسی در مکتب امام
خمینی(ره) تأکید ش��ده و بایستههای اخالق
سیاس��ی معرفی شده اس��ت .نویسنده کتاب
در تشریح این بایس��تهها از مسؤولیتپذیری
سیاس��ی ،تالش برای برخ��ورداری از تحلیل
سیاسی ،اهتمام به وحدت ،همراهی آرمانگرایی
و واقعبینی ،نقد ناصحانه و نقدپذیری صادقانه
و پاسخگویی مسؤوالنه ،به عنوان لوازم اخالقی
حضور در عرصه انتخابات در اثر خود یاد کرده
است .این اثر همچنین در فصلی ویژه آفتهایی
که فعالیتهای سیاس��ی دانشجویان را تهدید
میکند مورد توجه قرار داده است و همچنین
در فصلی دیگر سیره امیرالمؤمنین(ع) در عرصه
سیاس��ی را تبیین میکن��د .موضوع مهم این
مجموعه ،عبور از کلیات و ابهامزدایی از موضوع
اخالق سیاسی و مشخص کردن شاخصههای
عینی برای آن است.

«نفوذ در انقالبیون دیروز»
موضوعپنجمینجشنوارهرسولآفتاب

دبیر جشنواره رس��ول آفتاب گفت :با توجه
ب��ه خط��ر نفوذپذیری برخ��ی انقالبی��ون ،این
موضوع جزو موضوعات جش��نواره قرار گرفت تا
هنرمندان و نویس��ندگان با زبان هنر ،این خطر
را به مسؤوالن و آحاد مردم گوشزد کنند .رحیم
مخدومی افزود :نفوذ یکی از جدیترین خطراتی
اس��ت که بعد از پی��روزی هر انق�لاب ،گریبان
انقالبیون ضعیفالنفس را میگیرد .تجربه نشان
داده خیلی از مواقع انقالبیون ضعیفالنفس که
ب��ه انحراف رفتهاند ،متنبه میش��وند و تصمیم
میگیرند بازگردند اما اطرافیان و فرزندان آنها که
منافع خود را در خطر میبینند ،اجازه نمیدهند
و پ��در نگونبخ��ت را با خ��ود به قع��ر ظلمات
میفرس��تند .دبیر پنجمین جش��نواره مردمی
رس��ول آفتاب یادآور شد :این جشنواره هر ساله
در سالروز حماسه مردمی  9دی برگزار میشود
و وزارت ارش��اد دول��ت یازدهم به خاطر رویکرد
انقالبی این جش��نواره اعالم کرده ما هیچ ردیف
بودجهای برای حمایت از این جشنوارهها نداریم.
رحیم مخدومی در پایان یادآور شد :عالقهمندان
میتوانند آثار خ��ود را حداکثر تا  10آذر  94به
آدرس  info@rasouleaftab.irارسال کنند.

پای «دخترشینا» به سینماهاباز میشود

نخستین تیزر سینمایی در حوزه کتاب برای
کتاب «دختر شینا» رونمایی میشود .به گزارش
فارس ،تیزر سینمایی کتاب «دختر شینا» ،نیمه
آبانماه رونمایی میشود .این اثر ،نخستین تیزر
سینمایی در حوزه کتاب است و در آن صحنهها
بهگونهای نمایش داده میشود که گویی مخاطب
با یک فیلم مواجه است .این تیزر سینمایی قرار
است عالوه بر نمایش در  60سینمای کشور در
 9شبکه رسمی تلویزیون هم به نمایش درآید.
گفتنی است ،دور سوم مسابقه «کتاب و زندگی»
با محوریت کتاب «دختر شینا» از ابتدای شهریور
آغاز شده و تاکنون بیش از  70هزار نسخه از این
کتاب راهی بازار کتاب شده است.

كريستيانو رونالدو
در ترکیب تیم سینمایی اسكورسيزی

بر مبنای گزارشی كه در روزنامه «اسپورت»
اسپانيا منتشر شده ،كريستيانو رونالدو در فيلم
بعدی مارتين اسكورس��يزی جل��وی دوربين
ميرود .به گزارش مهر به نقل از فوتبال کلوپ،
کریستیانو رونالدو اولین نقشآفرینیاش را برابر
دوربین اسکورسیزی تجربه میکند .او در فیلمی
با عنوان «متقل��ب» در نقش یک فرد متفاوت
جل��وی دوربین م��یرود .ش��خصیتی که این
فیلم بر آن متمرکز است شبیه آلساندرو پروتو
ایتالیایی اس��ت .انتظار میرود این فیلم س��ال
آینده ساخته شود و گفته شده چنینگ تاتوم
در نقش مقابل رونالدو بازی خواهد کرد .این در
حالی است که دیوید بکام به تازگی با نخستین
تجربه بازیگریاش در فیلم گای ریچی دیده شد
و اریک کانتونا ستاره فوتبال فرانسه سالهاست
وارد عرصه بازیگری شده است .کمتر از یک ماه
پی��ش رونالدو آپارتمانی در نیویورک خرید که
به الس��اندرو پروتو تعلق داشت .گفته شده این
شخصیت الهامبخش شخصیت کریستین گری
بود که در فیلم «پنجاه طیف گری» شخصیت
اصلی فیلم بود .این مرد تاجر با نوش��ته شدن
کتابی به همین نام به شهرت رسید.

