فرهنگ و هنر

دوشنبه اول خرداد 1396

اخبار

«تیکآف» رو به جلوترین فیلم
کارنامه من است

احس��ان عبدیپور گفت« :تیکآف» جزو
فیلمهایی است که از هیچ حمایت نهاد دولتی
برخوردار نبوده اما امی��دوارم حداقل در اکران
مورد حمایت قرار گیرد .به گزارش سوره سینما،
عبدی با اشاره به وجوه متفاوت تیکآف گفت:
ای کاش شورای سیاستگذاری اکران از چنین
فیلمهایی که ذائقه مخاطب را در جهت مطلوب
تغییر میده��د حمایت کند؛ چق��در باید در
سینماها فیلم کمدی ببینیم؟ «تیکآف» جزو
فیلمهایی است که از هیچ حمایت نهاد دولتی
برخوردار نبوده و امیدوارم عدالت در حق چنین
فیلمهایی رعایت شود .کارگردان فیلم «تنهای
تنهای تنها» در ادامه با تشکر از نحوه عملکرد
پخشکننده گفت :ب��ه نظرم «تیکآف» فیلم
گرمی اس��ت که مخاطب در سینما  80دقیقه
وضعیت روح��ی متفاوت��ی را تجربه میکند؛
تاکنون اس��تقبال از این فیلم خوب بوده و من
از تماشاگران فیلمم انرژی مثبت زیادی گرفتم.
خیلی «تیکآف» را دوست دارم و این فیلم در
کارنامه من فیلم رو به جلویی است .وی در بخش
دیگری از صحبتهای خود درباره همکاری با
بازیگران چهره نیز توضیح داد :س��الهای دور
با خانم فرشته صدرعرفایی همکاری داشتم و
اینطور نبوده که با چهرههای سینما کار نکرده
باشم اما در این فیلم ستارههایی که با من کار
کردند ب��دون کوچکترین ادعایی ،همه درجه
یک و همچون افراد حرفهای سینما در این فیلم
بودند؛ همه با هم رفیق بودیم و دلی و عاشقانه
کار کردیم.

تکمیلمجموعه
«فلسفه برای کودکان»

سیدعلی شجاعی از انتشار سومین مجلد از
مجموعه فلسفه برای کودکان و نخستین مجلد
از مجموعه مهارته��ای زندگی برای کودکان
خبر داد .به گزارش مهر ،شجاعی از انتشار  2اثر
تازه از خود با عنوان «چرا بادبادکها همه چیز
را فراموش میکنن��د» و «هیچ توفانی راهش
را عوض نمیکند» برای مخاطب کودک خبر
داد و گف��ت :کتاب «چرا بادبادکها همه چیز
را فراموش میکنند» کتاب س��وم از س��هگانه
داس��تانی با موضوع فلسفه برای کودکان است
که به هم��راه تصویرگ��ری  2هنرمند آلمانی
کریس��تینا الئب و مهرداد زائری منتشر شده
است .وی افزود :با انتشار این کتاب روند تالیف
سهگانه داس��تانی با موضوع نگاه فلسفی برای
کودکان به پایان رس��ید .در کت��اب اول از این
مجموعه با عنوان «اگر آدم برفیها آب شوند»
س��عی کردیم نگاه انفعالی به مخاطب منتقل
کنیم ول��ی در کتاب دوم با عن��وان «احتیاط
خطر حمله موشها» نگاه خنثی را به مخاطب
منتقل کنیم و اشارهای داشته باشیم به آستانه
فهمیدن و حیرت .در نگاه س��وم اما ما س��راغ
دی��دگاه فاعلی برای مخاطب رفتهایم و او را به
کار و واکنش و فعالیت وامیداریم .گفتنی است
این دو کتاب را انتشارات کتاب نیستان با قیمت
 ۲۵هزار تومان منتشر کرده است.

فراخوان جشنواره ملی اسباببازی

فراخوان ش��رکت در س��ومین جشنواره و
نمایشگاه ملی اس��باببازی از سوی دبیرخانه
ش��ورای نظ��ارت بر تولی��د ،توزی��ع و واردات
اس��باببازی منتشر ش��د .به گزارش تسنیم،
این جش��نواره در  8بخش اصلی مرداد 1396
ی و هنری کانون
در مرکز آفرینشهای فرهنگ 
پرورش فکری ک��ودکان و نوجوان��ان واقع در
خیابان حجاب تهران برای عالقهمندان ،فعاالن
و پژوهش��گران صنعت اسباببازی ،خانوادهها،
کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد .براساس
این فراخوان «اجرای طرح ایده بازار اسباببازی
و معرفی برترینه��ا»« ،ارزیابی طرحهای ثبت
ش��ده در س��ال  1395و معرفی برترینها» و
«ارزیابی اسباببازیهای دارای مجوز تولید در
سال  1395و معرفی برترینها» ،از بخشهای
سومین جشنواره و نمایشگاه ملی اسباببازی
اس��ت که عالقهمن��دان برای ش��رکت در این
بخشه��ا تا پایان خ��رداد  1396فرصت دارند
طبق مفاد ش��یوهنام ه این فراخ��وان آثار خود
را به دبیرخانه جش��نواره ارائه کنند« .برگزاری
همای��ش ی��ک روزه در حوزه اس��باببازی و
سرگرمی کودکان»« ،برپایی نمایشگاه عرضه
و ف��روش اس��باببازیهای تولی��د داخلی و
خارج��ی»« ،برپایی کارگاههای آموزش��ی در
زمینه اسباببازی و سرگرمی»« ،نشستهای
تخصصی در حوزه اس��باببازی ک��ودکان» و
«نمایشگاه اس��باببازیهای بومی و سنتی»
از دیگ��ر بخشهای س��ومین جش��نواره ملی
اسباببازی به شمار میرود.

وطن امروز

نگارش11عنوان فیلمنامه سینمایی با اقتباس از آثار ادبی تاریخ شفاهی انقالب و دفاعمقدس

گروه فرهنگ و هن�ر :اقتباس از آثار
ادبی مربوط به انقالب و دفاعمقدس
و تولید فیلمنامهه��ای تاثیرگذار با
استفاده از مفاهیم ارزشمند این آثار،
از کارهایی اس��ت که اگرچه نسبت
ب��ه آن توصیههای فراوانی از س��وی
دلس��وزان صورت گرفته اس��ت اما
فیلمسازان کمتر سراغ آن رفتهاند .به
گزارش «وطن امروز» ،گویا قرار است
موض��وع تولید فیلمنام��ه و اقتباس
از آث��ار ادبی دفاعمق��دس و انقالب
س��ر و س��امان پیدا کند .از حدود ۵
س��ال پیش سازمان سینمایی حوزه
هنری بخشی را به نام «مرکز متن»
تاسیس کرده اس��ت که به اقتباس
از آث��ار ادبی تاریخ ش��فاهی انقالب
و دفاعمق��دس میپردازد .همچنین
بخش��ی از جلسات هفتگی و ماهانه
مرکز متن س��ازمان سینمایی حوزه
هنری ب��ه بررس��ی کتابهایی که
ظرفیت تولید فیلم س��ینمایی و اقتباسی را دارند،
اختصاص دارد .حال قرار است 11عنوان فیلمنامه
ک��ه با اقتب��اس از آثار ادبی تاریخ ش��فاهی انقالب
و دفاعمق��دس به ن��گارش درآمده ،بع��د از تامین
سرمایه ،تبدیل به آثار سینماییشود .این  ۱۱عنوان
فیلمنامه س��ینمایی اقتباس شده از آثار ادبی تاریخ
ش��فاهی انقالب و دفاعمقدس زیر نظر مرکز تولید
متن سازمان س��ینمایی حوزه هنری به نگارش در
آمده اس��ت و بعد از تامین سرمایه ،فرآیند تولید را
طی خواهد کرد .نگارش این فیلمنامهها براساس آثار
ادبیات انقالب و دفاعمقدس و با اقتباس از آثار مرکز
انتشارات سوره مهر برای تولید فیلمهای سینمایی
صورت گرفته اس��ت« .نورالدین پسر ایران» نوشته
معصومه س��پهری« ،پایی که جاماند» س��یدناصر
حسینیپور« ،مهمان صخرهها» راحله صبوری« ،دا»
سیدهزهرا حس��ینی« ،حرمان هور» یادداشتها و
دستنوشتههای شهید احمدرضا احدی« ،خاطرات
مرضیه حدیدچیدباغ» محسن کاظمی« ،روزهای
بیآینه» گلس��تان جعفریان و «زندانی فاو» مهرداد
آزاد از جمله آثاری هستند که تولید فیلمنامه آنها
انجام ش��ده و  ۲کتاب «گلستان یازدهم» و «وقتی
مهتاب گم شد» از سوی این مرکز در دست بررسی
است تا امکان تولید فیلمنامه از این آثار ارزیابی شود.
ای��ن درحالی اس��ت که اخیرا رئیس س��ازمان
س��ینمایی ح��وزه هن��ری از ن��گارش فیلمنامه از
کتابهای «وقتی مهتاب گم ش��د» و «گلس��تان
یازده��م» خب��ر داد .ب��ه گزارش تس��نیم ،محمد
حمزهزاده ،رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری از
تولید فیلم براساس آثار شاخص ادبیات دفاعمقدس
خبر داد و گفت :از حدود  5س��ال پیش س��ازمان
سینمایی بخشی را به نام مرکز متن تأسیس کرده
که به اقتباس از آثار ادبی تاریخ ش��فاهی انقالب و
دفاعمقدس میپردازد .وی ادامه داد :در حال حاضر
 8فیلمنامه آماده از آثار ش��اخص انتش��ارات سوره
مه��ر در این بخش وجود دارد که در صورت تأمین
س��رمایه ،تولید فیلم این آثار نیز شروع خواهد شد.
رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری با بیان اینکه
تولید فیلم از آثار شاخص ادبیات دفاعمقدس جدی
یادداشت مجید شهس�واری :س��ری اول
و دوم مس��ابقه مستند فرمانده
ب��رای بینندگان حکم یک مس��ابقه ج��ذاب را
داش��ت ولی از قسمت سوم به بعد نگاهها به این
مستند متفاوت بود .این تفاوت از آنجا حاصل شد
که نیروی دریایی س��پاه در اقدامی که ناش��ی از
قدرت این نیرو و جمهوری اسالمی بود ،ملوانان
آمریکایی متجاوز به آبهای سرزمینی جمهوری
اس�لامی را بازداش��ت کرد و از آنجا که مسابقه
فرمانده در حوزه نیروی دریایی س��پاه پاسداران
انقالب اسالمی و تحت نظر فرمانده شهید سردار
ناظری برگزار میش��د این مسابقه بیشتر مورد
توجه قرار گرفت .در واقع برگزاری یک مس��ابقه
نظامی در منطقه اس��تراتژیک خلیجفارس خود
یک دیپلماس��ی عموم��ی بود ک��ه توانمندی و
قدرت جمهوری اس�لامی را در آن منطقه نشان
م��یداد و از طرفی چون افراد ش��رکتکننده در
این مسابقه را نیروهای جوان از میان مردم عادی
تش��کیل میدهد این پیام را منتقل میکند که
قدرت نظام��ی ایران فقط مح��دود به نیروهای
نظامی نیست و نیروی مردمی آن نیز از آمادگی
جسمانی و نظامی مطلوبی برخوردار هستند که
این یک پی��ام بزرگ برای دش��منان جمهوری
اسالمی است .به این ترتیب مسابقه فرمانده یک
مسابقه ساده نیست بلکه از آن میتوان به عنوان
یک مسابقه استراتژیک یاد کرد که نشاندهنده
توان عمومی ایران در حوزه نظامی اس��ت .حال
س��ری چهارم این مس��ابقه جذاب و استراتژیک
در استان سیس��تان و بلوچستان برگزار خواهد
شد .برگزاری این مس��ابقه در استان پرماجرای
سیستان و بلوچستان که خاطره مشترک همه
م��ردم ای��ران از آن فیلمهای مرب��وط به قاچاق

انقالب ،اقتباس ،سینما

اس��ت ،افزود :بخشی از جلس��ات هفتگی و ماهانه
مرکز متن سازمان سینمایی به بررسی کتابهایی
که ظرفیت تولید فیلم سینمایی و اقتباس را دارند،
اختصاص دارد .در حال حاضر  2کتاب ش��اخصی
که این روزها مطرح ش��ده« ،گلس��تان یازدهم» و
«وقتی مهتاب گم ش��د» در دس��ت بررسی است
ت��ا امکان تولید فیلمنامه از این آثار ارزیابی ش��ود.
به گفته حمزهزاده« ،نورالدین پس��ر ایران»« ،پایی
که جاماند»« ،مهمان صخرهه��ا»« ،دا» و «حرمان
هور» از جمله آثاری اس��ت که تولید فیلمنامه آنها
انجام ش��ده اس��ت .تولید فیلم از این آثار نیازمند
سرمایهگذاری سنگینی است و بعد از تأمین سرمایه،
تولید این آثار آغاز خواهد شد .وی در پاسخ به این
پرسش که آیا فیلمنامه «گلستان یازدهم» آغاز شده
است یا خیر ،گفت :بله! در دست بررسی است .گروه
فیلمنامه تالش دارد فیلمنامه این اثر را تولید کند
اما تا ساخته شدن فیلم کار دارد.
اقتب��اس از آث��ار ادب��ی انق�لاب و دفاعمقدس
موضوعی اس��ت که نویسندگان کش��ور عمدتا به
آن توجه داش��تهاند .این موضوع حتی موجب شده
برخی نویس��ندگان به فیلمس��ازی هم سوق پیدا
کنند .محمودزاده ،نویسنده کتاب «محمد ،مسیح
کردس��تان» که آثار قابل توجهی در حوزه ادبیات
دفاعمق��دس دارد ،در گفتوگویی با «وطن امروز»
با نقل خاطرهای از تاثیر ادبیات دفاعمقدس در آثار
س��ینمایی میگوید :من سعی میکردم تحقیقاتم
بعد از جنگ را بس��یار عمی��ق و جامع انجام دهم.
همین تحقیقات خوراک خوبی برای فیلمس��ازان
بود که بیایند و سوژههای نابی را در اختیارشان قرار
دهم ،به طور مثال «دیدهبان» حاتمیکیا برخاسته
از همین تحقیقات بود .بس��یاری به من میگفتند
خودت چرا فیلم نمیسازی .یک کتاب مخاطبش
در نهایت  10هزار نفر هستند اما یک فیلم را چند
ده میلیون نفر میبینن��د .از آن به بعد بود که من
وارد فیلمنامهنویسی شدم و به صورت جدی دنبال
فیلمسازی رفتم ،طرحهای سینمایی من تصویب
ش��د و بنا داشتم نخستین اثر س��ینمایی را درباره
عملیات خیبر بسازم .یک روز آوینی به من گفت چرا

میخواهی وارد فیلمسازی شوی؟ من هم دالیلم را
برای او شرح دادم .ایش��ان یک استداللی داشت و
میگفت من به شما نمیگویم وارد این عرصه نشو
چون خودم در کار فیلمس��ازی هس��تم ،بلکه اگر
شما نویس��ندگی را ادامه دهی ،یقین داشته باش
آثارت مبنای بسیاری از فیلمسازهای بزرگ خواهد
ش��د .چون آنها در آینده بش��دت دچار فقر سوژه
خواهند ش��د که در آن صورت یا دست از سینمای
دفاعمقدس میکشند یا به فیلمهای سطحی روی
خواهند آورد .متوجه شدم آوینی استراتژی خیلی
خوبی را تعریف کرده است ،استداللش را پذیرفتم
و دیگر به دنبال فیلمسازی نرفتم .گلعلی بابایی نیز
با اشاره به آثاری که قابلیت سینمایی شدن را دارند
میگوید :در این رابط��ه تاکنون کتاب «در هالهای
از غبار» را درباره حاج احمد متوس��لیان نوش��تهام.
در کتاب «ماه همراه بچههاس��ت» به شهید همت
پرداخته ش��ده و زندگی ش��هید قجهای در کتاب
«پهلوان گود گرمدش��ت» خوانده میشود .آخرین
کتابی که نوش��تیم «س��االر تیپ عمار» مربوط به
زندگی شهید مهدی خندان است .زندگی او ،جنگ
و شهادتش و با آن رجزخوانی که شهید شد ،هیچ
چیزی برای ساخت یک فیلم سینمایی مهیج کم
ندارد و واقعا یک سوژه سینمایی است.
بابایی درباره ساخت فیلمی درباره شهید قجهای
توس��ط ابراهیم حاتمیکیا گفت :آقای حاتمیکیا
خیلی جدی پای کار آم��د و عالقهمند بود در این
رابطه کار کند اما ساخت آن همزمان شد با ساخت
فیلم «بادیگارد»؛ البت��ه آقای حاتمیکیا میگوید
همیشه در ذهنم است این کار را انجام دهم و آرزو
دارم فیلمی درباره زندگی شهید قجهای بسازم.
موضوع ساخت فیلمهای سینمایی با استفاده از
ادبیات دفاعمق��دس ،همواره در دیدارهای مختلف
با هنرمن��دان و اهالی ایثار و جهاد از س��وی رهبر
انقالب مطرح میشود .ایشان در دیدار معروف سال
 85ب��ا کارگردانان مختلف در ای��ن باره میگویند:
آقای حاتمیکیا میگوین��د ،من نمیدانم راجع به
جنگ چه بگویم .خیلی ح��رف دارید برای گفتن؛
شما س��ینماگران جنگ ،پش��ت صحن ه جنگ را

نگاهی به سری چهارم مسابقه فرمانده

مسابقهای جذاب در منطقهای پرماجرا

مواد مخدر با بازی جمش��ید هاش��مپور اس��ت
میتواند نقطه عطفی از نظ��ر امنیتی برای این
استان به ش��مار آید و پیامآور این موضوع باشد
که جمهوری اسالمی قصد دارد با توان بیشتری
به دفاع از مرزهای جنوب ش��رق ایران بپردازد تا
ضعف و ناکارآمدی همسایگان شرقی خود را در
حوزه مرزبانی برطرف کند و امنیت بیشتری به
منطقه ببخش��د .سری چهارم مس��ابقه فرمانده
در مناطق مرزی سیس��تان از جمله کویر ریگ
مل��ک در میرجاوه ،م��رز مز ّور ،منطقه رامش��ار
زابل ،شهرس��تان چابهار ،باهو کالت و کوههای
مریخی و ...فیلمبرداری میشود .با توجه به نوع
منطقه این س��ری از مسابقه فرمانده با تغییرات
عمدهای نس��بت به دوره قبل برگزار خواهد شد
به طوری که در این دوره شرکتکنندگان باید در
منطقهای وسیع به رقابت بپردازند که با مراحل
قبل مسابقه بسیار متفاوت است و شامل مناطق

کوهستانی ،کویری و ساحل دریای عمان خواهد
بود .در این سری از مسابقه شرکتکنندگان باید
قس��مت عمده توان خود را به جای ش��رکت در
رقابته��ای دریایی در حوزه زمین��ی و دریایی
ب��کار گیرند و با تان��ک و س�لاحهای واقعی به
رقابت بپردازن��د و عملیاتهای جذاب نظامی را
ب��ا هلیکوپتر و روی ناو جنگ��ی انجام دهند که
میتواند جذابیت این سری از مسابقه فرمانده را
نسبت به دورههای قبل دوچندان کند .مسابقه
فرمانده عالوه بر نشان دادن توان نظامی و ارسال
پیام امنیتی به دش��منان جمهوری اسالمی که
چش��م طمع به مرزهای جنوب ش��رقی کشور
دارند میتواند جذابیتهای گردش��گری استان
سیستان و بلوچس��تان را نیز به نمایش گذارد.
جذابیتهای گردش��گری که شاید کمتر استان
دیگ��ری همچون ای��ن اس��تان از آن برخوردار
باش��د؛ س��واحل زیبای چابهار در کن��ار دریای

چق��در تصویر کردید؟ چه ش��د که
این جنگ ش��روع ش��د؟ کدام فیلم
المللى پلیسی میتواند
سیاسى بین
ِ
ِ
ش��یرینتر از این در بیاید که ش��ما
تصویر کنید  -اسناد هم االن وجود
دارد  -چطور ش��د که صدام حسین
به خودش جرأت داد و این گستاخی
را کرد که به قصد تس��لط بر ایران،
به ای��ران حمله کند؟ نه اینکه همه
ایران را بگیرد ،بدون ش��ک ،قصد او
این ب��ود که خوزس��تان و یکی ،دو
اس��تان دور و بر را بگیرد و به عنوان
یک همس��ای ه مقتدر ب��ر حکومت
مرک��زی ای��ران  -هر که باش��د آن
حکوم��ت؛ یا جمهوری اس�لامی یا
هر کس دیگر  -مس��لط بشود ،که
میش��د؛ یعنی اگر این دفاع جانانه
نبود و اگر آن تس��لط بر خوزستان
انجام میگرفت ،مگر ممکن بود یک
حکومت مرکزی اینجا سر کار باشد
و به آن کس��ی که بخشی از کش��ور را قدرتمندانه
تصرف کرده ،باج ندهد؟! خوب ،چه ش��د که این را
وادار کردند این حمله را انجام بدهد و او حمله کرد؟
و چگونه به او کمک کردند؟ و کدام کارخانجات به او
سالح شیمیایی فروختند؟ آنهایی که آن سنگرهای
هش��تضلعی و پنجضلعی را درس��ت کردند ،چه
کس��انی بودند؟ کدام کش��ورها آن هواپیماها را به
او دادن��د؟ آن مأموران عالیرتبه سیاس��ی ،امنیتی
و نظام��ی ک��ه از کش��ورهای مختل��ف  -از جمله
آمریکا  -به بغداد آمدند و ب��ا او و مردان او مالقات
کردند ،چه کسانی بودند؟ شما به اینها نپرداختید.
اص ً
ال شخصیت صدام کیست؟ اینها برای قصهنویسی
جا دارد .ایشان در دیدار با عوامل فیلم شیار  143نیز
به این مهم اشاره میکنند و میگویند :بنده هم مثل
ش��ما آقایان معتقدم که از ظرفیت دفاعمقدس در
سینماى کشور ما استفاده نشده؛ خود سینماى ما
انصافاً یک ظرفیت باالیى دارد ،یعنى کسانى که اهل
این فنند و بلدند و مطلعند و واردند و قضاوتشان
میتواند مرجع فهم انسان قرار بگیرد ،معتقدند که
سینماى ایران از لحاظ ظرفیت کارگردانى و گریم و
بازیگرى و مانند اینها ،جزو سینماهاى برجست ه دنیا
است؛ و این درست است .این ظرفیت عظیم بایستى
با ظرفیت بسیار عظیم دفاعمقدس التقا پیدا کند؛
این اتفاق هنوز درس��ت نیفتاده ...عدهاى  -که من
نمیدانم چه جور میش��ود انگیزههاى اینها را آدم
تحلیل کند  -با ورود س��ینما به مسائل مربوط به
دفاع مقدس ،علناً مخالفت میکنند! من نمیدانم
چه فکر میکنند؛ به اس��م اینکه جنگ اس��ت ،به
اسم اینکه خشونت است! صد سال از شروع جنگ
جهانى میگذرد  -امس��ال صدمین س��ال است -
هنوز در آمریکا و در خیلى جاهاى دیگر دارند فیلم
میس��ازند [آن هم] در چه گستره وسیعى! حتى
آنط��ور که به من گزارش کردن��د ،دانشآموزها و
بچههاى دبیرستانى را وارد این میدان فیلمسازى
میکنن��د و از آنها میخواهند و ب��ه آنها امکانات
میدهند براى اینکه بس��ازند؛ [چ��ون] معتقدند
که این میتواند نس��ل جدید را با انگیزههاى سالم
دولتمردانشان آشنا کند.
عم��ان و زیباییه��ای بینظی��ر آن که بس��یار
چش��منواز اس��ت .کوههای مریخی و نخلهای
خرمای جنوب و طبیعت زیبای استان سیستان
و بلوچس��تان ک��ه ب��ه عل��ت تبلیغات س��وء و
مظلومیت این استان پهناور تا به حال به چشم
نیامده اس��ت در این مس��تند بخوبی به نمایش
در خواهد آمد و میتواند باعث رونق گردشگری
برای اس��تان سیستان و بلوچس��تان شود .نکته
مهم دیگری که پای مسابقه فرمانده را به استان
سیستان و بلوچستان باز کرده است حضور فردی
به نام س��ردار ح��اج صادق محم��ودی ،فرمانده
عملیات قرارگاه قدس با نقش فرمانده است که
قرار است به جای شهید ناظری به عنوان فرمانده
در این مس��ابقه نقشآفرین��ی کند که همچون
ش��هید ناظ��ری دارای کاریزم��ا ،توانمندیها و
قابلیتهای ویژهای اس��ت و میتواند روح تازهای
به مس��ابقه فرمانده تزریق کند .ب��ه هر ترتیب
میتوان گفت س��ری جدید مس��ابقه فرمانده با
تغییر لوکیشن و آمدن به سیستان و بلوچستان،
جایی که همواره درباره امن نبودن آن خبرهایی
به گوش رس��یده ،قابلیت تغییر دی��دگاه مردم
نسبت به این استان پهناور و مهم کشور را خواهد
داشت و باعث شکوفایی اقتصادی و گردشگری در
استان سیستان و بلوچستان خواهد شد ،بنابراین
عالوه بر جذابیتهای مسابقه و رقابتی بودن آن،
سری جدید مسابقه فرمانده را میتوان یک تولید
تلویزیونی جذاب چند هدفه در حوزههای امنیتی،
اقتصادی و گردشگری دانست که عالوه بر نشان
دادن توانمندی نظامی جمهوری اس�لامی ،یک
منطقه بکر اقتصادی و گردشگری را نیز به مردم
معرفی خواهد کرد که به جرات میتوان گفت در
عین مظلومیت ناشناخته باقی مانده است.
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تمدید مهلت ارسال آثار
به «فیلم سبز ایران»

مهلت ارسال آثار به ششمین دوره جشنواره
بینالمللی فیلم سبز ایران تا  ۱۵خردادماه ٩٦
تمدید ش��د .به گزارش مهر ،شش��مین دوره
جشنواره بینالمللی فیلم سبز ایران که چندی
پی��ش برای جذب آثار فراخوان داده بود ،تا ۱۵
خردادماه پذیرای آثار متقاضیان این جشنواره
در بخشه��ای مختل��ف اس��ت .ثبتن��ام در
جشنواره در س��ایت رسمی www.iigff.org
امکانپذیر است .این جشنواره به منظور ترویج
فرهنگ حفاظت از محیطزیست با ابزار و بیان
هنری و نیز شناس��ایی آثار ارزشمند در توجه
بخش��یدن به حفاظت محیط زیست و توسعه
آگاهی مردم در حوزه جشنواره بینالمللی فیلم
سبز ایران با گستره بینالمللی توسط سازمان
حفاظت محیط زیس��ت جمهوری اس�لامی
ایران و س��ازمانهای مردمنهاد برگزار میشود،
ت��ا  ۱۵خردادماه آثار با موضوع اقتصاد س��بز
(گردش��گری پایدار -ش��هر پایدار -انرژیهای
سبز) در بخشهای رقابتی محتوای مورد نظر
را میپذیرد.

پایان پیشتولید فیلم حاتمیکیا

پیشتولی��د فیلم «پ��رواز به وقت ش��ام»
جدیدتری��ن س��اخته ابراهی��م حاتمیکی��ا و
تهیهکنندگی محمد خزائ��ی بتازگی به پایان
رس��یده و قرار اس��ت بزودی و ظرف یک یا 2
هفته آینده فیلمبرداری این اثر آغاز ش��ود .به
گ��زارش فرهنگنیوز ،فیلمب��رداری «پرواز به
وق��ت ش��ام» در ایران و س��وریه انجام خواهد
ش��د و جز بابک حمیدیان و هادی حجازیفر
مابقی بازیگران این فیل��م ،عربزبان خواهند
بود .همچنین قرار است بخشهای داخلی این
سریال در تهران و اصفهان فیلمبرداری شود و
بعد از آن گروه برای ضبط بخشهای خارجی
به احتمال زیاد به کشور سوریه خواهند رفت.
«پرواز به وقت شام» درباره داعش و تهدیدات
تکفیریهاست و بخشی از داستان آن در سوریه
میگذرد و فیلمب��رداری بخش اصلی فیلم در
فرودگاه و هواپیما انجام میش��ود؛ البته هنوز
مشخص نیست لوکیشن اصلی فیلم در داخل
کشور یا سوریه خواهد بود.

«دلیل» آمد

حمید حس��ام درباره کتاب «دلیل» اظهار
داش��ت« :دلیل» خاطراتی از زب��ان همرزمان
و خان��واده درباره ش��هید علی چیتس��ازیان
روایت ش��ده که در برگیرنده ایام کودکی او تا
شهادت وی در س��ال  1366است .به گزارش
فارس ،این مولف در ادامه با بیان اینکه «دلیل»
ش��امل خاطرات خانواده ،دوستان و همرزمان
شهید چیتس��ازیان هم میشود ،بیان داشت:
شهید چیتسازیان که سیزدهم رجب 1343
در یک خانواده مذهبی در همدان متولد ش��د
فردی جس��ور ،شجاع و مدیر بود به طوری که
در سن 18س��الگی مربی آموزشهای نظامی
(تاکتی��ک رزم��ی ،اسلحهشناس��ی ،اطالعات
عملیات) در پادگان قدس س��پاه همدان شد
و در شناس��ایی دشمن و رخنه در سال 1361
همگان را شگفتزده و او را به عنوان شخصی
مخلص و شجاع به فرماندهان معرفی کرد که
توانست مواضع دشمن را بخوبی شناسایی کند
و توانست با مهارت شجاعت در عملیات مسلم
ابنعقیل تا شهر مندلی عراق نفوذ کند و پس از
آن توانست در مقام فرمانده اطالعات و عملیات
تیپ انصارالحس��ین رش��ادتهای بینظیری
از خود به جا بگذارد .کتاب «دلیل» از س��وی
انتشارات س��وره مهر با طرح جلد جدید چند
روزی است عرضه شده است.

جشن رمضان در شبکه کودک

کانالهای پویا و نهال با مجموعه متنوعی از
برنامههای شاد ،جشنواره رمضانی خود را برگزار
میکنند .به گزارش تسنیم ،امسال در ماه مبارک
رمضان ،براساس تجربه موفق سال گذشته ،شبکه
کودک تالش میکند خاطرههایی دلنشین ،شاد
ی را برای خردساالن و کودکان خلق کند.
و معنو 
بر همین اساس ،برنامه سحرگاهی محبوب «سر
س��فره خدا» دوباره میهمان خانههای کودکان
روزهدار خواهد شد تا در کنار خانواده خود ،آماده
روزه گرفتن شوند .برنامه پرطرفدار «پففیلم»
نی��ز هر ش��ب با پخ��ش یک فیلم س��ینمایی
ج��ذاب ،ش��بهای رمضان را ب��ا دنیای تخیل
و ش��ادی ،رنگآمی��زی میکند .س��ریالهای
جدید «پهلوانان»« ،تندرها به پیش»« ،فوتبال
رباتی» و «حیوانات ماش��ینی» نی��ز در ایام ماه
مب��ارک از کانالهای پویا و نهال پخش خواهد
ش��د .همچنین برنامه حفظ سورههای کوچک
قرآن برای خردس��االن زیر  6سال ،جزءخوانی
روزانه و مس��ابقه تفس��یر قرآن برای کودکان 6
تا  12س��ال ،از شبکه تخصصی کودک پخش
خواهد ش��د .همچنین به روال سال گذشته و
برای انطباق با تغییرات س��بک زندگی مومنانه
در م��اه مبارک رمضان ،پخش ش��بکه کودک
 24ساعته خواهد بود.

