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بسیاري از سینماگران و دس��ت اندركاران هنر 
هفتم معتقدن��د از مش��كالت عم��ده و اصلي 
سینماي ايران نداشتن قهرمان و فیلمنامه هاي 
بدون قهرمان اس��ت؛ نكته دقیق��ي كه علت آن 
مي تواند يك��ي كاهلي و ديگ��ري اهل پژوهش 
نبودن سینماگران ما باشد. چند شب پیش تیم 
مستند سازي برنامه »ثريا« جديدترين اثر خود 
را به اسم »جانور گرس��نه« با موضوع چگونگي 
طراحي س��اخت و حمله ويروس اس��تاكس نت 
به تأسیس��ات اتمي نطنز در سال 87 از شبكه3 
نمايش داد. در اين مستند ناگفته هايي عجیب 
درخصوص پیچیده ترين حمله سايبري جهان با 
ويروس استاكس نت به عنوان مهیب ترين بدافزار 
قرن با دس��تور اوباما، رئیس جمهور وقت اياالت 
متحده به مراكز هسته اي نطنز و مهار آن از سوي 

دانشمندان و نخبگان ايراني روايت مي شود. 
سوژه اصلي اين مستند و نحوه مواجهه مديريت 
و مهار اين حمله س��ايبري از س��وي نخبگان و 
دانشمندان جوان كش��ورمان آنقدر جذابیت و 
هیجان دارد كه در صورت تبديل ش��دن به يك 
نسخه سینمايي، قابلیت بازگرداندن مخاطب را 

به صندلي هاي سینما دارد. 
ممكن است سینماگران نگراني هايي در رابطه با 
وجود برخي مالحظات امنیتي و مباحثي از اين 
دست براي ساختن نسخه سینمايي آن داشته 
باشند كه عماًل نمايش مستند آن نشان دهنده 

برطرف شدن اين گونه مالحظات است. 
حس��ن تولید و نس��خه اثر س��ینمايي »جانور 
گرسنه« براي مردم و س��ینما به طور جداگانه 
حائز اهمیت است. خوبي تولید نسخه سینمايي 
اين مس��تند براي مردم اين اس��ت كه آنها را با 
دانش��مندان و نیروهاي نخبه جوان كشورمان 
كه قادر هستند پیچیده ترين حمالت سايبري 
دنیا را ك��ه در واقع با اس��تفاده از لبه تكنولوژي 
دنیا و حتي برخي پیشرفت هاي پنهان و مخفي 
علمي نه تنها شناس��ايي و مديريت كنند بلكه 
حتي توان مهار و تولید نس��خه خنثي كننده آن 
را نیز بنويس��ند، آشنا س��ازد. چنین فیلمي در 
ژانر اكشن يا پلیسي- معمايي مي تواند ساخته 
ش��ود و قاعدتاً بايد قهرمان داش��ته باشد. نكته 
اصلي و مهم اين مسئله وقتي مشخص مي شود كه 

مخاطب بداند اين بدافزار يا ويروس كه تحت عنوان 
اكستاكس نت يا ابرويروس قرن شناخته مي شود، 
در هفت اليه متغیر و متفاوت با همكاري چندين 
دس��تگاه امنیتي و وزارتخانه هاي اياالت متحده از 
جمله وزارت خارجه، س��ازمان سیا و آژانس امنیت 
ملي امري��كا)NSA( با هم��كاري نیروهاي واحد 
8ه��زارو200 رژي��م صهیونیس��تي)واحد مخفي 
متشكل از نخبگان و دانش��مندان حوزه سايبري( 
طراحي و س��اخته شده اس��ت. ارزش دراماتیك و 
جذابیت اين سوژه آنجايي بیش��تر مي شود كه در 
اين مس��تند مي بینیم س��ازندگان بدافزار مهیب 
قرن يا همان اس��تاكس نت چون نمي توانس��تند 
دسترسي مستقیمي به سايت نطنز داشته باشند، 
ابتدا شركت هاي همكار و تهیه كننده لوازم سايت را 
شناسايي می كنند و با قرار دادن قطعات معیوب و 
آلوده شده در بین خريدهاي خارجي آنها قدم بعدي 
را برمي دارند و در نهايت با اس��تفاده از يك ريموت 

كنترل، قطعات آلوده را منفجر مي كنند. 
قهرمان شناسايي، مديريت و مهار اين ابرويروس 
قرن شهید مصطفي احمدي روشن و دكتر آبنیكي 
و ديگر دانشمندان جوان سايت هسته اي نطنز 
بودند. اتفاقاً يكي از داليل اصلي كه يك سال بعد 
منجر به ترور و شهادت مصطفي احمدي روشن 

شد، شكار همین جانور گرسنه بود.
حسن تولید نسخه سینمايي شكار جانور گرسنه 
از سوي شكارچیان و قهرمانان علمي كشورمان 
براي س��ینما، مي تواند بازگشت به دوران شكوه 
هجوم و صف طوالن��ي مخاطبان ب��راي خريد 
بلیت فیلم ها و ورود به ساحت هاي بهره گیري از 

تكنولوژي هاي نوين سینمايي باشد. 
در كنار جذابیت دراماتیكي كه اين حمله به عنوان 
بي سابقه ترين خرابكاري در تاريخ حمالت سايبري 
دنی��ا دارد، باي��د بدانیم كه سال هاس��ت »غرب 
فكري«)اعم از كش��ورهاي غرب��ي و دولت هايي 
كه تحت سیطره تفكر غرب هس��تند( با ما وارد 
يك جنگ عقیدتي و كاماًل ايدئولوژيك شده اند و 
هر اقدام ما به مثابه ايفاي نقش در میدان جنگ 
محس��وب مي ش��ود كه بايد كاماًل حساب شده و 
دقیق انجام شود. مع االسف فیلم و سینما همچنان 
از روند و مس��یري كه مردم در حال رقم زدن آن 

هستند، فرسنگ ها عقب تر هستند.

قابليت هاي سينمایي شكار »جانور گرسنه«

پيامبر )ص(: 
دزدترین مردم كسي است كه 
به خاطر س�رعت و شتابزدگي 
از نماز خود كم كند، نماز چنين 
انساني همچون جامه مندرسي 
در هم پيچيده شده، به صورت 

اوپرتاب مي گردد. 
)ميزان الحكمه، ج 5، ص 406(
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مستندهاي راه يافته به جشنواره فيلم 
فجر معرفي شدند

هيئت انتخاب بخش سينماي مستند چهلمين جشنواره فيلم 
فجر، اس�امي فيلم هاي راه یافته به این بخش را اعالم كرد. 
به گزارش »جوان« به نقل از مركز اطالع رساني روابط  عمومي 
جش��نواره فیلم فجر،  فیلم هاي راه يافته به بخش س��ینماي 
مستند اين دوره جش��نواره اعالم شد. بر اس��اس اين خبر، 
فیلم هاي »آن مرد ب��ا اتوبوس آمد« ، »احتض��ار« ، »تفنگ 
برادرم« ، »دبستان پارس��ي«، »سرباز شماره صفر« ، »مشق 
امشب« ، »هیچ كس منتظرت نیس��ت« و »يكي از رؤياهاي 

من« در اين بخش حضور دارند.

   محمدصادق عابدیني
ب�ا ارس�ال نس�خه كام�ل فيلم ه�اي حاض�ر در 
بخش مس�ابقه س�ينماي ایران، ام�كان حذف و 
جایگزیني آثار این دوره از جشنواره از بين رفت. 
در حالي كه برخي س��ینماگران در حال رايزني براي 
حضور در بخش مسابقه سینماي ايران جشنواره فجر 
بودند، دبیرخانه اين دوره از جشنواره، از ارسال نسخه 
كامل فیلم هاي اعالمي خبر داد تا به همه ش��ايعات 
درباره احتمال حذف فیلم هاي فهرس��ت و ورود آثار 

جديد پايان داده شود. 
يزدان عشیري، مدير روابط عمومي چهلمین جشنواره 
فیلم فجر از ارس��ال نس��خه  نهايي هم��ه فیلم هاي 
جش��نواره به دبیرخانه خبر داد. به گفت��ه او، پس از 
بررسي فني دبیرخانه، اس��امي اين آثار اعالم رسمي 

مي شود. 
چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر در حالي كار خود 
را آغ��از مي كند كه دبی��ر اين رويداد تأكی��د ويژه بر 
رعايت گاه شمار ذكرشده در فراخوان دارد. اين گفته 
عش��یري اس��ت كه اعالم كرد: پیش فروش بلیت ها 
و همچنین مراسم قرعه كشي س��الن هاي اصلي كه 
میزبان اهالي رسانه و منتقدان خواهند بود، اواخر دي 

برگزار مي شود. 
سینما هاي مردمي هم بعد از مشخص شدن جدول 
اكران و اعالم پیش فروش، تبلیغات محیطي را براي 
آماده سازي 62 سالن ش��روع مي كنند. در عین حال 
همین برنامه از سوي معاونت امور استان هاي جشنواره 
براي مراكز 3۱ استان ديگر كشور هم انجام مي شود. 

بر اساس گفته هاي مشاور رئیس سازمان سینمايي، 
پرديس ملت، چهارسو و میالد گزينه هاي اصلي براي 
میزبان��ي از اهالي رس��انه بودند. بعد از اضافه ش��دن 
پرديس ملت به سینما هاي مردمي، انتخاب جشنواره 
بین برج میالد و چهارسو انجام خواهد شد. مكان دقیق 

جشنواره صبح چهارشنبه اعالم رسمي مي شود. 
   انتخاب نه چندان سخت ميزبان جشنواره

مدير روابط عمومي جشنواره فیلم فجر می گويد براي 
انتخاب میزبان چهلمین جش��نواره فیلم فجر، میان 
دو گزينه برج میالد و پرديس س��ینمايي چارسو در 
حال جمع بندي هس��تند. تا پیش از اين چند سالي 
پرديس س��ینمايي ملت میزبان جش��نواره بود و در 
سنوات پیش از آن نیز مركز همايش هاي برج میالد به 
عنوان كاخ جشنواره، میزبان اهالي رسانه و هنرمندان 
سینما بود. اكنون با حذف پرديس ملت و اضافه شدن 
آن به فهرست س��ینماهاي مردمي جش��نواره، گويا 
دو گزينه پرديس چارس��و و برج می��الد پیش روي 

جشنواره است. 
به نظر مي رسد انتخاب بین چارسو يا میالد، انتخاب 
چندان سختي نیست. میالد سال ها میزبان جشنواره 
فیلم فجر بوده است و سالن بزرگ آن مي تواند میزبان 

همه خبرنگاران و منتقدان حاضر در جشنواره باشد. 
در مقابل چارس��و چند دوره میزبان جش��نواره هاي 
تخصصي بوده اس��ت، با اين حال پرديس چارسو در 
يكي از شلوغ ترين مناطق تهران واقع شده و به خاطر 
طرح ترافیك، عماًل در س��اعاتي از روز دسترس��ي به 
آن بسیار سخت مي شود. چارس��و داراي سالن هاي 
متعدد اس��ت ولي در عین حال بخش عمده اي از آن 
به دلیل فعالیت فروش��ندگان موبايل همیش��ه پر از 
مشترياني اس��ت كه مي تواند حضور آنها بر كیفیت 
برگزاري جشنواره فیلم فجر تأثیر منفي بگذارد، با اين 
حال مطرح شدن چارسو به عنوان میزبان جشنواره 
شايد نشانه اي از گوشه چشم برگزاركنندگان فجر به 

عدم وابستگي به میالد باشد. 
محمد خزاعي يك بار پیش از اين در دوره اي كه خود 
دبیري جشنواره فیلم فجر را بر عهده داشت، صحبت 
از لزوم ايجاد يك مركز دائمي براي میزباني جشنواره 

فیلم فجر كرد، اما نزديك ۱0سال پس از آن پیشنهاد، 
هنوز هم جشنواره فیلم فجر بدون داشتن يك میزبان 
ثابت و دائم��ي، در دو هفته مانده ب��ه برگزاري دوره 
چهلم بر سر دوراهي رفتن به چارس��و يا بازگشت به 

میالد است! 
اين نكته هم جالب است كه امسال پرديس ايرانمال 
كه تمايل زي��ادي به میزباني رخدادهاي س��ینمايي 
دارد، در می��ان مدعی��ان میزباني فجر نیس��ت. اين 
پرديس بزرگ كه متعلق به مجموعه متمول ايرانمال 
است، امسال میزباني جشنواره فیلم كوتاه تهران را به 
دست آورده بود كه حضور رئیس سازمان سینمايي و 
اظهارات وي باعث ايجاد حواش��ي براي اين پرديس 
شد. خزاعي در مراسم اختتامیه جشنواره بین المللي 
فیلم كوتاه تهران از تبلیغات زي��اد پرديس ايرانمال 
گاليه كرد و به كنايه گفت كه تصور كرده اس��ت در 
جشنواره ايرانمال حضور دارد و نه در جشنواره فیلم 

كوتاه تهران! 
   برگزاري مراسم قرعه كشي 

مراس��م قرعه كش��ي نوبت اكران فیلم ه��اي حاضر 
در بخش مس��ابقه چهلمی��ن دوره جش��نواره فیلم 
فجر، روز سه ش��نبه در مح��ل موزه س��ینما برگزار 
خواهد شد. قرعه كش��ي مراسمي است كه به تازگي 
به س��ازوكار برگزاري جش��نواره اضافه شده است. 
اين مراسم براي نش��ان دادن عدالت در اكران هاي 
جش��نواره و پايان دادن به حرف و حديث ها درباره 
نحوه چینش اكران هاس��ت. در س��ال هاي گذشته 
فیلمسازاني كه آثارشان در روزهاي پاياني جشنواره 
اكران مي شود، از اينكه در روزهاي پاياني فیلم شان 
رونمايي مي شود، گاليه داش��تند و معتقد بودند آن 
زمان، فرصت الزم براي ديده ش��دن فیلم و احتماالً 
فضاسازي براي مطرح شدن آن در میان نامزدهاي 

جشنواره از بین مي رود.

همه فيلم ها به فجر رسيدند، نيمكت ذخيره ها تعطيل شد

ميزبان جشنواره فيلم فجر، يا ميالد يا چارسو!

     نمايش خانگي

رئي�س س�ازمان صداوس�يما از تواف�ق كل�ي ای�ن 
س�ازمان ب�ا وزارت ارش�اد بر س�ر پيش نویس�ي براي 
نظارت ب�ر محصوالت ش�بكه نمایش خانگ�ي خبر داد. 
پیمان جبلي، رئیس صداوسیما در حاشیه مراسم تجلیل از 
خانواده هاي ش��هدا درباره نتیجه و روند مذاكره صداوسیما 
با وزارت ارشاد براي نظارت بر س��ريال ها و تولیدات شبكه 
خانگي به مهر گفت: ما پیش نويسي را تهیه كرديم و خدمت 
وزير ارشاد ارائه داديم كه با موافقت كلي هر دو طرف مواجه 
شده اس��ت. وي اضافه كرد: ما روي اين پیشنهاد مشترك 
كه بین ما و وزير محترم ارشاد است، كارهاي نهايي را انجام 
مي دهیم و امیدواريم ظرف روزه��ا و هفته هاي آينده آماده 
شود و به راهكاري مشترك منتهي شود. جبلي درباره كلیات 
اين پیش نويس تصريح كرد: به ص��ورت طبیعي نظارت بر 

محتواي نمايش خانگي و نظارت بر انتشار محتواي خانگي 
بر عهده ساتراست اما حتماً وزارت ارشاد به عنوان دستگاه 
فرهنگي بسیار مهم در كشور در اين فرآيند نقش مؤثر خود را 
خواهد داشت. وي درباره سرفصل هاي طرح تحولي كه قرار 
است اجرا شود، عنوان كرد: تحقق تحول در دستگاه فرهنگي 
گسترده و پیچیده صداوسیما مس��ئله يك شب و يك روز 
نیست كه بايد طي يك فرآيند اتفاق بیفتد. رويكرد تحولي در 
صداوسیما در دوره جديد، مشمول تحول در محتوا و تحول 
در سازوكارها خواهد بود. رئیس رسانه ملي همچنین گفت: 
ما با آسیب شناس��ي دقیق تالش مي كنیم با استفاده از نظر 
كارشناسان داخل و خارج سازمان آسیب هاي فرآيندهايي 
را كه منجر به شرايطي شده است كه از ظرفیت رسانه ملي 

نشود حداكثر استفاده را كرد، شناسايي كنیم. 

تفاهم صداوسيما و ارشاد براي نظارت بر شبكه نمایش خانگي

رئيس دومين نمایشگاه مجازي كتاب:

 فاصله كتاب تا كتابخوان ها را 
حذف كرديم 

نمایش�گاه مج�ازي كت�اب ته�ران توانس�ته اس�ت ب�ا 
ب�ه  محدودیت ه�ا،  برداش�تن  و  مس�افت ها  ح�ذف 
كن�د.  خدمت رس�اني  كتابخوان�ي  ب�ه  عالقه من�دان 
علي رمضاني، رئیس دومین نمايش��گاه مجازي كتاب و مديرعامل 
خانه كتاب و ادبیات در نشست رس��انه اي اين نمايشگاه گفت: »از 
وجوه عدالت فرهنگي، عدالت در توزيع است. در نمايشگاه مجازي 
قبل 3هزار نقطه روس��تايي كتاب خري��داري كردن��د و كتاب به 
دست شان رسید. هزار نقطه شهري را هم به اين آمار اضافه كنید. در 
همه اين نقاط هموطنان توانستند بدون آنكه زحمتي متحمل شوند، 

كتاب خريداري كنند.«
رمضاني با اشاره به استقبال ناشران از دومین نمايشگاه مجازي كتاب 
ادامه داد: »برگزاري موفق نمايشگاه اول موجب شد ناشران انگیزه و 
عالقه بسیاري براي حضور در نمايشگاه مجازي پیدا كنند و تاكنون 
20۱4 ناشر در نمايش��گاه دوم ثبت نام كرده اند كه به نسبت سال 
گذشته كه عدد ناشران هزارو847 بود، افزايش خوبي داشته است. 
در بخش بین الملل نیز از ۱5كشور اعم از اسپانیا، هند، ايتالیا، سوئد، 
هلند، امريكا، بحرين، عراق، كويت، لبنان، س��وريه و مصر،20هزار 
عنوان كتاب به مخاطبان ايراني عرضه مي شود كه سال گذشته عدد 

اين عناوين ۱5هزار عنوان بود.«
وي با بیان اينكه 80درصد نواقص برگ��زاري دوره اول در اين دوره 
برطرف شده است، گفت: »كیفیت خدماتي كه قرار است به مردم 
ارائه شود، بهتر ش��ده و مردم راحت تر كتاب مورد نظرشان را پیدا 
خواهند كرد. ب��ا وزارت ارتباطات و مركز ماهر ك��ه بحث امنیت را 
پیگیري مي كنند نیز مكاتباتي جدي صورت گرفته اس��ت، حتي 

فرآيند ثبت نام ناشران نیز تسريع شد.«
رئیس نمايش��گاه مجازي كتاب در ادامه به بح��ث حمايتي خريد 
كتاب پرداخت و تأكید كرد: »در حوزه هاي حمايتي هم نسبت به 
سال گذشته در تعداد و مبلغ افزايش پیدا كرده است. مبلغ بن كتاب 
دانشجويان و طالب 250هزار تومان با س��هم مشاركت ۱00هزار 
توماني از برگزاركنندگان شده است. بن كتاب اعضاي هیئت علمي 
نیز به مبلغ 500هزار تومان با سهم مش��اركت 250هزار توماني از 
سوي برگزاركنندگان افزايش پیدا كرده است. ثبت نام براي تهیه بن 

نیز با استقبال چشمگیر مواجه شده است.«
رمضاني از اعالم آمادگي نمايش��گاه مجازي كتاب براي اختصاص 
اعتبار خريد كت��اب به مناطق كم برخوردار خب��ر داد و افزود: »اگر 
بتوانیم حامیان مالي در سازمان بهزيستي، كمیته امداد امام خمیني، 
ستاد اجرايي فرمان امام و بنیاد مستضعفان پیدا كنیم، قصد داريم 

اعتبار خريد كتاب را براي مناطق كم برخوردار فراهم كنیم.«
دومین نمايشگاه مجازي كتاب تهران از سوم بهمن ماه آغاز مي شود و 

تا دهم بهمن ماه۱400 به مدت هشت روز ادامه خواهد داشت.
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