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سيروس همتي عنوان كرد 

سريال های تاريخی نياز به پژوهش دقيق تری دارند
در آث�اري ك�ه بناس�ت زندگ�ي ش�خصيت هاي مل�ي را 
رواي�ت كنن�د ه�م در پژوه�ش و ه�م در تولي�د، خيل�ي 
باي�د دق�ت ك�رد ك�ه گرفت�ار س�طحي نگري نش�ويم. 
سیروس همتي، بازيگر باسابقه با بیان اين مطلب به »جوان« گفت: 
اينكه بتوان از طريق ساخت س��ريال هاي تلويزيوني، نوع زندگي و 
سبك رفتاري و سیر و س��لوك مفاخر ايران زمین را تصوير كرد به 
شناخت مخاطب از اين مفاخر به ويژه مخاطب جوان خیلي كمك 
مي كند ولي بايد كیفیت درام و كیفیت تولید، چنان باشد كه با آثار 
قابل اعتنايي روبه رو باش��یم. من معتقدم ديگر زمان آزمون و خطا 
در تولید سريال گذشته است و جا براي هدر دادن بودجه ها نیست. 
همتي كه اخیراً در سريال »صبح آخرين روز« با محوريت زندگي 
شهید مجید شهرياري بازي كرده بود، عنوان كرد: براي خودم تجربه 
ارزشمندي بود كه نقش برادر يك دانشمند شهید را بازي كردم و 
فكر مي كنم درباره چنین شخصیت هايي بايد حاال حاالها كار كنیم 

تا در سال هاي آينده، آثاري بسیار بهتر تولید شود. 
همتي درباره نق��د و تحلیل ه��اي وارده بر س��ريال مذكور گفت: 
نمي گويم بهترين كارمان بود، چون واقعاً بضاعت تولید را هم بايد 
درنظر گرفت و سپس قضاوت كرد. قطعاً اگر حمايت مالي و امكانات 
بیشتري وجود داشت سريال كیفیت بهتري پیدا مي كرد. سیروس 
همتي كه به تازگي در فیلم  »علفزار« س��اخته كاظم دانشي بازي 
كرده است، اظهار داشت: در آثاري كه بناست زندگي شخصیت هاي 
شهیر تاريخي، انقالبي و فرهنگي را روايت كنند خیلي بايد دقت كرد 

كه هم در پژوهش و هم در تولید، گرفتار سطحي نگري نشويم. 
اين بازيگر ادامه داد: طبیعتاً براي ه��ر كدام از بازيگران آثار مرتبط با 

مفاخر اين كنجكاوي وجود دارد كه با شناخت كامل از سوژه و ماجراها 
و ابعاد مختلف زندگي كاراكتر، به س��مت ايفاي نقش بروند. همتي 
افزود: گاهي تحقیقات كارگردان و فیلمنامه نويس آن قدر كامل است 
كه با همان تحقیقات مي توان، دركي جامع از نقش پیدا كرد و بازي 
دقیقي را ارائه داد ولي گاهي هم الزم اس��ت بازيگر شخصاً به مطالعه 
در منابع پرداخته و هرچه بیشتر پیرامون كاراكتر بداند، البته پیش 
مي آيد در تحقیقات نیز به برخي نقل قول هاي متناقض برسیم ولي به 
هر حال كشف همین تناقضات نیز خودش نوعي جهان بیني نسبت به 
شخصیت محوري را در اختیار بازيگر قرار مي دهد. بازيگر »ماتادور« و 
»آشپزباشي« تأكید كرد: هرچه براي تولید آثار زندگینامه اي مفاخر، 
بیشتر انرژي و هزينه بگذاريم، كیفیت بیش��تر و بیشتر خواهد شد، 
البته نقش تجربه را در اين باره نبايد ناديده گرفت، يعني هر كه از راه 
رسید نبايد به صرف عالقه سراغ چنین سوژه هايي رود و بايد به نوعي 
امتحان پس داده باشد. با استفاده از افراد مجرب و داراي بینش است 

كه مي شود سريال هاي باكیفیت درباره مفاخر ساخت .

    تلويزيون

محفل كروبيان، انجمن مجتباست
افش�ين ع�اء ب�ه مناس�بت ش�هادت ام�ام حس�ن 
مجتب�ي)ع( يكي از س�روده هاي خ�ود را منتتش�ر كرد.

سروده افشین عالء با عنوان گرمي بازار ُحسن درباره امام حسن 
مجتبي)ع( از اين قرار است: 

نفحه باغ بهشت، عطر تن مجتباست
محفل كروبیان، انجمن مجتباست

در همه جا، بوي عشق گر رسد از كوي عشق
نافه آهوي عشق از ختن مجتباست

خرمي از خوي اوست، رنگ گل از روي اوست
بوي سمن گر نكوست، از چمن مجتباست

جمله اهل وفا، ريزه خوِر خواِن او
ريشه جود و سخا، در سخن مجتباست

تاب فراق رسول، مرهم داغ بتول
در شب تار علي پیرهن مجتباست

كاش فلك كور بود تا كه نبیند به غم
آن همه تیِر ستم بر بدن مجتباست

شاه شهیدان حسین، تشنه لب و بي كفن
درصدد بوسه اي بر كفن مجتباست

جاي َقَرن، از بقیع كاش نسیمي رسد
زان كه اويس دلم در يمن مجتباست

در تن دين، جان از اوست رونق احسان از اوست
گرمي بازار ُحسن، از حسن مجتباست... 

پيامبر)ص(:

عبادت 70 جزء است و باالترين و 

بزرگ ترين جزء آن كس�ب حال 

است. 

)ثواب االعمال و عقاب االعمال(

در نشست »آثار پيوستن به كنوانسيون برن از منظر سياستگذاري فرهنگي« مطرح شد

پيوستن به »برن« در شرايط تحريم به صاح نيست

   محمد صادقي
مي ب�رد،  س�ر  ب�ه  تحري�م  در  كش�ور  ك�ه  ش�رايطي  در 
نيس�ت.  ص�اح  ب�ه  ب�رن«  »كنوانس�يون  ب�ه  پيوس�تن 
نشست بررسي آثار پیوستن به كنوانس��یون برن از منظر سیاستگذاري 
فرهنگي به همت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد و در آن 
صاحبنظران نظرات خود را بیان كردند. آرش وكیلیان، مشاور معاونت امور 
محتوايي مركز ملي فضاي مجازي در اين نشست با اشاره به وضع تحريم ها 
علیه كشور، گفت: »در شرايط تحريم وقتي نمي توان عوايدي از كسب و 
كار داشت، پیوستن به كنوانسیون برن فايده اي ندارد. اگر شرايط اقتصادي 
نرمال شود، تنها دلیل براي نپیوستن به كنوانسیون برن، نداشتن صنعت 
فرهنگ در ايران است. وكیلیان ادامه داد: ايران از نظر فرهنگي در طول 
تاريخ صادركننده فرهنگ بوده است. اينكه خودمان، خودمان را در موضع 
ضعف و واردكننده فرهنگ تلقي كرديم، نادرست است، البته بايد توجه 

داشت، در همه كشورها تولید فرهنگ نسبت به واردات كمتر است.« 
میثم قمیش��یان، پژوهشگر سیاس��تگذاري فرهنگ و ارتباطات نیز به 

عادت هاي فكري مردم در استفاده و دانلود رايگان متون و برنامه ها اشاره 
كرد و توضیح داد: »تغییر عادت و پرداخت بها براي نرم افزارها بس��یار 
دش��وار خواهد بود. اگر روزي قرار باشد به كنوانس��یون برن بپیونديم، 
شرايط قبولش براي جامعه بسیار دشوار است.« محمدصادق افراسیابي، 
معاون امور محتوايي مركز توسعه فرهنگ و هنر در فضاي مجازي، ديگر 
سخنران اين نشست نیز در مخالفت با پیوستن به كنوانسیون برن، گفت: 
»فعاًل در شرايط تحريم هستیم و نمي توانیم درباره شرايط غیرتحريم 
صحبت كنیم. در ش��رايط تحريم پیوس��تن به اين كنوانس��یون باعث 
مي شود يكسري قید و بندهايي را به عملكرد خود اضافه كنیم. موضوع 

ديگر عادت كاربري و استفاده مردم از امكانات رايگان است.«
افراسیابي با اشاره به تولید محتوا و محصول در ايران در شرايطي كه قانون 
كپي رايت رعايت نمي شود، بیان داشت: »به اين دلیل كه قیمت محصوالت 
خارجي، نس��بت به محصول داخلي به دلیل رعايت نك��ردن كپي رايت 
پايین تر است، تولیدكنندگان ايراني نمي توانند با بازار جهاني رقابت كنند. 
تولیدكنندگان انتظار دارند، قیمت محصوالت بیشتر شود و بتوانند با بازار 
جهاني رقابت كنند. پیچیدگي هايي مطرح است كه مانع تصمیم گیري 
روشن شده  است. اين مسائل بايد به شكل جدي تر مورد توجه قرار بگیرد.« 
سیدعباس حسیني نیك، مديرعامل انجمن فرهنگي ناشران دانشگاهي 
نیز در سخناني تأكید كرد: »نظام كپي رايت بیشتر به تألیف نگاه مي كند و 
نظام حق مؤلف، به مؤلف نگاه مي كند و انساني است. در نظام كپي رايت به 
تألیف، به عنوان كاال نگاه مي شود. در شرايطي كه تحريم هستیم، پیوستن 
به كنوانسیون كپي رايت كار بسیار خطرناكي است، زيرا نمي توانیم وارد 
بازار جهاني شويم.« نشس��ت آثار پیوستن به كنوانس��یون برن از منظر 

سیاستگذاري فرهنگي، عصر دوشنبه 22 شهريور ماه برگزار شد. 

     خبر

     مستند

گايه سعيد راد از كمرنگ بودن قهرمان در سينماي ايران 

قرار بود »ناخدا خورشيد« را با وينچستر بازي كنم

    سينما

 با حضور فرمانده بسيج بازي »مختار« رونمايی شد 
و بازي »شهيد سليمانی« در هفته بسيج رونمايی می شود

 بسيج  برای 23 ميليون »گيمر« 
بازی می  سازد

گفت وگوي »جوان« با تهيه كننده، نويسنده و كارگردان بازي »فرمانده مقاومت، نبرد آمرلي«

    محمدصادق عابديني
همزم�ان ب�ا رونماي�ي از ب�ازي رايان�ه اي 
»مختار«، رئيس سازمان بسيج مستضعفين 
از رونماي�ي ب�ازي ای ب�ا محوريت س�ردار 
شهيد س�ليماني در هفته بس�يج خبر داد. 
سردار غالمرضا سلیماني در آيین رونمايي از 
بازي رايانه اي »مختار: فصل قیام« كه از سوي 
سازمان بسیج تولید شده است، گفت: »ملت 
بزرگ ايران داراي سرگذش��ت افتخارآفريني 
اس��ت كه مهم ترين جلوه آن، عمق فرهنگي 
و هنري و تعالي بخ��ش اين ملت افتخارآفرين 
است. تالش بیگانگان و كس��اني كه در مسیر 
آنها نقش ايفا مي كنند، اين است كه جلوه هاي 
افتخارآفرين اين ملت را كوچك جلوه دهند. 
ما در همه حوادث كشورمان و در تاريخ تشیع 
هزاران موضوع داريم كه مي تواند براي تولید 
آثار فرهنگي فاخر مورد اس��تفاده قرار گیرد، 
البته بس��یج به  عنوان فرزند ملت ايران حتماً 
يكي از رسالت هايش اين است كه اين مسیر را 
خوب بشناسد. امروز بیش از 32میلیون نفر در 

حوزه بازی ها مشغول هستند.« 
وي درب��اره حمايت هاي س��ازمان بس��یج از 
تولیدكنندگان محتوا و كس��اني ك��ه در اين 
حوزه ها فعالیت دارند، اف��زود: »ظرفیت هاي 
فراواني در بسیج داريم كه تاكنون نتوانسته ايم 
از آنها اس��تفاده كنیم، لذا از بسیجیان تقاضا 
دارم در ح��وزه فناوري ه��اي ديجیت��ال وارد 
ش��وند و نگران پش��تیباني هاي آن نباش��ند. 
نش��اط و تفريحات س��الم، يكي از سبك هاي 
زندگي ايراني- اسالمي است كه در اين رابطه 
مؤلفه هاي بسیاري را مي توانیم فهرست كنیم، 
مانند تولید بازي هاي رايان��ه اي، لذا بايد اين 
ظرفیت ها را در كش��ور مورد توجه قرار دهیم 
و شبكه س��ازي هاي مردم پايه براي خلق آثار 

هنري ايجاد كنیم.«
رئیس س��ازمان بسیج مس��تضعفین با اشاره 
به تولی��د بازي ای با محوريت ش��هید قاس��م 
سلیماني، گفت: »عالوه بر بازي رايانه اي مختار 
كه رونمايي شد، بازي رايانه اي شهید سلیماني 
را هم در هفته بس��یج رو نمايي خواهیم كرد. 
كار هنري بسیج بس��یار متنوع است كه فیلم 
سینمايي »تك تیرانداز« از محصوالت روايت 

فتح از جمله آنهاست، البته كار هايي كه بسیج 
انجام مي دهد، مردمي است، به اين  معني كه 
بس��یج تصدي گري ندارد بلكه از ظرفیت هاي 
مردمي اس��تفاده مي كنیم، بنابراين وظیفه ما 

هماهنگي و نظارت است.«
    »فرمانده مقاومت، نبرد آمرلي«

مهدي جعف��ري، تهیه كننده ب��ازي »مختار: 
فصل قی��ام« ك��ه نويس��ندگي، كارگرداني و 
تهیه كنندگي ب��ازي در حال س��اخت درباره 
سردار سلیماني را بر عهده دارد، در گفت و گو 
با »جوان« در خصوص تولید اين بازي جديد، 
گفت: »ايده اولیه بازي در اسفند ماه 1398، 
يعني چند ماه پس از شهادت سردار سلیماني 
ش��كل گرفت. طرح اصلي آن هم بر اس��اس 
يك��ي از خاطرات مقام معظ��م رهبري درباره 
رشادت هاي سردار سلیماني فرمانده مقاومت 
بود كه وي با بالگرد به منطقه اي كه 10 ماه در 
محاصره بود مي رود و باعث آزاد س��ازي آنجا 

مي شود.« 
جعفري ادامه داد: »من در خصوص خاطره رهبر 
انقالب تحقیق كردم و متوجه شدم اين خاطره 
درباره آزاد س��ازي منطقه »آمرلي« در سوريه 
اس��ت، بنابراين تصمیم گرفتم نام اين بازي را 

»فرمانده مقاومت، نبرد آمرلي« بگذارم.« 
وي درباره س��اخت بازي »فرمان��ده مقاومت، 
نبرد آمرلي« توضی��ح داد: »فرمانده مقاومت 
نام يك مجموعه سريالي از بازي ای خواهد بود 
كه »نبرد آمرلي« فصل اول آن است. مراحل 
ساخت بازي از اس��فند 98 آغاز شده و تا سوم 
خرداد 1400 مراحل فني آن به پايان رس��ید 
و از خرداد تاكن��ون ريزه كاري هاي هنري آن 

در دست انجام است و كار براي عرضه به بازار 
آماده مي شود.« 

    »فرمانده مقاومت« بازي ای غيرقابل 
مقايسه!

تهیه كننده ب��ازي »فرمان��ده مقاومت، نبرد 
آمرلي« با اش��اره به اينكه در مراحل س��اخت 
اين بازي بیش از 40 نفر مشاركت داشته اند، 
گفت: »اين بازي در ژانر »اكشن، اول شخص« 
 و سبك آن شوتر است كه مشابه بازي مشهور

»Call of Duty« است.« 
قاس��مي ب��ا بی��ان اينك��ه ب��ازي »فرمانده 
مقاومت، نب��رد آمرلي« از نظ��ر كیفي با هیچ 
كدام از بازي هاي تولید ش��ده در داخل ايران 
قابل مقايس��ه نیس��ت، گفت: »اين بازي يك 
اثر فاخ��ر خواهد ب��ود كه به لح��اظ تكنیك، 
جلوه هاي بصري، گیم پلي و كیفیتي ساخت 
و خالقیت ه��اي منحصر به ف��ردش از تمامي 
بازي هاي ايراني تمايز دارد، تالش شده است 
كاري در شأن و جايگاه سردار شهید سلیماني 

تولید شود.« 
    نسخه كنسولي سال آينده مي آيد

تهیه كننده ب��ازي »فرمان��ده مقاومت، نبرد 
آمرلي« با اشاره به رونمايي از اين بازي در هفته 
بسیج، گفت: در مرحله اول رونمايي، بازي ويژه 
»PC« )رايانه(، عرضه مي شود، سپس با اضافه 
ش��دن امكانات جديد مانند »نسخه آنالين«، 
نسخه ويژه كنسول هاي بازي شش ماه بعد از 

آن ارائه مي شود. 
قاس��مي گفت: »برنامه اي براي ارائه نس��خه 
موبايلي اين بازي نداريم، البته بازي هاي ويژه 
موبايل ب��ا موضوع مقاومت براي گروه س��ني 
كودك و نوجوان تولید شده است، ولي به دلیل 
اينكه بازي »فرمان��ده مقاومت، نبرد آمرلي« 
يك بازي روايت محور و چند مرحله ای است و 
از كیفیت تصويري بااليي برخوردار است، همه 
انواع گوشي هاي تلفن همراه قابلیت انجام آن 
را ندارند، ب��راي همین فعاًل برنام��ه اي براي 

نسخه موبايلي اين بازي نداريم.« 
    ارائه بازي به زبان هاي بين المللي

كارگردان ب��ازي »فرمان��ده مقاومت، نبرد 
آمرل��ي«، گفت: »اين ب��ازي ابت��دا به زبان 
فارسي منتشر مي شود و سپس به زبان های 
»عربي، عراقي«، »عرب��ي، لبناني«، »عربي، 
سوري«، »تركي استانبولي« و »انگلیسي« 
دوبله و براي ارائه به بازارهاي خارجي منتشر 

مي شود.« 
قاس��مي با اش��اره به اينكه ب��ازي »فرمانده 
مقاومت، نب��رد آمرل��ي«، در 9مرحله و براي 
10س��اعت گیمینگ آماده شده است، درباره 
فصل هاي بعدي اين بازي، بیان داشت: »ما در 
مرحله تحقیق درباره فصل هاي بعدي هستیم 
و آنها نیز بر اس��اس اتفاقات مح��ور مقاومت 
در عراق و س��وريه طراحي مي ش��ود، اكنون 
كارگروه محتوايي در حال كار روي آن اس��ت 
و پیش بیني ما بر تولید هش��ت فصل ديگر از 

اين بازي است.«

در مرحل��ه اول رونمايي، بازي 
وي��ژه »PC« )رايان��ه(، عرضه 
مي ش��ود، س��پس ب��ا اضاف��ه 
ش��دن امكان��ات جدي��د مانند 
»نس��خه آنالين«، نسخه ويژه 
ش��ش  ب��ازي  كنس��ول هاي 
م��اه بع��د از آن ارائه مي ش��ود

مردم در فيلم   ها قهرمان را دوست دارند و در مقابل بازي ها 
در فيلم واكنش نشان مي دهند و معتقدم اگر قهرمان در 
سينماي ايران جان بگيرد، شاهد رونق آن خواهيم بود. 
به گزارش »ج��وان« به نقل از روابط عمومي موزه س��ینما، 
سعید راد با بیان اين مطلب درباره كمرنگ بودن قهرمان در 
سینماي ايران به برخي حواش��ي براي بازي در فیلم هايش 
اشاره كرد و درباره حضورش در فیلم »صادق كرده« ساخته 
ناصر تقوايي گفت: تهیه كنن��ده اين فیلم موافق حضور من 
در صادق كرده نبود، حتي يكي از بازيگران براي تهیه كننده 
نوشته بود كه اگر س��عید راد نقش صادق كرده را بازي كند 
ديگ��ر در آن دفتر فیلم ب��ازي نمي كند و اي��ن حرف باعث 
رنجش من ش��ده بود. به ناصر تقوايي گفتم ديگر نمي آيم و 
او در پاس��خ به من گفت »يا صادق كرده را تو بازي مي كني 
يا من در آن دفتر فیلم نمي سازم« و در نهايت من آن نقش 

را بازي كردم. 
س��عید راد با بیان اينكه قرار بود در فیلم »ناخدا خورشید« 
س��اخته ناصر تقوايي بازي كند، گفت: داريوش ارجمند آن 
نقش را بس��یار خوب بازي كرد اما اگر من حضور داشتم به 
شكل ديگري مي شد، زيرا من اسحله وينچستر گرفته بودم 

و در خانه تمرين مي كردم كه نشد بازي كنم. 
وي با بیان اينكه قصه »عقاب ه��ا« جديد بود، گفت: در اين 
فیلم سكانسي كه من با اسلحه عراقي ها را مي زدم و جمشید 
هاش��م پور از هلي كوپتر مي پريد، خیل��ي واقعي و طبیعي 
بود. يادم مي آيد وقتي براي اولین بار در س��ینما اين فیلم را 
مي ديديم، زماني كه هاشم پور از هلي كوپتر مي پريد، مردم 
دست  زدند. مردم در فیلم   ها قهرمان را دوست داشتند و در 
مقابل بازي ها در فیلم واكنش نشان مي دادند. متأسفانه در 

حال حاضر سینماي ما قهرمان ندارد. 
وي درباره هم��كاري خود ب��ا احمدرضا دروي��ش در فیلم 
»دوئل« نیز توضیح داد: آقاي درويش من را خیلي دوست 
داشت و انصافاً در فیلم دوئل پاي من ايس��تاد. در آن زمان 
كه از م��ن دعوت كرد تا در اين فیلم حضور داش��ته باش��م 
فیلم »متولد م��اه مهر« او هم در حال اك��ران بود كه به من 
گفت »متولد م��اه مهر« در س��ینما آفريقا در ح��ال اكران 
است، دوست دارم شما اين فیلم را ببینید و با كار من آشنا 
ش��ويد. من بعد از ديدن فیلم به دفتر او رفتم و درباره فیلم 
باهم صحبت كردي��م، درويش در فیل��م »دوئل« براي من 
فرش قرمز پهن كرد. در دوئل يك نقش منفي خولي منش 
چندوجهي كه آن را بس��یار دوس��ت داش��تم توسط آقاي 

درويش به من داده شد. 
سعید راد با بیان اينكه يكي از بهترين نقش هايش »دوئل« 
اس��ت، خاطرنش��ان كرد: ي��ادم مي آيد در اولی��ن نمايش 
جش��نواره در س��ینما س��پیده زماني كه اس��م من در اول 
فیلم آمد م��ردم از خوش��حالي دس��ت مي زدن��د و من از 
خوشحالي اشك مي ريختم. بعد از س��ال ها دوباره با مردم 

فیلم مي ديدم. 
وي با بیان اينكه بازيگر بايد با دو موضوع آشنايي كامل داشته 
باشد، افزود: مهم ترين آن تكنیك بازي است كه بازيگر بايد 
بداند. يك بازيگ��ر در كار با كارگردان هايي مانند مس��عود 
كیمیايي و امیر نادري اين مش��خصه را ب��ه خوبي مي تواند 
درك كند و م��ن تكنیك بازي را از امیر ن��ادري ياد گرفتم. 
مهم تر از تكنیك، حس بازيگري است كه اگر هردو را با هم 

داشته باشیم يك بازيگر خوب هستیم. 
راد در پاسخ به سؤال مسعود نجفي مبني بر اينكه از روندي 
كه از شروع بازيگري تا به امروز طي شده راضي است، پاسخ 
داد: اگر به عقب برمي گش��تم باز هم بازيگر مي ش��دم. من 
هنوز هم تشنه تجربه در بازيگري هس��تم، سعي دارم فرم 
بدنم را نگه دارم و هنوز هم منتظر يك نقش خوب هستم. 
من معتقدم بودن يك بازيگر، وابس��ته ب��ه حضور مداوم او 
است و اين بودن جلوي دوربین اس��ت. زماني كه دوربین 
ديجیتال شد از آن خوشم نمي آمد اما بعد ديدم امروز دنیا 

با ديجیتال كار مي كند. 
وي درباره بهترين بازيگران س��ینماي ايران بیان داش��ت: 
پیمان معادي بسیار بازيگر فیزيكالي اس��ت و حامد بهداد 
خوب بازي مي كند. امیر جديدي متین و فوق العاده ورزشكار 
خوبي اس��ت، چند نقش بس��یار خوب از او ديده ام. شهاب 
حس��یني آنقدر خوب بازي مي كند كه جاي��زه بین المللي 
گرفته است و هديه تهراني بازي هاي درخشاني دارد و همه 

فیلم هاي او حتي فیلم هاي تجاري اش را هم ديده ام.

     شعر

 رونمايي از »بابك ميرزا«
در جشنواره »نوستالژيا«ی ايتاليا

مستند بلند »بابك ميرزا« در جش�نواره فيلم نوستالژيای شهر 
ميان رونمايي مي شود. 

به گزارش »جوان« مستند بلند »بابك میرزا« به كارگرداني اشكان 
صفاري در دومین دوره جشنواره فیلم »نوستالژيا« رونمايي مي شود. 
اين مستند محصول مشترك ايران و آلمان بوده و به تازگي تدوين آن 

به پايان رسیده است. 
به گفته محمد قانع فرد، دبیر جش��نواره، مس��تند نیمه بلند »بابك 
میرزا« خواستار حضور در جشنواره بود اما چون زمان ثبت نام فیلم ها 
در جشنواره تمام شده است اين امكان محقق نشده بود، با اين حال 
»بابك میرزا« به لحاظ تم و درونمايه به هدف اصلي جشنواره نزديك 
بود و ما اين فیلم را پذيرفته ايم تا رونمايي اش در جشنواره »نوستالژيا« 
باشد. »بابك میرزا« پرتره اي اس��ت درباره يكي از نوادگان قاجار كه 
حس نوستالژيكي به ايران و آثار تاريخي آن دارد و در كشورهاي ايران، 

آلمان، تركیه و آذربايجان تصويربرداري شده است. 
اشكان صفاري، كارگردان اين مستند دانش آموخته رشته ارتباطات 

دانشگاه تهران و از سال 85 تاكنون فعال است. 
عوامل اين مس��تند عبارتند از مدير تولید: محسن ديوان، موسیقي: 

ايوب انصاري و تولید شركت لینكیپر فیلم پروداكشن.
جشنواره فیلم »نوس��تالژيا« در س��پتامبر 2021 در میالن برگزار 

مي شود. 

2 كتاب از امام حسن مجتبي )ع(
در سالروز ش�هادت مظلومانه امام حس�ن مجتبي)ع( دو 

كتاب در خصوص اين امام همام معرفي مي شود. 
كتاب صلح امام حس��ن)ع( كه بخش��ي از كتاب س��یره ائمه 
اطهار)ع( اثر اس��تاد مطهري اس��ت، حاصل دو جلسه بحث و 
انتقاد در اين موضوع در انجمن اسالمي پزشكان در دهه 1350 
و قبل از انقالب اسالمي اس��ت. در اين كتاب شرايط زمان امام 
حسن)ع( كه منجر به اين صلح شد و نیز مواد صلح نامه تشريح 
شده اس��ت و اينكه اين مواد به نفع جبهه امام حسن)ع( بود و 
البته معاويه نقض پیمان كرد و به آن عمل نكرد و اين امر زمینه 

قیام امام حسین)ع( را فراهم كرد. 
در اين كتاب با تحلیل تاريخي دقیق آن متفكر ش��هید آش��نا 

مي شويد. 
   2 امام مجاهد

دو امام مجاهد )ش��ش گفتار از رهبر معظم انقالب در تحلیل 
مبارزات سیاسي حس��نین )ع(( اثر آيت اهلل سیدعلي حسیني 
خامنه اي اس��ت كه انتش��ارات انقالب اس��المي آن را منتشر 

كرده است. 
نوع نگاه ايشان در اين شش گفتار، بسیار بديع است و با اينكه 
در زمان ايراد اين بیانات در سن 32 و 33 سالگي بوده اند، منابع 
روايي و تاريخي متعددي مورد استفاده ايشان قرار گرفته است 
كه سخنراني ايشان را بسیار متفاوت از سخنراني هاي معمول 
آن زمان و حتي حال حاضر مي كند و بیشتر به جلسات علمي و 

درسي محققانه شبیه است. 
هم اينك اين گفتارها پس از 44سال با امید به افزايش معرفت 
جامعه اسالمي نسبت به سیره سیاسي ائمه)ع( در اختیار عموم 

مردم انقالبي و متعهد جامعه اسالمي قرار مي گیرد.

     معرفي كتاب 

مستند نادر طالب زاده درباره كرونا
انق�اب  فرهنگ�ي  جبه�ه  مستندس�از  و  فيلمس�از 
از آم�اده ش�دن مس�تندي ب�ا موض�وع كرون�ا ب�ا 
داد.  خب�ر  پاندم�ي«  ي�ك  »رمزگش�ايي  عن�وان 
نادر طالب زاده در يك اليو اينس��تاگرامي با اع��الم اينكه يك 
مستند درباره كرونا با عنوان رمزگشايي يك پاندمي تولید كرده 
است، گفت: ويروس كرونا نه براي االن بلكه داراي يك تاريخچه 

است كه ريشه آن در تقابل با دين و اسالم است.
وي عنوان كرد: از سال 2007 يعني 14سال پیش در حج تمتع 
ايده آن به ذهنم خورد. همه فكر مي كنند كه كرونا از چین و در 

دو سال اخیر آمده اما توجهي به البراتوار هاي پنتاگون ندارند.
وي توضیح داد: در اين مستند به زودي از اين پاندمي تا جريان 

تزريق واكسن به بهانه تغییر ژن صحبت خواهد شد.

     ديده بان


