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 پیام وزیر ارشاد 
به سی  و دومین جشنواره موسیقی فجر

تعامل و سازگاری نیاز زمانه ماست 
وزیر فرهنگ  و  ارشــاد اســامی برای آغــاز به کار 
سی و دومین جشنواره موسیقی فجر پیامی منتشر 
کرد. ســیدرضا صالحی امیری در پیــام خود برای 
جشنواره موسیقی فجر آورده است: فرهنگ و هنر 
ایران اسامی ســند هویت بخش و شاخص زیست 
اجتماعــی مردم این ســرزمین اســت و در میان 
هنرهای برآمده از متن این مجموعه، »موسیقی« 
از مردمی ترین جلوه های ذوق و خاقیت و اندیشه 
اهالی این گستره محســوب می شود. آن چنان که 
به شایستگی می تواند مرزهای مرسوم جغرافیایی را 
طی کند و پیام انسان مدارانه و فضیلت خواه آیین و 
مرام جمعی ایرانیان را به جان مشتاقان در اقصی نقاط 
دنیای امروز برساند. در این میان، واقعیت ناگزیری 
هم فرا چشم می آید، اینکه در شرایط کنونی ضرورت 
بهره گیری از زبان تأثیرگذار موسیقی، برای بازگویی 
مولفه های فرهنگی و پیوندهای اجتماعی احساس 
می شود. مولفه هایی مانند امید و نشاط اجتماعی، 
وفاق، تعامل و سازگاری سایر ضروریات فرهنگی که 
جهان امروز و مردم ما، به ویژه نسل جوان مان، به آن 
نیاز مبرم دارند. در سایه توجه و حمایت هدفمند از 
گروه های پویای هنر موسیقی در گونه های مختلف، 
به ویژه بخش های هویت مدار آیینی، مقامی و سنتی 
و همچنین موسسات فعال در این عرصه می توان در 
این موقعیت و شرایط نقش موثری ایفا کرد و این مهم 
چشم اندازی است که همواره مورد تأیید و پشتیبانی 
دولت تدبیر و امید بوده است. امید است سی ودومین 
جشنواره بین المللی موسیقی فجر فرصت و امکان 
مناسبی برای مرور و تماشای برداشت ها و ارایه های 
موســیقی امروز کشــورمان از داشــته های غنی 
فرهنگی - هنری ایران سربلند، همراه با جلوه های 
امیدبخش هنرمندان جوان، در سایه سار حضور وزین 
پیشکسوتان مان باشــد. تاش تمامی هنرمندان، 
دســت اندرکاران و حاضران در صحــن این رویداد 
بزرگ موســیقایی را ارج نهاده و توفیق همگان در 
دستیابی به افق های پیش روی را از درگاه ایزد متعال 

خواستارم.

»فروشنده« نامزد جوایز فیلم آسیا 

جامعه جشنواره بین المللی فیلم هنگ کنگ درحالی 
روز چهارشنبه اسامی نامزدهای این دوره جوایز فیلم 
آســیا )AFA( را اعــام کرد که اصغــر فرهادی با 
»فروشــنده« دریازدهمین دوره این جایزه  نامزد 
دریافــت جایزه بهترین فیلمنامه نویس اســت. به 
گزارش هنرآناین؛ فرهادی در 2012 با »جدایی نادر 
از سیمین« جایزه بهترین فیلم این جوایز را از آن خود 
کرد. مانند دوره های پیــش تقریبا تمام نامزدهای 
جوایز فیلم آســیا را آثار تولیدشــده درکشورهای 
شمال شرق آسیا تشــکیل می دهند. به جز ایران 
دربین رقبای جنوب آســیا و خاورمیانه تنها هند 
 »Neerja« شبانه عزمی بازیگر کهنه کار برای فیلم(
دربخش بهترین بازیگر زن مکمل( نامزد شده است .
 )The Handmaiden( »فیلم کره ای »مستخدم
به کارگردانی پارک چان-ووک با 6 نامزدی پیشتاز 
نامزدهای یازدهمین دوره جوایز فیلم آسیاست که 
برندگان آن 18 مارس )28 اسفند( در هنگ کنگ 
معرفی می شوند. البته کمیته انتخاب  AFA، پارک 
چان-ووک را دربخش بهترین کارگردان نامزد نکرده 
است. »مستخدم« دربخش بهترین فیلم هم نامزد 
نشده است. این فیلم نخســتین بار در دنیا ماه می 
پیش، دربخش مسابقه اصلی جشــنواره کن روی 
پرده رفت. داســتان در دهــه 1930 در کره تحت 
اشغال ژاپنی ها روی می دهد. دختری به نام سوکی 
توســط هیدکو یک وارثه ژاپنی کــه همراه عموی 
سلطه جویش درخانه ای بزرگ درحومه شهر زندگی 
می کند، استخدام می شــود، اما خدمتکار یک راز 
دارد... چان-ووک فیلم جدیــدش را با الهام از رمان 
»Fingersmith« نوشته سارا واترز که  سال 2002 
منتشر شد، ساخته است. »مستخدم« از ابتدای فصل 
جوایز سینمایی در آمریکای شمالی فیلم منتخب 
بســیاری از گروه های منتقدان ســینما دربخش 
بهترین فیلم خارجی زبان بوده است. درام سیاسی- 
 I Am Not( »اجتماعی »من مادام بواری نیســتم
Madame Bovary( ساخته فنگ شیائوگانگ، 
)»ضیافــت«،  چینــی  کهنــه کار  کارگــردان 
»Assembly« و »پس لرزه«(، با 5 نامزدی ازجمله 
دربخش بهترین فیلم، بعد از »مستخدم« بیشترین 
نامزدی را کســب کرده اســت.   »من مادام بواری 
نیستم« امســال در شــصت وچهارمین جشنواره 
بین المللی فیلم سن سباستین برنده جایزه صدف 
طایی، همین طور جایزه صــدف نقره ای بهترین 
بازیگر زن )فان بینگ بینگ( شد. فیلم کره ای »قطار 
بوسان« )Train To Busan( ساخته یون سانگ-

هو هم در 5 بخــش ازجمله بهتریــن کارگردان و 
بهترین فیلمنامه نویس نامزد شده است. فیلم های 
»شــیون « )The Wailing( و »عصر ســایه ها« 
) The Age of Shadows (  از کره، »هارمونیوم« 
)Harmonium( از ژاپــن و »خــدا بــه همراه« 
)Godspeed( از تایوان، به همراه »من مادام بواری 

نیستم«، نامزدهای جایزه بهترین فیلم هستند.

نغمه
چهره

حاشیه
اتفاق  سازهای غربی 

در خدمت موسیقی ایرانی
 ماجرای سرقت ادبی

 از »بورخس« باال گرفت
 برادران کوئن

 سریال وسترن می سازند

مهــر| محمدرضــا رســتمیان سرپرســت 
گروه موســیقی »چهارباغ« با اشــاره به جزییات 
کنسرت های این مجموعه درجشنواره موسیقی 
فجــر از تفاوت ها و ویژگی های برنامــه زنده گروه 
ســخن گفت. این خواننده آواز ایرانــی گفت: ما 
ترکیب بندی ارکستر را طوری برنامه ریزی کردیم 
که همه سازها حتی سازهای غیرایرانی دراختیار 
موسیقی ایرانی قرار گیرد. مثا سازی مانند گیتار 
دراین کنســرت کاما در خدمت موسیقی ایرانی 
اســت. فضای محتوایی هم اجرای آثاری از اشعار 
حافظ، سعدی و رهی معیری است .گروه موسیقی 
»چهارباغ« به سرپرســتی محمدرضا رستمیان و 
 خوانندگی علی رستمیان روز پنجشنبه 30 دی ماه 
ســاعت 30:  21 در فرهنگسرای نیاوران تهران در 
چارچوب سی ودومین جشــنواره موسیقی فجر 

کنسرت خود را برگزار می کند.

ایســنا| پرونده نویســنده ای کــه یکی از 
داستان های »خورخه لوییس بورخس« را بلندتر و 
به نام خود منتشر کرده، باز هم به دادگاه می رود.  
»ماریا کوداما« همسر »بورخس« که اداره امور مربوط 
به نشــر کتاب های او را پس از مرگش در دســت 
دارد به خاطر انتشار داستانی به وضوح کپی شده 
از روی داســتان »بورخس«، »کاتچاجیان« را به 
دادگاه فراخوانده اســت.  »کوداما« از  سال 2011 
شکایت خود را تســلیم دادگاه کرده و حاال پس از 
پنج سال این پرونده مراحل پایانی را طی می کند.  
گفته می شود دادگاه روز 1۴ فوریه به نفع همسر 
»بورخــس« رأی خواهــد داد.  داســتان »الف« 
بورخس نخستین بار در  سال 19۴5 منتشر شد. 
»کاتچاجیان« داستان ۴هزار کلمه ای »بورخس« را 
به 9 هزار و 600 کلمه افزایش داده و در  سال 2009 

به چاپ رسانده است.

خبرآنالین| دوران طایــی تلویزیون برادران 
کوئن را نیز به ساخت سریالی کوتاه ترغیب کرد که 
شاید به پرده سینما هم راه یابد. برادران سرشناس 
عالم سینما با ساخت سریالی درباره غرب وحشی 
نخســتین گام های خود را در دنیای برنامه سازی 
تلویزیونی برمی دارند. این سریال کوتاه که »تصنیفی 
برای باستر اسکراگز« نامیده خواهد شد، احتماال در 
سینما هم اکران خواهد شد. خالقان »لبوفسکی 
بزرگ« سابقه ســاخت فیلم در ژانر وسترن را در 
کارنامه کاری خود دارند. آنها  ســال 2011 فیلم 
»شجاعت واقعی«  را با بازی هیلی استاینفلد و جف 
بریجز در ژانر وســترن کارگردانی کردند. آنها این 
برنامه را برای شرکت فیلمسازی آناپورنا می سازند.

برادران کوئن در واکنش به انتشار خبر ساخت این 
سریال کوتاه اعام کردند که از همکاری با مدیران 

کمپانی  آناپورنا هیجان بسیاری دارند.

برنا| فیلم »گشــت 2« که قســمت دوم فیلم 
جنجالی »گشت ارشاد« اســت با اینکه به  عنوان  
یکی از 33 فیلم بخش مسابقه جشنواره سی و پنجم 
انتخاب شده است، اما به گفته کارگردانش سعید 
سهیلی هنوز ســکانس هایی از آن باقی مانده که 
منتظر است گرفتاری ســه بازیگر اصلی آن تمام 
شود تا بتواند پیش از آغاز جشــنواره فیلم را تمام 
کند. در این چند روز خبرهایی شنیده شد مبنی 
بر اینکه سازمان هنرهای تصویری سوره با رقمی 
معادل یک میلیــارد تومان به دنبــال جلب نظر 
سهیلی برای خرید رایت ویدیویی »گشت2« بوده 
که این کارگردان این مسأله را تکذیب کرد و گفت: 
»چنین مســأله ای صحت ندارد؛ در حال حاضر با 
چند پیشــنهاد از شــرکت های مختلف مواجه 
 شده ایم، ولی مذاکره خاصی با هیچ کدام آنها صورت 

نگرفته است.«

 فروش امتیاز ویدیویی
 »گشت 2« به حوزه هنری تکذیب شد

محبوبه قوام| »سرگذشت فلســطین« در دورانی 
منتشر شــد که رابطه پهلوی با رژیم صهیونیستی رفته 
رفته محکم تر می شد. درواقع در دورانی به چاپ رسید که 
نوشتن از چنین موضوعی نه تنها ممنوع بود، بلکه نهایت 
جسارت را می طلبید. یک  ســال بعد از انتشار این کتاب 
یعنی  سال ۴3 به دست ساواک در حال شکنجه بود. هم 
کتاب ســروصدای زیادی به پا کرده بود و هم ساواک رد 
و نشــان هایی از همکاری او با موتلفه یافته بود. آیت اهلل  
هاشمی درمجموع در دوران مبارزاتش هفت بار به زندان 
رفت و چهار  سال و اندی در حبس به سر برد. اما تمام اینها 
تنها بخشی از وجوه شــخصیتی او در مقام یک مبارز و 
بعدها سکان دار و سیاستمدار اســت. یکی از مهم ترین 
وجــوه او که این روزهــا مغفول ماند و پرداخت نشــد، 
تألیفاتش بود. طبیعی هم هست. سیاستمداران ایرانی 
عمدتا یا عادت به نوشتن ندارند یا از ثبت خاطرات به دالیل 
مختلف پرهیز می کنند. با این حال  هاشمی رفسنجانی که 
از »سرگذشت فلسطین« آغاز کرده بود، همچنان ادامه داد 
و حاال از معدود سیاستمداران ایرانی است که خاطراتش 
را نوشته و در تاریخ باقی گذاشته است. همان »سرگذشت 
فلســطین« در تبعیدگاه به دست مرحوم مصدق رسید 
که بسیار پسندید و با حمایت مالی خود خواست که در 
ابعاد گسترده این کتاب به دست مردم برسد. چند  سال 
بعد هم کتاب »امیرکبیر« )قهرمان مبارزه با استعمار( را 
نوشت که هنوز هم جزو کتب قابل ارجاع درباره این چهره 
بزرگ تاریخ معاصر است. از او کتب تحلیلی دیگری هم به 
جا مانده که می توان به »روحانیت و لیبرالیسم شریعتی«، 
»نقش روحانیت در انقاب«، »هراس دنیای استکباری« و... 
اشاره کرد. در هر حال در فقر روزنگاری های سیاستمداران 
و کتب تحلیل از سوی آنان،  هاشــمی حاال جزو معدود 
چهره هایی اســت که درباره سال های مهم تاریخ معاصر 
ایران نوشته است. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به این 

کتاب ها:    
کتب مذهبی

کتاب های آیت اهلل هاشــمی در حوزه معارف و علوم 
قرآنی قریب به 1۴ اثر است که اکثر آنها هم رویکرد تحلیلی 
و پژوهشی و تفسیری دارند. ازجمله می توان به کتاب های 
»فرهنگ قرآن«، »معجــم موضوعات و مفاهیم قرآن«، 
»سیر مطالعه در قرآن«، »فرهنگ قرآن: کلید راهیابی به 
موضوعات و مفاهیم قرآن کریم«، »تفسیر راهنما: روشی 
نو در ارایه مفاهیم و موضوعات قرآن«، »جایگاه مساجد 
در نظام اسامی از منظر قرآن« و... اشاره کرد. در اهمیت 
این آثار باید اشــاره کرد به صحبت های حجت االسام 
محمدعلی مهدوی راد، نویســنده و قرآن پژوه برجسته 
که می گوید: »ت ف س ی ر راه ن م ا، عما تفسیر ترتیبی قرآن 
با نگاهی فهرســت نگارانه و خدمات پژوهی است. ایشان 
وقتی در زندان ساواک بودند با توجه به حافظ قرآن بودن، 
هر آنچه را که از آیات به یاد داشــتند بر روی هر چه که 
می توانستند می نوشتند و در سال های بعد که فضا آزادتر 
شد و ایشان در زندان عمومی و در جوار علمایی همچون 
آیت اهلل طالقانی، آیت اهلل منتظری، ربانی و انوری بودند، با 
در اختیار داشتن دو تفسیر »مجمع البیان« و »المیزان« در 
دفترهای دویست برگی به  صورت دسته بندی شده آیات 
را نوشتند که درنهایت بین بیســت تا چهل دفتر آماده 
شد. بنده هم بعد از انقاب در دفتر تبلیغات در مقاطعی 
به عنوان مشاور و عضو هیأت علمی در تدوین و آماده سازی 

این اثر همکاری داشتم.«
موضوعات اجتماعی

از جمله کتاب های مهم آیت اهلل  هاشــمی رفسنجانی 

در موضوعات اجتماعی »زن و عدالت اجتماعی« است. 
عطف به سرمقاله روز گذشته در روزنامه شهروند، ایشان 
از معدود چهره هایی بود که خانواده اش با توجه به سبقه 
سنتی با جریانات اجتماعی همراه شدند. گذشته از مسائل 
سیاسی حول محور مهدی  هاشمی، مقصود از این ورود، 
به ویژه حضور فائزه  هاشمی با روزنامه »زن« است که در 
دهه هفتاد توفیقی در جریانات نوگرایانه به شمار می آمد؛ 
جریاناتی که محصول اندیشه های تجددخواهانه از دل 
سنت و نتیجه افکار طبقه متوسط نسل دوم انقاب بود. در 
واقع فائزه  هاشمی فرزند کسی است که مولف کتاب هایی 
همچون »زن  و ع دال ت  اج ت م اعی« و » آزاداندیشی اسامی و 

روشنفکری دینی« بوده است.
روزنگاری

روزنگاری آیت اهلل  هاشــمی از اول فروردین  سال 60 
آغاز شد که بعدها در قالب کتاب های خاطرات او به چاپ 

رسید. 
1- »دوران مبــارزه« )مقطع تولد تــا پیروزی انقاب 
اسامی(؛ این نوشته نخستین کتاب از سری کتاب های 
خاطرات  هاشمی رفسنجانی است که مربوط به خاطرات 
قبل از انقاب اسامی او یعنی از  ســال 1313 تا 135۷ 

است. 
2- »انقاب و پیروزی« )مقطع  سال 135۷ و 1358(؛ 
این کتاب کارنامه و خاطرات ســال های 135۷ و 1358 

است و به مقطع مهم پیروزی انقاب می پردازد.
3- »انقاب در بحران« )1359(؛ در مقدمه کتاب آمده 
است: »سال 1359 در تاریخ انقاب اسامی از سال های 
بسیار مهم و قابل توجه در تحوالت بعدی انقاب محسوب 
می شود. آغاز به کار مجلس شــورای اسامی، تشکیل 
دولت شــهید رجایی و آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه 
ایران، در کنار چالش های سیاســی ناشــی از اختافات 
درونی مسئوالن نظام، رویدادهای مربوط به این  سال را 

از سال های دیگر ممتازتر ساخته است.« 
۴- »عبــور از بحــران« )1360(؛ خاطــرات آیت اهلل  
هاشمی رفســنجانی از رویدادهای  سال 1360 در قالب 

یادداشت های روزانه به چاپ رسیده است. این خاطرات 
افزون بر آنکه یکی از کامل ترین وقایع نامه های سال های 
اخیر تلقی می شود، به دلیل قرار داشتن نویسنده در متن 
حوادث و ثبت روزانه آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

5- »پس از بحران« )1361(؛  هاشمی در  سال 1361 
عاوه بر ریاســت مجلس شورای اســامی، نمایندگی 
حضرت امام)ره( در شــورای عالی دفاع را عهده دار بود و 
در تصمیم گیری های مربوط به سیاست های کان کشور 
نقش مهم و تأثیرگذاری داشــت. تداوم جنگ تحمیلی، 
فتح المبین، آزادسازی نهایی خرمشهر، عملیات رمضان و 
والفجر مقدماتی، فرماندهی واحد در جنگ اشغال لبنان 
توسط اســراییل، اجاس فاس، تأسیس مجلس اعای 
انقاب اســامی عراق، کنفرانس غیرمتعهدها و سفر به 
هندوستان، کشف کودتا توسط صادق قطب زاده، برنامه 
پنج ساله، تأسیس دانشــگاه آزاد اسامی، فرمان هشت  
ماده ای امام و تأســیس نهاد تشــخیص مصلحت نظام 
ازجمله رویدادهایی است که در این خاطرات از آنها سخن 

می رود.
6- »آرامش و چالش« )1362(؛  هاشمی  رفسنجانی 
در این  سال عاوه بر وظایف رسمی خود در مقام ریاست 
مجلس شورای اسامی و تاش ها و فعالیت های گسترده 
در پشت صحنه سیاست، مســئولیت های جدیدی را 
نیز پذیرا می شود که از آن جمله اند عضویت در شورای 
سیاست گذاری صداوسیما، فرماندهی عملیات جنگ و....

۷- »به ســوی سرنوشــت« )1363(؛ در  ســال 63 
رخدادهای مهمی چــون ادامه جنگ تحمیلی به وقوع 
پیوســت و  هاشــمی در این خاطرات از برخی دیگر از 
رخدادها هم سخن به میان می آورد. در کتاب »به سوی 
سرنوشت« چند نامه تاریخی برای نخستین بار به چاپ 

رسیده است.
8- »امید و دلواپســی« )136۴(؛ در بخشی از مقدمه  
کتاب آمده است: »مانند چند  سال گذشته در  سال 136۴ 
نیز مسأله اول کشورمان، دفاع مقدس بود و مسائل دیگر، 
حتی انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل کابینه -که 

بسیار هم پرماجرا بود- تحت الشعاع جنگ قرار داشت.  
9- »اوج دفــاع« )1365(؛ این اثر به خاطرات آیت اهلل 
 هاشمی رفســنجانی در دوران مبارزه، در بحران، عبور 
از بحران، آرامش و چالش، امید و دلواپســی و خاطرات 

یک سال اختصاص دارد.  
10- »دفاع و سیاســت« )1366(؛ یکی از مهم ترین 
بخش ها شامل گفت وگوهای خصوصی آیت اهلل  هاشمی 
رفســنجانی، فرمانده وقت جنگ با خاویر پرز دکوئیار، 
دبیرکل وقت سازمان ملل متحد و گزارش این مذاکره به 

شورای امنیت در  سال 1366 است.
11- »پایان دفاع، آغاز بازسازی« )136۷(؛ این کتاب 
مذاکرات و مشــورت های آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی، 
به عنوان جانشــین وقت فرمانده کل قوا و فرمانده عالی 
جنگ، با امام خمینی)ره(، فرماندهان و ســران سه قوه 

درباره پذیرش قطعنامه 598 در  سال 136۷ را دربردارد.
12- »بازسازی و ســازندگی« )1368(؛ این کتاب به 
خاطرات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از  سال 
1368 اختصاص دارد که در آن اکبر  هاشمی رفسنجانی، 
موضوع هایی مانند مقدمات آزادســازی اسرای جنگ، 
رحلت بنیان گــذار انقاب اســامی و انتخاب آیت اهلل 
خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسامی توسط مجلس 

خبرگان و دیگر تحوالت آن  سال را شرح داده است.
13- »اعتدال و پیروزی« )1369(؛ این کتاب  ســال 
اول دوره نخســت ریاســت جمهوری آیت اهلل  هاشمی  

رفسنجانی را در برمی گیرد. 
1۴- »سازندگی و شکوفایی« )13۷0(؛ دومین  سال 
ریاست جمهوری آیت اهلل  هاشــمی رفسنجانی است و 
نتایج اولیه سیاست های بهبود وضع اقتصادی و بازسازی 

کشور به تدریج درحال پدیدار شدن است. 
15- »رونق سازندگی« )13۷1(؛ در کتاب خاطرات  
ســال 13۷1، موارد مربوط به رد صاحیت ها و تاش 
آیت اهلل  هاشــمی برای کاهش تنش میــان جناح های 
سیاسی آورده شده اســت. همچنین به فضای تاش و 

بازسازی در اقصی نقاط کشور پرداخته شده است.
16- »صابــت ســازندگی« )13۷2(؛ این کتاب به 
موضوعاتی همچون انتخابات ریاست جمهوری، ماجرای 
ترور 12 بهمن ۷2 و دیپلماسی دولت سازندگی برای حل 
مسائل و مشکات منطقه ای و بین المللی پرداخته است.

1۷- »هاشمی در  سال 88«؛ این کتاب گزارشی جامع 
از مواضع  هاشمی رفسنجانی از ابتدای فروردین 1388 تا 

پایان اسفندماه این  سال است.
»در آینه« )چهار گفت وگــوی صریح و صمیمی با 
آیت اهلل  هاشمی رفســنجانی(؛ کتابی اســت از اکبر  
هاشمی رفسنجانی  و غامعلی رجایی )مصاحبه گر( 
که در 18۴ صفحه توســط انتشــارات کویر در  سال 
1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب 
سیاستمداران اســت. کتاب حاصل چهار گفت وگوی 
شــفاهی غامعلی رجایی، استاد دانشــگاه در رشته 
تاریخ و مشــاور آیت اهلل  هاشمی رفســنجانی با وی 
است. پرســش های بی شمار و بســیار جزیی رجایی، 
کندوکاوی تازه در زندگی شــخصی آیت اهلل  هاشمی 
است. این ســوال ها صریح و مبتنی بر زوایای ناگفته 
یا کمتر گفته شده از هشــت دهه زندگی خصوصی و 
مسئولیت های اجتماعی  هاشمی رفسنجانی است. از 
آیت اهلل  هاشــمی در این مصاحبه ها درباره موضوعات 
مختلفی اعم از تبار و خاندان، دوره نوجوانی، مهاجرت 
به قم، شــرح یک روز کاری و یک روز تعطیل و برخی 

مطالب ویژه شخصی پرسیده شده است.

مروری بر آثار مکتوب آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی 

»سیِن« سیاست

انیمیشن کوتاه »کمک« به کارگردانی مهناز 
یزدانی و تهیه کنندگی حسین نظرپور در سومین 
دوره جشنواره بین المللی فیلم »light« اوکراین 
موفق به دریافت جایزه نخست بهترین انیمیشن 

کوتاه شد.

رحیم طوفــان، کارگردان فیلم ســینمایی 
»یک کیلو و بیست ویک گرم« از آغاز بازی سعید 

آقاخانی در این فیلم سینمایی خبر داد.

انجمن جلوه های تصویری با اعام نامزدهای 
امســال خود برای بهترین جلوه های تصویری 
 سال 2016، »بازی تاج و تخت« را با 11 نامزدی 
در بخش تلویزیون از هر محصول دیگری از این 
زمینه  شایسته تر دانست و »سرکش: داستانی از 
جنگ های ستاره ای« را نیز با هفت نامزدی در 

بخش سینمایی در رأس امیدداران جای داد.

اریک گارتسی، شهردار لس آنجلس اعام کرد 
که پروژه یک میلیارد دالری موزه جرج لوکاس 
در تاریــخ ۴ ماه می 2020 در این شــهر افتتاح 
خواهد شد. این پروژه نزدیک پارک »یادبود« و 

تماشاخانه روباز لس آنجلس ساخته می شود.

 یوســف صمدزاده، تهیه کننده »همســایه 
محبوب من« با بیان این که پیش تولید فیلمش 
را بعد از ســی وپنجمین جشــنواره فیلم فجر 
آغاز می کند، از شــروع فیلمبرداری آن در اوایل 

فروردین ماه خبر داد. 

حسین جعفریان، ساعد مشکی، جواد جالی، 
ژیا ایپکچی و بهروز شــعیبی به عنوان اعضای 
هیأت داوران بخش تبلیغات ســی وپنجمین 

جشنواره فیلم فجر معرفی شدند.

زمان برگزاری آیین اختتامیه جشنواره طنز 
سوره به دلیل درگذشت ناگهانی آیت اهلل  هاشمی 
 رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و مبــارز بزرگ و خســتگی ناپذیر انقاب 
اسامی از 26 دی ماه به ۴ بهمن ماه تغییر یافت. 
این مراسم ســاعت 18 روز ۴ بهمن ماه  در تاالر 

سوره حوزه هنری برگزار می شود. 

دهمین دوساالنه ملی نگارگری ایران با معرفی 
برگزیدگان، تجلیل از هنرمندان پیشکســوت 
نگارگری و رونمایی کتاب دوساالنه، ساعت 18 
روز شــنبه 25 دی ماه در موزه هنرهای معاصر 

تهران به کار خود پایان می دهد.

احمد پژمان، آهنگساز پیشکسوت موسیقی 
کشورمان با سفر به تبریز در جریان تمرین های 
ارکستر »هنگام« برای اجرای قطعه »دیورتیمنتو« 

قرار گرفت.

نشســت خبــری پانزدهمیــن دوره آیین 
بزرگداشــت حامیان نســخ خطــی )جایزه 
سیدعبداهلل انوار( در محل کتابخانه ملی برگزار 

شد.

همزمان با دور جدید اکران فیلم ســینمایی 
فصل باران های موســمی ساخته مجید برزگر، 

تیزر رسمی این فیلم منتشر شد.

با حضور سیدرضا صالحی  امیری، وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســامی، صبح پنجشنبه از ساعت 9 تا 
11 »همایش ملی زبان و هویت« به میزبانی هتل 

همای شیراز برگزار می شود.

»کمدی انسانی« یکی از آثار حاضر در جشنواره 
سی وپنجم فیلم فجر این روز ها آخرین مراحل 

فنی را طی می کند.

رضا امیرخانی، محمدحســین جعفریان و 
مهدی قزلی سه نویسنده ای هستند که برای 
شرکت در نخستین جشنواره ادبیات داستانی 
افغانســتان و مراســم تجلیل از برگزیدگان 
بخش ویژه افغانســتان نهمیــن جایزه جال 
آل احمد، راهی پایتخت این کشــور شدند تا 
 عصر امروز، پنجشنبه در این برنامه بین المللی 

شرکت کنند.

اخبار كوتاه
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روزنامه »البناء« یکی از رسانه های لبنان در مطلبی به فیلم سینمایی 
»امپراطور جهنم« ساخته پرویز شیخ طادی و به تهیه کنندگی محمد 
خزاعی پرداخته است. در این روزنامه آمده است: »پس از گذشت ۵ سال از 
اکران فیلم »پادشاه شن ها« به کارگردانی اسماعیل نجدت انزور، این روزها 
اخباری از برنامه ایران برای تولید فیلمی در راستای نقد آل سعود، رسوایی 
داعش و نمادهای تکفیری منتشر شده است. در این فیلم همچنین به 
رویدادهایی که به صورت مخفیانه در خاورمیانه، اروپا و آمریکا در جریان 
است، پرداخته می شود. فیلم »امپراطور جهنم«، بزرگترین پروژه ایران 
در عرصه جهانی محسوب می شود.« محمد خزاعی، تهیه کننده و پرویز 
شیخ طادی کارگردان این فلیم هستند و در آن به فلسفه ایجاد داعش و 

گروه های تکفیری پرداخته شده است. همچنین در آن روابط سعودی ها 
با رژیم صهیونیستی نمایش داده می شود. محمد خزاعی یکی از فعاالن 
سینمایی در حوزه رسانه های مقاومت است و آثار مهمی را در جشنواره 
فیلم »مقاومت« در ایران ارایه داده اســت. وی در این آثار، شخصیت 
رهبران مقاومت یعنی سیدحسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل و عبدالملک 
الحوثی، رهبر انصاراهلل یمن را به نمایش گذاشته است. در بخش دیگری از 
مطلب این روزنامه آمده است: »این پروژه سینمایی به صورت مخفیانه و به 
دور از چشم رسانه های محلی و بین المللی تولید شده است و بدون شک 
این فیلم در ایران و کشورهای منطقه با مشکالتی مواجه خواهد شد و 

جنجال های گسترده ای را در پی خواهد داشت.«

 بازتاب ساخت فیلم ایرانی در رسانه عربی

امپراطور جهنم 


