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اخبار
تعطیلی سینماها به مناسبت
شهادت «حضرت زهرا(س)»

س��خنگوی ش��ورای صنفی نمایش گفت :به
مناسبت شهادت حضرت «فاطمه زهرا (س)»
سینماهای سراسر کشور در روز پنج شنبه ۱۹
دی ماه تا ساعت  ۱۷تعطیل بوده و پس از آن
به کارشان ادامه خواهند داد .غالمرضا فرجی
سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتوگو
با میزان ،پیرامون وضعیت تعطیلی س��ینماها
در پایان هفته گفت :به مناس��بت ایام شهادت
«حض��رت فاطمه زه��را (س)» س��ینماهای
سراس��ر کشور در روز پنج شنبه  ۱۹دی ماه تا
ساعت  ۱۷تعطیل بوده و پس از آن به کارشان
ادامه خواهند داد.وی درباره جلسه هفته جاری
ش��ورای صنفی نمایش تاکید کرد :به احترام
شهادت سپهبد قاسم سلیمانی جلسه این هفته
شورای صنفی نمایش برگزار نشد.سخنگوی
شورای صنفی نمایش درباره برنامه اکران آثار
سینمایی خاطرنشان کرد :اکثریت سینماها طی
هفته جاری تعصیالت متفاوتی را سپری کردند
و تا جلسه بعدی اکران تمامی آثار سینمایی به
منوال سابق ادامه خواهد داشت.
پایان تصویربرداری فصل سوم
«از سرنوشت» تا یک ماه دیگر

تصویرب��رداری مجموع��ه تلویزیون��ی «از
سرنوشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان
و علیرض��ا بذرافش��ان تا یک م��اه دیگر ادامه
دارد.ب��ه گزارش ف��ارس ،تصویربرداری فصل
س��ه مجموعه تلویزیونی «از سرنوش��ت» به
کارگردان��ی محمدرضا خردمن��دان و علیرضا
بذرافش��ان تا یک ماه دیگر ادام��ه دارد و این
س��ریال این شبها از ش��بکه دو سیما پخش
میشود .علی اکبر تحویلیان تهیه کنندگی این
سریال را به عهده دارد که پیش از این سریال
«از یادها رفته» را تهیه کرده است .همچنین این
روزها گروه تولید در لوکیشن ثابتی که کارگاهی
حوالی شرق تهران است ،مشغول تصویربرداری
هس��تند .تمامی بازیگرانی که در فصل یک و
دو این س��ریال بازی کردند ،در فصل سه نیز
حضور دارند و مونا کرمی آخرین بازیگری است
که به گروه ملحق شده است .کارگردانی فصل
س��ه این سریال در  ۲۰قس��مت به کارگردانی
محمدرضا خردمندان اس��ت .همچنین فرامرز
بادامپ��ور مدی��ر هن��ری و خس��رو دادگرمرام
تصویربرداری این س��ریال را به عهده خواهند
داش��ت .در فصل سه این س��ریال هیچ گونه
بازسازی لوکیشن وجود ندارد و تمامی اتفاقها
در سال  ۹۸و در تهران امروز رخ میدهد.مجید
واش��قانی ،کامران تفتی ،لیال بل��وکات ،مریم
کاظمی ،فریبا نادری ،علیرضا استادی ،مهدی
صبائی ،مائده طهماس��بی و علیرضا آرا ،پوریا
پورس��رخ از بازیگرانی هستند که در دو فصل
این سریال به ایفای نقش میپردازند .همچنین
فاطیما بهارمست ،مرضیه موسوی از بازیگران
جوان این سریال هستند.این سریال  ۵۰قسمتی
توسط جمعی از نویسندگان به سرپرستی محمد
محمود سلطانی و نویسندگی روح ا ...صدیقی،
سارا خس��رو آبادی و مسعود کرمی به نگارش
درآمده است و برای گروه فیلم و سریال شبکه
دو سیما تولید خواهد شد.سریال  ۵۰قسمتی «از
سرنوشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان
و علیرضا بذرافشان در سه فصل برای پخش از
شبکه دو سیما تهیه میشود.
خبر تازه از کارگاههای
«چهار فصل تئاتر ایران»

مدی��ر دفت��ر مطالعات و پژوهشه��ای مرکز
هنرهای نمایش��ی حوزهی هنری اعالم کرد:
سومین کارگاههای فصلی دور نوین پروژه جامع
ملی آموزش درامنویس��ی ب��ا نام «چهارفصل
تئاتر ایران»  19و  20دیماه برگزار میشود.به
گزارش ایسنا ،ایوب آقاخانی در این باره توضیح
داد :این کارگاهها که در سه نوبت چهارساعته
برگزار خواهد ش��د به بررس��ی آثار اختصاص
خواهد داش��ت ک��ه طرحهای اولیهش��ان در
فراخوان پیشین این پروژه با عنوان «خانواده در
آینهی تئاتر» پذیرفته شده بود و نسخ اولیهی
نمایشنامهها در مهلت مقرر به دبیرخانهی این
پروژه ارسال ش��ده بود.این کارگاهها با حضور
 7نویسنده از  6استان کشور در سالن سلمان
هراتی حوزهی هنری برگزار میشود و اعضای
هیئتعلمی این فصل عطااهلل کوپال ،مهرداد
رایانیمخصوص و آرش عباس��ی کنار هم در
کارگاهها حضور خواهند داشت.پس از برگزاری
کارگاهها شرکتکنندگان تا  20بهمن 1398
فرصت خواهند داشت تا نسخ بازنویسیشده و
اصالحی و نهایی آثارشان را جهت قرار گرفتن
در نوب��ت چاپ ـ در ص��ورت احراز صالحیت
کیف��ی ـ ب��ه دفت��ر مطالع��ات و پژوهشها
ارسال کنند.

«حاج قاسم» ،اثری برگرفته از سخنرانیهای سپهبد شهید قاسم سلیمانی

مدیر انتش��ارات «یا زهرا (س)» گفت :کتاب
«حاج قاسم» برگرفته از سخنرانیهای سپهبد
شهید قاسم سلیمانی است که از ابتدای جنگ
تحمیلی در دوهفتهنامهای با عنوان «انقالب»
به چاپ رس��یده بود ،همچنین این کتاب به
س��خنرانیهای دیگر این ش��هید واال مقام
که در ادوار گذش��ته به ش��کلهای مختلف
در بین مردم داش��ته است اش��اره دارد.علی
اکب��ری مزدآبادی مدیر انتش��ارات «یا زهرا

(س)» ،پژوهشگر و نویس��نده دفاع مقدس
در گفتوگ��و با میزان پیرام��ون چاپ کتاب
«حاج قاس��م» گفت :کتاب «حاج قاسم» به
دنبال سلس��له کتابهای «یاران ناب» تهیه
ش��د که در جلد  ۱۷ای��ن مجموعه با عنوان
«حاج قاس��م» نوش��ته و به عالقمندان ارائه
شده است.وی در همین راستا ادامه داد :کتاب
«حاج قاسم» برگرفته از سخنرانیهای سپهبد
شهید قاسم سلیمانی است که از ابتدای جنگ

تحمیلی در دوهفتهنامهای با عنوان «انقالب»
به چاپ رس��یده بود ،همچنین این کتاب به
س��خنرانیهای دیگر این ش��هید واال مقام
که در ادوار گذش��ته به ش��کلهای مختلف
در بین مردم داش��ته اس��ت اش��اره دارد ،در
واقع جمعآوری تمامی س��خنرانیها سپهبد
شهید قاس��م سلیمانی در مقطع هشت سال
دف��اع مقدس با ت�لاش فراوان��ی در کتاب
«حاج قاس��م» پوشش داده شده است.وی از

توصیف مقام معظم رهبری از سپهبد شهید
قاسم س��لیمانی یاد کرد و افزود :مقام معظم
رهبری در سفر خود به استان کرمان ایشان
طی سخنرانی سپهبد شهید قاسم سلیمانی
را ش��هید زنده از هشت س��ال دفاع مقدس
خواندند .س��ردار امنیت یک��ی از چهرههای
ارزش��مند و بزرگ در کش��ور است که مردم
عالقه بس��یاری به وی دارند .مدیر انتشارات
«ی��ا زه��را (س)» و نویس��نده دفاع مقدس

موزه متروپولیتن تهدیدهای
ترامپ را شرمآور خواند

پیرامون علت نامگذاری کتاب «حاج قاسم»
بیان ک��رد :از آنجا که جلد هفدهم مجموعه
«یاران ناب» به سپهبد شهید قاسم سلیمانی
اختصاص داشت سبب شد تا کتاب را با عنوان
نام این شهید بزرگوار منتشر کنیم.

چطور باید «حاج قاسم» را کودکان بشناسند؟

گروه فرهنگی :س��اخت پویانمایی از کودکی
تا شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی آغاز
شده برای س��الگرد این شهید سرافراز آماده
پخش از تلویزیون میشود.
به گزارش تس��نیم ،با شهادت سردار سپهبد
حاج قاس��م س��لیمانی ،س��اخت انیمیشنی
از کودک��ی تا ش��هادت این س��ردار بزرگ
اس�لام در مرک��ز پویانمایی صبا آغاز ش��د؛
انیمیش��نی که به تعبی��ر محمدرحیم لیوانی
رئی��س مرکز صبای س��ازمان صداوس��یما
برای سالگرد س��ردار سرافراز آماده میشود.
محمدعلی صفورا ،تهیهکننده این انیمیشن
توضیح داد :مطالعه ،نگارش س��ناریو و پیش
تولید پویانمایی «زندگی تا ش��هادت سردار
سلیمانی» با کیفیت  Full HDبه صورت
اثری نیم��ه بلند  30دقیق��های و با تکنیک
کمیک موش��ن آغاز ش��د .این انیمیشن در
ادامه س��اخت مجموع��ه پویانمایی «چهل
شاهد» تعریف شده اس��ت« .چهل شاهد»
شامل زندگی تا ش��هادت  40شهید انقالب
و دفاع مقدس است که نمایش اخالق ،رفتار
و سبک زندگی آنان میتواند الگو و کالس
درس��ی برای مخاطبان تلویزیون باشد.این
اس��تاد دانش��گاه درباره مخاطب اصلی این
پویانمای��ی ،گفت :مخاط��ب اصلی “چهل
شاهد” نوجواناناند اما به دلیل نوع پرداخت
داس��تان و تکنیک س��اخت ،خردس��االن تا
بزرگس��االن نیز جذب این مجموعه خواهند
ش��د.تاکنون  3قس��مت از مجموعه “چهل
شاهد” که مربوط به زندگی شهیدان محمد
منتظرقائم ،محمد جهانآرا و عبدالحس��ین

پویانمایی «سردار سلیمانی» کلید خورد

برونسی میشود ساخته و آماده نمایش است؛
س��اخت هر قسمت از این مجموعه تقریب ًا 2
ماه زمان میبرد.وی افزود :کمیک موش��ن
یک تکنی��ک خاص و مرز میان انیمیش��ن
و س��ینمای زنده اس��ت و میتوان به راحتی
به بخشهای مس��تند ارج��اع داد و به دلیل
ظرفیتهای بصری ،روایی و واقعگرایانه آن،
بهترین تکنیک برای ساخت مجموعه زندگی
قهرمانان شهید انقالب و دفاع مقدس است.
در حال حاضر تمام س��اعات ش��بانهروز من
وقف ساخت مجموعه انیمیشنهای زندگی

شهدا ش��ده اس��ت .حتی س��اعات تدریس
دانشگاه را کم کردهام تا بتوانم اثری ماندگار
و در شأن شهدای بزرگوار ایران اسالمی به
یادگار بگذارم.محمدرحیم لیوانی رئیس مرکز
صبا در خصوص این انیمیش��ن به خبرنگار
خبرگ��زاری تس��نیم ،گفت :بعد از ش��هادت
س��پهبد شهید قاسم س��لیمانی ولوله و شور
وصفناپذی��ری برای س��اختن انیمیش��ن و
معرف��ی این بزرگمرد به کودکان و نوجوانان
در می��ان انیمیشنس��ازان و برنامهس��ازان
کودک افتاد که این پیام ش��هید را به خوبی

رییس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور خبر داد؛

با تصویب شورای فرهنگ عمومی؛

نامگذاری 35کانونفرهنگیمساجدبانامشهیدسردارسلیمانی

رییس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری
مس��اجد کشور گفت :مزین ش��دن نام  ۳۵کانون
فرهنگ��ی هنری در مس��اجد معتبر ،ش��اخص و
محوری سراسر کشور به نام شهید سردار سلیمانی
بهانه ای برای تداعی یاد و راه این شهید گرانقدر
و برنامههای ترویجی فرهنگ ایثار است.
حجت االس�لام حبیب رضا ارزانی ،س��ردار قاسم
سلیمانی را س��ردار دل ها و نماد عزت و عظمت
ایران اسالمی در عرصه بین المللی خواند و گفت:
ش��خصیت کاریزماتی��ک و منحصر ب��ه فرد وی
نش��أت گرفته از ایمان و اعتقاد راسخی بود که در
عرصه جهاد و مقاومت داشت و نمونه ای برجسته
و تکرار ناشدنی از تربیت یافتگان مسجد و مکتب
غنی اسالم و ش��خصیتی موثر ،فراملی و جریان
س��از بود .وی با بیان اینکه این شهید عالی مقام
مصداق عینی «أَشِ �� ّدا ُء َعلَی ُ
الکفّا ِر ُر َحما ُء بَی َن ُهم»
بود ،اظهار کرد :خیزش میلیونی ملت س��رافراز و
غیور ایران اس�لامی در واکنش به جنایت دولت
تروریست آمریکا و بغض و کینه عمیق آنان از این
اقدام هولناک همراه با عرض ارادت و قدرشناسی
به س��ال ها مجاهدت این س��ردار سرافراز اسالم

منتقل کنند .از آنجائیکه انیمیشن خصوصیت
جهانیشدن دارد بستر مناسبی برای معرفی
دستاوردها و اندیشهها و تفکرهای این سردار
سرافراز اسالم است .وی به زمان پخش این
انیمیشن اشاره کرد و گفت :شهدای سالهای
اخیر را در دست ساخت داشتیم با این اتفاق
دردن��اک ،بالفاصله زندگینامه حاج قاس��م
سلیمانی در دستور کار قرار گرفت و در قالب
 40دقیق ه انیمیش��ن ،س��الگرد شهادت این
سردار بزرگ اسالم از تلویزیون پخش خواهد
شد .البته برنامههای دیگری را در دستور کار

داری��م ک��ه برنامهس��ازان و تهیهکنندگان
مشغولند که به چهلمین روز شهادت ،سپهبد
قاسم سلیمانی خواهد رسید .این موج ایجاد
شده ،برنامهها ،پویانماییها و اتفاقات نمایشی
برای کودکان و نوجوانان در راه دارد تا زمینه
معرفی هرچه بیشتر این شهید بزرگوار را در
میان آحاد کودکان و نوجوانان فراهم س��ازد.
تلویزیون  ،صدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایران  ،انیمیشن  ،ادبیات کودک و نوجوان ،
سردار قاس��م سلیمانی  ،شهید سپهبد قاسم
سلیمانی  ،رئیس مرکز صبا در پاسخ به این
سؤال که چطور میتوانیم “حاج قاسم” را به
خردساالن ،کودکان و نوجوانان بشناسانیم،
افزود“ :حاجقاس��م” تنها یک ش��خص نبود
بلکه یک جریان بود؛ جریان انقالبیگری و
ایستادگی در مقابل استعمارگران و زورمداران
عالم که ریشه آن به تفکرات و اندیشههای
حضرت امام خمینی(ره) برمیگردد .تصورم
بر این است برای نگهداری و ارتقای روحیه
انقالبیگری ،پرداختن به یکی از نمونههای
بارزش ،س��یره حاج قاسم س��لیمانی است.
وی در پایان خاطرنش��ان ک��رد :مردی که
خل��وص عارفانه ،مهربان��ی و مهری که به
جوان��ان میورزید و ارتباطی که با اقثش��ار
مختل��ف خصوص ًا کودکان داش��ت میتواند
برای کودکان و نوجوانان ما به عنوان اس��وه
 ،اس��طوره و الگوی مؤفق در انقالبیگری و
در مبارزه با سردمداران استکبار جهانی قرار
بگیرد انش��اءاهلل بتوانیم در ژانرها ،الگوها و
برنامههای مختلف ویژه خردساالن ،کودکان
و نوجوانان الگوسازی کنیم.

را ک��ه ط��ی روزهای اخیر ش��اهد بودیم نش��ان
از محبوبیت س��ردار ش��هید سپهبد س��لیمانی در
سراس��ر کشور دارد.مش��اور وزیر فرهنگ و ارشاد
اس�لامی ،از سردار سلیمانی به عنوان نماد مبارزه
با اس��تکبار جهانی و چه��ره ای ماندگار در تاریخ
ایران اس�لامی یاد ک��رد و گفت :ن��ام و یاد این
سردار بزرگ اسالم که مظهر عزت و شرف ایران
و جهان اس�لام اس��ت باید تا همیشه تاریخ زنده
بماند.رییس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی
هنری مساجد کشور ،اظهار کرد :این سردار بزرگ
شهید حججی را نمونه ای از جوانان نخبه تربیت
یافته در مس��اجد می دانس��ت و تأکید فراوانی بر
ج��ذب و تربیت جوانان در این کان��ون تأثیرگذار
داش��ت به گون��ه ای ک��ه در پانزدهمین اجالس
روز جهانی مس��جد ،فرمودند« :مسجد هم مدافع
فرهنگ��ی تربیت می کند و ه��م ایثارگر و فداکار
برای دفاع از مظلوم است».حجت االسالم ارزانی
ابراز کرد :بچه های مس��جد باید از این شخصیت
بزرگ تأسی گرفته و مساجد را به قرارگاه فرهنگی
مبدل کنند همان اهداف آرمانی و پیش بینی شده
که در قالب برنامه های کارشناسی شده در کانون
های فرهنگی هنری مس��اجد دنبال می شود.وی
با بیان اینکه س��ردار س��لیمانی یکی از برجس��ته
ترین تربیت یافتگان مس��اجد ب��ود ،گفت :مزین
ش��دن نام  ۳۵کانون فرهنگی هنری در مس��اجد
معتبر ،شاخص و محوری سراسر کشور بهانه ای
برای تداعی همیشگی یاد ،خاطره و راه این شهید
گرانقدر است.

ی روز جهانی مقاومت نامگذاری شد
سیزدهم د 

با پیش��نهاد بنیاد حفظ آث��ار و نش��ر ارزشهای دفاع
مقدس و آرای اعضای حاضر سیزدهم دی همزمان با
روز شهادت سردار قاسم سلیمانی بهعنوان روز جهانی
مقاومت نامگذاری شد.به گزارش مهر ،اعضای حاضر
در هفتصد و س��ی و هفتمین جلس��ه شورای فرهنگ
عمومی کش��ور با گرامیداش��ت یاد و خاطره شهیدان
س��ردار سپهبد قاسم س��لیمانی ،ابومهدی المهندس و
دیگر همراهان شهیدش ،اقدام جنایتکارانه و تروریستی
آمریکا را به ش��دت محکوم کردند.درابتدای این جلسه
س��یدمحمدرضا موالیزاده با گفت :در این جلس��ه دو
موض��وع بررس��ی نامگ��ذاری  ۱۳دی به عن��وان روز
«جهانی مقاومت» و همچنین «ترویج فرهنگ ورزش
همگانی» را دنبال میکند.در ادامه سردار بهمن کارگر
رئیس بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزشهای دفاع مقدس
با اشاره به پیش��نهادها برای نامگذاری روز  ۱۳دی به
عنوان روز جهانی مقاومت گفت :با توجه به فرمایشات
اولیه مقام معظم رهبری در پی به ش��هادت رس��یدن
سردار قاسم سلیمانی که ایشان را یک چهره مقاومت
در عرصه بین المللی اعالم کردند ،تصمیم بر آن شد تا
روز  ۱۳دی که همزمان با روز شهادت سردار سلیمانی
اس��ت به عنوان روز جهانی مقاومت نامگذاری ش��ود.

وی با اشاره به برخی ویژگیهای شخصیتی و معنوی
سردار سلیمانی افزود :ایشان اقدامات بسیاری در عرصه
مقاومت و منطقه انجام دادهاند و دش��منان چون از این
اقدام��ات مطلع بودند ب��ه خوبی وی را میش��ناختند.
بنابراین شناخت کامل سردار سلیمانی و اقدامات ایشان
نیاز ب��ه زمان دارد.در ادامه با تأیی��د اعضای حاضر در
جلس��ه نامگذاری روز  ۱۳دی همزمان با روز شهادت
س��ردار س��لیمانی به عن��وان روز جهان��ی مقاومت به
تصویب ش��ورا رس��ید.در بخش دیگر این جلسه وزیر
فرهنگ و ارش��اد اس�لامی با گرامیداشت یاد و خاطره
سردار قاسم س��لیمانی گفت :حضور میلیونی مردم در
ش��هرهای مختلف به ویژه تهران برای وداع با سردار
سلیمانی و محکومیت اقدام جنایتکارانه آمریکا انسجام
و وح��دت ملی را ب��ه رخ جهانیان کشید.س��یدعباس
صالح��ی ادام��ه داد :وقتی مرحوم حاج س��یدمصطفی
خمینی به شهادت رس��یدند ،حضرت امام خمینی (ره)
در واکنش به این شهادت از تعبیر الطاف خفیه الهی یاد
کردند و با اینکه س��ید مصطفی برای امام از جایگاه و
وجاهت خاصی برخوردار بود ولی شهادت وی ضربهای
بر مدیریت جهادی حضرت امام خمینی (ره) وارد نکرد.
وی اف��زود :اتفاقاتی در دو دوره قبل و بعد از ش��هادت
حاج سیدمصطفی خمینی پدید آمد و در روز جمعه ۱۳
دی امسال هم وقتی خبر ش��هادت سردار سلیمانی را
ش��نیدیم ،در ابتدا یک ش��وک اولیه بود و انس��ان فکر
نمیک��رد که بتواند از این غم بلند ش��ود ،ولی اتفاقاتی
که در روزهای اخیر و در پی ش��هادت ایشان پدید آمد،
چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی نشان از
تغییرات اساسی دارد.

روایت غرور و انتقام؛

اسفندیار قرهباغی خواننده پیشکسوت موسیقی
انقالب با اشاره به اهمیت حفظ عزت و اقتدار
سردار سلیمانی در تولید آثار هنری مرتبط با
این ش��هید بزرگوار ،از خلق س��رودی تازه در
این باره خبر داد.اس��فندیار قرهباغی خواننده
پیشکسوت موس��یقی انقالب که در کارنامه
خود س��رود معروف «آمریکا آمریکا ،ننگ به
نیرن��گ ت��و» را دارد ،در گفتگو با مهر درباره
ابعاد غیرقانونی حمله تروریس��تی آمریکا به
سرداران بزرگ مقاومت و به شهادت رساندن
س��ردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی گفت :از
نظر قوانین حقوق بش��ر ،ورود به کشور سوم
حمله نظامی محس��وب میش��ود .آمریکا به
جای اینکه از  ۱۱ه��زار کیلومتر آن طرفتر
به موضوع حضور س��ردار سلیمانی در عراق

خواننده «آمریکاآمریکا» برای «سردار» میخواند

ورود میکند ،در اصل باید از خودش بپرس��د
که چرا از آن س��وی کره خاکی در مس��ائل
ایران و عراق و مراودات این دو کشور دخالت
میکند؟ و از خود بپرس��د که مجوز قانونی و
انسانی ترور سرداران مقاومت جهانی و ایجاد
چنین فاجعهای را از کجا آورده اس��ت؟وی با
اش��اره به جایگاه رفیع حاج قاس��م سلیمانی،
ادامه داد :ترور این شهید بزرگوار احمقانهترین
تصمیمی بود که ترامپ اتخاذ کرد ،چراکه این
اقدام وحشیانه تمام منطقه را به جنگ خواهد
کشاند و اگر ایران هوشیار نباشد اتفاقات بدی
رخ خواهد داد .به هر حال این آتشی است که
در دل ما ایرانیها برپا ش��ده و به حدی است
که نخواهیم گذاشت حتی یک آمریکایی در
خیابان راحت راه برود.این خواننده با اشاره به

رویکرد آمریکا درباره مسئله حقوق بشر عنوان
کرد :برای مشخص شدن رویکرد آمریکا در
حوزه حقوق بش��ر مثال جن��گ ویتنام کافی
است .وقتی کشوری بمب اتم را در سرزمین
ملتی که هیچ سالحی ندارد منفجر میکند،
نبای��د دم از حقوق بش��ر بزند .ش��اید منظور
آمریکا از «بش��ر» کسانی از سیارههای دیگر
است ،وگرنه اینها بارها ثابت کردهاند بویی از

حقوق بشر نبردهاند .به هر حال جامعه جهانی
در واکنش به این ترور به دو دس��ته تقس��یم
میشوند .یکی کشورهایی که با آمریکا و رژیم
صهیونیستی همدست هستند ،که اقدام آمریکا
را نیز تایید خواهند کرد و دیگری کشورهایی
هس��تند که حتی ممکن اس��ت با ما دوستی
نداشته باش��ند ،اما انسانی فکر میکنند ،این
نوع جنایت در همه جای دنیا محکوم اس��ت.
قرهباغی ضمن تاکید بر حفظ غرور ملی این
شهید بزرگوار در خلق آثار هنری اظهار داشت:
من به نوبه خود س��رودی را ساختهام که فردا
مراحل فیلمبرداری آن انجام خواهد شد .من
به شاعری که زحمت خلق شعر این سرود را
میکش��ید و به تمام هنرمندانی که آثاری در
ستایش این شهید ارجمند خلق میکنند ،گفتم

و بازهم میگویم که در رثای این شهید جایی
برای ابراز مظلومیت و س��تمدیدگی نیس��ت.
بلکه باید آثار سرش��ار از شهامت و رشادت و
بزرگی همت این انشان شریف باشد که وقتی
این سرود شنیده میشود و یا آثار دیگر دیده و
شنیده میشوند غرور سراسر وجود مردم ایران
را فرابگیرد .شهادت آرزوی سردار بزرگ قاسم
سلیمانی بوده و خوشا به حال ایشان و ما نباید
در آثار هنریمان عجز و البه کنیم.وی در پایان
گفت :بنده به حضرت آقا و خانواده این بزرگوار
و ملت ایران این فاجعه را تس��لیت میگویم و
از جانب هنرمندان این مملکت نهایت تاسفم
را از این فاجعه ابراز میکنم و هنر و س��واد و
شعورمان را در راه س��ردار سلیمانی بزرگ با
تمام وجود اهدا خواهم کرد.

م��وزه هنر متروپولیتن نیوی��ورک در اقدامی
کمسابقه صحبتهای رئیس جمهور آمریکا
در ه��دف ق��رار دادن محوطههای فرهنگی
در ایران را ش��رمآور توصیف کرد.به گزارش
ایس��نا به نقل از آرتن��ت« ،مکس هولین»
رئیس و «دنیل ویس» مدیر عامل موزه هنر
متروپولیتن نیویورک نیز به جمع چهرههای
فرهنگی و روس��ای موزهها و سازمانهایی
پیوس��تند که از تهدید اخیر ترامپ در هدف
ق��رار دادن  ۵۲محوطه ک��ه برای ایرانیها و
فرهنگ ایرانی حائز اهمیت اس��ت ،به شدت
انتقاد کردند و در یک اقدام سیاسی کمسابقه
با انتش��ار بیانیهای مشترک نوشتند« :هدف
ق��رار دادن می��راث فرهنگی جه��ان برای
ارزشه��ای جمعی جامعه ش��رمآور اس��ت.
دنیای ما دقیقا میداند محافظت از محوطهها
ومکانهای فرهنگی چه چیزی را برای ما به
ارمغان میآورد و از سوی دیگر چه چیزی با
تخریب و غلبه هرج و مرج از دست میرود.در
ش برانگیز ،باید اهمیت جهانی
زمان چال 
این ِ
حفاظت از مکانهای فرهنگی را به خودمان
یادآور شویم -اشیاء و مکانهایی که از طریق
آن افرد ،جوامع و ملتها با تاریخ و میراثاشان
پیوند میخورند .رهبران و ش��هروندان امروز
مسوولیتهای خطی ِر بسیاری دارند که شامل
محافظت از جان افراد و همچنین محافظت
از میراث ارزشمند به جای مانده از نسلهای
قبلی اس��ت ،چرا که از طریق این مکانهای
مشترک و میراث فرهنگی است که ما آگاهی
الزم برای تضمین آیندهای امنتر و بهتر را به
دست میآوریم» .
هانس زیمر ،آهنگساز
فیلم سینمایی «جیمزباند» شد

هانس زیم��ر ،برنده جایزه اس��کار ،به عنوان
آهنگس��از جدیدترین فیلم جیمزباند با عنوان
«زمان��ی ب��رای م��ردن نیس��ت» انتخاب و
جایگزین دن رومر ش��د.به گزارش باش��گاه
خبرنگاران جوان به نق��ل از ورایتی ،با اعالم
چند منبع ،هانس زیمر آهنگس��از جدید فیلم
سینمایی جیمزباند است.تایید شده که هانس
زیمر آهنگساز فیلم س��ینمایی «گالدیاتور»،
«تلقی��ن» و «رمز داوینچی» هم اکنون روی
فیلم «زمانی برای مردن نیس��ت» بیس��ت و
پنجمین فیلم سینمایی از مامور  ۰۰۷با بازی
دنیل کریگ کار میکند .او جایگزین دن رومر،
آهنگساز آمریکایی شده است که پیش از این
به عنوان آهنگساز این فیلم انتخاب شده بود.
ش��ایعاتی پیرامون وضعی��ت جیمزباند که در
محله پس از ساخت در لندن قرار دارد ،مطرح
ش��ده بود .کری فوکنگا کارگ��ردان این فیلم
سینمایی با رومر در فیلم سینمایی «جانوران
بدون کش��ور» و سریال «مجنون» همکاری
ک��رده بود.انتظار میرود هان��س زیمر که در
س��ال  ۲۰۲۰بر روی فیلمهای «زن شگفت
انگیز « ،»۱۹۸۴ت��اپ گان:مارویک» و «تل
ماس��ه» نیز فعالیت میکند برای تمام کردن
به موقع ای��ن پروژه که در تاری��خ  ۱۰آوریل
اکران میشود نیاز به کمک داشته باشد .گفته
میش��ود باید موس��یقی این فیلم تا میانه ماه
فوریه به پایان برسد.به همین دلیل همکاران
قبلی هانس زیمر (آهنگساز پروژههای «بلید
رانر  »۲۰۴۹و «ارقام پنهان») نیز در این پروژه
با او همکاری میکنند.
«جوکر» پیشتاز نامزدهای
جوایز بفتا  ۲۰۲۰شد

آکادم��ی فیل��م بریتانیا فهرس��ت نامزدهای
جوایز خ��ود را در لندن اعالم کرد و فیلمهای
«جوکر»« ،مرد ایرلندی» و «روزی روزگاری
در هالیوود» پیشترین تعداد نامزدی را به خود
اختص��اص دادند.به گزارش ایس��نا به نقل از
هالیوود ریپورتر ،در هفتاد و سومین دوره جوایز
آکادمی فیلم بریتانی��ا (بفتا) فیلم «جوکر» به
کارگردانی «تاد فیلیپس» توانست در  ۱۱شاخه
نامزد کس��ب جایزه شود و پس از آن دو فیلم
«مرد ایرلندی» از «مارتین اسکورس��یزی» و
«روزی روزگاری در هالی��وود» س��اخته
«کوئنتین تارانتینو» با  ۱۰نامزدی قرار گرفتند.
درام جنگ��ی « »۱۹۱۷به کارگردانی «س��م
مندس» نیز که روز گذش��ته در جوایز گلدن
گلوب جایزه بهترین فیلم درام و کارگردانی را
گرفت در جوایز آکادمی فیلم بریتانیا در  ۹شاخه
شانس کسب جایزه دارد« .مارگو رابی» نیز در
شاخه بهترین نقش مکمل زن برای دو فیلم
«بمبش��ل» و «روزی روزگاری در هالیوود»
نامزد جایزه در این رویداد ش��ده است .مراسم
اعالم برندگان و اعطای جوایز هفتاد و سومین
دوره جوایز آکادمی فیلم بریتانیا (بفتا) روز دوم
فوریه ( ۱۳بهم��ن) در رویال آلبرتهال لندن
برگزار میشود.

