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تلویزیون
مهمترین عمل در ماه شوال

کارشناس علوم قرآنی گفت :خواندن زیارت امام
حس��ین (ع) ،دعای توس��ل آقا امام زمان (عج)،
زیارت عاش��ورا و سورههای قرآن کریم از جمله
اعمال ارزشمندی است که به جای آوردن آنها
در این ماه از ثواب بس��یار زیادی برخوردار است.
به گزارش دانشجو ،علی محسنیراد گفت :ماه
ش��وال که پس از ماه پر خی��ر و برکت رمضان
فرا میرس��د ،فضیلتهای بس��یاری با خود به
همراه دارد از این رو انجام دادن یکس��ری امور
در این ماه سفارش شده است .صدقه دادن یکی
از موضوعات مهمی است که بهتر است مؤمنان
نس��بت به آن در ماه ش��وال بیش از سایر ماهها
توجه داشته باشند چراکه صدقه هفتاد نوع بال را
دفع میکند .صدقه دادن عالوه بر تأثیر مثبتی که
برای فرد صدقه دهنده در پی دارد ،نوعی کمک
به نیازمندان نیز محسوب میشود از این رو ثواب
زیادی دارد .مک به نیازمندان که همواره از سوی
خداوند در قرآن کریم مورد سفارش قرار گرفته
در ماه شوال باید بیش از پیش توسط بندگان خدا
پررنگ ش��ود ،چراکه این ماه با عیدی بزرگ و
سرش��ار از برکت مانند عید سعید فطر آغاز شده
است.
رکورد جدید
مهران مدیری و محمدرضا گلزار

فیلم «ما همه با هم هستیم» به کارگردانی کمال
تبریزی و بازی مهران مدیری و محمدرضا گلزار،
عالوه بر اینکه پرفروشترین فیلم روز عید فطر
 ۹۸شد ،توانست رکورد فروش در روز اول اکران
تاریخ س��ینمای ایران را هم بشکند .به گزارش
دانشجو ،بر اساس اطالعات رسمی سامانه سینما
ش��هر ،فیلم «ما همه با هم هستیم» با فروش
 ۶۰۰میلیون تومان در روز چهارشنبه ( ۱۵خرداد)،
رکورد قبلی فروش روز اول اکران سینمای ایران
را که با  ۵۰۵میلیون تومان در اختیار «ساعت ۵
عصر» بود ،شکست .همچنین با این فروش و با
اختالف بیش از  ۱۰۰میلیون تومان« ،ما همه با
ِ
هم هستیم» ،پرفروشترین فیلم روز اول اکران
عید فطر  ۹۸بوده است.

ناگفتههایی از حاکمان عربستان در «تاریخ درخشان آلسعود»

ی��ک مترجم عنوان ک��رد :مقاالت جعفر
البکل��ی به ابع��اد و گوش��ههای مختلف
زندگ��ی و ناگفت��ه حکومت پادش��اهان
مختلف آلس��عود پرداخته اس��ت .وحید
خض��اب در گفتگو با آنا ،درب��اره ترجمه
کتاب «تاریخ درخش��ان آلسعود» اظهار
ک��رد :جعفر البکل��ی روزنامهنگار روزنامه
االخب��ار لبن��ان اس��ت که با قل��م خیلی
خاص و با رگههای��ی از طنز مطالبش را

مینویس��د .بخش زی��ادی از مطالبی که
منتش��ر میکند مربوط ب��ه تاریخ منطقه
و کش��ورهای عرب��ی به ویژه آلس��عود
و کشور عربستان اس��ت .وی بیان کرد:
تعداد زیادی از مطال��ب این روزنامهنگار
را من مطالع��ه و دنبال و برخی از همین
مقاالت و یادداش��تهای البکلی را برای
رسانههای مختلف داخلی ترجمه کردهام
که بع��داً تصمیم گرفتم تمام این مطالب

را در کنار هم قرار داده و بهصورت یک
کتاب منتش��ر کنم که ای��ن کار صورت
گرف��ت .این مترج��م عنوان ک��رد :این
مقاالت که به ابعاد و گوشههای مختلف
زندگی و حکومت پادش��اهان مختلف آل
س��عود پرداخته اس��ت را در کتابی با نام
«تاریخ درخش��ان آل س��عود» به کمک
انتشارات ش��هید کاظمی وارد بازار کتاب
ک��ردم .خضاب ضم��ن بی��ان اینکه هم

اکنون نی��ز البکل��ی یادداش��تهایی در
همی��ن رابطه را منتش��ر میکن��د ،خاطر
نش��ان کرد :نکت��ه قابل ذکر این اس��ت
که این نویس��نده هماکنون نیز مقاالتی
را در همی��ن رابطه در روزنامهها منتش��ر
میکند و ممکن اس��ت که در چاپهای
آتی یادداش��تهای و مقاالت جدید این
نویس��نده به کتاب اضافه ش��ود و حجم
کتاب ب��ه مرور افزایش پی��دا کند .بنا بر

سفر به قرن نوزدهم با «اعترافات یک
کودک زمانه»

این گزارش ،کتاب «تاریخ درخش��ان آل
سعود» در  ۱۸۴صفحه با قیمت  ۱۸هزار
تومان به قلم جعفر البکلی و ترجمه وحید
خضاب ،توسط انتش��ارات شهید کاظمی
روانه بازار شد.

فیلمنامه ها ضعیف شده اند

ماجرای دوری  10ساله «نصیریان» از تلویزیون

گ�روه فرهنگی :بازیگر پیشکس��وت سینما و تلویزیون
گفت :واقعا نمیدانم چطور ش��د که پیشنهاد بازی در
ای��ن س��ریال را پذیرفتم چون فقط  4قس��مت از این
سریال را خواندم و قرارداد بستم و با اینکه گروه تولید
و کارگردان را به خوبی نمیشناختم ،اما به آنها اعتماد
کردم« .علی نصیریان» که به تازگی در نقش «کریم
بوستان» در سریال رمضانی «برادرجان» حاضر شده
ب��ود و یکی از نقشه��ای مهم و پررن��گ قصه این
س��ریال بود ،در پاس��خ به اینکه چرا در این ده س��ال
و بعد از س��ریال «میوه ممنوعه» به کارگردانی حسن
فتحی دیگر در هیچ سریالی به ایفای نقش نپرداختید،
گفت :هیچ دلیل خاصی نداشت و فقط عدم متنهای
خوب ،مانع حضورم در سریالهای تلویزیونی میشد.
کما اینکه در این س��الها پیشنهادهای بسیاری داشتم
اما متن س��ریالها م��ورد تائید من نبودن��د .نصیریان
ب��ا اش��اره به اثر مت��ن و فیلمنامه خ��وب در موفقیت
سریالها گفت :متنی موفق است که شخصیت اصلی
آن پیچیدگی داش��ته باشد و ش��خصیتی باشد که من
نوعی بتوانم در آن نقش مانور دهم و با چالش مواجه
شوم .همچنین شخصیتهای داستان باید ابعاد انسانی
داش��ته و از نظر مردم قابل قبول باش��ند .این بازیگر
درباره اینکه چطور پیش��نهاد حض��ور در «برادرجان»
را پذیرفت ،نی��ز گفت :واقعا نمیدانم چطور ش��د که
پیش��نهاد بازی در این سریال را پذیرفتم چون فقط 4
قس��مت از این س��ریال را خواندم و قرارداد بستم و با
اینکه گروه تولید و کارگردان را به خوبی نمیشناختم،
ام��ا به آنها اعتماد کردم .نصیری��ان ضمن بیان اینکه
س��ریالهای تلویزیونی را دنب��ال نمیکنم ،نیز گفت:
متاسفانه فرصت نمیکنم تا همه سریالهای تلویزیون
را تماشا کنم و آخرین سریالی که دیدم همین سریال

خودم��ان «برادرجان» بود .وی درباره وضعیت موجود
در س��ریالهای تلویزیونی نیز اظهار داش��ت :معتقدم
تولیدات تلویزیون نس��بت به س��الهای اولیه فعالیت
در بخش سریالس��ازی و با وجود س��ریالهایی چون
«هزار دستان» و «س��ربداران» از نظر کیفی و وجود
متنهای خوب ،خیلی ضعیف ش��ده اس��ت .بنا بر این
گ��زارش ،علی نصیریان پیشکس��وت بازیگری که در
س��ریالهای متعدد و بسیاری چون س��ربداران ،هزار
دس��تان ،گرگها ،آژانس دوستی ،میوه ممنوعه ،شیخ
بهایی ،جالل الدین ،ش��هرزاد و  ...به ایفای نقشهای
ماندگاری پرداخته اس��ت ،در ماه مبارک رمضان نقش

کریم بوس��تان را در س��ریال «برادرجان» بازی کرده
بود .نقش آفرینی وی در این سریال او را بعد از سالها
و دوب��اره به ی��ک چهره ماندگار در ذه��ن مردم بدل
کرد.
«برادرجان» سانسور نداشت


«م��ارال فرج��اد» بازیگر نق��ش مهتاب در س��ریال
«برادرجان» نیز درباره حضور خود در این سریال گفت:
آن زمان که آقای نعمت اله از من دعوت به همکاری
در این س��ریال کرد  4قس��مت فیلمنامه داشتیم و به
خاطر همکاری و ش��ناخت قبل��ی از وی قبول کردم.
وی درباره قصه این سریال نیز افزود :مهتاب به خاطر

عش��قی که به همسرش داشته هر کاری کرد تا بتواند
او را به راه راس��ت بیاورد ،اما عش��قش مانع از دیدن
حق و حقیقت و آوردن مال حرام سر سفره و زندگیش
نش��د و از خود گذشتگیهایی داشت که مختص زنان
جامعه ما است .این بازیگر با اشاره به اینکه در انتخاب
نقشهایم بیشتر به متن توجه دارم ،اظهار داشت :من
در این س��الها کمتر در تلویزیون بازی کردم و بیشتر
روی تئات��ر متمرکز بودم .به این خاطر که فیلمنامهها
بسیار ضعیف است و به خاطر چارچوبهای موجود در
تلویزیون سانس��ور میشوند .همچنین همیشه دوست
دارم تا نقشهای جذابی را ایفا کنم .وی با بیان اینکه
سانسور در سریال «برادرجان» جایگاهی نداشت ،بیان
داشت :خوشبختانه در سریال برادرجان هیچ سانسوری
نداش��تیم و جا دارد از این بابت از پخش ش��بکه س��ه
سیما تشکر ویژهای داشته باشم که به گریم ،فیلمنامه،
بازی و  ...اصالحیه نزدند .این بازیگر ضمن اش��اره به
اینکه در تئاتر راحتتر میتوان کار کرد ،افزود :تئاتر را
بیش��تر دوست دارم چونکه به واقعیت نزدیکتر است،
اما در تلویزیون انواع و اقس��ام ممیزیها وجود دارد و
مخاطب را از اصل ماجرا دور کرده و قدرت باورپذیری
را کاه��ش میدهد .فرجاد ضمن بی��ان اینکه در این
س��ریال با پدرم همب��ازی بودم و از این بابت بس��یار
خوشحالم ،گفت :در گذشته و کودکی بیشتر با پدر در
سریالها همبازی میش��دم و آخرین باری که با هم
بازی کردیم س��ال  78در یک تئاتر بود .وی در پایان
درباره س��ایر فعالیتهای خود نیز گفت :قرار است 18
تیر به همراه گروه تئاتر «آیراک» به ایتالیا رفته و چند
اجرا در میالن داشته باش��یم .همچنین مشغول بازی
در فیل��م س��ینمایی «زنبور کارگر» نیز هس��تم که به
نویسندگی سعید نعمت اله تولید میشود.

نمایش خباثتهای روباه پیر انگلیس در خانه کاریکاتور حوزه هنری

به مناس��بت س��الروز تولد ملکه پیر انگلیس ،نمایشگاه
کارتون و کاریکاتور با محور نمایش خباثتهای تاریخی
روب��اه پیر انگلیس در خانه کاریکات��ور حوزه هنری برپا
میشود .به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران
پویا ،مدیر مرکز هنرهای تجس��می از برپایی نمایشگاه
«ترامپیسم  »2در حوزه هنری خبر داد و گفت :به زودی
کار برپایی نمایشگاه «ترامپیست  »2را آغاز خواهیم کرد.
همچنین قصد داریم به مناس��بت سالروز تولد ملکه پیر
انگلس��تان ،نمایشگاهی از خباثتهای روباه پیر انگلیس
در ح��وزه هنری برپا کنیم.ش��جاعی طباطبای��ی افزود:
انگلیس کش��وری است که بیش��ترین جنایت را در حق

ایران کرده است؛ هولوکاس��تی که این کشور خبیث در
جری��ان جنگ جهانی اول در ای��ران ایجاد کرد ،موجب
کش��ته ش��دن قریب ب��ه  9میلیون نفر ش��د و در وقایع
دیگری چون کودتای  28مرداد ،ملی شدن صنعت نفت،
جدایی بحرین از ایران ،به رس��میت نشناختن صدام به
عنوان ش��روع کننده جنگ و ...انگلیس همواره مرتکب
خباثت و خیانت در حق ایران شده است.وی خاطرنشان
کرد :درباره جزئیات برگزاری این نمایشگاه نیز به زودی
اطالع رس��انی های الزم انجام خواهد ش��د تا بتوانیم با
برگزاری این نمایش��گاه در خانه کاریکاتور ،بخش��ی از
جنایتهای این روباه پیر را به تصویر بکشیم.

مدیر عامل موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس مطرح کرد

ایجاد بزرگترین کتابخانه انقالب اسالمی و دفاع مقدس در موزه

مدیر عامل موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس گفت:
بالغ بر  ۲۵هزار عنوان کت��اب ،در حوزه دفاع مقدس
و انقالب اسالمی منتشر شده در کتابخانه این مرکز
وجود دارد.به گزارش مهر ،علیاصغر جعفری به ایجاد
بزرگترین کتابخانه انقالب اسالمی و دفاع مقدس در
این موزه اش��اره کرد و گف��ت :بالغ بر  ۲۵هزار عنوان
کتاب ،یعنی تقریب ًا همه کتابهایی که در حوزه دفاع
مقدس و انقالب اسالمی منتشر شده در کتابخانه این
مرکز وجود دارد که پژوهشگران و محققین میتوانند
از آن اس��تفاده کنن��د.وی دسترس��ی ب��ه کتابهای
منتشر ش��ده حوزه انقالب اس�لامی و دفاع مقدس
ب��دون محدودیتهای جغرافیای��ی را گام دوم هدف
این کتابخانه دانس��ت و گفت :گام دوم ما عرضه این
کتابها برای همه محققین بود تا پژوهشگران سراسر
کشور بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند .خوشبختانه
در گام اول ما توانستیم سه هزار عنوان کتاب را تبدیل
ب��ه فرمتهای دیجیتال کنیم ت��ا عالقمندان بتوانند
کتابهای مدنظرشان را جستجو کنند.مدیر عامل موزه
انقالب اسالمی و دفاع مقدس افزود :ظرفیتهای به
وجود آمده به رش��د کتابخوانی کمک میکند و اینکه
عزیزانی که دسترس��ی به امکانات پایتخت ندارند ،از
این ظرفیت به شکل ویژهای خواهند توانست استفاده
کنند .این حرکت عم ً
ال یک جور ایجاد عدالت فرهنگی
در زمینه استفاده از منابع کتابخانهای انقالب اسالمی
و دفاع مقدس برای پژوهشگران و عالقمندان است.
جعفری در خصوص نحوه دسترسی به این کتابخانه
گفت :دسترس��ی ب��ه این کتابخانه از طریق س��ایت
موزه انقالب اس�لامی و دفاع مقدس خواهد بود که
تا ماه آینده به ص��ورت پورتال جامعی خواهد بود .در
ای��ن بخش هیچ محدودیتی وجود ندارد و همه مردم
میتوانند با ثبت نام از این ظرفیت بهرهمند شوند.وی
تصری��ح کرد :در گام اول فعالیته��ا در حوزه ادبیات،
رمان ،تاریخ شفاهی ،زندگینامه شهدای شاخص ،شعر

و ادبیات فعالیت گس��تردهای انجام دادهایم که در گام
بعدی این فعالیتها توسعه پیدا خواهد کرد .پیشبینی
میکنیم تا پایان س��الجاری بتوانیم تعداد کتابهای
دیجیت��ال حوزه انقالب اس�لامی و دفاعمقدس را به
پنج هزار عنوان برس��انیم .برای آمادهسازی سه هزار
عنوان کتاب ،یک و نیم سال فعالیت انجام دادهایم؛ اما
به دلیل آمادهسازی فرمت دیجیتالسازی و مقدمات
آن ،مراحل دیجیتالس��ازی با سرعت بیشتری پیش
خواهد رفت لذا پیشبینی میکنیم بتوانیم حداقل دو
هزار عنوان کتاب را در س��ال جاری به این کتابخانه
اضافه کنیم.دیر عامل موزه انقالب اس�لامی و دفاع
مقدس تصریح کرد :یکی دیگر از بحثهای تکمیلی
کتابخانه دیجیتالی ما ،بحث کتابهای صوتی است.
طبق هدفگذاری انجام شده تا پایان امسال مجموع ًا
 ۶۰عنوان کتاب صوتی جدید اضافه خواهیم کرد که
در سوم خرداد امسال  ۱۴عنوان آن رونمایی شد .سال
گذشته نیز در مجموع حوزههای مربوط به بنیاد حفظ
آثار و نش��ر ارزشهای دفاع مق��دس نزدیک به ۲۰۰
عن��وان کتاب صوت��ی تولید ش��د .کتابهای صوتی
ظرفی��ت جدیدی برای زندگی امروزی اس��ت چراکه
افراد در جامعه فرصته��ای محدودی دارند و باید از
زمان ترافیک ،مس��یر رانندگی و مسافرتهای آنها
بهره گرفت و از این طریق خواهند توانست یک کتاب
را بخوانن��د بدون اینکه مزاحمتی برای آنها به وجود
آید.جعفری ادامه داد :صوتی شدن کتابهای انقالب
اسالمی و دفاع مقدس گام دیگری برای فراگیر شدن
بح��ث انس با کتاب و بهرهگیری از مطالعات اس��ت.
ما سعی کردهایم این کتابهای صوتی را با صداهای
آشنای هنرمندان و برخی از صاحب صدا انجام دهیم
چراکه به جذابیت کار میافزاید تا لذت مطالعه و سمعی
توأمان صورت گیرد.وی گفت :دانلود کتابهای صوتی
و همه آثار دیجیتال در کتابخانه انقالب اس�لامی و
دفاع مقدس رایگان است.

کت��اب «اعترافات ی��ک ک��ودک زمانه» را
میتوان آیینه تمامنمای وضع بههمریخته و
هرج و مرج اجتماعی ،سیاسی و مذهبی قرن
نوزدهم در فرانسه دانست .به گزارش آنا ،آلفرد
دو موسه معروف به «شاعر جوانان» شاعر و
نمایشنامهنویس فرانسوی عصر رمانتیک بود.
دو موس��ه اولین مجموعه از اشعار خود را که
نشاندهنده اس��تعداد درخشانش بود در سن
 ۱۹سالگی منتشر کرد« .لورنزاچیو»« ،عشق
شوخی بردار نیست»« ،هوسهای ماریان»،
«اعترافات یک کودک زمانه»« ،یک هوس»
و «در یا باید باز باش��د یا بسته» از جمله آثار
مهم دو موسه هس��تند ،که از مهمترین آثار
رمانتی��ک و همچنین تاریخ ادبیات فرانس��ه
نیز به ش��مار میآیند .کتاب «اعترافات یک
کودک زمانه» داس��تان س��رگردانیها و گاه
سبکس��ریهای دوران جوان��ی و عوالم غم
و ش��ادی زندگانی در اوضاع آش��فته و بیسر
و سامان فرانس��ه پس از جنگهای ناپلئون
اس��ت .نویس��نده با صراحت صحنههایی از
اوضاع روحی خ��ود را در زمانهای که اخالق
در اثر عواقب جنگ رو به انحطاط نهاده است
شرح میدهد .بنابراین کتاب را میتوان آیینه
تمامنمای وضع بههمریخت��ه و هرج و مرج
اجتماعی ،سیاس��ی و مذهبی ق��رن نوزدهم
در فرانس��ه و نمایانگر روحیات و احساسات و
عواطف جوانان دانست.
علت پرفروش شدن تصویر فرزند شهید
هستهای در زاهدان

مسئول بنیاد فرهنگی خاتماالوصیا از پرفروش
شدن تصویر فرزند ش��هید احمدی روشن بر
روی نوشتافزارهای ایرانی اسالمی خبر داد.
س��ید احمد عبودتی��ان در ویژهبرنامه «میدان
انق�لاب» اظهار کرد :اکن��ون در یک بخش
شاهد فتوحات هستیم چراکه دشمن را در برابر
خود دی��ده و میجنگیم .برای مثال ،اعتکاف.
هیئات مذهبی ،راهیان نور و  ...از این دس��ته
هستند .در مقابل ،در جاهایی زمینگیر هستیم.
ب��رای مثال ،در موضوع س��بک زندگی قوی
نیستیم و دشمن در خانههای ما سنگر گرفته
است .مث ً
ال ،میبینید که در حوزه لوازمالتحریر،
هر طرح غربی بیرون آمده و بر روی وس��ایل
تحریر ما قرار میگیرد .وی بیان کرد :خیلیها
میگفتن��د که در برابر ای��ن تهاجم نمیتوان
کاری کرد اما چند جوان به صورت خودجوش
آمدند و طرحهای جدیدی را براساس فرهنگ
ایرانی اس�لامی ابداع نمودند که با اس��تقبال
بس��یار خوبی نیز همراه بود .این اس��تقبال در
حالی رقم خورد که عدهای اعتقاد داشتند تغییر
ذائقه کودکان و نوجوانان ما بسیار سخت است.
خاطرم هست روزی در یکی از فروشگاههای
لوازمالتحریر در زاهدان حضور داشتم و متوجه
شدم که یکی از طرح جلدهای ایرانی اسالمی
توسط آن فروشگاه عرضه نمیشود .مسئول
بنیاد فرهنگی خاتماالوصیا ادامه داد :از مسئول
فروش��گاه دلیل این موضوع را پرسیدم .او نیز
در پاس��خ به این سؤال من گفت که اگر یک
مشتری ،خرید قابل توجهی داشته باشد ،این
مزیت را خواهد داش��ت که یک نسخه از آن
دفتر را بخرد .حال حدس میزنید که آن طرح
جلد پرطرفدار چ��ه بود؟ طرحی بود که فرزند
شهید احمدی روشن در آغوش رهبر انقالب
نشسته است.
روایت روسیه از «چرنوبیل»
هم سریال میشود

در حالی که پخش سریال «چرنوبیل» شبکه
اچبیاو به اتمام رس��ید و با اقبال زیادی روبه
رو شد ،روس��یه هم اعالم کرده یک سریال
تلویزیونی درباره ماجرای چرنوبیل در دس��ت
تولی��د دارد .به گزارش مهر به نقل از هالیوود
ریپورتر ،یک شبکه تلویزیونی روسیه ماجرای
فاجعه اتمی سال  ۱۹۸۶را در قالب یک سریال
روی آنت��ن میبرد .این س��ریال با همکاری
ش��بکه  NTVکه میدیا گازپروم مالک آن
است ،ساخته میشود .وزارت فرهنگ روسیه
نی��ز با فراهم آوردن  ۳۰میلی��ون روبل (۴۶۰
هزار دالر) در این امر مش��ارکت کرده است.
هن��وز اعالم نش��ده کل هزینه س��اخت این
سریال چقدر خواهد بود .گفته شده فیلمبرداری
این سریال س��ال پیش در بالروس همسایه
روسیه انجام ش��ده و این مجموعه اکنون در
مرحله پس از تولید است .اطالعات بیشتری
درباره این سریال ارایه نشده به جز اینکه این
س��ریال درباره گروهی از مام��وران کاگب
شوروی است که وظیفهشان کشف گروهی
از ماموران س��یا است که در چرنوبیل در حال
جاسوسی هستند .این خط داستانی در حالی
منتشر شده است که روایت آمریکایی ماجرای
چرنوبیل بر پنه��انکاری مأموران کاگب در
این ماجرا و تالش آنه��ا برای جلوگیری از
انتشار واقعیتها متمرکز بود .هنوز اعالم نشده
این سریال چه زمانی روی آنتن شبکه روسی
میرود .س��ریال «چرنوبیل» محصول شبکه
اچبیاو آمریکا ،در روس��یه نیز روی آنتن رفته
بود و «آمِدیاتیکا» که محصوالت اچیبیاو را
ارایه میکند ،آن را پخش کرد.

