فرهنگ و هنر

پنجشنبه  27اردیبهشت 1397

سینما

دست پر در استقبال از رمضان

بعد از  50سال به سینما آمدم

عباس میرزایی فیلمی با محوریت
شهید بهشتی میسازد

گ�روه فرهن�گ و هن�ر :عید ن��وروز و م��اه رمضان،
ایام یکهتازی رس��انه ملی اس��ت و تلویزیون همواره
متفاوتتری��ن برنامهه��ای خ��ود را ب��رای ای��ن ایام
برنامهریزی میکند« .گمگش��ته»« ،او یک فرش��ته
بود»« ،خانهبهدوش»« ،بزنگاه»« ،صاحبدالن»« ،میوه
ممنوع��ه» و ...تنها بخش��ی از دنی��ای مجموعههای
مناسبتی سیما هستند که در یاد مخاطبان ماندگار
ش��ده و بازنمایش ممت��د آنها از رس��انه ملی خبر از
زندهبودن نوس��تالژیهای رمضان��ی دارد .هرچند در
سالهای اخیر تلویزیون در سراشیبی جذب مخاطب
در مجموعههای نمایشی و ترکیبی قرار گرفته است
اما هنوز مردم نگاه متفاوتی به این ایام دارند و مدیران
سیما نیز به همین دلیل سعی دارند آثار برجستهای را
در این ایام از آنتنهای تلویزیون به خانه مردم ببرند.
امسال نیز شبکههای سیما با مجموعههای نمایشیای
چون «س��ر دلبران»« ،بچه مهندس»« ،رهایم نکن»
و برنامههای ترکیبی چون «ماهعس��ل»« ،خندوانه»،
«شهر عزیز» و ...در ماه رمضان حاضر شدهاند و انتظار
میرود امس��ال برنامههای رمضانی سیما با استقبال
بیشتری از سوی مخاطبان روبهرو شود.
■■سر دلبران سیما

«س��ردلبران» اصلیتری��ن و مهمترین س��ریال
تلویزی��ون ب��رای رمضان امس��ال به نظر میرس��د.
مجموع��های به کارگردانی محمدحس��ین لطیفی و
سرمایهگذاری سازمان اوج که بنا بود سال گذشته از
تلویزیون پخش ش��ود اما به دالیلی پخش آن به ماه
رمضان امسال موکول شد .این سریال روایتی اجتماعی
پیرامون نقش مسجد دارد که در فضایی واقعگرایانه
ترسیمش��ده است .محمدکاس��بی ،فرهاد قائمیان،
اسماعیل محرابی ،برزو ارجمند ،جعفر دهقان و کامران
تفتی از جمله بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند
که از امروز پنجشنبه ساعت  22:15روی آنتن میرود.
عالوه بر سر دلبران ،این شبکه ویژهبرنامه افطار «ماه
و ماهی» را نیز هر روز با اجرای امیرحس��ین مدرس
بعد از خبر س��اعت  ۱۹در فهرست پخش خود دارد.
همچنین جش��ن «دعوت» نیز مانند س��ال گذشته
بهطور زنده و با اجرای نیما کرمی و زینب زارع از برج
میالد پخش میشود .ویژهبرنامه سحر«ماه خدا» نیز
ه��ر صبح با اجرای هادی صلحجو ،همراه روزهداران و
سحرخیزان است.

■■ «بچه مهندس» بهجای «پدر» مینشیند

مرتضیعل��ی عباسمیرزای��ی فیلم «بیتا،
منی��ژه و اعظ��م» را میس��ازد .ب��ه گ��زارش
«وطنام��روز» فیلمنامه این اث��ر پیش از این
توسط حس��ین ترابنژاد و مرتضی اصفهانی
نگاش��ته ش��ده بود که بنا بود بعد از مشخص
ش��دن کارگردان به تهیهکنندگی محمدرضا
شفیعی و سرمایهگذاری حوزه هنری وارد فاز
تولید شود .پیش از این سیدمحمد حسینی،
مدیر مرکز تولید متن سازمان سینمایی حوزه
هن��ری درب��اره «بیتا ،منیژه و اعظ��م» اظهار
داشت« :پیش از این در بهترین حالت متنها
سفارشی و توسط کس��انی نوشته میشد که
دغدغهمند بودند ،کار آنها در شوراهای مختلف
ارزیابی میش��د و بعد در س��طح سینما ارائه
میشد اما بنا داریم برای نخستین بار فرهنگ
کار گروه��ی را در ح��وزه نگارش فیلمنامه به
منصه ظهور برس��انیم .اگرچه هنوز در شکل
س��نتی همکاری خواهیم کرد اما فعالیتهای
خودمان را هم ش��روع کردیم که یکی از اینها
حول محور ش��خصیت ش��هید بهشتی بود».
ی عباسمیرزایی نخستین فیلم خود
مرتضیعل 
یوپنجمین جشنواره فیلم
به نام «انزوا» را در س 
فجر در منظر منتقدان و مخاطبان قرار داد.
ادبیات

نخستین پاتوق کتاب سیار رونمایی شد

در حاش��یه نشس��ت ائم��ه جماع��ات
دانش��گاههای تهران که توسط نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانش��گاهها برگزار شد
از نخستین پاتوق کتاب سیار رونمایی شد .به
گزارش تس��نیم ،این فروشگاه سیار کتاب که
توسط پاتوق کتاب و با حمایت دفتر نشر معارف
توسط جوانان فرهنگی در شهر قم طراحی و
اجرا شده ،امکان عرضه و نمایش بیش از 700
جلد کتاب را به س��هولت و به آس��انی فراهم
کرده اس��ت .امکان جابهجایی آسان و سرعت
عمل در بازوبس��ت شدن و همچنین عدم نیاز
به مکان زیاد و کمترین دخالت نیروی انسانی
در راهاندازی و جمع شدن سازه از ویژگیهای
منحصر به فرد این فروشگاه سیار کتاب است.

رویداد

نگاهی به کنداکتور پرتراکم رمضانی تلویزیون ،از افطار تا سحر

مادر شهید زینالدین
در ایستگاه پایانی اکران «به وقت شام»:

مادر شهید زینالدین در اکران مردمی فیلم
س��ینمایی «به وقت شام» در قم گفت :بعد از
فیلم «ده فرمان» که به س��ینما رفتم ،نزدیک
به  ۵۰سال است دیگر هیچ فیلمی را در سالن
سینما ندیدهام اما برای دیدن «به وقت شام»
با پای جان به سینما آمدم .به گزارش فارس،
اکران مردمی به وقت شام که در سینما تربیت
قم برگزار شد ،ابراهیم حاتمیکیا با بیان اینکه
فیلم دیدن در کنار مردم را شاید برای نخستین
بار با فیلم «به وقت شام» تجربه کردم ،اظهار
داشت :خوش��حالم که این اکرانهای مردمی
از مش��هد آغاز شد و در ش��هر قم به ایستگاه
پایانی خود رس��ید .وی افزود :خوش��حالم که
میبینم پ��ای روحانیون نیز به س��ینماها باز
شده اس��ت .یادم است در زمان جنگ فیلمی
س��اخته ش��د با عن��وان «پرواز در ش��ب» به
کارگردان��ی مرحوم مالقلیپور که در آن زمان
ش��اهد حضور روحانیون در سینماها بودیم و
آن زم��ان آرزو کردم ای��ن فضا برای فیلمهای
خودم به وجود بیاید و االن میبینم که نهتنها
در ش��هر قم که شهری مذهبی است ،بلکه در
تمام شهرهای ایران روحانیون در کنار مردم به
تماشای فیلم مینشینند .در ادامه این مراسم
مادر ش��هید زینالدین روی سن آمد و ضمن
تقدیر از مجاهدتهای ابراهیم حاتمیکیا ،فیلم
سینمایی «به وقت شام» را اثری فاخر در شأن
شهدا نامید و گفت :بعد از فیلم «ده فرمان» که
برای دیدن آن به س��ینما رفتم ،نزدیک به 50
سال است دیگر هیچ فیلمی را در سالن سینما
ندیدهام ،با وجود اینکه برای خیلی از آثار دعوتم
کردند ولی زمانی که برای دیدن فیلم «به وقت
شام» دعوت شدم با پای جان به سینما آمدم.

وطن امروز

ش��بکه  2س��یما که پیشاز این طبق خبرها بنا
بود سریال «پدر» را روی آنتن ببرد ،اعالم کرد سریال
مناسبتی این ش��بکه در ماه رمضان ،مجموعه «بچه
مهن��دس» خواهد ب��ود .عدهای این اتف��اق را نتیجه
احسان س�المی :در روزهایی که
نگاه
تصاویری از حضور اصغر فرهادی
دست در دست بازیگران خارجی تازهترین فیلمش
در کنار تصاویر برخی دیگر از بازیگران و هنرمندان
ایرانی در جش��نواره فیلم کن ،تبدیل به سکه رایج
صفحات شخصی س��لبریتیهای ایرانی شده بود،
انتشار عکسی از یک هنرمند زن لبنانی که در فرش
قرمز همان جشنواره کن نسبت به کشتار بیرحمانه
مردم فلسطین معترض شده است ،تبدیل به یکی
از مهمتری��ن عکسه��ای روز رس��انههای جهان
شد .تصویری که خود نش��اندهنده عمق تفاوت
میان برخی س��لبریتیهای ایرانی و غیرایرانی در
موقعیتهای اینچنینی اس��ت؛ سلبریتیهایی که
هم��واره و در هر ش��رایطی در صف اول اظهارنظر
نس��بت به اغلب موضوعات ریز و درشت اجتماعی
بودند و دغدغههای خود را از موضوعات سیاسی و
اجتماعی گرفته تا مسائل مرتبط با حقوق حیوانات،
به شکلی صریح بیان میکردند ،حاال در مواجهه با
یک فاجعه انسانی بزرگ در خواب عمیق زمستانی
فرو رفتهاند .رفتاری که نش��اندهنده اس��تاندارد
گزارش ویژهبرنامه «مرگ بر جام س��راب» با
حضور چهرههای ش��عر و موس��یقی
انقالب و با توجه به اتفاقات اخیر از جمله عهدشکنی
و خ��روج آمریکا از برجام و تج��اوز رژیم کودککش
اسرائیل در فلسطین در سالن بصیرت النه جاسوسی
آمریکا برگزار ش��د .به گ��زارش «وطنامروز» ،میالد
عرفانپور در نخس��تین بخش برنامه پ��س از قرائت
شعر «هتل کوبورگ» که درباره توافق برجام به همراه
محمدمهدی سیار سروده بود ،سراغ شعر دوم خود که
درونمایهای طنز داشت ،رفت .این شعر «آمریکا خوب
است» نام داشت که خطاب به آمریکادوستان سروده
شده است .در بخشی از این شعر آمده است:
آمریکا این روزها خوب است و سابق خوب بود
از زمان شاه این یار موافق خوب بود
بود قلبش پاک پاک آنسان که مغز پاک نفت بدبو را
بدون مزد برد از خاک ما
در بخش دیگر این برنامه ،قطعه «جعبه س��یاه»
توسط «حمیدرضا استادیان» به صحنه رفت ،این اثر
که به سیاستهای خصمانه آمریکا و به یاد مسافران
مظلوم پرواز  ۶۵۵ایرباس اشاره داشت با ترانهسرایی
حامد عس��کری ،آهنگسازی مهدی یغمایی و تنظیم
پورزادعالیی اجرا شد .اما دومین قطعه موسیقی اجرا
شده در این شب ،قطعهای برآمده از دل تاریخ بود که
دردی به وسعت تاریخ استعمار انگلیس در آن شنیده

انتقادات برخی رس��انهها از نبود مجموعهای شاد در
میان سریالهای مناس��بتی دانستند اما مدیر روابط
عمومی شبکه  2اظهار داشت که از ابتدا هم بنا بوده
سریال «بچه مهندس» از این شبکه روی آنتن برود.
به هر ترتیب ،این مجموعه نمایش��ی که در شبکه 5
س��یما در حال تولید بود ،به کارگردانی علی غفاری و
تهیهکنندگی سعید سعدی از شبکه  2پخش خواهد
شد .این سریال  60قسمتی در  3فاز کودکی ،نوجوانی
و جوانی ش��خصیت اصلی مطرح میشود که پخش
آن پس از ماه مبارک نیز ادامه خواهد داش��ت .بهناز
جعفری ،س��وگل طهماس��بی ،برزو ارجمند ،افشین
س��نگچاپ ،بهاره رهنما و ...از جمل��ه بازیگران این
مجموعه هستند که هر ش��ب از ساعت  21:30روی
آنتن میرود .این ش��بکه همچنین به سیاق هر ساله
مراس��م جزءخوانی قرآن کریم را نیز از حرم حضرت
معصومه(س) هر روز س��اعت  ۱۱ت��ا  ۱۲روی آنتن
میبرد.
■■ «رهایم نکن» بعد از «ماهعسل»

«رهایم نکن» با نام پیشین «دستت را به من بده»
عنوان سریالی از مهدی عسگرپور است که با موضوعی
انسانی از آنتن ش��بکه  3پخش میشود .در خالصه
این داستان آمده است :رسول توالیی بهعنوان بزرگتر،
محبوب و م��ورد اعتماد چند خانواده اس��ت اما این
اعتماد بهواسطه بازخوانی گذشته خدشهدار میشود؛
خانوادههایی که هرکدام با مشکالتی دستوپنجه نرم
میکنند و در پی یافتن مقصر اصلی هس��تند .امین
تارخ ،فریبا متخصص ،محمدرضا هدایتی ،دنیا مدنی،
بابک بهشاد ،علی اس��تادی و ...از جمله بازیگران این
س��ریال هستند .حضور نیما ش��عباننژاد که پیش از
این بهعنوان کمدین برنامه خندوانه شناخته میشد
از جمل��ه ن��کات قابل توجه این س��ریال محس��وب

میشود که هرشب ساعت  20:40روی آنتن میرود.
«ماه عس��ل» امسال نیز مانند س��الهای گذشته به
عنوان مهمترین برنامه پیش از افطار شبکه  3از ساعت
 19روی آنتن میرود.
■■شبکه  4به معنای زندگی فکر میکند

شبکه اندیشمندان نیز امس��ال با ویژهبرنامههای
متعددی میزبان مخاطبان خود در ماه رمضان است.
«گفتگوی تنهایی»« ،معنای زندگی» 30« ،سریال»،
«نغمهها ،مناجاتها» و «من نویس��ندهام» از جمله
برنامههای ش��بکه  4در این ایام اس��ت .از مهمترین
برنامههای این ش��بکه میت��وان از «معنای زندگی»
یاد کرد که به تهیهکنندگی محس��ن کرمی هر روز
س��اعت  19از ش��بکه  4س��یما پخش میشود .این
برنامه با دعوت از اس��اتید بنام در حوزههای مختلف
جامعهشناسی ،روانشناسی ،فلسفه ،مردمشناسی و...
به معنای زندگی در دنیای دیجیتال امروز میپردازد.
برنامه « ۳۰سریال» از دیگر برنامههای این شبکه است
که در آن به تحلیل و بررس��ی  30س��ریال شاخص
ش ش��ده
رمضان��ی ک��ه از س��ال  ۱۳۸۰تاکنون پخ 
میپردازد.
■■ همه سیما برای رمضان

ش��بکه  5امس��ال نیز ویژهبرنامه افطاری «شهر
عزیز» را در فهرس��ت پخش خود دارد و اجرای زنده
سیدکاظم احمدزاده در حرم مطهر امام رضا(ع) یکی از
برنامههای خاص سیما در افطار را رقم میزند .عالوه بر
آن ،برنامه «جشن رمضان» که هر شب ساعت 21:30
در بوستان والیت آغاز میشود نیز از دیگر برنامههای
شبکه  5سیما در ماه مبارک رمضان است .همچنین
ش��بكه مس��تند س��یما نیز براي ماه مبارك رمضان
ویژهبرنامههایی از جمله «تاريخ شفاهی ايران»« ،يك
پذيرايی ساده»« ،برای مهمانی» و «يك چكه ماه» را

سکوت سلبریتیهای ایرانی و اعتراض ستاره لبنانی روی فرش قرمز کن

خواب زمستانی سلبریتیها

دوگان��ه آنه��ا در مواجه��ه با
رویدادهای مختلف سیاس��ی
و بینالمللی است؛ موضوعی
ک��ه پیش از این نی��ز خود را
نش��ان داده بود .ب��رای مثال
اغل��ب س��لبریتیهای ایرانی
درباره حوادث تروریس��تی پاریس س��ریعا موضع
میگیرند اما فردای همان روز درباره انفجارات لبنان
سکوت میکنند .مش��خص است این سلبریتیها
از دادن هزین��ه برای مقابله با جنایتهای غربیها
ه��راس دارند ،هزین��های که برای بعضی ش��امل
گرینکارت است و برای دیگرانی عدم توجه به آنها
در جشنوارهها و فستیوالهای خارجی معنا میشود.
بیتفاوتی بخش بزرگی از س��لبریتیهای ایران در
حالی اتفاق میافتد که حتی هنرمندان غربی نیز
بعضا نسبت به اسرائیل واکنش نشان دادهاند .برای

نمون��ه راجر وات��رز ،خواننده
مشهور انگلیسی در یادداشتی
اعتراضی و در حمایت از مردم
فلسطین نوشت« :نمىتوانم
احساس��م را بدرستی در این
روز نکب��ت اب��راز کن��م .غم
عمیقم ب��رای آنان که  70س��ال پیش زیر تهدید
مرگ مجبور به ترک خانههایش��ان شدند .مهرم
ب��رای مادران ،پدران ،خواه��ران ،خالهها و عمهها،
عموها و داییه��ا ،مادربزرگه��ا و پدربزرگهای
س��وگوار تمام این س��الها .تحقی��ر محضم برای
رئیسجمهور ایاالت متحده و ایوانکا و کوشنر و باقی
آن جماعت نفرتانگیز و مرگآفرین .عشقم برای
برادران و خواهرانم در فلسطین و تمام پناهندگان
فلسطینی در جهان .ستایش بیکرانم برای مردم
غ��زه و کرانهغربی به خاط��ر مقاومت قهرمانانه و

شاعران و خوانندگان انقالبی علیه جام سراب گردهم آمدند

مرگ بر جام سراب

میش��د ،قطعهای بوشهری به
نام «جاش��وی بیپ��روا» درباره
شهادت رئیسعلی دلواری و روز
ملی مبارزه با استعمار انگلیس
که توس��ط ساس��ان ن��وذری
خوان��ده ش��د .در ادام��ه دکتر
عباس احمدی برای شعرخوانی روی سن آمد و شعر
طنز خود را که هجویهای درباره رژیم صهیونیس��تی
و حامیان مرتجع عربی بود خواند .اجرای اس��تندآپ
کمدی محمدرضا ش��هبازی از طنزپ��ردازان انقالبی
کش��ورمان با موض��وع غربزدگی و غربپرس��تی از
دیگر اتفاق��ات مهم این برنامه بود که با اس��تقبال و
تش��ویقهای حاضران در س��الن روبهرو شد .در ادامه
ای��ن برنامه از طریق ارتب��اط اینترنتی ،ابراهیم احمد
ابواش��عر از فعاالن رسانهای فلسطینی در نوار غزه که
اخیرا ً برخی بستگانش را در جنایات اخیر توسط رژیم
ت داده است درباره اتفاقات اخیر
جعلی اسرائیل از دس 
فلسطین صحبت کرد .ابواشعر گفت« :من امروز از غزه
صحبت میکنم جایی که فلس��طینیان در تظاهرات
صلحآمیز حضور داشتند و شاهد کشتار بیرحمانهای

بودند که دی��روز اتف��اق افتاد.
ام��روز مردم غزه خود را در برابر
توطئهه��ای مختلفی میبینند
از جمله انتقال س��فارت آمریکا
ب��ه ق��دس و خیانتهای��ی که
کشورهای حاشیه خلیجفارس،
امارات ،بحرین و عربستان انجام میدهند» .او با اشاره
به تصاویری که پخش شد ،گفت« :این تصاویر بخشی
از اتفاقاتی است که رخداده است .دوربینها نمیتوانند
اتفاقاتی را که در روزهای اخیر افتاده است ثبت و ضبط
کنند .مردم فلسطین به کمک ش��ما نیاز دارند؛ این
کمکها نه فقط مادی بلکه معنوی شامل حضور در
تظاهرات است .من و مردم فلسطین میدانیم که شما
به خاطر حمایت از ما تحتفشار هستید .ما میدانیم
آمریکا نمیگذارد آزادههای جهان راحت زندگی کنند.
من از اینجا میگویم مردم فلس��طین و امت اسالمی
باید وحدت خود را نش��ان بدهند و در مقابل توطئه
آمریکایی و انتقال سفارتش به بیتالمقدس مقاومت
کنند» .در بخش بعدی برنامه علیمحمد مؤدب ،قبل
از اجرای خود در سخنانی گفت« :این روزها به خاطر
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در نظر گرفته است .مستند بازسازی «برای مهمانی»
ب و رسوم اقوام ایران
در  30قسمت  30دقیقهای به آدا 
در م��اه مبارک رمضان میپردازد .هر قس��مت از این
مجموعه مستند به یکی از استانهای ایران اختصاص
دارد .همچنین برنامه «یک پذیرایی س��اده» روایتگر
نحوه طبخ غذاها و ش��یرینیهای وی��ژه ماه مبارک
رمضان در نقاط مختلف کشورمان است و به فرهنگ
غذایی استانهای مختلف در ماه رمضان میپردازد .از
سوی دیگر ،مجموعه پرمخاطب «تاریخ شفاهی ایران»
برای روزهای ماه مب��ارک رمضان پخش کالسهای
مواض��ع حزب جمهوری اس�لامی دکتر محمدجواد
باهنر را در دس��تور کار قرار داده اس��ت« .ش��مس و
قمر» و «نانونمک» را نیز میتوان در زمره مهمترین
برنامههای ش��بکه آم��وزش در ماه مب��ارک رمضان
دانست .در برنامه ش��مس و قمر که هر شب ساعت
 22از این ش��بکه پخش میشود 50 ،حافظ قرآنی و
 50نفر در حوزه شعر حضور دارند که حافظان یک آیه
از قرآن را میخوانند و شعرا یک بیت شعر درباره آن
میگویند« .نانونمک» نیز که مانند سالهای گذشته
بعد از افطار پخش خواهد شد سراغ استادان دانشگاه،
معلمان نمونه مدارس و پزشکان میرود تا آنها از حق
نانونمک پروردگار ،اثرات ناب رمضانالکریم و از نقش
خود در جامعه سخن بگویند .شبکه نسیم نیز امسال با
خندوانه به میهمانی خدا میرود و  3روز پایانی هفته
س��اعت  23روی آنتن خواهد رفت .وجه تمایز سری
جدید خندوانه ،حضور جناب خان اس��ت که پیش از
این عدم حضورش در این برنامه اثرات قابلتوجهی را
به همراه داشت.
■■تلویزیون ،رمضان ،ما

اگر چه صداوس��یما تمام ت�لاش خود را مبنی بر
سرگرمس��ازی مخاطبان در ماه بندگی به خرج داده
است اما بس��یاری این حجم از برنامهها را نامتناسب
با این ایام دانس��تهاند و معتقدند ماه عبادت و بندگی
متف��اوت از ایام نوروز اس��ت و برنامهریزی از افطار تا
س��حر و پر کردن کنداکتورها لزوماً موجب رش��د و
ارتقای مخاطب نمیش��ود ،چنانکه دکتر محمدرضا
جوادییگانه در یادداش��ت «تلویزی��ون خوب در ماه
رمضان ،تلویزیون خاموش اس��ت» ،آورده« :به جای
برنامهریزی همهجانبه برای ورود به خانههای مردم در
ماه رمضان و نشستن سر سفره افطاری و سحری آنها،
تلویزیون میتواند این یک ماه را به خودش و به مردم
مرخصی بدهد .رمضان را به مسجد بسپاریم و محرم
را به هیات و نوروز را به طبیعت .باور کنیم همیش��ه
کار نیکو کردن از پر کردن نیست و کثرت برنامههای
جذاب در رمضان در رسانه لزوماً مثبت نیست».
بدون خش��ونت مقابل اشغال وحش��یانه اسرائیل.
سپاسم از آفریقای جنوبی ،ترکیه و جمهوری ایرلند
که امروز سفرایش��ان را در اعتراض به س�لاخی
بیگناه��ان از تلآویو فراخواندند .تاس��ف بیحدم
برای اسرائیل .اس��رائیل ،چطور توانستی فراموش
کنی؟» نگارش این نامه توسط یکی از معروفترین
خوانندگان موس��یقی راک جهان در حالی بدون
ترس از هزینههایی که ممکن اس��ت به واس��طه
این یادداشت متوجه او شود ،انجام شده که بخش
زیادی از سلبریتیهای ما از بیان موضع در این باره
خودداری کردهاند .اگرچه باید این نکته را نیز یادآور
شد که در همین وضعیت هم هستند ستارههایی
که نس��بت به این مساله بیتفاوت نبودهاند .هادی
حجازیفر ،ستاره این روزهای سینمای ایران یکی
از همین نمونههاست که در صفحه شخصی خود
در این باره نوشت« :نوار غزه .صابرالشرق 29 .ساله!
ای��ن همه خون ،این همه زور و جهان مثال نگران،
فقط در حال ن��گاه کردن و گاهی پلک زدن و وتو
کردن اس��ت .این نظم جهانی همان قانون جنگل
کادوپیچ شده است».
شهادت مردم فلسطین ،غمگین هستیم .درندهخویی
این کس��انی که لبخندهای قش��نگی بر لب دارند در
چنین روزهایی بهتر مشخص میشود» .او با اشاره به
عنوان این شب شعر و موسیقی ادامه داد« :جام سراب
اصلی که مس��تیهای زیادی ه��م دارد جنگ فکری
و فرهنگی اس��ت .ما امروز در ح��روف ،زبان و تصاویر
جنگ داریم .اگر ما روزی در جنگ نظامی شکس��ت
بخوری��م ،قبل از آن ب ه م��رور زمان در جنگ کلمات
ت خوردهایم» .وی در ادامه با خواندن
و حروف شکس 
ش��عری زیبا ،آن را به کودکان فلسطینی تقدیم کرد.
ملیحه رجایی ،شاعر دیگری بود که روی سن حاضر
شد و شعر اول خود را که بهتازگی درباره جنایتهای
اس��رائیل سروده است قرائت کرد .بخشی از شعر او را
در ادامه میخوانید:
مشتی از ابرهه هرچند در اسرائیل است
مشت ما نیز تهی نیست پر از سجیل است
بمبها از طرف سوریه و لبنان
کار ما نیست فرستاده عزرائیل است
بن��ا بر این گزارش ،در پایان این مراس��م از میان
برگههایی که حاضران خط��اب به ترامپ و نتانیاهو
نوشته بودند یک پرچم فلسطین که توسط خانواده
شهید رضایی از شهدای حمله اسرائیل به فرودگاه T4
سوریه و دیگر شهدای حاضر در این مراسم امضا شده
بود به میثم نیکگفتار از حاضران این برنامه اهدا شد.

قاسم افشار گوینده پیشکسوت خبر
درگذشت

«بهرام (قاس��م) افش��ار» گوینده توانمند
و با سابقه صداوس��یما دار فانی را وداع گفت.
بهگزارش «وطنامروز» ،افشار که از سالهای
اول انقالب ،گویندگ��ی در بخشهای خبری
رادیو و تلویزیون را برعهده داشت در بحبوحه
سالهای دفاعمقدس با صدایی حماسی بارها
اخبار مربوط به پیروزیهای رزمندگان اسالم
را به اطالع هموطنان رس��انده بود .وی بامداد
روز گذشته بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع
گفت .گفتنی است قاسم افشار  ۱۳آبان سال
 ۱۳۳۰در ته��ران به دنیا آم��د و دوره ابتدایی
و متوسطه را در تهران و قصرشیرین تحصیل
کرد و س��پس به مدرس��ه عالی پارس رفت و
در رش��ته روانشناس��ی ادامه تحصیل داد .در
مقطع انقالب فرهنگی تحصیالت دانشگاهی او
نیمهتمام ماند ولی بعد از بازگشایی دانشگاهها
کارشناس��ی روانشناس��ی را از دانشگاه عالمه
طباطبایی دریافت کرد .او س��پس کارشناسی
ارش��د خود را در همین رشته از دانشگاه آزاد
اسالمی اخذ کرد.
تئاتر

انتصاب دبیر سیوهفتمین جشنواره
بینالمللی تئاتر فجر

ن��ادر برهانی مرن��د ،مدرس
و کارگ��ردان تئاتر از س��وی
مدیرکل هنرهای نمایشی به
سمت دبیری سیوهفتمین
جشنواره تئاتر فجر منصوب
ش��د .به گ��زارش ف��ارس ،نادربرهان��ی مرند
نویس��نده ،کارگردان و مدرس تئاتر از سوی
ش��هرام کرمی ،مدیرکل هنرهای نمایشی به
عنوان دبیر سیوهفتمین جشنواره بینالمللی
تئاتر فج��ر منصوب ش��د .در متن حکم این
انتصاب آمده است :جشنواره بینالمللی تئاتر
فجر به عنوان بزرگترین رویداد تئاتر کش��ور
واجد شأن و جایگاه ویژهای است که بیگمان
صیانت از این جایگاه و ارتقای آن بر متولیان
و دستاندرکاران این اتفاق بزرگ هنری الزم
و ضروری است .به موجب این حکم و نظر به
تجربه و تخصص جنابعالی و با تأیید ش��ورای
سیاستگذاری به عنوان «دبیر سیوهفتمین
جش��نواره بینالمللی تئاتر فج��ر» منصوب
میش��وید .امید که با درای��ت و تعهدی که از
ش��ما س��راغ داریم و با بهکارگیری نظرات و
مش��اورههای ارزنده هنرمندان و صاحبنظران
تئاتر کش��ور در برگزاری هر چه شایس��تهتر
این جشنواره کوشا باشید .در آستانه چهلمین
سال پیروزی انقالب اس�لامی انتظار میرود
برنامهریزی و اج��رای بخشهای مختلف در
چارچوب آییننامه مصوب جشنواره بینالمللی
تئاتر فجر و با توجه ویژه به اهداف و چشمانداز
ای��ن رویداد معظ��م و پایبندی ب��ه مصوبات
شورای سیاستگذاری صورت پذیرد.
شعر

داستان مختار در «چابکسوار»

داس��تان بلند «چابکسوار»
بر مبنای قیام و زندگینامه
مختار ثقفی از س��وی نشر
کتابستان منتش��ر شد .به
گ��زارش مهر ،ای��ن رمان با
روایت سفر اتفاقی نویس��نده این داستان به
عراق و آشنایی او با یک کتابفروش دورهگرد
آغاز میش��ود که از طری��ق او کتابی قدیمی
که روایتی از قیام مختار بوده است به دست
نویسنده میرس��د .نویس��نده اما در اتفاقی
کتاب را از دس��ت میده��د و در ادامه ناچار
به مراجعه به ذهن خود برای یادآوری کتاب
و کشف نس��خهای دیگر از متن میشود و او
حاصلش را در ادامه در قالب داستان زندگی
مختار بیان میکند .در ف��رازی از این کتاب
ماجرای شهادت مختار ثقفی اینگونه روایت
ش��ده اس��ت« :تیزی خنجری را دید .خنجر
درخشید .درست شبیه هالل ماه بود .همان
ماهی که در کودکی به پدرش نش��ان داده و
پرس��یده بود چرا باریک و تیز است .پدر در
جوابش خندیده بود .صدای پدر را میشنید:
مراقب باش به آن دس��ت نزنی که پوس��ت
ن��ازک و لطیفت خونی نش��ود .و او در عالم
کودکی دس��ت بلند کرده بود ولی نتوانسته
بود هالل ماه را بگیرد .از پدر خواس��ته بود او
را روی ش��انههایش بگذارد تا هالل سفید را
بگیرد .صدای خنده پدرش را میش��نید که
او را بر ش��انههای س��تبرش گذاشته بود و با
هم میدویدند و گلویش سوخت» .این کتاب
را نشر کتابس��تان معرفت در  ۴۲۴صفحه با
قیمت  ۲۴۵۰۰تومان منتشر کرده است.

