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خبر

«خانواده باحال» متحول میشود

تهیهکننده مسابقه تلویزیونی
«خان��واده باح��ال» درب��اره
ساخت فصل جدید این برنامه
بیان کرد که قرار است تا یک
و نیم ماه دیگر وارد پیشتولید
شوند .به گزارش مهر ،علی هنرور ،تهیهکننده
تلویزیون با اشاره به برنامههای در دست تولید
خ��ود بیان کرد :در حال حاض��ر درگیر برنامه
روزانه «صبح بخیر ایران» در شبکه یک هستیم
که چند هفته است فصل جدید آن روی آنتن
م��یرود و تا زمانی که مدیران بخواهند پخش
آن را ادام��ه میدهیم .وی ادامه داد :حدود یک
تا یک و نیم ماه دیگر نیز وارد پیشتولید فصل
دوم «خان��واده باحال» خواهیم ش��د که فصل
اول آن از ش��بکه نس��یم به پخش رسید .این
تهیهکننده درباره فصل دوم مسابقه «خانواده
باحال» توضیح داد :حدود یک و نیم ماه دیگر
وارد پیشتولید میشویم و در ایام محرم و صفر
تولید و ضبط برنام��ه را کلید میزنیم که قرار
است تغییرات زیادی نسبت به فصل قبلی این
مس��ابقه داشته باشد .وی در پایان درباره زمان
پخش این مسابقه اظهار کرد :آنطور که از ما
خواسته شده مسابقه را برای بازه زمانی بعد از
ایام محرم و صفر آماده میکنیم تا در این زمان
روی آنتن شبکه نسیم برود.
سینما

کدامفیلمنامههامجوزساختگرفتند؟

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر
خود با  4فیلمنامه موافق��ت کرد .به گزارش
«وطنام��روز» ،فیلمنامههای«عش��ق بدون
پروانه» به تهیهکنندگی محمدعلی اسالمی،
کارگردانی کامران قدکچیان و نویس��ندگی
امیرحس��ین مزداران��ی در ژان��ر اجتماع��ی،
«س��لوک» به تهیهکنندگی و نویس��ندگی
عب��اس رافع��ی و کارگردان��ی محمدحجت
ذیج��ودی در ژانر اجتماع��ی« ،زیر نظر» به
تهیهکنندگ��ی محمد شایس��ته ،کارگردانی
س��یدمجید صالحی و نویس��ندگی مشترک
علیرضا جزینی ،مصطفی زندی و امیر برادران
در ژانر اجتماعی و «تپلی» به تهیهکنندگی،
کارگردانی و نویس��ندگی حسین قناعت در
ژانر کودک و نوجوان موافقت شورای ساخت
سازمان سینمایی را اخذ کردند.
کتاب

رونمایی از کتاب خاطرات شفاهی
حاجحسینیکتا

کت��اب خاط��رات ش��فاهی
ح��اج حس��ین یکت��ا روز
جمعه در مجموعه فرهنگی
سرچشمه رونمایی میشود.
به گ��زارش «وط��ن امروز»،
مراس��م رونمایی از کت��اب «مربعهای قرمز»
شامل خاطرات شفاهی حاج حسین یکتا روز
جمعه  ۲۲تیر در مجموعه فرهنگی ش��هدای
سرچشمه برگزار میشود .این کتاب ،خاطرات
ای��ن ش��خصیت را از کودکی تا بره��ه پایان
دفاعمقدس در بر میگیرد« .مربعهای قرمز»
بتازگی با  ۵۴۳صفحه توسط انتشارات شهید
کاظمی چاپ شده است و با  ۱۴فصل ،خاطرات
وی را ش��امل میش��ود .حاج حس��ین یکتا از
رزمندگان و فرماندهان جنگ اس��ت که پس
از دوران دفاعمق��دس به فعالیتهای فرهنگی
رو آورده است .روایتگری دفاعمقدس از جمله
فعالیتهایی است که وی در کارنامه دارد .این
برنامه روز جمعه  ۲۲تیر از ساعت  ۱۷تا  ۱۹در
مجموعه سرچشمه واقع در میدان بهارستان،
نرسیده به چهارراه سرچشمه ،انتهای خیابان
صیرفیپور برگزار میشود.

مهدینامه

نگاهی به کارنامه رسانه ملی در ترویج حجاب

درجستوجوی «حیا»

داوود میرباقری از بیمارستان
مرخص شد

داوود میرباق��ری ،کارگ��ردان س��ینما و
تلویزیون روز گذش��ته از بیمارس��تان مرخص
ش��د .به گزارش مهر ،داوود میرباقری چند روز
پیش برای جراحی به بیمارس��تان نیکان رفته
بود و چند روزی در این بیمارس��تان بس��تری
ش��د .مش��کل وی گرفتگی رگهای قلب بود
که خوش��بختانه بخوبی درمان ش��ده است و
وی روز گذشته از بیمارستان مرخص شد .روز
گذش��ته جمعی از هنرمندان از جمله عبداهلل
اس��کندری طراح گریم سینمای ایران ،حسن
فتحی کارگردان ،مجید مظفری و امیرحسین
رس��تمی بازیگر ،هومن کبیری تهیهکننده و
جمعی از عوامل سینمایی به عیادت وی رفتند.
میرباقری در روزهای اخیر مشغول آمادهسازی
مقدمات ساخت سریال س��لمان فارسی برای
رسانه ملی بود.

وطن امروز

محس�ن ش�همیرزادی :مخاطب  80میلیونی برای
بزرگترین سازمان رسانهای کشور یعنی صداوسیما
باعث ش��ده تا این سازمان رسانهای برای هرکدام از
تصمیمات خود دچار مسائل فراوانی شود .این اتفاق
زمانی به چشم میآید که تلویزیون پساانقالبی رسالت
خود را برخالف ذات این رسانه بر «آگاهیبخشی»
قرار داده اس��ت و از ابتدا بنا داش��ته به جای اصالت
سرگرمی تبدیل به «دانشگاه عمومی» شود .حجاب
نیز از جمله مس��ائل فرهنگی اس��ت که همواره در
کمیت و کیفیت خود نظرات مختلفی را تجربه کرده.
پیچیدگ��ی مفهوم حجاب در س��ازمان پیچیدهای
همچون صداوسیما موجب شده است تلویزیون در
مواجهه با این پدیده دچار س��ردرگمی ش��ود و به
همین واس��طه آزمون و خطاهای فراوانی را از س��ر
بگذراند .تبلیغ و ارش��اد حجاب از آنجایی که امری
فرهنگی و نسبی بوده است ،با رپورتاژهای مستقیم
و تبلیغات صریح به ضدتبلیغ خود تبدیل میشود.
این امر نیازمند ترویج هوشمندانه در مدیوم رسانه
است که تاکنون کمتر از سوی رسانه ملی مشاهده
ش��ده است .سریالهای تلویزیونی از جمله ژانرهای
نمایشی هستند که در طوالنیمدت آثار عمیقی بر
مخاطبان خ��ود میگذارند .همزادپنداری بیننده با
ش��خصیتهای فیلم و تاثیرپذیری از سبک زندگی
آنان باعث میش��ود به مرور زمان این اثرپذیری در
جامعه نمود عینی پیدا کند .بسیاری از صاحبنظران
معتقدند که انتظارات باالی نس��ل جوان در مسائل
اقتصادی ارتب��اط زیادی با مجموعههای تلویزیونی
دارد ،چرا که پی��ش از این هیچ زوج جوانی خودرو
و منزل شخصی مجلل را به عنوان بدیهیات شروع
یک زندگی مشترک نمیدانس��تند اما سریالهای
تلویزیونی این م��وارد را به عن��وان ضروریات اولیه
زندگی در ذهن مخاطبان مطرح کردند .نوع پوشش
و آرایش صورت نیز از جمله مقوالتی است که بشدت
متاثر از رسانه بوده و افراد جامعه اثرپذیری مستقیمی
از نوع پوشش س��لبریتیها و قهرمانهای نمایشی
داش��تهاند ،بنابراین نمیتوان تغییرات پوششی در

جامعه ایرانی را چندان بیربط با رسانه ملی دانست.
اما سیاستگذاری و تصمیمگیری در اینباره چندان
آس��ان هم به نظر نمیرسد ،چرا که مفهوم حجاب
صرفا بر یک نوع پوشش داللت ندارد ،بلکه به همراه
خود بار معنایی معنوی به دنبال داش��ته و حجاب
همواره به عنوان قالبی برای «حیا» مطرح میشود.
ای��ن مقوله زمانی اهمیت مییاب��د که کاراکترهای
باحجاب لزوما باید مقوله حیا را نیز با خود به دنبال
داشته باشند .این اتفاق اگرچه ممکن است در نمایش
تلویزیونی صورت بگیرد ،اما دنیای واقعی هنرمندان
نیز امروزه از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است
و تناقض بین نمای��ش و واقعیت به ضدتبلیغ بدل
خواهد شد .حاش��یههایی که الهام صفویزاده این
روزها برای تلویزیون رقم زده اس��ت ،ش��اهد مثال
این ماجراست .درحالی که مجری تلویزیون بهخاطر
همسرش از پوشش چادر استفاده میکرده ،بعدها با
بیان اینکه «میخواهم خودم باشم» این پوشش را از
سر بر میدارد .در این میان صداوسیما متهم به این
اس��ت که در امر پوشش اجبار را در دستور کار قرار
داده است و تصمیم شخصی یک مجری در انتخاب

پوشش خود ،تبدیل به حاش��یه میشود .از سوی
دیگر رسانه ملی در تفکیک حجاب خلوت از اجتماع
دچار محدودیتهایی اس��ت که هنوز راهحل جدی
برای آن اندیشیده نشده است .باحجاب بودن نقش
زن در محیط داخلی خانه و حضور او با همان حجاب
در بیرون از منزل حالتی غیرواقعی به دست میدهد.
این اتفاق در به تصویر کش��یدن زنان بیحجاب نیز
تکرار میش��ود ،در این میان برخ��ی چون فرجاهلل
سلحشور در «یوسف پیامبر» تالش کردند با تغییر
نوع پوشش و عادتزدایی از کلیشه حجاب ،راهحلی
برای آن بیندیشند .جذابیتهای دراماتیک و بصری
شبکههای ماهوارهای نیز از دیگر متغیرهایی است که
تلویزیون به واسطه اخالق رسانهای خود نباید از آن
استفاده کند .هرچند در این مقوله رسانه ملی تالش
حداکثری در کپیبرداری از ایدهها و فیلمنامههای
خارجی داشته است .با این حال همواره کاراکترهای
باحجاب کامل در تلویزیون متعلق به قش��ر خاصی
از جامعه بودهاند .وجه مش��ترک چادریهای سیما
سطح پایین اقتصادی و اجتماعی آنهاست .از سوی
دیگر عمدتا چادر مخصوص نقشهای مسنی است

تازهترین خبرها از پنجمین جشنواره هنر مقاومت

تجسمی بخشهای پنجمین جشنواره هنر
مقاوم��ت ،از س��وی دبیرکل این
جش��نواره اعالم و مدیر روابط عمومی این رویداد
معرفی شد .به گزارش «وطنامروز» ،مسعود نجابتی
دبیرکل جشنواره هنر مقاومت
با اع�لام این خب��ر گفت :در
نظ��ر داریم جش��نواره پنجم
را در  10بخ��ش «پوس��تر و
تبلیغات شهری»« ،کارتون و
کاریکاتور»« ،تصویرسازی»،
«طراحیصنعتی»«،پرچموکتیبه»«،تایپوگرافی»،
«گرافیک متحرک»« ،نقاشی دیجیتال»« ،عکس»
و بخ��ش ویژه «علمی ـ پژوهش��ی» برگزار کنیم.
امیدواریم با یاری و همیاری همه هنرمندان متعهد
و متخصص بویژه نسل جدید ،پرتوان ،دانشآموخته
یادداشت فهیمه اسماعیلی« :شارل بودلر»
ش��اعر فرانس��وی ک��ه در قرن
نوزدهم میزیس��ته ،بر این باور است «شعر تنها
اثری مکتوب ،سلسلهای تصویرها و صوتها نیست،
بلکه نوعی روش زندگی کردن است» .این سخن
در حال��ی از زبان یکی از چهرههای مطرح ادبیات
فرانسه عنوان میش��ود که این روزها بسیاری در
داخل بر این طبل میکوبند که شعر و به طور کلی
هنر اصالتی جز هنر بودن و ش��عر بودن ندارد؛ در
حالی که میبینیم یکی از نظریهپردازان هنر مدرن
چنین رسالتی برای شعر قائل است .این مساله در
اشعار روزگار ما بشدت تبلیغ میشود که هنر برای
هنر است و کارکرد رسانهای از هنر داشتن روشی
غلط و حتی برخی ابراز میکنند خیانت به روح هنر
اس��ت اما «میالد عرفانپور» در آخرین مجموعه
ش��عری که از او منتشر شده ،تنها یک اثر هنری
خلق نکرده ،بلکه در اشعارش که باز مجموعهای
از رباعیهاست ،سبک و سیاقی از زندگی و زیست
را نیز پیش��نهاد کرده است .این پیشنهاد با زبانی
هنرمندانه در قالب ش��عر به مخاطب ارائه شده و
همین سبب شده خواننده ارتباط تنگانگی با اشعار
مجموعه رباعی «راهبندان» برقرار کند:
«از خلق تو را دست به دامانم و بس
با مذهب چشم تو مسلمانم و بس
هرگاه مرا به گفتوگو میخوانی
چون طفل ،زبان گریه میدانم و بس»
این ابیات نش��ان میدهد میالد عرفانپور در
دیالوگی که از طریق شعر با خواننده برقرار میکند،
او را دعوت به فرهنگ ش��یعی برخاسته از متون
اصیل میکن��د .این رباعی خوانن��ده را بیدرنگ
یاد بخش��ی از دعای کمیل [ ...و سالحه البکاء ]...
میاندازد .برای ادامه این یادداشت باز هم به نقل
قولی از ش��ارل بودلر رجوع میکنم .او بر این باور
است «شعر ترجمان آرزوی بشر بهسوی دنیایی

و هنرمند و نیز همیاری مراکز و نهادهای مرتبط،
شاهد برگزاری جشنواره پویا و هدفمند در راستای
اشاعه فرهنگ مقاومت در عرصه هنرهای تجسمی
کشور باش��یم .مدیر گروه هنرهای تجسمی بنیاد
فرهنگی روایت فتح همچنین
از اع�لام دبی��ران بخشهای
دهگان��ه ای��ن جش��نواره در
آین��ده نزدی��ک خب��ر داد.
مسعود نجابتی ،همچنین طی
حکمی ،امین صافیزاده را به
عنوان مدیر روابط عمومی این جش��نواره منصوب
کرد .پنجمین جش��نواره هن��ر مقاومت ،به همت
گروه هنرهای تجسمی بنیاد فرهنگی روایت فتح
و با دبیری مس��عود نجابتی دیماه سال جاری در
تهران برگزار خواهد شد.

فاطمه  عبدالوند

که فاصله زیادی با قش��ر جوان دارند .پوشش چادر
ب��رای زندانیها نیز از دیگر نمادهایی اس��ت که در
مجموعههای نمایش��ی پیرامون حجاب برتر به کار
برده میش��ود .در کنار سطح اول و نمادین پوشش،
در الیهه��ای زیرین باید مفه��وم ترویج حجاب را با
گسترش حیا در اثر مقایسه کرد .عادیسازی روابط
خ��ارج از عرف بین نامحرمها و وف��ور دیالوگهای
جنس��ی تبدیل به اصول بدیهی فیلمس��ازان شده
اس��ت که به صورت مستقیم «حیا» در مخاطب را
نشانه رفتهاند .تا هر میزان که نقش مثبت داستان
چادری هم باشد ،پیرنگهای ضدحیای فیلمنامه اثر
غیرمستقیم خود را به جا خواهد گذاشت .مسائل و
سواالت فوق تنها بخشی از معضالتی است که هنوز
به آنها پاس��خ دقیقی داده نشده است .با این وجود
میتوان انتخاب دقیق کاراکترهای نمایشی و توجه
به سبک زندگی آنها -قبل از شهرت و محبوبیتشان
بهواسطه رسانه ملی -را از جمله راهکارهای این مساله
دانست .از سوی دیگر ظرفیت انیمیشن در چند وقت
اخیر نش��ان داده است که براحتی میتوان بهواسطه
ای��ن صنعت ،تفکیک نوع پوش��ش در منزل و خارج
از آن را بخوبی تبیین کرد .ش��بکه نهال پیش از این
مجموعه انیمیشنی تحت عنوان «بچههای ساختمان
گله��ا» را روی آنتن برد ک��ه در آن مادر خانواده در
داخل منزل ،از پوششی متفاوت با بیرون منزل استفاده
میکند و همین اقدام مثبت اگرچه حاشیههایی را به
همراه داشت اما ثابت کرد هیچکدام از مسائل مبتالبه
رسانه ملی در حوزه حجاب با خالقیت و اندیشه بدون
راهحل نخواهد ماند .با این وجود ،احترام به طیفهای
مختلف پوشش در مجموعههای خبری و نمایشی و
عدم الزام به قالب ثابتی از پوش��ش باعث شده است
این اقدام مثبت صداوسیما از نظرپنهان نماند ،چرا که
با توجه به تنوع سبک پوشش در گستره جغرافیایی
کشورمان و نسبیت آن ،تاکید بر نوع خاصی از حجاب
– مانند س��الهای دهه 60که بر پوشش ثابت مانتو
تاکید داشت -موجب گسست بیشتری بین مخاطبان
و رسانه ملی میشود.

بازگشت حاج نادر به تلویزیون

تلویزیون س��ری جدی��د برنام��ه «عصر»
به تهیهکنندگی و اج��رای نادر
طال��بزاده از ای��ن هفت��ه روی آنتن ش��بکه افق
میرود .به گزارش «وطنامروز» ،سری جدید برنامه
تلویزیونی «عصر» پس از یک
وقفه چند ماهه یک بار دیگر
به تهیهکنندگی و اجرای نادر
طالبزاده از پنجشنبه همین
هفت��ه روی آنت��ن م��یرود.
تاکنون  ۴قسمت از این برنامه
ضبط شده است و به فراخور موضوع این احتمال
میرود که در بخشهایی به صورت زنده و مستقیم
روی آنتن رود .در چند قسمت ابتدایی سری جدید
برنامه «عصر» برنامه به س��بک سری قبل است و
موضوع جنگ نرم را بررسی میکند اما این احتمال

یادداشتی درباره مجموعه شعر «راهبندان» سروده «میالد عرفانپور»

دعوت به اندیشیدن

برتر اس��ت» و در این کتاب باز هم شاهد هستیم
سراینده این ابیات ،خواننده را دعوت به آن دنیای
برتر میکند:
«از عرش خدا شعر شگرفی آورد
از آنهمه راز ،چند حرفی آورد
آن پیر سپیدجامه دریادل!
آن ابر ،دمش گرم ،چه برفی آورد!»
در این رباعی ش��اعر با نگاهی شاعرانه به برف
و ابر نگاه کرده اما جدا از این موضوع ،او با نگاهی
متعالی بر این باور است تمام نعمتهای خداوندی
تجسم هنر و در اینجا شعر است و شاعر شعر و به
طور کلی هنر را متعلق به عالمی الهوتی میداند و
این هشدار را به شعرا و هنرمندان میدهد که هنر
آنها ودیعهای الهی در آنهاست که متعلق به دنیایی
برتر است .دنیایی که انتهای آرزوهای بشر است و
این را در اشعار این مجموعه شعر بازگو کرده است.
«هنرمند باید تجسم زمانه خود باشد» هم نقل
قولی از شارل بودلر شاعر پرآوازه قرن نوزدهم است.
این جمله را در مجموعه شعر «راهبندان» میالد
عرفانپور براحتی میتوان در جایجای مجموعه

صدا

آغاز پخش سری جدید برنامه «عصر» با موضوع جنگ نرم

جشنواره هنر مقاومت امسال چه بخشهایی دارد؟

یافت .عرفانپور در ای��ن مجموعه در بطن زمانه
خود حلول کرده و دنیا را از آن ناحیه نگریس��ته
است .اشعار فراوانی در این مجموعه دیده میشود
که برخاسته از جان آگاه شاعر است .جان آگاهی
که در می��ان مردم رفت و آم��د میکند و با آنها
معاش��رت دارد و به همین خاطر اشعارش نیز با
آنها یگانه است:
«تنها و غریب مانده انسان در شهر
سنگین شده سایه رفیقان در شهر
محتاج درنگیم در این کثرت رنگ
این است دلیل راهبندان در شهر»
او در این اش��عار عالوه بر اینکه به روح حاکم
بر زمانه اش��اره میکند و تاریکی و س��یاهی را با
اشاراتی به خواننده نش��ان میدهد ،باالتر دیدیم
یادآوری میکند که این انسان نسبت به خداوند
کفرانکنن��ده اس��ت ،از ای��ن رو او در اش��عارش
تصویری از انسان غریب معاصر را به خواننده نشان
داده است:
«با اینکه دمی نبوده خرسند از من
هرگز نبریده است پیوند از من
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نیز وجود دارد تا تغییراتی در مسیر برنامه صورت
بگی��رد .برنامه «عصر» یکی از سلس��هبرنامههایی
است که بعد از برنامه «راز» توسط نادر طالبزاده
طراحی و به مرحله اجرا رس��یده است و در آن به
موضوعات مختلفی پرداخته
میشود .این برنامه هر هفته
پنجش��نبهها س��اعت  ۲۱از
شبکه افق روی آنتن میرود و
بازپخش آن جمعه در شبکه
یک خواهد بود .نادر طالبزاده
پیش از این نیز برنامههای مشابهی را در تلویزیون
روی آنتن ب��رده بود که به واس��طه خالقیتها و
ایدههای تازه به اجرا در آمده در آن بویژه در بخش
گفتوگو با کارشناسان خارجی مورد توجه بسیاری
از مخاطبان قرار گرفته بود.
از این همه عیبپوشیاش حیرانم
انگار حیا کرد خداوند از من»
او در اشعارش بر سر عافیتطلبان و بیدردان
جامعه فریاد میکش��د .در واقع عرفانپور در این
اش��عار فصل تازهای از ش��عر انقالب اس�لامی را
گشوده و نش��ان داده شعر اعتراض در چهارمین
دهه انقالب اسالمی باید بر سر عافیتطلبان فریاد
بزند:
«ای در خور و خواب مانده دنیای شما
ای بستر عافیت مهیای شما
آلودگی شهر فقط ذرهای از
آلودگی هوای دلهای شما»
او در اش��عار «راهبندان» خواننده را دعوت به
تفکر کرده و این اتفاقی است که در روزگار کنونی،
کمتر سراغی از آن داریم .دعوت به اندیشیدن و به
فکر واداشتن ،گمشدهای است که در روزگار کنونی
در آثار هنری کمتر به چشم میآید .شاعر در این
مجموعه به ساحتهای گوناگون توجه خواننده را
جلب کرده است .او تلنگرهایی به خواننده میزند
و وی را در ش��رایطی قرار میدهد که از دل اشعار
دریافتهایی داشته باشد که کمتر نمونههای آن
در شعر امروز دیده میشود:
«از شهر به جز خشخش پاییز نماند
جز شیون شیوای شبآویز نماند
ورد سحری گم شد و خرناس آمد
جز رفتگران کسی سحرخیز نماند»
مجموعه رباع��ی «راهبندان» س��روده میالد
عرفانپور مجموعهای اس��ت که پیش��نهادهای
بدیع��ی به خواننده ارائه میکند و او را در حاالتی
وارد میکند که ش��اید بسادگی از کنار آنها عبور
کرده ولی با این اشعار میتواند لحظاتی درنگ کند
و آنها را دوباره ببیند .این مجموعه  ۱۰۰صفحهای
را انتشارات شهرستان ادب با قیمت  ۸هزار تومان
منتشر کرده است.

تنها صداست که مانده
برای فریادت
میان تمام دیوارهایی
که مرا دعوت به سکوت میکند...
بینمان هزار فرسنگ باور
فاصله افتاده
کار از ایکاش گذشته
از بخشش هم
روزهایی که کم میآورم
نق میزنم نیامدنت را
بهانه نرسیدنم به آمال بزرگی میکنم
که مرا گرفته از خودم
کسی درونم
صدا میزند مرا
که کجای زمانه
مجرم و شاکی یکیست...
سالهاست نگران از خشکسالی چشمانم
نگران آمدنت نیستم
غم افسردگی میآورد و
تمام راهها را رفتهام
تا غ م را
با کدام صدا
کدامنفسهای نیاز
صدایت کنم
که نتوانی ردم کنی
بگذری از من
با کدام عملم
تو را دعوت کنمبه ظهور
تو بیایی
تمامحوصلههای
سررفتهامرا
درجه امیدم
رسیده به اضطرار
من ،تند و تند
جوش نرسیدن میزنم
به روزهایی که دردی نباشد
رطوبت باران ،زمین تشنه را
شسته باشد
حالمان رو به تو
رو به آرامش
رو به عشق بشود...
دل م شور میزند
نکند من مانع ظهورم
تو میدانی و خودم نمیدانم
مستند

نگاه « 360درجه» به تجربههای
دنیا در عبور از بحرانهای اقتصادی

جدیدتری��ن قس��مت از برنام��ه تلویزیون��ی
« 360درجه» به موضوع مشکالت اقتصادی کشور
و راهحلهای اصالح وضعیت موجود میپردازد .به
گزارش «وطنامروز» ،مش��کالت اقتصاد کشور و
رکود موجود در بازار ،این روزها سوژه اصلی محافل
خبری و نشستهای اقتصادی است .این قسمت
از برنامه « 360درجه» ضمن مروری بر معضالت
اقتصادی کش��ورهای دیگر در چند س��ال اخیر،
س��راغ کارشناسان اقتصادی رفته است تا راهحل
اساسی برونرفت از این بحران را از آنان جویا شود.
« 360درجه» مجموعه مس��تندهای اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی است که با توجه به اتفاقات و
سوژههای مهم جامعه در طول یک هفته تهیه و
تولید میشود .به روز و به لحظه بودن موضوعات
از ویژگیهای اصلی این برنامه تلویزیونی اس��ت.
« 360درج��ه» ب��ا تهیهکنندگ��ی و کارگردانی
محمدهادی نعمتاللهی ،جمعه هر هفته ساعت
 21:30از شبکه مستند پخش میشود.
سینمایجهان

اکران فیلم جدید اسپیلبرگ
به تأخیر افتاد

کمپانی دیزنی تاریخ انتش��ار فیلم «ایندیانا
جونز »5با بازی هریسون فورد را به نهم جوالی
سال  2021موکول کرد .به گزارش فارس به نقل
از ورایتی ،این تاخیر بهخاطر مشکالت پیش آمده
درباره فیلمنامه بهوجود آمده است .کمپانی دیزنی
همچنین تاریخ اکران فیلم «گش��ت جنگلی» با
بازی «دوواین جانس��ون» را در تاریخ  11اکتبر
 2019و فیلم «ش��یطان» با بازی آنجلینا جولی
در تاری��خ  29ماه مهس��ال  2020اکران خواهد
کرد« .ایندیانا جونز »5به کارگردانی «اس��تیون
اس��پیلبرگ» و با بازی «هریسون فورد» ساخته
میش��ود و از زمانی که دیزنی کمپانی «لوکاس
فیلم» را خریداری کرد ،تولید فیلمهای این سری
ایندیانا جونز را برعهده گرفته است .ابتدا قرار بود
«دیوید کائپ» نویسندگی فیلمنامه ایندیانا جونز
 5را برعهده بگیرد لیکن پس از اینکه کارگردانی
فیلم «باید میرفتی» را برعهده گرفت ،فیلمنامه
این پروژه به «جاناتان کاسدان» سپرده شد.

