فرهنگ و هنر

پنجشنبه  19مهر 1397

تلویزیون

ناگفتههایی از زندگی و رزم شهید
همدانی در «عصر» طالبزاده

برنام��ه تلویزیون��ی عص��ر در جدیدترین
قس��مت خود روایتهای ش��نیده نش��ده از
سردار شهید حسین همدانی را روایت میکند.
ب��ه گزارش «وط��ن امروز» ،حس��ین همدانی
پاس��دار و س��ردار نخبه ایرانی بود که  3سال
قبل در جریان مبارزه با تروریس��م تکفیری در
س��وریه به شهادت رس��ید .او تاثیر مهمی در
راهاندازی دفاع وطنی سوریه داشت و توانست
در بحرانیترین روزهای س��وریه ،مردم را علیه
داعش و تکفیر ساماندهی کند .درست در سال
 1391وقتی کاخ ریاستجمهوری بشار اسد به
محاصره تکفیریها درآمد ،پیشنهاد نجاتبخش
سردار همدانی در مسلح کردن مردم توانست
تکفیریها را یک گام به عقب ببرد؛ در روزهای
بعد این عقبنشینیها جبهه به جبهه و شهر
به ش��هر پیش رفت .نادر طال��بزاده در برنامه
«عصر» این هفته میزبان حسین بهزاد و گلعلی
بابایی 2 ،پژوهشگر و نویسنده دفاعمقدس است
ت��ا ماجراهایی ت��ازه از زندگی و جهاد ش��هید
همدانی را روایت کند .برنامه تلویزیونی عصر با
اجرای نادر طالبزاده پنجشنبهها ساعت  22از
ش��بکه افق و جمعهها بعد از خبر  14از شبکه
یک پخش میشود.
رادیو

روی موج رادیو اربعین

رادیو اربعی��ن روز ۱۸مهرماه
به صورت رسمی آغاز به کار
کرد و عالقهمندان میتوانند
برنامهه��ای آن را روی موج
اف.ام ردی��ف  95/5مگاهرتز
بشنوند .به گزارش فارس ،مراسم افتتاح رسمی
شبکه رادیویی اربعین بعدازظهر روز  18مهرماه
با حضور حمید شاهآبادی معاون صدا ،مدیران
ستادهای دوازدهگانه اربعین حسینی و جمعی
از مس��ؤوالن کشوری و لش��کری برگزار شد.
بنا بر این گزارش ،این ش��بکه برنامههای خود
را به صورت روزانه برای عالقهمندان روی آنتن
خواهد برد .محمدرضا کوچ��کزاده ،مدیریت
رادی��و اربعی��ن را برعه��ده دارد و بدین طریق
ش��بکه رادیویی اربعین با برنامهه��ای ویژه با
عزاداران حسینی همراهی میکند.
نظر
رابرت ردفورد :در زادگاهم جایی ندارم

انتقاد کارگردان اسکاری
از سیاستهای آمریکا

رابرت ردفورد ،کارگردان اس��کاری هالیوود
میگوید بهخاطر تعصب ،پلیدی و خیانتی که
بر سیاس��ت آمریکا چیره شده است ،احساس
میکند در کش��ور خ��ودش جایی ن��دارد .به
گ��زارش فارس به نق��ل از واش��نگتن تایمز،
ردفورد  ۸۲ساله دارنده جایزه اسکار و بنیانگذار
ن َدنس» روز جمعه مطلبی
جشنواره فیلم «سا 
منتشر کرد و خواستار «نزاکت سیاسی» شد و
گفت :امشب برای نخستینبار احساس میکنم
در کش��ور زادگاهم و شهروندیای که در تمام
زندگیام به آن عش��ق میورزیدم جایی ندارم.
برای هفتهها با غم و ان��دوه دولتمردانمان را
تماشا کردهایم که با تعصب و خیانت و استهزا
به عنوان ابزار معمول تجارت ،موجب شکست
ما شدهاند .وی در ادامه افزود :بسیاری از مردم
به درس��تی آن را «کثی��ف لعنتی» مینامند،
لکن من میخواهم ش��ما را تش��ویق کنم تا
بیش��تر به عمق نفوذ کرده و با امید خواستار
حقوق شهروندی باشید و سعی کنید با افرادی
ک��ه اختالف نظ��ر دارید ارتب��اط برقرار کنید
و از این نقطهنظر نس��بت به سیاس��تمداران
بهتر رفتار کنید .ما انگیزههای همس��ان برای
اش��تراکگذاری نداری��م که انتظ��ار خروجی
یکسان داشته باشیم .بیایید بر یکدیگر تمرکز
کنیم و جنبه اجتماعی بودنمان را گسترش
دهی��م و منعکسکننده آنچ��ه در حال روی
دادن است باش��یم .بیایید در عدالت و احترام
زندگ��ی کنیم و جن��گ و پایان تل��خ را برای
دیگران بگذاریم .بیانیه رابرت ردفورد مشخص
نکرده بود که چه چیزی باعث ناراحتی او شده
است .کامنتهای ردفورد البته چند روز پس از
پیشبینی او که گفته بود رئیسجمهور ترامپ
مجبور خواهد شد همچون ریچارد نیکسون از
ریاستجمهوری کنارهگیری کند ،به اشتراک
گذاشته شده است.

وطن امروز

گزارش «وطنامروز» از روز سخت وزیر ارشاد در مجلس که با دریافت  2کارت زرد پایان یافت!

دردسرهای نظارت ناکارآمد

گروه فرهنگ و هنر :شبکه نمایش خانگی
سال گذشته روند رو به رشدی را در جذب
مخاطب و تولید آثار نمایشی تجربه کرده
است .سود کالن و نبود خطوط هنجاری
مش��خص و نظارت کافی بر آثار تولیدی
باعث شده تعداد زیادی از سرمایهگذاران
س��ینمایی به این س��و کش��یده شوند و
همین امر بس��یاری از کارگردانها را نیز
ترغیب به حضور در این عرصه کرده است.
اهمالکاری مدیران شبکه نمایش خانگی
و طمع فیلمس��ازان دس��ت به دست هم
داده اس��ت تا فضای ضدفرهنگی در این

شبکه شکل بگیرد و آثاری که حتی روی
پرده س��ینما نیز دچار ممیزی میشوند،
براحتی ب��ه خانههای مردم راه پیدا کنند
و مخاطبان خود را در همه ردههای سنی
پای این آثار بنش��انند .اما از س��وی دیگر
صنعت بازی که روزه��ای پررونقی را در
جهان میگذراند ،وضعیت ناخوشایندی در کشور ما
داش��ته است .عمده بازیهای رایانهای و کنسولی در
ایران متعلق به بازیهای خارجی است که بدون نیاز
به رعایت کپیرایت با ارزانترین هزینه مورد استفاده
قرار میگیرند و بازیسازان ایرانی بحرانهای متعددی
را در کنار عدم حمایت صحیح دولتی تجربه میکنند.
عدم نظارت بر سامانههای ویدئویی آنالین و همچنین
ناکارآمدی بنیاد بازیهای رایانهای از جمله مسائلی
بود که نمایندگان مجلس را واداشت تا وزیر فرهنگ
و ارشاد را برای پاسخگویی به سواالتشان به صحن
مجلس بکش��انند؛ سواالتی که پاس��خ قانعکننده از
جانب وزیر ارشاد دریافت نکردند و سیدعباس صالحی
در هر  2موضوع کارت زرد را از مجلس دریافت کرد.
■■ گاهی اوقات اروپاییها در قوانین سینمایی از ما
حزباللهیترهستند!

در نشس��ت علنی روز گذش��ته ،چهارشنبه 18
مهرماه مجلس ش��ورای اس�لامی ،نصراهلل پژمانفر،
رئیس سابق کمیسیون فرهنگی در توضیح سوال خود
از سیدعباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
پیرامون سامانههای پخش آنالین ویدئویی گفت :بنده
از هیأترئیسه درخواست کردهام اجازه پخش بخشی
از این محتواها در صحن علنی را به ما بدهد که رئیس
مجلس بیان کرد وهن مجلس است که این محتواها
در صحن علنی نمایش داده شود .سوال ما این است
که چطور نمایش این محتواها در مجلس اشکال دارد
اما براحتی در اختیار خانوادهها قرار میگیرد؟! حدود
 ۵میلیون کاربر برای این سامانههای ویدئویی وجود
دارد و متأسفانه در این سامانهها فیلمهای مستهجن
نیز نمایش داده میش��ود .عضو کمیسیون فرهنگی
مجلس با اش��اره به تکالیفی که قانون ب��رای وزارت
فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در این موضوع گذاشته
است،گفت :برای مثال شورای عالی انقالب فرهنگی
مصوبهای دارد که تکالیفی را برای وزارت ارشاد در این
راستا مشخص کرده اما رعایت نمیشود و همچنین
هیأت وزیران در سال  ۸۲آییننامهای برای نظارت بر
نمای��ش فیلم در نظر گرفت که درباره آن هم تخلف
میشود .پژمانفر تأکید کرد :امروز سینما امری نیست
سومین همایش بینالمللی تئاتر
تئاتر
مردمی پیادهروی اربعین «روایت
راهیان» قرار اس��ت از  ۲۸مهرماه ت��ا  ۸آبان در 2
کش��ور ایران و عراق برگزار ش��ود .همایشی که به
هم��ت دفتر تئاتر مردمی بچههای مس��جد حوزه
هنری انقالب اسالمی و با حمایت کمیته فرهنگی
و آموزشی ستاد اربعین و انجمن هنرهای نمایشی
طرحریزی و اجرا میشود .به گزارش «وطنامروز»،
محمدزاده ،دبیر همایش «روایت راهیان» در رابطه
با برنامهریزیهای این همایش به فارس گفت۲۰ :
گروه نمایشی قرار است در  3مرز اصلی کشور یعنی
مرزهای شلمچه ،چذابه و مهران و در قالب بخش

که براحتی بتوانیم از کنار آن بگذریم ،چراکه مخاطبان
آن روزبهروز بیشتر میشوند و جریانهای استکباری
اغلب اهداف خود را از طریق سینما پیگیری میکنند
و بیش��ترین کمپانیهای فیلمس��ازی هم در آمریکا
وج��ود دارد .وی افزود :اتحادیه اروپایی و بس��یاری از
کشورهای دیگر قوانینی دارند که اجازه نمیدهند از
یک سقفی بیش��تر فیلمهای آمریکایی پخش شود،
چرا که از آس��یب فرهنگی به کشورشان جلوگیری
میکند اما این مس��أله در کشور ما لحاظ نمیشود.
ما وقتی قوانین خودمان را با قوانین اتحادیه اروپایی
در این بخش مقایسه میکنیم ،بعضاً حس میکنیم
ک��ه اروپاییه��ا از م��ا حزباللهیتر هس��تند .عضو
کمیس��یون فرهنگی مجلس درب��اره محتوای اغلب
فیلمه��ای خارجی که در این س��امانههای ویدئویی
بارگذاری میشود ،گفت :این فیلمها بسیار مشکلدار
هستند و مسائلی همچون ترویج مسیحیت ،خشونت،
خودکشی و صحنههای مستهجن را نشان میدهند
و این موارد به وفور در این سامانهها پخش میشود.

■■افزای�ش  3درص�دی مصرف بازیه�ای ایرانی
در  2سال اخیر

وزیر ارش��اد در پاسخ به س��وال نصراهلل پژمانفر
درباره نظ��ارت وی بر عملکرد ضعیف و ش��ائبهدار
بنیاد ملی بازیهای رایانهای و مدیرعامل آن ،گفت:
در موض��وع بازیهای رایانهای در ح��وزه نظارت بر
بازیهای خارجی  15ناشر مجوز دارند که با توجه به
استعالماتی که از آنها انجام شده در فضای بازیهای
خارجی به آنها مجوز اعطا ش��ده است .وی با اشاره
به اینکه در حوزه بازیهای رایانهای موبایلی نظارت
ت��ا  7روز پ��س از عرضه رخ میدهد ،بی��ان کرد :در
حوزه بازیهای ایرانی بررس��یهای محتوایی پیش
از انتش��ار انجام و ردهبندی سنی اعمال میشود که
در این حوزه از مجموع  10500بازی بررس��ی شده،
 215بازی ممنوع اعالم ش��ده و مابقی بازیها مجاز
ش��دند .صالحی با بیان اینکه بر بازیهای رایانهای و
موبایلی داخلی و خارجی نظارت انجام میشود ،اظهار
داشت :بنیاد بازیهای رایانهای ،نظام ردهبندی سنی
را انجام میدهد تا خانوادهها و بازیکنندگان در این

■■  30میلی�ون نف�ر از فرزندانمان ب�ا بازیهای
مستهجن روبهرو  هستند

پژمانفر ،نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس
ش��ورای اس�لامی با اشاره به اینکه س��هم بازیهای
خارجی از بازار کشورمان  86درصد بوده و در نهایت
بازیهای داخلی 14درصد سهم دارند ،افزود :متأسفانه
در این بازیها که با تخلف در دس��ترس آیندهسازان
این کشور هستند محتواهایی مانند خالف جنسی،
الق��ای کفر ،تضییع دی��ن ،همجنسگرایی ،آموزش
انواع جرمها مانند س��رقت ،قتلهای دسته جمعی،
روابط جنسی و ...مشاهده میشود .نماینده مردم در
مجلس دهم با اشاره به اینکه قانون توسط بنیاد ملی
بازیهای رایانهای صراحتاً کنار گذاش��ته شده است،
گفت :به عنوان مثال در پرسشنامه بازیهای رایانهای
و موبایلی از مولفههایی مانند خشونت ،ترس ،کلمات
توهینآمیز ،استفاده از مشروبات الکلی ،قمار ،یأس و
ناامیدی سوال میشود که بر اساس یک نمونه عملی
ی که پاس��خش در همه این موارد بلی بوده است،
باز 
عنوان ردهبندی س��نی گرفته اس��ت .وی با اشاره به
اینکه  67درصد از جمعیت استفادهکننده از بازیهای
رایانهای کمتر از  30سال سن دارند ،افزود :این مهم

سومین همایش بینالمللی تئاتر مردمی پیادهروی اربعین برگزار میشود

اجرای  ۲۰گروه نمایشی در مرزهای ایران و عراق
ایران همایش ش��رکت کنند.
در این بخش تمام آثار به زبان
فارسی است .در بخش عراق
نیز در روز اول و  ۲آبانماه در
شهر نجف  ۲۰گروه نمایشی
کار خ��ود را آغ��از میکنند و
پس از آن در قالب تیمهای نمایشی در موکبهای
ف اجرا خواهند داشت .وی با بیان اینکه طی
مختل 

افتتاحیه متفاوت نمایشگاه کتاب فرانکفورت با حضور موگرینی

آغاز به کار غرفه ملی ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت
نمایش��گاه بینالملل��ی کت��اب
رویداد
فرانکف��ورت ک��ه از آن به عنوان
بزرگترین نمایشگاه کتاب در جهان یاد میشود ،در
حالی هفتادمین دوره خود را آغاز کرد که «فدریکا
موگرینی» مسؤول سیاست خارجه اتحادیه اروپایی
در افتتاحیه آن حضور داشت.
به گزارش «وطن امروز» ،در
این دوره از نمایش��گاه کتاب
فرانکف��ورت نی��ز همچ��ون
دورهه��ای قبل ناش��رانی به
نمایندگی از کشورمان حضور
دارند 18 .ناشر ۳ ،آژانس ادبی و  ۵تشکل صنفی
نشر همراه با رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
در برلین در غرفه ملی ایران فعالیت دارند .مجمع
ناشران انقالب اسالمی به نمایندگی از ناشران حوزه
دین و انقالب در نمایشگاه حضور خواهند یافت .در
این دوره نماین��دگان این مجمع عالوه بر مذاکره
با ناش��ران بینالمللی به گفتوگو با عالقهمندان
درباره ادبیات ضد سلطه در جهان ،ادبیات پایداری

فضا اعمال نظارت و مصرف داشته باشند که بیش از
 18هزار بازی موبایلی نظام ردهبندی را اخذ کردند.
همچنین در سال گذشته  35هزار فروشگاه و بیش
از  4500گیمنت مورد بازرسی قرار گرفتند که حدود
 440واحد متخلف به مراکز انتظامی معرفی شدند.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی با بیان اینکه در سال
 94حدود  11درصد بازار داخلی توس��ط بازیهای
ایرانی تامین میشد که گردش مالی آن حدود 460
میلیارد تومان بود ،ادامه داد :سال  96در حدود 14
درصد بازیهای ایرانی در این بازار دخالت داش��تند،
یعنی سهم ما طی  2س��ال  3درصد افزایش داشته
و این بازار  920میلیارد تومان گردش مالی داش��ته
اس��ت .نمایندگان نیز پس از استماع سوال نماینده
مشهد و پاس��خهای وزیر با  ۸۰رای موافق ۸۳ ،رای
مخالف و  ۴رای ممتنع از مجموع  ۱۹۸نماینده حاضر
پاسخهای وزیر را قانعکننده ندانستند.

ایران و منطقه ،انقالب اس�لامی و ادبیات کودک
و نوج��وان و نقش زنان در خلق و روایت حماس��ه
دفاعمقدس میپردازند .ارائه آثار ویژه دفاعمقدس،
به مجمع ناش��ران دفاعمقدس واگذار شده است.
یکی از عمدهترین فعالیتهای غرفه ایران ،معرفی
نمایش��گاه بینالمللی کتاب
ته��ران و توزی��ع فرمه��ای
ثبتنام این نمایش��گاه برای
سال آینده است .امسال برای
نخس��تین بار غرف��ه کودک
و نوج��وان در کن��ار غرف��ه
ایران برپا میش��ود .در این غرفه ،جدیدترین آثار
کودک و نوجوان عرضه خواهد ش��د ۲۶۲ .عنوان
از بهترینهای نش��ر کودک و نوج��وان از بیش از
 ۵۰ناشر در این غرفه عرضه میشود .عالوه بر آن،
در کاتالوگ تهیهش��ده توسط انجمن نویسندگان
کودک و نوجوان۱۰۵ ،نویسنده برتر حوزه کودک
و نوجوان ایران معرفیشدهاند .هفتادمین نمایشگاه
کتاب فرانکفورت از  ۱۸تا  ۲۴مهرماه برپامیشود.

 2سال گذشته  ۲۰۰هنرمند
تئاتر به عراق اعزام ش��دهاند،
گفت :امس��ال  ۱۵۰هنرمند
به کشور عراق اعزام میشوند
و نزدی��ک ب��ه  ۳۰۰هنرمند
نی��ز در داخل کش��ور درگیر
اجراهای اربعین در بخش مرزهای خروجی کشور
و استانهای مختلف میشوند .کورش زارعی ،مدیر

در حال��ی اس��ت که بی��ش از  60درصد
آنه��ا تحصیالت زیر دیپل��م دارند .بر این
اس��اس حدود  30میلیون نفر از فرزندان
این کشور با صحنههای مستهجن چنین
بازیهایی روبهرو شدهاند .پژمانفر با اشاره
به اینکه توزیع چنین بازیهایی صرفا بر
اساس کپیرایت نیست و میتوان اذعان
کرد سازمانیافته انجام میشود ،تصریح
کرد :در پرسشنامهای بیش از  50درصد
اس��تفادهکنندگان از بازیه��ای رایانهای
اعالم کردهاند ردهبندی را اعالم نمیکنند.
نمایندگان شخصا محتوای بازی  GTAرا
بررسی کنند تا به محتوای آن واقف شوند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای
اسالمی افزود :مرکز پژوهشهای مجلس
ش��ورای اس�لامی نیز در گزارشی اعالم
کرده که این مجموعه در حوزه مشکالت
مالی و کارکرد غیرشفاف بوده و باید به آن
رسیدگی شود.

■■وزیر ارشاد :س�امانه رصد شبک ههای ویدئویی
راهاندازی میشود

سیدعباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
که برای پاسخ به سوال حجتاالسالم نصراهلل پژمانفر
درباره علت عدم نظارت بر سامانه ویدئویی در مجلس
ش��ورای اس�لامی حضور یافته بود ،اظهار داش��ت:
همواره ویژگی آنالین بودن س��امانههای ویدئویی را
م��ورد توجه قرار دادهایم و بر این مس��أله واقفیم که
از طریق فضاهای موبایلی هم امکان دیده شدن این
فیلمها وجود دارد .وی افزود :مرکز سامانههای آنالین
ویدئویی ،این فیلمها را مورد رصد قرار میدهد و پس
از اعطای مجوز بارگذاری میش��وند .وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی با اشاره به اینکه این نظارت بر فیلمها
و س��ریالهای خارجی هم اجرا میشود ،یادآور شد:
اگ��ر در پخش این فیلمها تخلف��ی ببینیم ،برخورد
الزم را انج��ام میدهی��م ام��ا از مجم��وع  ۶۰هزار
مورد فیلم بارگذاری ش��ده در این سامانهها ،میزان
تخلفات انجام شده درصد بس��یار کمی بوده است.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی با تأکید بر اینکه ما
در حوزه مسؤولیتهای قانونی خود مکلفیم و تالش
میکنیم در این راس��تا گام برداریم ،اظهار داش��ت:
دس��تورالعملهای روش��نی برای بررسی محتوای
س��امانههای ویدئویی تنظیم کردهایم تا مسیری که
قانون برای ما در نظر گرفته اس��ت ،اجرایی ش��ود.
قرار است طی هفتههای آینده سامانهای در این باره
راهاندازی شود که فرصت رصد هوشمند سامانههای
ویدئوی��ی را در اختی��ار م��ا قرار ده��د .وی تصریح
کرد :س��امانههای ویدئویی و ح��وزه نمایش خانگی
فرصتهای��ی را برای تولید داخلی فراهم کرده و اگر
این س��امانهها وجود نداشته باشند ،فضا برای مراکز
غیرمجاز فراهم میشود تا مردم صرفاً مصرفکننده
فیلمهای خارجی باشند .در نهایت نمایندگان با ۹۴
رای مواف��ق و  ۷۴رای مخال��ف و  4رأی ممتن��ع از
مجموع  ۱۹۵نماینده حاضر در مجلس اعالم کردند
از پاس��خهای وزیر قانع نشدند و دومین کارت زرد را
در یک روز به صالحی دادند.
مرکز هنرهای نمایش��ی حوزه هنری که خود این
روزها با نمایش «آفت��اب از حلب طلوع میکند»
در کش��ور س��وریه حضور دارد نیز درباره همایش
«روایت راهیان » به فارس میگوید :همایش تئاتر
مردمی اربعین گفتمان فرهنگی و اجتماعی در ابعاد
جهانی است؛ تعداد بسیاری از مسلمانان جهان از
کشورهای جهان برای برگزاری این اجتماع عظیم
مردم��ی در عراق و در مس��یر پی��ادهروی حضور
مییابند .ما باید از ظرفیته��ا و تواناییهای خود
همانند هنرهای نمایشی جهت افزایش تعامل هر
چه بیشتر میان هنرمندان مرکز هنرهای نمایشی
حوزه هنری با زوار این رویداد مهم بهره ببریم.

گالیه حمید حسام از بیتوجهی به معرفی آثار ایرانی در عرصه جهانی

کتاب گلعلیبابایی باید دست به دست معرفی شود؟!
حمی��د حس��ام ،نویس��نده و
ادبیات
پژوهشگر حوزه دفاعمقدس که
امسال در هفتادمین نمایشگاه کتاب فرانکفورت
حضور دارد ،درباره مس��اله جهانی شدن ادبیات
ای��ران گف��ت :چند س��الی اس��ت که ای��ران به
طور ج��دی در نمایش��گاه
فرانکف��ورت حض��ور دارد و
شاهدیم که زحمات زیادی
در ای��ن زمین��ه کش��یده
میشود تا آثار و ادبیات ما به
دیگر کشورها معرفی شود اما
به نظرم هنوز تا جای��گاه ایدهآل فاصله داریم .به
گزارش «وطنامروز» ،حمید حسام در گفتوگو با
مهر ،در ارتباط با کمکاری برخی نهادها در معرفی
آثار ارزشمند ادبیات دفاعمقدس و پایداری ،اظهار
کرد :چند س��ال پیش برای معرفی کتاب «سفر
به روایت سرفهها» که درباره جانبازان شیمیایی
اس��ت ،به ژاپن سفر کردم .در آن کشور از کتاب
استقبال خوبی به عمل آمد و موضوع برایشان

بسیار جالب بود اما مشکل اصلی این بود که من
نویس��نده یا ناشر باید شخصا برای معرفی کتابم
اقدام میک��ردم .االن وضعیت بهتر ش��ده اما تا
حدودی هنوز نویس��نده یا خود ناش��ر است که
باید حرص بخورد و اثرش را به ویترین بینالمللی
و جای��ی مانند نمایش��گاه
فرانکف��ورت برس��اند .وقتی
به این س��فر میآمدم ،آقای
گلعلی بابایی کتاب «رویای
آمریکایی»اش را به من داد تا
اگر جا داشت در فرانکفورت
آن را معرفی کنم و زمین��ه ترجمهاش را فراهم
کنم .من کل کتاب را در هواپیما و هنگام آمدنم
به فرانکفورت خواندم و دیدم عجب کتاب خوبی
است .این کتاب ،در واقع یک اثر جهانی است که
میتواند مخاطبان خارجی داشته باشد اما شرایط
طوری است که آقای بابایی باید به یک دوستش
بگوید کت��اب من را ببر و ببی��ن میتوانی آن را
معرفی کنی یا نه؟
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خستهایم از کابوس نیامدنت...
فاطمه  عبدالوند

جانمبرایت بگوید!
دو روز دیگر
حوالی نگاه توام
بس که مچاله شدهام
از تحریم نگاه آدمها
که انسانیت را میفروشند و یک جرعه آب
هم رویش
میآیم که بگویم
رفتن شده چاره من بیچاره
که راهی ندارد برای ماندن
میان این تل آرزوها
که در طعنه آدمها سوخته
همقطار آنهایی شدهام
که از اولش هم سرمس��ت بودند و حاال هم
مجنون...
همانها که تو ماندهای برایش��ان از دار و
ندار دنیا
وابستگی امانشان را بریده
آن هم به تو
و هر بار که رمز انتظارشان را تکرار میکنند
نمیدانم چرا شانههای معرفتشان میلرزد
آنها که افتادهاند
در سرازیری عشق تو
با سر بسوی تو رهسپارند
و من ،تنها از هجوم این همه عشق
سرشار حسرتم
که مگر من هم
نیستم فرزند آدم؟!
گاهی ،فقط گهگاهی
به خودممیگویم
چطور سالهاست
بابای تو در سفر
و نمردهای از بیخبری؟
نه سرنخی هست که راهیات کند
نه تارو پود زنگار گرفته دلم
خدا را چه دیدی
حاال که زمینگیر مهرت شدهام
دل دادهام به تو
شاید گره خورد نگاهم با چشمانی که بارها
گریسته برای بدیهایم...
خدا را چه دیدی
شاید رد دردهایم
رود رسیدنم به تو شد...
دیدار تعبیرمان کن
خستهایم از کابوس نیامدنت...
مستند

کشف احتکار بزرگ خانگی
در شبکه مستند

جدیدترین قسمت از برنامه تلویزیونی «۳۶۰
درجه» به موضوع احتکار خانگی و آشفتگیهای
ناش��ی از این موضوع در بازار کاالهای اساسی
میپردازد .به گزارش «وطنامروز» ،این قسمت
از برنامه « 360درجه» با بررسی معضل احتکار
خانگی به اثرات منفی ناش��ی از آن میپردازد و
در گفتوگو با کارشناس��ان این حوزه ،راههای
پیش��گیری و حت��ی جبران خس��ارات را بیان
میکند 360« .درجه» مجموعه مس��تندهای
اجتماع��ی ،فرهنگی و سیاس��ی اس��ت که با
توجه ب��ه اتفاقات و س��وژههای مهم هر هفته
ب��ا تهیهکنندگ��ی و کارگردان��ی محمدهادی
نعمتاللهی ،س��اعت  21:30جمعهها از شبکه
مستند سیما پخش میشود.

سینمایجهان

«صخره» هالیوود
سراغ «دولتمردان» میرود

«دوای��ن جانس��ون» ملقب به
«صخره» برای ب��ازی در فیلم
«ج��ان هن��ری و دولتمردان»
قرارداد امضا ک��رد .به گزارش
ف��ارس ب��ه نق��ل از ورایت��ی،
نتفلیک��س با «دواین جانس��ون» ب��رای بازی در
فیلم «جان هنری و دولتمردان» به نویس��ندگی
«تام ویلر» قرارداد امضا کردِ « .جیک کاس��دان»
کارگردان «جومانج��ی :به جنگل خوش آمدید»
نیز کارگردانی این فیلم را برعهده خواهد داشت .با
انجام نخستین همکاری شاخص دواین جانسون با
نتفلیکس ،این غول دنیای مجازی پس از همکاری
با «مارک والب��رگ» و «رایان ِرینالدز» برد بعدی
خود را رقم زد .دواین جانسون درباره این همکاری
گفت« :نتفلیکس» ش��ریکی تمامعیار و سکویی
برای ما جه��ت ادامه کار در حوزه س��رگرمی در
دنیای امروز مخاطبان اس��ت .جانسون و کاسدان
در همکاری قبلی خود به موفقیتی عظیم رسیدند
و فیلم «جومانجی :ب��ه جنگل خوش آمدید» در
فروش جهانی خود به رقم  ۹۶۲میلیون دالر رسید.

