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درگذشت

حجتاالسالم شجاعی
رئیس جامعه مبلغین درگذشت

حجتاالسالم سیدابوالقاسم شجاعی ،رئیس
جامعه مبلغین و شاگرد و مروج شیوه منبرداری
مرحوم فلسفی پس از حدود  ۳ماه بیماری ،ضعف
و ناتوانی ،دار فانی را وداع گفت .به گزارش فارس،
س��یدحمید ش��جاعی ،برادرزاده این سخنران با
تأیید این خبر گفت :پیکر حجتاالسالم شجاعی
پس از تشییع در تهران و انجام تشریفات قانونی
در کرب�لای معال به خاک س��پرده خواهد ش��د.
حجتاالسالم شجاعی که عضو خانوادهای روحانی
و برادرانش؛ سیدعباس ،سیدجالل ،سیدحسین
و س��یدعلی ،همه اهل منبر و مداح��ی بودهاند،
در ش��مار آخرین ش��اگردان بازمان��ده از مرحوم
محمدتقی فلسفی ،واعظ سرشناس تهرانی و مبارز
انقالبی (متوفی به سال  )۱۳۷۷بود .شجاعی که
منبرهایش در دهههای  60و  70در تهران ،هزاران
نفر را به مجالس مذهبی و هیأتهای حس��ینی
فرامیخوان��د ،از اعضای هیأت امنای حس��ینیه
فاطمی��ون تهران نیز بود .او حدود  ۳ماه پیش به
دلیل عارضهای در پا در بیمارستان سوم شعبان
تهران بستری شد اما با بهبود اوضاع جسمانی و
برطرف شدن کسالت به خانه رفت .حجتاالسالم
شجاعی که در جوانی ،ش��یخ رجبعلی خیاط را
به عنوان اس��تاد خود درک کرده است ،به عنوان
گنجینه خاطرات اهل منبر یاد میشد ،چرا که او
در عمر خود عالوه بر مراجع تقلیدی چون آیتاهلل
بروج��ردی ،آی��تاهلل میالنی ،آیتاهلل مرعش��ی
نجفی و ...با بس��یاری از خطبا و وع��اظ تراز اول
کشور ،همنشین بوده است .استفاده از خاطرات
و موعظههای بزرگان از شیوههای منبرداری این
واعظ نامی تهران است که بسیاری از مخاطبان،
او را جانش��ین شایستهای برای استادش ،مرحوم
آیتاهلل تقی فلسفی میدانستند.
سینما

ل و وحشی» را میسازد
نعمتاهلل «قات 

حمی��د نعم��تاهلل بع��د از
«ش��علهور» فیل��م «قاتل و
وحش��ی» را میس��ازد .ب��ه
گزارش «وطنامروز» ،حمید
نعم��تاهلل بتازگ��ی ب��رای
شش��مین فیلم س��ینماییاش با نام «قاتل و
وحشی» درخواس��ت پروانه ساخت داده است.
تاکنون حضور لیال حاتمی در این فیلم قطعی
ش��ده و حمید نعمتاهلل برای آغاز پیشتولید
در انتظار صدور پروانه س��اخت اس��ت« .قاتل
و وحش��ی» هماکن��ون در مرحله بازنویس��ی
فیلمنامه ق��رار دارد و طبق برنامهریزیها قرار
است اواسط پاییز جلوی دوربین برود.

«زندانیها» در فجر رونمایی میشود

تازهتری��ن س��اخته مس��عود دهنمکی در
سیوهفتمین جشنواره ملی فیلم فجر رونمایی
میشود .به گزارش «وطنامروز» ،فیلمبرداری
فیلم سینمایی «زندانیها» به تهیهکنندگی و
کارگردانی مسعود دهنمکی از شنبه دوم تیرماه
در زن��دان قصر تهران کلید خورد و کار خود را
با حضور بازیگرانی چون هدایت هاشمی ،برزو
ارجمند ،بهنام تش��کر ،هوم��ن برقنورد ،بهاره
افش��اری ،بهنوش بختیاری ،اصغ��ر نقیزاده،
رس��ول نجفیان و امیر نوری آغاز کرد .با ضبط
سکانسهای پایانی فیلم سینمایی «زندانیها»
در منطق��ه کن و س��پس مس��جد جمکران،
فیلمبرداریجدیدترینساختهدهنمکیبهپایان
رسید و تدوین آن توسط خشایار موحدیان آغاز
ش��د« .زندانیها» با موض��وع اجتماعی آماده
میشود و وقایع آن در تاریخ معاصر میگذرد.

سینمایجهان

همکاری لیام نیسون
با «دزد شرافتمند»

لیام نیس��ون و کیت والش در
تریلر اکشن «دزد شرافتمند»
به کارگردانی م��ارک ویلیامز
بازی خواهند کرد .به گزارش
مهر ب��ه نقل از ورایت��ی ،لیام
نیسون و کیت والش در تریلر اکشن مستقل «دزد
شرافتمند» بازی خواهند کرد .مارک ویلیامز یکی
از خالقان مجموعه تلویزیونی «اوزارک» محصول
نتفلیک��س نیز این فیلم را براس��اس فیلمنامه
استیو آلریچ کارگردانی خواهد کرد .در این فیلم
نیسون نقش سارق بانکی را به تصویر میکشد که
تالش میکند به دلیل عالقهمندی به یک زن با
بازی کیت والش ،خودش را تغییر دهد .ویلیامز
در کنار کارگردانی فیلم ،آن را تهیه نیز میکند.
کریگ چپمن ،تای دانکن و مایلز نستل از سلوشن
انترتینمن��ت نیز در کنار او به عنوان تهیهکننده
حضور خواهند داشت.

محس�ن ش�همیرزادی :خبر تصوی��ب قانون منع
بهکارگیریبازنشستگاننهیبیبودبرپیکرهکهنسال
دول��ت که بخش زی��ادی از کرس��یهای مدیریت
به بازنشس��تگان و مدیران پرس��ن و س��ال دولتی
اختصاص داشت .ابالغ این قانون در  17شهریورماه
به دستگاههای دولتی باعث شد بسیاری از مدیران
به اجبار از پس��ت دولتی خود خداحافظی کنند .به
گ��زارش «وطن ام��روز» ،محمدمه��دی حیدریان،
رئیس سازمان س��ینمایی که پس از دوران سخت
و پرحاش��یه حجتاهلل ایوبی بر این کرسی نشسته
بود نی��ز طبق این قانون مجبور ب��ه خداحافظی از
صندلی ریاست سازمان سینمایی است و چالشهای
انتخاب جایگزین وی ،یکی از دغدغههای مهم این
روزهای صالحی در وزارت ارش��اد است .گزینههای
مطرحش��ده طیف متفاوتی را ش��امل میش��ود ،از
ابراهیم داروغ��هزاده ،دبیر جش��نواره فجر و معاون
ارزش��یابی سازمان سینمایی تا حسین انتظامی که
تقریبا هیچ کارنامه مرتبطی با سینما ندارد .انتخاب
رئیس سازمان س��ینمایی میتواند اثر چشمگیری
بر وضعیت س��ینمای ایران داشته باشد .عقبگرد یا
پیش رفت ،دو راهی اس��ت که سیدعباس صالحی
ب��ا انتخاب گزینه مدنظر خ��ود میتواند پیش روی
س��ینمای ایران ق��رار دهد .در این گ��زارش نگاهی
خواهیم داش��ت ب��ه گزینههای احتمالی ریاس��ت
سازمان سینمایی که بیشتر مورد توجه رسانهها قرار
گرفتهاند.
■■سینما پس از ایوبی

س��ینمای ایران با حضور حجتاهلل ایوبی یکی
از تلختری��ن دورههای خ��ود را در یک دهه اخیر
تجربه کرد .مدیریت وی بر س��ازمان س��ینمایی
آثار سوء فراوانی بر این هنر-صنعت-رسانه داشت
و طیفه��ای گوناگون س��ینمایی در نارضایتی از
فعالیتهای وی مش��ترک بودند .حجتاهلل ایوبی
که دانشآموخته رش��ته علوم سیاسی در دانشگاه
لیون فرانس��ه اس��ت به عنوان نخس��تینرئیس
سازمان س��ینمایی در دولت روحانی توسط علی
جنتی در س��ال  94به این سمت منصوب شد .او
در مرتبطترین فعالیتهایش به فرهنگ و سینما
در پستهای مدیریتی چون مدیر کل پژوهشهای
سیاس��ی س��ازمان صداوس��یما و رایزن فرهنگی
جمهوری اس�لامی ایران در فرانس��ه قرار گرفته
اس��ت .ارتباط س��ینما با ایوبی به بخشی از کتاب
او یعنی «سیاس��تگذاری فرهنگی در فرانس��ه»
بازمیگردد که سینمای فرانسه را به عنوان الگوی
مطلوب س��ینمایی در سیاس��تگذاری فرهنگی
معرفی میکند .ابعاد حضور وی در پست مدیریت
س��ازمان س��ینمایی نیز در حوزه سیاستگذاری
منجر به رش��د چشمگیر رئالیسم سیاه و حمایت
تولی��دی و جش��نوارهای از فیلمه��ای نوآر ش��د.
عملک��رد اجرایی وی نیز حاش��یههای بس��یاری
داش��ت .مدیریت سیاستزده و سیاستورزانه وی
باعث ش��د رویدادهای ش��گفتانگیزی در دوران
مدیری��ت وی رقم بخورد .تالش ایوبی برای راضی
نگه داش��تن طیفهای مختلف باعث ش��د برای
نخستینبار جشنواره فجر تعداد داوران زوج را در
خود تجربه کند .بارها  2فیلم یا  2بازیگر سیمرغ
مش��ترک دریافت کردن��د ،مدی��ران تلویزیونی و
تئاتری بر سمتهای سینمایی تکیه زدند ،حذف
عجیب فیلمهایی چون «شیار  »143از حضور در
جشنواره فجر که با اعتراض اهالی سینما بار دیگر
به جشنواره بازگشت و بحران داوری در جشنواره
سیوپنجم فیلم فجر و ...از جمله پیامدهای حضور
وی در ای��ن موقعیت بود .حضور حیدریان در این
جایگاه باعث ش��د روند افول سینما پس از ایوبی
متوقف و ثبات نسبی در سینما ایجاد شود.

مستند

مستند زندگی شهید منوچهر مدق
رونمایی شد

گزارش «وطن امروز» از اصلیترین گزینههای
ریاست سازمان سینمایی

سینما در دست
غریبهها؟!

■■ابراهیم داروغهزاده

ابراهی��م داروغ��هزاده با مدرک دکترای پزش��کی
عمومی و کارشناسی ارشد روابط بینالملل ،در میان
سایر نامزدها سابقه مرتبطتری با سینما دارد که دبیری
جش��نواره فجر و معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان
سینمایی از جمله آنهاست .او که سال گذشته دبیری
سیوشش��مین جشنواره ملی فجر را برعهده گرفت و
امسال نیز عهدهدار این مسؤولیت است ،توانست نسبت
به دورههای قبل عملکرد تقریبا بهتری از خود نشان
ده��د و به عنوان یک��ی از جوانترین نامزدها در زمره
نامزدهای ریاس��ت س��ازمان س��ینمایی قرار گیرد .او
متولد  1349اس��ت و از دیگر فعالیتهایش میتوان
به ریاست پخش شبکه  ،4مدیر گروه اجتماعی شبکه
یک ،مدیرعامل مؤسس ه رسانههای تصویری ،مدیرعامل
مؤسسه تصویر شهر ،دبیر چهارمین جشنواره فیلم شهر
و قائممقام دبیر سیودومین جشنواره بینالمللی فیلم
فجر اشاره کرد که هیچیک همتراز معاونت سینمایی
وزیر ارشاد نبوده است.
■■محموداربابی

محم��ود ارباب��ي متول��د  1340دارای مدرک
کارشناسی با گرایش فیلمنامهنویسی و کارشناسی
ارش��د در رش��ته س��ینما با گرایش کارگردانی از
دانشگاههای صداوس��یما و تربیت مدرس است .او
در فعالیته��ای هن��ری و مدیریتی خود مديريت
مدرسه كارگاهي فيلمنامهنويسي حوزه هنري ،عضو
شوراي درجهبندي فيلمنامهنويسي وزارت فرهنگ
و ارش��اد اسالمي ،عضو ش��وراي فيلمنامهنويسي
مركز گسترش سينماي تجربي ،مديرگروه آموزش
توليد دانشكده صداوس��يما و ...را در کارنامه دارد.
اربابی هماکنون معاونت توسعه فناوری و مطالعات
سینمایی وزارت ارش��اد را برعهده دارد و در عمده
فعالیتهای خود بیش از فعالیت اجرایی به تدریس
و پژوهش هنر و سینما مشغول بوده است.
■■مهدیشفیعی

مهدی شفیعی از اسفند سال  1393و همزمان
با دوران مدیریتی ایوبی با حکم علی جنتی مدیریت
کل اداره هنرهای نمایشی را برعهده گرفت .اگرچه
شفیعی در عرصههای گوناگون فرهنگی مشغول به
فعالیت بوده است اما در میان فعالیتهای او ردی
از سینما به چشم نمیخورد و تئاتر بیش از همه در
کارنامه شفیعی پررنگ است .در سابقه عملکرد او
فعالیتهایی چون برنامهریزی معاونت هنری وزارت
ارشاد ،رئیس شورای حمایت از آثار نمایشی کشور
و ...دیده میش��ود .ش��فیعی در طول حضور خود
در جایگاه مدیریت مرکز هنرهای نمایشی همواره
مسیری کمچالش را برگزیده است به گونهای که از
مدیریت وی نه رشد بهخصوص و نه افول چندانی

جشنواره  37فیلم فجر فراخوان داد

بازگشت سیمرغ مستند به فجر

جشنواره فجر فراخ��وان س��ی و هفتمین
جشنواره فیلم فجر اعالم شد
که طی آن به بهترین فیلم اول ،پویانمایی و مستند
نیز سیمرغ اهدا میشود .به گزارش «وطنامروز»،
براس��اس این فراخوان ،امکان ثبتنام در س��ایت
جشنواره از اول آبان ماه فراهم
خواهد ب��ود .بر این اس��اس
بخشهای اصلی جش��نواره
امسال شامل  3بخش سودای
سیمرغ (مس��ابقه سینمای
ای��ران) ،نگاه ن��و (ویژه فیلم
اول کارگردانان) و مسابقه تبلیغات سینمای ایران
میشود .همچنین به روال سال گذشته در این دوره
نیز از میان آثار متقاضی حداکثر  ۲۲فیلم سینمایی
را که از کیفیت برتری برخوردار باشند برای نمایش
و داوری انتخاب خواهند کرد .سیمرغهای این دوره
نیز همچون دوره پیش اهدا میشود ،با این تفاوت
که در این دوره س��یمرغ بهترین فیلم مستند نیز
به جشنواره بازگشته اس��ت .در بخش نگاه نو نیز
هیات انتخاب از می��ان آثار متقاضی حداکثر ۱۰
فیلم فیلمس��ازان اول را انتخاب میکنند و هیات
داوران این بخش سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول
را ب��ه کارگردان فیلم برگزی��ده اهدا خواهند کرد.
همچنین در بخش مس��ابقه تبلیغات س��ینمای

وطن امروز
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ای��ران که با هدف تش��ویق ،تقوی��ت و بکارگیری
روشهای خالقان��ه و مؤثر در عرص��ه بازاریابی و
پخش آثار سینمایی و جذب حداکثری مخاطبان
برگزار میشود؛ آییننامه ،ضوابط و شرایط شرکت
در ای��ن بخش که به آثار س��ینمایی نمایش داده
شده اختصاص دارد به شکل
جداگانه اطالعرسانی خواهد
ش��د .در ارتباط با فیلمهای
کوتاه نیز هیأت داوران از میان
نامزده��ای بهترین فیلمهای
کوتاه داستانی جشنواره فیلم
کوتاه تهران و جشن مستقل فیلمهای کوتاه خانه
س��ینما که به نمای��ش در نیام��ده و در دورههای
قب��ل متقاضی نبودهاند (حداکثر  ۵فیلم که مدت
زمان هر فیلم کمتر از  ۱۵دقیقه باشد) یک فیلم
را به عنوان فیلم برگزیده انتخاب خواهند کرد .در
بخش مقررات عمومی جش��نواره نیز آمده است:
تهیهکنندگان حقیقی و حقوقی میتوانند هر تعداد
فیلمیرا که مایل باشند به دبیرخانه جشنواره ارائه
دهند و ضروری است با مراجعه به سایت جشنواره
مراحل ثبتنام خود را تکمیل و اطالعات فیلم را به
همراه عکس در پرتال جشنواره ثبت کنند .تاریخ
تولید فیلمهای بخشهای مسابقه نباید قبل از سال
 ۱۳۹۶باشد.

انتظار میرود .شاید به همین خاطر هم بود که در
زمان اعالم خبر رفتن او از مرکز هنرهای نمایشی
ارشاد بسیاری از اهالی تئاتر به حمایت از این مدیر
آرام و بیدردسر پرداختند و احتماال همین کارنامه
کمحاشیه باعث شود گزینه مطلوبی از دید مدیران
محافظهکار فعلی وزارت ارشاد باشد.

■■محمداحسانی

محمد احس��انی فارغالتحصیل دکترا در رش��ته
مبانی حقوق اسالمی عمده تجربیات مدیریتی خود
را در تلویزیون س��پری کرده است .مدیر شبکه یک،
مدیرگروه اجتماعی شبکه  ،3مدیرکل طرح و برنامه
معاونت س��یما ،معاون فرهنگی سازمان فرهنگی-
هنری ش��هرداری ،مدیرکل مطالعات و برنامهریزی
راهبردی س��ازمان از جمله مس��ؤولیتهای وی در
صداوسیما است که در کفه ترازو نسبت به مسؤولیت
س��ینمایی او به عن��وان معاون ارزش��یابی و نظارت
سازمان سینمایی سنگینی میکند .این تجربه وی نیز
در دوران ریاست حجتاهلل ایوبی رقم خورد که پس
از روی کار آمدن علیعسگری از این سازمان رفت و
به مدیریت شبکه نسیم در صداوسیما منصوب شد.
برجستهترین تجربه احسانی نیز در این سمت رقم
خورد .شبکه نسیم به واسطه «سرگرمیمحور» بودن
توانست خیلی زود با برنامههایی چون «خندوانه» و
«دورهمی» به عنوان یکی از پربازدیدترین شبکههای
تلویزیون مطرح ش��ود اما این رویک��رد مورد انتقاد
بس��یاری از جامعهشناس��ان و اهالی رس��انه است.
احسانی برای بیشتر دیده شدن این شبکه «اصالت
س��رگرمی» را در آن مورد توجه قرار داد .اتفاقی که
باعث شده برنامههای بسیاری به صرف سرگرمکننده
ب��ودن و آوردن لبخن��د به لب مخاط��ب به عنوان
برنامههای برجسته این شبکه مورد توجه قرار گیرند.
حضور احسانی در مقام مدیریت سازمان سینمایی
میتواند رویکرد او را در تلویزیون به س��ینما منتقل
کند .اصالت فیلمهای سرگرمیمحور و طنز که عمدتا
از فروش باالیی برخوردارند و مدیران همواره از اثرات
سوء این فیلمها و زائل کردن ذائقه مخاطب غافلند.
اتفاقی که این روزها بس��یاری از دردمندان فرهنگ
را آزار داده و تش��دید آن در دوره بع��د س��ینمای
دغدغهمند و جدی را تهدید خواهد کرد.
■■حسینانتظامی

حسین انتظامی با مدرک فوقلیسانس مهندسی
ش��یمی و دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه
عالی دفاع ملی وابس��ته به س��تاد نیروهای مسلح
متولد  1346اس��ت که در  27س��الگی به عنوان
مديري��ت اداره كل مطبوع��ات داخلي نخس��تین
تجربه مدیریت فرهنگی کالن خ��ود را رقم زد .از
او به عنوان یکی از مهمترین گزینههای ریاس��ت

سازمان سینمایی یاد میشود .در کارنامه پروپیمان
انتظامی س��متهایی نظیر مديرمسؤولی روزنامه
جامجم ،عضویت در هيات منصفه دادگاه مطبوعات،
مشاورت دبير و سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي،
مديرمس��ؤولی روزنامه همش��هري ،معاونت امور
مطبوعاتي و اطالعرس��اني وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي و اخیرا نیز قائممقامی وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی که همگی در دو حوزه امنیتی و مطبوعات
است دیده میش��ود .تقریبا هیچ! قانعکنندهترین
پاسخ برای پرسش از کارنامه فعالیتهای سینمایی
انتظامی است .حضور انتظامی به عنوان کسی که
هیچ سابقه س��ینمایی ندارد ،میتواند بزرگترین
چال��ش پیشروی وزارت ارش��اد باش��د .ف��ارغ از
اینک��ه جهتگیری انتظامی به عنوان ش��خصیتی
سیاستورز در بدنه وزارت فرهنگ به چه سمت و
سویی است ،از همین حاال میتوان پیشبینی کرد
ناتوانی او در مدیریت سینمایی کشور ثبات نسبی
که به واس��طه حضور حیدریان پدی��د آمده بود را
تغییر خواهد داد و به همین دلیل سینما میتواند به
بالیای دوچندانی نسبت به امروز دچار شود .نداشتن
تجربه و تخصص س��ینمایی اما تنها چالش حضور
انتظامی نیست ،بلکه تجربه حضور وی در معاونت
مطبوعاتی نیز ثابت کرده است نگاه سیاستزده او
در عرصه فرهنگی و رسانهای نیز غلبه دارد.
■■فردای بعد از انتصاب

اکنون که سینما با چالشهای متفاوتی روبهرو
است و مسائلی چون چرخه معیوب صنعت سینما،
روند رو به رش��د فیلمه��ای رئال و بازنمایی تیره و
ت��ار از جامعه ایرانی و نبود خالقیت و فانتزی آن را
تهدید میکند ،باید دید وزارت ارشاد چه تصمیمی
برای هدایت سکان سینمایی کشور خواهد داشت.
مرکز بررس��یهای اس��تراتژیک ریاستجمهوری
خود در گزارش��ی معترف بود جامعه ایرانی از نگاه
سینماگران در سال گذش��ته جامعهای «درهم»،
«بینظم»« ،در آس��تانه اضمحالل» است و در آن
«تضاد طبقاتی» به بیانی سطحی ارائه شدهاست؛
جامعهای که هیچ نشانهای از «گذشته افتخارآمیز»
ندارد« ،زمان حال» در آن به حالت تعلیق درآمده
است و «آتیه روش��نی» در خالل فیلمها برای آن
ترسیم نمیشود .به عبارت دیگر« ،حبل المتینی»
که درباره آن وفاق جمعی وجود داش��ته باشد ارائه
نمیش��ود و در نتیجه وضعیت تیره و مبهم است
و مقصدی در افق قابل مشاهده نیست .بدون شک
انتخاب هر یک از این گزینهها به عنوان رئیس آینده
سازمان سینمایی میتواند سیاستهای این سازمان
را دچار تحول کند و اثر ویژهای بر س��ینمای ایران
داشته باشد.

واکنش نویسنده کتاب «آن بیستوسه نفر» به ادعای رئیسیان

مگر وقتی مستند ما را ساختید ،اجازه گرفتید؟

واکنش نویسنده کتاب «آن بیستوسه
نفر» به ادعای علیرضا رئیسیان،
کارگردان س��ینمای ای��ران در ارتباط با مالکیت
حقوق��ی این اث��ر واکنش نش��ان داد .به گزارش
«وط��ن امروز» ،چند وقتی اس��ت خبر س��اخت
فیلم سینمایی « ۲۳نفر» به
کارگردان��ی مهدی جعفری
از س��وی س��ازمان هنری-
رس��انهای اوج منتش��ر شده
اس��ت؛ خبری که بالفاصله
با ادع��ای عجی��ب علیرضا
رئیسیان همراه شد و این کارگردان سینما خود
را مالک س��وژه معرفی کرد .مدیر روابط عمومی
س��ازمان اوج در پاس��خ به این مدعا ،توضیحات
مبس��وطی ارائه ک��رد .حال نویس��نده و روایتگر
داس��تان «آن بیستوس��ه نف��ر» یعن��ی احمد
یوس��فزاده در واکنش ب��ه صحبتهای علیرضا
رئیسیان یادداشتی منتشر کرده است .وی متن
خود را با بیت «پیراهنی که آید از او بوی یوسفم/
ترس��م برادران غیورش قبا کنند» آغاز کرده و در
بخشی از یادداشت خود آورده است« :هرگز فکر
نمیکردیم بعد از  ۳۰س��ال که از آزاد شدنمان
میگ��ذرد هنوز اس��یریم و اختیارم��ان به جای
عراقیها ،دس��ت دیگری اس��ت و فقط او اس��ت

که باید تش��خیص بدهد فیلم خاطرات ما را چه
کسی میتواند بس��ازد!» وی در بخش دیگری از
یادداشت خود آورده است« :من حقوقدان نیستم
ولی اینقدر حالیم هس��ت که پخش تصویر هیچ
آدم زندهای نمیتواند در انحصار آدم زنده دیگری
باش��د ،مگر اینک��ه صاحب
تصوی��ر ،ق��راردادی چرب و
دندانگیر بس��ته باشد و حق
و حقوق��ی هم بابتش گرفته
باشد که الحمدهلل ما تاکنون
آقای رئیسیان را نه دیدهایم
و ن��ه میشناس��یم و نه اص��والً ق��راردادی برای
واگذاری حق تصویر بس��تهایم .خودشان در سال
 ۸۵مستندی برای تلویزیون ساختهاند و بیاجازه
ما پخ��ش کردهاند و پولش را ه��م به تنهایی از
صداوسیما گرفتهاند و خوردهاند .نوش جانشان!
دوست نادیده ،جناب آقای علیرضا رئیسیان! از
راه دور کرمان صورت ماهتان را میبوسم و استدعا
دارم ما را وارد دعواهای صنفی خودتان که یحتمل
بر سر پول است نکنید ،به ما تهمت سوژهفروشی
نزنید و به ق��ول رضا مثقالی قیمت هم رویمان
نگذارید که الحمدهلل هنوز با این مقوالت بیگانهایم.
اص ً
ال بیخیال این نمد و کاله احتمالی آن بشوید.
خیر ببینید».

آیین رونمایی از مستند داستانی «یک ربع
به ی��ازده» به نویس��ندگی و کارگردانی حامد
حبیبی که روایتی از عاشقانههای جانباز شهید
منوچهر مدق و همسرش فرشته ملکی است،
با حضور خانواده شهید در مرکز همایشهای
بینالمللی موزه انقالب اسالمی و دفاعمقدس
برگزار ش��د .به گزارش تسنیم ،حامد حبیبی
در این مراس��م گف��ت« :یک ربع ب��ه یازده»
محصول درد و رنجهای بزرگ بانویی است که
به احترامش اینجا ایس��تادهام .واگویههایی که
خیلی از ما نشنیدهایم .خیلیها به من گفتند
چرا در حوزه دفاعمقدس فیلم ساختی؟ به خدا
این فیلم تجاری نیست و بابت ساختش ریالی
از ارگان��ی دریافت نک��ردم .کار دلی بود و همه
عزیزان دلی به این ساحت نزدیک شدند« .یک
ربع به یازده» میخواست به ما بگوید منوچهر
و همه س��رداران جنگ پدران این آب و خاک
هس��تند« .یک رب��ع به ی��ازده» محصول درد
و رنج این قش��ر از جامعه است که نمونههای
مجسمش در جلسه حضور دارند .جانبازی که
روی ویلچر نشسته و از پشت در فیلم را تماشا
کرد و حتی به خودش اجازه نداد داخل سالن
بیاید و در دید عموم قرار بگیرد .کارگردان فیلم
«ی��ک ربع به یازده» گفت :صدای گریه حضار
محترم س��الن را هنگام پخش فیلم ش��نیدم.
یک شب اشک و احساس و عاطفه خودمان را
گذاشتیم کنار شبهای بیشمار و ناتمامی که
این بزرگان صبح کردند .فرشته ملکی (همسر
شهید منوچهر مدق) نیز در سخنانی اظهار کرد:
سختپوس��تترین موجودات ،همسران شهدا
هستند .چون هر مصیبتی سر ما بیاید ،باز هم
ش��کر میکنیم .امشب وقتی این فیلم را دیدم
و سرفههای منوچهر را شنیدم ،احساس کردم
خیلی خس��تهام .کاش میش��د دعا کرد برای
اینکه من هم بروم ،چون خستهام از اینکه بدون
منوچهر زندگی کنم .ما سختپوستیم و در اوج
گریهها سعی میکنیم بخندیم .در این مراسم
همسران شهیدان رمضان ،پازوکی ،معصومی،
کرم��ی و جانبازان دفاعمقدس و مدافعان حرم
و جمعی از هنرمندان و بازیگران و کارگردانان
و اهالی تئاتر و سینما و نویسندگان و ...حضور
داشتند.
کتاب

«به سفارش مادرم»
در راه کتابفروشیها

کتاب «به س��فارش مادرم»
مجموع ه روایتهایی از عراق
در ایام اربعین ،به قلم احسان
حسینینس��ب و ب��ه همت
بهنش��ر منتشر میش��ود .به
گزارش «وطنامروز» ،این کتاب مجموع ه 23
روایت از مشاهدات نویسنده از سفر اربعین در
عراق نوشته شده است .نویسنده در این کتاب
ب��ا مخاطب قرار دادن مادر خود ،مش��اهدات
خود را از دیدار با پیادهروندگان این مسیر ثبت
کرده اس��ت .در این کتاب که مدیریت هنری
آن را وهب رامزی به عهده دارد ،مجموعهای از
تصاویر مستند از دریچه دوربین وهب رامزی،
روحاهلل خس��روی ،عبدالمجید قوامی و شهره
بهرامی از س��فر پیادهروی اربعین نیز منتشر
شده است« .به سفارش مادرم» به قلم احسان
حسینینس��ب و به کوشش بهنش��ر در تیراژ
 2هزار نسخه منتشر میشود و از روز دوشنبه
در کتابفروشیها در دسترس عالقهمندان به
کتاب خواهد بود.
تئاتر

«سهراه یاسر»
در مسیر پیادهروی اربعین

نمایش «س��هراه یاس��ر» با
موض��وع پی��ادهروی اربعین
روی صحن��ه م��یرود .ب��ه
گ��زارش تس��نیم ،نمای��ش
«س��هراه یاس��ر» داس��تان
شاهین است که تصمیم گرفته است همانند
هر س��ال در مراسم پیادهروی اربعین شرکت
کند ،با این تفاوت که امسال قرار است رفیقش
کیان که بیش��تر اهل سفرهای تفریحی است
او را همراهی کند .نمایش با عنوان کارگردان
«بنیهاشم» روی صحنه میرود .این نمایش
بی��ش از  40بازیگ��ر دارد و عالقهمن��دان
میتوانند برای رزرو بلیت به س��امانه 3ry.ir
مراجع��ه کنند .این نمایش قرار اس��ت از 24
ت��ا  27مهرماه  97در  2نوبت و س��اعتهای
 16و  19در س��الن س��وره حوزه هنری روی
صحنه برود.

