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تلویزیون

هنگام بیداری یا پایتخت 6
کدام زودتر ساخته میشود؟

تهیهکننده س��ریالهای س��یروس مقدم
میگوی��د چند کار را به ص��ورت موازی پیش
میبریم ک��ه طرح «پایتخت ،»۶یک س��ریال
ماورای��ی و مجموعه «هنگام بی��داری» از آن
جمله اس��ت .به گ��زارش مهر ،اله��ام غفوری
تهیهکننده سریال «پایتخت» درباره پروژههایی
که در دس��ت طرح و برنامهری��زی دارد ،بیان
ک��رد :ما چندین پ��روژه و طرح داریم که همه
را ب��ه صورت موازی پی��ش میبریم ولی برای
راهاندازی کارهای جدید باید ش��رایط مالی را
بس��نجم .اولویت من فراهم شدن بودجه مالی
است و البته فیلمنامه این پروژهها باید به شکلی
منسجم پیش رود تا ببینیم در نهایت کدام یک
برای ساخت قطعی میش��ود .هماکنون روی
«پایتخت  »۶س��یروس مق��دم فکر میکنیم،
یک س��ریال ماورایی در دس��ت نگارش است
که س��عید نعمتاهلل فیلمنامه آن را مینویسد
و فیلمنامه پروژه «هنگام بیداری» نیز در حال
نگارش است .به گفته وی« ،هنگام بیداری» که
کارگردانی آن با سیروس مقدم خواهد بود پروژه
س��نگینی است و باید متن آماده شود تا بتوان
درباره آن تصمیم گرف��ت .وی در پایان گفت:
همه ای��ن پروژهها را به ص��ورت موازی پیش
میبریم تا در نهایت اولویتبندی و زمانبندی
کنی��م و ب��رای تولی��د یکی از آنه��ا به نتیجه
مشخصبرسیم.
خبر

روایتی هنری از زندگی
امام موسی صدر رونمایی شد

روایتی هنری از زندگی امام
موس��ی صدر تح��ت عنوان
«مردی برای همیشه» که به
قلم شهرام کرمی نوشته شده
در خبرگزاری فارس رونمایی
شد .به گزارش فارس ،در این مراسم سیدصادق
رضای��ی مدیر حوزه هنری ک��ودک و نوجوان،
منوچهراکبرلو،عبدالحسیندولتآبادی،مهدی
فرخیان مترجم و مس��ؤول بخش پژوهش��ی
موسسه امام موسی صدر و نویسنده اثر حضور
داش��تند .در این نشست ضمن رونمایی از این
اثر ،بر جنبههای مثبت و برجسته آن تاکید شد.
رضایی نیز در سخنانی بر اهمیت تولید چنین
آثاری تاکید و از مس��ؤوالن موسسه پژوهشی
امام موسی صدر درخواست کرد با توجه به نگاه
هنری ،آثاری در ش��اخههای ادبی و هنری نیز
تولید کنند .این کتاب حاوی نمایشنامههایی
اس��ت که براس��اس زندگی امام موسی صدر
نوشت ه ش��ده و از مرحله تولد تا ربوده شدن را
در  7صحنه در بردارد .اذان برای موس��ی ،یک
شاخه گل برای پروین ،روزگار صور ،نخستین
ش��هید ،گفتوگو با س��نگ ،آزادی را باور کن
و مردی برای همیش��ه عن��وان  7صحنه این
نمایشنامه هستند .این کتاب در  75صفحه و
توسط انتشارات سوره مهر حوزه هنری منتشر
شده است.
سینمایجهان

پلیس آهنی برمیگردد

ادام��ه فیلم «پلی��س آهنی»
س��اخته میش��ود و نی��ل
بلومکمپ برای کارگردانی آن
انتخاب شده است .به گزارش
مه��ر به نق��ل از ورایتی ،نیل
بلومکمپ کارگردان«منطقه  »۹قرار است روی
صندلی کارگردانی یک فیل��م دیگر از «پلیس
آهنی» بنش��یند .کمپانی مت��رو گلدوین مایر
قصد دارد فیلم «پلیس آهن��ی بر میگردد» را
 ۴س��ال پس از آنکه با همکاری سونی بازسازی
«پلیس آهنی» را انجام داد ،بسازد .فیلم قبلی را
ژوزه پادیال ،کارگردان برزیلی کارگردانی کرد و
جوئل کینامان بازیگر سوئدی -آمریکایی نقش
شخصیت اصلی را بازی کرده بود و گری اولدمن،
مایکل کیتون ،ساموئل الجکسون ،ابی کورنیش
و جکی ارلهیلی دیگر بازیگران فیلم بودند .نیل
بلومکمپ که قرار است فیلم جدید را کارگردانی
کند کارگردان ،نویسنده ،تهیهکننده و انیماتور
کانادایی – آفریقایجنوبی است .سبک فیلمهای
وی بیش��تر به روش حمل دوربین روی دست
و حاوی تصاویر کامپیوتری کامال واقعی اس��ت.
از جمله فیلمهای مشهور وی که به این سبک
ساخته شده ،فیلم «منطقه  »۹است .فیلم اصلی
«پلیس آهنی» س��اخته پل ورهوفن در س��ال
 ۱۹۸۷ساخته شد و پیتر والر در نقش اصلی آن
ظاهر شده بود .این فیلم  ۵۰میلیون دالر فروش
کرد و جایزه اس��کار را برای بهترین تدوین صدا
دریافت و  ۲نامزدی نیز کس��ب کرد که تدوین
فیلم و میکس صدا را شامل میشد.

وطن امروز

شعر

محس�ن ش�همیرزادی :بی��ش از یک دهه اس��ت
غولهای رسانهای دنیا همچون فیسبوک ،گوگل،
وال��ت دیزنی ،آم��ازون ،کمپانی وارنر و ...بخش��ی
از فعالیته��ای خود را به صنع��ت تولید و توزیع
سریالهای تلویزیونی معطوف کردهاند؛ صنعتی که
این روزها نسبت به گذشته در اوج خود قرار گرفته
و بسیاری از اوقات گوی سبقت را از آثار سینمایی
هالیوود نیز ربوده است .اهمیت یافتن سریالسازی
باعث شده جایزه اس��کار سریالهای تلویزیونی یا
همان جایزه «امی» نیز از اهمیت زیادی برخوردار
باشد .در این دوره از جایزه امی  2غول سریالسازی
جهان یعنی نتفلیکس و اچبیاو (متعلق به کمپانی
فیلمسازی برادران وارنر) در نامزدی جوایز پیشتاز
ش��دند و اقبال بیش��تری در این زمینه به دس��ت
آوردند .در امی  2018برای نخستینبار نتفلیکس
توانست در تعداد نامزدهای جایزه از اچبیاو سبقت
بگیرد و با  112نامزدی در مقایسه با  108نامزدی
پیش��تاز این دوره باش��د .این در حالی اس��ت که
س��ریالهای ش��بکه اچبیاو همچون «بازی تاج و
تخت» و «وستورلد» بیش از آثار نتفلیکس نامزد
جوایز امی شدهاند.

کاظمی اشعار شاعران نسل دوم
انقالب را بررسی میکند

نامزدهای جایزه اسکار تلویزیونی
امی  2018معرفی شدند

نبرد
فانتزیها

■■بازی تاج و تخت در نبرد سریالها

در می��ان نامزده��ای جایزه امی ،س��ریال بازی
ت��اج و تخت توانس��ت در حض��ور قدرتمندانه خود
نام��زد  22جایزه ش��ود و پس از آن وس��ت ورد که
آن هم از محصوالت اچبیاو اس��ت ،ب��ا  21نامزدی
در ردیف بعدی قرار گرفته اس��ت .در بخش بهترین
س��ریال درام «آمریکاییها»« ،تاج»« ،سرگذش��ت
ندیمه»« ،ب��ازی تاج و تخت»« ،این ما هس��تیم»،
«وس��ت ورد» و «چیزه��ای عجیبتر» ب��ه عنوان
نامزدهای این بخش معرفی شدند .همچنین در بخش
بهترین سریال کمدی «آتالنتا»« ،بلکیش»« ،بری»،
«زیاد ذوقزده نشو»« ،خانم اشمیت شکستناپذیر»،
« »GLOWو «خانم میسل فوقالعاده» نامزدهای
این بخش را تشکیل میدهند .بهترین سریال کوتاه
یا فیلم تلویزیونی نیز به یکی از فیلمهای «قتل جیانی
ورس��اچه :داس��تان جنایتی آمریکایی»« ،بیخدا»،
«نابغه :پیکاسو»« ،پاتریک ملرز» و «بیگانه» تعلق
خواه��د گرفت .از میان مردانی که در س��ریالهای
درام ایف��ای نقش کردند ،اس��ترلینگ کیبراون در
س��ریال «این ما هس��تیم» ،اد هریس در «وس��ت
ورد» ،متیو ریس در «آمریکاییها» ،جفری رایت در
«وستورلد» ،جیس��ون بیتمن در «اوزارک» و میلو
ونتیمیگال در «این ما هستیم» به عنوان نامزدهای
بهتری��ن بازیگ��ر مرد س��ریال درام معرفی ش��دند.
نامزدهای بازیگر مرد مکمل در این ژانر نیز عبارتند از:
نیکالی کاستر والدو در «بازی تاج و تخت»،مندی
پاتینکین در «هوملند» ،پیتر دینکلیج در «بازی تاج
و تخت» ،مت اس��میت در «ت��اج» ،دیوید هاربر در
جش��ن مدیران تولید سینما با
سینما
تقدیر از چند فعال باس��ابقه این
عرصه و تاکید بر اینکه جشنهای اینچنینی نیاز
اس��ت و مدیران تولید باید به بیکاران سینما هم
توجه کنند ،برگزار شد .به گزارش «وطنامروز»،
جش��ن مدی��ران تولید س��ینما به دبی��ری علی
قائممقامی و با تقدیر از یوس��ف صمدزاده ،سعید
س��عدی ،ناصر مقدس ،عباس درخشنده ،وحید
مش��ایخی ،عبداهلل ش��هباززاده و طاهر امانی به
عنوان جمعی از فعاالن این حوزه در هتل انقالب
تهران برگزار شد .در این مراسم که چند شخصیت
غیرهن��ری از جمله نمایندگان مجلس ش��ورای
اسالمی هم حضور داشتند ،سیروس الوند هنگامی
که ب��رای اهدای لوح تقدیر یوس��ف صمدزاده به
جای��گاه آمد ،با ابراز خوش��حالی از حضور در این
مراسم خطاب به مدیران تولید سینما گفت :شما

گزارش همایش دخت��ران انق�لاب ،عصر
پنجش��نبه  ۲۱تی��ر  97با حضور
جمعی از خانوادههای شهدا ،از جمله خانواده شهیدان
مصطفی احمدیروشن ،محس��ن حججی ،ابراهیم
هادی ،محمدحس��ین حدادیان و با حضور تعدادی
از بانوان محجبه مس��لمان غیرایرانی با س��خنرانی
علیاکبر رائفیپور توسط قرارگاه «آمرین به معروف
صراط» در حسینیه شهید همت تهران برگزار شد .به
گزارش «وطن امروز» ،علیاکبر رائفیپور ،پژوهشگر و
تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در این همایش
ب��ا بیان اینکه عفاف و حیا فقط در پوش��ش خالصه
نمیش��ود ،گف��ت :عفاف جهات مختلف��ی از جمله
عفت در گفتار و رفتار را هم ش��امل میشود اما گاه
مشاهده میشود افرادی باحجاب هستند اما حرکات
و سکناتشان باعث میشود نگاه جنسی به آنها شود.
پوشش بسیار مهم اس��ت آنقدر که زمانی که آدم و
حوا ترک اولی کردند خداوند لیاقت داش��تن پوشش
را از آنها گرفت .زنان برای انتخاب نوع پوشش باید به
این پرسش پاسخ دهند که میخواهند چگونه دیده
ش��وند :آیا صرفا زن بودن و جنس��یت را برای هویت
خود انتخاب کردهاند؟ در حالی که اسالم نمیخواهد
به زن نگاه صرفا جنس��ی وجود داشته باشد .برخی
جوانان به دلیل وجود دختران ارزانقیمت که براحتی
در دسترس هستند ،تعهد ازدواج را انتخاب نمیکنند
و ب��ه آن تن نمیدهند .او با بی��ان اینکه برخی افراد
آهنپرس��ت شدهاند ،گفت :دخترانی که همه هویت
خود را جنس��ی معرفی میکنند در نهایت  20تا 30
س��ال میتوانند در عرصه تنوعطلبی مردان خریدار
داشته باش��ند .رابطههای غربی اغلب به ازدواج ختم
نمیشود و غربیها میخواهند این اتفاق را در ایران
هم گس��ترش دهند .در اسالم ازدواج باید به صورت
علنی اعالم ش��ود و در تشریع عموم احکام دینی نیز
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«چیزهای عجیبتر» و جوزف فینس در «سرگذشت
ندیمه» .همچنین کلر فوی در «تاج» ،تاتیانا ماسالنی
در «یتی��م س��یاه» ،الیزابت ماس در «سرگذش��ت
ندیم��ه» ،ایوان راش��ل وود در «وس��ت ورد» ،کری
راسل در «آمریکاییها» و ساندرا او در «کشتن ایو»
به عنوان نامزده��ای بهترین بازیگر زن درام معرفی
شدند .نامزدهای بهترین بازیگر زن مکمل در سریال
درام هم از این قرار اس��ت :لنا هیدی در «بازی تاج و
تخت» ،میلی بابی براون در «چیزهای عجیبتر» ،آن
دود در «سرگذش��ت ندیمه» ،ایوون استراوسکی در
«سرگذشت ندیمه» ،الکسیس بلیدل در «سرگذشت
ندیمه» ،تاندی نیوتون در «وستورلد» ،ونسا کربی
در «ت��اج» .از س��وی دیگر در می��ان بازیگران مرد
سریالهای کمدی ،آنتونی اندرسون در «بلکیش»،
تد دانسون در «جایی خوب» ،لری دیویس در «زیاد
ذوقزده نش��و» ،دونال��د گالور در «آتالنتا» ،ویلیام
اچمیس��ی در «بیش��رم» و بیل هیدر در «بری» به
عنوان نامزدهای این بخش معرفی شدند .نامزدهای
بازیگران زن در فیلمهای کمدی نیز عبارتند از :پامال
آدالن در «چیزهایی بهتر» ،لیلی تاملین در «گریس
و فرانکی» ،آلیسون جنی در «مام» ،راشل برازنان در
«خانم میس��ل فوقالعاده» و تراس��ی الیس راس در
«بلکیش».

■■همه جهان ،وستورلد!

رشد روزافزون صنعت سریالسازی موجب شده

است بسیاری از شرکتهای بزرگ رسانهای بخشی
از کس��ب و کار خود را در این حوزه سرمایهگذاری
کنند .صنعت سریالس��ازی بازار بسیار وسیعتری
از آثار س��ینمایی را به خود اختصاص داده است و
به واسطه تعداد قس��متهای باالی خود میتواند
مدت زمان بیش��تری در بازار حضور داشته باشد.
این اتفاق زمانی اهمیت مییابد که آثار تلویزیونی
برای تولی��د در چندین فصل -و چندین س��ال-
برنامهریزی میشوند و از این رو سود بیشتری عاید
ت اقتصادی
تهیهکنندگان آن میشود .فارغ از اهمی 
این مقوله ،سریالها به واسطه حضور بلندمدت در
کنار مخاطب و همزادپنداری بیننده با کاراکترها،
ظرفیت اثرگذاری بسیار باالیی را با خود به همراه
دارند .پر بیراه نیست اگر گفته شود گسترش سبک
زندگی آمریکایی بیش از هر چیزی مدیون سینمای
آمریکا و حاال هم سریالهای تلویزیونی آمریکایی
اس��ت .مختصات خاص س��ریالهای آمریکایی-
اروپایی موجب ش��ده مخاطبان بسیاری از سراسر
جهان داشته باشند .ایرانیها نیز از مخاطبان جهانی
مس��تثنا نبوده و ردههای س��نی پایین در کشور
م��ا اقبال عجیبی به این آثار پی��دا کردهاند که در
غفلت صداوسیما و شبکههای خانگی از تولید آثار
پرقوت ،بهروزترین سریالهای تلویزیونی در جهان
براحتی در دس��ترس و مورد اس��تفاده قشر جوان
قرار میگیرد.

حجتاالسالم ابوترابیفر د در جشن مدیران تولید سینما:

سینمای ایران بعد از انقالب اسالمی درخشید
همانند نخ سینما هستید و
در ش��رایطی که ای��ن روزها
سینما فقط در دست حدود
 ۱۵نفر است باید شرایطی را
فراهم کنید تا همکارانی که
بیکار هس��تند نیز در سینما
کار کنند .در ادامه احمد مازنی ،رئیس کمیسیون
فرهنگی مجلس که برای اهدای لوح تقدیر ناصر
مقدس حاضر شده بود ،در سخنانی کوتاه با اشاره
به اینکه سینماگران میتوانند در فضای مجازی
تاثیرگذار باشند ،بیان کرد :به دنبال این هستیم
تا ش��رایط برای اجرایی ش��دن قانون صنفی هنر

فراهم ش��ود چون نبود این
قانون مشکالتی را ایجاد کرده
اس��ت .همچنی��ن مصطفی
کواکبیان ،نماینده مجلس هم
ک��ه از جمله حاضران در این
مراسم بود ،در سخنانی گفت:
مدیران تولید باید به این مس��اله توجه کنند که
جایگاه بسیار مهمی در سینما دارند و باید دست
به دست هم دهند تا انحصار را در سینما بشکنند
و ما هم در مجلس پشتس��ر ش��ما خواهیم بود،
چون در سینما باید اختالسها و رقمهای نجومی
نش��ان داده شود .در پایان برای اهدای لوح تقدیر

با حضور جمعی از خانوادههای شهدا در حسینیه شهید همت تهران برگزار شد

گردهمایی پرشور دختران انقالب

خواهر مسیح علینژاد :مردم ما سالهاست که رقص چمرانگونه میانه میدان دارند!

طرف زن گرفته شده است .این پژوهشگر با بیان اینکه
در فمینیسم رادیکال از مادر شدن نیز نهی شده است،
گفت :برخی تنه��ا زن را اقتصادی میبینند و ارزش
آن را ب��ا میزان دیه میس��نجند ،در حالی که میزان
دیه مرد به دلیل آس��یب اقتص��ادی حذف وی برای
یک خانواده بیشتر تعیین شده است .غربی که زن را
برهنه میخواهد ،مرد پوشیدهتر را بانزاکتتر میداند.
رائفیپور با بیان اینکه اسالم زن را خانهنشین نخواسته
است ،گفت :اس�لام زنان را از فعالیت اجتماعی منع
نک��رده و حجاب را در واقع به ضرر مردان برای حفظ
زن تشریع کرده است .نخستینباری که انگلیسیها
پای زنان را ب��ه فعالیت اقتصادی باز کردند با عنوان
کارگرهای ارزانقیمت بود .تحلیلگر مسائل اجتماعی
با اش��اره به برخی اشتباهات در الگوسازی برای زنان
گفت :نش��ان دادن زنان موفق در داشتن تحصیالت
باالتر ،راننده تریلی و مش��اغل س��خت ،راه اشتباهی
است که ما رفتهایم ،در حالی که کار و وظیفه اصلی
زن ،آدم ساختن اس��ت .شال و روسری نماد حجاب
اس��ت و روی چوب ک��ردن آن در واقع هدف گرفتن

حجاب و اصول است .رائفیپور با بیان اینکه افزایش
س��ن ازدواج برای جامع��ه خطرناک اس��ت ،گفت:
مسؤوالن ما متاسفانه کمکاری کردهاند و تسهیالت
ازدواج آس��ان را برای جوانان فراهم نکردهاند .مردان
وظیفه کوتاه کردن نگاه را دارند و حتی اگر زن حجاب
را رعای��ت نکند ،باید به وظیفه خود عمل کنند ،زیرا
اگر اعتیاد به نگاه جنسی در مرد ایجاد شود ،هرگز از
زندگی زناشویی خود راضی نخواهد شد و به آرامش
نمیرسد .بس��یاری از جوانان ما امکان ازدواج ندارند
و جامعه ،خانواده و مس��ؤوالن آنها را درک نمیکنند
اما در عین حال در معرض موقعیتهای تحریکآمیز
جنسی در جامعه قرار میگیرند و به مشکالت روحی
گرفتار میش��وند .بحران جنسی در جامعه به وجود
آمده اس��ت اما ما در اس�لام بحران جنسی نداریم و
راههای برونرفتی برای بحران در نظر گرفته ش��ده
است .وی با اشاره به حضور خانواده مسیح علینژاد در
این همایش بیان داشت :از فرزندان حضرت یعقوب
هم تنها  2پسر خوب بودند .کمتر کسی حاضر است
کاری که این خان��واده امروز انجام دادند ،انجام دهد.

■■در «ابله» نمانیم

هم��ه ای��ن اتفاق��ات در حال��ی رخ میدهد که
برخالف سریالسازهای ایرانی که از نبود ایده قصه
و فیلمنامه گالی��ه دارند و خود را با تولید هجویات
سرشار از کنایههای مبتذل جنسی سرگرم کردهاند،
غرب سالهاس��ت س��ریال و صنعت س��رگرمی را
بستری برای تصویریس��ازی فلسفه خود انتخاب
کرده است .سریال الست از مهمترین آثاری بود که
دهها جلد پیرامون آرای فلسفی این سریال نگاشته
ش��د و پس از آن نیز هم��واره این صنعت به عنوان
روشی برای ترویج و آموزش عمومی فلسفه زندگی
غرب��ی مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت و برای آن
نمونههای بس��یاری میتوان نام برد؛ اتفاقی که این
روزها جای خالی آن در تلویزیون و ش��بکه خانگی
ایران احساس میشود و هنوز فیلمسازان با گالیه از
نبود قصه و ایده ،گیشه را از آثار مبتذل پر کردهاند و
هنوز دغدغهای در این زمینه در میان بخش عمدهای
از فیلمسازان و خالقان آثار نمایشی ایرانی به وجود
نیامده اس��ت .پیوند فلس��فه و سینما و همهفهمی
مس��ائل عمیق در کنار تخیل ب��اال و جذابیتهای
دراماتیک حلقه مفقوده این روزهای صنعت سریال
و س��ینمای ایران است که فیلمسازان به بهانههای
مختلف از روی دوش خود آن را رها کردهاند و کمتر
تالشی در جهت تولید آثار عامهپسند و در عین حال
آموزشی و عمیق به چشم میخورد.
طاه��ر امانی که در فیلم «س��رو زیر آب» حضور
داشت ،محمدحسس��ن ابوترابیفرد ،امام جمعه
موقت تهران در سخنانی گفت :سینمای ایران بعد
از انقالب اسالمی بویژه با فیلمهای دفاع مقدسی
درخش��ید و محتوای این آثار ارزشمند هنری از
دفاعمقدس سرچشمه میگرفت .شهدای عالیقدر
شخصیتهای متفاوتی داشتند که در فیلمهای
دفاعمق��دس دی��ده ش��دند و همین نکت��ه آثار
دفاعمقدسی ما را با فیلمهای هالیوودی که درباره
جنگ ساخته شده متفاوت میکند .وی افزود :دنیا
به این فکر است که فیلمهای خوبی را درباره فرار
از زندانها در طول جنگ بس��ازد و نشان دهد اما
اسرای ایرانی فرار نمیکردند .مهران رجبی ،پوران
درخشنده ،علی دهکردی ،محمدرضا باهنر ،بهروز
افخمی و رس��ول صدرعاملی از دیگر حاضران در
این مراسم بودند.
امیدوارم پ��اداش این کار را از خداوند و اهل بیت(ع)
بگیرند .در بخش دیگری از این مراسم ،خواهر مسیح
علین��ژاد با بیان اینکه نوه ارش��د یک مرد انقالبی و
غیرتمند از ش��مال کشور هستم ،گفت :خانواده من
محکم و اس��توار در امتداد راه ش��هیدان ایستادهاند.
اینجا ایران اسالمی است ،کشوری که تنها پرچمدار
حفظ حجاب فاطمی در جهان است و ما پیرو مکتبی
هستیم که زن را اکثرالخیر نامیده است .ما پیرو دین
و مذهبی هستیم که امام حاضرمان(عج) الگوی خود
را حضرت زهرا(س) میداند .خواهر مسیح علینژاد
گف��ت :ما وارثان حجاب و حیای حضرت زهراییم و
من به نمایندگی از خانواده کوچک و انقالبی علینژاد
میگویم که خط قرم��ز ما حفظ آرمانهای بزرگ
نظام جمهوری اسالمی ایران از جمله حراست از مقام
والیت اهل بیت(ع) ،پاسداری از حریم والیت فقیه،
احیا و تداوم حیا و حجاب اس��ت .چنانچه هر کسی
حتی جگرگوشهمان ،حتی پاره تنمان ،قدم و قلمی
بر خط قرمزهای مردم مسلمان ایران بگذارد ،ما هم
همانند ش��ما مردم در برابرش ایستادهایم و تا آخر
میایستیم .علینژاد خطاب به مقام معظم رهبری
گفت :عرض ش��رمندگی آقا ،ع��رض خضوع آقا ،ما
آنچه باید انجام دهی��م انجام میدهیم .ما هم جان
ناقابلی داریم که در دست گرفته و در راه انقالب فدا
خواهیم کرد ،برای ما دعا کن .عرض شرمس��اری به
زنان باحجاب و مردان غیور س��رزمینم دارم؛ ما هم
 40سال در این کشور در کنار شما زندگی کردیم و
با هم ایستادگی کردیم و تا تکمیل آرمانهای انقالب
اسالمی باز هم مبارزه خواهیم کرد .کسی چه میداند
معنای این خواهرانهها را؟ چگونه کسانی در کنار ما
فریاد دلسوزی س��ر میدهند و میگویند برقص تا
برقصیم! مردم ما سالهاست رقص چمرانگونه میانه
میدان دارند! پس بتاز تا بتازیم!

محمدکاظم کاظمی پس از  3س��ال وقفه
دوباره تالیف کتاب بررسی اشعار شاعران نسل
دوم انق�لاب را آغ��از کرد .به گ��زارش فارس،
محمدکاظ��م کاظمی ،از ش��اعران و محققان
کشورمان درباره تازهترین تالیفات خود اظهار
داش��ت« :روزنه»« ،شعر پارسی» و «مرقع صد
رنگ» بتازگی تجدید چاپ شدهاند .وی در ادامه
با تاکید بر اینکه ویرایش کتاب «شعر پارسی»
به نحوی بوده که تقریبا برابر با یک کتاب چاپ
اول است ،گفت :بازنگری مفصلی در این کتاب
صورتگرفته و موارد بس��یاری ب��ه آن افزوده
شده اس��ت ،از این رو شباهت بسیاری با یک
کتاب تازه منتشر شده دارد .کاظمی در بخش
دیگری از سخنانش به  2کتاب در دست تالیف
هم اش��اره کرد و بیان داشت :کتاب «نقدی بر
مجموعه اشعار شاعران نسل دوم انقالب» را در
دست تالیف دارم ،نام قطعی برای کتاب انتخاب
نکردهام اما این اثر به شاعران نسل دوم انقالب
اختصاص دارد و آثار آنها را بررسی کردهام .وی
گفت که  3سال است این کتاب را شروع کرده
اما مدتی به تعویق افتاده ولی اخیرا تالیف آن را
آغاز کرده اس��ت .کاظمی به دیگر کتاب خود
هم اشاره و تصریح کرد :گزیدهای از رباعیهای
بیدل دهلوی را احتماال با همین نام از س��وی
انتش��ارات سپیده باروان منتش��ر خواهم کرد.
نیمی از کار انجام شده و احتماال هر دو کتاب تا
پایان سال وارد بازار کتاب میشوند.

نکوداشت ابوطالب مظفری در اوج

مراسم نکوداشت سید ابوطالب
مظفری ،ش��اعر افغانس��تانی
مقیم ایران برگزار میش��ود.
به گزارش ایسنا ،این مراسم
روز دوشنبه  ۲۵تیرماه ساعت
 ۱۷در نخلس��تان سازمان هنری -رسانهای اوج
برگزار میشود؛ س��ازمان هنری -رسانهای اوج
در خیابان طالقانی ،خیابان مظفر ش��مالی واقع
است .سیدابوطالب مظفری ،متولد سال ۱۳۴۴
خورشیدی ،شاعر افغانستانی است .او در شهر
مشهد زندگی میکند و یکی از بنیانگذاران مرکز
فرهنگی « ُدر دری» در ایران اس��ت .از آثار این
شاعر میتوان به مجموع ه شعرهای «دور پرویز
و فرهادهای عاشق»« ،آخرین نسل» (مجموعه
خاطرات دوران جهاد)« ،تصحیح دیوان س��عید
بلخ» و دفتری از گزیده ادبیات معاصر (نیستان)
اشاره کرد.
ادبیات

آکادمی جایگزین نوبل
دست به کار شد

آکادم��ی جدید که قصد دارد
به جای نوبل ادبیات در سال
 ۲۰۱۸یک برنده معرفی کند،
اس��امی نامزدهای این رقابت
را اع�لام کرد و از کتابخوانها
خواست به منتخب خود رای دهند .به گزارش
مهر به نقل از سایت جایزه ،آکادمی جدیدی که
قصد اهدای یک جایزه ادبی بینالمللی را در سال
 ۲۰۱۸ب��ه جای جایزه ادبی نوبل دارد با معرفی
اسامی  ۴۷نویسنده از سراسر جهان ،این رقابت
را کلید زد .در حالی که اس��امی نویسندگان در
فهرستی اعالم شده ،از مخاطبان خواسته شده
به یکی از نویسندگان این فهرست رای بدهند.
گفته ش��ده این آکادم��ی از س��وی کتابداران
سوئدی تشکیل ش��ده و زمان رایگیری تا ۱۴
آگوس��ت تعیین ش��ده اس��ت .از میان این آرا،
اسامی  ۳نویسنده که بیشترین رای را آوردهاند
برای انتخاب به گروه داوری ارجاع میش��ود که
متشکل از گروهی متخصص است .یک نویسنده
نی��ز به رای کتاب��داران به این فهرس��ت اضافه
میشود .از میان این  ۴نفر ،اسم برنده این جایزه
 ۱۴اکتبر در برنامهای رس��می اعالم میشود و
جایزه دهم دسامبر  ۲۰۱۸به برنده اهدا خواهد
ش��د .این آکادمی جدید اعالم کرده س��ازمانی
غیرانتقاعی ،غیرسیاسی و از نظر مالی مستقل
است و در همان چارچوب زمانی آکادمی سوئد و
 ۵کمیته دیگر آن فعالیت میکند .این جایزه به
اثر یا نویسندهای که به انسانیت در جهان توجه
دارد اهدا میش��ود و برنده میتواند از هر نقطه
جهان باش��د ،به شرط اینکه  ۲اثر ادبی تا کنون
منتش��ر کرده باش��د و یکی از آنها در  ۱۰سال
اخیر منتشر شده باشد .بحث اعطای این جایزه
زمانی مطرح شد که این دوره از جایزه نوبل در
پی جنجالهای رسوایی جنسی همسر یکی از
اعضای آکادمی و رویدادهای متعاقب آن لغو شد
و گروهی از چهرههای برجسته فرهنگی سوئد
تصمیم گرفتند در غیاب نوبل ادبیات ،در حرکتی
اعتراضی ،جایزهای جایگزین آن برپا کنند.

