فرهنگ و هنر

دوشنبه  25تیر 1397

تجسمی

انتصاب دبیران جوان در جشنواره
هنر مقاومت

مسعود نجابتی ،دبیرکل پنجمین جشنواره
هنر مقاوم��ت ط��ی احکامی جداگان��ه دبیر
بخشهای «نقاشی دیجیتال»« ،تصویرسازی»
و «پوس��تر و تبلیغات ش��هری» این جشنواره
را منص��وب کرد .ب��ه گ��زارش «وطنامروز»،
مس��عود نجابتی دبیرکل این جشنواره ،حسن
روحاالمین ،سیدمحمدرضا میری و محمدرضا
دوس��تمحمدی را به ترتیب به عنوان دبیران
بخشه��ای «نقاش��ی دیجیتال»« ،پوس��تر و
تبلیغات ش��هری» و «تصویرسازی» منصوب
ک��رد .انتصاب این چهرههای ج��وان به عنوان
دبیران جش��نواره هنر مقاومت اتفاقاتی تازه و
ساختارشکنانه بود که برای نخستینبار در این
دوره به وقوع پیوسته است .پنجمین جشنواره
هنر مقاومت ،توس��ط گروه هنرهای تجسمی
بنی��اد فرهنگ��ی روای��ت فت��ح در  ۱۰بخش
«عکس»« ،تصویرسازی»« ،نقاشی دیجیتال»،
«پوستر و تبلیغات شهری»« ،طراحی صنعتی»،
«پرچ��م و کتیب��ه»« ،کارت��ون و کاریکاتور»،
«تایپوگرافی»« ،گرافی��ک متحرک» و بخش
ویژه «علمی ـ پژوهشی» دیماه سال جاری در
تهران برگزار خواهد شد.
مستند

آثار راهیافته به دومین جشنواره
تلویزیونی مستند اعالم شد

دبیرخانه جشنواره تلویزیونی
مستند اس��امی آثار راهیافته
ب��ه دومی��ن دوره جش��نواره
تلویزیونی مستند را اعالم کرد.
به گزارش «وطن امروز» ،بعد
از پایان مهلت ثبتنام و ارسال اثر ،هیات انتخاب
جش��نواره از میان بیش از  300اثر رس��یده به
دبیرخانه آن جشنواره 67 ،مستند را در  3بخش
رقابتی کوتاه ،نیمهبلند و بلند انتخاب کرد .در این
دوره جشنواره که از شنبه  30تیرماه  1397آغاز
میشود  37مستند در بخش کوتاه 19 ،مستند
در بخش نیمهبلند و  11مستند در بخش بلند
با هم به رقابت میپردازند .این دوره جش��نواره
تا چهارشنبه  28ش��هریورماه ادامه داشته و در
مهرماه  1397طی مراسم اختتامیه از برگزیدگان
داوری و مردمی تقدیر به عمل میآید .ضبط آیتم
کارگردانهای این دوره در استودیوی جشنواره به
پایان رسیده و بینندگان شبکه مستند میتوانند
از شنبه  30تیرماه س��اعت  21ضمن مشاهده
آثار در انتخاب مردمی این جش��نواره ش��رکت
کنند« .بازگشت»« ،میکلآنژ افغانستان»« ،نویز
سفید»« ،همشهری جنگ»« ،شکوه زاگرس»،
«اینجا زندگی»« ،س��فر به طبیع��ت»« ،برفی
که بود»« ،زبان مادری»« ،نبرد بیس��تونهم» و
«بومرنگ» عنوان برخی مستندهایی است که در
دوره دوم این جشنواره حضور دارند.
سینمایجهان

منتقدان «مأموریت غیرممکن»
جدید را پسندیدند

با اک��ران فیل��م جدی��د تام
ک��روز از مجموعه «ماموریت
غیرممکن» منتقدان نسبت
ب��ه این فیل��م نظ��ر دادند و
در مجم��وع آن را تحس��ین
کردن��د .به گ��زارش مهر ب��ه نق��ل از هالیوود
ریپورتر ،نقدهایی که تاکنون از فیل م «ماموریت
غیرممکن :فالآوت» منتشر شده بیشتر مثبت
بوده و منتقدان بیش��تر از سکانسهای اکشن
فیلم تعریف کردهاند .این شش��مین قس��مت
«ماموریت غیرممکن» اس��ت و در آن تام کروز
بار دیگر نقش ش��خصیت اتان هانت از سازمان
اطالعات��ی آیاماف را ایفا میکند .او در پاریس
و لندن ماموران س��ازمان تروریستی سندیکا را
دنبال میکند و تحت تعقیب آنها قرار میگیرد.
این فیلم کریستوفر مککوآری را پس از موفقیت
باکسآفیس��ی و انتق��ادی فیلم س��ال ۲۰۱۵
«ماموریت غیرممکن :ملت سرکش» دوباره روی
صندلی کارگردانینشانده است و از بازیگرانش
میتوان به ربکا فرگوس��ن ،هنری کویل و ونسا
کربی اش��اره کرد .تا اینج��ا منتقدان میگویند
ماموریت موفقیتآمیز بوده است .با وجود اینکه
تاد مککارتی منتقد هالیوود ریپورتر گفت خط
داس��تانی فیلم «غیرقابل رمزگشایی» است ،در
عین حال نوشت که اکشن فیلم به تنهایی باعث
شد فیلم تبدیل به یک «منظره سریع در حال
حرکت» شود که «به شیوهای خارقالعاده به جلو
حرک��ت میکند ».دیگر مجلهها مثل فوربز هم
این فیلم را به عنوان تزئین روی کیکی توصیف
کردند که شاید بتوان آن را بهترین نسخه اکشن
در تاریخ مدرن سینما خواند .نمایش این فیلم از
 ۱۲جوالی در پاریس شروع شده است.

گروه فرهنگ و هنر« :به وقت جام» عنوان مجموعه
مستندهایی است که در ایام جامجهانی روی آنتن
ش��بکه  3رفت و روز گذش��ته با پایان یافتن این
ماراتن بزرگ به کار خود پایان داد .مستندهایی که
با جامجهانی و تیمهای ش��رکتکننده در آن کار
داشت اما نه وجه فوتبالی آنها ،بلکه این مجموعه
مستند در هر قس��مت خود به یکی از کشورهای
حاضر در جامجهانی میپرداخت و تاریخچه ،آداب
و رسوم زندگی و رویکرد سیاسی آن کشور را مورد
بررسی قرار میداد .پخش این مستند همزمان با
بازی این کشورها باعث میشد مخاطبانی که نگاه
حداقلی و کلی به تاریخ و سیاست داشتند ،به بهانه
فوتبال از اطالعات جدید و جالبی بهرهمند شوند
که در ایام عادی سال ممکن بود اقبال چندانی به
آن نداشته باشند.
■■ثریا؛ از آموزشوپرورش تا جامجهانی

به وقت جام اثری درخشان و با ایدهای جذاب
از س��وی اعضای تی��م برنامه تلویزیون��ی ثریا بود
که بعد از مش��کالتی که بهواس��طه فشار دولت بر
صداوس��یما در زمینه پخش ای��ن برنامه به وجود
آمد ،تصمیم گرفتند تمرکز خود را بر مستندسازی
معطوف کنند .مستندهایی که همواره با سوژههای
متف��اوت و بدیع خود موجس��از بودهاند و به دلیل
همین پرمخاطببودنشان هم در بعضی از موارد
درگیر حاش��یههایی هم میش��دند .مستندهای
ثری��ا در موضوعات متفاوتی وارد ش��دهاند که در
وجوهی مانند «کاربردی ب��ودن»« ،بهروز بودن»
و «ابهام فراوان در شفافسازی» مشترک هستند.
موضوعاتی که طیف وس��یعی از موضوعات مانند
پشت پردههای صنعت خودروسازی در پسابرجام،
کش��ورهای همسایه نظیر

ظرفیتهای تجاری در
عراق ،عمان ،روس��یه و ،...بررسی وضعیت مناطق
زلزلهزده ،چالشهای گردشگری در ایران ،بررسی
عملکرد مدارس غیرانتفاعی و ...را شامل میشود.
■■روایت�ی واقع�ی و غیرکاریکات�وری از دیگر
کشورها

مس��تند «به وق��ت جام» به عن��وان تازهترین
فعالی��ت ای��ن گ��روه ،از جمله کارهای مس��تند
نیمهبلند اس��ت که زمان تقریب��یاش بین  ۲۰تا
 ۳۰دقیق��ه اس��ت .مس��تند ترکیبی از آرش��یو و
نریشن اس��ت که در برخی موارد با کارشناسان یا
افرادی که در آن کش��ور زیست کردهاند گفتوگو
میشود .سیدحس��ن موسویفرد ،مدیر تولید این
پروژه درباره ایده شکلگیری این کار اظهار داشت:
دوستان رس��انه ملی دغدغه داش��تند در آستانه
ج��ام جهانی ،کاری متفاوت تولید ش��ود که برای
مخاط��ب جالب و غیرتکراری باش��د .در مجموعه
تیم تولید درباره ایدههایی که میشد استفاده کرد
بحث کردیم و به این نتیجه رس��یدیم که میشود
ناگفتههایی از فرهنگ ،اقتصاد ،سیاس��ت و سبک
زندگی کشورهایی که به جامجهانی آمدهاند ،بیان
کرد .انصافاً نکات جالبی هم درباره این کش��ورها
وج��ود دارد که کمت��ر دیده ش��ده و جامجهانی
فرص��ت خوبی بود ک��ه به آن پرداخته ش��ود .در
این روزها بیش��تر توجهها به تلویزیون جلب شده
و برنامه بخوبی دیده میش��ود .او همچنین درباره
رویکرد این مس��تند در معرفی کش��ورهای دیگر
گفت :ش��ما زمانی که درباره ایران در رسانههای
دنیا مطالعه میکنید ،میبینید عمده کس��انی که
کتاب «همسایه سدر و همسفر
ادبیات
رود» روای��ت زمان��ه و زندگ��ی
محمدرضا س��نگری در تاالر مهر ح��وزه هنری
تهران رونمایی ش��د .به گزارش «وط��ن امروز»،
غالمعلی حدادعادل ،رئیس فرهنگس��تان زبان و
ادب فارسی یکی از حاضران در این مراسم بود که
در سخنانی در ارتباط با شخصیت دکتر سنگری
اینگونه توضیح داد« :وقتی نام س��نگری در میان
نیروهای انقالبی شنیده میشود نخستینتصویر
ما از او عاش��ورایی بودن ایشان است ،یعنی بیش
از ه��ر کلمه و مفهوم دیگری س��نگری خود را با
التزام به عاش��ورا شناس��انده و انقالب اسالمی در
نظر او احیای عاش��ورا در دوران ما است .سنگری
ب��ا آثار خود این پیام را داده اس��ت که همانگونه
که در زیارت عاش��ورا از اصحاب امام حس��ین(ع)
یاد میشود او نیز جزو آنهاست ،زیرا اصحاب امام
حسین(ع) تنها  72تن نبودند ،بلکه یاران ایشان
ادامهدار هس��تند .در روزگار ما از انقالبیون و بچه
رزمندهها ،جانبازان و اسرا و افرادی که پای انقالب
ایس��تادهاند همه در خط و مسیر شهادتطلبانه
امام حسین(ع) کار میکنند».
■■سنگری هرگز در برابر هیاهوها مرعوب نشد

به گفته وی،این نخس��تینتصویر از زندگی
دکتر س��نگری اس��ت اما تصویر دیگ��ری که در
ذهنها میماند استاد بودن او در دانشگاه است؛ آن
هم استادی تمامعیار .او یک معلم باسابقه و باتجربه
اس��ت که در انواع سطوح تدریس داشته و چهره
س��وم کارشناس��ی و مدیریت انقالبی او در درگاه
حساس��ی مثل آموزشوپرورش است .حدادعادل
در ادامه با اشاره به فعالیتهای سنگری در حوزه
آموزشوپرورش اظهار کرد« :سنگری عمر خود را
در آموزشوپرورش صرف کتابهای درسی کرد،
هر چند دانش��گاهیها به کار در آموزشوپرورش
رغبتی ندارند اما اندک هس��تند کس��انی که کار
در آموزشوپرورش را به کار در دانش��گاه ترجیح
میدهند و یکی از آنها دکتر محمدرضا س��نگری
اس��ت که قدر مدرسه را میداند» .او ضمن اشاره
به اینکه هیچ آیندهای برای ایران قابل تصور نیست
مگر اینکه سنگ بنایش در آموزشوپرورش نهاده

وطن امروز
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شرکت  2میلیون نفر در رأیگیری
جایز ه «باروت خیس»

گزارش «وطن امروز» از مستند به وقت جام
و روی غیرفوتبالی تیمهای حاضر در جام جهانی

به وقت جام
به کام حقیقت!

به کش��ور ما میآیند ،از تصویر کام ً
ال کاریکاتوری
و غیرواقعیای میگویند که از ایران در دنیا وجود
دارد ،کش��وری خش��ک که گاهی حتی در فضای
جنگ با عراق اش��تباه گرفته میش��ود .این اتفاق
نتیجه عملکرد رس��انهها در معرفی ایران اس��ت.
همین تصویرسازی کاریکاتوری که برای کشور ما
وجود دارد ،به صورت دیگری برای دیگر کش��ورها
هم هس��ت ،ب��ه عنوان مث��ال تصویری ک��ه ما از
انگلیس ،کره ،ژاپن و ...در رسانههایمان داریم ،به
همان اندازه غیرواقعیاند ،یعنی یا خیلی بد هستند
یا خوبند .از همین رو چنین فضاس��ازیهایی در
کش��ور ما هم وج��ود دارد ،در حال��ی که تصویر
درست ،تصویر واقعی است که بر اساس آن از نقاط
مثبت هر کش��وری در مواردی مثل اقتصاد ،نظم،
فرهنگسازی و ...بهره ببریم و از وجوه منفی آنها نیز
عبرت بگیریم .اما در رسانههای ما به این تفاوتها
کمتر پرداخته شده است .اتفاقاً فوتبال هم همیشه
چیزی فراتر از یک ورزش بوده و حتی رسانههایی
که به صورت تخصصی ،فوتبال را دنبال میکنند،
در گزارشه��ای ورزش��ی به مس��ائل اجتماعی و
اقتصادی کشورهای درگیر فوتبال میپردازند ،آنها
هم میدانند که بیان تفاوتها برای بیننده جالب
اس��ت .وی با بیان اینکه امکان تولید مستند برای
همه کش��ورها وجود نداش��ته و فشار باالی تولید
موجب شد تیم سازنده تا آخرین لحظه مشغول به
کار باشد ،بیان داشت :بهخاطر اینکه تعداد تیمهای
حاضر در مرحله گروهی جامجهانی باالست ،امکان
ساخت مس��تند برای همه تیمها وجود نداشت و
کنداکتور ش��بکه چنین اج��ازهای را نمیداد که
بتوانیم این تعداد مستند را بسازیم .ما برای حدود
یکس��وم از تیمهای حاضر در جامجهانی مستند
ساختهایم .نگاهمان هم این بود که برخی از تیمها
در هم��ان مرحله گروهی حذف میش��وند و نگاه
مردم هم بیش��تر به تیمهایی است که به مرحله
حذفی میآیند .موسویفرد درباره اهمیت سیاست

در این مستندها هم گفت :قطعا در به وقت جام در
کنار مسائل فرهنگی و اقتصادی ،مسائل سیاسی
را هم مورد توجه داش��تیم و نسبتشان با ایران را
هم در نظر گرفتیم .این موضوع مهمی اس��ت که
بسیاری از مخاطبان ما در جریان نسبت سیاسی
این کشورها با ایران نیستند .در مواجهه با مسائل
دیگر نی��ز تالشمان این بود از مواردی اس��تفاده
کنیم که به درد مخاطب ایرانی بخورد و فقط صرفا
جذاب نباشد .همچنین برخی تجربههای موفق در
سایر کش��ورها میتواند برای کشور ما مفید باشد
و برخ��ی تجربههای منفی نیز در تاریخ ،اقتصاد و
فرهنگ کشورها میتواند برای ما درسهای خوبی
داشته باشد.

ت ج�ام و پر ش�دن خأله�ای بزرگ
■■ب�ه وق� 
تلویزیون

پخ��ش به وقت جام از تلویزی��ون و به تبع آن
دیده ش��دن این مس��تند واکنشهای مختلفی را
برانگیخت .برخی بهواس��طه تسویهحس��ابهای
سیاس��ی با این مس��تند ،تمام وجوه برجسته آن
را نادیده گرفته و در فضای مجازی نس��بت به آن
مواضع تند گرفتند .اما در مقابل بسیاری از فعاالن
فضای مجازی و کارشناس��ان رسانه به تمجید از
این مستند پرداختند ،چرا که اهمیت این مستند
آگاهیبخ��ش در اوج برنامههای س��رگرمیمحور
جامجهانی بر کس��ی با هر موضع فکری پوشیده
نیست .نادر طالبزاده با تمجید از مستند و با بیان
اینک��ه محدودیت زمان و مش��کل مالی از جمله
موانع بزرگ این گروه بوده است ،پیرامون به وقت
جام اظهار داش��ت« :این مس��تند از نوع کارهایی
اس��ت که تا به حال گروه برنامهسازی ثریا انجام
داده و با توجه به پرترههای خارجی و کار قبلیشان
که به اردویی علمی -دانش��گاهی در روسیه رفته
بودند ،مش��خص اس��ت که آنها در حال پر کردن
خألیی هستند که در س��ازمان صداوسیما وجود
دارد .وی افزود« :آن قسمتی که در اسپانیا بودند را

کتاب «همسایه سدر و همسفر رود» رونمایی شد

سنگری ،تندیس ادب درس و ادب نفس

قرایی :دکتر سنگری یکی از نظریهپردازان ادبیات انقالب اسالمی است

ش��ود ،گفت« :س��نگری هرگز در برابر هیاهوها
مرعوب نش��د و خط و ارادتش ب��ه امام و رهبری
تغییر نکرد ،چرا که او دارای ش��خصیتی سالم و
محبوب اس��ت .سنگری هرگز دنیاطلبی نکرد .او
تنها به تحقیق پرداخت و م��ورد احترام همگان
است.او همت کرد آن هم در روزگاری که بسیاری
از روشنفکران راغب نیستند ادبیات انقالب اسالمی
را بپذیرند .ایشان با اعتماد به نفس ادبیات انقالب
را به کتابهای درسی و تعلیم و تربیت وارد کرد
و در هر محفلی که نامی از انقالب دارد سخنرانی
کرد،مقاله نوشت و کتاب تالیف کرد».

■■سنگری از نظریهپردازان ادبیات انقالب اسالمی
است

در ادامه این مراسم ،حسین قرایی ،نویسنده
ای��ن کتاب با بی��ان اینکه من کتاب��م را به مادر
ش��هید حاجیهخانم منهی تقدیم کردهام،گفت:
او ب��رای خود فع��ال فرهنگی اس��ت و هر وقت
انرژی کم میآورم به س��خنانش گوش میکنم.
وی بخشهای��ی از کتاب را خواند و گفت :دکتر
س��نگری یکی از نظریهپ��ردازان ادبیات انقالب
اسالمی است که برخی نمیخواهند او را در این
حوزه ببینند ،هر چند آقای سنگری چندوجهی
است .وی در پایان سخنان خود گفت :از مطالبی
که طی این دو س��ال به دس��تم رسیده یادنامه
دوجلدی برای ایش��ان تدوی��ن خواهم کرد .من
اج��ازه نمیدهم هنرمندان ادب��ی عرصه انقالب

معرفی نش��وند .باید در کنار کاری که میکنیم
انتقاد کنیم نه اینکه وقتی کاری نمیکنیم فقط
به انتقاد بپردازیم .من کتابم را از س��وی مؤسسه
انتشاراتی ش��هید کاظمی منتشر کردم ،چرا که
دوس��ت داشتم امضای شهید حججی پای کارم
باش��د .حتی اگر  100شماره از این کتاب را هم
منتش��ر کنم باز آن را به شهید کاظمی خواهم
سپرد.
■■سنگری تندیس ادب درس و ادب نفس است

علیرضا کمری ،پژوهش��گر و نویسنده تاریخ
ش��فاهی یکی دیگر از سخنرانان این مراسم بود
که در س��خنانی با اش��اره به اهمی��ت پرداختن
به تاریخ ش��فاهی گفت 2 :فای��ده در کار تاریخ
شفاهی زمانی که به متن تبدیل میشود ،اتفاق
میافتد .یکی تولید متن اس��ت ،مانند اثری که
ب��ه عنوان کتاب قرار اس��ت رونمایی ش��ود و به
عنوان اثری مس��تقل خواندنی است و امیدوارم
آقای قرایی این کار را ادامه دهد و تعداد عناوین
آن از  100مجلد هم عب��ور کند .دیگری تولید
داده و مواد برای مطالعات بعدی است .مجموعه
خاطرات پدیدآورندگان ادبیات انقالب اسالمی به
مثابه دس��تمایههای اولیه به کار میآید .کمری
همچنین درباره کتاب «همسایه سدر و همسفر
رود» اظهار کرد :کتاب «همسایه سدر و همسفر
رود» کتاب��ی با خصوصیات آثار اخالقی اس��ت.
دکتر س��نگری تندیس و مجسمه ادب درس و

خیلی دوست داشتم و معتقدم کار خوب ،مثبت و
نویی است .بویژه اینکه این گروه خأل برنامهسازی
در تلویزیون را بخوبی شناس��ایی کرده و میداند
چه جاهایی را در رس��انه پوشش ندادیم و به بهانه
فوتبال به سمت آنها رفته است».
■■شبهروشنفکران علیه به وقتجام

البت��ه این مس��تند در فضای مج��ازی هم با
بازتابهای مختلفی روبهرو شد که بخش عمدهای
از آنها ش��امل واکنشهای تند و تخریبی کاربران
حام��ی جریانهای غربگرا به محتوای ارائه ش��ده
در این مس��تند در ارتباط با کش��ورهای مختلف
ب��ود .خ��ط تخریبی که ی��ک س��ر آن در فضای
مج��ازی و س��ر دیگر ب��ه رس��انههای زنجیرهای
جریان شبهروشنفکری در داخل کشور میرسید.
مصطفی عیوضی از جمله کاربران توئیتر در ارتباط
با این خط تخریبی نوشت« :خط مشترک تخریب
برنامهه��ای به وقت ج��ام و روایت مردم نش��ون
میده که جوونه��ای تازهنفس صداوس��یما کار
سختی پیش رو خواهند داشت!» زهرا چخماقی،
از اهالی رس��انه نیز درباره این مس��تند در توئیتر
نوش��ت« :از مس��تندهاى پربار به وقت جام كارى
از بروبچهه��اى ثريا در دل برنام��ه  ٢٠١٨بگير تا
مستند خوشساخت و ش��جاعانهاى مثل آنچه از
حاج حس��ين یکتا ميان مردم در بازار تجریش و
گفتوگو با بازارىها پخش ش��د ،جاى خدا قوت
داره به مديريت ش��بكه  ٣رسانه ملى» .یکی دیگر
از کاربران با اش��اره به محتوای این مستند نوشت:
«به وقت جام از آن مس��تندهای دیدنی است که
به ما ثاب��ت میکند خارج از ای��ران ،حلوا خیرات
نمیکنند .دیدنش خالی از لطف نیست .»...کاربر
دیگ��ری نیز با تقدیر از تصمیم مدیران ش��بکه 3
برای نمایش این مجموعه مس��تند نوش��ت« :این
مستند بدون تخریب وجهه مردم کشورهای جهان
و نگاه ضدمردمی ،توانسته روایتی متفاوت از تاریخ
کشورها و ملتها ارائه دهد».
ادب نفس هس��تند .سالهاس��ت که در خدمت
ایش��ان مراوداتی داریم و نشده است که در کنار
ایش��ان بنش��ینم و نکتهای نیاموزم .آموزههای
قرآنی و اهل بیت(ع) با جان ایشان عجین است.

■■ارزشه�ای انقلاب را ب�ا تاری�خ ش�فاهی
بازشناسیکنیم

محمدرضا س��نگری هم در پایان این مراسم
ضمن تش��کر از حس��ین قرایی اظهار داش��ت:
«قرایی پیش از اینکه با من به س��خن بنش��یند
تم��ام آثار مرا خوانده بود ،هر چند در حوزههای
گوناگون ورود دارم و آثارم بسیارند اما او تمامش
را خوانده بود» .سنگری در ادامه سخنان خود به
نام کتاب هم اش��اره کرد و توضیح داد :اگر امروز
در جنوب کشور باشید گرمای آفتاب به  76درجه
میرس��د و اگر در سایه باشید  53درجه خواهد
بود و اگر روی آس��فالت ق��دم بزنید زیر پایتان
«پرنیان آید همی» ،یعنی آسفالتها نرم شده و
پا در آن فرو میرود و حتی خودروهایی که یک
ساعت زیر آفتاب مانده باشند چرخهایشان در
آسفالت فرومیرود .در همین سرزمین ،درختی
وجود دارد که در برابر این هوای داغ تاب میآورد
و همیش��ه سبز است،سبز و سایهگستر و معطر
و به آن درخت عش��ق میورزند .ظاهرا ً نام زینب
از مفهوم این درخت برمیخیزد ،یعنی هر آنچه
سبز ،سایهگستر و معطر است و این درخت این
خصوصیات را دارد و در برابر جریانهای سخت
و دش��وار میایستد .درخت سدر هم نشان است
برای کس��انی که قرار اس��ت چتری روی س��ر
دیگران بگسترانند .من خواستم کد و نشانی راه را
بدهم تا بگویم خانه دوست کجاست ،چرا که رود
نماد حرکت است و سکوت در رسیدن؛ رود وقتی
به دریا میرس��د خاموش میشود و خصوصیت
بزرگ رود این است که مانع نمیشناسد .ما باید
همس��ایه سرسبزی باش��یم و هیچ چیز ما را از
حرکت باز ندارد .ما راه س��ختی پیش رو داریم،
ای��ن همه به انکار ایس��تادهاند و این همه به این
و آن کار ایس��تادهاند اما بای��د ارزشهای خود را
بازشناسیم و بخشی از این تالش و تکاپو همین
تاریخ شفاهی است.

نشست خبری جشنواره جایزه بینالمللی
«ب��اروت خیس» در النه جاسوس��ی س��ابق
آمریکا برگزار ش��د .به گ��زارش «وطنامروز»،
حجتاالس�لام محراب��ی ،رئی��س ش��ورای
سیاستگذاری این جایزه بینالمللی در ارتباط
با ویژگی این جایزه در سال جاری گفت :امسال
تالش کردیم جش��نواره را نسبت به سال قبل
متفاوتتر برگزار کنیم ،رأیگیری جشنواره در
دورههای قبل عمدت��اً در فضای مجازی انجام
میشد و افرادی از کشورهای دیگر هم ممکن
بود در رأیگیری ش��رکت کنند؛ در این دوره
تصمیم گرفتیم جش��نواره را از مرزهای ایران
خ��ارج و آن را بینالمللی برگزار کنیم .در این
دوره «دونال��د ترامپ» رئیسجمه��ور ایاالت
متحده آمریکا« ،بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر
رژی��م جعلی صهیونیس��تی و «نیکی هیلی»
س��فیر ایاالت متحده آمریکا در س��ازمان ملل
متحد به عنوان  3چهره منفور کاندیدا ش��دند
و تا امروز  8کشور دنیا در رأیگیری جشنواره
مش��ارکت کردهاند .تا به امروز باالی  2میلیون
نف��ر در رأیگیری ش��رکت کردهان��د که این
برای چنین جش��نوارهای رأی بس��یار خوبی
اس��ت ،این جش��نواره فقط ح��دود  400هزار
رأی دانشآموزی داش��ت که ب��رای ما خیلی
مهم است .میکائیل دیانی ،دبیر ستاد مردمی
جشنواره جایزه بینالمللی «باروت خیس» نیز
در ادامه این نشس��ت خبری گف��ت :ما از 22
بهمن سال گذشته رأیگیری را برای نامزدهای
این جشنواره آغاز کردهایم و در همان روز اول
بیش از  200هزار نفر به نامزدهای جش��نواره
رأی دادند .انشاءاهلل در مراسم اختتامیه کمیته
حقوقی جش��نواره فعال خواهد شد تا بتوانیم
موضوع شکایت از چهرههای منفور و مستکبر
را در دادگاهه��ای بینالملل��ی پیگیری کنیم.
تالش داریم از چهرههای فرهنگی و هنری که
در حوزه استکبارستیزی کار کردهاند همچون
آقای��ان نادر طال��بزاده ،ش��جاعیطباطبایی،
قرهباغی ،طالبی و سیروس مقدم تقدیر کنیم.
اختتامیه جشنواره  25تیرماه در سالن اجالس
سران برگزار خواهد شد و در این مراسم از سفرا
و مسؤوالن مختلف دعوت شده است .همزمان
این مراسم در فلسطین هم برگزار میشود.
تلویزیون

« ۱۸۰درجه» ادامه نخواهد داشت

برنام��ه تلویزیون��ی «۱۸۰
درج��ه» ک��ه ب��ا رویكردی
متفاوت از شبكه افق پخش
میش��د بع��د از تغیی��رات
مدیریتی ادامه نخواهد داشت.
به گزارش صبا ،برنام��ه « ۱۸۰درجه» که در
قالب یک مجله تلویزیونی با ساختاری جدید
و ب��ا برگزاری مناظرههای فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی از شبکه «افق» در  2فصل
پخش ش��د ،فص��ل جدیدی نخواهد داش��ت.
س��یدمرتضی فاطمی ،تهیهکننده این برنامه
درباره تولید و پخ��ش فصل جدید این برنامه
گفت :برنام��ه « ۱۸۰درجه» برنامه موفقی بود
ولی با توجه به تغیی��رات جدید مدیریتی که
در ش��بکه افق اتفاق افتاد ترجیح میدهم این
برنامه فصل جدید نداشته باشد و برنامهای برای
ساخت فصل جدید آن ندارم.

تازهترین خبرها از فصل دوم
«بچه مهندس»

نویس��نده س��ریال «بچ��ه
مهندس» گفت :در فاز جدید
سریال «بچه مهندس» جواد
جوادی همچنان دنبال مادر
و پدرش میگ��ردد و ما هم
این موض��وع را پررنگتر ک��رده و در ادامه به
آسیبهای اجتماعی دهه  ۸۰پرداخته و توسط
آنها قص��ه را حادثهخیزتر کردی��م .به گزارش
فارس« ،حسن وارسته» سرپرست نویسندگان
و نویس��نده فاز دوم س��ریال «بچه مهندس»
در ارتب��اط با تازهترین خبرها از فصل دوم این
س��ریال تلویزیونی گفت :ح��دود  70درصد از
متنها و  7قس��مت بازنویسی شده است .او با
اش��اره به تغییراتی که قصه در فصل  2خواهد
داش��ت ،گفت :در فاز جدید جوادی همچنان
دنب��ال مادر و پدرش میگردد و این موضوع را
پررنگتر کرده و به آسیبهای اجتماعی دهه
 80پرداخته و توسط آنها قصه را حادثهخیزتر
کردیم .همچنین برای جواد که در نوجوانی قرار
دارد،مخاطراتیازطریقبزهکاریهایاجتماعی
وارد قصه کردیم .تعدادی شخصیتهای جذاب
را وارد قصه و سعی کردیم تا ضدقهرمانی را هم
به قصه وارد کنیم.

