فرهنگ و هنر

سهشنبه  26تیر 1397

نوشت افزار

ممانعت از ورود نوشتافزار ایرانی
به برخی مدارس!

عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس شورای
اس�لامی از ممانعت ورود نوشتافزار اسالمی-
ایرانی به برخی مدارس خبر داد و گفت :تالش
داریم امس��ال مش��کالت اینچنینی را حل و
ش��رایط ورود این کاالها به مدارس را تسهیل
کنیم .به گزارش تسنیم ،نصراهلل پژمانفر ،عضو
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با
اشاره به اقدامات انجامشده در سالهای گذشته
از س��وی مجلس در ارتباط با رفع مش��کالت
مربوط به نوشتافزارهای اسالمی -ایرانی گفت:
مجلس تالش کرده در س��الهای گذش��ته با
بررسی مش��کالت تولیدکنندگان نوشتافزار
اس�لامی -ایرانی ،ش��رایط کار برای این دسته
از تولیدکنندگان را تس��هیل کند .پژمانفر با
اشاره به فرصتهایی که در این حوزه در حال
از دست رفتن اس��ت ،به کمکاریها در برخی
نهادهای مرتبط بوی��ژه وزارت آموزشوپرورش
اش��اره و تصریح کرد :وزارت آموزشوپرورش از
نظر قانونی موظف اس��ت نسبت به حمایت از
کاالی ایرانی از ظرفیت خودش اس��تفاده کند.
متأسفانه تعللهایی میان برخی مدارس نسبت
به ورود نوش��تافزار اسالمی -ایرانی و استفاده
دانشآموزان از این کاالها وجود دارد که حتماً
پیگیری خواهد شد ،گاه نیز بهانههایی مطرح
میش��ود مبنی بر اینکه مقدار تولیدات داخل
منطبق با نیازهای دانشآموزان نیست .تالش
داریم امسال با پیگیریهای الزم نسبت به ورود
این کاالها به مدارس تسهیالتی ایجاد کنیم و
مدارس اس��تفاده از کاالهای تولید داخل را در
اولویت خرید خود قرار دهند.
موسیقی

دبیر سیوچهارمین جشنواره
موسیقی فجر انتخاب شد

با حکم معاون هن��ری وزیر
ارشاد« ،ش��اهین فرهت» به
عنوان دبیر س��یوچهارمین
جش��نواره موس��یقی فج��ر
منص��وب ش��د .بهگ��زارش
«وطنامروز» ،سیدمجتبی حسینی ،معاون امور
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی
شاهین فرهت را به عنوان دبیر سیوچهارمین
جشنواره موسیقی فجر منصوب کرد .شاهین
فرهت ،کارشناسی موسیقی از دانشگاه تهران،
کارشناسی ارشد مستر آهنگسازی از نیویورک
و دکترای آهنگس��ازی از استراسبورگ فرانسه
دارد و س��الها اس��تاد تمام موسیقی دانشگاه
تهران بوده اس��ت .فرهت ب��ه  3زبان زنده دنیا
تس��لط دارد .وی از موسیقی کالسیک جهان
ش��ناخت جامعی دارد و اجراهای ارکسترهای
معتبر جهان از آثار کالسیک موسیقی را رصد و
پیگیری میکند و تاکنون آثار متعددی ساخته
اس��ت .استاد آکادمی موسیقی سوئد ،عضویت
پیوسته فرهنگستان هنر و داوری جشنوارههای
موسیقی از جمله چند دوره جشنواره موسیقی
فجر از جمله تجربهها و سوابق شاهین فرهت
است .سمفونیهای دماوند ،خیام ،خلیجفارس،
پیامبر اعظم(ص) ،امام علی(ع) و امام رضا(ع) از
جمله ساختههای شاهین فرهت است.
سینمایجهان

«هتل ترانسیلوانیا» از رقبا پیشی گرفت

فیلم سوم «هتل ترانسیلوانیا»
با فروش  44/1میلیون دالری
و عبور از «آس��مانخراش» با
فروش  25/5میلی��ون دالر در
گیشه داخلی ،موفق شد راس
باکسآفیس آمری��کا را از آن خود کند .بهگزارش
مه��ر به نق��ل از ورایت��ی ،فیلم ت��ازه وارد «هتل
ترانسیلوانیا :۳تعطیالت تابستانی» سومین قسمت
از مجموعه انیمیش��نی پرفروش ب��ا فروش 46/4
میلی��ون دالری و با افتتاح در  ۴۲بازار بینالمللی
موفق ظاهر ش��د در حالی که «آسمانخراش» با
بازی دواین جانسون یک افتتاحیه  40/4میلیون
دالری را در بازار بینالمللی ثبت کرد .به این ترتیب
انیمیشن سونی موفق شد دیگر فیلم تازهوارد یعنی
«آس��مانخراش» را در بازار داخلی هم پشت سر
بگذارد« .هتل ترانسیلوانیا  :۳تعطیالت تابستانی»
موفق ش��د رکورد جدیدی برای سونی به عنوان
بزرگترین اک��ران در  ۴۲ب��ازار بینالمللی برای
یک انیمیش��ن را به ثبت برساند .در همین حال
«آسمانخراش» با بازی دواین جانسون کمی بهتر
در بازار بینالمللی ظاهر ش��د و با نمایش در ۵۷
بازار کارش را ش��روع کرد .این فیلم که محصول
یونیورس��ال و لجندری است در آمریکای شمالی
کارش را با فروش  ۲۵میلیون دالری شروع کرد و
حسابی از «هتل ترانسیلوانیا »...۳جا ماند و مکان
سوم داخلی را کسب کرد.

وطن امروز

درباره برنامه تلویزیونی  2018و فرصتهایی که تلویزیون با عادل فردوسیپور در این برنامه از دست داد

 20سال تجربه برای یک دورهمی؟!

گ�روه فرهنگ و هنر :جامجهانی فرصتی شد تا بار
دیگر رس��انه ملی با  50میلی��ون نفر از مخاطبان
خود ،یک چله را از س��ر بگذراند .فرصتی مهم که
میتوانس��ت موجب پیوند مخاطب��ان با تلویزیون
شود و سیمای ملی را پرانگیزهتر از قبل برای تولید
آثار درخشان راهی آینده کند .این فرصت مهم به
دست عادل فردوسیپور سپرده شد تا وی به واسطه
شهرت و اعتباری که در  2دهه اخیر از طریق حضور
انحصاری و مداوم در رس��انه ملی به دس��ت آورده
اس��ت ،بتواند از آن استفاده مناسب را ببرد .برنامه
 2018به عنوان یکی از دیگر تجربههای ورزش��ی
تلویزیون توانس��ت در طول برگ��زاری جامجهانی
روسیه بسیاری از مخاطبان را پای تلویزیون بنشاند
اما با وج��ود این توفیق ،نکات ضعف و چالشهای
بسیاری را نیز به همراه داشت.
■■همیشهبازنده!

آغ��از جامجهانی برای ایرانیها از بازی تیمملی
با مراکش بود .نخستین بازی ایران در جامجهانی
که فردوس��یپور خود گزارش آن را برعهده گرفته
بود ،در ش��رایطی آغاز ش��د که تنها چند دقیقه از
بازی نگذش��ته بود که فردوس��یپور ب��ه نوعی به
مأیوسس��ازی مخاطب خ��ودپرداخ��ت؛ تا آنجا
ک��ه در همان دقیقا ابتدایی ب��ازی به جای روحیه
دادن ب��ه مخاطب میلیونی این ب��ازی ،از عباراتی
با این مضم��ون که «خدا کند ب��ازی همین االن
تمام شود» استفاده میکرد ،بدون در نظر گرفتن
اینکه هنوز دقایق نخس��تین بازی است و استرس
اولی��ه برای هر تیمی بویژه ای��ران که از تعداد کم
بازیهای تدارکاتی رنج میبرد ،بسیار طبیعی بود.
«خودباختگی» فردوسیپور در جریان گزارش این
بازی خیل��ی زود مورد انتقاد منتقدان قرار گرفت؛
اتفاق��ی که البته چند روز بع��د و در جریان دیدار
مه��م و تاریخی تیمملی فوتبال کش��ورمان با تیم
فوتبال پرتغال یک بار دیگر تکرار ش��د؛ جایی که
برای نخس��تینبار ایرانیان باالترین امیدواری را به
ادامه جامجهانی آن هم با  2بازی درخش��ان قبل
از آن داش��تند؛ آنجا که پیمان یوس��فی از دقایق
ابتدایی ب��ازی مدام بر ک��وس ناامیدی میکوبید
به گونهای که در بهترین بازی ایران در جام جهانی،
بسیاری از این همه خودکمبینی در کالم شگفتزده
شده بودند .نبرد خودباختگی از جمله مسائل مهمی
بود که تنه��ا در بیان گزارش��گران محدود نماند،
بلکه برخی بهاصطالح کارشناسان برنامه همچون
تلویزیون معاون سیمای رسانه ملی با اشاره
به سیاست سازمان صداوسیما در
انتص��اب مدیران جدید اعالم کرد که قرار اس��ت
مدیران شبکهها از افراد زیر  ۵۰سال انتخاب شوند.
به گزارش «وطنامروز» ،مرتضی میرباقری ،معاون
س��یمای رس��انه ملی در تازهترین اظهارات خود
به تش��ریح ویژگیهای مدیران جدید و مورد نظر
سیما برای مدیریت شبکههای مختلف تلویزیون
پرداخته اس��ت .میرباق��ری در گفتوگو با مهر ،با
اش��اره به تغییرات جدید در سازمان و همچنین
یادداشت رض�ا تبری�زی :راز ای��ن هم��ه
ان��دوه در ش��عر ابوطال��ب
مظفری چیس��ت؟ مظفری از اندوهگینترین و
نالهمندترین شاعران افغان است .این را بگذارید
کنار این گزاره که عموم ش��اعران افغان بشدت
شعر دردمندانه میگویند اما چرا ابوطالب فراتر از
هموطنانش ،اندوهگین است؟ یک پاسخ میتواند
نگاه آرمانی ابوطالب به ماجرای مهاجرتی باش��د
که از افغانس��تان به ایران داشته است .ابوطالب
و خانوادهاش از آرمانگرایانی هستند که با آرمان
انقالبی به ایران آمدند ام��ا گرفتار برخوردهایی
شدند که در همه جای دنیا میتواند با مهاجران
صورت گیرد .صد البته ای��ن برخوردها در ایران
ب��ا مدارای خاص بوده اما جنبه آرمانی داش��تن
آدمی را حس��اس ،نکتهبین و زودرنج میکند .او
داس��تانی تلخ را از برخورد ب��ا مهاجران در اوایل
آمدن��ش به ای��ران روایت میکن��د ...« :خالصه
گذشت و آزاد ش��دیم و برگشتیم مشهد .وقتی
آمدیم احس��اس کردم نخس��تینتغییرها را در
پدرم دارم مشاهده میکنم .چیزی نمیگفت ولی
مشخص بود حس��ابی حیرت کرده است .پیش
ت یعنی چه؟ واقعا در ایران چنین
خودش میگف 
برخوردی شده است؟ حسابی به وی برخورده و

مه��دی مهدویکیا نیز تخری��ب روحیه ملی را به
بهانه ترویج آکادمی فوتبال خود در دستور کارشان
قرار میدادند و این اتفاق درست پس از بازی خوب
تیمملی به مذاق بسیاری از مخاطبان خوش نیامد
اما این اتفاق بیش از فردوسیپور و مهدویکیا و...
به وجهه صداوس��یما و اعتبار این س��ازمان در نزد
مخاط��ب ضربه م��یزد .در این می��ان اگرچه آنها
در حال تخریب بودند اما مردم در خیابان ش��ادی
میکردند و حس غرور داشتند و همه با گزارش 2
دقیقهای محمدحسین میثاقی احساس تعلق خاطر
میکردند که گفت« :جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه ،تیم
ایران را از دست داد».

■■من عادل 15 ،سال دارم!

حض��ور لوئیس فیگ��و در برنامه فردوس��یپور
به مناس��بت قرعهکش��ی جامجهانی اگرچه باعث
تمجید ش��د اما وقتی هزینه این دعوت افشا شد،
همه نس��بت به آن منتقد بودند که چرا در شرایط
اقتصادی فعلی چنین مبالغی باید پرداخت ش��ود
ولی فردوسیپور این مسیر را در برنامه  2018هم
ادامه داد! این روند با حضور ساموئل اتوئو در اولین
بازی ایران ش��روع شد ،اگرچه بعدها مشخص شد
فردوس��یپور از آوردن میهمانهای پرخرج -ولو با
تأمین هزینه اسپانسر -منع شده بود .فردوسیپور
اما برخالف دستورهای اولیه و احتماالً با همکاری
برخ��ی مدی��ران ،از این تصمیم س��رپیچی کرد و
کارلس پویول را به ای��ران آورد که خیلی زودتر از
آغ��از بازی از ورود او به تلویزیون جلوگیری ش��د.
فردوسیپور باوجود آنکه میدانست نباید بر اساس
دس��تورات پیش��ین این دعوت را انج��ام دهد ،به
حالت��ی قهرگونه از حضور در برنامه خودداری کرد
و تیمهای رس��انهای حامی وی دالیل مضحکی از
جمله مو یا خالکوبی پویول را دلیل عدم ورود وی
به تلویزیون عنوان کردند که این اتفاق بار دیگر در
وهله اول اعتبار صداوسیما را خدشهدار کرد و با آنکه
مدتها بعد این اتفاق تکذیب شد اما همان شایعه
اول مبنی بر مو و خالکوبی پویول در ذهن بسیاری
از مخاطبان بهجا ماند .رفتار غیرحرفهای وی در این
زمینه با وجود آنکه فردوسیپور نزدیک به  2دهه
در صدر مجریان سیما بوده است ،بسیار تأسفانگیز
بود و بیش��تر از او یک چهره لوس و بیظرفیت در
اذهان به جا گذاشت.
■■شکنجهتبلیغاتی!

احتماالً ش��ما ه��م ویدئوی س��وریلند درباره

خواستگاری محمدرضا احمدی را دیدهاید .جایی
که وی به خواس��تگاری میرود و به هر سؤال پدر
ع��روس جواب تبلیغاتی میدهد .تبلیغاتی از چند
شرکت تجاری تمام آیتمهای برنامه را پرکرده بود
و به نظر میرس��ید فردوسیپور رقیب اجرای خود
یعنی محمدرضا احمدی را تنها برای رپورتاژهای
تبلیغات��ی آورده ب��ود بهگونهای ک��ه اعتراضات به
تعداد بیشاز حد تبلیغات موجب شد تا طنزهای
بسیاری در این زمینه تولید شود .درست است که
صداوسیما سالهاست تنها میتواند از عهده هزینه
کارمندان اداری خود برآید و عم ً
ال پولی برای تولید
ندارد اما این اتفاق دلیل نمیشود که تبلیغکنندهها
لحظهلحظ ه فیلمها و سریالها و برنامههای پربازدید
تلویزیون را به نام خود بزنند ،به ش��کلی که اصل
موضوع به حاش��یه برود .در برنامه  2018بیش از
 3اسپانسر متفاوت حاضر بودند و مجری باید برای
هرکدام از آنها رپورتاژی جدا میرفت .فارغ از آنکه
این اتفاق مخاطبآزار ،به سود چه کسی است ،باید
تلویزیون راهکاری هوشمندانه در موضوع تبلیغات
در پیش بگیرد ،چرا ک��ه توجه مخاطب به کاالی
تبلی غ ش��ده جلب میشود و آن کسی که متحمل
هزینه میشود ،مخاطب است نه تلویزیون .آزارهای
تبلیغاتی تلویزیون میتواند خیلی راحت مخاطب
را از رس��انه مل��ی به س��ایر ش��بکههای حرفهای
ورزشی سوق دهد که در آن تبلیغات هم به شکل
هوش��مندتری روی آنتن م��یرود .طنز تلخ ماجرا
آنجاس��ت که مهدی مهدویکیا به عنوان میهمان
برنامه معترض این حجم تبلیغاتی میشود اما پس
از آن خ��ود  10دقیقه برای آکادمی فوتبالش روی
آنتن زنده تلویزیون تبلیغ میکند!
■■تحقیر بازیکنان و قهقهههای تلخ عادل

ایران یک جامجهانی را نهتنها با یک «تیمملی
متف��اوت» ،بلکه ب��ا یک «ملت متف��اوت» تجربه
کرد ،ملتی که تالشه��ا و جدالهای غیرتمندانه
بازیکنان تیمملی آنه��ا را به وجد و غرور آورده بود
اما هیچکس مثل عادل نمیتوانس��ت کمتر از یک
هفته همه هیمنه این قهرمانان جدید برای بچههای
دهه هفتادی و هش��تادی را از بین ببرد .از سویی
تحقیر بازیکنان و ش��وخیهای سخیف با آنها در
گفتوگوهایی که فردوس��یپور بعد از بازگش��ت
تیمملی از روس��یه و در اس��تودیوی  2018با آنها
میکرد کام مردم ایران را تلخ کرد که میتوان قله
آن را رفتار فردوس��یپور در برابر مجید حس��ینی،

سیاست صداوسیما در انتصاب مدیران جدید اعالم شد

مدیر زیر  50سال میخواهیم

انتصاب مدیر ش��بکه افق که  ۲هفته است مدیر
ن��دارد ،بیان کرد :جواد رمضاننژاد ،مدیر ش��بکه
افق به عنوان مدیر ش��بکه  5منصوب ش��د ولی
تا انتصاب مدیر ش��بکه افق سرپرستی این شبکه
را نی��ز برعه��ده دارد .وی درباره تغییر مدیران در
شبکههایی مثل ش��بکه  2با مدیریت محمدرضا

جعفریجلوه نیز عنوان کرد :سیاست ما این است
که از این پس مدیرانی که برای شبکهها منصوب
میشوند زیر  ۵۰سال باشند .به طور مثال محمد
احسانی که پیش از این منصوب شده است به کار
خود ادامه میدهد و تغییر نمیکند .در شبکههای
دیگر مثل ش��بکه  ،2مدیریت محل مذاکره بوده

به بهانه پاسداشت «سیدابوطالب مظفری» ،شاعر و ادیب افغانستانی در چهلوچهارمین شب شاعر

از ما فقط شکسته سری مانده است و هيچ

گیج شده بود بنده خدا .ولی
خب! اعتقاداتش آنقدر قوی
بود که س��رانجام توانس��ت
اینها را تفکیک کند و بداند
که به هر حال اینها ربطی به
امام ن��دارد و ضعف و نقصی
در مدیریت است .بعد از مدتی پدرم دعوت حق
را لبی��ک گفت و این اتفاقات روز به روز بیش��تر
هم میش��د و ما هر روز در پرت��و تجربه تازهای
ق��رار میگرفتیم و فرق می��ان واقعیت و خیال
را میفهمیدیم .کمکم داش��تیم ب��ه این نتیجه
میرس��یدیم اینجایی که آمدیم کش��ور دیگری
اس��ت» .همین جمالت ابوطالب که در مصاحبه
ب��ا یکی از خبرگزاریها روای��ت کرده ،به نحوی
عمیق میتواند بیانگر س��وزهای او باشد .بسیار
هم قابل درک اس��ت .ما ایرانیان آرمانگرا نیز به
مرور زمان و با تجربه بس��یاری از کژمداریها در
ادارات ،دادگاهه��ا و زندگی روزمره یا توانس��تیم
مانن��د پدر ابوطالب ،تفکیک کنی��م و خون دل

بخوریم یا حتی توان تفکیک
مسائل را هم از دست دادیم
و س��رخوردهتر از آنی شدیم
که یک شاعر مهاجر افغان!
ب��اری گذش��ته از یأس
و س��رخوردگی ش��اعر ک��ه
مرتبط است با سرگذشت مصیبتبار ملت افغان
که با خروش��ی ش��اعرانه برمیخیزد و با یأسی
ایضا ش��اعرانه فرو مینش��یند ،در شعر ابوطالب
جنبههای انس��انی یک شعر ناب را میتوان دید.
از جمله عشق:
دوستت دارم
چنان که تو طال را
بر دوش میکشی و خاموش مینشینی
کتابها و عتابهایم را
من از تو سرشار شعر میشوم
تو از من لبریز جنون
وقتی ماه به نیمه میرسد وکیف کوچکت
پر از اداهای من است

ج��وان محجوب تیمملی دانس��ت ک��ه گفت« :تو
بای��د از مایعات و فضوالت تش��کر میک��ردی!» و
سکوت معنادار و همراه با ناراحتی حسینی در برابر
قهقهههای فردوسیپور ،واکنشی ملی و جمعی بود
به رفتار زشت عادل فردوسیپور!
■■ 20سال تجربه برای یک دورهمی؟!

بدون ش��ک هزینه روی آنتن بردن این برنامه
توس��ط فردوس��یپور به بهانه کار حرفهای بسیار
باال بوده اس��ت؛ مستندهای کوتاهی که با نریشن
سلبریتیها تولید میشود ،میهمانهای پرهزینه و
کارشناسانی که هرکدام باید با تیم آنالیز در ارتباط
باشند اما این کار حرفهای ،ظاهرا چندان هم برای
این گروه پرهزینه نبوده است! «سایت طرفداری»
از جمله سایتهایی بود که اعتقاد داشت تحلیلها
و اخب��ار ترجمه ش��ده این س��ایت توس��ط تیم
فردوس��یپور و محمدرضا احمدی در رسانه ملی
مطرح میشود ،در حالی که به هیچوجه کپیرایت
و حقوق ناش��ر در این کار رعایت نمیش��ود .این
اعتراضات با بیتوجهی عوامل  2018روبهرو ش��د
تا جایی که س��ایت طرفداری اقدام به انتش��ار 2
خبر جعلی و تخیلی کرد ،از جمله مصدوم شدن
دروازهبان پرتغ��ال .پس از آن محمدرضا احمدی
این خبر را به س��یاق گذش��ته روی آنتن خواند و
عادل فردوس��یپور هم بر اساس آن تحلیلهایی
ارائه داد که س��ایت طرفداری بالفاصله با افشای
این کار ،رس��وایی بزرگی را برای فردوس��یپور و
دوس��تانش رقم زد .البته که آنه��ا باز هم قائل به
عذرخواهی نبودند اما این سرمایه اجتماعی گروه
تولید و صداوس��یما بود که در ای��ن میان از بین
رفت .اقدام غیرحرف��های  2018تنها در این حد
مح��دود نماند ،بلکه عدم تمرکز فردوس��یپور در
لحظات مختلف گفتوگوها ،شوخیهای غیروزین
و گاهی اوقات تمس��خر میهمانان برنامه ،استفاده
مجری و میهم��ان از تلفن همراه و بیتوجهی به
مخاطب ،نبود س��یر دقیق پرسش و ضعف فراوان
در محت��وای تحلیله��ای کارشناس��انه از دیگر
ضعفه��ای اجرایی و محتوایی  2018بود که این
برنامه را به یک دورهمی دوستانه تقلیلداد .زمانی
که مخاطبان ،برنامه  2018را با س��ایر برنامههای
ورزشی مطرح در دنیا مقایسه میکنند ،خیلی زود
به نقاط ضعف آن خواهند رسید؛ نقاط ضعفی که
شاید برای یک برنامه یک ماهه چندان مهم نباشد
اما آثار و تبعات بلندمدت برای رسانه ملی دارد.
ولی االن کار خودش��ان را انجام میدهند اما اگر
مدیر جوان انقالبی و باانگیزهای که بتواند از پس
کار بخوبی برآید پیدا شود ما از مدیران میخواهیم
به این موضوع توجه کنند .میرباقری درباره رویکرد
انتقادی که رسانه ملی نسبت به خود داشته است،
گفت :یکی از وظایف جدی رس��انه ملی این است
که شرایطی را فراهم کند تا سواالت مردم و پاسخ
به این سواالت مطرح شود .این یک رویه مبنایی
در صداوس��یما است و ما احساس کردیم میتوان
این رویکرد را با شفافیت بیشتری انجام داد.
از خانهای که تو در آن نباشی
هراسانم
و از جهانی که خدا در آن نباشد
حت��ی گاه��ی در ش��عرهای خش��ماگین و
یاسآل��ود نیز میت��وان عش��ق را درآمیخته به
حسرت و آرزو یافت .از جمله در مجموعه «عقاب
چگونه میمیرد» غزلی هس��ت به نام دستمال.
ش��اعری عصبی از جنگ و مصیب��ت و آوارگی
در پایان به تغزلی لطیف میرسد .چنین مواج و
درآمیخته بودن احساسات مختلف در یک شعر
نشانهای است از واقعی و صادقانه بودن شعر:
دلش گرفت ،پکی زد به آخرین سیگار
که تف به جنگ و تفنگ و تمام اقمارش
پر از دریغ ،پر از درد مرد زل زده است
به دستمال سفیدی که داشت از یارش
نه دستمال که یک باغ پر زخاطره بود
نشان دست کسی البهالی هر تارش
هزار آیت روشن در آن نشسته به ناز
ز معجزات شگفتی دو چشم بیمارش
و مرغ بر سر یک شاخه منتظر مانده است
که دام عشق تو کی میکند گرفتارش
دوباره میشود آیا پرندهای برگشت
به سال عشق ،به آن لحظههای دشوارش

شماره 13 2487
خبر

تجلیل از بانوان فرهیخته ادیان
توحیدی در جایزه جهانی گوهرشاد

نشست خبری سومین دوره جایزه جهانی
گوهرشاد با حضور علی سروریمجد دبیر جایزه
جهانی گوهرشاد و لیلی رکنآبادی عضو کمیته
انتخاب جایزه جهانی گوهرشاد و مدیرکل زنان
و امور اجتماعی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در
کتابخان��ه و موزه ملک برگزار ش��د .به گزارش
«وطنامروز» ،س��روریمجد با اعالم تجلیل از
 ۸بان��وی نیکوکار داخلی و بینالمللی در دوره
جدید ای��ن جایزه که چهارش��نبه  ۲۷تیرماه
در تاالر قدس کتابخانه آس��تان قدس رضوی
برگزار میشود ،گفت :جایزه جهانی گوهرشاد
ب ه منظور جریانس��ازی فرهنگ��ی مبتنی بر
نیکوکاری برگزار میش��ود .دبیر جایزه جهانی
گوهرش��اد با اشاره به  2معیار انتخاب بانوان با
محوریت «فرهیختگی» و «نیکوکاری» ،اظهار
داش��ت :هدف از این جایزه ،تجلی��ل از بانوان
فرهیخته و نیکوکار در سراس��ر جهان در لوای
پرچم مبارک امام علیبنموسیالرضا(ع) است
که البته به یاد و نام یکی از خادمان آن حضرت
یعنی بانو گوهرشاد برگزار میشود و بر اساس
آن هر س��ال به  ۸بانوی نیکوکار که در داخل
و خارج کش��ور اقدامات چشمگیری داشتهاند،
ای��ن جایزه جهان��ی اهدا میش��ود .این جایزه
تنها مختص بانوان ش��یعه یا مسلمان نیست،
بلکه تم��ام بانوان فرهیخته و نیک��وکار ادیان
توحیدی میتوانند در این جش��نواره شرکت
کنند .همچنین در تالش هستیم در دوره سوم
با شبکهسازی بانوان نیکوکار و فرهیخته زمینه
معرفی آن��ان و انتقال تجاربش��ان در عرصه
بینالمللی را فراهم کنیم.
کتاب

فروش  220هزار جلدی «دختر شینا»

کتاب «دختر شینا» خاطرات
قدمخی��ر محمدیکنع��ان
از زندگ��ی مش��ترک ب��ا
همسر ش��هیدش حاجستار
ابراهیمیهژی��ر همچن��ان با
اس��تقبال مخاطب��ان روبهرو اس��ت به طوری
که این روزها چاپ هش��تاد و هشتم آن روانه
بازار کتاب ش��ده است .به گزارش فارس220 ،
هزار جلد از «دختر ش��ینا» تاکنون به فروش
رسیده اس��ت .بهناز ضرابیزاده از دل خاطرات
قدمخیر محمدیکنعان از همس��ر شهیدش،
حاجس��تار ابراهیمیهژی��ر کتابی نگاش��ت با
عنوان دختر ش��ینا که مورد تحسین خاص و
عام قرار گرفته و میگیرد .دختر ش��ینا روایت
زندگی دختری است که پدر و مادرش به خاطر
حفظ اعتقاداتشان او را به کالسهای مختلط
مدارس قبل از انقالب نفرستادند .دختری که
چون مدرسه نرفت ،بیسواد بود اما باور و ایمان
با ثباتی داشت .دختر شینا در  ۱۹فصل روایت
شده اس��ت که از دوران کودکی قدمخیر آغاز
میش��ود؛ از زمانی که نام��ش را به خاطر قدم
خوشی که داشت «قدمخیر» گذاشتند تا زمانی
که حماسه زندگیاش را در پشت جبههها رقم
زد و نامش به عنوان همس��ر شهید حاجستار
ابراهیمیهژیر در تاریخ این کشور ماندگار شد.
سینما

فیلمهای جدید اکران کدامند؟

س��خنگوی ش��ورای صنفی
نمای��ش گف��ت فیلمه��ای
سینمایی«کاتیوشا»« ،به دنیا
آمدن» و «من دیوانه نیستم»
از  3مردادم��اه نمای��ش داده
میش��وند .به گزارش ف��ارس ،غالمرضا فرجی
س��خنگوی ش��ورای صنفی نمای��ش ،درباره
تازهترین جلس��ه این ش��ورا اظهار داشت :در
جلسه روز دوش��نبه  25تیرماه شورای صنفی
نمایش اعالم کرد طبق نظامنامه اکران به علت
نمایش بازیهای جامجهانی در س��ینماهای
کش��ور ،فیلمهای س��ینمایی «مرداد»« ،خاله
قورباغ��ه»« ،دل��م میخواد»« ،دش��من زن»،
«به وقت خماری» و «دارکوب» به اس��تثنای
فیلم سینمایی «هزارپا» ،یک هفته بیشتر در
سینماهای سرگروه خود اکران میشوند .وی
ادامه داد :فیلم سینمایی«کاتیوشا» در سرگروه
زندگی ،فیلم س��ینمایی«به دنی��ا آمدن» در
سرگروه جوان و فیلم س��ینمایی «من دیوانه
نیس��تم» در س��رگروه ایران از چهارش��نبه 3
مردادماه اکران خود را آغاز میکنند .همچنین
فیلم سینمایی « ُدمس��رخها» از  17مردادماه
در س��رگروه ماندانا نمایش داده میشود .او در
پایان خاطرنشان کرد :بر اساس بند  4ماده 22
نظامنامه اکران ،شورای صنفی نمایش میتواند
در ش��رایط ویژه ،درباره محاس��به هفته اکران
فیلمهاتصمیمگیریکند.

