فرهنگ و هنر

شنبه  6مرداد 1397

سینما

مذاکره سنگالیها با کارگردان فیلم
«محمد رسولاهلل(ص)»

مدیران جش��نواره سینمایی
«تصویر و زندگی» س��نگال
مشغول رایزنی برای نمایش
فیل��م س��ینمایی «محم��د
رس��ولاهلل(ص)» در ای��ن
جش��نواره هس��تند .به گزارش «وطن امروز»،
سیدحس��ن عصمتی ،رایزن فرهنگ��ی ایران
در س��نگال با مصطفی نیان ،مدیر جش��نواره
س��ینمایی «تصویر و زندگی» س��نگال دیدار
و درباره همکاری س��ینمایی مش��ترک بین 2
کش��ور و نیز نمایش فیلم س��ینمایی «محمد
رسولاهلل(ص)» در این جشنواره گفتوگو کرد.
مصطفی نیان در این دیدار با اش��اره به جایگاه
س��ینمای ایران در جهان ،اظهار کرد :از حضور
دستاوردهای س��ینمایی ایران بویژه سینمای
دینی آن در هجدهمین دوره جشنواره «تصویر
و زندگی» استقبال میکنیم .امضای تفاهمنامه
همکاری ،تش��کیل انجمن س��ینمایی ایران و
س��نگال و برگزاری هفته سینمایی مشترک
ایران و س��نگال از دیگر محورهای مورد بحث
از ای��ن دیدار ب��ود .بر پایه این خب��ر ،مدیران
جشنواره سینمایی «تصویر و زندگی» سنگال
مذاکرات خ��ود را با مجید مجیدی ،کارگردان
فیلم «محمد رس��ولاهلل (ص)» درباره خرید و
نمایش این فیلم در سنگال که برای نخستین
بار در قاره آفریقا انجام میشود ،آغاز کردهاند.
کتاب

فراز و فرود زندگی پهلوی
در «سرگذشت دیکتاتور»

کت��اب «سرگذش��ت دیکتاتور» که توس��ط
موسس��ه فرهنگی -هنری مرکز اس��ناد انقالب
اسالمی منتشر شده است در قالب دانستنیهای
انقالب اسالمی برای جوانان با بیانی ساده و روان
به فراز و فرود زندگی پهل��وی اول میپردازد .به
گ��زارش فارس ،این کت��اب در قالب  4فصل به
بررس��ی تاریخ��ی زمانه و اقدام��ات رضا پهلوی
پرداخته است .فصل اول کتاب به بررسی زندگی
شخصی رضاخان از دوره تولد تا کودتای 1299و
شکلگیری رژیم پهلوی پرداخته است .در فصل
دوم به عصر رضاخان پهلوی پرداخته شده که به
ابعاد مختلف حکومت از جمله ارتش و نهادهای
نظامی و سیاس��تهای جاهطلبان��ه اقتصادی و
جنایات ضددینی وی اشاره شده است .فصل سوم
کتاب به بررس��ی دوران افول و سقوط سلطنت
رضاخان پرداخت��ه و عوامل داخل��ی و خارجی
سقوط رضاخان را بررسی میکند .در فصل پایانی
کتاب نی��ز به فرجام رژیم دیکتاتوری رضاخان و
مرگ وی در جزیره موریس اشاره شده است.

رونمایی از  2کتاب تازه
در مرکز تبادل کتاب

آیی��ن رونمای��ی 2کت��اب نش��ر بعثت با
عنوانهای «تمنای بیخزان» و «مثل عابس»
روز یکش��نبه  ۷مرداد (فردا) برگزار میش��ود.
ب��ه گزارش «وط��ن امروز» ،در این مراس��م از
 2کتاب «تمنای بیخ��زان» (روایتهای زهرا
س��لیمانیزاده از رزمنده مدافع حرم ،ش��هید
مهدی حس��ینی) و «مثل عابس» (زندگینامه
داس��تانی ش��هید حمید حاج مالحس��ین ،از
فرماندهان گردان حبیب بن مظاهر لشکر 27
محمد رس��ولاهلل(ص)) با حضور نویسندگان،
خانوادههای ش��هدا و جمع��ی از عالقهمندان
ادبیات پایداری رونمایی میشود .بر اساس این
گزارش ،این مراسم در مرکز تبادل کتاب تهران
واقع در خیابان انقالب ،ابتدای خیابان برادران
مظفر شمالی از ساعت  16:30برگزار میشود.

روایتی دیگر از «تنگه ابوقریب»
به بازار نشر میآید

مصطفی جمش��یدی درباره
رمان «رس��ته غمگس��اران»
گفت :این رم��ان برگرفته از
تجربه شخصیام و به واسطه
حضور در منطق��ه عملیاتی
ابوقریب نوشته شده اس��ت .به گزارش فارس،
مصطفی جمش��یدی درباره تازهترین اثر خود
با عنوان «رس��ته غمگساران» گفت :داستان از
زبان رزمندهای روایت میش��ود که به واسطه
موج انفجار گذشتهاش را از یاد برده است .رسته
غمگساران زندگی  3بسیجی را در ابوقریب که
با ارتش عراق درگیر میشوند ،روایت میکند.
این رمان سرگذش��ت رزمندهای اس��ت که از
ش��مال کش��ور برای دفاع از وط��ن به مناطق
جنوبی میآید و در نهایت به فیض شهادت هم
نائل میش��ود .این مولف با بیان اینکه ژانر اثر
دفاعمقدس بوده و به سیاق یکی از کتابهایش
به نام «رؤیای آق تاریم» نوش��ته ش��ده است،
گفت :داستان این اثر نیز در شمال کشور اتفاق
میافتد و بدین واسطه مانند «رؤیای آق تاریم»
است .این داستان در  200صفحه نوشته شده
و قرار است از سوی انتشارات علمی و فرهنگی
منتشر شود.

وطن امروز

 4روایت خواندنی از عملیات مرصاد که هنوز به چشم سینماگران ایرانی نیامده است

سینمای فقیر در بهشت سوژهها

محس�ن ش�همیرزادی :ایران قطعنامه
 598را میپذیرد ،اما ساعتی نمیگذرد
ک��ه ارتش ع��راق به هم��راه منافقین
از  14نقط��ه م��رزی به کش��ور حمله
میکنند و بیس��ابقهترین حمله خود
را در ش��رایطی ترتی��ب میدهن��د که
نیروهای ایرانی ب��ه جهت آتشبس در
حال بازگش��ت به شهرهایشان بودند.
پیش��روی منافقین در صبح روز حمله
شاید از تمام پیشرویهای ارتش عراق
در طول این  8س��ال بیشتر بوده است؛
آنها بهس��رعت ش��هرهای مرزی را به
تس��خیر درآوردند و عزم تهران را کرده
بودند .هواداران منافقین در کرمانش��اه
منتظر پیوستن به آنها بودند و عمدتاً به
ظاهری مشابه رزمندگان اسالم درآمده
بودند تا شناس��ایی آنها دشوار شود اما
خیل��ی زود ورق برمیگ��ردد و آنه��ا با
مقاومت شدید مردم و رزمندگان مواجه
میش��وند و جمهوری اسالمی در «مرصاد» آنها را
ت��ار و مار میکن��د .اهمیت این عملی��ات از ابعاد
ل شمارش نیست و روایت یکخطی هر
گوناگون قاب 
کدام از این ابعاد ،بار دراماتیک بسیار قابلتوجهی را
به همراه دارد اما کارنامه سینمای ایران در اینباره
«تقریباً هیچ» است! هر چند صحبتهایی از تولید
«ماجرای نیم��روز »2در ارتباط با موضوع عملیات
مرصاد مطرح ش��ده ولی هنوز موضوع این فیلم به
شکل رسمی رسانهای نشده است .دستهای خالی
س��ینما در مواجهه با این عملیات شگفتانگیز ما
را ب��ر آن داش��ت در  4ژانر س��ینمایی 4 ،روایت از
این عملیات را تنها به عنوان مشتی نمونه خروار از
سوژههای مرتبط با این عملیات که تاکنون بارها و
بارها میتوانستند تبدیل به یک اثر سینمایی شوند
مطرح کنیم .سوژههایی که توجه به آن بدون شک
میتوانست مسیر فعلی سینمای ایران را در جهت
پرداختن به سوژههای اجتماعی سیاه و ناامیدکننده،
تغییر دهد.
■■حاتمیکیا در صف منافقین!

ابراهیم حاتمیکیا از جمله فیلمبرداران روایت
فتح بود که عملیات مرصاد را از دریچه دوربین به
ثبت رساند اما خاطره این سینماگر از آن روزهای
جنگ خود سوژهای س��ینمایی است که میتواند
در ژانر «معمایی» تبدیل به اثری درخش��ان شود.
ابراهیم حاتمیکیا درباره آن روز مینویس��د« :آن
روزها ش��هر اه��واز تصویر خیل��ی عجیبوغریبی
داشت .تصویر یک شهر مرده .درست عین فیلمهای
وسترن که اص ً
ال هیچکس توی شهر نیست یا اگر
هست بهصورت گذراست .یا تکوتوک ماشینهایی
که بهس��رعت میگذرند .وضعیت ط��وری بود که
داشتن یک اسلحه از این اسلحههای قدیمی که باید
تکتک فشنگش را عوض کنی ،برای گروه خیلی
جدی به نظر میآمد .من ش��اهد این ش��رایط در
اول جنگ بودم؛ همینطور شاهد آخرین عملیات
در جنگ ایران که میشد عملیات مرصاد .این دو
دوره عجیب ش��بیه هم بود .یادم هست در مرصاد
نفربر زرهی که باید نیروها را جابهجا کند ،ژیان بود.
پشت این ژیانهای مهاری که وانت هستند ،پر از
نیروهای تفنگ بهدست بود .من بهعنوان فیلمبردار
برای عملیات مرصاد رفته بودم .از طریق کرمانشاه
که وارد ش��دیم ،س��ر و وضعمان همان سر و وضع
معمولی ب��ود؛ لباسهای خاکی و همان ش��کلی
که بچههای بس��یجی آن فضا داشتند .به شهر که
وارد شدیم ،رفتوآمدها یکجور خاصی بود ،همه
یکجور مش��کوکی به هم ن��گاه میکردند .همان
اول به ما گفتن��د« :لطفاً بروید ریشتان را بزنید و
لباسهایتان را هم عوض کنید ».خب! ما مقاومت
کردیم .فکر میکردیم برای چه باید اینجا ریشمان
را بزنیم یا لباسمان را عوض کنیم! گفتند« :شهر
آلوده اس��ت ».معنایش این ب��ود که اآلن منافقین
داخل شهر ش��دهاند و تیپهایش��ان را شبیه ما
یادداشت آرش ش�فاعی :بای��د اذعان کرد
ش��بکه پرستیوی محلی برای
بازتاب صدای کش��ور و نظام در جهان اس��ت .به
همین دلیل باید از بعد تبلیغات سیاسی و فرهنگی
کارکردی برای این شبکه قائل شد که در همین
راس��تا بنا و بنیان آن به ص��ورت حرفهای و فکر
ش��ده پایریزی شده است .پرستیوی با تقویت
و تربی��ت نیروهای متخصص هم��راه با یک نگاه
رس��انهای دقیق ،موفق عمل ک��رده و در بازتاب
صدای مستقل در دنیا و در برابر بمباران اطالعاتی
نظام رس��انهای یکجانبه غرب نق��ش و کارکرد
خوبی را از خود به نمایش گذاشته است .در جهان
اطالعاتی امروز رقابتی شدید و جدی بین رسانهها
حکمفرماست تا جایی که عدهای معتقدند رقابت
اصلی میان کش��ورها در صنعت رس��انه و تولید
اطالعات و محتواست .در چنین شرایطی رسانهای
میتواند در ای��ن عرصه باقی بماند که برای خود
مزیتهای ویژهای تعریف کرده باشد و به آن عمل
کند .برای اینکه به راه خود در این عرصه رقابتی
ادامه دهیم  2راهکار و سیاست میتوانیم تعریف

پل جمع شدند و مشغول صحبت بودند.
یک دوربین فیلمبرداری «ویاچاس» که
برای ضبط فیلم تبلیغاتی از این عملیات
توسط منافقین به کار گرفتهشده بود
ه��م زیر پل افتاده و روش��ن مانده بود.
این دوربین قسمتی از پا و صورت یکی
از آنها را در کادر خود داش��ت و صدای
صحبتشان را بهوضوح ضبط کرده بود.
آنها در این فیلم میگفتند...« :مجاهدین
م��ا را فریب دادند و ما فکر کردیم همه
چیز برای تش��کیل حکوم��ت در ایران
آماده است و ما را در این مهلکه انداخته
اس��ت »...افرادی که در این فیلم بودند
از کشورهای اروپایی همچون اتریش و
بلژیک آمده بودند و اص ً
ال آموزش نظامی
ندی��ده بودند ،چرا که منافقین فقط به
نیروهایی که در عراق داش��تند آموزش
نظامی میدادند».

کردهاند و اآلن اینطوری قاطی ما هس��تند .عزیزی
که همراه ما بود ،ما را وارد یک مدرس��ه کرد .دیدم
عدهای ردیف ،گوش��ه دیوار ایستادهاند .تعدادشان
خیلی زیاد ب��ود .تیپها دقیقاً مث��ل ما؛ لباسها،
لباسه��ای خاکی و موها درس��ت ش��بیه مال ما.
همهش��ان جزو منافقین بودند .از آن لحظه به بعد
دیدم دیگر نمیتوانم به هر کس��ی اعتماد کنم .در
آن میان چندین بار مرا به عنوان منافق گرفتند و
گذاشتند گوشه دیوار؛ در حد اعدام .ماشین ما رزمی
نبود .یکمرتبه ماشین را نگه میداشتند و روی ما
اسحله میکشیدند .یکی دو بار اص ً
ال قبل از اینکه
حرف بزنیم ،ما را پیاده کردند .گلنگدنها را کشیدند
که ما را ب��ه رگبار ببندند و ما هی داد زدیم که به
خدا از گروه «روایت فتح» هستیم .بعد از آن مجبور
ش��دیم در و دیوار ماشینمان را پر کنیم از اسامی
«گروه روایت فتح» و «گروه تلویزیونی روایت فتح»
که الاقل از دور ما را نزنند!»

■■هیجان سقوط و ترس از مردم!

شهید صیاد شیرازی یکی از موثرترین افراد در
ساعات اولیه دفاع از کشور ،فرماندهی این عملیات
را بر عهده داشت .او با هدایت نیروی هوایی ارتش
خیل��ی زود منافقین را تار و مار کرد و تا رس��یدن
قوای زمینی آنها را در کرمانشاه زمینگیر کرد .روایت
ش��هید صیاد ش��یرازی از اتفاق جالب و «اکشن»
ل توجه
سقوط بالگردهای ایرانی در این عملیات قاب 
است .شهید صیاد آن روز را اینگونه شرح میدهد:
«بعد از  24س��اعت که ما
حم�لات هوای��ی را علیه
منافقی��ن ادام��ه دادیم،
دیدی��م بخش زی��ادی از
منافقین به سمت شیارها
ف��رار میکردن��د ،وقت��ی
دنبالش��ان رفتیم دیدم
اینها همه س��یانور خوردند و خودشان را کشتند.
در این می��ان پیش میآمد که دخترها فرماندهی
میکردند .از بیسیمها شنیده میشد« :زری ،زری!
من بگوش��م» .اوضاع برای آنها خراب بود .گفتیم،
برویم دنباله اینها را ببندیم که فرار نکنند 2 .فروند
هلیکوپتر کبرا گیر آوردیم و یک هلیکوپتر .۲۱۴
از اسالمآباد رد میشدم ،دیدیم یک وانتی با سرعت
دارد میرود .حقیقت��ش دلمان نیامد این یکی از
دس��تمان در برود .به خلبان کبرا گفتم :رگباری
بزن ،ترتیبش را بده .گفت :اطاعت میشه .تا آمدم
بجنبم ،دیدم هلیکوپتر رفته باالی س��رش ،مثل
اینکه میخواهد اینها را بگیرد ،گفتم« :جلو نرو اگر
بروی جلو ،میزننت ».یکدفعه هلیکوپتر را زدند،
دیدم هلیکوپتر رفت ،خورد به زمین شخم زده .دود
غلیظی مثل قارچ بلند شد؛ اشتباه کردم .خلبانها
را راضی کردم برویم باالی سرشان ببینیم میشود
نجاتش��ان داد یا خیر که هلیکوپتر دومی گفت
توپ من کار نمیکند .مجبور به ادامه شناس��ایی

شدیم و تا برگردیم ،شب شد .یکدفعه تلفن زنگ
زد؛ فرمانده��ی هوانیروز گفت :فالنی! دو تا خلبان
پیش من هس��تند ،دو تا خلبانی که دیروز گفتی
شهید ش��دند .گفتم :چی؟ من خودم دیدم شهید
شدند! خودمان را به خلبانها رساندیم .گفتند :ما
رفتی��م آنها را از نزدیک کنترل کنی��م ،ما را زدند؛
سیس��تمهای فرمان هلیکوپتر قفل شد .ما زدیم
به خاک تپه که سقوط نکنیم .کابین باز نمیشد،
ل شده بود .شیشهاش را شکستیم ،آمدیم بیرون،
قف 
دوتایی از این دود اس��تفاده کردیم و ب ه طرف تپه
مقابل ف��رار کردیم .بعد منافقین که آمدند ،دیدند
جایمان خالی اس��ت ،ردپایمان را دیدند و دیدند
ک��ه ما داریم پای تپه میرویم .افتادند دنبال ما .نه
اسلحهای داش��تیم نه چیزی .خدایا! (شهادتین را
میگفتیم) .یکدفعه دیدیم از طرف ایالم دو تا کبرا
اص ً
ک دفعه آنجا پیدا شدند؟!
ال چه جوری شد که ی 
آمدند بهطرف جاده ،ش��روع کردند به زدن اینها،
آنها هم پا به فرار گذاش��تند .حاال اینها از اینطرف
ف��رار میکنند ،ما از آنطرف فرار میکنیم .ما هم از
فرصت استفاده کردیم بهطرف روستاهایی که فکر
کردیم داخل آنها ،دیگر منافق نیس��ت ،رفتیم .بعد
رس��یدیم به روستا و خیالمان راحت شد که دیگر
نجات پیدا کردهایم .تا رفتیم توی روستا ،مردم دور
ما را گرفتند .منافقین! منافقین! گفتیم :بابا! ما خودی
هستیم .ما خلبانیم .گفتند :نه ،شما لباس خلبانی
پوش��یدید و شروع کردند به کتک زدن ما .کار خدا
یکی از برادرهای سپاه آنجا
پیدا شد ،گفت :شما کی را
دارید میزنید؟ کارتشان
را ببینی��د .کارتم��ان را
دیدند ،گفتند :نه بابا! اینها
خلبانن��د .ش��روع کردند
روبوسی و پذیرایی گرم».

■■ فیلمبرداری از عالم غیب!

محمدحسین حیدری ،از عکاسان جنگ در این
عملیات بوده که تصاویر نابی را از آن روزها به یادگار
دارد .وی اخی��را ً در گفتوگوی خود به دوربین در
حال ضبط منافقین اشارهکرده است که بر زمین
افتاده ب��ود و بس��یاری از دیالوگها و صحنههای
عملیات مرصاد را از زبان آنها روایت کرده است .ایده
نابی که میتواند به شکل «دراماتیک» بر پرده سینما
تصویر شود .حیدری درباره این اتفاق میگوید« :نوع
خودروهای منافقین در این عملیات مناسب جنگ
شهری بود ،یعنی آنها خودروهایی را انتخاب کردند
که بتوانند با س��رعت ح��دود  80کیلومتر حرکت
کنند ،چون فکر میکردند بهسرعت میتوانند خود
را به تهران برسانند .ماجرای جالب در این عملیات
کشف یک دوربین فیلمبرداری بود که صحبتهای
دو س��ه نفر از دخت��ران و مردان منافقین را ضبط
ک��رده بود .زمانی که منافقین در چهارزبر تار و مار
ش��دند و عقبنشینی کردند این چند نفر زیر یک

چرا باید کارکرد شبکههای برونمرزی همچون «پرستیوی» را جدیتر گرفت؟

جنگ رسانهای در زمین جهانی

کنیم؛ یکی صدای مس��تقل
رس��انههای ما اس��ت که در
تقابل و رقابت با دنیای غرب
طرفداران و نگاه خاص خود را
دارد و برای حفظ این رویکرد
باید تالش بیش��تری ش��ود.
راهکار دوم مقولهای است که در کنار برنامههای
سیاس��ی نیازمند تداوم توجه و ن��گاه جدیتر از
پیش است و آن تقویت کمی و کیفی برنامههای
فرهنگ��ی اس��ت .ما به دلیل داش��تن س��نتها،
پیشینه و س��ابقه فرهنگی و تاریخی ،جغرافیای
بیبدیل سرزمینمان ،شخصیتهای فرهنگساز
بینظی��ر و اماک��ن دیدنی و تاریخ��ی میتوانیم
یک س��رمایهگذاری فرهنگی برای شناس��اندن
این فرهنگ و هویت ملی و تاریخی در س��طوح
بینالمللی داش��ته باشیم که خود برگ برندهای

در ای��ن رقاب��ت رس��انهای
اس��ت .ش��بکه پرستیوی
میتوان��د با س��رمایهگذاری
بیش��تر و قویت��ر در قالب
آثار نمایش��ی مستند ،تاریخ
و فرهن��گ غن��ی ایران��ی -
اس�لامی را به مخاطبان خارج از کش��ور نشان
ده��د و در ج��ذب مخاطب موفقتر از گذش��ته
باش��د .یکی از کارکردهای این ش��بکه در بحث
کاهش ایرانهراس��ی تجلی مییابد .باید بتوانیم
در عرصه فرهنگی پیوس��تگی ایج��اد کنیم ،در
این صورت است که دنیا خواهد دید فرهنگ ما
آنچنان غنی و پربار است که رسانههای معاند هر
چه بر بس��ط ایرانهراسی تمرکز کنند ،بیفایده
خواهد بود .پرستیوی قادر است در این زمینه
نیز نقشی توام با توفیق بازی کند و بیش از پیش

■■ماشاءاهلل نزن!

در کوران جنگ همواره اتفاقاتی خشم و آتش
را به خنده تبدیل میکرده اس��ت ،از اینرو است
که همواره بخش��ی از ادبیات دفاعمقدس به وجه
طن��ز آن اختصاص پیدا کرده اس��ت .همانطوری
ک��ه «اخراجیها »1هنوز بهعنوان برجس��تهترین
کم��دی دفاعمق��دس ش��ناخته میش��ود ،آثار و
س��وژههای دیگری نیز میتوانند در این ژانر ظاهر
شوند .صفدر لک ،جانباز جنگ تحمیلی از اتفاقات
جالب��ی در بحبوحه مرصاد س��خن میگوید« :ما
چون تازه وارد منطقه ش��ده بودیم اص ً
ال با منطقه
آش��نا نبودیم و نمیدانس��تیم چکار کنیم ،چون
جاده مس��یر اسالمآباد و کرند غرب که به تیپ 57
میرس��ید توسط منافقین بستهشده بود .از جاده
فرعی و مالرو با هر زحمتی خودمان را به قرارگاه
تیپ  57در تنگه رس��اندیم .نیروه��ای موجود در
آنجا همه ش��وکه شده بودند و اص ً
ال انتظار حمله و
پیشروی دشمن تا اسالمآباد و گردنه را نداشتند.
در ق��رارگاه تعدادی از نیروه��ای ویژه اطالعاتی
ت و اطالعات تیپ
منافقین توسط بچههای حفاظ 
 57دستگیر شده بودند که از لحاظ لباس و قیافه
بعضاً شبیه ما شده بودند و آدم از دیدن آنها با آن
لباسها گیج میش��د .آنها میگفتند ما را اشتباه
گرفتهاید و منک��ر ارتباط خود با منافقین بودند.
یک��ی از آنها کارت آموزشوپرورش باختران را به
همراه داش��ت و دیگری میگفت من کشاورزم و
لباس کردی به تن داش��ت .دیگری میگفت من
کارمند دولت هس��تم و به دنبال ب��رادرم آمدهام.
اعتراف نمیکردند جزو منافقین هستند و هرگز
اطالعات��ی نمیدادند .یک��ی از پاس��داران واحد
اطالع��ات و عملیات که تازهرس��یده بود و دید
اعت��راف نمیکنند با اس��تفاده از تجربه خودش
دس��ت به ابتکار جالبی زد و گفت شلوارتان را در
بیاورید .آنها نیز بشدت امتناع میکردند .با فشار
بچهها ،شلوارهایش��ان را درآوردند که با تعجب
دیدیم هم ه آنها ش��لوارکهای سفیدرنگ و یک
ل س��ازمانی یکجور دارند ک��ه داخل جیب
مد 
زیپدار هر کدام نیز قرص سیانور وجود داشت که
فرصت استفاده از آن را نیافته و به اسارت درآمده
بودند .در همان روز برای یکی از بچههای لش��کر
اتفاق جالبی افتاده بود .زمانی که ماشاءاهلل بازگیر
(یکی از فرماندهان کنونی سپاه) با همرزمان دیگر
برای حمله به ساختمان کارخانه آرد نزدیک سهراه
اسالمآباد میرود ،در حین درگیری توسط یکی از
منافقین که پلدختری بود شناخته میشود و قبل
از اینک��ه همدیگر را هدف قرار دهند ،منافق زن
از روبهرو داد میزند که ماشاءاهلل تیراندازی نکن!
منم صبا ،همسایهتان و این موضوع باعث تعجب
بازگیر میشود .بازگیر و صبا قب ً
ال در شهر پلدختر
همسایه بودند و کام ً
ال همدیگر را میشناختند؛
شوهر صبا هم در همین عملیات کشته میشود
و خودش هم اسیر».
در این زمینه فعال باش��د .پرستیوی در نشان
دادن مظلومیت مردمان کشورهایی چون یمن،
فلسطین ،س��وریه و  ...خوب عمل کرده است و
بدون ش��ک همین که خط خبری رسانهای دنیا
را بش��کنیم و آن نگاه مرک��زی در تولید خبر را
دچار خدشه کنیم ،باز هم تا حدودی به پیروزی
بزرگی رس��یدهایم و باید روی این موضوع مهم
سرمایهگذاری کرده و بیشتر کار کنیم تا این صدا
تقویت و رساتر شود .مس��اله مهم این است که
رقیبان ،قدرتمند و دارای شبکههایی پیچیده و
همراه و تقویتکننده همدیگر هس��تند .با توجه
به این موضوع پرستیوی در بین این صداهای
غالب در اقلیت است که باید با اتحاد و همکاری
مش��ترک با دیگر کش��ورهایی که همراستا با ما
هستند این مشکل برطرف شود .نگاه به جامعه
مدنی آزادیخواه صلحطلب ضدجنگ در دنیا و
تقویت و همکاری با آنها از یکسو و از سوی دیگر
استفاده از نیروهای هنرمند و برنامهسازان خالق
داخل کش��ور و تعامل با آنان در تاثیرگذاری این
شبکه بر مخاطبان موثر خواهد بود.

شماره 13 2496
تلویزیون

با «محرمانه خانوادگی»
همسر خوب انتخاب کنید!

فصل اول برنام�� ه تلویزیونی
«محرمان��ه خانوادگ��ی» ب��ا
موضوع «چگونه همسر خود را
انتخاب کنیم؟» روزهای فرد از
شبک ه  3سیما پخش میشود.
به گ��زارش «وطنامروز» ،برنامه  13قس��متی
«محرمانه خانوادگی» که یک برنامه ترکیبی با
آیتمهای متنوع اس��ت ،روزهای فرد با موضوع
ازدواج پخش میش��ود .فصل اول این برنامه به
موضوع رازهای انتخاب همسر میپردازد و شامل
موضوعاتی مانند س��ن مناس��ب ازدواج ،شیوه
خواستگاری ،ازدواج فامیلی ،ازدواج دانشجویی،
ازدواج اینترنتی ،ازدواج عاشقانه و ...خواهد بود.
«محرمانه خانوادگی» مجلهای تصویری است که
س��عی کرده با استفاده از فرمهای نو و با لحنی
نرم و با چاشنی رازآلود کردن هجوآمیز جزئیات
زندگی به بررسی نکات ریز و کاربردی در موضوع
ازدواج بپردازد .این برنامه به دنبال پیچیدن یک
نسخه واحد برای همه مخاطبان نبوده و سعی
سازندگان برنامه این بوده که نشان دهند برای
ه��ر موضوع مهم زندگی مثل انتخاب همس��ر
نس��خههای متعددی به عدد آدمها وجود دارد.
در برنامه «محرمان��ه خانوادگی» ضمن روایت
تعدادی از این نس��خههای شخصی ،با استفاده
از فرمهای مختلف تالش ش��ده نکات کاربردی
الزم به بیننده منتقل شود تا او هم بتواند نسخه
شخصی خودش را برای انتخاب همسر پیدا کند.
در همه قسمتهای برنامه مرحوم حجتاالسالم
سیدمهدی طباطبایی و دکتر محمود گلزاری به
عنوان کارشناس��ان مذهبی و مش��اوران ازدواج
به س��واالت مجریهای برنام��ه درباره موضوع
آن قس��مت پاس��خ میدهند .برنامه «محرمانه
خانوادگی» کاری اس��ت از خانه مستند انقالب
اسالمی که روزهای فرد ساعت  19:30از شبکه
 3سیما پخش میشود.
خبر

وضعیت کارگردان «کیف انگلیسی»
پس از پیوند کبد

س��یدضیاءالدین دری ک��ه
چندی پیش به دلیل عارضه
کبدی در بیمارس��تان تهران
بس��تری بود و س��پس برای
پیون��د کب��د به بیمارس��تان
ش��یراز منتقل ش��ده بود ،عمل پیوند کبد را با
موفقیت پش��ت سر گذاش��ت .به گزارش ایسنا،
نوید دری  -فرزند این کارگردان  -با بیان اینکه
پدرش در حال حاضر تح��ت مراقبتهای ویژه
پیوند اعضا است ،گفت :عمل پیوند موفقیتآمیز
بود اما مرحله بعدی که سختتر از مراقبتها و
هماهنگی کبد و بدن ایش��ان است ،حدود سه،
چهار هفته طول میکشد .نوید دری ضمن اعالم
هوشیاری س��یدضیاءالدین دری ،در عین حال
گفت :ایشان به دلیل اجتناب از درد تا  ۷۲ساعت
به حالت خواب هس��تند تا این شرایط ایشان را
اذیت نکند .از همه مردم میخواهیم که دس��ت
به دعا شوند تا این پیوند با بدن هماهنگ شود.
فرزند این کارگردان یادآور ش��د که ضیاءالدین
دری باید حدود  2ماه در بیمارس��تان بس��تری
باشد .آخرین پروژه سیدضیاءالدین دری« ،کاله
پهلوی» است که سالهای  ۹۱و  ۹۲از شبکه اول
پخش شد و در حال حاضر هر شب از شبکه افق
در حال بازپخش است .این کارگردان همچنین
س��ریال تاریخی کیف انگلیس��ی را با بازی لیال
حاتمی و علی مصفا در کارنامه هنریاش دارد.
سینمایجهان

بعد از اوباما ،کلینتون هم
وارد هنر شد!

هیالری کلینتون ،کالین پاول
و مادلی��ن آلبرای��ت در فصل
سوم مجموعه تلویزیونی «خانم
وزیر» در نقش خودشان ظاهر
میش��وند .به گزارش فارس به
نق��ل از مجله نیوزویک ،هیالری کلینتون ،کالین
پ��اول و مادلین آلبرایت در درام سیاس��ی «خانم
وزیر» در نقش خودش��ان ظاهر میشوند .شبکه
س��یبیاس اعالم کرد که وزیران اس��بق خارجه
آمریکا هرکدام ،نقشهای خود در این سریال که
م��اه اکتبر (آبان) روی آنتن میرود ،بازی خواهند
کرد .در قسمتی از این سریال وزیر خارجه الیزابت
مککورد با بازی «تئا لئونی» رو به وزرای اس��بق
خارج��ه ک��رده و از آنها درخواس��ت میکند که
توصیهش��ان را درباره چگونه پاس��خ دادن به یک
وضعیت حساس ابراز کنند .پس از اعالم این خبر،
آلبرایت که قبال در سال  ۲۰۱۵در فصل دوم این
س��ریال بازی کرده بود ،در توئیتر ابراز خوشحالی
خ��ود از دعوت مجدد و بازگش��ت به این فیلم را
نشان داد .نخستین بخش این سریال سیاسی ۲۱
سپتامبر سال  ۲۰۱۴پخش شد .جالب اینکه مدتی
پیش اعالم ش��ده بود باراک اوباما ،رئیسجمهور
پیش��ین آمریکا که کلینت��ون در دوره او هدایت
وزارت خارجه آمریکا را برعهده داش��ت نیز قصد
دارد به دنیای سینما و فیلمسازی وارد شود.

