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یکشنبه  7مرداد 1397

مستند

«ادوارد» به سینما روایت میآید

سینماروایت در دومین برنامه از سری جدید
خود ،فیلم مس��تند «ادوارد» از س��اختههای
مرکز مستند س��وره را مورد نقد و بررسی قرار
میدهد .به گ��زارش «وطنام��روز»« ،ادوارد»
نام مستندی به کارگردانی محمدباقر شاهین
و از تولیدات مرکز مس��تند سوره است که در
جشنواره سینماحقیقت سال گذشته موفق به
کسب جایزه ویژه شبکه مستند این جشنواره
شد .این مستند روایت زندگی شخصی به نام
«ادوارد» اس��ت که سال  59یعنی اوایل جنگ
و در حال��ی که مش��غول دفاع از کش��ور بوده
اس��ت ،اسیر میشود و  9س��ال از عمر خود را
در زندانهای عراق سپری میکند .او در مدت
اسارت فش��ارهای زیادی را متحمل میشود.
ادوارد در همی��ن اثنا و در حالی که از س��وی
همه فراموش ش��ده بود به سازمان مجاهدین
خل��ق میپیون��دد و ح��دود  12س��ال هم به
لحاظ ایدئولوژی و تفکر اسیر منافقین میشود.
ماجرای زندگی و رهایی او از دس��ت منافقین
در مس��تند «ادوارد» روایت میش��ود .جلسه
نمایش و نقد و بررس��ی این مستند در برنامه
س��ینماروایت روز یکشنبه  7مردادماه ،ساعت
 18با حضور عباس س��لیمینمین مدیر دفتر
مطالعات و تدوین تاریخ ایران ،محمدتقی فهیم
منتقد س��ینما و محمدباقر شاهین کارگردان
اثر ،در مجموعه فرهنگی -هنری اسوه واقع در
خیابان انقالب ،نبش خیابان بهار جنوبی برگزار
میشود .ش��رکت در این مراس��م برای عموم
مخاطبان آزاد و رایگان است.
موسیقی

دبیر جشنواره موسیقی فجر
در «شوکران»

دومی��ن قس��مت از برنام��ه
تلویزیونی «شوکران» با حضور
و اج��راى اختصاص��ى پیانو
توسط ش��اهین فرهت روی
آنتن ش��بکه  4سیما میرود.
به گزارش «وطنامروز» ،دومین قسمت برنامه
ش��وکران این هفته ( 8مردادماه) به گفتوگو با
دکتر شاهین فرهت موسیقیدان  ٧١ساله ،پدر
س��مفونى ایرانى و دبیر جشنواره موسیقى فجر
اختصاص یافته اس��ت .در ای��ن برنامه ،فرهت
درباره موس��یقى پاپ در ایران و غرب ،اصالت و
ابتذال در موس��یقى و رابطه هنرها با یکدیگر با
پیام فضلىنژاد ،سردبیر برنامه گفتوگو میکند.
«ش��وکران» محصول مش��ترک حوزه هنرى و
ش��بکه  4س��یما به تهیهکنندگى على قربانى
است که دوشنبهها ساعت  ٢١روى آنتن میرود
و بازپخش آن نیز روزهاى سهش��نبه  ١٠صبح،
جمعه  ۱۴و یکشنبه ساعت  ١٩است.
خبر

مدیر شبکه سیبیاس هم
متجاوز جنسی از آب درآمد

در جدیدتری��ن مورد از موارد
تجاوزات زنجیرهای جنس��ی
س��لبریتیها در آمری��کا،
«لسلی مونوس» مدیر شبکه
«سیبیاس» از جانب  ۶زن به
تجاوز جنسی متهم شد .به گزارش فارس به نقل
از ورایتی ،در جدیدترین مورد از موارد تجاوزات
زنجیرهای جنسی سلبریتیها در آمریکا« ،لسلی
مونوس» مدیر شبکه «سیبیاس» از جانب ۶
زن به تجاوز جنسی متهم شد« .الینا داگالس»
هنرپیش��ه هالیوودی یکی از  ۶زنی اس��ت که
ادعا میکند آقای مون ِوس به خاطر رد تقاضای
جنس��یاش او را از کار در ی��ک پروژه کمدی
اخراج کرده اس��ت .مدیر شبکه سیبیاس در
ج��واب این اتهامات گفته« :در تمام دورانی که
در س��یبیاس خدمت کردهام سیاستم احترام
فوقالع��اده به بانوان ب��وده و حتی آنه��ا را در
باالترین پس��تهای اجرایی گماردهام .شاید در
دههها پیش مواردی بوده که بانویی را به خاطر
عدم کفایت رد کرده باش��م ،لیکن عملکرد من
همیشه بر پایه احترام و فهم و درک متقابل بوده
است و هیچگاه از موقعیت شغلیام سوءاستفاده
نکرده و با آن به کس��ی آس��یب نرس��اندهام».
مونوس به عنوان مدیر ش��بکه سیبیاس یکی
از بانفوذترین افراد حوزه س��رگرمی در آمریکا
محسوب میشود و از او به عنوان موفقترین فرد
در این حوزه یاد میشود و طبق آمار نیز از زمان
تصدی ریاست این شبکه ،سیبیاس به عنوان
پربینندهترینشبکهتلویزیونیتبدیلشدهاست.
با این وجود سیل اتهامات تجاوزهای جنسی که
غالبا نیز به حقیقت میپیوندد هر روزه در آمریکا
و بویژه در هالیوود در جریان اس��ت و ش��امل
قربانیانی از هنرپیش��گان زن مشهور گرفته تا
کارمندان جزء میشود.

وطن امروز

درباره سریال تلویزیونی«پدر» که پخش آن این روزها با واکنشهای متفاوتی روبهرو شده است

ج�واد صفائی :لیال که در گروه تبهکاران(!) دانش��گاه
قرار دارد ،به همراه دوس��تانش دور اس��تاد را ش��لوغ
میکنند تا او بتواند گوش��ی موبایل اس��تاد را از روی
میز بردارد و س��واالت امتحان را به سرعت از گوشی
اس��تاد بدزدد اما بعدها استاد متوجه این کار میشود
و سواالت امتحان را تغییر میدهد .بچهها «حامد» را
مقصر این کار میدانند ،او دانش��جویی مذهبی است
و از ای��ن ماجرا خبری ندارد .با این وجود دخترها در
ی��ک کالس خلوت دور او را میگیرن��د و قصد آزار و
اذیت��ش را دارند که در نهایت او مجبور میش��ود به
ش��یوه شیخرجبعلی خیاط خود را از پنجره به بیرون
پرتاب کند .لیال و دوس��تانش علیه او هوچیگری راه
میاندازند اما کمیته انضباطی دانشگاه متوجه میشود
ک��ه حامد در ای��ن ماجرا تقصیری ن��دارد ،در نهایت
حامد همه مش��کالت را به گ��ردن میگیرد و دختر
از اخراج از دانش��گاه رهایی پیدا میکند .جذبه حامد
و ش��خصیتش در لیال اثر میکند و او را عاشق خود
میسازد؛ اتفاقی که دقیقا در تنهایی لیال رقم زده شد!
هر چند نیتخوانی بلد نیستیم اما میتوان با نگاهی
مثبت این چند خط را س��یر داستانی سریال «پدر»
در ذهن نویسنده – حامد عنقا  -دانست .مجموعهای
که به دالیلی در روزهای آخر از کنداکتور سریالهای
رمضانی خارج ش��د و این روزها روی آنتن ش��بکه 2
رفته اس��ت .پدر در قس��متهای ابتدایی خود ریتم
تندی را برای روایت انتخاب کرد و خیلی زود به اصل
قصه رسید اما رسیدن به اصل قصه همان و انتقادات
فراوان از هر سو به این سریال پرچالش همان .سریال
پ��در اگر چه ت�لاش دارد مضمونی معنوی و اخالقی
را برای مخاطبان روایت کند اما س��یر غیرمنطقی و
بعضا خندهدار آن باعث ش��د خیلی زود به سوژه طنز
شبکههای اجتماعی تبدیل شود .روایتی غیرمنطقی
ک��ه در هر پیرنگ داس��تانی آن حفرههای فراوانی به
چش��م میآید و انگار نه انگار که مخاطب دارای عقل
و توانایی فهمیدن اس��ت؛ اینکه چگونه گوشی استاد
دزدیده شده و او متوجه نمیشود؟ اینکه لیال چگونه

کاریکاتور دانشگاه!

به این راحتی س��واالت امتحان را در کسری از ثانیه
از گوش��ی هوشمند اس��تاد پیدا میکند و آنها را در
میان دوستانش نش��ر میدهد؟! آیا شخصیت حامد
هنگامی که ب��ا مزاحمت همکالس��یهایش روبهرو
شد ،نمیتوانست به جای پریدن از پنجره طبقه دوم
س��اختمان ،راه در کالس را انتخاب کند و خیلی زود
با کنار زدن همکالسیهایش از کالس خارج شود؟ آیا
دانشجویان با یک نمره کم در امتحان میانترم مشروط
میش��وند که ترس از مش��روطی آنها را به دزدیدن
س��واالت وادار کرد؟! هرچند به تعداد س��کانسهای
سریال پدر میتوان ایراد فیلمنامهای و منطقی از آن
گرفت اما نباید چندان از این امر تعجب کرد ،چرا که
نویسنده پرمشغله این سریال که در عین نویسندگی،
کارهایی نظیر تهیهکنندگی سریال ،حضور در مراکز
تحقیقاتی ،اجرای برنامههای تلویزیونی ،سردبیری و...
را دنبال میکند ،عجیب نیست که در سریالهایش تا
این حد شاهد رویدادهای بیمنطق باشیم .تلویزیون
هم احتماال پیام اخالقی س��ریال را دلیل کافی برای
سرمایهگذاری روی این مجموعه دانسته است .از سوی
دیگر ،شخصیت تیپیکال و یکپارچه سفید حامد در

ش بازیهای جامجهانی در سینما مشخص شد
باالخره تکلیف سهم فیلمسازان از نمای 

 50درصد برای سینماداران 50 ،درصد برای فیلمسازان
باالخ��ره پس از کش��مکشهای
سینما
بسیاری در ارتباط با موضوع سهم
فیلمس��ازان از فروش بلیتهای نمایش بازیهای
فوتبال جامجهانی در س��ینما تکلیف این موضوع
مشخص شد .به گزارش «وطنامروز» ،علی سرتیپی،
س��خنگوی ش��ورای عال��ی
اک��ران باالخ��ره در گفتوگو
با فارس ،سرنوش��ت ماجرای
س��هم فیلمس��ازان از درآمد
ناش��ی از ف��روش بلیتهای
نمایش بازیهای جامجهانی
در سینماها را مش��خص کرد .سرتیپی در ارتباط
با این موضوع گفت :در جلس��ه اخیر شورای عالی
اکران درباره س��هم فیلمسازان از نمایش بازیهای
فوتبال جامجهانی  2018تصمیم قطعی گرفته شد.
یادداشت وارش گیالن�ی -1 :از ش��عرهای
عاشورایی گفتن ،دقایقی محققانه
میخواهد و تاملی عاشقانه میطلبد؛ خاصه اگر این
گفتار در ارتباط با اش��عار سرودهشده بعد از انقالب
اس�لامی ایران باش��د ،چرا که شعر عاشورایی چند
دهه اخیر ،تنها حول محور مرثیه نمیچرخد ،بلکه
با حماس��ه و بیداری نیز گره خورده اس��ت؛ شعری
که رس��الت زینبگونه پیدا کرده و این رسالت روز
به روز هم پررنگتر و کاملتر از قبل ش��ده اس��ت؛
رس��التی که اینک حتی یکی از ارکان اصلی اشعار
عاشورایی است .عالوه بر تاثیرات بازگوشده ،تاثیرات
جریانهای ش��عر معاصر را نیز در ایجاد زمینههای
متنوع و قدرتهای بالقوه و بالفعل بر جریان ش��عر
عاشورایی اخیر نمیتوان نادیده گرفت؛ جریانهایی
که توانسته ش��عر معاصر را تازه و سرزنده و شاداب
نگه دارد؛ از تاثیرات شعر مشروطه گرفته تا جنبش و
جریان شعر نو و نیمایی .اگر چه تفکر و محتوای شعر
عاش��ورایی بعد از انقالب اسالمی ایران ،در کل تنها
برآمده و برخاسته از تاثیرات اسالم ،تشیع و انقالب
اسالمی ایران بوده است.
 -2انقالب اس�لامی ایران نهتنها ب��ر تاریخ و همه
شؤون اجتماعی مردم ایران تاثیر گذاشته و در ترمیم
و حتی به نوعی در بازیافتن هویت ش��یعی آن موثر
بوده ،بلکه در جریان کلی ش��عر بعد از انقالب و بر
شاعرانش نیز تاثیرگذار بوده اس��ت .از این رو ،بین
این جریانات ،جریان عظیمی سر برآورد و جاری شد
که میتوان آن را «شعر انقالب» دانست؛ شعری که
میتوان آن را به ش��اخههای دیگر نیز تقسیم کرد؛
شاخههایی مثل ش��عر دفاعمقدس ،شعر مقاومت
و ش��عر بیداری و ...ش��عری که با ش��عر عاشورایی
زمانه و دوره خود س��خت گره خورده است ،آنگونه
که گاه تفکیک آنها از هم س��خت و حتی ناممکن
میشود .ناگفته نماند بخش��ی از اشعار عاشورایی
ش��اعران انقالب ،غیرمستقیم متاثر از نوع اندیشه و
نگاه انقالب اس�لامی است؛ یعنیآیینی/عاشورایی
هستند .شعرهای عاشورایی «ماه ارغوان» عبدالرضا

تمام بلیتهای فروختهشده برای بازیهای فوتبال
با رق��م واحد  15هزار تومان در نظر گرفته ش��ده
و  50درص��د از میزان فروش بلیتها تحویل خانه
سینما خواهد شد .خانه سینما خود درباره میزان
اختصاص مبالغ به فیلمهای مختلف تصمیمگیری
میکند .بنا بر ای��ن گزارش،
ش��ورای عالی اکران پیش از
این مج��وز نمای��ش  5بازی
( 3بازی ایران و نیمهنهایی و
فینال جامجهانی) از مجموعه
بازیهای جامجهانی را صادر
کرده بود و برای این امر مبلغ شناور  15تا  20هزار
تومان را برای بلیتهای این بازیها در نظر گرفته
بود اما اکثر بلیتها در سینما به مبلغ  20هزار تومان
به فروش رسید.

کنار ش��خصیتهای سیاه و خاکستری طرف مقابل،
از الگویی تکراری بهره میبرد که سالهاس��ت مانند
دایناسورها منقرض شده است و حتی فیلمهای هندی
هم سالهاس��ت از این چنین طراحی شخصیتهای
دوقطبی فاصله گرفتهاند! روایتهای اینچنینی اگرچه
ممکن است در بیانی تاریخی یا بر منبر بسیار باورپذیر
باشد اما اقتضای سینما و تلویزیون و انتظار مخاطب
امروزی از آن به گون ه دیگری است .اگر بناست روایتی
تاریخی را از چند دهه گذشته به امروز بکشانیم باید
درباره تفاوت عصر حاضر با گذش��ته نیز تامل کنیم و
بستر داستان برای روایت چنین موضوعی  -خود را از
پنجره به بیرون انداختن  -آماده ش��ود اما بیاهمیت
بودن نسبت به منطق روایت باعث میشود اسطورهای
تخیلی خلق کنیم که نه تنها به هدف خود -یعنی
تاثیر ب��ر مخاطب – نمیرس��د ،بلکه خ��ود به امر
ضدتبلیغی تبدیل میشود .آنجایی که سیدمرتضی
آوینی از ابتذال در س��ینما یاد میکرد دقیقا همین
جا بود که وقتی میخواهیم روایتی اخالقی و معنوی
داش��ته باشیم ،بیشک باید اقتضای مدیوم رسانه را
بشناسیم و اال اثری مبتذل با تاثیری معکوس خلق

در اجتماع شعر و شور و شعور

ی آیینی
رضایینیا نیز مثل شعرها 
چند دهه اخیر ،آیینی /عاشورایی
است ،اگر چه بالطبع ریشه در نوع
نگاه و افکار اسالم و تشیع انقالبی
و انقالب اسالمی ایران دارد و نه
در نوع نگاه تشیع صرفا سوگوار و
مرثیهسرا.
 -3دفتر شعرهای عاشورایی «ماه
ارغوان» به چند دس��ته و گونه و
بالطب��ع به چند بخش تقس��یم
میش��ود :شعرهای س��نتی یا کالسیک ،شعرهای
نیمایی و شعرهای س��پید یا به اصطالح بعضیها،
ش��عرهای منثور یا بیوزن! عالوه بر این ،ما در این
دفتر با اشعاری روبهرو هستیم که شباهت بسیاری
به مراثی یا نوحه دارند اما ش��اعر در شکل و صورت
آنها دخالت کرده و دخل و تصرف کرده است؛ یعنی
هم از ظرافتها و ظرفیتهای شعر نیمایی در هرچه
بهتر ارائهش��دن آنها بهره برده و هم از ظرفیتهای
خود مراثی.
 -4دفتر «ماه ارغوان» با ش��عرهای نیمایی ش��روع
میشود؛ ش��عرهایی که به شکل طبیعی و بیهیچ
عمد و تصنعی ،به زینت و زیور قافیه آراسته شدهاند؛
قافیهپردازیهایی که شعرهای نیمایی شاعر را بهتر و
زیباتر و خواندنیتر میکند:
«آی نینوایی��ان! /باز ماه ارغوان دمید /باز ماه س��وز
و س��از /در هوای داغهای دلنواز /باز م��اه ماه/...ای
نینواییان! /بر شما مبارک است /جامههای عاشقی
به بر کنید!»...
یعنی همان رسالت زینبگونهای که از آن یاد
کردیم ،در همین شعرهای آغازین دفتر به چشم
میخورد.
ش��عرهای نیمایی این دفتر به مص��داق و روال

خواهیم کرد .هرچند تلویزیون طی این س��الها در
واقعگراتر شدن مجموعههای نمایشی خود پیشرفت
چشمگیری داش��ته است و پدر جزو استثناهای آن
محسوب میشود اما تصویر کاریکاتوری رسانه ملی
از دانش��گاه ،مورد انتقاد هم��ه طیفهای فرهنگی
و سیاس��ی قرار دارد؛ روایتی دهه شصتی از دوگانه
«ریشو -قرتی» در دانش��گاه که این سالها مدام از
طریق رس��انه ملی بازتولید میش��ود؛ کاراکترهای
مذهبی که با انبوهی ریش و س��ر پایین و تسبیحی
به دست معرفی میشوند و گاهی اوقات پرخاشگری
جزو الزمههای طراحی ش��خصیت آنهاست و طیف
مقاب��ل آن که تقید چندانی به دین و فرهنگ عرف
جامع��ه ندارند و عمدت��ا رفتارهای ناپس��ند از آنها
سر میزند .اتفاقی که شاید سرآغاز آن را باید سریال
«در پناه تو» دانس��ت و در سالهای بعد نیز همین
الگو در سریالهای پرمخاطبی همچون «معراجیها»
و «ترانه مادری» تکرار شد .همین روند در سینما با
«دلشکسته» برجسته شد و تداوم یافت .حلقه وصل
 2قش��ر مذهبی و غیر مذهبی هم عمدتا عش��ق و
عاش��قی اس��ت که بین این دو رخ میدهد و آنها را
از هم متاثر میکند .اگر این دو قشر هم در فیلمهای
مرتبط با دانشگاه حذف شوند ،نخ تسبیح آنها  -یعنی
عشق و عاشقی  -حذف نخواهد شد .کارکرد دانشگاه
در مجموعههای نمایشی عمدتا به محلی برای عاشق
شدن و بعضا شکست عشقی تقلیل یافته است و این
امر مدتهاست در سریالها و آثار سینمایی به وفور
یافت میشود .در این میان ،باید پرسید آیا نگاهی که
امام خمینی(ره) و رهبر انقالب به دانشگاه و دانشجو
دارند ،صرفا در نمایش یک دانشجوی معصوم و دور
از اشتباه است که خود را از هرگونه فعالیت اجتماعی
و سیاسی به دور میداند یا آنکه به دنبال دانشگاهی
چمرانساز هستند که با تمام تواناییهای علمی ،در
فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی نیز س��رآمد جبهه
انقالب و شخصیت محبوب همه طیفهای فرهنگی
و سیاسی جامعه میشود؟

ترجمه «من او» و «هی یو» به زبان اردو

یادداشتی بر شعرهای عاشورایی«ماه ارغوان» عبدالرضا رضایینیا

شکل و قوت و قدرت چند خط از
شعری که نمون ه آورده شد ،ساده
و روان و بیپیرایهاند؛ ش��عرهایی
که اگرچه موزونند اما گاه با زبان و
ماهیت نثر به وزن درآمده و موزون
ش��دهاند و البته گاه نیز شاعرانه و
نابند؛ شعرهایی نیمایی که اغلب
در وزنهایی خوش و خوشاهنگ
نشسته و دفتر را به پیش میبرند؛
هرچن��د در ای��ن دفت��ر از «آن»
شاعرانه و شعر چندان خبری نیست و بیشتر شعرها
دچار یک نوع شاعرانگیهای خوب از این دستند:
«بگو راز این نام حیرتفزا چیس��ت؟ /و مادر چه
در خط پیشانیات خوانده بود؛ /که در روز میالد /تو
را «حر» صدا کرد»...
بعد به بخش «همیشه کربال»ی کتاب که شامل
شعرهای سنتی است میرسیم؛ به غزلمانندی 11
بیتی:
«پشت کابوس گران ،چشمه صد رویا بود /ظهر بود،
اما انگار شب اسرا بود
بعد از آن واقعه ،هرجا که یزیدی رویید /دست عباس
به خونخواهی عشق آنجا بود
گرچه صدمنزل خونین به اسیری طی شد /به خدا!
در همه راه ،خدا با ما بود»...
غزلی ک��ه در آن ،جاریبودن رس��الت کربال را
میتوان دید؛ همان رسالتی که حسین(ع) و کربال
و تش��یع برای هر انسانی قائل است؛ همان رسالتی
که «اگر حسینی نباش��ی ،یزیدی خواهی بود »...یا
«در منازل اسیری ،همه راه را خدا خواهناخواه همراه
ما خواهد بود»...
و باز همان گفته زیبا:
«نینوا پردهای از طرح تماشایی دوست /هرچه دیدیم

تلویزیون
مجله تصویری که از «هفت» مستقل است

«کیوسک» متولد شد

برگردان 42عنوان از سوی مرکز ترجمه به زبانهای مختلف

مرک��ز ترجم��ه ح��وزه هنری
کتاب
 42عنوان کت��اب با موضوعات
ش��عر ،داس��تان و خاطره از نویسندگان ایرانی به
زبانهای متختلف ترجمه کرد و  5عنوان کتاب
دیگر نیز تا پایان تابستان  97به صورت الکترونیک
منتشر میش��ود .به گزارش
«وطنامروز» ،به همت حوزه
دیجیتال انتش��ارات س��وره
مهر ،مرکز ترجمه توانس��ت
 25عن��وان کت��اب از آث��ار
مکتوب خود را در س��ال 96
به صورت کتاب الکترونیک عرضه کند و در سال
جاری  97نیز تعداد  17عنوان دیگر به آن افزوده
ش��د و جمعا  42عنوان کتاب با موضوعات شعر،
داستان و خاطره از نویسندگان ایرانی به زبانهای

شماره 13 2497

متختلف ترجمه و در سایت سوره مهر عرضه شد.
همچنین تعداد  5عنوان کتاب دیگر نیز تا پایان
تابستان  97به صورت الکترونیک منتشر میشود.
بر اساس این گزارش« ،گزیده شعر شاعران معاصر
ایران» به زبان ایتالیایی« ،خاطرات احمد احمد»
به زبان انگلیس��ی« ،اگر بابا
بمیرد» به زبانهای انگلیسی،
اس��پانیولی ،هن��دی و اردو،
«من او» ب��ه زبانهای عربی
و اردو« ،هی یو» به زبانهای
ترک��ی اس��تانبولی و اردو،
«عشق خامهای» به زبان اسپانیایی« ،فرنگیس» به
زبان اردو« ،آنک آن یتیم نظرکرده» به زبان عربی،
«س��فر به گرای  270درجه» به زبان انگلیس��ی
برخی از این آثار ترجمهشده است.
و ندیدیم ـ همه ـ زیبا بود»
و باز برمیخوریم به اش��عار س��نتی و کالس��یکی
که نهتنها به رس��الت عاشورایی خود متعهد و آشنا
هستند ،بلکه به حفظ شکل و صورت آنها نیز خود را
ملزم و متعهد میدانند:
«عشق تو عشق عجیب است ،عجیبی چه شگفت!
شور چشم تو غریب است ،غریبی چه شگفت!
آدم و آه و دم و مار و پری ،گندم و سیب
همه دستان فریبند ،فریبی چه شگفت!»
« -5اشک آوا» نیز بخش تصنیفها و مراثی دفتر
شعرهای عاشورایی «ماه ارغوان» است؛ دفتری که
به واس��طه تصنیف و مرثی ه بودن ،تا حدی اجازه
ی شدن و نظ م شدن را دارد؛ یعنی اشعاری
شعار 
که با دارا بودن خیلی از ویژگیهای ش��عری ،گاه
الزم است کمی شعاری و کمی منظوم هم باشند؛
چون با عموم مردم س��ر و کار دارند و قرار اس��ت
بازگوکننده و یادآور وقایعی باشند که زبان واقعیت
و فهم م��ردم را میطلبد و نه زبان ابهام و ایهام و
چه و چه و چه:
«عباس؛ نور چشمان حس��ین /اباالفضل؛ پاره جان
حسین
عالم شد حیران در روی تو /عباس ماه تابان حسین
تا میرسد به آنجا که حقیقت ناب عباس است:
«عباس؛ محو عرفان حسین است».
 -6بخش «آینههای شکس��ته» هم بخش رباعیات
دفتر عاشورایی شاعر است؛ بخشی که گاه رباعیاتش
فوقالعاده و زیباست:
«شب بود و نسیم بود و باران ،گل سرخ /در وسعت
باغها پریشان گل سرخ
تابوت تو را فرشتهها میبردند /بانو،ای مادر هزاران
گل سرخ»
گفت��ن ش��عر س��پید در تخص��ص عبدالرضا
رضایینیاست ،اگرچه این دفتر تنها به  9شعر کوتاه
از آنها مزین بود .البته رضایینیا به گفتن شعر نیمایی
و غزل نیز مشهور است؛ شاعری که در کل و به هر
حال ،او را به عنوان شاعری نوگرا میشناسند.

تهیهکننده برنامه «کیوس��ک» در توضیح
این برنام��ه جدید ش��بکه  3آن را یک مجله
تصوی��ری دانس��ت ک��ه س��ینما در آن غالب
است ولی هویتی مس��تقل از «هفت» دارد .به
گ��زارش مهر ،محمدامین نوروزی ،تهیهکننده
«کیوسک» درباره این مجله فرهنگی -هنری
گفت« :کیوسک» یک مجله فرهنگی -هنری
اس��ت که به صورت تحلیلی س��ینما ،ادبیات،
تئاتر و موس��یقی و اتفاقات روز این حوزهها را
بررسی میکند .این مجله فرهنگی -هنری که
به صورت تولیدی روی آنتن ش��بکه  3میرود
صرفا سینمایی نیست اما موضوعات سینمایی
چون عامتر اس��ت در برنامه غالب اس��ت .این
برنام��ه در هر هفته بخشهای مختلفی دارد و
پروندههایی در موضوعات تئاتر ،سینما ،ادبیات
یا موسیقی باز میشود .این مجله در بازه زمانی
 ۶۰دقیقه ش��نبه شبها حدود ساعت ۲۲:۳۰
روی آنتن ش��بکه  3م��یرود و هر بار  2بخش
اصلی مث ً
ال س��ینما و ادبی��ات دارد که مجری
ثابت همه بخشها احس��ان عبدیپور است و
هر بخش میهمانانی نیز دارد .وی درباره عوامل
این برنامه و سیاستگذاریهای آن اظهار کرد:
سردبیر برنامه آقای امیر ابیلی از ژورنالیستهای
خوب و باسابقه است و همچنین این برنامه یک
تیم تحریریه دارد که مجموعهای از خبرنگاران
و نویسندگان حوزههای مختلف هنری در آن
حضور دارند .تهیهکننده «کیوسک» در پایان
درباره اینک��ه این برنامه ج��ای «هفت» را پر
خواه��د کرد یا نه ،گفت« :هفت» برنامه خوب
و باس��ابقهای اس��ت و امیدوارم بزودی به آنتن
شبکه  3بازگردد اما برنامه «کیوسک» ارتباطی
ب��ا «هفت» ندارد و س��عی در تعریف هویت و
رسالتی مس��تقل از هر برنامه تلویزیونی برای
خود دارد.
گیشه

رشد فروش فیلمهای سینمایی
در هفتهای که گذشت

فیلمه��ای س��ینمای ای��ران در هفتهای که
گذش��ت با افزایش تیزره��ای تلویزیونی ،فروش
خوبی را تجربه کردند .به گزارش فارس ،سینمای
ایران در هفتهای که گذش��ت ف��روش خوبی را
تجربه کرد ،فروش��ی ک��ه با افزای��ش تیزرهای
تلویزیونی برای برخی فیلمها محسوستر بودند
و این فیلمها توانستند مخاطبان بیشتری را جذب
کنند .فیلمهای س��ینمایی«هزارپا» با حدود 4
میلیارد و  900میلیون تومان« ،تگزاس» با حدود
 470میلیون توم��ان و «خاله قورباغه» با حدود
 100میلیون تومان فروش ،توانستند رتبه اول تا
سوم پرفروشهای هفته گذشته را کسب کنند.
بر این اساس در مجموع تاکنون فیلمهای هزارپا
 13میلیارد و  850میلی��ون تومان ،تگزاس 13
میلیارد و  700میلیون ،خجالت نکش  4میلیارد و
 600میلیون ،دشمن زن  3میلیارد و  30میلیون،
دلم میخواد یک میلیارد و  420میلیون ،دارکوب
یک میلیارد و  300میلیون و خاله قورباغه یک
میلیارد و  56میلیون تومان فروش داشتهاند.
نمایشخانگی

از «مادری» تا «خانه کاغذی»
در شبکه نمایش خانگی

«ی��ک قن��اری ی��ک کالغ»،
«مادری» و «خانه کاغذی» وارد
شبکه نمایش خانگی میشوند.
به گ��زارش «وطنام��روز» ،در
جلس��ات اخیر ش��ورای پروانه
نمای��ش خانگ��ی که با حض��ور اکثری��ت اعضا
ی «موشگیر» به
برگزار ش��د ،با عرضه فیلمه��ا 
تهیهکنندگی بهرام خانلر و کارگردانی عبدالرضا
صادق��ی جهانی و «ف��ردا روز دیگریس��ت» به
تهیهکنندگ��ی و کارگردان��ی مش��ترک محرم
زین��الزاده و مصطف��ی دالزی موافق��ت ش��د.
همچنین در این جلسه برای فیلمهای سینمایی
ایران��ی «یک قناری یک کالغ» به تهیهکنندگی
عل��ی حضرت��ی و کارگردانی اصغ��ر عبداللهی،
«م��ادری» به تهیهکنندگی س��یاوش حقیقی و
کارگردان��ی رقی��ه توکلی و «خان��ه کاغذی» به
تهیهکنندگی تینا پاک��روان و کارگردانی مهدی
صب��اغزاده پروان��ه نمایش خانگی صادر ش��د.
همچنین ب��ا عرضه  4عنوان فیل��م خارجی2 ،
عنوان فیلم مس��تند و آموزشی و  5عنوان فیلم
مراکز فرهنگی و جشنوارهها موافقت به عمل آمد.

