فرهنگ و هنر

دوشنبه  8مرداد 1397

مستند

دوازدهمین جشنواره بینالمللی
سینماحقیقت فراخوان داد

فراخوان ش��رکت در دوازدهمین جشنواره
بینالمللی «س��ینماحقیقت» منتشر شد .به
گزارش «وط��ن امروز» ،فراخوان ش��رکت در
دوازدهمی��ن دوره جش��نواره بینالمللی فیلم
مستند ایران «سینماحقیقت» که توسط مرکز
گسترش سینمای مس��تند و تجربی سازمان
سینمایی و س��معی و بصری وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی برگزار میشود ،منتشر و امکان
ثبتنام روی وبسایت این جشنواره فراهم شد.
این رویداد معتبر سینمای مستند ایران و آسیا
با ش��عار «حقیقت بهترین راهنماست» که از
فرمایشات حضرت علی(ع) است طی روزهای
 18تا  25آذرماه  1397در ش��هر تهران برگزار
خواهد ش��د .بازنمایی تاریخ و فرهنگ جامعه
ایرانی -اسالمی ،صیانت از هویت ملی مبتنی
بر انگارههای دینی و ایرانی ،تقویت س��ینمای
مس��تند خالق ایران ،بیان نس��بت سینمای
مس��تند و توسع ه پایدار ،آش��نایی فیلمسازان
کشور با تحوالت نوین سینمای مستند جهان،
توجه به اهمیت اقتصاد س��ینمای مس��تند با
تأکید بر رفع موانع تولید ،توزیع و نمایش این
آثار در عرصههای داخلی و خارجی ،از اصول و
اهداف این جشنواره است .متقاضیان باید فرم
شرکت در دوازدهمین دوره جشنواره بینالمللی
سینماحقیقت را روی وبسایت این جشنواره
به نش��انی  www.irandocfest.irتکمیل و
آثار خود را حداکثر ت��ا دهم مهرماه  1397به
دبیرخانه جشنواره ارائه کنند.

مستندی که از احتمال اختالل
روانی آگاهتان میکند!

«روان س��فید» مجموع��ه
مستند  5قسمتی با موضوع
اخت�لاالت روانی اس��ت که
تالش داشته با نزدیک شدن
به بیماریه��ای روانی از آنها
«انگزدایی» کند و جامعه را در قبال پذیرش آن
آماده کند .به گزارش «وطن امروز» ،این مستند
س��ریالی که در فاز اول خود سراغ بیماریهای
وس��واس ،اضطراب ،اختالل دوقطبی و  ...رفته
اس��ت ،نش��انههای هر یک از آنها را به صورت
کاربردی به تصویر کشیده است و در گفتوگو
با روانپزشکان و روانشناسان تأثیرات و تبعات آن
را مورد بحث قرار داده است .روان سفید تالش
دارد به مردم جامعه ایران نش��ان دهد بیماری
روانی همانند سایر بیماریها میتواند در هر یک
از افراد جامعه به وجود آید و در صورت آگاهی
از بیماری ،قابل درمان است .با توجه به شرایط
جامعه ام��روز و درصد ابتال به اختالالت روانی
که به گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور ،به
باالی  34درصد میرسد ،اهمیت ساخت چنین
مستندهایی ضرورت مییابد .مجموعه مستند
«روان سفید» به کارگردانی عطیه عطارزاده و
کارگردانی حس��ام اسالمی در فاز نخست در 5
قس��مت آماده شده است و فاز دوم آن که به 5
اختالل روانی دیگر میپردازد در آینده نزدیک
تهیه و تولید میشود.
سینمایجهان

نیکول کیدمن سریال میسازد

نیکول کیدم��ن در همکاری
با آم��ازون س��ریالی ب��ا نام
«راندهش��دهها» را میسازد.
ب��ه گ��زارش مهر ب��ه نقل از
هالیوودریپورتر ،سریال درامی
که به نوعی یادآور موضوع سریال اچبیاو یعنی
«دروغه��ای کوچک بزرگ» اس��ت ،به عنوان
نخس��تین س��ریال از قرارداد نیک��ول کیدمن
برای آمازون س��اخته میش��ود .آم��ازون غول
انتش��ار آنالین فیلم و سریال ،سریالی با عنوان
«راندهشدهها» را بر مبنای کتاب جانیس وای.
کی سفارش داده و نیکول کیدمن را به عنوان
تهیهکننده اجرایی آن انتخاب کرده است .این
سریال با اقتباس از کتاب «لی» ساخته میشود
و موضوع آن درباره گروهی از زنان است که از
هنگکنگ رانده میشوند .آلیس بل استرالیایی،
نویس��نده فیلمنامه این سریال است .این درام
تلویزیون��ی نخس��تین گام از قراردادی اس��ت
که آم��ازون با نیکول کیدمن منعقد کرد تا بر
مبنای آن ،برای آنها فیلم و سریال بسازد .این
سریال جدیدترین کار تلویزیونی کیدمن است.
وی پیش از این در سریال «دروغهای کوچک
ب��زرگ» هم به عنوان بازیگر و هم تهیهکننده
برای اچبیاو ظاهر ش��ده بود .سریال جدید او
قرار است سال  ۲۰۱۹روی آنتن برود .کیدمن
در کمپانی تولید فیلم «بالس��م فیلمز» که با
ش��ریکش پِر ساری راهاندازی کرده این سریال
را خواهد ساخت.

وطن امروز

گزارش «وطنامروز» از کتابهای رهبر انقالب پیرامون تحلیل سیره معصومین

شماره 13 2498
سینما

(ع)

1400سال عبرت از انسان  250ساله

گ�روه فرهنگ و هنر :براحتی میتوان حکم داد که
صفت کتابخوانترین مس��ؤول جمهوری اسالمی،
بالشک به رهبر انقالب اسالمی بازخواهد گشت که
همواره طیفهای متفاوتی در عرصه فرهنگ و هنر
به آن اقرار و از آن تمجید کردهاند .اما از سوی دیگر
آثار برجستهای از رهبر انقالب به انتشار رسیده است
که موضوعات متفاوتی را دربر میگیرد .اگرچه عمده
این آثار در واقع شکل مکتوب شده سخنرانیهای
ایش��ان بوده اس��ت اما اهمیت محتوایی آنها باعث
ش��ده تا همواره برای صاحبنظران به عنوان اثری
مرجع ش��ناخته ش��ود .به گ��زارش «وطنامروز»،
در این میان کتاب «صلح امام حس��ن» از اهمیت
ویژهای برخوردار است .ایشان در  30سالگی کتاب
صلحالحسن ش��یخ راضی آلیاس��ین را به فارسی
ترجمه میکنند و از آن روز به بعد این اثر به عنوان
یکی از کتب مرجع در ش��ناخت تحلیلی زندگی و
زمانه امام حسنمجتبی(ع) به کار میرود ،تا جایی
ک��ه قرارگرفتن این کتاب در صدر تیتراژ س��ریال
مختارنامه نیز موجب شده اس��ت این کتاب برای
مخاطبان عام نیز ش��ناخته شده باش��د .این اثر اما
بناست بعد از سالها توسط انتشارات انقالب اسالمی
با ویرایش جدید وارد بازار نش��ر شود .همین بهانه
کافی اس��ت تا نگاهی داشته باشیم به این کتاب و
دیگر آثاری که از رهبر انقالب پیرامون تحلیل سیره
معصومین منتشر شده است.

■■صلحالحسن ،نسخ ه1397

کتاب صلح امام حسن(ع) در واقع ترجمهای از
کتاب «صلحالحسن» تألیف شیخ راضی آلیاسین،
از علم��ای حوزه نجف بوده اس��ت که رهبر انقالب
در  30س��الگی و در س��ال  1348آن را ترجم��ه
کردهان��د .رهبر انق�لاب در دوران مبارزات انقالبی
خود هم��واره از راههای گوناگ��ون در پی تبیین و
تبلیغ انقالب اس�لامی بودهاند و در این میان یکی
از موضوعاتی که مورد بحث و سؤال واقع شده بود،
مقوله «صلح امام حسن (علیهالسالم)» بود .از یک
سو معاندان و مخالفان اسالم آن امام مجاهد را متهم
به سازش��کاری میکردند و از سوی دیگر جریانات
بهظاهر مذهبی برای توجیه قعود و س��کوت خود
نسبت به جنایات استبداد طاغوت و چپاول استکبار
و استعمار ،به اشتباه بر نوع اقدام ایشان در برخورد
با معاویه اس��تناد میکردند .از جه��ت دیگر ،برای
برخی افراد ،تفاوت رفتار امام حسن (علیهالسالم) و
امام حسین (علیهالسالم) معلوم نبود که چرا یکی
از ای��ن  2بزرگوار به صلح ت��ن داد و دیگری در راه
مبارزه س��ر داد؟ اینگونه بود که طرح کتابی با این
موضوع در ذهن ایشان پرورانده میشود تا اینکه با
متن عربی کتاب یادشده با نام عربی «صلحالحسن
(علیهالسالم)» تألیف عالم جلیلالقدر «شیخ راضی
آلیاسین» آشنا میشوند و اقدام به ترجمه این اثر
میکنند .رهبر انقالب در مقدمه این کتاب آوردهاند:
«پیش از اینکه به ترجمه این کتاب بپردازم ،مدتها
در فکر تهیه نوشتهای در تحلیل موضوع صلح امام
حس��ن بودم و حتی پارهای یادداشتهای الزم نیز

گرد آورده بودم ولی س��پس امتی��ازات فراوان این
کتاب مرا از فکر نخس��تین بازداش��ت و به ترجمه
این اث��ر ارزش��مند وادار ک��رد ...مگر ک��ه جامعه
فارس��یزبان نیز چون من از مطالعه آن بهره گیرد
و هم برای نخس��تین بار درباره این موضوع بس��ی
بااهمی��ت ،کتابی از همه رو جامع ،در معرض افکار
جویندگان و محققان ق��رار گیرد .این جانب نیز با
فراهم آمدن چنین اثری یک��ی از آرزوهای دیرین
خود را برآورده مییابم و جبهه س��پاس و شکر بر
آس��تان لطف و توفیق پروردگار میسایم ».تحلیل
صلح امام مجتبی(علیهالس�لام) ،معرفی شخصیت
ایش��ان ،موقعیت سیاسی حضرت
پیش از بیعت ،زمان بیعت و کوفه
در روزهای بیعت ،ش��رح و تبیین
انگیزهه��ای صلح ،مقایس��ه میان
شرایط امام حس��ن (علیهالسالم)
و زمینهه��ا و مقدمات قی��ام امام
حسین(علیهالس�لام) و ...از جمله
موضوعاتی اس��ت که در این کتاب
ب��دان پرداخته میش��ود .اما چاپ
جدی��د این اثر توس��ط انتش��ارات
انقالب اس�لامی بناست راهی بازار
نش��ر ش��ود که تفاوته��ای قابل
توجهی با نسخههای پیشین دارد .در این کتاب
مواردی همچون استفاده از نقطه نظرات معظمله در
موارد مورد سوال ،تحقیقات گسترده بر منابع کتاب
و افزودن بیش از  100پانوشت ارجاعی ،مراجعه به
متون اولیه و منابع اصلی تاریخی و روایی ،نمایههای
متعدد و مطابقت متن با دستخطهای معظمله بر
این کتاب افزوده شده است.
■■از جاودانه تاریخ تا پیشوای صادق

تاکنون آثار متنوع و گستردهای از رهبر انقالب
به انتش��ار رس��یده اس��ت که بخش زیادی از آنها
شکل مکتوبشده س��خنرانیهای ایشان است .در
این میان ،تبیین و بیان حکمت سیره اهل بیت از
جمله مسائل مهمی است که ایشان در طول تاریخ
به آن توجه داشتهاند و همواره تبیین حکمتآمیز
از زندگی اهل بیت پای ثابت سخنرانیهای ایشان

آذرپندار سرپرست گروه فیلم و سریال شبکه  3شد

ادامه مسیر جوانگرایی در تلویزیون
تلویزیون با حکم علی فروغی مدیر شبکه
 3س��یما ،مه��دی آذرپندار به
عنوان سرپرست گروه فیلم و سریال این شبکه
معرفی ش��د .به گزارش «وطنامروز» ،در ادامه
مس��یر جوانگرای��ی در تلویزیون ،ای��ن بار علی
فروغی ،مدیر شبکه  3سیما
با قدردانی از خدمات مهدی
روشنروان مدیر گروه فیلم
و س��ریال ،مهدی آذرپندار
را ب��ه س��مت سرپرس��ت
گروه فیل��م و س��ریال این
ش��بکه منصوب کرد .تولید آث��ار متنوع و فاخر
نمایش��ی با بهرهگیری از هم��کاری هنرمندان
درون و برونسازمانی از ماموریتهای محول به
سرپرست گروه فیلم و سریال شبکه  3سیماست.
بهکارگی��ری مضامین و مفاهیم متعالی ایرانی -
گزارش در ش��رایطی ک��ه ط��رح اکران
فیلمه��ای خارج��ی مدت��ی
قب��ل با نمایش فیل م «همه پوله��ای جهان» با
استقبال کمی روبهرو شد ،مدیر پخش فیلمهای
خارج��ی در س��ینماهای ای��ران از اکران فیلمی
ت��ازه و از محص��والت س��ال  2018س��ینمای
جهان ،در س��ینماهای ایران خبر داد .به گزارش
«وطن ام��روز» ،علی آش��تیانیپور ،مدیر پخش
فیلمهای خارجی در س��ینماهای ای��ران درباره
تازهتری��ن جزئی��ات اک��ران فیل��م خارج��ی در
سینماهای کشور گفت :بتازگی اکران فیلمهای
خارجی در سینماهای کشور وارد مرحله عملیاتی
شده اس��ت .وی درباره برنامه جدید سینماهای
کش��ور برای اکران فیل��م خارجی ،اع�لام کرد:
بزودی فیلم س��ینمایی «شاه دزد» با اسم التین
« »The King of Thievesکه محصول سال

اسالمی در راستای تقویت نشاط ،شادابی و امید
در خانوادهها ،بویژه نسل جوان از دیگر موضوعاتی
است که علی فروغی در حکم خود بر آن تاکید
کرده است .مدیر شبکه  3همچنین در این حکم
خواس��تار تعامل س��ازنده با تولیدکنندگان آثار
نمایشی و تولید آثار ماندگار
و دیدنی ش��د .او همچنین
ابراز امیدواری کرد در دوره
جدی��د ،تولیدات نمایش��ی
شبکه به لحاظ کمی و کیفی
ارتقا یابند .انتصاب آذرپندار
در ش��رایطی انجام میش��ود که پیش از این با
انتصاب عل��ی فروغی ،مجید زینالعابدین ،جواد
رمضاننژاد و مسعود معینیپور به عنوان مدیران
شبکههای  ،3یک 5 ،و  4سیما ،روند جوانگرایی
در مدیریت تلویزیون شدت گرفته بود.

بوده اس��ت .پیش از این نیز آثار زیادی از ایش��ان
در این زمینه منتشر ش��ده است که بیش از همه
کتاب «انسان  250ساله» در صدر توجه مخاطبان
قرار گرفته اس��ت .از دیگر کتابهای رهبر انقالب
پیرامون این موض��وع میتوان به کتاب « جاودانه
تاریخ» اش��اره کرد که اخیرا به چاپ رسیده است.
این اثر در  26فصل با توجه به تبیین ابعاد متعدد
ش��خصیت حضرت علی (علیهالس�لام) در بیانات
مقام معظم رهبری تنظیم شده است .موضوعاتی
نظیر ش��رح احادیثی که از زب��ان پیامبراکرم ،امام
مجتبی و امام صادق (علیهمصلواتاهلل) در توصیف
امام علی(علیهالس�لام) وارد شده،
جامعی��ت و ت��وازن ش��خصیتی
حض��رت و بی��ان ویژگیه��ای
متمای��ز ایش��ان و همچنین بیان
رابطه عاش��قانه حضرت با صدیقه
طاهره(س) بخش��ی از این کتاب
را تش��کیل میدهند .کت��اب «دو
امام مجاهد» مش��تمل بر  6گفتار
از آیتاهلل خامنهای(مدظلهالعالی)
است که در س��الهای  51و 52
ایراد ش��ده اس��ت .این کتاب به
س��خنرانیهای رهب��ر انقالب در
س��نین حدود  33سالگی اختصاص
یافته اس��ت که پیرامون حضرت امام حسن و امام
حس��ین نکات ماندگاری را مطرح فرمودند .شرح
نظریه «انس��ان  250ساله» در سخنرانی حسینیه
ارش��اد« ،تحلیل قیام حس��ینی» در س��خنرانی
مسجد کرامت مشهد بحث «سیره مبارزاتی امامان
معصوم (علیهمالس�لام)» در هیات انصارالحسین
(علیهالس�لام) تهران از جمله گفتارهایی است که
در این کتاب آمده است« .آفتاب در مصاف» دیگر
کتاب مقام معظم رهبری اس��ت ک��ه با محوریت
نهضت عاشورا منتشر شده است .این کتاب در واقع
مجموعهای از رهنمودهای ارزش��مند رهبر معظم
انقالب (مدظلهالعالی) در موضوع درسهای عاشورا
اس��ت كه به دور از هرگونه دخل و تصرف در كالم
مقام معظم رهبری منتشر ش��ده است .اين اثر به

■■وجه مشترک از انسانی  250ساله

اگر چه رهبر انقالب در طول این سالها همواره
به ابعاد مختلف زندگانی معصومین علیهمالس�لام
توجه داش��تهاند اما در همه آنها وجوه مش��ترکی
یافت میشود که میتوان از آن به عنوان چارچوب
نظری رهبر انقالب به زندگانی معصومین یاد کرد.
کتاب «انسان 250ساله» در واقع شرح نظریه رهبر
انقالب به همین نام اس��ت که بهواسطه جمعآوری
س��خنرانیهای تحلیلی ایشان پیرامون حیات اهل
بیت علیهمالسالم منتشر شده است .ایشان در این
باره با اش��اره به نگاه خود به حیات ائمه معصومین
بیان داش��تند« :این فکر برای بنده در سال 1350
و در دوران محنتبار یک امتحان و ابتالی دش��وار
پیدا ش��د .اگرچه قبل از آن به ائمه علیهمالس�لام
به صورت مبارزان بزرگ��ی که در راه اعتالی کلمه
توحید و استقرار حکومت الهی فداکاری میکردند،
توجه داشتم اما نکتهای که در آن برهه ناگهان برای
من روشن ش��د ،این بود که زندگی این بزرگواران
بهرغ��م تفاوت ظاه��ری در مجم��وع یک حرکت
مس��تمر و طوالنی است که از س��ال دهم ،یازدهم
هجرت ش��روع میش��ود و  250س��ال ادامه پیدا
میکند و به سال  - 260که سال شروع غیبت صغرا
اس��ت  -در زندگی ائمه علیهمالس�لام خاتمه پیدا
میکند ».آنچه به نظر میرسد در طول این سالها
رهبرانقالب همواره در تبیین زندگی معصومین به
آن توجه داشتهاند نخس��ت شخصیت و رویکرد و
جهت واحد آنهاست که تنها در تاکتیکها و مواضع
آن هم به تناس��ب زمانه از دوران��ی به دوران دیگر
تفاوت داش��ته اس��ت .از س��وی دیگر ،زندگی ائمه
همواره با جهتگیری سیاس��ی همراه بوده و فقط
به مبارزه علمی و اعتقادی و کالمی بس��نده نکرده
بودن��د .ائمه همچنین بعد از وفات رس��ول خدا تا
سال  260هجری همواره به دنبال تشکیل حکومت
اس�لامی بودند .این رویکرد رهبر انقالب که در آثار
و سخنرانیهای ایشان مشهود است ارتباط واضحی
با س��خن امام خمینی(ره) دارد که اسالم همهاش
سیاست است و نگاه غیرسیاسی و بدون رسالت ائمه
را بشدت مطرود میداند.

یک حرکت خودجوش فرهنگی

جوانانی که با کامیون فیلم نمایش میدهند!
جمع��ی از فع��االن فرهنگ��ی،
خبر
ب��ا اقدام��ی ابت��کاری و جالب،
بس��یاری از فیلمها و آثار تصویری خوب را که غیر
از جشنوارهها در جای دیگری فرصت نمایش پیدا
نمیکنند ،برای مردم روس��تاها نمایش میدهند.
ب��ه گ��زارش «وطنام��روز»،
 2ماه است که فعاالن فرهنگی
بیرجن��د ،با اقدامی ابتکاری و
جالب ،بس��یاری از فیلمها و
آثار تصویری خوب را که غیر
از جشنوارهها در جای دیگری،
فرصت نمایش پی��دا نمیکنند ،ب��رای مردم این
ش��هر و برخی روستاها اکران میکنند .گروه اکران
شهید هادی با تهیه یک دستگاه کامیون (خاور) و
تجهیز آن ،فیلمهای منتخب جشنواره مردمی فیلم
عم��ار را برای اهالی بیرجند به نمایش میگذارند.

اکران فیلمهای خارجی جان بیشتری میگیرد

رقیب تازهنفس سینمای ایران از راه میرسد
 ۲۰۱۸انگلی��س اس��ت ،در
سینماهای کشور به نمایش
درخواهد آم��د .این فیلم و
یک اثر جنایی-اکشن است
و به ص��ورت دوبله نمایش
داده میشود .اگر سینمایی
نسخه زیرنویس فارسی این فیلم را نیز برای اکران
بخواهد ،ما میتوانیم این نس��خه را در اختیارش
ق��رار دهیم .مدیر پخش فیلمه��ای خارجی در
س��ینماهای ایران درباره س��ینماهایی که فیلم
خارجی نمایش میدهند ،اظهار کرد :پردیسهای
س��ینمایی کورش ،باغ کتاب و مگامال از جمله

عنوان کتابی مرجع ،مشتمل بر تمام بيانات رهبري
است که از س��ال  1357تا سال  1390درباره امام
حس��ين(ع) بیان شدهاند .کتاب «پیشوای صادق»
نیز از جمله س��خنرانیهای مکت��وب مقام معظم
رهبری بین سالهای  1345-1350است پیرامون
تحلیلزندگانی امام صادق (ع) و رهبری سیاس��ی
ایش��ان در مبارزات دوران خود که پس از انقالب با
همکاری واحد ایدئولوژی روزنامه جمهوری اسالمی
تنظیم و منتشر شد .اگرچه تعداد آثار مکتوب از مقام
معظم رهبری بسیار فراوان بوده است ،با این وجود
به نظر میرسد برای تبیین اندیشههای ایشان در
زمینه سیره اهل بیت همچنان کارهای فراوانی باید
صورت پذیرد ،چرا که بسیاری از آثار منتشر شده از
تجدید چاپ بازماندهاند و بسیاری نیز هنوز به کتابت
نرسیدهاند.

سینماهایی هستند که طبق
نظامنامه اکران سال  ۹۷بیش
از  ۷س��الن نمای��ش دارند و
میتوانن��د یک س��الن خود
را ب��ه طور کام��ل به نمایش
فیل م خارجی اختصاص دهند.
همچنین س��ینماهای دیگ��ر میتوانند در قالب
تکس��انس این فیلمها را نمایش دهند .بتازگی
بس��یاری از س��ینماهای شهرس��تان درخواست
نمایش فیلم خارجی در سالنهای خود را دادهاند
که ما در حال بررس��ی این درخواستها هستیم.
بنا ب��ر این گزارش ،اک��ران فیلمهای خارجی در

سیدمصطفی زاهد یکی از اعضای گروه اکران شهید
هادی درباره فعالیتهای انجام ش��ده توس��ط این
گروه به فارس گفت :گروه 13نفره ما عم ً
ال از اواخر
فروردینماه که کامیون (خاور) را تحویل گرفتیم،
فعالیتش را ش��روع ک��رد .البته با توج��ه به اینکه
آثار مختلف عمار بیش��تر در
سطح مساجد ،تکایا ،مدارس
و حت��ی پارکها نمایش داده
میشود ،ما اکران برای مردم
روس��تاهای اطراف بیرجند را
در دس��تور کار خودمان قرار
دادیم .فیلمهای کوتاه «رو به قبله»« ،تک خوان»،
«قفل فرمان» ،انیمیشن «بختک» ،مستند «چریک
کوچک» و ...از جمله کارهایی هس��تند که با این
کامیون برای م��ردم این مناطق نمایش دادیم و با
استقبال خوبی از سوی مردم روبهرو شده است.
سینماهای کشور به درخواست مخاطبان سینما
ی رسانههای کشور ،در نظامنامه اکران
و با پیگیر 
س��ال  ۹۷به رسمیت شناخته ش��د ،البته اکران
فیلمی که متعلق به سال گذشته بود یعنی فیلم
«همه پولهای جهان» تا ح��دودی این طرح را
در همان مرحله نخست زمینگیر کرد اما به نظر
میرسد تغییر این روند با اکران آثارروز سینمای
جه��ان و البته مهیا ش��دن فرص��ت تبلیغ برای
پخش این آثار ،بتواند باعث تنو ع بیش��تر چرخه
اکران س��ینمای ایران ش��ود؛ چرخهای که چند
سالی میش��ود در میان دوگانه فیلمهای کمدی
یا اجتماعی س��رگردان است و شاید اکران آثاری
خارج��ی از س��ایر ژانرها انگی��زه و بهانهای برای
بازگشت دوباره س��ینماگران ایرانی به سوژههای
بی��رون از حص��ار کنونی فیلمه��ای اجتماعی یا
کمدی شود.

میرکریمی در تدارک ساخت
«قصر شیرین»

رضا میرکریمی این روزها مشغول پیشتولید
فیلم جدیدش «قصر شیرین» است .به گزارش
ایسنا ،پیشبینی میشود این کارگردان سینما
فیلم «قصر شیرین» را به تهیهکنندگی خودش
پاییز مقاب��ل دوربین ببرد .فیلمنامه این فیلم را
محمد داوودی و محس��ن قرائ��ی زیر نظر رضا
میرکریمی و براس��اس قصهای از این کارگردان
نوش��تهاند .رضا میرکریمی بخش عم��دهای از
فیلم «قصر ش��یرین» را در یاسوج فیلمبرداری
خواه��د کرد و ب��ه همین دلیل به این اس��تان
سفر کرده و برای انتخاب برخی بازیگران محلی
فیلم ه��م در آن منطقه فراخوان انتخاب بازیگر
داده و مش��غول انتخاب بازیگر محلی است .این
کارگردان قصد دارد در کنار بازیگران حرفهای از
بازیگران محلی استفاده کند .بنا بر این گزارش،
احتمال بازی هادی حجازیفر (بازیگر «ایستاده
در غبار» و «ماجرای نیمروز») در این فیلم طبق
مذاکرات انجام شده وجود دارد .رضا میرکریمی
در کارنامهاش ساخت فیلمهایی چون «دختر»،
«به همین س��ادگی»« ،یک حبه قند»« ،خیلی
دور خیلی نزدیک»« ،کودک و سرباز» و ...را دارد.
ادبیات

رونمایی از زندگی و زمانه «حسین
اسرافیلی» در مرکز تبادل کتاب

رونمای��ی از کت��اب «حوالی
روشن صدا» با محوریت زمانه
و زندگی حس��ین اسرافیلی،
اث��ر حس��ین قرائ��ی ام��روز
(دوش��نبه) با حضور محمود
اکرامی ،حمیدرضا شکارسری ،حسین اسرافیلی
و مصطفی محدثی خراسانی برگزار میشود .به
گزارش فارس ،اسرافیلی غیر از سرودن شعر به
خطاطی ،نقاشی و مجسمهسازی نیز عالقه دارد.
وی در طول سالهای  1360تا  1367مسؤولیت
صفحه ادبی مجله پیام انقالب را به عهده داشت
و عضو ش��ورای شعر و موس��یقی صداوسیما و
ش��ورای شعر نیروهای مس��لح بنیاد حفظ آثار
و ارزشهای دفاعمقدس اس��ت .بر اس��اس این
گزارش ،حسین اسرافیلی اول اسفند  1331در
تبریز به دنیا آمد .وی از ش��اعرانی است که در
طول سالهای  1358تا  1366در حوزه هنری
حضوری فعال داشت و به دفعات همراه با دیگر
شاعران و به منظور شعرخوانی در نقاط مختلف
رزم ،عازم جبههها ش��د .معروفترین مجموعه
شعر او «تولد در میدان» است که به عنوان یکی
از آثار برتر شعر دفاعمقدس در دهه  60از سوی
بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاعمقدس برگزیده
شد .آتش در خیمهها ،مجموعه شعر عاشورایی،
عب��ور از صاعقه ،گزیده ادبیات معاصر ش��ماره
 ،5مردان آتشنهاد ،آت��ش در گلو و آیینههای
ش��علهور از س��رودههای او است .حسین قرائی
نیز از نویس��ندگانی است که در حال گردآوری
تاریخ ش��فاهی شاعران اس��ت و تازهترین اثر او
با محوریت اس��رافیلی امروز رونمایی میشود.
رونمایی از کتاب «حوالی روش��ن صدا» امروز،
دوشنبه  8مرداد  97ساعت  17برگزار میشود.
این مراسم در مرکز تبادل کتاب به آدرس تهران،
ابتدای خیابان مظفر شمالی برگزار خواهد شد.
ورود برای عموم عالقهمندان آزاد است.

یادبود استاد شکوهی
در حوزه هنری

مراس��م یادب��ود غالمرض��ا
ش��کوهی ،ش��اعر آیینی اهل
خراسان ،به مناسبت نخستین
س��الروز رحلت��ش ب��ه همراه
رونمای��ی از آخرین مجموعه
غ��زل وی با عنوان «پنجه بر پیش��انی» در حوزه
هنری برگزار میش��ود .به گزارش «وطنامروز»،
غالمرضا ش��کوهی ،ش��اعر آیینی خراسانی سال
گذشته در تهران دار فانی را وداع گفت .به همین
بهانه همزمان با س��الروز رحلت این شاعر آیینی
مراسم یادبودی در حوزه هنری برگزار خواهد شد.
شکوهی از جمله شاعران پیشکسوت خراسانی بود
که سالیان دراز به فعالیتهای فرهنگی و هنری
پرداخته و ش��اگردان زی��ادی را نیز تربیت کرده
بود .به مناسبت نخستین سالروز رحلت این شاعر
آیینی ،مراسم یادبودی به همراه رونمایی از آخرین
مجموعه غزل وی با عنوان «پنجه بر پیشانی» که
از سوی انتشارات سوره مهر چاپ و منتشر شده،
برگزار میش��ود .این مراسم ساعت  16روز شنبه
 13مردادماه در سالن مهر حوزه هنری با حضور
هنرمندان و ش��اعران آیینی از جمله س��یدعلی
موس��وی گرمارودی ،محمدعلی مجاهدی ،علی
انسانی ،یوس��فعلی میرش��کاک ،علیرضا قزوه،
مصطفی محدثیخراس��انی ،ناصر فیض ،مرتضی
امیریاسفندقه و سعید بیابانکی برگزار میشود.

