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تلویزیون

سینمایجهان

حواشی جانی دپ دامن فیلم
جدیدش را گرفت

فیلم جدید جانی دپ با عنوان
«ش��هر دروغه��ا» از برنامه
نمای��ش بی��رون کش��یده
ش��د .ب��ه گ��زارش مه��ر به
نق��ل از د رپ ،در حال��ی
ک��ه فیل��م «ش��هر دروغه��ا» ق��رار ب��ود
 ۷س��پتامبر ( ۱۶شهریور) در آمریکای شمالی
روی پ��رده ب��رود ،این فیل��م از برنامه نمایش
برداش��ته ش��ده و تاریخ جدیدی برای نمایش
آن در نظرگرفته نش��ده است .به گفته منبعی
که با فیلم در ارتباط اس��ت ،نمایش فیلمی با
بازی جان��ی دپ در نقش اصل��ی آن موضوع
چالشبرانگی��زی اس��ت زیرا م��اه پیش گرگ
بروکس ،مدیر لوکیشنفیلم ،دادخواستی علیه
جانی دپ به دادگاه فرستاد که مورد شکایت آن
به آوریل  ۲۰۱۷بازمیگشت .این تریلر بر اساس
حوادث واقعی ساخته شده است و داستان قتل
توپاک شکور رپر مش��هور و کریستوفر واالس
ملقب به بیگ��ی را روایت میکند که به فاصله
 ۶ماه از هم رخ داد .این فیلم قرار بود در زمانی
که میتوانست چهلوشش��مین سالگرد تولد
بیگی باشد نمایش داده شود .او  ۹مارس ۱۹۹۷
توسط یک قاتل ناشناخته در لسآنجلس کشته
ش��د« .ش��هر دروغها» را برد فورمن بر مبنای
فیلمنامه کریس��تین کونتراس و با اقتباس از
رمانی نوشته رندال سالیوان ساخته است.

خداحافظی «رابرت ردفورد»
با دنیای بازیگری

«راب��رت ردف��ورد» بازیگ��ر و
کارگردان کهنهکار آمریکایی
اعالم کرد پس از  ۶۰س��ال از
دنیای بازیگ��ری خداحافظی
میکند.
به گزارش ایسنا به نقل از گاردین ،این بازیگر ۸۱
ساله گفت که پس از پایان بازی در فیلم «پیرمرد
و اسلحه» از دنیای بازیگری کنارهگیری میکند
اما فعالیت خود را در عرصه کارگردانی همچنان
ادام��ه میدهد .وی درب��اره تصمیمش توضیح
داد :به این نتیجه رس��یدم ک��ه باید از بازیگری
کنارهگیری کنم چون از سن  ۲۱سالگی مشغول
ایفای نقش هس��تم و فک��ر میکنم دیگر کافی
باش��د« .ردفورد» در سال  ۲۰۱۶اعالم کرده بود
پس از بازی در  2فیلم دیگر بازنشسته میشود.
وی ابتدا در فیلم رمانتیک «ارواح ما در ش��ب»
در کنار «جین فوندا» مقابل دوربین رفت و فیلم
کمدی جنایی «پیرمرد و اسلحه» که در آن در
نقش یک تبهکار به نام «فارست تاکر» بازی کرده
نیز پس از رونمایی در جشنواره فیلم تورنتو از ماه
سپتامبر اکران میشود .این سینماگر کهنهکار از
س��ال  ۱۹۶۰در عرصه بازیگری فعال است .وی
در دومی��ن همکاری خود با «نیومن» در س��ال
 ۱۹۷۳در فیلم «نیش» بازی کرد که موفقترین
فیلم او در گیشه نام گرفت و برای این فیلم تنها
نامزدی اس��کار بازیگری خود را به دس��ت آورد.
«ردفورد» نخستین فیلم خود را نیز به نام «مردم
عادی» در س��ال  ۱۹۸۰کارگردانی کرد و برای
این اثر اسکار کارگردانی گرفت .از برخی دیگر از
مهمترین فیلمها با بازی «رابرت ردفورد» میتوان
به «گتسبی بزرگ»« ،تعقیب»« ،جاسوسبازی»،
«بروبیکر»« ،این ملک متروکشده»« ،پیشنهاد
بیش��رمانه»« ،کفشه��ای کتان��ی»« ،آخرین
قلعه»« ،خروج از آفریقا»« ،رودخانهای از میانش
میگذرد»« ،نجوای اسب» و «هاوانا» اشاره کرد.

کتاب

گزارش «وطن امروز» از  4فیلم جدیدی که به چرخه اکران سینماها تنوع میبخشند

«سرباز»هادیمقدمدوستکلیدخورد

مجموعه تلویزیونی «س��رباز» به کارگردانی
«هادی مقدمدوس��ت» کلید خورد .به گزارش
فارس ،حمید نعمتاهلل و هادی مقدمدوس��ت
که پیش از این س��ریال «وضعیت س��فید» به
نویسندگی آنها و به کارگردانی حمید نعمتاهلل
از شبکه  3سیما پخش شده بود ،دوباره سریال
جدیدی را به تهیهکنندگی محمدرضا شفیعی
میسازند و اینبار مقدمدوست در مقام کارگردان
درپروژهحضورخواهدداشت«.سرباز »عاشقانهای
حماس��ی اس��ت ک��ه از مدتی قب��ل در محله
ستارخان و در سکوت خبری کلید خورده و در
 40قس��مت  45دقیقهای برای شبکه  3سیما
تولی��د میش��ود .این س��ریال حکایت س��رباز
وظیفهای به نام یحیی و همسرش یلدا و رفقای
همخدمت��یاش اس��ت .آرش مجی��دی ،الیکا
عبدالرزاقی ،جمال اجاللی ،اس��ماعیل محرابی،
علی هاشمی ،افسانه کمالی ،فرحناز منافیظاهر،
جواد خواجوی ،مهتاب ثروت��ی و ...از بازیگرانی
هستند که تاکنون حضورشان در این مجموعه
قطعی شده است و بازیگران دیگر نیز بتدریج به
پروژه خواهند پیوست.

وطن امروز

گروه فرهنگ و هنر :تب و تاب گیش��ه س��ینمای
ای��ران ای��ن روزه��ا به اوج خود رس��یده اس��ت و
«هزارپا»ی ابوالحس��ن داوودی در اکران یک ماهه
خود عمال تمام رکوردهای س��ال  97را شکسته و
به سوی رکوردشکنی در گیشه سینمای ایران در
حرکت است .فیلمی که به زعم بسیاری از منتقدان
ذائقه تنزلیافته مخاطبان را بخوبی ش��ناخته و با
ترکی��ب عط��اران  -عزتی ،پسزمین��ه دهه  60و
ش��وخیهای اروتیک به فروش باالیی در سینمای
ایران رس��یده اس��ت .این اتفاق درحال��ی رخ داده
است که کمدیهای زیادی همزمان با هزارپا روی
پ��رده رفتهاند و هرکدام از آنها نظیر «کاتیوش��ا»،
«دمسرخها»« ،دش��من زن»« ،به وقت خماری»،
«من دیوانه نیستم»« ،تگزاس» و ...تالش داشتند
س��هم باالیی در گیشه بهدست آورند اما در رقابت
با تازهترین اثر ابوالحسن داوودی در سایه قرارگرفته
و نتوانس��تند به فروش بسیار باال دست پیدا کنند.
با اتم��ام فرصت اکران اگرچ��ه فیلمهای پرفروش
همچنان سالنهایی را در اختیار خواهند داشت اما
بتدریج آثار جدید وارد چرخه اکران خواهند ش��د.
در این فهرست نام بهترین فیلم جشنواره فجر به
چشم میآید« .تنگه ابوقریب» به کارگردانی بهرام
توکلی که در جشنواره مورد تمجید طیف وسیعی
از اهالی سینما و رسانه قرار گرفت از امروز روی پرده
س��ینماها قرار گرفته است .در کنار تنگه ابوقریب،
«راه رفتن روی س��یم» ب��ه کارگردانی احمدرضا
معتمدی« ،داشآکل» به کارگردانی محمد عرب و
«همه چی عادیه» به کارگردانی محسن دامادی نیز
روی پرده خواهند رفت.
■■راه رفتن روی سیم

احمدرضا معتمدی امس��ال با «سوءتفاهم» در
حالی به جش��نواره فجر آمد ک��ه هنوز اثر قبلی او
«راه رفتن روی س��یم» به اکران عمومی در نیامده
بود .فیلمی با بازی احمد مهرانفر ،هومن برقنورد،
اندیش��ه فوالدوند ،حامد کمیلی و ...که این استاد
فلسفه و هنر دانشگاه تهران با موضوعی اجتماعی
و البته درونمایهای فلس��فی جل��وی دوربین برد.
راه رفتن روی س��یم پیرامون یک گروه موس��یقی
زیرزمینی اس��ت که رویای آنها برگزاری کنسرتی
در خ��ارج از ایران اس��ت .آنها همه چی��ز را آماده
کردهان��د و قصد دارند به صورت قانونی از کش��ور
خارج ش��وند اما مش��کالتی موجب میشود سراغ
شیوههای غیرقانونی خروج از کشور بروند و اتفاقات
آنط��ور که انتظار میرود ،پیش نمیرود .معتمدی
بیش از آثارش به استاد فلسفه و هنر مشهور است.
میکائیل دیانی* :استفاده بهینه
نگاه
از منابع مح��دود تنها یک اصل
اقتص��ادی نیس��ت ،بلکه در همه ام��ور که منابع
مح��دودی دارد اهمی��ت پیدا میکن��د؛ مدیران
منابع انسانی یکی از مهمترین گروههایی هستند
که همواره درگیرودار برنامهریزی برای اس��تفاده
بهینه از منابع انس��انی قرار دارند .در این بین اما
برای سازمانهای رسانهای نیروی انسانی اولویت
دوچندان دارد و «ستارههای تلویزیونی» بهواسطه
آنکه مس��یر نهایی رس��اندن خروجی رس��انه به
مخاطبند از درجه فوقالعاده اهمیت برخوردارند،
لذا در همه س��ازمانهای رس��انهای ب��زرگ دنیا
پروتکله��ا و اس��تایل بوکهایی مش��خصا برای
سلبریتیها و س��تارهها تهیه و تدوین میشود تا
س��ازمان رس��انهای بتواند از آنها بهترین استفاده
را بب��رد .صداوس��یمای جمهوری اس�لامی اما از
ابت��دا برنامهای جدی برای مدیریت س��تارههای
خود نداش��ته است و این باعث ش��ده سازمان با
س��تارههایش هم با بحرانه��ای مدیریتی اعم از
مالی ،سیاس��ی ،فرهنگی و اجتماعی درگیر باشد
و هم از س��وی دیگر نتواند از ستارهها نهایت بهره
را بب��رد و گاها باعث هدر رفت س��رمایه و انرژی
س��ازمان و س��تارهها بهصورت توأمان باشد .این
وارش گیالن�ی :غزل امروز س��از
شعر
خودش را میزند؛ غزلی که ابتدا
تحتتاثی��ر انقالب ادبی نیما یوش��یج ،راهی نو را
برگزید و نمایندگان میانهرو و نیمهمدرن اما بزرگ
و سترگی همچون هوشنگ ابتهاج را به جامع ه ادبی
ما معرفی کرد و نمایندگان مدرنی همچون حسین
منزوی ،محمدعلی بهمنی و دیگر غزلسرایان مدرن
را به این جامعه شناس��اند .س��عید پورطهماسبی
 34ساله که غزلهای دفتر «قرار»ش را پیش از این
سروده ،با غزلهایش نشان میدهد که غزل قبل از
خود را خوانده و تا حدی از آنها بهره غیرمس��تقیم
برده اس��ت .ش��اعر در توصیفهای زیب��ا و بعضاً
امروزی را به روی غزلهایش گشوده و با تعابیری،
احساسهای خوبی را در اوج ،در مخاطب بهوجود
میآورد .اما هم ه ش��عر این نیست و مهمتر از این،
«آن» شعر است که خوشبختانه هر مخاطبی در هر
مرتبهای از دانش و ذوق شعری ،میتواند کموبیش
آن را احساس کند .سهراب سپهری را مثال میزنم
که آش��کارترین «آن»ها را در شعرهای خود دارد؛
«آن»هایی که برای آدمهای معمولی اهل کتاب هم
قابل لمس و حتی درک است .اما با اینگونه ابیات:

مژده ابوقریب

وی که فارغالتحصیل رشتههای اقتصاد و فلسفه از
دانشگاه تهران بوده ،سالهاست به تدریس فلسفه
هنر و س��ینما میپردازد و ش��روع کار هنری او به
فیلم یاران در سال  1372بازمیگردد .این فیلم در
جش��نواره جهانی فیلم فجر رونمایی شد و بناست
بعد از فیلم سینمایی «من دیوانه نیستم» در گروه
ایران به اکران عمومی درآید.

■■داش آکل

داش آکل بیش از آنکه اثری از مسعود کیمیایی
باشد ،نام داستان کوتاهی از صادق هدایت بوده که
از ش��خصیت اصلی آن با ویژگیهای جوانمردی و
فتوتش بسیار تمجید ش��ده و بارها از این داستان
کوتاه وی اقتباسهای ادبی و سینمایی شده است.
محمد عرب که برداشتی آزاد از این اثر را دستمایه
س��اخت اثر جدید خود کرده اس��ت ،پیش از این
ق��رار بود آن را با نام «آتش و قداره» به س��ینماها
بیاورد که دس��ت آخر همان «داش آکل» معروف
در س��ال  97به سینماها خواهد آمد .در این فیلم
پربازیگر افرادی نظیر حسین یاری ،مهران غفوریان،
محمدرضا شریفینیا ،فاطمه گودرزی ،علی صادقی،
نیما شاهرخشاهی ،ارژنگ امیرفضلی ،امیرحسین
صدیق ،محسن افش��انی ،ارس�لان قاسمی ،علی
مسعودیمش��هدی و ...ایف��ای نق��ش میکنن��د.
داشآکل بناس��ت بعد از فیلم دم سرخها در گروه
ب��اغ کتاب روی پرده برود .محمدعرب آثاری چون
«سمفونی تاريک»« ،يک الف ناقابل»« ،قند تلخ»
و ...را در کارنامه دارد.
■■همه چی عادیه

این فیلم داس��تان یک جوان روس��تایی است
ک��ه بحران آب و کمبود امکان��ات او را به پایتخت

راهی میکند .داس��تانی که ایده اولیه بسیاری از
آثار س��ینمایی و تلویزیونی بوده اس��ت و همواره
نتوانسته از یک سطح متوسط سینمایی باالتر بیاید.
این بار محس��ن دامادی فیلم «همه چی عادیه» را
با همین مضمون راهی س��ینما کرده است .جوان
روستایی که به تهران آمده و برای تامین معیشت
خود مجبور به کارهایی میش��ود که پیش از این
تجربهای از آنها نداشته است .عباس غزالی ،بهنوش
بختی��اری ،رز رضوی ،پژمان بازغی ،رضا رویگری،
لیال بلوکات ،س��حر قریش��ی و نگین معتضدی از
جمله بازیگران همه چی عادیه هس��تند .این فیلم
بناست بعد از دشمن زن در گروه ماندانا اکران شود.
محسن دامادی کارگردان  60ساله این فیلم پیش
از این فیلمهایی از جمله «قبرستان غیرانتقاعی»«،
خانواده ارنست» و ...را کارگردانی کرده است.
■■تنگهابوقریب

نوید دوره جدید اکرانهای سینمایی ،بهترین
فیلم جشنواره فجر اس��ت .فیلمی از بهرام توکلی
به تهیهکنندگی سعید ملکان که روایتی کمنظیر
از دفاعمقدس را برعهده گرفته اس��ت .فیلمی که
مخاطب را بیواس��طه به خط مقدم میکش��اند و
«بهت جنگ»! بهترین تعبیری است که میتوان از
تمام لحظههای اکشن و دراماتیک این فیلم داشت.
اثری که با س��رمایهگذاری سازمان اوج خیلی زود
اقبال مخاطبان را در جشنواره فیلم فجر به دست
آورد و از همی��ن االن میتوان آیندهای درخش��ان
ب��رای این فیلم در گیش��ه متصور ب��ود .این فیلم
روایتی از روزهای پایانی جنگ اس��ت که حماسه
گ��ردان عمار را به تصویر میکش��د .گلعلی بابایی
ماج��رای تنگه ابوقریب را اینچنین روایت میکند:

درباره تجمع بیش از حد ستارههای تلویزیونی در شبکه جوان

شبکه  3و تورم سلبریتیها!

روزه��ا کنداکتور ش��بکه 3
س��یما ک��ه اتفاق��ا بهتازگی
نیروه��ای مدیریت��ی آن نیز
جوان و تازه نفس شده است،
در ی��ک خط��ای راهبردی؛
در ح��ال ایجاد ی��ک تورم از
«س��تارههای تلویزیونی» اس��ت که در نهایت به
ریزش س��رمایههای سازمان و ستارههایش منجر
میش��ود .همان قدر که توس��عه کم��ی آنتن به
تمرکززدایی مخاطبان تلویزیون انجامید و رسانه
ملی نتوانس��ت همراس��تا با توسعه کمی ،توسعه
کیفی آنتن را با ایجاد و گنجاندن برندهای مختلف
در کنداکتور ش��بکهها ایجاد کند؛ تجمع بیش از
حد س��تارههای تلویزیون در یک ش��بکه نیز به
سرمایه س��ازمان لطمه میزند .احسان عبدیپور
با «کیوسک» ،عادل فردوس��یپور و «نود» ،رضا
رش��یدپور و «حاال خورشید» ،محمدرضا گلزار با
«تالکش��و» و مژده لواسانی با «کامال دخترونه»
این روزها بهصورت همزمان روی آنتن ش��بکه 3

صداوسیما هستند .هر کدام
از ای��ن س��تارهها میتوانند
خ��ود ارزش اف��زودهای برای
یک شبکه باشند اما استفاده
همزم��ان همه آنه��ا در یک
بره��ه زمانی در یک ش��بکه
نهتنها تصمیم مدیریتی عاقالنهای نیست ،بلکه به
سرمایهها و ظرفیتهای خود سلبریتیها نیز لطمه
میزن��د .این کار پ��س از یک برهه زمانی فرصت
تازگی و بازتولید ستارهها را نیز از آنها میگیرد و
میتواند پس از این برهه دس��ت سازمان را خالی
از مانور بر مبنای س��تارههایش کند! آنجا جالب
توجه است که تجربه شکست خورده «عبدیشو»
ب��ا حضور اکبر عبدی و تجربه کمتر دیده ش��ده
«وقتشه» با حضور کامران تفتی که اتفاقا فکر و ایده
جالبی نیز پشت سر آن است در کنار «خندوانه»
ب��ا رامبد جوان و «دورهم��ی» با مهران مدیری و
«کودکش��و» با پژمان بازغی در ش��بکه نس��یم
بود که ش��اید برای مدیریت شبکه  3و مدیریت

یادداشتی بر دفتر شعر «قرار» سعید پورطهماسبی

غزل معناگرای متمایل به نظم

«جای آنکه رعد باشم تا پریشانت کنم
کاش باران میشدم تا بوسهبارانت کنم
کاش دریا تا در آغوشت بگیرم موجموج
کاش ساحل تا دمی بر سینه مهمانت کنم»
تنها و دست باال همان حس زیبای
در اوج را نصی��ب مخاطب کردهایم که
البته ارزش��مند اس��ت .هرچند گاهی
شاعر از این نیز بازمیماند و مث ً
ال تعبیر
«دوچندانش��دن» را آگاهان��ه با زبان
عاقالنه بیان میدارد .یعنی درست در همان مواقعی
که شاعران دچار ضعف بیان و زبان میشوند؛ یعنی
دچار ضعف تالیف:
«یا نسیمی ،دست پنهان نوازش بر تنت
یا زالل آب چشمه ،تا دو چندانت کنم»
حال ببینید س��پهری با چه بیان و زبانی ،این
«دوچندانش��دن» را نشان میدهد؛ بیانی که در
عین معقول و منطقیبودن ،کام ً
ال شاعرانه بوده و

درواقع این حس بر دیگر ویژگیهایش
غلبه دارد« :زن زیبایی آمد لب رود /آب
را گل نکنیم /روی زیبا دو برابر ش��ده
است» .بیشک سعید پورطهماسبی
از ش��عر سهراب تاثیرپذیری مستقیم
داشته که نتوانس��ته آن را مثل ابیات
ماقبلش بدرخش��اند؛ بیت��ی که انگار
ن ندارد! اغلب
ظاهرا ً چیزی کمتر از آ 
غزلها و ابی��ات دفتر «ق��رار» دارای
زبانی بین ش��عر دیروز و امروز هستند؛ ابیاتی که
گاه بهواس��ط ه زیبایی و در اوجبودن تعابیر و نوع
تصویرس��ازی ،به زبان امروز هم نزدیک میشوند
اما با این تازگیه��ا به حیط ه مفاهیم و نگاههای
ج��اری در زندگی ام��روز نمیرس��د و فضاهای
تازهای را که در تناس��ب با روزگار معاصرند ،خلق
نمیکند .از طرف دیگر ،امروزه دیگر دوره صائبوار
غزلگفتن گذش��ته ،سبک و زبانی که او خود آن
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توزیع بیش از  ۳۵هزار جلد از
«خداحافظ ساالر» در پویش روشنا

نیروهای ایرانی در آن بازه زمانی همه درگیر بودند.
بچههای گردان عمار تازه از خط پدافندی برگشته
بودند ،به آنها مرخصی داده بودند تا برگردند تهران،
چون بیشترشان بچه تهران بودند .این بچهها حمام
رفتند و آماده ش��دند و بلیت قطارشان را دریافت
کردند .قطارهای اندیمشک معموالً بعد از ظهر راه
میافتاد .ساعت  10 - 11صبح اعالم کردند عراق
به تنگه ابوقریب حمله کرده است و کسی را نداریم
برود جلوی آنها بایس��تد .میگویند گردان عمار را
بفرستید ،اطالع میدهند گردان عمار آماده شدهاند
به مرخصی بروند .دستور میدهند گردان عمار را
به تنگه ابوقریب بازگردانید .بچههای گردان عمار را
به پادگان دوکوهه بازمیگردانند و سریع تجهیزات
میدهن��د و با کامیون آنها را به خط میفرس��تند
و حادث��ه آن روز رقم میخ��ورد .جواد عزتی ،امیر
جدیدی ،حمیدرضا آذرنگ ،علی سلیمانی ،قربان
نجفی و مهدی قربانی از جمله بازیگرانی هس��تند
که هرکدامش��ان نقش��ی متف��اوت در این فیلم را
برعهده گرفتهاند .تنگه ابوقریب از امروز روی پرده
سینما رفته است و اقبال مخاطبان در پیشخرید
بلیتهای این فیلم حکایت از آینده روش��ن تنگه
ابوقریب بر پرده سینما دارد.
■■فیلمهایی که در چرخه معیوب اکران شکست
میخورند

بس��یاری از تهیهکنندگان و صاحبان فیلمهای
سینمایی یکی از دالیل شکست آثارشان را به چرخه
معیوب اکران نسبت میدهند .چرخهای که در آن
عدم تعادل ژانرها باعث شده است در برههای تمام
فیلمهای روی پرده محتوایی اجتماعی و فرمی رئال
داشته باشند و در سویی دیگر مانند آنچه در ماههای
گذشته شاهد بودیم ،گیشه پر بود از آثار کمدی که
میتوانستند با اکران در زمان دیگری موفقیت بهتری
نصیبشان شود .تمامی فیلمهای سینمایی فرصت
بسیار اندکی را برای جذب مخاطب روی پرده دارند
و رقابت با فیلمهای همژانر باعث میشود بخت آنها
برای فروش بهتر در گیش��ه کمتر از قبل باشد .این
درحالی اس��ت که افزایش بیرویه قیمت بلیتهای
سینما و مشکالت اقتصادی موجب شده است مردم
س��ینما را در انتهای سبد مصرفی خود قرار دهند و
انتخابهای محدودتری برای رفتن به سینما داشته
باش��ند .البته چرخه معیوب اکرانها فقط در عدم
تنوع ژانرها نیست ،چرا که در بسیاری از اوقات آثاری
را روی پرده میبرند که حتی  2ماه هم از تولید آنها
نگذشته است و بسیاری از فیلمها بیش از یک سال
است در صف انتظار اکران به سرمیبرند.
س��ازمان صداوسیما بتواند درس عبرتی باشد که
لزوما جمع کردن همه ستارهها در کنداکتور یک
ش��بکه در یک بازه زمانی نتیجه مثبت ندارد .اما
طرف دیگر این مس��أله ش��بکههایی است که از
ستاره خالی میشود و عمدتا با مجریهای عادی
س��ازمان میچرخد و طبیعتا کمبیننده یا بدون
بیننده خواهند بود .این روند تورم س��لبریتی در
یک شبکه فرصت ستارهسازی را هم از صداوسیما
میگیرد ،چرا که حضور یکی از این س��تارهها در
یک ش��بکه و ق��رار گرفتن چند ج��وان دیگر در
کنار آنها میتواند فرصت دیده ش��دن تازهواردها
و س��تاره ش��دن آنها را فراه��م کن��د و اال روند
اینچنینی نتیجهاش میشود چند ستاره محدود
و چندصد مجری معمولی بدون بیننده! البته که
ای��ن تحلیل را فارغ از ایراد محتوایی به انتخابها
و اف��راد باید دید؛ در غی��ر این صورت از مدیریت
انقالبی و جوان بعید است آنقدر مسامحهگر بشود
و آنتن ش��بکه را در اختیار مجید افشاریای قرار
دهد که استندآپ کمدینی است که تنها شهرت
و س��تاره ش��دنش از قبل ش��وخیهای رکیک و
نامتعارفش در برنامههای خارج از تلویزیون از قبل
«خنداننده شو» بوده است.

*کارشناس ارشد مدیریت رسانه

را آفرید و در آن بینظیر بود؛ س��بکی که ش��اعر
در ی��ک بیت ،اول مصراعی را طرح میکند تا در
مصراع دوم جواب آن حرف یا س��وال را که طرح
و مطرح ک��رده ،به بهترین و حکیمانهترین وجه
بدهد .حال اگر شاعر امروز توانایی بیان حرفهای
حکیمانه را نداش��ته باش��د ،در این شیوه کارش
زار میش��ود (یعنی خاصیت و قابلیت این شیوه
دانس��تن حکمت است) و جوابهای مصراعهای
دوم ابیات نیز سست ،ضعیف ،کمجان ،کممحتوا و
شاید هم بیمحتوا و مستعمل خواهد شد .سعید
پورطهماسبی ش��اید برای معناگراتر نشاندادن
غزلهایش ،چنین شیوهای را پیش گرفته است.
بالطبع ابیات زیبای��ی در دفتر «قرار» مخاطب را
روشن میکند اما این کافی نیست ،مگر اینکه او
در کنار رفع کاستیهای بازگوشده ،اگر میخواهد
ش��اعری معناگرا باشد ،باید ش��عرش را از طریق
منطق شعر از معانی شاعرانه سرشار کند اما گویا
این شاعر حاال حاالها قصد دوری از عاقالن ه کردن
شعرهایش ندارد:
«جذبهای ما را رها از بند چونوچند کن
عقل دانشمند راای عشق ،بینشمند کن!»

بیش از  ۳۵هزار جل��د از کتاب «خداحافظ
ساالر» ،نوشته حمید حسام در بازار کتاب توزیع
شده است .به گزارش تسنیم ،کتاب «خداحافظ
ساالر» ،خاطرات همس��ر سردار شهید حسین
همدان��ی اس��ت که حمید حس��ام ،نویس��نده
برجس��ته دفاعمق��دس آن را به رش��ته تحریر
درآورده اس��ت .دهمی��ن دوره پویش مطالعاتی
روشنا که با محوریت این کتاب در حال برگزاری
اس��ت ،تاکنون بیش از  35ه��زار جلد از این اثر
را توزیع کرده اس��ت .کتاب «خداحافظ ساالر»
خاط��رات پروان��ه چراغن��وروزی از همراهی با
همس��رش در روزهای مبارزه است .داستان این
کتاب از س��ال  1390آغاز میش��ود که شهید
همدانی خانواده خود را در اوج بحران سوریه که
دمشق در آستانه سقوط بود ،آگاهانه به دمشق
میبرد .زندگی ش��هید همدانی مملو از حادثه،
مجروحیت ،گمنامی و کارهای بزرگی است که
ناشناخته مانده است .بخشی از کتاب «خداحافظ
س��االر» به خاطرات و نقش ش��هید همدانی در
تاسیس سه لشکر سپاه در سالهای دفاعمقدس
و مأموریتهای متعددی از جمله حضور وی در
آفریقا و در نهایت دف��اع از حرم اهلبیت(ع) در
سوریه میپردازد .دهمین دوره پویش مطالعاتی
«روشنا» تا پایان شهریورماه تمدید شده است.
فیلم

اخالق و خانواده مهمترین محور
جشنواره فیلم 100

علی قربان��ی دبیر دوازدهمین
جش��نواره بینالملل��ی فیلم
« ،»۱۰۰اخ�لاق و س��بک
زندگی ،ترویج مفاهیم اخالقی
و ...را از موضوعات این دوره از
جش��نواره عنوان کرد .به گزارش «وطن امروز»،
علی قربانی ،دبیر دوازدهمین جشنواره بینالمللی
فیل��م « »۱۰۰همزمان با انتش��ار فراخوان این
رویداد س��ینمایی گفت :جشنواره فیلم «»۱۰۰
امس��ال با تغییرات کیفی ،موضوعی و با رویکرد
اخالق و س��بک زندگی طراحی ش��ده اس��ت و
امیدواریم با بهرهگیری از تجربه دورههای گذشته،
حرکت مناسب ،موثر و متفاوتی را رقم بزنیم .دبیر
جش��نواره بینالمللی فیلم « »۱۰۰با بیان اینکه
جش��نواره در دوره دوازدهم در قالب بخشهای
مسابقه سینمای  ۱۰۰ثانیهای ایران شامل بخش
اصلی ،بخش هنر و تجربه ،مسابقه سینمای ۱۰۰
ثانیهای جهان در زمینه فیلمهای داستانی ،مستند
و پویانمایی برگزار میشود ،عنوان کرد :حمایت
از تولید ایران��ی ،حمایت از تولید کاال و خدمات
دانشبنی��ان ایرانی ،فرهن��گ تولید محصوالت
باکیفیت ایرانی ،پوی��ش ملی و حمایت مردمی
از تولی��د کاال و خدم��ات دانشبنیان باکیفیت
ایرانی ،تاثی��رات مخرب خرید کاالهای خارجی،
واردات بیرویه و غیرقانونی (قاچاق کاال) ،معرفی
کسبوکارهای نوین و استارتآپها ،تولید ثروت
از عل��م و فناوری و معرفی اقتصاد دانشبنیان از
جمله موضوعاتی است که در این دوره از جشنواره
مورد توجه قرار میگیرد .دوازدهمین جش��نواره
بینالمللی فیل��م « »۱۰۰به همت حوزه هنری
اسفندماه سالجاری در تهران برگزار میشود.
گرافیک

رونمایی از نخستین کتاب سال
گرافیک مذهبی

نمایشگاه آثار منتخب گرافیک
مذهبی به هم��راه رونمایی از
نخستین کتاب سال گرافیک
مذهب��ی با حض��ور جمعی از
مسؤوالن فرهنگی و هنری و
هنرمندان گرافیک و تجس��می کشور در حوزه
هنری افتتاح شد .به گزارش مهر ،نمایشگاه آثار
منتخ��ب گرافیک مذهبی با حض��ور جمعی از
مسؤوالن و هنرمندان کشور همچون سیدمسعود
شجاعیطباطبایی مدیر مرکز هنرهای تجسمی
حوزه هنری ،کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای
نمایشی حوزه هنری ،مسعود نجابتی مدیرعامل
انجمن هنرهای تجسمی انقالب و دفاع مقدس،
علی وزیریان هنرمند گرافیس��ت و جمعی دیگر
از هنرمندان کش��ور ،در حوزه هنری افتتاح شد.
همچنین در این مراسم ،نخستین کتاب گرافیک
مذهبی شامل آثار هنرمندانی همچون ابوالفضل
آقای��ی ،پ��درام فرخنیا ،حمید عجمی ،مس��عود
نجابتی ،محمدرضا دوس��تمحمدی ،حس��ین
یوزباشی و ...در کنار آثار جمعی دیگر از هنرمندان
پیشکسوت و جوان رونمایی شد .نخستین کتاب
سال گرافیک مذهبی در قطع رحلی کوچک و با
مقاالتی از سیدعلی میرفتاح ،دکتر محمد خزائی
و علی وزیریان به صورت  4رنگ و در  162صفحه
توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.

