فرهنگ و هنر

یکشنبه  28مرداد 1397

گیشه

ب با موضوع کودتای  ۲۸مرداد
گزارش «وطن امروز» از چند کتا 

وقتی کتابها ُم ُقر میآیند!

«تنگه ابوقریب» میلیاردی شد

بهترین فیلم سیوشش��مین جشنواره فیلم
فجر در کمتر از  ۱۰روز به باش��گاه میلیاردیها
پیوست .به گزارش «وطنامروز» ،فیلم سینمایی
«تنگ�� ه ابوقری��ب» به کارگرانی به��رام توکلی و
تهیهکنندگی س��عید ملکان توانست ظرف یک
هفته ،به فروش یک میلیاردی برس��د .این فیلم
که با استقبال گسترده مردم در اکرانهای مردمی
و فضای مجازی مواجه ش��ده ،از چهارشنبه ۱۷
مردادماه با س��رگروهی سینما اس��تقالل اکران
خود را آغاز کرده و پیشبینی میشود با افزایش
سالنهای نمایش فیلم در تهران و شهرستانها
می��زان ف��روش فیلم نیز س��رعت گی��رد .فیلم
س��ینمایی «تنگه ابوقریب» برنده  ۶س��یمرغ و
بهترین فیلم جش��نواره فجر اس��ت که توانست
تحسین مخاطبان ،منتقدان و اهالی سینما را در
جشنواره سیوششم برانگیزد« .تنگه ابوقریب»،
تنگهای بس��یار استراتژیک بود .اتفاقی که درباره
آن فیلم س��اخته ش��ده ،واقعهای است در سال
 ۶۷در محدودهای که عراق پیش��روی میکرد و
مناطقی را از رزمندگان ایرانی پس میگرفت ،آن
هم در شرایطی که ایران به هیچ عنوان آمادگی
دفاع نداشت« .تنگه ابوقریب» داستان رشادتها
و ایس��تادگیهای بچههای گ��ردان عمار در این
ماجراست.
مستند

رونمایی از مستند و کتاب شهید
فاجعه منا در «سینما روایت»

س��ینماروایت در پنجمی��ن
برنامه از سری جدید خود ،از
مستند و کتاب شهید مرجان
نازقلیچی از شهدای فاجعه منا
رونمایی میکن��د .به گزارش
«وطنامروز» ،شهید مرجان نازقلیچی ،فرماندار
بندر ترکمن و س��ومین فرماندار زن جمهوری
اس�لامی ایران بود ک��ه در جریان فاجعه منا به
شهادت رسید .این شهید واالمقام سال گذشته
به عنوان یکی از شهدای شاخص کشور معرفی
شد .آیین رونمایی از کتاب زندگینامه و خاطرات
این شهید گرانقدر با عنوان «کعبه بوی بهشت
میدهد» که از تازهترین آثار انتش��ارات روایت
فتح اس��ت در کنار رونمایی از مستند «رویای
مرج��ان» س��اخته محس��ن اس�لامزاده که با
سرمایهگذاری سازمان بسیج مستضعفین تولید
ش��ده ،قرار اس��ت این هفته در برنامه «سینما
روایت» انجام ش��ود .این برنامه روز یکشنبه 28
مردادماه ،س��اعت  17:30با حض��ور جمعی از
مس��ؤوالن و خانواده شهید نازقلیچی ،نویسنده
کتاب زندگینامه ش��هید و محس��ن اسالمزاده
کارگردان مستند «رویای مرجان» در مجموعه
فرهنگی -هنری اس��وه واقع در خیابان انقالب،
نبش خیابان بهارجنوبی برگزار میشود .گفتنی
است شرکت در این مراسم برای عموم مخاطبان
آزاد و رایگان است.

نوشتافزار

عرضه  ۵هزار محصول نوشتافزار
ایرانی -اسالمی در «ایران نوشت»

مدی��ر مجم��ع نوش��تافزار
ایران��ی -اس�لامی از عرضه
 5هزار محصول نوش��تافزار
ایرانی -اسالمی در ششمین
دوره نمایشگاه «ایراننوشت»
خبر داد .به گزارش تس��نیم ،س��عید حسینی،
مدیرعامل مجمع نوش��تافزار ایرانی -اسالمی
با اشاره به ششمین دوره نمایشگاه ایراننوشت
گف��ت :این دوره نمایش��گاه از روز  22مردادماه
در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در
حال برگزاری اس��ت .امسال  5هزار محصول در
حوزههای مختلف نوشتافزار عرضه شده که از
این میان ،تعداد هزار محصول برای نخستینبار
عرضه ش��ده است .وی با اشاره به افزایش تعداد
تولیدکنن��دگان ش��رکتکننده در ای��ن دوره
نمایشگاه در مقایسه با دورههای گذشته ،افزود:
در این دوره حدود  100تولیدکننده محصوالت
خ��ود را عرضه کردهاند؛ در حالی که در س��ال
گذش��ته  70تولیدکننده به عرضه محصوالت
خ��ود پرداخته بودن��د .به گفته حس��ینی ،در
روزهای اخیر اس��تقبال خوبی از ششمین دوره
نمایشگاه ایراننوشت انجام شده است به طوری
که در روزهای پنجشنبه و جمعه با کمبود فضا
مواجه بودیم .در روزهای اخیر طرحهای مختلفی
مورد استقبال دانشآموزان و والدین قرار گرفته
که از این میان نوش��تافزار با طرح «فیلشاه»
و «حس��نا» بیش��تر مورد توجه قرار گرفتهاند.
شش��مین دوره نمایش��گاه ایراننوشت با هدف
ارائه محصوالت نوش��تافزار ایرانی -اسالمی با
طرحه��ای بومی و به صرفه از روز بیس��تودوم
مردادماه به مدت  10روز در حال برگزاری است.

وطن امروز

حس�ام آبنوس :جس��تن س��وزن ،در انبار کاه کار
دشواری اس��ت .حاال شاید این مثال و قیاس برای
موضوعی که در ادام��ه میخواهم درباره آن حرف
بزنم صددرصد صادق نباش��د اما در هر صورت اگر
خودتان درباره مسالهای که در ادامه به آن خواهیم
پرداخت جس��توجو کنید ،میبینید کار دشواری
پیش رو دارید .دش��وار از آن جهت که شاید سخن
گفتن از یک رویداد کار راحتی باش��د اما خب هر
روایت��ی که از یک رویداد وج��ود دارد خیلی قابل
اتکا نیست و برای همین است که حرف از جستن
سوزن در انبار کاه زده میشود.
کودت��ای  ۲۸م��رداد که تا س��الها موضوعی
پرمناقش��ه بود و روایتهای مختلفی از آن مطرح
بود ،پس از آنکه آمریکا اسناد دخالتش در کودتای
نظامی علیه دولت وقت را منتش��ر کرد تا حدودی
بس��یاری از روایتها را خنثی کرد ،روایتهایی که
در خدمت آمریکا بود و پس از انتش��ار اس��ناد ،آن
روایته��ا کارکرد خود را از دس��ت دادند .از این رو
ب��رای یافتن کتابهایی در ارتب��اط با کودتای ۲۸
مرداد که متناس��ب با روایت مستند باشد ،باید در
انبار کاه (که اینجا خیل کتبی است که در ارتباط
با این واقعه منتش��ر ش��ده) در پی سوزن گشت!
به همین بهانه چن��د اثر که در قالبهای مختلف
مکتوب اعم از داستان ،پژوهش و ...منتشر شده را با
هم مرور میکنیم.
■■کودتا به روایت شاهد عینی

رمان «مالقات در جنگل بلوط» اثر جواد افهمی
شاید یکی از معدود آثار ادبی باشد که با محوریت
کودتای  ۲۸مرداد منتشر شده است .موضوعی که
ظرفیتهای بسیاری برای تولید آثار دراماتیک در
قالبهای مختلف از قبیل نمایشنامه ،فیلمنامه و
داستان دارد اما وقتی به قفسه آثار تولیدشده نگاه
میکنیم با حجم اندکی از آثار روبهرو میش��ویم.
ش��اید یک��ی از دالیل اینکه آثاری مانند داس��تان
در این زمین��ه تولید نش��ده روایتهای متکثری
باش��د که درب��اره این موضوع وج��ود دارد که این
میتواند توجیه قابل قبولی باشد .در این بین رمان
«س��الهای ابری» یکی از آثاری است که پرداخت
نس��بتا مفصلی به موضوع کودتای  ۲۸مرداد دارد
اما آن هم در جستوجوی ریشهها نبوده بلکه این
اث��ر روایتی از  ۱۳۲۰ت��ا  ۱۳۵۷را بازگو میکند و
روی یک رویداد تاریخی متمرکز نیس��ت .اما رمان
«مالقات در جنگل بل��وط» که جواد افهمی آن را
نوشته و نشر سوره نیز منتشر کرده عالوه بر اینکه
موضوع کودتا را دستمایه خلق اثری داستانی کرده،
زاویه پرداخت جذابی را هم برای نوش��تن انتخاب
کرده و همین سبب شده اثری خواندنی و پرکشش
را ش��اهد باشیم .آجودان محمدرضا پهلوی در این
اثر قرار اس��ت برای خوانن��ده از اتفاقات  ۲۸مرداد
س��خن بگوید .حتما برای خواننده جذاب میشود
وقتی بداند یکی از ش��خصیتهای نزدیک به شاه

ایران قرار است از یک رویداد مهم در تاریخ سخن
بگوید .شخصیتی که سالها سکوت کرده و حرفی
نزده و تنها به پرس��شهای دس��تگاههای امنیتی
جواب داده و روایت او از این واقعه منتش��ر نشده،
حاال با دانشجوی سمجی روبهرو میشود که برای
پایاننامهاش سراغ او آمده و میخواهد از زبان یک
ش��اهد عینی اتفاقات آن سالها را بشنود تا بتواند
پایاننامهای مس��تند تدوین کند .ش��خصیتی که
افهمی (نویس��ندهای که آثار او از متمایزترین آثار
ادبی سالهای اخیر است) برای آجودان محمدرضا
پهلوی ساخته و پرداخته میکند سروانی است که
در اغلب جلسات محرمانه منتهی به کودتا حضور
داشته و به عبارتی از افراد معتمد و مورد اطمینان
دربار محس��وب میشده است .ش��اید عنوان شود
رمان «مالقات در جنگل بلوط» اثری است که برای
نوجوان نوشته شده اما باید گفت قلم این نویسنده
مخاطب بزرگس��ال را نیز مس��حور خود میکند.
توصیفها و فضاس��ازیها بهقدری جزئي و با دقت
اس��ت که هر خوانندهای را به خود جذب میکند.
ش��اید این اثر در میان آثاری که قرار اس��ت از یک
واقعه مهم تاریخ معاصر سخن بگویند یکی از آثار
کمیاب باشد که به قلم جواد افهمی به رشته تحریر
در آمده است.
■■دست در دست تاریخنگاران

عبداهلل شهبازی یکی از چهرههای تاریخنگاری
اس��ت ک��ه مخاطب��ان ج��دی تاریخ در بررس��ی
روایتهای تاریخی نگاهی هم به آثار یا روایتهایی
ک��ه امضای این م��ورخ پای آن باش��د ،دارند .این
تاریخن��گار در موضوع کودتای  ۲۸م��رداد اثری با
همین عنوان (کودتای بیستوهشت مرداد) که از
چند گزارش مستند تشکیل شده ،منتشر کرده که
میتواند به عنوان یکی از آثار مرتبط در این حوزه
مورد بررس��ی قرار گیرد .این کتاب که از مجموعه
منشورات نشر «روایت فتح» است ،اسناد و مدارک
مستندی از اشخاصی که نقشهای محوری و اصلی
در کودت��ای آمریکای��ی  ۲۸مرداد داش��تهاند را به

خواننده ارائه کرده است.
«شاپور ریپورتر» یکی از چهرههایی است که در
ماجرای کودتا نقش کلیدی داشته و در این کتاب نیز
بخشی از گزارشها به این چهره میپردازند ،حتی در
داستانی که باالتر به آن اشاره شد (مالقات در جنگل
بلوط) هم اشاراتی به این شخصیت شده است .عالوه
بر ای��ن گزارشها ،خواننده این اثر گفتوگوهایی از
عبداهلل ش��هبازی در ارتباط با کودتای  ۲۸مرداد و
اسناد تازه منتشر شده ،میبیند که در آنها به بررسی
اس��ناد و منابع کودتا و ماجراهای منتهی به نهضت
ملی ش��دن صنعت نف��ت و  ...میپردازد .همچنین
اسنادی که در کتاب «کودتای بیستوهشت مرداد»
منتشر شده بخشی از آنها برای نخستین مرتبه به
خواننده ارائه ش��ده که ب��رای مثال یکی از طراحان
کودتا (موسوم به دونالد ویلبر) مستندات مهم از این
کودتا را جمعآوری و منتش��ر کرده بوده که در این
کتاب منتش��ر شده اس��ت .البته این کتاب تنها اثر
مستندی نیست که با محوریت کودتای  ۲۸مرداد
منتشر شده بلکه در ویترین آثار انتشارات مرکز اسناد
انقالب اس�لامی آثار قابل اعتنایی در هر دو زمینه
تالیف و ترجمه دیده میشود که برای عالقهمندان
ب��ه پژوهشه��ای تاریخی میتواند ج��ذاب و البته
قابل استفاده باشد .بویژه پس از انتشار اسناد دست
داشتن آمریکا در رقم زدن این کودتا شاید حجم آثار
مس��تندی که بر اساس آن اسناد منتشر شده رشد
چشمگیری داشته باشد و خوانندگانی که عالقهمند
به مطالعه روایتهای مستند تاریخی باشند بتوانند از
این آثار استفاده کنند.
■■جزئیات کودتا از زبان طراحان آن

عالوه بر شاهدان عینی ،دسته دیگری در روایت
تاریخ نقش مهمی دارند آن هم کس��انی هستند که
در طرح توطئه یک رویداد تاریخی نقش داش��تهاند.
حال این نقش ممکن است مساوی با حضور فعال و
جدی در یک رویداد مانند کودتای  ۲۸مرداد نباشد
بلکه دورادور و از طریق برنامهریزی و طراحی نقشه
ب��رای موفقیت یک توطئه باش��د .مطالعه جزئیات

تکاندهنده واقعهای به ابعاد کودتای  ۲۸مرداد برای
هرخوانندهای میتواند جذاب باش��د بویژه وقتی این
جزئیات از زبان عامالن اصلی آن باش��د .کتاب «سیا
در ایران» یکی از آن آثاری اس��ت که از سوی مرکز
اس��ناد انقالب اسالمی منتشر شده و در آن خواننده
گزارش اصلی س��یا ک��ه از  ۱۰فصل و چند ضمیمه
تشکیل شده را میخواند .این اثر از سوی دونالد ویلبر
تالیف شده که ویراستار آن کریستوفر پتریک بوده و
نعمتاهلل عاملی آن را ترجمه کرده اس��ت .جزئیاتی
که در این کت��اب از برابر دیدگان خواننده میگذرد
برمالکننده جنایتهای دس��تگاههای جاسوس��ی
بریتانیا و ایاالت متحده در به ثمر رس��اندن کودتای
 ۲۸مرداد است .انگلستان و متعاقب آن آمریکا پس از
ملی شدن صنعت نفت ،حس کردند نفوذ آنها بر منابع
و سیاست ایران کم شده ،از این رو پس از تالشهای
گسترده دیپلماتیک ،براندازی دولت مستقر را تنها
راه رسیدن به مقاصد نفتی خود دانستند و از این رو
طرح توطئه کودتای  ۲۸مرداد را زمینهسازی کردند
تا بتوانند بر نفوذ خود در ایران اضافه کنند .این کتاب
اسنادی از این توطئه نظامی  -سیاسی علیه حکومت
ایران را به روایت دستگاههای جاسوسی و امنیتی 2
کشور آمریکا و انگلستان بازگو میکند.

■■عکسهاسخنمیگویند!

خش��ک بودن و منعط��ف نب��ودن روایتهای
تاریخ��ی یک��ی از اصلیتری��ن دالیلی اس��ت که
خوانندگان برای نرفتن س��راغ روایتهای تاریخی
عنوان میکنند .از این رو داس��تان ش��اید یکی از
راههای جذاب برای بازگو کردن یک رویداد تاریخی
باشد اما عالوه بر آن استفاده از ظرفیتهایی نظیر
عک��س و تصویر ب��رای روایت ی��ک واقعه تاریخی
هم��واره از جذابترین ش��یوههای اثرگ��ذار برای
صحبت کردن از یک رویداد تاریخی اس��ت .حتی
باالتر از این بارها دیدهایم کتابهای مصور برای هر
قشر و طیفی از مخاطبان جذاب بوده و خواننده را
نسبت به آن آثار که به عبارتی آثار مصوری هستند
جذب کرده اس��ت .کتاب «کودتای بیستوهشتم
م��رداد  ۱۳۳۲در آینه تصویر» یک��ی از آن آثاری
است که میخواهد با خواننده از طریق زبان عکس
گفتوگو کند و او را در جریان اتفاقاتی که در تاریخ
معاصر کش��ور روی داده ،ق��رار دهد .این کتاب که
ب��ا اس��تفاده از تصاویر بهجا مان��ده از این کودتای
آمریکایی تالیف و تنظیم ش��ده گوشههایی از این
اتفاق را برای مخاطب امروزی بازگو میکند .نکته
جالب در کتاب این اس��ت ک��ه مولف تنها به کنار
ه��م قرار دادن برخی تصاوی��ر از حوادث مرتبط با
ماجرای کودتا بسنده نکرده بلکه در بخشهایی با
آوردن تصویر برخی چهرهها و اش��خاص مرتبط با
این رویداد تاریخ معاصر ،دست به گویاتر شدن آن
برهه از زمان به واسطه تصاویرزده است .این کتاب
را هم انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی منتشر
کرده است.

جزئیات مراسم تشییع و ترحیم کارگردان «کاله پهلوی» اعالم شد

تشییع «سید ضیاءالدین دری» در حرم شاهچراغ

پیک��ر س��یدضیاءالدین دری
خبر
کارگ��ردان فقید تلویزیون  -درمیان حزن و اندوه جمعی از هنردوستان و مسؤوالن
اس��تان فارس در ش��یراز تشییع ش��د .به گزارش
«وطنام��روز» ،صبح روز گذش��ته ( ۲۷مرداد ماه)
پیکر س��یدضیاءالدین دری ،پس از طواف در حرم
مطهر حضرت شاهچراغ(ع) ،با حضور جمع کثیری
از هنردوستان ،هنرمندان و مسؤوالن استان فارس
و شهر شیراز تشییع شد و پس از آن برای تشییع
و تدفین به تهران منتقل شد .ضیاءالدین دری که
 ۲۷تیر ماه و در ش��رایطی اورژانسی به بیمارستان
پیوند اعضای ابنس��ینا در شیراز منتقل شده بود،

صبح جمعه ( ٢٦مرداد ماه) ب ه دلیل نارسایی مزمن
کلیوی و ضعف عضالنی در این بیمارس��تان فوت
کرد .به گفت ه رئیس بخش پیوند اعضای بیمارستان
ابنسینا ،عمل جراحی پیوند کبد دوم مرداد ماه بر
روی این هنرمند انجام شده بود اما به دلیل ناتوانی
ن آفرین
و ضعف و نارسایی مزمن کبدی جان به جا 
تسلیم کرد .براس��اس این گزارش ،مراسم تشییع
پیکر ضیاءالدین دری روز دوشنبه ( ۲۹مرداد ماه) از
مقابل خان ه سینما  ۲برگزار میشود .مراسم ترحیم
این کارگردان هم روز پنجشنبه (اول شهریورماه)
ساعت  14تا  15:30در مسجد جامع شهرک غرب
برگزار میشود.

منصور لشکریقوچانی ،تهیهکننده سینما:

کمرنگ کردن تأثیر جشنواره به نفع سینما نیست
تهیهکننده فیلم قاتل اهلی گفت:
سینما
جش��نواره فجر انقالب اس�لامی
ایران باید مکانی برای گفتوگو باشد و تمام سالیق
باید آثار خود را در این جشنواره شرکت دهند تا این
رویداد هنری مکانی برای گفتمان درست فرهنگی
باشد .به گزارش «وطنامروز»،
ط��ی چن��د س��ال گذش��ته
برخ��ی جریانات س��ینمایی
داخل کش��ور همواره به بهانه
دولتی بودن جش��نواره فیلم
فج��ر به دنب��ال تضعیف این
روی��داد مهم فرهنگی و هنری کش��ور و قرار دادن
سایر رویدادهای س��ینمایی در برابر این جشنواره
بودهاند .منصور لشکریقوچانی ،تهیهکننده باسابقه
سینما در گفتوگو با خبرگزاری میزان ،در ارتباط
با اهمیت توجه به جشنواره فیلم فجر و ممانعت از
تضعیف آن گفت :از نظر من جش��نواره فیلم فجر
در اصل باید جش��نواره فجر انقالب اسالمی ایران
باش��د .جش��نوارهای که تمام محصوالت سینمای
ایران طی یک س��ال را در خود جای میدهد باید

قدرتمن��د و باش��کوه برگزار ش��ود .وی با تاکید بر
افزایش تاثیرگذاری جش��نواره فیل��م فجر بر بدنه
س��ینمای ایران افزود :جشنواره فیلم فجر باید در
فروش فیلمها ،جذب مخاطب و موفقیتهای فیلم
در زمان اکران موثر باشد و اگر اینچنین نشود ،تاثیر
خود را از دست داده و به نوعی
هیچ خاصیتی نخواهد داشت.
متاس��فانه طی این سالها از
ق��درت جش��نواره فیلم فجر
کم ش��ده و باید ب��ا راهکاری
مناسب این قدرت را بار دیگر
به مهمترین رویداد سینمایی کشور بازگرداند .وی
جشنواره فیلم فجر را موثر در معرفی آثار سینمای
ایران دانست و اذعان کرد :در قبال کمرنگ کردن
نقش جشنواره فیلم فجر که مهمترین اتفاق هنری
بعد از انقالب اسالمی ایران در صنعت سینماست
نهتنها شوراهای اکران بلکه تمام اهالی سینما مقصر
هستند .برای نمونه از نظر من امسال فیلمهایی مثل
«تنگه ابوقریب» با حضور در جش��نواره فیلم فجر
مکان بهتری برای تبلیغ اثر خودشان پیدا میکنند.

حوزه هنری استان زنجان با همکاری حسینیه اعظم میدهد

رونمایی از کتاب شعر استاد کالمیزنجانی
ح��وزه هنری اس��تان زنجان با
کتاب
همکاری حس��ینیه اعظ��م ،از
مجموعه کلیات اشعار استاد ولیاهلل کالمیزنجانی
رونمایی میکند .ب��ه گزارش پایگاه خبری حوزه
هن��ری ،آیین رونمای��ی از کتاب «ش��هادتنامه
عاش��قان» (مجموعه اشعار
انق�لاب) اس��تاد ول��یاهلل
کالمیزنجان��ی همزم��ان با
شهادت امام محمدباقر(ع) و
با حضور غالمرضا عینیفرد،
علیرض��ا ق��زوه ،س��یدعلی
موسوی گرمارودی و س��ردار محمدتقی اوصانلو
(فرمان��ده قرارگاه حمزه سیدالش��هدا(ع)) برگزار
خواهد شد .کتاب «شهادتنامه عاشقان» مجموعه
کلیات اشعار انقالب اسالمی از سالهای  ۱۳۵۷تا
 ،۱۳۹۴ش��امل  ۴۷۸قطعه شعر است که به قلم
ولیاهلل کالمیزنجانی به زبان فارسی سروده شده
اس��ت .این مجموعه شامل چندین قطعه شعر با
رویکرد اش��عار انقالبی اس��ت که در  ۷۳۶صفحه
توس��ط انتشارات سورهمهر به چاپ رسیده است.

گفتنی اس��ت این مراسم روز یکشنبه  ۲۸مرداد،
ساعت  ۱۸در سالن همایشهای حسینیه اعظم
زنجان برگزار خواهد شد .مداح و شاعر اهل بیت،
ی زنجانی در سال  1333چشم
استاد ولیاهلل کالم 
به جهان گش��ود .ایشان در سال  1353به عنوان
س��رباز به آبادان و از آنجا به
بندر عباس اعزام شدند و در
طول  2سال ،چند بار به جرم
تشکیل جلس��ات عزاداری و
سرودن اشعار مذهبی ،مورد
خش��م ماموران پهلوی قرار
گرفته و گاه به زندان رفتند و از همان جا مس��یر
حرکت ایشان مشخص شد .به دنبال سفر پربرکت
رهبر معظم انقالب ،حضرت آیتاهلل خامنهای به
زنجان در سال  ،82ایشان در محضر معظمله چند
غزل قرائت کردند که مورد تحس��ین حاضران و
عنایت خاص رهبر بزرگوار قرار گرفت و ایش��ان
فرمودن��د« :کالم��ی را کالم از دل برآی��د  .»...به
همین خاطر دیوان دوم فارسی استاد به نام «کالم
دل» عنوان گرفت.

شماره 13 2515
سینمایجهان

اعتراض جیم کری به کودککشی
سعودیها در یمن

جیم ک��ری ،بازیگر هالی��وودی در توئیتی
نسبت به هدف قرار دادن اتوبوس مدرسه یمنی،
واکنش نش��ان داد .به گ��زارش «وطنامروز»،
جیم کری ،بازیگر سرشناس سینمای هالیوود
در پیامی معنادار در صفحه توئیتر خود نسبت
به جنایات آلسعود در یمن واکنش نشان داد.
در این توئیت آمده است ۴۰« :بچه بیگناه در
اتوبوسی در یمن کشته شدند .متحد ما ،موشک
ما ،جنایت ما».

ادامه تبعیض جنسیتی در هالیوود

اگر چه این روزها کمتر صدای
کمپینه��ای ضدتبعی��ض
جنس��یت در هالی��وود را
میش��نویم اما این مش��کل
حل نشده باقی مانده و ادامه
دارد .به گزارش تسنیم ،تا چندی پیش گاهی
هر هفته چند خبر ،سخنرانی و راهپیمایی در
ب��اب دفاع از حقوق زنان در هالیوود مش��اهده
میکردیم .کمپینهای پرتعدادی ضد تبعیض
جنسیت در هالیوود تشکیل شده بود و روزانه
ستارههای زیادی به مصاحبه درباره این مسائل
میپرداختند .ب��ا رای نیاوردن دولت دموکرات
کلینت��ون در آمریکا و حض��ور ترامپ ،جنس
اعتراض��ات در هالیوود تغییر ک��رد و بعد از آن
هم موج رس��وایی اخالقی اج��ازه تنفس را از
رس��انهها گرفت بهطوری که امروز صحبت از
تبعیض جنس��یت در هالی��وود تبدیل به یک
موضوع دست دوم ش��ده است و سوژههای به
روز دیگری صدر خبرهای سینمای جهان را به
خود اختصاص دادهاند .با این حال نتیجه یک
تحقیق دانشگاهی نشان میدهد این مسأله حل
ی مانده است .طبق تحقیقاتی که اخیرا
نشده باق 
در دانشگاه سنت جوزف انجام شده در میان 50
فیلم پرفروش آمریکا در سال  2016فقط 32
درصد کاراکترها به خانمها رسیده و بقیه از آن
بازیگران مرد بوده است .حضور بازیگران زن در
نقش اصلی حتی یک درصد کمتر هم هست و
عدد  31درصد را به ثبت رسانده است .اگر چه
این نس��بت ،در قیاس با سال  2002حدود 5
درصد ارتقا یافته اما باید توجه داش��ت که این
پیش��رفت در طول  14سال رقم خورده است.
باید دید آیا در ادامه این تحقیقات پیشرفتی در
 2سال اخیر دیده خواهد شد یا خیر.
تلویزیون

نمایش جلوههای «حج ابراهیمی»
در شبکه مستند

شبکه مستند س��یما از 28
مرداد تا اول شهریور با پخش
مستندهای ویژهای جلوههای
«ح��ج ابراهیم��ی» را ب��ه
نمایش میگذارد .به گزارش
«وطنامروز» ،این ش��بکه در آستانه روز عرفه
و عید س��عید قربان ویژهبرنامههایی را تدارک
دیده که از  28مرداد تا اول ش��هریور از ساعت
 15پخش خواهد شد« .پهلوان اسد»« ،شهادت
سپید»« ،عاشورای منا»« ،عمری که نکوست»،
«دمپایی سفید»« ،دل ،خانه آشپز» و «آنگاهکه
خاک کیمیا شود» مستندهای ویژهای هستند
که جنبههای مرتبط با سفر معنوی حج را به
تصویر کشیدهاند« .پهلوان اسد» به کارگردانی
محمدصادق بکتاش��یان یکشنبه  28مرداد از
شبکه مستند پخش میشود ،این مستند شوق
و شیفتگی یک جانباز قطع نخاعی در سفر حج
را به تصویر کش��یده اس��ت« .شهادت سپید»
به تهیهکنندگی س��یدمحمداویس حس��ینی
و کارگردان��ی ج��واد آزادیپور هم دوش��نبه
 29م��رداد پخش میش��ود ،این مس��تند به
شهادت «حجتاالسالم سیدحسین حسینی»
امامجماع��ت ح��رم رضوی(صلواتاهللعلی��ه)
یک��ی از ش��هدای فاجعه منا پرداخته اس��ت.
«عاشورای منا» را حسین سیافزاده کارگردانی
کرده اس��ت ،این مس��تند که سهش��نبه 30
مرداد پخش خواهد ش��د ،روایتی از آدمکشی
رژیم آلسعود اس��ت« .عاشورای منا» در خانه
مستند انقالب اسالمی تهی ه شده و با محوریت
زندگی ش��هید رکنآبادی ب��ه واکاوی فاجعه
خونین منا میپردازد« .عمری که نکوس��ت»
ساخته محمدصادق بکتاشیان هم به موضوع
حج عمره دانش��جویان متأهل پرداخته است؛
این مستند سهشنبه  30مرداد ساعت 15:30
پخش خواهد ش��د .شبکه مستند سیما برای
روز چهارش��نبه  31مرداد پخش مستندهای
«دمپایی س��فید» و «دل ،خانه آشپز» ساخته
محمدصادق بکتاش��یان را در نظر گرفته است
که به ترتیب س��اعت  15و  15:30روانه آنتن
تلویزیونمیشوند.

