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سینما

«به وقت شام» حاتمیکیا
به سوریه رسید

فیلم س��ینمایی «ب��ه وقت
ش��ام» به کارگردانی ابراهیم
حاتمیکیا در کش��ور سوریه
روی پرده میرود .به گزارش
«وطن امروز» ،فیلم سینمایی
«به وقت شام» به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا
در ابتدای راه اکران بینالمللی ،از  2ش��هریور به
مدت یک هفته در س��وریه به نمایش درخواهد
آمد .این فیلم سینمایی که با  3زبان بینالمللی
ساخته ش��ده است در  5ش��هر دمشق ،حلب،
دیرال��زور ،حمص و الذقیه به صورت گس��ترده
اکران خواهد شد .پیش از این ،اکران جدیدترین
اثر ابراهیم حاتمیکیا در کشورهای کره ،ژاپن،
عراق و لبنان قطعی شده بود .هادی حجازیفر و
بابک حمیدیان بازیگران اصلی این فیلم هستند
و به هم��راه آنها ،جمعی از بازیگران س��وری و
لبنانی نیز در فیلم ایفای نقش میکنند.

خداحافظی «تگزاس» از سینماها

سخنگوی کارگروه اکران گفت
فیلم س��ینمایی «تگزاس» با
توجه به اتمام س��قف نمایش
در ته��ران ،روز سهش��نبه به
اکران خود خاتمه خواهد داد.
به گ��زارش فارس ،غالمرضا فرجی ،س��خنگوی
کارگروه اکران ،درباره تازهترین مصوبات این جلسه
گفت :در جلسه روز دوشنبه  ۲۹مردادماه ،قرارداد
فیلم س��ینمایی «ماهورا» بعد از فیلم سینمایی
«تنگ��ه ابوقری��ب» در گروه اس��تقالل و قرارداد
فیلم سینمایی «لسآنجلس-تهران» بعد از فیلم
ی و دیوانه» در گروه کورش به
س��ینمایی «صوف 
ثبت رسید .همچنین فیلم سینمایی«تگزاس»
با توجه به اتمام س��قف نمایش در ته��ران ،روز
سهشنبه به اکران خود خاتمه خواهد داد.
اخبار

آغاز ثبتنام در دورههای آموزشی
آزاد «درباره شعر»

ثبتن��ام دورههای آموزش��ی
آزاد «درب��اره ش��عر» در دفتر
شع ِر موسسه فرهنگی -هنری
«شهرس��تان ادب» آغاز شد.
ب��ه گ��زارش «وطن ام��روز»،
عالقهمن��دان تا چه��ارم ش��هریور  1397برای
ثبتن��ام در ای��ن دورهها که با حضور مدرس��ان
شعر و شاعران برتر کشور برگزار میشود ،فرصت
دارند .عنوان این دورهها و استادان مربوط به این
دوره آموزش��ی ،به این ش��رح است« :شعر طنز:
ناص��ر فیض»« ،ش��عر نیمایی :مرتض��ی امیری
اس��فندقه»« ،مولویشناس��ی :قرب��ان ولیئی»،
«غزل امروز :س��عید بیابانکی»« ،خالقیت ادبی:
علیمحمد مودب»« ،حافظشناسی :محمدمهدی
سیار»« ،نقدنویسی :زهیر توکلی»« ،شعر جهان:
محمدحس��ین نعمت��ی»« ،ترانهس��رایی :حامد
عسگری» و «شناخت رباعی :میالد عرفانپور».
ه��ر مبحث در ی��ک دوره  4جلس��های تدریس
میشود .امکان ثبتنام در تنها یکی از این دورهها
به صورت مجزا یا چن��د دوره برای عالقهمندان
وج��ود دارد .برای ثبتنام در ای��ن دورهها کافی
است پیامکی به شماره  10003704ارسال کنند.
به همت آستان قدس رضوی انجام شد

توزیع  100هزار بسته نوشتافزار
ایرانی در میان دانشآموزان محروم

معاون ام��داد مس��تضعفان
آس��تان ق��دس رض��وی
گفت در آس��تانه آغاز س��ال
تحصیلی جدید و بازگشایی
م��دارس 100 ،هزار بس��ته
نوشتافزار ایرانی در میان دانشآموزان محروم
کشور توزیع میش��ود .به گزارش آستان نیوز،
مصطفی خاکس��ارقهرودی با بیان اینکه آستان
قدس رض��وی در راس��تای حمای��ت از تولید
ملی و کمک به دانشآموزان بیبضاعت کش��ور
توزیع نوش��تافزار ایرانی را در دستور کار دارد،
تصریح کرد :این اقدام خداپس��ندانه از حدود 2
سال پیش با دستور حجتاالسالم والمسلمین
رئیسی ،تولیت آستان قدس رضوی در معاونت
امداد مستضعفان آغاز ش��ده است .وی با بیان
اینکه اقالم این بس��تهها ش��امل کی��ف ،مداد،
خطکش ،جام��دادی ،مدادرنگ��ی ،مدادتراش،
مداد پاککن ،دفتر نوش��تاری و نقاش��ی است،
ابراز ک��رد :این بس��تهها عموما توس��ط دفاتر
نمایندگی آس��تان قدس رضوی در استانهای
مختلف کشور و با اولویت مناطق غیر شهری و
محروم ،میان دانشآموزان نیازمند و بیبضاعت
توزیع میش��ود .خاکس��ار ارزش ریالی مجموع
بستههای نوشتافزار توزیع شده در سال جاری
را بیش از  35میلیارد ریال معرفی کرد و درباره
چگونگی شناسایی دانشآموزان محروم گفت:
شناس��ایی دانشآموزان بیبضاعت با همکاری
خادمیاران رضوی در استانهای مختلف ،ادارات
کل آموزشوپرورش ،کمیته امداد و سازمانهای
خیریه معتبر کشور انجام میشود.

وطن امروز

به بهانه یازدهمین سالگرد درگذشت آیتاهلل محمدحسین بهجتیاردکانی (شفق)

شاعر انقالب ،مبارز ،آیتاهلل!

حسام آبنوس :سال  ۹۱بود که مشغول طی کردن
دوره خدمت سربازی بودم و همزمان برای گذراندن
ام��ورات زندگی متاهلی باید کار میکردم .به افراد
مختلفی که میشناختم برای دست و پا کردن کار
پارهوقت سپرده بودم و فکر و ذکرم شده بود کار! از
سوی یک گروه مستندساز دعوت به همکاری شدم.
قرار بود بخش��ی از کار را من انجام دهم .نخستین
چیزی که به من گفته ش��د این بود که قرار است
درب��اره «آیتاهلل محمدحس��ین بهجتیاردکانی»
مس��تندی ساخته شود .اسم برایم آشنا نبود اما به
محض اینکه گفته شد ایشان همان آقای «شفق»
سراینده شعر مشهور «قدرت خدا» با مطلع «هرچه
که بیند دیده /خدایش آفریده» اس��ت ،به سرعت
یادم آمد که قرار است درباره چه کسی فیلم ساخته
شود و در آن پروژه همکاری داشته باشم .پیشنهاد
همکاری را پذیرفتم و کار ش��روع ش��د .با توجه به
اینکه مرحوم «ش��فق» دورهای امام جمعه اردکان
ب��وده طبیعتا فهرس��تی از افراد را در لیس��ت قرار
دادیم که یزدی بودن��د ،البته چهرههای فرهنگی
هم در فهرس��ت بودند ،باالخره جایگاه شاعری او
نیز قابل انکار نبود به همین خاطر چه رههایی نظیر
علی انس��انی و ...برای مصاحبه هماهنگ شدند و
حتی خاطرم هس��ت استاد انس��انی گفت «بیاید
همینجا (مغازهاش) و حرف بزنیم!» تماسها آغاز
ش��د؛ از دفتر وزیر وقت ارشاد گرفته تا فالن مدیر
مس��ؤول روزنامه .حتی چهرههای سیاسی هم در
فهرس��ت تماسها بودند اما چون من سرباز بودم
و ش��رایط کاری گروه س��ازنده هم ویژه ،موفق به
ادامه همکاری با آنها نش��دم و از همان اواسط راه
موفق به ادامه دادن پروژه نشدم .هرچند بماند که
آن مس��تند هیچگاه ساخته نشد و هنوز میطلبد
ک��ه یک نفر پای کار بیاید و مس��تندی از زندگی
ای��ن روحانی ش��اعر و مبارز تهیه کن��د اما در هر
ن برخورد ش��اید هم دومین
صورت این نخس��تی 
برخورد با راه و رس��م مرحوم «ش��فق» بود (اولین
برخورد به رویارو ش��دن با شعر او در کتاب درسی
دوره ابتدای��ی بازمیگردد) .ش��اید تکراری باش��د
اگر بگوییم محمدحس��ین بهجتیاردکانی س��ال
 ۱۳۱۳در خان��وادهای مذهبی متولد ش��ده که به
گفت��ه خودش «پدرش کاس��بی س��اده و مادرش
خانهدار بوده اس��ت» اما این نشان میدهد پدر ،با
تالش ش��بانهروزی خانواده را اداره میکرده است.
او از س��نین پایین وارد مدرس��ه علمیه شد و پای
درس اس��اتید مش��هور حوزه علمیه زان��و زد و با
چهرههایی نظیر آیتاهلل العظمی خامنهای ،مرحوم

گزارش گ�روه فرهن�گ و هن�ر :پیک��ر
س��یدضیاءالدین دری ،کارگردان
سریالهای «کیف انگلیسی» و «کاله پهلوی» صبح
روز گذشته  ۲۹مرداد با حضور جمعی از هنرمندان
به سوی قطعه هنرمندان در بهشت زهرا(س) تشییع
شد .به گزارش «وطنامروز» ،امیرعلی دانایی ،بازیگر
نقش اول سریال کاله پهلوی در ابتدای این مراسم
گفت :ما یکی از مفاخرمان را از دس��ت دادیم و فکر
نمیکنم دیگر شبیه او متولد شود ،همینطور که مثل
آقای حاتمی زاده نشد .متاسفم که او دیگر فرصت
پیدا نکرد کار جدیدی بس��ازد در حالی که در این
سالها روی فیلمنامههای بسیاری کار کرد .گلهمندم
از اینک��ه چ��را از مفاخرمان بهدرس��تی نگهداری
نمیکنی��م .در بعد کار تاریخ��ی و معاصر کارهای
زیادی ساخته شده اما کارهای او تنها کارهایی بود که
بهدرستی تاریخ را نشان داد .همچنین رضا کیانیان
نیز در بخشی دیگر از این مراسم گفت :سریال کیف
انگلیسی را کس��ی نمیتواند فراموش کند و کسی
بهتر از او نمیتوانس��ت چنین روایتی داشته باشد.
قبل از او علی حاتمی بود .امیدوارم روزی برسد که
به آینده امیدوار باشیم .پس از کیانیان ،مریال زارعی
نیز به عنوان سخنران دیگر این مراسم اظهار داشت:
امیدوارم اش��ک امانم دهد تا بتوانم صحبت کنم .او
تحصیلکرده فرنگ بود اما عاش��ق زبان فارسی بود،
عاشق کشور و وطنش بود و عاشق به تصویر کشیدن
حقیقت؛ حقیقتی که االن گم شده است ،آقای دری
مستند آیین رونمایی از مستند «رویای
مرج��ان» و کت��اب «کعبه بوی
بهش��ت میدهد» ک��ه به زندگی ش��هید مرجان
نازقلیچی ،فرماندار اسبق بندر ترکمن و از شهدای
فاجعه منا میپردازد با حضور خانواده شهید ،اعظم
ساداتحسینی نویسنده کتاب و محسن اسالمزاده
سازنده مس��تند در مجتمع فرهنگی اسوه برگزار
ش��د .به گزارش «وطنام��روز» ،در ابت��دای این
برنامه مهینه نازقلیچی خواهر شهید نازقلیچی با
گالیه از اینکه هنوز پیکر این ش��هید بزرگوار پیدا
نشده اس��ت ،اظهار کرد :براساس فرمایشات مقام
معظم رهبری برای تشکیل کمیته حقیقتیاب و
پیگیری جدی از سوی دستگاههای مختلف برای
ادای وظایف خ��ود در ارتباط با حادثه عظیم منا،
وضعیت این مس��اله همچن��ان در هالهای از ابهام
است ولی ما همچنان خواهان پیگیری جدی این
موضوع هستیم .اعظمس��ادات حسینی ،نویسنده
کتاب «کعبه بوی بهشت میدهد» که با محوریت
زندگی و خاطرات شهید مرجان نازقلیچی منتشر

هاشمیرفس��نجانی و  ...همدرس و دوس��ت بوده
است .اگر امروز بشنویم فالن روحانی و طلبه زبان
انگلیس��ی میداند یا به فالن زبان خارجی تسلط
دارد خیلی تعجب نمیکنیم ،همانطور که بسیاری
از رفتاره��ا را از طالب علوم دینی میبینیم و دیگر
متعجب نمیشویم اما تصور کنید در دوران خفقانی
که علما و روحانی��ون در تنگنا زندگی میکردند،
مرحوم بهجتی اردکانی زبان انگلیسی فرا میگیرد
و این در آن دوره یک نقطه برجسته در شخصیت
وی محسوب میشده است .آیتاهلل محمدحسین
بهجتیاردکانی شعر را از سنین جوانی آغاز میکند
و سوگس��روده او در وفات آی��تاهلل بروجردی بر
س��ر زبانها جاری ش��ده بود .او را به گواه اشعاری
که سروده میتوان یکی از پیشگامان شعر انقالب
اسالمی دانست .این روحانی و شاعر که ذوق و طبع
شاعرانهاش بر کسی پوشیده نبود پس از سخنرانی
امام خمینی(ره) علیه ط��رح انجمنهای ایالتی و
والیتی قصیدهای با مطلع« :درود باد بر این انقالب
پاک ،درود /که زیر س��ایه آن جان ملّتی آس��ود»
س��رود که ش��اید باید آن را نخستین شعر انقالب
اس�لامی تحت رهبری امام خمینی (ره) نام نهاد.
اين شعر ،شب همان س��خنرانی در منزل امام در
حضور جمعيت حاضر توسط مرحوم شفق قرائت
ش��د و تحسين امام و علمای حوزه را برانگيخت و
ش��وری در مردم پديد آورد .فردای آن روز مرحوم
هاشمیرفسنجانی و طلاّ ب ديگر از شاگردان امام،
اين ش��عر را با اسم و رس��م واقعی بهجتیاردکانی
تكثي��ر و در ميان مردم توزيع كردند .ش��هربانی و
ساواك قم به سرعت واكنش نشان دادند و مرحوم

بهجتی دستگير شد و مورد اذيت و آزار و بازجويی
ق��رار گرفت .از آن پس هرگاه ش��عری در حمايت
از امام و انقالب  15خرداد منتشر میشد ،بهجتی
جزو متهم��ان ردي��ف اول بود .ش��اید گفتن این
اطالعات دانشنامهای هم برای چهرهای که بسیاری
او را نمیشناس��ند ضروری باش��د ،زیرا بسیاری از
فرزندان این کش��ور که س��الهای پس از انقالب
وارد مدرس��ه شدند با شعر مش��هوری که باالتر به
آن اشاره شد ،آشنا هستند ولی به دلیل ضعف در
سیستم آموزش��ی هیچ شناختی از این شخصیت
متواضع و البته دوستداشتنی شعر انقالب ندارند.
این نبود ش��ناخت مختص مرحوم بهجتی نیست،
بلکه درباره بسیاری از چهرههای ادبیات و هنر پس
از انقالب اسالمی نیز همین اطالعات دانشنامهای
نظیر سال تولد و کمیتهای شخصی از قبیل نحوه
زندگی و  ...را نداریم .آیتاهلل مصباح در مصاحبهای
به جایگاه شعر مرحوم ش��فق اینطور اشاره کرده:
«شاید بشود گفت مرحوم آقای شیخ محمدحسین
سرودههایشان و گفتههایشان در زمینه انقالب و
مهرورزی به حضرت امام بیشتر ظهور داشت .وقتی
از امام صحبت میکردند و از س��ایر مظاهر دینی و
مذهبی با یک حرارتی و س��وزی سخن میگفتند
که مخاطب را تح��ت تأثیر قرار میدادند» .اما این
تمام قدر و منزلت مرحوم ش��فق نیست .چهرهای
که پس از درگذش��ت او رهبر انقالب در پیامی که
به همین مناسبت منتشر کردند مرحوم بهجتی را
«دوست دیرین» خواندند؛ «ایشان عالمی پرهیزگار،
و ادیبی فرزانه ،و شاعری بلندآوازه و انسانی وارسته
بودند و فِقدان ایش��ان برای کسانی که با فضائل و

پیکر سیدضیاءالدین دری ،کارگردان سرشناس سینما و تلویزیون تشییع شد

بدرقه راوی حقیقت تاریخ

همه ما مسافریم به نوبت .به احترام مردی که سالها
در کش��ورش نوش��ت و خواند تا هنر این مرز و بوم
در حد فتواهای اینستاگرامی باقی نماند ،کاله از سر
برمیداریم .دارابی ،مدیر امور استانهای صدا و سیما
نیز در ابتدای صحبتهای خود در این مراسم گفت:
امروز ما ش��اهد مراسم تش��ییع و تجلیل از یکی از
ستارگان آسمان هنر ایران هستیم .او برای من رفیق
و دوست شفیقی بود ،ما عالوه بر رابطه کاری ،با هم
دوس��ت هم بودیم .وی با اشاره به ویژگیهای دری

گفت :دری انسانی موحد ،خداجو و عاشق اهلبیت
بود و بسیار عالقهمند بود که سریال یا فیلم سینمایی
درباره حضرت زینب(س) بسازد که اجل مهلت نداد
و تشییع او در شیراز بخشی از توجه اهلبیت به این
سید عزیز بود .برای نخستینبار بود که در شاهچراغ
چنین مراسم باش��کوهی برای یک هنرمند برگزار
میش��د .وی با بیان اینکه از زمانی که سریال کاله
پهلوی پخش میشد و معاون سیما بودم ،دوستان به
من اطالع دادند که حال دری خوب نیس��ت ،گفت:

محسن اسالمزاده در برنامه «سینما روایت» عنوان کرد

بزرگترین سانسور تصویری تاریخ در ماجرای منا
ش��ده اس��ت نی��ز در
س��خنانی در ارتباط با
فلس��فه نامگذاری این
کتاب گف��ت :نکتهای
که در ارتباط با ایش��ان
برای خ��ود من خیلی
جال��ب ب��ود ،ش��ور و
اش��تیاق ایش��ان برای
رفتن به سرزمین وحی و سفر حج بود .اسم کتاب
هم برگرفته از یکی از جمالت خود ایش��ان است
ک��ه بارها گفته بودند من بوی بهش��ت را از کعبه
استشمام میکنم .بخش دیگر این برنامه به نمایش
و نقد و بررسی مستند «رویای مرجان» با حضور
محسن اسالمزاده کارگردان اثر و محمدتقی فهیم
منتقد سینما اختصاص داشت .محمدتقی فهیم،

منتقد سینما در ادامه
این مراسم در سخنانی
اظهار کرد :موفقیت یک
مس��تند به چند عامل
بستگی دارد که یکی از
آنها «مهم» و «خاص»
بودن س��وژه اس��ت و
در این فیل��م ما با یک
موضوع تازه و بکر روبهرو هستیم ،یعنی خانمی که
برای نخستینبار در یک شهرستان فرماندار شده
است و خود همین موضوع فیالنفسه جذاب است
تا فیلمساز به دنبال روایت زندگی او برود .در کنار
این سوژه جذاب یک تراژدی هم داریم که حادثه
مناست .اینها دس��تمایههای غنی است که آقای
اس�لامزاده برای ساخت این اثر داشته و اثرش نیز

مکارم اخالقی آن بزرگوار آشنایی داشتند دردآور و
تأس��فانگیز است» .همانطور که در بخشی از پیام
رهبر انقالب نیز به آن اش��اره شده ،ایشان مرحوم
بهجتی را ش��اعری بلندآوازه خوان��ده و بر جایگاه
ادبی او تاکید کردند و به جایگاه ش��عر و ش��اعری
او چنی��ن ن��گاه باریک و ریزی داش��ته و آن را در
این پیام س��تایش کردهاند .وقتی به نقل قولهای
چهرههای سرش��ناس درباره جایگاه علمی مرحوم
بهجتی مینگریم ،در باورمان نمیگنجد که مشغول
سخن گفتن از چهرهای نورانی و دانشمند هستند،
زیرا تواضع و حسن خلقی که از این روحانی مبارز
در خاطر میآید جایگاه او را پوش��یده میدارد .این
تواضع بهقدری اس��ت که تا پیش از فوت او کسی
بر مقام اجتهاد وی آگاهی نداش��ته و مرحوم شفق
را با عنوان حجتاالسالم خطاب میکردند ،که این
موضوع نش��ان از تقوا و تواضع او داشته است .او در
جایگاه شاعری نیز بر مس��یر تواضع رفته و کمتر
کسی بر جایگاه او وقوف دارد .وقتی اشعار مرحوم
شفق را مرور میکنیم استواری زبان و فخامت کالم
در آنها قابل توجه است .همچنین توجه به مضامین
عالی از او شاعری با سرودههایی عرفانی ساخته که
کمتر خوانده میشود و اگر خوانده شود هم کسی
از نام شاعر اطالعی ندارد ،در صورتی که ساختمان
شعر و زبان اشعار او استحکام داشته و کمتر شعری
از او دیده میشود که فاقد زبانی شیوا و مضامینی
عالی نباشد.
«خواهم دلی،که محو بود در لقای تو
خواهم سری که مست بود در هوای تو
این جان ز من بگیر كه با غیر ،آشناست
جاني دگر َدهم ،که بود آشنای تو»
همچنی��ن توجه ب��ه معارف ش��یعی از جمله
ادعیه منتس��ب به ائمه در اش��عار مرحوم بهجتی
اردکانی(شفق) یکی دیگر از نکاتی است که باید به
آنها اشاره کرد .عالوه بر ارتباطی که مرحوم «شفق»
بنا به موقعیت اجتماعی با منابع دینی داش��ته اما
بهکارگیری آنها در شعر نیز نشان از تسلط او بر شعر
و البته منابع عمیق دین��ی دارد .به نظم درآوردن
دع��ای ابوحمزه ثمالی یا منظوم ک��ردن مناجات
«خمسعش��ر» از امام س��جاد(ع) از اشعاری است
که هر دلبس��ته کوی محب��ت ربالعالمین را به
خود جلب میکند .در جایگاه ش��عر مرحوم شفق
این بس که مرحوم عالمه طباطبایی فرموده بودند:
«شما شاعرید ،شعر گفتهاید و تش ّعر نکردهاید یعنی
از موهبت الهی و ذوق سرشاری که خدا به شما داده
شعرگفتهاید».

این میزان دقت و سرعت او و تعهدش مثالزدنی بود
و آگاهی و دانش وسیعی که از تاریخ داشت .او وفادار
بیچون و چرا به استقالل کشور بود و قهرمانهای
واقعی را دوس��ت داش��ت .سنجرخان  ۲۶قسمتش
نوشته شد و در بیمارستان که به عیادتش میرفتم به
ما روحیه میداد و میگفت بعد از مرخص شدنم از
بیمارستان در شهریور کار را کلید میزنیم .او بشدت
بیگانهستیز بود نه به معنی نفی دیگران بلکه خواهان
اس��تقالل و آبادی کش��ورش بود .علی دری فرزند
مرحوم ضیاءالدین دری نیز در صحبتهایی گفت:
پدرم به سیاست و تاریخ عالقهمند بود و به درامهای
حاکم بر زندگی اش��خاص فکر میکرد و نسبت به
برخی ش��خصیتهای تاریخی علقه خاصی داشت
و ذهنش منحصرا معطوف ب��ه طیف خاصی نبود.
حجتاالسالم محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات
اس�لامی ،محمدمهدی حیدریان رئیس س��ازمان
س��ینمایی ،منوچهر شاهس��واری مدیرعامل خانه
سینما ،رضا پورحسین قائممقام معاون سیمای رسانه
ملی ،علی مصف��ا ،ابراهیم حاتمیکیا ،رضا کیانیان،
مریال زارعی ،امیرعلی دانایی ،مسعود دهنمکی ،علی
فروغی مدیر شبکه ،3محمدرضا شفیعی تهیهکننده،
ش��هاب اس��فندیاری رئیس دانش��گاه صداوسیما،
محمدعلی ابطحی ،مجید زینالعابدین مدیر شبکه
یک سیما ،مهدی فرجی از مدیران سابق رسانه ملی،
داریوش فرهنگ ،تینا پاکروان و قطبالدین صادقی
از جمله چهرههای حاضر در این مراسم بودند.
کار خوب و شیکی شده است .منظورم از شیک آن
است که روایت اثر یک روایت زنانه و لطیف است
که در آن آقای اس�لامزاده ما را آرام آرام وارد قصه
اصلی میکند تا با این فاجعه بزرگ روبهرو بشویم.
محسن اسالمزاده نیز در این مراسم گفت :یکی از
مشکالت اساسی در ارتباط با فاجعه منا فقر آرشیو
اس��ت .یعنی سعودیها تمام اینترنت را از تصاویر
ای��ن حادثه خالی کردهاند و ب��ه نظرم بزرگترین
سانس��ور تاریخ در ماجرای منا رخ داده اس��ت .در
حالی ک��ه تمام خیابانهای آنجا دوربین داش��ته
و اف��راد حاضر در صحنه نیز موبایل داش��تند ولی
فقط چند نمای موبایلی از این حادثه در اینترنت
پیدا میشود .از مسؤوالن خواهش میکنم هرچه
س��ریعتر به مش��کل این خانواده رسیدگی کنند.
بس��یاری از افراد اعتقاد دارند ایش��ان شهید شده
اس��ت اما هنوز صحبته��ای متناقضی نیز وجود
دارد که البته ما نمیخواستیم وارد این فضا بشویم،
با این حال باالخره یکی باید پیگیر کار این خانواده
شود و امور مربوط به نگرانیهای آنان را رفع کند.

شماره 13 2517
رویداد

حرم امام(ره) میزبان جشنواره نقالی
و پردهخوانی غدیر

حس��ین عالمبخ��ش ،دبی��ر
س��ومین جش��نواره نقال��ی و
پردهخوان��ی غدی��ر (نق��االن
علوی) ،گف��ت :آیین افتتاحیه
س��ومین جش��نواره نقال��ی و
پردهخوانی غدیر (نقاالن علوی) اول ش��هریورماه
در بهشتزهرا(س) قطعه هنرمندان بر مزار مرشد
ولیاهلل تراب��ی با ادای احترام به ایش��ان و اجرای
برنامههای ویژهای از جمله نقالی و نواختن س��نج
و دمام برگزار میش��ود .حسین عالمبخش ،دبیر
سومین جشنواره نقالی و پردهخوانی غدیر (نقاالن
علوی) که از اول ش��هریور در ته��ران آغاز به کار
میکند ،گفت :باعث خرسندی است برای سومین
س��ال فرصت خدمتگزاری در جش��نواره نقالی و
پردهخوان��ی غدیر با هدف زنده نگهداش��تن عید
سعید غدیر خم مهیا شد .این جشنواره در عرصه
نقالی و پردهخوانی ،تخصصیترین جشنواره در نوع
خود است؛ جشنوارهای که به همت مرکز هنرهای
نمایشی حوزه هنری راهاندازی شده و هر ساله بر
کیفیت آن افزوده میشود .عالمبخش با اشاره به
اهداف جشنواره گفت :زنده نگهداشتن عید سعید
غدیر خم ،شناخت سبک زندگی امیرالمومنین(ع)،
داس��تانهای مربوط به قضاوته��ای حضرت و
علم و معرفتشناختی ایش��ان از اهداف برگزاری
جش��نواره نقاالن علوی است .جش��نواره نقاالن
علوی عالوه بر اهداف معنوی دارای اهداف هنری
از جمله بازپیرایی هنر کهن پارسی یعنی نقالی و
پردهخوانی است .وی با اشاره به افزایش یک مکان
جدید به محل اجراهای نقالی این دوره از جشنواره
گفت :این رویداد فرهنگی و هنری از اول تا ششم
ش��هریورماه در  3مکان مجزا ش��امل میدان امام
حسین(ع) از ساعت  17تا  ،19:30آمفیتئاتر روباز
بوستان آب و آتش از ساعت  20:30تا  23و صحن
یادگار امام واقع در حرم امام خمینی(ره) از ساعت
 20:30تا  21:30برگزار خواهد شد.
کتاب

رونمایی مردمی از  ۲کتاب شهدای حج

همزمان با مراس��م دعای عرفه و نکوداشت
ش��هدای فاجعه من��ا ،رونمایی مردم��ی از ۲
کتاب «کعبه بوی بهش��ت میدهد» و «زیباتر
از نس��رین» ،در مص�لای ام��ام خمین��ی(ره)
برگزار میشود .به گزارش «وطنامروز» ،امروز
سهش��نبه  ۳۰مرداد برابر با نهم ذیالحجه ،در
حاشیه مراسم عرفه ،رونمایی مردمی از کتاب
«کعبه بوی بهشت میدهد» زندگینامه داستانی
ش��هید مرجان نازقلیچی ،فرماندار شهید بندر
ترکمن و از شهدای فاجعه منا در سال ۱۳۹۴
و کتاب «زیباتر از نسرین» زندگینامه داستانی
معلم شهید رقیه رضایی ،جوانترین شهید حج
خونین  ،۱۳۶۶با همکاری بنیاد فرهنگی روایت
فتح برگزار میش��ود .مصالی امام خمینی(ره)
در روز عرفه از س��اعت  ،۱۵میزبان مش��تاقان،
خانوادهها و مردم تهران است .مراسم روز عرفه
که با حضور جمعی از خانوادههای شهدای منا
برگزار میش��ود ،با ت�لاوت آیاتی چند از قرآن
کریم آغاز و پس از س��خنرانی حجتاالس�لام
سیدمحمدحس��ن ابوترابیف��رد ،دع��ای امام
حس��ین(ع) در روز عرفه توسط آقایان مهدی
قربانعلی و حسین یزدانپناه قرائت خواهد شد.
تلویزیون

آغاز پخش «محله گل و بلبل »۳
از عید قربان

فصل سوم از مجموعه «محله
گل و بلب��ل» از چهارش��نبه
 ۳۱م��رداد همزم��ان با عید
سعید قربان ساعت  ۱۹روانه
آنتن میش��ود .ب��ه گزارش
«وط��ن امروز»« ،محل��ه گل و بلبل  »۳مانند
فصول قبلی این مجموعه س��اختاری نمایشی
دارد و همه ماجراهای آن در یک محله خیالی
پیگیری میش��ود .داریوش فرضیایی،بهنوش
بختیاری،نعیمه نظامدوس��ت ،نادر سلیمانی،
امیر نوری و امیرمحمد متقیان از جمله بازیگران
این مجموعه هستند .این مجموعه از عید سعید
قربان هر روز ساعت  ۱۹پخش میشود.

سینمایجهان

«دکتر استرنج» بازمیگردد

بندیک��ت کامبرب��چ ،بازیگ��ر
بریتانیایی که با ایفای نقشهای
مختلف خوش درخشیده برای
ایف��ای نقش در فیل��م «دکتر
اس��ترنج»  7/5میلی��ون پوند
دس��تمزد میگیرد .ب��ه گزارش مهر ب��ه نقل از
دیلی میل ،بندیکت کامبربچ ،بازیگر سرش��ناس
بریتانیایی که با بازی در نقشهایی چون شرلوک
هولمز تا آلن تورینگ تواناییهایش را ثابت کرده
است 7/5 ،میلیون پوند برای ادامه فیلم ابرقهرمانی
«دکتر اس��ترنج» دس��تمزد میگیرد .وی اکنون
یکی از بازیگ��ران کلیدی فیلمهای دنیای مارول
محسوب میشود .قسمت بعدی «دکتر استرنج»
قرار است سال  ۲۰۲۰اکران شود و کامبربچ برای
ایفای نقش خود بهار آینده جلوی دوربین میرود.

