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موسیقی

ادبیات

«نیل سایمون»
در  ۹۱سالگی به مرگ تلخند زد

نیل سایمون ،نویسنده برنده
جایزه پولیتزر در  ۹۱سالگی
به س��بب عارض��ه ذاتالریه
درگذش��ت .به گزارش فارس،
نیل س��ایمون برن��ده جوایز
پولیت��زر و توای��ن در  91س��الگی درگذش��ت.
وی از پرکارتری��ن نمایشنامهنویس��ان برادوی و
درامنویس��ان جهان محسوب میش��ود که در
ایران نیز آثار زیادی از او به صحنه رفته اس��ت.
وی بیش از  ۴۰نمایش��نامه نوشته است؛ آثاری
چون «پابرهنه در پارک»« ،زندانی خیابان دوم»
و کمدیهای دیگری که سالهاس��ت در کشور
م��ا نیز به گونههای مختلف ب��ه اجرا در میآید.
س��ایمون در نیوی��ورک متولد ش��د و ش��رایط
اقتصادی بدی را در طول دوران زندگیاش طی
کرد به حدی ک��ه از کودکی کار کرد و برادرش
مشوق ادامه تحصیل و مطالعهاش شد .او توانست
در  ۱۶س��الگی دیپلم بگیرد و به دانش��گاههای
نیوی��ورک و کلرادو برود و تحصیالت تکمیلی را
در عرصه نویسندگی نیز بگذراند .وی فیلمنامه
سریال «هرگز پولدار نمیشوی» را نوشت و بین
کمدینویسها نامی برای خود دس��ت و پا کرد.
«سایمون» در طول دوران فعالیت خود بیش از
 ۳۰نمایشنامه نوشت و  ۱۶بار نامزد جایزه تونی،
مهمترین جایزه در عرصه تئاتر شد و  3بار نیز این
جایزه را برای بهترین نمایشنامه دریافت کرد .وی
همچنین س��ال  ۱۹۹۱برای نگارش نمایشنامه
«گمش��ده در یانکر» جایزه معتبر پولیتزر را به
خود اختصاص داد .کس��ب  4نامزدی در جوایز
سینمایی اسکار و همچنین جایزه «مارک تواین»
تنها بخشی از افتخارات پرشمار «نیل سایمون»
محسوب میشود .او همچنین در طول فعالیت
هن��ری خود  ۱۶ب��ار نامزد جای��زه معتبر تئاتر
«تونی» شد که در نهایت  ۳بار موفق به دریافت
آن شد تا آنجا که یکی از سالنهای تئاتر برادوی
به نام او نامگذاری شد.
گیشه

 ۲فیلم جدید به سینماها میآید

س��خنگوی ش��ورای صنف��ی
نمایش از اکران  ۲فیلم جدید
از چهارشنبه  ۷شهریورماه خبر
داد .ب��ه گزارش مهر ،غالمرضا
فرجی ،س��خنگوی ش��ورای
صنفی نمایش درباره تازهترین مصوبات این شورا
گفت :در این جلس��ه مقرر ش��د فیلم سینمایی
«داش آکل» س��اخته محمدرض��ا عرب گرگانی
در گروه ایران به جای «راه رفتن روی س��یم» به
کارگردانی احمدرضا معتمدی و فیلم سینمایی
«آخرین بار کی س��حر را دی��دی» به کارگردانی
فرزاد موتمن در گروه زندگی به جای «کاتیوشا»
ساخته علی عطشانی از چهارشنبه  ۷شهریورماه
روی پ��رده برود .اکران «راه رفتن روی س��یم» و
«کاتیوشا» در زیرگروه ادامه مییابد و با توجه به
اینکه بقیه فیلمها کف فروششان را حفظ کردهاند
همچنان روی پرده باقی میمانند.

تلویزیون

پروند ه «وطن امروز» برای سالگرد شهادت شهیدان
رجایی و باهنر به بهانه رونمایی از مستند «نفوذی»

بهزاد عبدی
آهنگساز «زندانیها» شد

به��زاد عبدی ،آهنگس��از فیلم س��ینمایی
«زندانیه��ا» ب��ه کارگردان��ی و تهیهکنندگی
مسعود دهنمکی شد .به گزارش «وطنامروز»،
بهزاد عبدی به عنوان آهنگساز فیلم سینمایی
زندانیها انتخاب شد .دهنمکی پس از همکاری
با آهنگسازانی همچون فریدون شهبازیان ،بهنام
ابطحی ،پیروز ارجمند و امیر توس��لی ،این بار
آهنگسازی فیلم جدید خود را به بهزاد عبدی
س��پرد .همزمان با س��اخت آهنگ که ضبط
آن در اوکرای��ن انجام میش��ود ،س��یدمحمد
موس��وینژاد هم کار صداگذاری فیلم را انجام
میده��د .همچنین جلوههای وی��ژه زندانیها
هم که کار متفاوتی در سینمای ایران محسوب
میشود در حال انجام است .پیشبینی میشود
مراحل فنی فیلم تا پایان شهریور به اتمام برسد.
ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش ،فیلم س��ینمایی
«زندانیه��ا» ب��ه کارگردان��ی و تهیهکنندگی
مسعود دهنمکی از شنبه دوم تیرماه در زندان
قص��ر تهران کلید خورد و کار خود را با حضور
بازیگرانی چون هدایت هاشمی ،برزو ارجمند،
بهنام تش��کر ،هومن برقنورد ،بهاره افش��اری،
بهن��وش بختی��اری ،اصغ��ر نقیزاده ،رس��ول
نجفی��ان و امیر نوری آغ��از ک��رد .در ادامه با
ضبط سکانسهای پایانی فیلم در منطقه کن و
سپسمسجدجمکران،فیلمبرداریجدیدترین
ساخته دهنمکی به پایان رسید« .زندانیها» با
موضوع اجتماعی آماده میشود و وقایع آن در
تاریخ معاصر میگذرد.

وطن امروز

معارفه رئیس جدید
بسیج رسانه ملی برگزار شد

پرونده مغفول!
امسال سیوهفتمین سالگرد شهادت رجایی و باهنر ،رئیسجمهور و نخستوزیر مظلوم ایران
را در حالی گرامی میداریم که هنوز نتوانستهایم آثاری درخور برای شناساندن آنها به جهان
و حتی به نسل جوان خود ارائه دهیم .هر سال به این ایام که میرسیم صحبت از لزوم ساخت
آثار هنری برای شخصیتهای مهم و اثرگذار رجایی و باهنر در انقالب مطرح میشود اما با
عبور از «هفته دولت» دوباره این مساله به فراموشی سپرده میشود .دیروز جلسه رونمایی
و نقد و بررسی مستند «نفوذی» برگزار شد که به بهانه آن پرونده حاضر درباره آثار هنری
موجود پیرامون «انفجار دفتر نخستوزیری» خدمت مخاطبان عرضه میشود.

گروهفرهنگوهنر:مستند «نفوذی» تازهترین ساخته
جواد موگویی ،مستندساز و تاریخپژوه کشورمان است
که روایتگر گوش��های از زندگی «مسعود کشمیری»
عامل ترور ش��هیدان رجایی و باهنر است .به گزارش
«وطن امروز» ،عصر یکشنبه مراسم رونمایی از مستند
نفوذی با حضور جواد موگویی نویسنده و کارگردان
این مس��تند ،عباس سلیمینمین به عنوان منتقد و
محمدمهدی شیخصراف به عنوان مجری -کارشناس
در مجتمع فرهنگی اسوه برگزار شد.
■■حتی یک کپی شناسنامه از کشمیری موجود
نیست!

در ابتدای این نشس��ت جواد موگویی ،کارگردان
مس��تند «نفوذی» در ارتب��اط با دلیل تصمیمش بر
استفاده از ش��یوه مستندبازسازی در ساخت این اثر
گفت :درباره سوژه این مستند یعنی مسعود کشمیری
اطالعات آرش��یوی بسیار کمی وجود دارد به شکلی
ک��ه از او فق��ط  2عکس  3در  4در آرش��یوها وجود
دارد ک��ه یکی مربوط به قب��ل از انقالب و یکی هم
مرب��وط به بعد از انقالب اس��ت ،حتی از او یک کپی
شناسنامه هم در میان اس��ناد موجود وجود ندارد و
طبیعتا ما نمیتوانستیم صرفا با همین  2عکس درباره
او یک مستند بسازیم .وی افزود :نکته دیگر اینکه ما
میخواستیم ابعاد مختلف شخصیت این فرد از جمله
پیچیدگی و ریاکاری او را نشان دهیم و در این شرایط
ناچار بودیم س��راغ روش «بازسازی صحنه» برویم و
البته درباره ش��باهت فرمی آن به «ماجرای نیمروز»
هم باید بگویم که وقتی فرم یک کار خوب است ،چرا
امی�ن فرجالله�ی* :ه��ر واقعه
نگاه
تاریخی ،تعدادی محور اصلی دارد
که روایات مختلف حول آن شکل
میگیرد و آن موضوعات هستند
که محل نزاع و جدال روایتهای
تاریخی هستند .در ماجرای انفجار
دفتر نخستوزیری ،از ابتدا چند تحلیل اصلی وجود
داش��ت .یکی اینکه مجموعه س��ازمان مجاهدین
انق�لاب اس�لامی و چهرههایی چون به��زاد نبوی
و خس��رو تهرانی تلویحا همکار کشمیری بودهاند
و اقدامات مشکوکش��ان در پرونده ای��ن انگاره را
تقویت میکند .یک تحلیل این است که با بررسی
ابعاد مختلف پرونده میتوان گفت مجموعه سازمان
مجاهدین انقالب اسالمی مقصر نیست اما کوتاهی
و قصور آنها در روند رش��د و ارتقای کشمیری قابل
تامل است .ولی نمیتوان به طور قطع و یقین خسرو
تهران��ی و بهزاد نب��وی و امثالهم را ب��ه عنوان یار
کمکی کشمیری دانست .تحلیل اول عالوه بر اینکه
فکتهای تاریخی دارد ،در چنددهه اخیر با دعواهای
جناحی و سیاس��ی نیز آمیخته شده و میکوشد با
پررنگ جلوه دادن بخشهای مربوط به مقصر بودن
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی و نادیده گرفتن
قرائن ضعیفکننده آن ،روایتی گزینشی ارائه کند
و در این مس��یر به نوعی گرفتار سیاس��یکاری در
نقل تاریخ میش��ود .کتاب «شنود اشباح» نماینده
این نگاه اس��ت .در طول این چنددهه ،همه بحث
و جدله��ا درباره انفج��ار دفتر نخس��توزیری و
کشمیری ،حول این مساله شکل گرفته است .از این
نگاه شاید مهمترین ایراد مستند «نفوذی» این است
که -آگاهانه یا ناآگاهانه -اساسا در این دوگانه وارد
نمیشود .هرچند در الیههای عمیقتر روایت راویان

گزارش «وطن امروز» از رونمایی مستند «نفوذی» درباره زندگی عامل ترور شهیدان رجایی و باهنر

حتی یک کپی شناسنامه از کشمیری موجود نیست!

دیگران نباید از آن استفاده کنند؟

■■«نفوذی» مخاطبش را به جمعبندی نمیرساند

در ادام��ه ای��ن نشس��ت عباس س��لیمینمین،
کارشناس تاریخی که به عنوان منتقد در این برنامه
حضور پیدا کرده ب��ود ،در ارتباط با این اثر گفت :به
نظرم یکی از جدیترین انتقاداتی که میتوان به این
اثر وارد دانس��ت این است که وقتی شما وارد ساخت
یک اثر مس��تند میشوید ،باید بتوانید مخاطب را به
یک جمعبندی برسانید و این مستند متاسفانه دارای
تناقضات زیادی است .وی در ادامه اظهار داشت :این
در حالی است که مستند باید بتواند مخاطب را به یک
جمعبندی قوی برساند.
■■مستندسازقاضینیست

پس از این س��خنان ،جواد موگویی ،نویس��نده و
کارگردان مستند «نفوذی» در پاسخ به انتقادات طرح
ش��ده از س��وی منتقد برنامه ،اظهار کرد :باید بگویم
من هم قبول دارم که این مستند به مخاطبان خود
جمعبندی ارائه نمیکند و دلیل آن هم این است که
من قاضی نیستم! ما داریم درباره پروندهای صحبت
میکنیم که نزدیک  40س��ال پی��ش اتفاق افتاده و
هنوز هم بالتکلیف است ،پس چطور انتظار دارید من
به عنوان مستندس��از بتوانم آن را به یک جمعبندی
برسانم؟ وی افزود :من به عنوان یک مستندساز فقط

پرونده مسکوت/حسن روزیطلب

ای��ن کت��اب که ب��ه قلم حس��ن
روزیطلب نگاشته ش��ده است با
نگاهی دقیق و مس��تند به اتفاقات
رخ داده در روز انفج��ار دفت��ر
نخستوزیری ،به عامل اصلی این
ترور و همچنین اتفاقات پیشآمده بعد از آن میپردازد.
وی همچنی��ن در کنار آن برخ��ی ابعاد فعالیتهای
سازمان مجاهدین خلق و نیروهای آن را بررسی کرده
است .پرونده مسکوت مشتمل بر  4فصل و  16ضمیمه
است که در آن عالوه بر معرفی ابعاد مختلف این ترور
و همچنین معرفی برخی متهمان این ماجرا ،مصاحبه
با سعید حجاریان (یکی از متهمان پرونده) ،اظهارات
موسوی خوئینیها درباره این پرونده و گزارش شهید
اسداهلل الجوردی در دادستانی پیرامون این پرونده به
عنوان بخشی از مستندات آورده شده است.

■■گالیه از کمکاری س�ینماگران و مستندسازان
در پرداختن به زندگی شهیدان رجایی و باهنر

این تاریخپژوه و مستندساز کشورمان همچنین
در ادام��ه با گالیه از کمکاری در زمینه س��اخت آثار
سینمایی و مستند در ارتباط با شهادت شهید رجایی
و باهنر اظهار کرد :در حالی که دهها فیلم در ارتباط
فکندی ،رئیسجمهور آمریکا
کش��ته ش��دن جانا 
س��اخته ش��ده ،ما فقط  2اثر در ارتب��اط با ماجرای
شهادت ش��هیدان رجایی و باهنر تولید کردهایم .در
این ش��رایط چگونه انتظار دارید با این سواد تاریخی
پایینی که در میان طیف گستردهای از جامعه ایرانی
وجود دارد که گروهی حتی نمیدانند ش��هید باهنر
نخستوزیر بود یا شهید رجایی ،یک مستندساز بتواند
ب��ه همه ابعاد پیچیده این پرون��ده بپردازد و به همه
سواالت آن پاسخ دهد؟
■■بی�ش از ان�دازه بزرگ نش�ان دادن س�ازمان
منافقیندرست نیست

در ادام��ه ای��ن برنامه ،عباس س��لیمینمین با
بیان اینکه همچنان که سازمان منافقین در میان

یادداشتی بر مستند «نفوذی» ساخته جواد موگویی

«نفوذی» ،مستند یا قصه؟

مستند ،تحلیل اول مستتر است و
تاکید راویان بر اینکه بهزاد نبوی
و خس��رو تهرانی باید پاسخگوی
این ابهامات باشند هم این گزاره را
در ذهن مخاطب تثبیت میکند.
اما نمیتوان درب��اره انفجار دفتر
نخستوزیری س��خن گفت ولی
وارد این دوگانه اصلی و مهم نشد.
در مس��تند «نفوذی» همچنین
جای خالی نمایندگان س��ازمان
مجاهدین انقالب اس�لامی و به ط��ور خاص خود
بهزاد نبوی و خسرو تهرانی خالی است .هرچند آنها
حاضر به گفتوگوی تصویری نشدهاند اما این نقد به
سازندگان وارد است که چرا ارجاعی به روایتهای
تاریخی آنها که در مطبوعات موجود است نداشتهاند
و مخاط��ب تنها روای��ت یک ط��رف را که تلویحا
س��ازمان مجاهدین انقالب را مقصر یا مش��کوک
میداند میش��نود؟ در حالی ک��ه یک کفه ترازوی
روایت تاریخی ما خالی اس��ت نمیت��وان ادعا کرد
منصفانه و واقعگرایانه تاریخ را روایت کردهایم .عالوه
بر اینکه متهم ردیف دوم پرونده پس از کشمیری،
علیاکبر تهرانی است که اگر بخواهیم درباره روند
نفوذ کش��میری س��خن بگوییم ،نمیتوانیم آن را
ناگفته و نادیده بگذاریم .اما مستند در کمال تعجب
این کار را کرده است .مستند «نفوذی» بیش از آنکه
در پی توصیف نفوذی بودن کشمیری و سیکل نفوذ
باش��د ،در پی اثبات «ریاکار» بودن او اس��ت اما در

نگاهی به آثار هنری تولید شده پیرامون حادثه انفجار دفتر نخستوزیری

کتاب

میتوانم بگویم این روایت  2طرف این ماجراس��ت و
نمیتوانس��تم حکمی در این زمینه صادر کنم .من
به عنوان مستندس��از میتوانم ابهام��ات را بگویم و
یکسری سوال هم برای مخاطب خود ایجاد کنم.

تاریخشفاهی

راه /محسن رضایی

مجموعه کتب «راه» حاصل 21
جلسه گفتوگو با سردار محسن
رضای��ی ،فرمان��ده وقت س��پاه
اس��ت .وی در این کتاب به نفوذ
عناصر منافقین در سپاه از جمله
کشمیری اش��اره دارد .رضایی پیرامون یکی از این
اعضا میگوید :منافقین در تش��کیالت ما یک فرد
نفوذی به نام عباس زریباف داشتند که  15دقیقه
قبل از اینکه به محل کار من حمله شود ،به داخل
اتاق آمد و پس از احوالپرس��ی در را بس��ت و رفت.
ربع ساعت بعد ،به محل کار من در ساختمان ستاد
مرکزی حمله ش��د .منافقین از  2کوچه بنبست
منتهی به این دی��وار با  2وانت و  2تیم عملیاتی-
مجموعاً  9نفر -ب��ا آرپیجی  7محل اقامت من را
هدف قرار دادند.

این راه هم به بیراهه رفته اس��ت.
تاکیدهای مکرر ش��خصیتهای
مختلف مصاحبه شونده بر اینکه او
اهل نماز اول وقت ،روزه مستحبی
و رعایت اموال بیتالمال و امثال
اینها بوده؛ ناخودآگاه یک پیام را به
مخاطب میدهد که این رفتارها
ش��کبرانگیز بوده ام��ا اطرافیان
غافل بودهان��د« .آدرس غلط»ی
که اگر در فضای آن روز بخواهیم
تحلیلش کنیم از اعتبار ساقط خواهد شد ،چرا که
اساسا این رعایتها و تقیدها در آن زمان بین اغلب
نیروهای حزباللهی مرس��وم ب��وده و به هیچ وجه
ش��کبرانگیز نبوده است .اتفاقا کشمیری در مسیر
عادیسازی و تطابق با محیط دقیقا مثل بقیه رفتار
کرده است .اگر بخواهیم این مساله را مالکی برای
مش��کوک بودن افراد بدانیم ،آیا سازندگان به خود
اجازه میدهند به ش��هید صیادش��یرازی نیز شک
کنند که در جلسه مهم با بنیصدر میگوید چون
جلسه بدون بسماهلل شروع ش��ده من آن را ناپاک
دانس��ته و ادامه نمیدهم؟ یکی دیگر از مهمترین
ایرادات «نف��وذی» ،بیان برخی اطالع��ات از زبان
منابعی اس��ت که جایگاهش��ان صالحیت ارزیابی
یا نقل آن اطالع��ات را ندارد .به عنوان مثال اغلب
صحبتهای مطرحشده توسط آقای عزت مطهری
که در آن زمان مس��ؤولیت هم داشته ،شنیدهها و
اطالعات مسموع این مساله است که بعضا نادرست
مستند

پرونده ناتمام /جواد موگویی

در دنیای مس��تند مانند س��ایر
محص��والت رس��انهای ،حادث��ه
انفجار دفتر نخستوزیری و سایر
ترورهای تابس��تان ده��ه  60از
سوی نویس��ندگان و فیلمسازان
مغفول واقع ش��ده اس��ت .در این می��ان ،دیگر اثر
جواد موگویی به نام «پرونده ناتمام» پس از  5سال
پژوهش س��ال گذش��ته رونمایی شد که به حادثه
انفجار دفتر نخس��توزیری به عنوان پیچیدهترین
پرونده امنیتی کش��ور میپردازد .در این مس��تند
تالش ش��ده است به س��واالتی از این قبیل پاسخ
داده شود :عامل ش��هادت رجایی و باهنر که بود؟
چرا پرونده انفجار دفتر نخستوزیری ناتمام ماند؟
آیا شهادت آیتاهلل قدوسی ،دادستان کل کشور در
زمان رسیدگی به این پرونده اتفاقی بود؟
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نیروهای انقالبی نیروی نفوذی داشت این ماجرا به
ش��کل عکس هم وجود داشت ،گفت :روایت یکی
از راویان مستند یعنی آقای شیخعطار خالف این
موضوع است و به نظرم این روایت متناقض منجر
به بیش از اندازه بزرگ نشان دادن سازمان منافقین
به مخاطبان میشود و این از مظلومیتهای انقالب
اسالمی است.
■■نگاه انسانی انقالب اسالمی به توابین

وی افزود :برخالف آنچه امروز بسیاری در ارتباط با
سختگیری با سازمان منافقین به جمهوری اسالمی
نسبت میدهند ،اصال فضابه این شکلنبود .اتفاقا انتقاد
من به این مستند این است که وقتی شما میخواهید
به این موضوع بپردازید ،نباید اینگونه نش��ان دهید
که منافقین خیلی زیرک بودند و توانستند نیروهای
نفوذی خود را با زیرکی تا ردههای باال برسانند ،بلکه
این به خاطر آن بود که امثال ش��هید رجایی نگاهی
انسانی داشتند و به توابین از سازمان مجاهدین خلق،
اعتماد میکردند .سلیمینمین خاطرنشان کرد :این
اتفاقا بحثی است که باید امروز هم به آن پرداخت که
آیا آنچه در ابتدای انقالب اس�لامی اتفاق افتاد که ما
براحتی توابین را پذیرفتیم ،دور از عقل بود یا انسانیت
انقالب اس�لامی را نش��ان میدهد؟ درست است که
منافقین از این موضوع سوءاستفاده کردند اما ما امروز
باید این را به جوانان خودمان منتقل کنیم که انقالب
اس�لامی تا این اندازه به انسانها احترام میگذاشت،
حتی با اینکه میدانس��ت ممکن است عدهای از این
رفتار سوءاستفاده کنند.
هم هس��ت .مثال میگوید کشمیری به ساختمان
اصلی مجاهدین خلق رفت و آمد داش��ته ،گزارهای
که از اساس اشتباه است و اتفاقا یکی از نقاط قوت
کش��میری این بود که ردی از ارتباطش با سازمان
مجاهدی��ن وجود نداش��ته اس��ت .یا مثال ایش��ان
میگوید فکر میکنم این بمب ساخت آمریکا و سیا
بوده .این دس��ت صحبتها ،مسموعات غیردقیقی
اس��ت که آقای مطهری که آن زمان معاون کمیته
انقالب اسالمی بودهاند نیز از زبان سایرین شنیدهاند.
اساس��ا مشخص نیست چرا مس��تند سراغ معاون
کمیته انقالب اسالمی که تعامل خاص تشکیالتی
یا شخصی با کشمیری نداشت ه رفته و این حرفها
را از ایشان شنیده است؟ با توجه به آنچه گفته شد
باید گفت «نفوذی» بیش از آنکه تاریخ را «مستند»
بگوید ،برای مخاط��ب «قصه» میگوید .به همین
خاطر است که پس از دیدن آن ،مخاطب احساس
میکند در حیرت رها ش��ده اس��ت .مسالهای که
شاید مهمترین علتش ،حاکم بودن پیشفرضهای
سازندگان بر روایت تاریخی است چون سازندگان از
ابتدا میخواهند «کشمیری نفوذی» را ترسیم کنند
بر ریاکار بودن و نقش مهمش در مس��ائل مختلف
تاکی��د میکنند .غافل از آنکه این مس��ائل «دلیل
ثابتکننده» نفوذ نیست و آن زمان خیلیهای دیگر
در مراکز حساس مختلف بودهاند که این ویژگیها
را داش��تهاند .به همین خاطر اس��ت که مس��تند
جمعبندی ندارد .جمعبندی نه به معنای «قضاوت
قطعی» ،بلکه به معنای اینکه چون روایتگریاش
استخوانبندی منس��جمی ندارد ،مخاطب هم به
نتیجه خاصی نمیرسد؛ گویی یک داستان پریشان
را شنیده و تمام شده است.
*پژوهشگرمستندتاریخی

سینما

ماجرای نیمروز /محمدحسین مهدویان

زمانی که دس��ت دنیای مس��تند
و نش��ر درباره حادثه  8ش��هریور
خالی باشد ،بیش��ک از سینمای
ایران انتظار کمتری میرود .با این
وجود فیلم تحسین شده «ماجرای
نیمروز» توانسته است روایتی دراماتیک و جذاب را از
این برهه تاریخ روی پرده سینما بیاورد؛ روایتی که در
جشنواره فیلم فجر نیز توانست تحسین مخاطبان و
منتقدان را برانگیزد .این فیلم روایتی از ترورهای سال
 ۱۳۶۰به دست گروه مجاهدین است که در بخشی
از آن به ماجرای مس��عود کشمیری و ترور شهیدان
رجایی و باهنر نیز پرداخته میشود .ماجرای نیمروز
روایتی از دل اطالعات سپاه در بحبوحه ترورهاست
ک��ه اقدامی کمنظی��ر در دس��تگیری و به هالکت
رساندن سرکردههای منافقین رقم میزند.

قائممقام رئيس رسانه ملي در آيين تكريم و
معارفه رئيس مركز بسيج صداوسيما مهمترين
وظيفه رس��انه را شناسايي ظرفيت مخاطبان
و تقوي��ت انگيزه در آنها دانس��ت و بس��يج را
مرك��ز توليد انگي��زه و ايم��ان در عرصه هاي
مختلف برش��مرد .به گزارش «وط��ن امروز»،
حجتاالسالم موس��ویمقدم ،قائممقام رئیس
رسانه ملی در این مراسم بسیج را مرکز تولید
انگیزه و ایمان در ساحتهای مختلف برشمرد
و گفت :در طول تاریخ انقالب اسالمی ایران هر
جا بس��یج وارد عمل شده غیرممکنها ممکن
ش��ده و بار اصلی انقالب ب��ر دوش این نیروی
مخلص و برخاس��ته از مردم بوده اس��ت .وی
هدف اصلی دشمنان را تضعیف ایمان دانست
و گفت :بسیج مرکزی است که باید ایمان را به
عنوان عظیمترین سرمایه ایجاد ،تقویت و تداوم
بخشد و با ابتکار در مسیر ایجاد انگیزه و ایمان
همواره حرفی برای گفت��ن به مخاطب بیابد.
حجتاالسالم موسویمقدم ابراز امیدواری کرد
بسیج رسانه ملی در دور جدید مدیریت مانند
قبل در زمینه تقویت باورها و ایمان مخاطبان
گام بردارد و کارهای بزرگی به انجام رساند .وی
با قدردانی از زحمات فروغی ،رئیس پیش��ین
مرکز بس��یج صداوس��یما ابراز امیدواری کرد
رحمتی ،رئیس جدی��د این مرکز بتواند عامل
مهمی در زمینه کمک به رسانه ملی در رسیدن
به اهداف باشد.

کنداکتور شبکه یک
دفاعمقدسی میشود

«آرماندو» هفت��ه آینده جای
خودش را به «آشوب» میدهد
تا ش��بکه یک بع��د از مدتی
توجه ب��ه طن��ز ،دفاعمقدس
را با نگاه جدی��دی روی آنتن
بب��رد .به گزارش تس��نیم ،تلویزی��ون در روایت
دفاعمقدس س��الها ب��ه روایتهای تک��راری و
غیرخالقانه بسنده میکند اما گفته میشود مردم
قرار اس��ت در «آشوب» روایت جدیدی از دوران
جنگ تحمیلی را ببینند .سریال  27قسمتی که
عالوه بر پرداختن به موضوع دفاعمقدس ،کاری
عاشقانه است .به گفته محمود پاکنیت که یکی
از کاراکترهای اصلی این سریال را بازی میکند
«آشوب» قصه متفاوتی در بین آثار دفاعمقدسی
دارد که تا به حال مصداقی از آن را مردم ندیدهاند.
داس��تان مجموعه تلویزیونی «آشوب» قصهای
عاشقانه را بعد از انقالب و همزمان با آغاز جنگ
تحمیلی روایت میکند .قصه عاشقانهای بین یک
جاسوس عراقی و یک پرستار که در فصل اول تا
زمان جنگ و سقوط خرمشهر روایت میشود و
در فص��ل دوم آن تا آزادی خرمش��هر ادامه دارد.
این س��ریال به کارگردانی امی��ر پوروزیری و به
تهیهکنندگی مه��دی همایونفر محصول مرکز
فیلم و س��ریال س��ازمان هنری -رس��انهای اوج
است« .آش��وب» از شنبه  10شهریور جایگزین
«آرماندو» میشود و پخش آن تا دهه اول محرم
ادامه خواهد داشت.
سینمایجهان

آسیاییهای خرپول باکسآفیس را
ول نکردند!

فیلم «آس��یاییهای خرپول»
ب��رای دومین هفت��ه در راس
باکسآفی��س آمری��کا باق��ی
ماند .به گ��زارش مهر به نقل
از ورایتی ،کم��دی رمانتیک
کمپانی ب��رادران وارنر با فروش  ۲۵میلیون دالر
دیگر از نمایش در  ۳۵۲۶سالن سینما در دومین
هفته نمایشش تنها کاهشی  ۶درصدی را نسبت
به فروش هفته پیش خود تجربه کرد و در بازار
داخل��ی آمریکا در مجم��وع  76/8میلیون دالر
فروخت« .مگ» این هفت��ه نیز مکان دوم خود
را حفظ ک��رد و با فروش  ۱۳میلیون دالر دیگر
در سومین هفته نمایش��ش در مجموع 105/3
میلیون دالر در باکسآفیس آمریکا فروخت .یک
کمدی س��یاه که این هفته اکران شد با عنوان
«قتلهای سرخوشی» با بازی ملیسا مککارتی با
فروش  ۱۰میلیون دالر از نمایش در  ۳۲۵۶سالن
س��ینما جایگاه سوم باکسآفیس را اشغال کرد.
این پایینترین استقبال از فیلمی از مککارتی
اس��ت ،در حال��ی که برای تولی��د این فیلم ۴۰
میلیون دالر هزینه شده و در سایت راتن تومیتوز
تنها امتیاز  ۲۲درصد را کس��ب کرده اس��ت .در
مکان چهارم «ماموریت غیرممکن :فالآوت» با
بازی تام کروز جای دارد که با نمایش در ۳۰۵۲
سالن سینما  ۸میلیون دالر دیگر فروش کرد و
مجموع فروش��ش را در  ۴هفته به رقم 193/9
میلیون دالر رساند.

