فرهنگ و هنر
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وطن امروز

نمایشخانگی

کتاب

بازار شبکه نمایش خانگی
دونرخی شد!

محص��والت ش��بکه نمایش
خانگی که طی هفته گذشته
با جهش  ۴۰درصدی قیمت
خبرس��از ش��ده بودن��د ،در
شهرستانها با قیمتی متفاوت
از تهران عرضه میش��وند .به گزارش مهر ،طی
هفته گذشته قیمت فیلمها و سریالهای عرضه
شده در ش��بکه نمایش خانگی بهطور ناگهانی
از  ۶هزار توم��ان به  ۱۰هزارتومان افزایش پیدا
کرد و این ش��وک ناگهانی هش��دارهایی درباره
احتمال افت استقبال مخاطبان به دلیل شرایط
نامساعد اقتصادی را به همراه داشت اما فیلمها
و س��ریالهای جدید عرضه ش��ده با قیمت ۱۰
هزار تومان در بازار عالوهبر قیمت جدید ،عنوان
ت��ازهای را نیز روی بس��تهبندیهای خود درج
کردهاند؛ «ویژه ته��ران» .پیگیریها حکایت از
آن دارد که این عنوان ویژه محصول ارائه ش��ده
در بازار استانهای تهران و البرز است و ساکنان
سایر استانهای کش��ور همین محصوالت را با
درج عنوان «ویژه شهرستانها» و  ۲هزارتومان
ارزانتر دریافت میکنند .بر این اس��اس ،فیلم
س��ینمایی «التاری» که هفته گذش��ته نسخه
خانگی  ۱۰هزار تومان��ی آن در فضای مجازی
خبرساز ش��د ،در شهرستانها با قیمت  ۸هزار
تومان عرضه شدهاست و سریال تازه «ممنوعه»
نیز با همین فرمول در تهران و شهرس��تانها با
 2قیمت متفاوت روی بس��تهبندی به دس��ت
مخاطب��ان خود میرس��د .این تف��اوت قیمت
در عرض��ه یک محصول فرهنگ��ی در تهران و
شهرستانها از آن جهت غیرمنتظره و عجیب
به نظر میرسد که استدالل اصلی شرکتهای
فعال در شبکه نمایش خانگی برای افزایش ۴۰
درصدی قیمتها طی هفته گذش��ته ،ناظر بر
افزایش م��واد خام اولیه بهجهت افزایش قیمت
دالر بود و مشخص نیست چگونه فرمول تعیین
قیمت عرضه محصول در تهران و شهرستانها
(که اصوال هزینه باالتری را برای شبکه توزیع آنها
نسبت به عرضه محصول در پایتخت باید در نظر
گرفت) به این دو نرخ متفاوت منتهی شده است.
تلویزیون

«نزدیکیهای بهشت»
به جای «آرماندو» میآید

مجموعهتلویزیونی«نزدیکیهای
بهشت» به کارگردانی حسن
هدایت از ش��نبه  10شهریور
روی آنتن ش��بکه یک خواهد
رفت .به گزارش «وطن امروز»،
مجموعه تلویزیونی «نزدیکیهای بهش��ت» که
جایگزین سریال آرماندو میشود ،روایتگر داستان
زندگ��ی  3خانواده اس��ت که در مس��یر ازدواج
فرزندان خود دچار مش��کالتی میشوند .مجید
سعیدی ،کاظم هژیرآزاد ،سیامک اطلسی ،زهرا
سعیدی و جمشید شاهمحمدی از بازیگران اصلی
این مجموعه هستند که در کنار آنها تعدادی از
بازیگران بومی استان لرستان هم ایفای نقش
میکنند .این س��ریال گوش��ههایی از طبیعت
زیبای لرستان را نیز به تصویر میکشد و به این
علت فضای سریال ،تهرانی نیست .این سریال
از ش��نبه تا چهارشنبه هر شب ساعت ۲۲:۱۵
روی آنتن میرود.
سینمایجهان

دومینوی فساد اخالقی
به سینمای فرانسه رسید

«ژرارد دوپاردیو» هنرپیش��ه
نامدار س��ینمای فرانس��ه و
جهان از سوی زنی  ۲۲ساله
متهم به تجاوز جنس��ی شده
اس��ت .به گزارش ف��ارس به
نقل از ورایتی« ،ژرارد دوپاردیو» هنرپیشه نامدار
سینمای فرانسه و جهان از سوی زنی  ۲۲ساله
متهم به تجاوز جنسی شده است .هنرپیشهای
که اسمش فاش نش��ده ،دوپاردیو را در  2مورد
مجزا در تاریخهای شش��م و سیزدهم آگوست
به تعرض جنس��ی در خانهاش در پاریس متهم
کرده اس��ت .این زن جوان در همان مرکزی که
دوپاردیو تدریس میکند ،دانشجو است .به گفته
وی ،ب ه خاطر تمرین نمایشنامه به خانه دوپاردیو
در پاری��س رفته اس��ت« .هرو تمی��م» وکیل
دوپاردیو به رسانهها گفته که موکلش قویا تمام
این اتهامات را رد میکند و شدیدا از این شکایت
شوکه شده است و کامال هرگونه تعرض ،تجاوز
یا هر اقدام جنایی را رد میکند .دوپاردیو دومین
چهره سرشناس هنری فرانسه است که به تجاوز
جنسی متهم میشود« .لوک بسون» کارگردان
ن فرانس��وی بود که به تجاوز
مشهور نخس��تی 
جنسی متهم شد و هنوز تحقیق درباره اتهامات
«سند َون
تجاوز به هنرپیشه هلندی -بلژیکی َ
روی» در ح��ال انجام اس��ت .این نخس��تینبار
نیس��ت که دوپاردیو خبرساز میش��ود .او سال
 ۲۰۱۳در اعتراض به میزان مالیات فرانسه و در
حرکتی نمادین برای پرداخت نکردن مالیات به
کشور بلژیک نقل مکان کرد.
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رونمایی از کتابی که به سختی
مجوز گرفت!

جشن  5سالگی «دکتر سالم» متفاوتترین برنامه طنز سیاسی-اجتماعی کشور برگزار شد

گروه فرهنگ و هنر :پنجمین جشن «دکترسالم»
در ش��رایطی در س��الروز عید س��عید غدیرخم در
ورزشگاه امام علی(ع) تهران برگزار شد که امسال
نیز همچون س��ال گذش��ته فش��ارهای زیادی از
سوی مدیران دولتی برای جلوگیری از این جشن
دانش��جویی و مردم��ی اعمال ش��د .ه��ر چند در
نهایت این جوانان پرشور و شوق انقالبی بودند که
توانستند حرف خود را به کرسی بنشانند .بهگزارش
«وطن امروز» ،پنجمین جشن دکتر سالم عصر روز
پنجشنبه در ورزش��گاه امام علی(ع) تهران برگزار
ش��د .در این مراسم که با اس��تقبال پرشور فعاالن
رسانهای و دانشجویی و اقشار مختلف مردم همراه
بود ،چهرههایی چون محمدباقر قالیباف ش��هردار
اس��بق تهران ،احمد توکلی عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظ��ام ،محمدحس��ین صفارهرندی وزیر
اسبق فرهنگ و ارشاد اس�لامی ،احمد امیرآبادی
عض��و هیاترئیس��ه مجل��س ،ن��ادر طال��بزاده،
س��یدعزتاهلل ضرغام��ی رئیس اس��بق س��ازمان
صداوسیما ،محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی
و قضای��ی مجلس ،مه��دی چمران رئیس س��ابق
ش��ورای ش��هر تهران ،عبدالحس��ین روحاالمینی،
حسین یکتا ،محمدمهدی زاهدی نماینده مجلس،
محمد س��لیمانی نماینده س��ابق م��ردم تهران در
مجلس و حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده مجلس
حضور داشتند.
■■کنایه جالب قاسمیان به مسؤوالن اجرایی کشور

حجتاالسالم غالمرضا قاس��میان ،مدیر حوزه
علمیه مشکات که یکی از سخنران این مراسم بود
با بیان اینکه فردای قیامت از وجود فقیر و غنی از
ما سوال میشود ،گفت :وضعیت اداره امور اجرایی
کشور ،مثل کالسی است که معلم ،کنترل آن را از
دست داده است .وی فرمان آتش به اختیار را مورد
اش��اره قرار داد و اظهار داشت :وقتی ارتباط مرکز
با بدنه جبهه قطع میش��ود ،بای��د آتش به اختیار
عم��ل کرد .مدیر قرارگاه جهادی ام��امرضا(ع) ،با
گرامیداش��ت یاد مرح��وم عبداهلل وال��ی ،بر لزوم
توج��ه به فعالیتهای جه��ادی تاکید کرد .پس از
این بخش از مرجان سلحشوری ،دارنده مدال نقره
آسیا در رشته تکواندو تقدیر به عمل آمد.

■■در چشمان ما زُل زدند و گفتند به «دکترسالم»
سالننمیدهیم!

علی صدرینیا ،مجری جشن  5سالگی دکتر

در ش��رایطی ک��ه روزه��ای
گیشه
پایان��ی هفته گذش��ته مصادف
با تعطی�لات عیدغدیرخم بود و بس��یاری تصور
میکردند فروش آثار س��ینمایی باید در این بازه
زمانی خوب باشد ،شروع ضعیف برخی فیلمهای
تازهوارد به چرخه اکران ،پیشبینیها را نادرست
کرد .به گ��زارش «وطن ام��روز» ،در هفتهای که
گذش��ت فیلم س��ینمایی «داش آکل» تازهترین
ساخته محمد عرب وارد چرخه نمایش سینماها
ش��د .این فیلم که در واقع نس��خهای بهروز شده
از فیلم س��ینمایی «داش آکل» س��اخته مسعود
کیمیایی محس��وب میش��ود ،در ابتدا به واسطه
تعدد حضور بازیگران آثار کمدی س��ینمای ایران
در آن همچون مهران غفوریان ،علی صادقی ،نیما
شاهرخش��اهی و ارژنگ امیرفضلی به عنوان اثری
ابراهی��م حاتمیکی��ا ضم��ن ابراز
سینما
خرسندی از واکنش مردم سوریه
به فیلمش گفت :از جهت فیلمس��ازی مایل بودم
صفر تا صد «به وقت ش��ام» را در س��وریه بس��ازم
اما ش��رایط به گونهای بود كه امكان ساختن فیلم
در اینجا از ما سلب ش��د .به گزارش «وطنامروز»،
نشست خبری فیلم سینمایی به وقت شام در سوریه
همزمان با اکران در شهرهای مختلف این کشور با
حضور ابراهیم حاتمیکیا ،کارگ��ردان فیلم برگزار
شد .حاتمیکیا در ابتدای این نشست که با حضور
گسترده رسانههای س��وری همراه بود ،گفت :بنده
قبل از اینکه جنگ در سوریه آغاز شود  2بار به اینجا
آمده بودم و فضای س��وریه را تا حدی میشناختم.
آنچه در س��وریه رخ داده ،این است که کسانی که
در اینجا در حال جنگ هس��تند همه مدعی دین
هستند و مدعی اینکه با نگاه اسالمی در حال جنگند
که همین مسأله باعث پیچیدگی موضوع میشود و
به نظرم سینما میتوانست بخشی از این موضوع را
باز کند ولی در مقابل بس��یار خوشحالم که موفق
به دیدن واکنش مردمان س��وری نسبت به دیدن

تقدیر از شهرام گیر

س�لام نیز پس از حضور در جایگاه طی سخنانی
با اش��اره به کارشکنیهای انجام شده در جریان
برگزاری مراسم امس��ال ،گفت :این دیگر حباب
نیست ،بلکه جش��ن  5سالگی دکتر سالم است!
وی ب��ا بیان اینک��ه گویا عدهای دوس��ت ندارند
جشن دکترسالم برگزار ش��ود ،اظهار داشت :ما
میخواستیم جشن را در مجموعه ورزشی آزادی
برگزار کنیم و فکر میکردیم وقتی میتینگهای
انتخاباتی ،همایش معتادان بهبودیافته و همایش
دوقلوها در این مجموعه برگزار میش��ود ما هم
میتوانیم جش��ن خود را آنجا برگ��زار کنیم اما
اج��ازه ندادند .صدرینیا با اش��اره به تالشهای
انج��ام ش��ده ب��رای برگزاری جش��ن در س��ایر
مجموعههای دولتی گف��ت :از  2ماه قبل خیلی
راح��ت در چش��مان م��ا ُزل زدن��د و گفتند به
ش��ما س��الن نمیدهیم! امروز ثابت شد که شما
نمیتوانی��د جلوی راه این همه جوان پرش��ور را
بگیرید.
■■با فعالیتهای عدالتخواهانه ،راه امامحسین
را میروید

(ع)

پس از پخش کلیپی که به موضوع «وعدههای
انتخاباتی دولت» میپرداخت و اتفاقا با استقبال
مخاطبان نیز همراه شد ،نوبت به تقدیر از احمد
توکلی برای مبارزه با فساد اقتصادی رسید .احمد
توکلی ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در
جشن  5سالگی «دکتر سالم» با ذکر خاطرهای
از فعالیته��ای خود در دوران جوانی ،خطاب به
جوانان حاضر در س��الن گف��ت :انگیزه خود را از
دست ندهید .بدانید با فعالیتهای عدالتخواهانه
خود ،راه امامحس��ین(ع) را میروید.س��ازمانی
برای ش��فافیت و عدالت دایر کردهایم و از ش��ما
میخواهیم با عضویت در این سازمان و پرداخت
حق عضویت ،به آن کمک کنید ،چون ما از کسی
پولی نمیگیریم.
■■شهرام جزایری و ابتکار جالب دکتر سالمیها

اما یک��ی دیگ��ر از بخشهای جال��ب توجه
ای��ن مراس��م ،تقدیر از ف��ردی بود که ش��هرام
جزایری را حین خروج از کش��ور دستگیر کرده
بود .صدرینیا ،مجری مراس��م قب��ل از تقدیر از
سرگرد جمشید ش��ادلو گفت :ما فکر میکردیم
فقط پلیس فتا حواس��ش به همه چیز هست اما
گویا پلیس مرزبانی هم اینطور اس��ت .ش��هرام

جزایری آدم بدشانس��ی است چرا که برای عبور
از مرز ،پیش��نهاد رش��وه یک میلیاردی میدهد
اما از بدشانس��ی ،او با کس��ی مواجه میشود که
نهتنها پیش��نهاد رشوه را قبول نمیکند ،بلکه او
را دستگیر هم میکند .در ادامه سرگرد جمشید
شادلو روی صحنه آمد و از وی تقدیر شد.
■■اتاقی که سرد است تا کسی فاسد نشود!

س��یدعزتاهلل ضرغامی ،رئیس اس��بق رسانه
ی عالی انقالب فرهنگی دیگر
ملی و عضو ش��ورا 
چهرهای بود که در این مراس��م س��خنرانی کرد.
او در س��خنانی با تقدیر از دستاندرکاران جشن
دکتر س�لام گف��ت :در فتن��ه  ۸۸وقتی دختر و
پسرها مقابل س��ازمان تجمع میکردند و شعار
«یا حس��ین» س��ر میدادند ،گاهی اختالطشان
هم خیلی انقالبی میشد و وقتی نیروی انتظامی
میآمد به آنها تذکر دهد شعار «نیروی انتظامی
تش��کر ،تشکر» را س��ر میدادند .ضرغامی دکتر
سالم را مبتنی بر راهبرد مقاومت دانست و گفت:
«میدانم که دستاندرکاران این برنامه ،هر سال
برای برگزاری این مراس��م چه مشکالتی دارند».
وی ،دکتر سالم را نمونه یک طنز خوب انتقادی
دانس��ت و اف��زود :گاه��ی خیل��ی از حرفها را
ی عالی
نمیشود به شکل عادی گفت .عضو شورا 
انق�لاب فرهنگی با بیان اینکه کار دکتر س�لام
ارزش��مند اس��ت ،به گرمای سالن اش��اره کرد و
گفت :این برخالف اتاق رئیسجمهور است که از
شدت سردی یخ میزنیم و حتی در تابستان هم
باید در اتاق وی ،کاپش��ن پوشید .هفته گذشته
ی عالی فضای مجازی به اتاق
برای جلس��ه شورا 
رئیسجمه��ور با کت رفته ب��ودم و با این حال،
احس��اس س��ردی کردم و یکی از دوستان گفت
اینجا را سرد نگه میدارند تا کسی فاسد نشود!
■■شهدا رفتند تا انقالب بماند

ادامه مراس��م جشن  ۵س��الگی دکتر سالم،
به گرامیداش��ت یاد شهید بسیجی ،محمدحسن
حدادیان -از ش��هدای حادثه پاس��داران و حمله
دراویش -اختصاص داشت .پس از کلیپی که در
این زمینه پخش ش��د ،پدر و مادر این ش��هید با
استقبال پرش��ور حاضران وارد سالن شدند .پدر
ش��هید حدادیان در این مراس��م گفت :در زمان
تولد ش��هید ،آنها  3قلو بودند ک��ه  2نفر از آنها
زنده نماند و فقط محمدحس��ن باقی ماند .وی با

تازهترین آمار فروش فیلمهای در حال اکران

شکست «داش آکل» ،صعود «هزارپا»
کمدی در می��ان مخاطبان
شناخته ش��د ولی با نمایش
عموم��یاش در س��ینماها
مشخص شد قصه آن در واقع
نسخه بهروز شده همان قصه
معروف «داش آکل» است .با
این همه حتی حضور بازیگران سرشناس سینمای
کمدی نیز نتوانست بر جذابیت این فیلم در پیش
چش��م مخاطبان بیفزای��د و در نهایت منجر به
فروشی نه چندان امیدوارکننده در روزهای ابتدایی
اکران شد.

از سوی دیگر «شعلهور»
حمی��د نعمتاهلل نی��ز دیگر
فیلم��ی اس��ت ک��ه بتازگی
به چرخ��ه اکران س��ینماها
اضافه شده است .اثری که با
وجود برخورداری از تبلیغات
گسترده تلویزیونی و البته حضور بازیگرانی چون
امین حیایی در آن فعال به رقم فروش نیم میلیارد
تومانی دس��ت پیدا کرده است .در کنار این دو اثر
تازهوارد به چرخه اکران که هیچکدام تاثیر چندانی
در وضعی��ت این چرخه ایج��اد نکردند ،وضعیت

حاتمیکیا در نشست خبری «به وقت شام» در سوریه:

امیدوارم مخاطب این فیلم مردم خاورمیانه باشند
فیلم «به وقت ش��ام» ش��دم.
حاتمیکیا در پاسخ به سوالی
مبنی ب��ر اینکه آیا داس��تان
خلبان ایران��ی در فیلم واقعی
اس��ت یا اینکه واقعا برای یک
رزمنده ایرانی در سوریه چنین
اتفاقی افتاده ،اظهار داش��ت :م��ن برای تحقیقاتم
نزدیک به یک ماه در س��وریه ب��ودم ،موضوعی که
پیش آمده مثل یک تابلوی نقاش��ی است که بنده
قطعات آن را کنار هم چیده و کالژی را ایجاد کردم
که طبق تحقیقاتم قطعهقطعه این کالژ واقعی است
ولی کل این موضوع یعنی داستان فیلم زاییده تخیل
بنده است .کارگردان فیلم سینمایی «به وقت شام»
در پاس��خ به سوالی دیگر درباره اینکه مخاطب این
فیلم چه اش��خاصی هس��تند و اینکه آیا شما این
فیلمنامه را برای تماشاچی سوری نوشتهاید ،گفت:

در تحقیقاتم ب��ا افرادی که در
سوریه بودند همکاری داشتم،
امی��دوارم مخاط��ب این فیلم
م��ردم خاورمیان��ه ،از کش��ور
خ��ودم ،کش��ور ش��ما و همه
کشورهای همس��ایه باشند و
سعی کردیم که شخصیتهایی را وارد فیلم کنیم
که مثال از کش��ورهای غیر از خاورمیانه و قارههای
دیگر باشند .حاتمیکیا در ادامه این نشست رسانهای
تصریح کرد :من یک س��ینماگر قصهگو هس��تم،
جذابیت داستان برایم مهم است و هرگز مایل نبودم
فیلمی بسازم که جنبه هنری و جشنوارهای داشته
باشد .دوست دارم طیفهای مختلفی از مردم فیلمم
را مشاهده کنند و در صدر به عنوان فیلم ،لذت کافی
را ببرند .در کل به عنوان اصل اول دوست داشتم که
فیلم بسازم و این اصل برای بنده مهم بود .در ادامه

بیان اینکه محمدحسن یک بسیجی پرشور بود،
خاطرنشان کرد :شب حادثه ،او به اندازه یکربع
اس��یر گرفته ش��د و همه بالهایی که سر او آمد،
در همان یک ربع بود .پدر شهید حدادیان ادامه
داد :از زمان ش��هادت محمدحسن تاکنون ،این
شما جوانان و روحانیون حوزه بودید که در کنار
ما قرار داشتید .وی خطاب به مسؤوالن فرهنگی
گف��ت« :بگویید برای ش��هدا چ��ه کردهاید» .بر
اس��اس این گزارش ،برای تقدیر از والدین شهید
حدادیان ،مادر شهید داوود کریمی روی صحنه
حاضر شد .ایشان که مادر حاج محمود کریمی،
از مداحان اهلبیت علیهمالس�لام هم هست در
سخنانی کوتاه گفت :شهدا رفتند تا انقالب بماند.
مادر ش��هید کریمی با بیان اینک��ه باید دنبالهرو
رهبر انقالب باشیم و به جانبازان رسیدگی کنیم،
اف��زود :از رئیس جمهور میخواهیم به داد مردم
برسد .وی خطاب به جوانان گفت :نگذارید خون
ش��هدا پایمال شود .ما هیچ خواس��تهای نداریم
و فق��ط میخواهیم پرچم انقالب به دس��ت امام
زمان(عج) برسد.

■■حضور یک پرسپولیسی در جشن دکتر سالم

در ادامه مراس��م دختر و پسر شهید زادهاکبر
در جایگاه حاضر ش��دند و پس��ر شهید زادهاکبر
پس از ش��عرخوانی حماس��ی از محمد انصاری،
بازیکن پرس��پولیس که مدرس��ه فوتبال شهید
ه��ادی را راهاندازی کرده اس��ت ،برای حضور در
جایگاه دعوت کرد .انصاری با اش��اره به مدرس��ه
فوتب��ال خ��ود گفت :ما هم مثل ش��ما به دنبال
مکانی برای مدرسه فوتبال میگردیم و امیدوارم
وضعیت بهتر شود.
■■تقدی�ر از روحاالمین�ی ب�ه خاط�ر مواضع
درخشانش در فتنه

پ��س از اجرای اس��تندآپ کمدی محمدرضا
ش��هبازی ،نوب��ت ب��ه تقدی��ر از عبدالحس��ین
روحاالمینی به خاطر مواضع و عملکرد درخشانش
در فتن��ه  ۸۸رس��ید .همچنی��ن از برگزیدگان
جشنواره اس��تندآپ کمدی و ش��عر طنز دکتر
سالم با حضور پرویز داوودی ،مهدی امیرآبادی،
حسینعلی حاجیدلیگانی ،سیدعزتاهلل ضرغامی
و هادی قاس��می تقدیر شد .این مراسم با پخش
آهنگ دکتر س�لام ،بریدن کیک جشن تولد 5
سالگی و سپس نورافشانی پایان یافت.
فروش سایر آثار سینمایی و جایگاه آنها در جدول
فروش نیز نس��بت به هفتههای گذشته تغییری
نکرده است تا فیلم سینمایی «هزار پا» با احتساب
فروش هفته گذش��ته خود در مجموع به رقم ۳۲
میلی��ارد و  ۵۰۰میلیون تومان دس��ت پیدا کند.
همچنین فیلمهای «دشمن زن»  ۳میلیارد و ۹۴۰
میلیون تومان« ،تنگه ابوقریب»  ۲میلیارد و ۶۰۰
میلیون توم��ان« ،خاله قورباغه»  ۲میلیارد و۴۰۰
میلیون تومان« ،دم س��رخ ها»  ۲میلیارد و ۱۰۰
میلیون تومان« ،دارکوب»  ۲میلیارد و  ۶۰میلیون
تومان« ،کاتیوش��ا» یک میلی��ارد و  ۸۱۰میلیون
تومان« ،من دیوانه نیستم»  ۴۵۵میلیون تومان،
«همه چی عادیه»  ۱۲۳میلیون تومان« ،پش��ت
دیوار س��کوت»  ۱۰۰میلیون تومان و «راه رفتن
روی سیم»  ۴۰میلیون تومان فروش داشتند.
این نشس��ت ،حاتمیکیا در پاسخ به سوالی مبنی
بر اینکه چه چیزی در فیلمهای جنگی هست که
ش��ما را جذب میکند و شما را به ساختن فیلم در
این زمینه س��وق میدهد ،توضیح داد :من در ایران
مش��هور به کارگردانی هستم که فیلمهای جنگی
زیادی س��اخته اس��ت .برای من موقعیتهای بین
مرگ و زندگی جذاب است ،چون خودم در چنین
فضاهایی حضور داش��تم و ب��ه همین دلیل چنین
فضاهایی را دوست داشتم و تعقیبگر صلح و وجوه
انسانی جنگ بودم .حاتمیکیا درباره وجه سیاسی
فیلم «به وقت ش��ام» گفت :منظور من از سیاسی
نبودن فیلم این اس��ت که این فیلم بیانیه سیاسی
نیس��ت .به نظر من اینکه فرد سیاسی وجود ندارد،
کذب محض است .مشهورترین فیلم من که آژانس
شیشهای است ،سیاسیترین فیلم تاریخ سینمای
ایران تلقی میشود .وی در ادامه این نشست خبری
افزود :ما سعی میکنیم در همه جا نقاط مشترک
با خودمان را پیدا کنیم .هر کشوری ممکن است با
کشور دیگر نقاط مشترک داشته باشد ،مثل دشمن
مشترک کشور سوریه و ایران که اسرائیل است.

مراس��م رونمای��ی از کت��اب
«نقابها؛ جریانشناسی نفوذ
در تاری��خ انقالب اس�لامی»
در پاتوق کتاب تهران برگزار
ش��د .آیین رونمایی از کتاب
نقابها؛ جریانشناس��ی نفوذ در تاریخ انقالب
اسالمی با حضور محمدعلی الفتپور ،نویسنده
کتاب در پاتوق کتاب تهران برگزار شد .در این
مراس��م ،محمدعلی الفتپور ،نویسنده کتاب
نقابها ،درباره نگارش این کتاب گفت :نگارش
و تحقیق کت��اب «نقابها» از  2س��ال و نیم
پیش آغاز شد .این کتاب در باب نفوذ فکری و
سیاسی است؛ اثری که نسل جوانمان میتواند
بخواند و بداند جمهوری اسالمی چقدر از مسأله
نفوذ ضربه خورده اس��ت .بخش��ی از این نفوذ
به قب��ل از انقالب بازمیگردد که تمرکز کامل
سرویسهای غربی و اروپایی روی ایران بود .این
کتاب را با توجه به منابع موثق نوش��تهایم .در
کتاب  ۳۲۰صفحهای ما بیش از  ۱۱۰۰ارجاع
وجود دارد .این نش��ان میدهد نویسنده سعی
کرده اس��ت از خودش چیزی ننویسد .باز هم
وزارت ارشاد  ۱۴ماه ما را برای انتشار و بررسی
کتاب معطل کرد .یک مقدار نگاه سیاس��ی در
ممیزی کتاب وج��ود دارد .تا جایی که من به
وزیر ارش��اد و معاون فرهنگی ارشاد هم گفتم
مطال��ب این کت��اب در گذش��ته در آثار دیگر
منتشر ش��ده اس��ت؛ حاال چرا به تجمیع آن
مجوز نمیدهید؟! این نویسنده درباره سختی
انتشار این کتاب افزود :ما در کتابمان به کسی
افترا و تهمت نزدیم .ب��رای نگارش این کتاب
از اس��ناد و مدارک معتبری اس��تفاده کردیم.
با وجود این برای دریافت مجوز انتش��ار خیلی
سختی کشیدیم .الفتپور در پایان اظهار کرد:
اولویت من در تاریخنگاری اس��تفاده از اسناد و
مدارک آشکار اس��ت .همه میدانند نویسنده
یک پژوهشگر است .ما س��عی کردیم آنچه را
آشکار است در کتاب نقابها نقل کنیم .اگر این
حرفها را کس دیگری در انتش��ارات دیگری
میزد ،کتابش تا این حد ممیزی نمیشد.
موسیقی

انتشار شرح منظوم غالمرضا سازگار
از خطبه غدیر

آلب��وم «پی��ر مغان» ش��رح
منظوم غالمرضا س��ازگار از
خطبه غدیر ،از س��وی دفتر
هنر و ادبیات هالل منتش��ر
ش��د .به گ��زارش تس��نیم،
آلب��وم «پیر مغان»؛ ش��رح منظ��وم غالمرضا
س��ازگار از خطبه غدیر در آستانه عید مبارک
غدیرخم از س��وی دفتر هن��ر و ادبیات هالل
منتشر شد .این آلبوم که به صورت رایگان در
اختیار عالقهمندان قرار گرفته اس��ت ،با روایت
حجتاالسالم حسین فتحی ،آواز سیدمحسن
هاشمی و تنظیم محس��ن جلیلی با زمان 95
دقیقه به شرح منظوم خطبه غدیر میپردازد.
ای��ن آلبوم از مجموعه ش��عر آوا اس��ت و این
ب آیینی
مجموعه با هدف معرفی اش��عار خو 
معاصر ،یک س��الی اس��ت در قالب آلبومهای
مناسبتی تولید میشود.
تئاتر

قطار «شنبههای انقالب»
به نیمه راه رسید

برنامه «ش��نبههای انقالب»
که به همت جنبش مردمی
پاسداش��ت  ۴۰سال انقالب
اسالمی به مدت  ۴۰هفته در
روزهای شنبه برگزار میشود،
امروز بیستمین نشست خود را تجربه میکند.
به گزارش «وطن امروز» ،بیس��تمین نشست
«شنبههای انقالب» با عنوان «تئاتر» و با هدف
تبیین دس��تاوردهای انقالب اس�لامی در این
حوزه ،امروز ش��نبه  10شهریور  97ساعت 10
صبح در محل «خانه هنرمندان» واقع در خیابان
ایرانش��هر ،پارک هنرمندان برگزار میشود .در
این مراسم ،کارشناسان و صاحبنظران حوزه
تئاتر ،همچون؛ حسین مسافرآستانه مدیر سابق
اداره کل هنرهای نمایشی ،کارگردان و بازیگر
پیشکسوت تئاتر و سینما و دبیر کمیته تئاتر
جنبش مردمی پاسداش��ت  40س��ال انقالب
اسالمی ،امیر نصیربیگی مسؤول سازمان بسیج
هنرمندان ،خانم اعظم بروجردی ،نویس��نده و
کارگردان تئاتر ،محسن سلیمانی مدیر انجمن
تئاتر انقالب و دفاعمق��دس و جمع دیگری از
اس��اتید و هنرمندان ،دس��تاوردهای  40سال
انقالب اس�لامی را در این حوزه مورد بررس��ی
قرار خواهند داد .بر اس��اس این گزارش ،برنامه
«ش��نبههای انق�لاب» که ب��ه همت جنبش
مردمی پاسداش��ت  40س��ال انقالب اسالمی
برگزار میش��ود ،ش��نبههای هر هفته یکی از
دس��تاوردهای انقالب اس�لامی در موضوعات
مختلف را با حضور چهرههای شاخص آن حوزه
بررسی میکند.

