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سینما

رامبد جوان قید جشنواره فجر را زد

فیلم س��ینمایی «ط�لا» به
کارگردانی پرویز ش��هبازی و
تهیهکنندگی رامب��د جوان
و محمد شایس��ته این روزها
مراح��ل فن��ی را پشتس��ر
میگ��ذارد .به گ��زارش مهر ،پرویز ش��هبازی
بهتازگی تدوین فیلم را به پایان رسانده و بزودی
سایر مراحل فنی فیلم آغاز میشود .طبق اعالم
محمد شایس��ته ،یکی از تهیهکنندگان فیلم،
«طال» ب��دون حضور در جش��نواره فیلم فجر
برای اکران عمومی در سال جاری آماده نمایش
میش��ود .نگار جواهریان ،هومن سیدی ،طناز
طباطبایی ،هدی زینالعابدین ،احترام برومند و
مهرداد صدیقیان بازیگران اصلی «طال» هستند.
فیلم «طال» جدیدترین ساخته پرویز شهبازی
بعد از فیلمهای��ی چون «نفس عمیق»« ،عیار
« ،»۱۴دربند» و  ...محسوب میشود.

سوریه مقصد بعدی «مدیترانه»ایها

فیلمبرداری فیلم سینمایی
«مدیترانه» در ایران به پایان
رس��ید و مابقی آن در سوریه
انجام میش��ود .ب��ه گزارش
«وطنام��روز» ،فیلمبرداری
فیلم س��ینمایی «مدیترانه» از نیمه گذش��ت.
س��کانسهای شهری این فیلم در شهر مشهد
با بازی مهراوه شریفینیا ،بهرنگ علوی و پوریا
پورسرخ فیلمبرداری شده است و ادامه آن در
سوریه فیلمبرداری خواهد شد« .مدیترانه» به
کارگردانی هادی حاجتمند مضمونی اجتماعی
دارد و با موضوع بحران آب در سوریه و منطقه
مرتبط است .این فیلم سینمایی به نویسندگی
صابراهلل دادیان و تهیهکنندگی رشید حاجتمند
دومی��ن تجربه س��ینمایی کارگردانش پس از
فیلم سینمایی «اش��نوگل» به حساب میآید
و پیشبینی میش��ود نخستین نمایش آن در
جشنواره فیلم فجر امسال باشد.
کتاب

جدیدترین اثر گلعلى بابایی
در مسیر انتشار

کت��اب «ش��اهین برآفتاب»
زندگانى پرماج��راى آموزگار
بس��یجى ش��هید غالمعلى
پیچ��ک روانه چاپ ش��د .به
گزارش تس��نیم« ،ش��اهین
برآفت��اب» ،جدیدترین اثرگل عل��ى بابایى در
حوزه پژوهش و نگارش سرگذش��ت نامههاى
مستند سرداران شهید سپاه تهران ،با محوریت
زندگانى پرماجراى آموزگار بس��یجى ش��هید
غالمعلى پیچک روانه چاپ شد .این کتاب در
قطع رقعى ،در  ٢٢فصل و  ٤٨صفحه اس��ناد
و تصاویر ،جامعترین اثر مس��تندى اس��ت که
فرازه��اى عمدتا ناگفت��هاى از مراحل مختلف
زندگ��ى ،مبارزات سیاس��ى و نظامى ش��هید
پیچک را از مجراى اسناد و مدارک دست اول
و روایات طیف متنوعى از اعضاى خانواده ،یاران
و همرزمان س��ردار شهید عملیات سپاه غرب
کش��ور در سال نخست جنگ ،براى مخاطبان
خود بازروای��ى مىکند« .ش��اهین برآفتاب»؛
توس��ط انتش��ارات  ٢٧بعثت و نش��ر صاعقه
همزمان با سىوهشتمین سالگرد آغاز حماسه
دفاعمقدس ،منتشر مىشود.

«شکارسری» بعد از  20سال مجموعه
رباعیهایش را منتشر میکند

حمیدرضا شکارسری پس از
 2دهه کار در حوزه ش��عر نو،
سرانجام تازهترین اثر خود را
به حوزه ش��عر موزون یعنی
رباع��ی اختص��اص داد .این
اثر ب��ا عنوان «تمرین س��کوت میکنم بعد از
تو» بزودی منتش��ر میشود .به گزارش فارس،
حمیدرضا ش��کار سری از ش��اعران کشورمان
درب��اره تازهترین مجموعه ش��عر خ��ود اظهار
داش��ت :بتازگی مجموعه رباعی��ات خود را به
انتشارات سورهمهر برای انتشار تحویل دادهام.
وی در ادام��ه ب��ا بیان اینکه ای��ن اثر «تمرین
س��کوت میکنم بعد از تو» نام دارد ،گفت :این
نام از یکی از اشعار برگرفته شده ،در واقع یکی
از مصرعهای کتاب را به عنوان نام اثر انتخاب
کردهام« .تمرین س��کوت میکن��م بعد از تو»
شامل  ۱۰۰رباعی است که طی  2سال گذشته
سروده شده بود ،البته این تعداد از میان حدود
 ۲۰۰رباعی انتخاب شده است .شاعر مجموعه
«چراغان��ی بیدلیل» بیان داش��ت :حدود 20
سالی بود که ش��عر موزون کار نمیکردم و به
شعر نو توجه داشتم اما این مجموعه در میان
س��ایر آثارم اتفاق خوبی برای خودم محسوب
میشود .شکارسری درباره مضامین رباعیهای
این مجموعه توضیح داد :اشعار «تمرین سکوت
میکنم بع��د از تو» دارای مضامین متنوعی از
جمله عاشقانه ،اجتماعی ،سیاسی و ...است .البته
رباعیهای مذهبی را به عمد جدا کردم تا آنها را
در قالب مجموعهای مجزا منتشر کنم.

فاطمه شریفی :بعد از پایان جنگ تحمیلی بسیاری
ش��هادت و مجاه��دت را پایانیافت��ه میدیدن��د و
بسیاری مأیوس از فراموشی ارزشهای دفاعمقدس،
گوشهنش��ین ش��دند .حال آنکه در دهه  90نس��ل
جدی��دی که ن��ه امام و ن��ه جنگ را دی��ده بودند،
حماس��های رقم زدند که هنوز ب��اور کردنش برای
بسیاری دشوار اس��ت .فدا کردن جان و مال در راه
دین و وطن ،اتفاقی نبود که دش��من از دهه شصت
و هفتادیها با چنین وس��عتی انتظار داشته باشد.
امروز آثاری از ش��هدای جوان مدافع حرم به انتشار
میرس��د که بیش از هر چی��زی به حیات دنیوی و
زندگی روزمره این شهدا میپردازد؛ اتفاقی که شاید
این سوال را دربر دارد که چه شده در عصر سرگرمی
و حاکمیت رس��انههای فریب ،از دل نس��لی که نه
ارزشهای انقالب بهدرستی به آنها منتقل شده و نه
جنگ و امام را دیدهاند ،این چنین وارستگانی شکوفا
شدهاند .زندگینامه شهید حمیدسیاهکالی مرادی
از جمله این آثار اس��ت که توسط انتشارات شهید
کاظمی به چاپ رس��یده و با اقبال فراوانی از سوی
مخاطبان همراه ش��ده اس��ت .با رسول مالحسنی،
نویسنده این کتاب به گفتوگو نشستیم و از احواالت
خلق این اثر پرسیدیم.
***
چطور ش�د س�راغ نگارش کتاب خاط�رات این
شهید مدافع حرم رفتید؟

م��ن فکر میکنم ام��روز ش��هدای مدافع حرم،
پیامب��ران ی��ک عصر جدی��د در نگاه ب��ه ارزشها
هستند ،به خاطر همین هم مردم تولیدات مختص
مدافعان حرم ،اخبارش��ان ،نوع زندگیشان و حتی
سبک زندگیش��ان را ویژهتر دنبال میکنند .مردم
تشنه دانس��تن درباره این شهدا هس��تند و با آنها
همزادپنداری میکنند .احساس جمعی مردم ایران
در همه اقش��ار با همه افکار و سالیق این است که
شهدای مدافع حرم توانستند یک فصل جدید ،یک
راه و یک نگاه جدید را در جامعه با آن نگاه خودشان
القا کنند .فکر میکنم گمشده امروز جامعه ایرانی-
اس�لامی ما همین نوع نگاه اس��ت .اما اینکه چرا ما
سراغ این شهید رفتیم برمیگشت به رفاقتی که با
شهید سیاهکالی داشتیم و از قبل شهادتشان آشنا
بودیم و با ایشان رفت و آمد داشتیم .به عنوان خادم
شهدا در اردوهای راهیان نور به ما کمک میکردند،
از همان جا واقعا نوع رفتار و نوع نگاهشان برای خود
من خیلی جالب بود.
کتاب «یادت باشد» روایت همسر شهید از زندگی
ایش�ان اس�ت؛ چطور تصمیم گرفتید فق�ط به این
روایت از زندگی شهید بپردازید؟

وقتی حمیدآقا به شهادت رسیدند ما به آن شکل
نزدیک نبودیم ،یعنی رفاقت خیلی نزدیک نداشتیم که
ابعاد مختلف ایشان را بتوانیم همان لحظه اول ترسیم
کنیم و نقش��ه راهی داشته باش��یم ،بنابراین تصمیم
گرفتیم مصاحبهها را شروع کنیم .ابتدا قصد نداشتیم
کتاب به این ش��کل و فقط به روایت همسر باشد ولی
خب! وقتی ابعاد مختلف زندگی ایشان را دیدیم ،این
تصمیم را گرفتیم .احساس کردیم االن نیاز جامعه ما
این است که یک نگاه لطیف و عاشقانه داشته باشیم،
برای همین هم ترجیح دادیم حداقل «یادت باش��د»
یک کتاب کامال عاشقانه به روایت همسر محترم شهید
از لحظه خواس��تگاری تا لحظه شهادت و اتفاقات بعد
از شهادت باشد که طبیعتا بیشتر شامل همان بخش
یادداشت محسنشهمیرزادی:گفتم«:قرار
گذاشتیم هر کجا تونستی زنگ
بزن��ی ،من هر روز منتظر تماس��ت میمونم ،منو
بیخبر نذار».
با هر جان کندن��ی بود برایش قرآن گرفتم تا
راهیاش کنم ،لحظه آخر به حمید گفتم« :حمید
تو رو به همون حضرت زینب(س) هر کجا تونستی
تماس بگیر».
گفت« :جور باشه حتما بهت زنگ میزنم ،فقط
یه چیزی ،از سوریه که تماس گرفتم چجوری بگم
دوس��تت دارم؟ اونجا بقیه هم کنارم هستن ،اگه
صدای منو بشنون از خجالت آب میشم».
به حمید گفتم« :پشت گوشی به جای دوستت
دارم بگو یادت باشه! من منظورت رو میفهمم».
از پیشنهادم خوشش آمده بود .پلهها را که پایین
میرفت برایم دست تکان میداد و با همان صدای
دلنشینش چند باری بلند بلند گفت« :یادت باشه!
یادت باشه!» بخشی از برنامه تلویزیونی «مالزمان
حرم» در فضای مجازی دست به دست میچرخد.
زنی جوان روبهروی دوربین نشسته است و با بغض
آخرین تصویر از همسرش را بازگو میکند .خواننده
ه��م پا به پای فرزانه مرادی اش��ک میریزد ،چون
یک واقعیت ساده را میداند؛ همسر فرزانه مرادی،
شهید مدافع حرم ،حمید سیاهکالی مرادی است.
کتاب «یادت باشد »...روایت زندگی عاشقانه و ساده
او و همسرش است .نویسنده ،داستان را بر اساس
تلویزیون نشس��ت خبری اعالم برنامههای
ش��بکههای تلویزیون��ی با حضور
محمدحسن محمدزاده ،دبیر شورای معارف سیما
برگزار و طی آن برنامههای مناسبتی این ماه اعالم
ش��د .بهگزارش «وطنامروز» ،محمدزاده با اش��اره
به اینکه ش��بکه قرآن از ابت��دای ماه محرم با حجم
مناس��بی آغاز به کار خواهد کرد ،اف��زود :بعد از آن
شبکههای یک ،4 ،3 ،2 ،افق ،مستند ،سالمت ،امید،
جامجم ،ورزش ،تماش��ا ،نمایش ،نسیم و کودک به
ترتی��ب برنامههای مناس��بتی این م��اه را عهدهدار
خواهند بود .دبیر ش��ورای معارف سیما با اشاره به

گفتوگوی «وطن امروز» با رسول مالحسنی ،نویسنده کتاب
«یادت باشد »...زندگینامه شهید مدافع حرم ،حمید سیاهکالی مرادی

مدافعان حرم
نور یک جهان تاریک

اول زندگیش��ان میشود که بحث ارتباط با
اول فصل ِ
ِ
همس��ر ،خانه و خانهداری است .به نظرم نیاز جامعه
امروز ما هم هس��ت که این نگاه بیش��تر گفته و دیده
ش��ود و این سبک زندگی بیشتر روایت شود تا ما یاد
بگیریم در کنار همه مسائل روزمره زندگی خودمان اعم
از خرید ،ورزش ،اتفاقات شاد ،اتفاقات تلخ و مجموعه
خبرهایی که هر روز میبینیم و میشنویم ،یک هدف
متعالی و یک زندگی با خدا ولی کامال بانشاط و آرمانی
را دنبال میکنیم که احساس میکنم زندگی حمید
آقای س��یاهکالی دقیقا این شکلی بود و در صفحات
کتاب توانستیم این را به عنایت شهید روایت کنیم.

در نگارش این کتاب  2نفر دخیل بودند؛ خانم رقیه
مالحس�ینی مصاحبهها را انجام دادند و خود ش�ما
هم تنظیم خاطرات را برعهده داشتید .این  2نفری
بودن تیم نگارش برای شما سخت نبود و در نگارش
و تنظیم نهایی مشکلی ایجاد نکرد؟

وقت��ی ما تصمیم گرفتیم این کار را انجام دهیم
ایام قبل از چهلم ش��هید بزرگوار بود ،از متن کتاب
هم اینگونه برمیآید که تا مدتها همسر شهید نه
حال روحی مس��اعدی برای مصاحبه داشتند و نه
آمادگی ذهنی ،چون خبر واقعا خبر س��نگینی بود.
در بحث مصاحبهها ،تصمیم گرفتیم در یک فضای
زنانه این اتفاق بیفتد ،همش��یره ما لطف کردند کار
مصاحبهها را انجام دادند .طبیعتا وقتی  2خانم کنار

هم مینش��ینند و صحبت میکنند هم به جزئیات
اشاره میشود و هم کار راحتتر روایت میشود .همه
مصاحبهها را خانم مالحسینی ،همشیره بنده انجام
دادند و پیگیری کردند .جلس��ات متعددی رفتند و
ساعتها مصاحبه انجام شد .شاید بعضی خاطرات
را ما تا  10بار بازنویس��ی میکردیم و متن را ارسال
میکردیم و ایش��ان با دقت نظر کامل دیالوگها و
حتی نکات ریز مبنایی را مطالعه میکردند تا اینکه
در نهایت کار به نسخه نهایی کتاب رسید که بعد از
خواندن و مطالعه ایش��ان تایید نهایی شد .روند کار
کمی زمانبر بود ولی احس��اس میکنم نتیجه کار
باعث شد ما آن رضایت نسبی را داشته باشیم.
در مقدمه کتاب اش�اره کردید کتاب را در س�فر
اربعین ب�ه پایان رس�اندید ،توضیح�ی در این باره
میفرمایید؟

ی کارهای
تقریبا بعد از ایام شهادت ایشان پیگیر 
مصاحبه را انجام دادیم ،چند ماهی همس��ر شهید
راضی نبودند و حالت روحی مس��اعدی نداش��تند.
یادآوری این صحنهها س��خت و جانکاه بود .عنایت
خود شهید باعث شد ایشان هم راضی شوند و وقت
بگذارند تا مصاحبهها انجام شود .به روایت همشیره
من ،واقعا خیلی س��خت بود .تقریبا هر مصاحبه 2
ساعت طول میکشید .همسر شهید همه خاطرات
حتی خاطرات طنز را هم با گریه تعریف میکردند

نگاهی به کتاب «یادت باشد» اثر محمدرسول مالحسنی

گاهی سادگی قشنگ است...

جوانه زدن عش��ق حمید در دل فرزانه پیش برده
است .فرزانهای که در ابتدا حتی حاضر به پذیرش
حمید به عنوان خواس��تگار نیست اما مهر حمید
چنان در دل او مینش��یند که خودش برای اعزام
همسرش به سوریه وساطت میکند تا همانطور
که خودش میگوید عاشق باشد« :میدانم که جای
حمید خیلی خوب اس��ت ،همین برای من کافی
است ،عشق یعنی همین ،حمید خوشحال باشد،
راضی باشد ،من هم راضی هستم» .نام کتاب قبل
از هر چیز توجه خواننده را به خود جلب میکند؛
«یادت باشد .»...این جمله رمزی است که فرزانه و
حمید برای ابراز عالقه و به جای کلمه دوس��تت
دارم انتخاب کردهاند .همان عبارتی که ویدئویش

را دس��ت به دست گردانده است .راز این عبارت تا
نقطه اوج داستان و اعزام حمید برای خواننده فاش
نمیش��ود .عبارتی که انتخاب مناسب و متفاوتی
برای کتابی با درونمایه جنگ و عش��ق است .نثر
کتاب دوستداش��تنی و روان اس��ت تا آنجا که به
خواننده فرصت زمین گذاشتن کتاب را نمیدهد؛
خواننده احس��اس میکند پ��ای درد دل خواهر یا
دخترش نشس��ته اس��ت و صداقت راوی در بیان
عواطف و احساس��اتش ،در تمام صفحات کتاب به
چشم میخورد .کتاب در ابتدا برای روایت عجلهای
ندارد .با توصیف و نقل کوچکترین وقایع ،به آرامی
پیش میرود تا اینکه زمان اعزام حمید فرا میرسد
و بعد از آن خواننده در تالطم فرزانه سهیم میشود.

از سوی دبیر شورای معارف سیما طرح شد

تلویزیون با چه برنامههایی به استقبال محرم میرود؟
اینکه یکی از پرمراجعهترین قالبها در این ماه قالب
ذکر مصیبت و مداحی است که تعدادی مداح برای
برنامههایمان در نظر گرفتهایم ،افزود :نوع مأموریت
ش��بکه قرآن با سایر ش��بکهها متفاوت است اما در
حضور مداحها در شبکهها تقسیمبندی انجام شده
است .ما از مداحهای جوان برای برنامههای ماه محرم
استفاده کردهایم که البته خبره نیز هستند .وی با بیان

اینکه امسال  ۱۰۷عنوان برنامه برای محرم خواهیم
داش��ت که در قالبهای مختلف تلویزیونی تدارک
دیده ش��ده است ،افزود :در کل  ۱۰۲۳برنامه داریم
که  ۳۳۹۶۱دقیقه برنامه خواهد بود .اگر برنامههای
اختصاصی روزهای نهم و دهم را به آنها اضافه کنیم،
 ۶۰۸س��اعت برنامه تقدیم مخاطبان میشود و به
نسبت س��ال گذش��ته بالغ بر  ۱۰۰ساعت افزایش

وطن امروز

و یادآوری این اتفاقات برای ایشان واقعا سخت بود.
آخرین مصاحبهها را تابس��تان س��ال  ۹۵گرفتیم.
بعد از پیاده ش��دن مصاحبهها ،کار روایت داستانی
را ش��روع کردیم .تقریبا یک سال و  2-3ماه درگیر
چینش خاطرات و بحث روایت داس��تان و جزئیات
خاطرات شدیم .نسخه اولیه کار را تقریبا اربعین سال
 ۹۶تمام کرده بودم اما خیلی از بخشهای کتاب که
میشود گفت توضیحات نویسنده است ،زبان حال
همسر شهید و متنهای ادبی که داخل کتاب دیده
میشود ،در پیادهروی اربعین نوشته شد .واقعا روح و
نگاه شهید ستون به ستون و عمود به عمود و خیمه
به خیمه همراه ما بود ،توانس��تیم در آن ش��بها از
حضور معنوی شهید کمک بگیریم .در نهایت مقدمه
و ای��ن بخشها را به اصل متن��ی که همراهمان بود
اضافه کردیم و از س��فر که برگشتیم -تقریبا آذرماه
بود -کار متن را نهایی کردیم .آن ایام هم خانواده و
همسر شهید با مقام معظم رهبری دیداری داشتند
و آنجا حضرت آقا یک چفیه و انگش��تر را به همسر
شهید هدیه دادند که این اتفاق با آماده شدن کتاب
برای چاپ مصادف شد .همه تیم «یادت باشد» که
ماهه��ا پیگیر بودند ،افراد مختلفی که ویراس��تاری
کردند ،در کار بازخوانی کمک کردند ،خود همس��ر
شهید؛ همگی واقعا زحمت کشیدند و در نهایت این
هدیه را به عنوان یک نشانه واضح دیدند که واقعا یک
خداقوت و خسته نباشید به همه تیم ما بود.
قصد دارید در کتاب بعدی به سایر ابعاد زندگی
شهید سیاهکالی بپردازید یا موضوعات دیگری
در نظر دارید؟

در مقدمه کتاب «یادت باشد» هم اشاره کردم
که واقعا آنچه درباره حمید س��یاهکالی نوشته شده
بخش��ی از زندگینامه شهید اس��ت و بخشهایی از
خاطرات همسر شهید را نتوانستیم بیاوریم ولی باز
هم جای کار دارد تا «یادت باش��د» را به س��رانجام
نهایی برسانیم .شاید نیاز باش��د پروژههای دیگری
انجام دهیم و س��راغ ش��هدای دیگر برویم تا س��ر
فرصت بتوانیم ابعاد دیگر زندگی این ش��هید را هم
در کتابهای دیگر نقل کنی��م .آنچه در این کتاب
آورده ش��ده اس��ت ،فقط یک پنجره از زندگی این
شهید است.
و سخنی با مخاطبان؟

درخواس��ت میکنم هر کس به هر شکلی که
میتواند پای این س��فره بنش��یند؛ یکی آهنگساز
است ،یکی فیلمساز است ،یکی خوشنویس است،
باالخره هر کس هر هن��ری دارد ،حتی اگر هنری
ندارد در معرفی این شهدا به هر شکلی که میتواند
س��هیم باش��د؛ حتی ش��ده این کتاب را بگیریم
دس��ت به دس��ت بچرخانیم در جاهای مختلف یا
در جمعهای فامیلی .سفارش میکنم حتما همه
دوس��تان به هر طریق که میتوانند در معرفی این
سبک زندگی و در معرفی آثار شهدای مدافع حرم
کمک کنند .به هر شکلی که میتوانند خودشان را
به این دریا و این موج خروش��ان رحمت و کرامت
شهدا وصل کنند .اینکه توصیه میکنم حتما این
کتاب را زوجهای جوان بخوانند؛ برای ش��روع یک
زندگی خوب و متعالی ،اینکه بدانند در هر مرحله
از زندگیشان چطور باید رفتار کنند .فکر میکنم
کتاب «یادت باشد» یک درس کامل زندگی است
و به خیلی از سواالت در زندگی مشترک با خواندن
این کتاب جواب داده خواهد شد.
ساعتها و دقیقهها به سرعت سپری میشوند .انگار
دیگر وقایع اهمیتی ندارند ،جزئیات نادیده گرفته
میشوند ،گویی قرار است فقط شاهد احساسات و
احواالت فرزانه باش��یم .ما هم پا به پای او شهادت
حمید را باور نمیکنیم« :این بار همه چیز داشت
برای من تکرار میشد اما نه در صفحات کتاب ،بلکه
در دنیای واقعی! داشتم از حمید جدا میشدم ،به
همین سادگی!» بعد از ش��هادت حمید ،روایت از
فضای خودش به کلی خارج میش��ود ،انگار واقعا
«زمان برای من در همان روز  5آذر  94متوقف شده
اس��ت ،گاهی اوقات کسی از من تاریخ را میپرسد
میمان��م چه بگویم ،مکث میکنم ،زمان هم برایم
بیمعنی شده است» .کتاب در  3بخش تنظیم شده
است؛ بخش اول روایت همسر شهید از زندگی او در
 10فصل است .نام هر فصل بخشی از اشعار شهید
حمید سیاهکالی مرادی اس��ت .به طور مثال ،نام
فصل دهم که به شهادت و بعد از شهادت میپردازد
این مصرع است« :نشسته خاک مردهای به این بهار
زار من» .بخش دوم وصیتنامه او اس��ت .در بخش
سوم نیز با مجموعهای از عکسها ،دستنوشتهها و
نامههای شهید مواجه میشویم .نکتهای که بخش
سوم را متفاوت میکند ،آوردن بخشی از خاطرات
مرتبط با عکس است ،انگار نویسنده میخواهد باور
کنیم روایت کتاب «یادت باشد »...یک روایت واقعی
و زمینی است .روایت مردی که عشق به همسرش
«دلش را لرزاند ولی ایمانش را نه.»...
برنامه داشتهایم .وی با اشاره به اینکه «فرمول یک»
از روز  ۶محرم و «صبح بخیر ایران» نیز در این ایام
از شبکه یک پخش میشود ،خاطرنشان کرد« :کوی
محبت»« ،حبالحس��ین» و «از الک جیغ تا خدا»
و همچنین «مس��تند پیرغالمان» در ماه محرم از
شبکه  2پخش خواهد شد .همچنین شبکه  3برنامه
«در آستان خورش��ید» را از کربال به طور مستقیم
پخش میکند ،س��مت خدا ،مس��یر کربال ،مستند
نوحههای ماندگار ،بدون توقف ،مستند ادب حضور
معرفی هیاتهای انقالبی و برنامه کوتاه چله از دیگر
برنامههای شبکه  3است.
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اختتامیه دومین دوره المپیاد
سواد رسانهای برگزار میشود

آیین اختتامی��ه دومین دوره
المپی��اد بینالملل��ی س��واد
رسانهای ،امروز ( 14شهریور)
در تاالر س��وره حوزه هنری
ته��ران برگزار خواهد ش��د.
طب��ق اعالم دبیرخانه المپیاد ،در این مراس��م
ضمن اه��دای مدالهای طال ،نق��ره و برنز به
دانشآموزان برتر ،جوایز مس��ابقه سرخ (سواد
رسانهای خالق) نیز در  2بخش بهترین سوال
سواد رسانهای و بهترین معلم سواد رسانهای به
برگزیدگان اهدا خواهد شد .در بخش دیگر این
مراسم ،دانشآموزان به ارائه طرحهای خود در
زمینه «طراحی کسبوکار مبتنی بر تکنولوژی
واقعیت افزوده» و «طراحی مسابقه تلویزیونی
سواد رسانهای» که از جمله موارد آزمون مرحله
سوم المپیاد بوده است ،میپردازند و سپس به
طرحهای برگزی��ده« ،جامهای خالقیت» اهدا
خواهد شد .باشگاه سواد رسانهای ضمن دعوت
از اساتید ،مربیان و فعاالن حوزه سواد رسانهای
کشور برای حضور در این مراسم اعالم داشت،
طبق برنامهریزیهای انجام شده مرحله جهانی
این المپیاد تیرماه سال آینده در کشور اندونزی
برگزار خواهد شد .الزم به ذکر است این مراسم
از س��اعت  17امروز در تاالر سوره حوزه هنری
واقع در خیابان سمیه برگزار خواهد شد.
خبر

برگزاری نمایشگاه «عکسنگاشت»2
در فرهنگسرای سرو

نمایش��گاه عکس «عکسنگاشت »2که با
حض��ور  39مجموعه و  18ت��ک عکس از 47
عکاس ب��ا موضوع «ایران در آس��تانه »1400
کار خ��ود را از روز جمع��ه آغاز کرده اس��ت با
برگزاری  2کارگاه در روزهای یکش��نبه  11و
دوشنبه  12ش��هریورماه به کار خود ادامه داد.
ن کارگاه
به گ��زارش «وطن امروز» ،نخس��تی 
با موض��وع «کاربرد عک��س در گرافیک» روز
یکشنبه با حضور خانم غزال عربی و با استقبال
عالقهمندان این بحث تشکیل شد .کارگاه دوم
که به موضوع گوشیهای همراه و تصویربرداری
و تدوین با آنها میپرداخت به دلیل قطع برق
برگزار نش��د و در ادامه فیلم مصاحبه با مدیر
بنیاد ورلد پرسفتو برای عالقهمندان پخش شد.
در دومی��ن روز برگزاری کارگاهها ،کارگاهی با
 4بخش ب��ا موض��ع  Digital storytellingبا
حض��ور امی��ر نریمان��ی و صحب��ت درب��اره
داستانس��رایی دیجیتال و ایده تا اجرا ،بهروز
پادی��اب تصویربرداری ب��ا دوربینهای ،Dslr
رامبد رس��تگار با موضوع صداب��رداری و مهیار
بدری آش��نایی با نرمافزاره��ای تدوین برگزار
شد که در بین پنلهای آموزشی مالتی مدیای
«ب��دون حمایت » س��اخته ایم��ان صمدی و
«دختران مهتاب» س��اخته حام��د صادقی به
نمایش درآمدند .در حاشیه این کارگاه خدماتی
همچون برگزاری نمایش��گاه تخصصی کتاب
عکاس��ی انتشارات « کتاب پرگار» و همچنین
س��رویس رایگان دوربینهای عکاسی توسط
ش��رکت بازتاب به مراجعهکنندگان ارائه شد.
نمایشگاه عکس « عکسنگاشت  »2با موضوع
«ایران در آس��تانه  »1400ت��ا روز جمعه 16
ش��هریورماه در محل فرهنگس��رای سرو دایر
خواهد بود و روز چهارشنبه کارگاهی با موضوع
« »personal brandingب��ا حض��ور خیام
عسگری برگزار خواهد شد .کارگاه گوشیهای
هم��راه و تصویرب��رداری و تدوین با حضور
محم��د عقیل��ی و نمای��ش فیلم داس��تانی
« » bang bang clubادامه خواهد یافت.
سینمایجهان

حمایت از «متجاوز جنسی»
روی فرش قرمز جشنواره «ونیز»!

فیلمس��از ایتالیایی با حضور
روی ف��رش قرمز جش��نواره
«ونی��ز» تیش��رت خ��ود را
نمای��ان ک��رد ک��ه روی آن
نوشته بود« :هاروی واینستین
بیگن��اه اس��ت» .به گ��زارش فارس ب��ه نقل از
هالیوودریپورتر ،در مراسم فرش قرمز جشنواره
فیلم ونیز ،فیلمساز ایتالیایی به صورت نمادین
از «ه��اروی واینس��تین» تهیهکننده هالیوودی
ک��ه به تجاوزهای متعدد جنس��ی متهم ش��ده
بود ،دفاع کرد« .لوچیانو سیلیگینی گاراگنانی»
فیلمساز ایتالیایی تیشرتی پوشیده بود که روی
آن به انگلیسی نوش��ته بود «هاروی واینستین
بیگناه اس��ت» .جلوی تیش��رت در زیر همین
نوش��ته عکسی از واینس��تین نیز وجود داشت.
«واینستین»  ۶۶س��اله اخیرا با اتهاماتی شامل
تجاوز جنس��ی ،تعرض ،سوءاستفاده و سوءرفتار
جنسی مواجه است .جشنواره ونیز هم به نابرابری
جنس��یتی بویژه در بخش رقابتی این جشنواره
متهم شده و انتقادات فراوانی نسبت به این مساله
شده است و فشارها تا به آنجا رسید که مسؤوالن
جشنواره معاهده الزام به برابری جنسیتی را در
روز دوم برگزاری این جشنواره امضا کردند.

