فرهنگ و هنر

پنجشنبه  15شهریور 1397

مستند

« 360درجه»
سراغ احتکار کاالهای اساسی میرود

چهارمی��ن قس��مت از فصل
دوم برنامه تلویزیونی «۳۶۰
درج��ه» به موض��وع احتکار
کااله��ای اساس��ی م��ردم و
افزایش قیمت ناش��ی از این
مس��اله میپردازد .به گزارش «وط��ن امروز»،
جدیدترین قسمت از برنامه « 360درجه» ضمن
مروری بر موضوع احتکار در چند سال اخیر و
خسارات ناشی از این کار ،عملکرد دستگاههای
اجرایی در برخ��ورد قاطع با محتکران را مورد
بررس��ی قرار میدهد 360« .درجه» مجموعه
مستندهای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی است
که با توجه به اتفاقات و سوژههای مهم جامعه
در ط��ول یک هفته تهیه و تولید میش��ود .به
روز و ب��ه لحظه بودن موضوعات از ویژگیهای
اصلی این برنامه تلویزیونی است 360« .درجه»
ب��ا تهیهکنندگ��ی و کارگردان��ی محمدهادی
نعمتاللهی ،جمعه هر هفته ساعت  21:30از
شبکه مستند پخش میشود.
تئاتر

« ُمزا ُمزا» روی صحنه میرود

س��یروس همتی ،کارگردان،
بازیگر و نمایشنامهنویس تئاتر
درباره تازهترین نمایش خود
اظهار داش��ت :نمای��ش « ُمزا
ُمزا» از ابتدای مهرماه اجرایش
را در سالن ناظرزادهکرمانی تماشاخانه ایرانشهر
آغاز میکند .این نمایش مضمونی اجتماعی-
انتقادی دارد و هر چند نمیتوانم آن را در یک
قالب خاص بگنجانم اما به نوعی کمدی انتقادی
محسوب میشود .به گزارش فارس ،وی در پاسخ
به این سؤال که هیچ زمانی نخواسته از حضور
بازیگران س��لبریتی و س��ینمایی در کارهایش
اس��تفاده کند ،گفت :البته من به سلبریتیها
احترام میگذارم و معتقدم حضور سلبریتیها
باعث رونق گیشه میشود اما با توجه به اینکه
روند کار در تمرین شکل نهایی به خود میگیرد
و نیاز به تمرین مداوم داریم ش��اید س��لبریتی
نتواند از پس تعهدات تمرین نمایشها بر بیاید.
به هر حال کار ما هر روز  5ساعت تمرین دارد و
این امر شاید برای بازیگران چهره زمانبر باشد.
همتی درباره مسائل مختلف اجتماعی و وجود
تئاترهایی که بتواند روحیه مردم را تغییر دهد و
ذهنیتهای اجتماعی آنها را ترمیم کند ،توضیح
داد :در واقع این نکتهای که مطرح شد رسالت
تئاتر اس��ت .تئاتر در ژانرهای مختلف رسالتی
دارد؛ کارهای��ی که نقد اجتماع را در قالب طنز
انجام میدهند ،فکر میکنم آنچه شما میگویید
را به نحو احسن انجام دهند .حتی در تئاترهای
دیگر هم همینطور اس��ت اما فکر میکنم این
نمایش هم در راس��تای «فیش آباد» کار قبلی
من که نقبی به فیشهای نجومی داشت ،قرار
میگیرد.کارگ��ردان نمایشهای «فیشآباد» و
«ریحانه» ،م��دت اجرای نمایش جدید خود را
 28اجرای عمومی (یک ماه) و زمان اجرا را ۸۰
دقیقه مطرح کرد.
رویداد
برای نخستینبار بعد از  50سال انجام میشود

گرامیداشت جالل در منزلش

پس از  50سال برای نخستینبار روز جمعه
 16شهریورماه سالگرد درگذشت جالل آلاحمد
در منزلش (خانه موزه سیمین و جالل) برگزار
میشود .به گزارش فارس ،این مراسم با عنوان
«غ��روب جالل» از س��اعت  17:30روز جمعه
با حضور نویسندگان ،پژوهش��گران و خانواده
برگزار خواهد ش��د .ضمن اینکه برخی اساتید
به س��خنرانی میپردازند .خانه موزه سیمین و
جالل آلاحمد در تجریش ،خیابان دزاش��یب،
خیابان ش��هید رمضانی ،کوچه رهبری ،کوچه
پسندیده ،بنبست ارض واقع است.
سینما

دبیر جشنواره فیلم فجر
پایان شهریور مشخص میشود

مس��عود نجفی ،مدیر روابط
عمومی س��ازمان سینمایی
درب��اره حضور دوب��اره خود
ب��ه عن��وان مدی��ر رواب��ط
عمومی جش��نواره فیلم فجر
سیوهفتم گفت :همچنان در انتظار مشخص
ش��دن دبیر سیوهفتمین جشنواره فیلم فجر
هستیم و طبیعتاً تا دبیر این رویداد سینمایی
مشخص نشود نمیتوان درباره بخشهای دیگر
نظری داد .به گ��زارش میزان ،وی درباره زمان
مشخص شدن دبیر سی و هفتمین جشنواره
فیلم فجر افزود :بر اساس آخرین صحبتهای
محمدحس��ین حیدری��ان رئی��س س��ازمان
سینمایی ،دبیر این دوره از جشنواره فیلم فجر
تا پایان شهریور مش��خص خواهد شد .نجفی
درباره میزبانی این دوره از جشنواره تاکید کرد:
هنوز برای صحبت کردن درباره کاخ جشنواره و
محل آن بسیار زود است.

وطن امروز

مهدینامه

گزارش «وطنامروز» از زندگی و آثار هوشنگ مرادیکرمانی
به بهانه  74سالگی او

قرار بود

فاطمه  عبدالوند

خدا را شکر
روشنفکر نشدم!

محس�ن ش�همیرزادی« :قصهه��ای مجی��د» را
میشناس��یم یا «هوش��نگ م��رادی کرمان��ی»را؟!
ب��ه هرح��ال تفاوت��ی نمیکن��د ،چ��را ک��ه ف��ردا
( 16شهریور) زادروز خالق قصههای مجید ،هوشنگ
مرادیکرمان��ی اس��ت .نویس��نده ش��اخص ادبیات
کودک ک��ه در زمره برجس��تهترین نویس��ندگانی
اس��ت که آثار س��ینمایی متع��ددی از قصههای او
س��اخته شده اس��ت .به همین بهانه نگاهی خواهیم
داش��ت به زندگ��ی و آثار او که کارنامه نویس��ندگی
 50ساله وی را رقم زده است.
■■ داالن تنگ و تاریک کودکی

هوش��نگ مرادیکرمان��ی در س��ال  ۱۳۲۳در
روس��تای س��یرچ کرمان متولد ش��د .پدربزرگ و
مادربزرگش مس��ؤول نگهداری از او بودند ،چرا که
پدرش از مشکل روانی رنج میبرد و مادرش از دنیا
رفته بود .او تا پایان پنجم دبس��تان در روستا ماند و
بعد از آن به کرمان رفت .از کودکی به نویس��ندگی
عالقه داشت و در  16سالگی در رادیو محلی تهران
مینوش��ت 24 ،س��اله بود که داستاننویس��ی در
مطبوعات را با قصه طنز «کوچه ما خوش��بختها»
آغاز کرد .اما این دانشگاه بود که پای او را به پایتخت
باز کرد .تحصیل در رش��ته ترجمه زبان انگلیسی و
حضور در دانش��کده هنره��ای دراماتیک از جمله
م��دارج تحصیل��ی بود ک��ه او در ته��ران طی کرد.
مرادیکرمانی در  28سالگی نخستین کتاب داستان
خود یعنی «معصومه» را منتشر کرد و بعد از آن نیز
«من غزال ترسیدهای هستم» به چاپ رسید.
■■ وقتی کودک درون پیر نمیشود

هوشنگ مرادیکرمانی آنچنان نویسنده مشهوری
نیست تا اینکه در  30سالگی شاخصترین اثر خود را
مینویسد« .قصههای مجید» پل ورود این نویسنده به
دنیای نوجوانان ب��ود؛ دنیایی که پس از آن نیز ادامه
داش��ت و او را به یکی از ش��اخصترین نویسندگان
ادبیات کودک و نوجوان تبدیل کرد .همانطور که خود
او معتقد اس��ت« :فکر میکنم بازتاب کودکی در من
مانده اس��ت؛ من در کودکی ماندهام و هر چه بگذرد،
ی که کودکیاش را از
کودکی از ذهنم نمیرود .هرکس 
دست بدهد ،جانش را از دست میدهد و میمیرد».
قصههای مجی��د ،داس��تان زندگی پس��ر نوجوانی
اس��ت که همراه با «بیب��ی» مادربزرگ خود زندگی
میکند ،داس��تانی که به نظر بسیار شبیه تجربهها و

زندگی خود مرادیکرمانی است که بعدها کیومرث
پوراحمد با اقتباس از این قصه ،سریال فراموشنشدنی
قصههای مجی��د را روی آنتن برد .اگرچه «قصههای
مجید» در سال  53نوش��ته شد اما پس از انقالب و
در سال  1364به عنوان «کتاب برگزیده سال»۱۳۶۴
انتخاب ش��د .با این حال ،پیش از این مرادیکرمانی
نخستین جایزه نویس��ندگیاش را بهخاطر داستان
«بچههای قالیبافخانه» در س��ال  ۱۳۵۹از شورای
کتاب کودک کس��ب میکند و س��پس برای همین
کتاب جایزه جهانی «هانس کریستین اندرسن» را در
س��ال  ۱۹۸۵به خود اختصاص میدهد .این داستان
سرگذشت کودکانی را بیان میکند که بهخاطر وضع
نابسامان زندگی خانواده مجبورند در سنین کودکی
به قالیبافخانهها بروند و در بدترین شرایط کار کنند.
مرادیکرمانی برای نوشتن این داستان به کرمان رفت
و ماهها در کنار بافندگان قالی نشست تا احساس آنها
را ب��ه بخوبی درک کند .او ب��رای جلد دوم قصههای
مجید نیز در س��ال  ۱۳۶۰لوح تقدیر شورای کتاب
کودک را دریافت کرد .آثار هوشنگ مرادیکرمانی به
زبانهای هندی ،عربی ،انگلیسی ،آلمانی ،اسپانیایی،
هلندی و فرانس��وی ترجمه ش��ده اس��ت .اما اولین
اثری که از او به زبان انگلیس��ی ترجمه شد ،داستان
«س��ماور» از مجموعه قصههای مجید بود که برای
«یونیسف» فرستاده شد.

■■قصهگویسینما!

هن��وز هم که هنوز اس��ت ب��رای بس��یاری نام
هوشنگ مرادیکرمانی با «قصههای مجید» ممزوج
شده است؛ نویس��ندهای که به جرات میتوان گفت
بیش��ترین اقتباس س��ینمایی از آثار او انجام ش��ده
اس��ت .قصههای مرادیکرمانی از ظرفیت سینمایی
باالی��ی برخوردارند ،او این اتف��اق را عامدانه میداند
و میگوید« :هنگام نوش��تن داس��تان به جنبههای
س��ینمایی آن فکر میکن��م؛ در واقع داس��تان را به
صورت تصوی��ری میبینم و بههمین دلیل در رابطه
با آثاری که از روی داس��تانهایم س��اختهش��دهاند،
کمتری��ن مش��کل را دارم» .کیوم��رث پوراحمد که
قصههای مجید را س��اخته بود ،بعد از آن این کتاب
قصه را رها نکرد و چند اثر س��ینمایی با اقتباس از
همین کتاب س��اخت« .صبح روز بعد» و «شرم» از
آثار موفق اقتباسی پوراحمد بودند اما این کارگردان با
«نان و شعر» بهدلیل بعضی مالحظات درونی و بیرونی

جهانگیر الماسی:

سلبریتیها جامعه را به بازی گرفتهاند
جهانگی��ر الماس��ی ،بازیگ��ر و کارگ��ردان
پیشکس��وت س��ینما در گفتوگویی ب��ا بیان
اینکه سلبریتیها امروز از هنر و هنرمندی فارغ
شدهاند ،اظهار داشت :من اعتقاد دارم سلبریتیها
جامعه را به بازی گرفتهاند و صرف مسائل مادی
و زودگ��ذر و رس��یدن ب��ه
ت هر کاری میکنند،
شهر 
حتی مقابل نظام میایستند
و دس��ت به تحریک اذهان
عموم��ی و مضحکه گرفتن
ارزشهای انقالبی میزنند.
به گزارش تس��نیم ،وی تصریح ک��رد :روزگاری
هنرمندان مشهوری داشتیم که هنرشان معرف
نگاه و معرفتشان بود و امروز هنرمندان بیهنری
داریم که فقط صرف مس��ائل مادی و شهرت به
دنیای بازیگری و فیلم و س��ینما آمدهاند .واقعاً
تأس��ف باید خورد که در قاب تلویزیون میآیند
و به یکباره در فضای مجازی یک آلودگیهایی
را به نمایش درمیآورند که همه را ش��گفتزده
میکند که آن چهره حجاب به تن کرده تلویزیون
نهمی��ن ش��ب طن��ز انق�لاب
طنز
اس�لامی با عن��وان «نطنز» ،به
همراه اجرای برنامههایی نظیر ش��عرخوانی طنز،
اس��تندآپ کمدی و ترانهخوانی طنز و با اجرای
علی زکریایی ،از س��وی باشگاه طنز و کاریکاتور
دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اس�لامی
در محل حس��ینیه هنر برگزار ش��د .به گزارش
«وطنامروز»«،ش��اهرخ بایرام��ی» در این برنامه
نثر طنزی را با عنوان «خیلی بوقی» خواند که با
تشویق و استقبال خوب حاضران همراه بود .بخش
ابتدایی این نثر طنز در ادامه آمده است« .بخشی
از مکالمات تلفن پیغامگی��ر دفتر آقای نماینده:
بوق بوق بوق (اس��تثنائا ای��ن بوقها یعنی تلفن
زنگ میخورد) با اهدای س�لام و احترام شما با
دفتر نمایندگی و خدمات پس از فحوش (احتماال
جمع مکسر فحش باش��د) آقای نماینده تماس
گرفتهاید .لطفا جهت شنیدن فحشهای آبدار،
عدد یک ،فحشهای خاردار ،عدد  ،2فحشهای
تیغدار ،عدد  ،3دانس��تن فرق تیغ با خار عدد ،4

را باور کنند یا این شخصیت که غربگرایی از آن
میبارد .وی با بیان اینکه سلبریتیها نمیتوانند
اسباب انسجام و وحدت ملی باشند ،خاطرنشان
کرد :من سالهاست به خاطر انتخاب نقشهای
فاخر و بازی در آثار ماندگار پیشنهادی را قبول
نک��ردهام و از این قش��ر به
اصط�لاح هنرمن��د بیهنر
گالیهه��ای فراوان��ی دارم.
برخی میگویند به وس��یله
این س��لبریتیها یا آدمهای
مش��هور میتوان انسجام و
وحدتملی آفرید؛ اص ً
ال این طور نیست .انسجام
و وحدت ملی تابع مس��تقیم عدالت ،پاکدامنی
و ش��رافت نه به معنای اش��رافیگری! اس��ت،
ش��رافت یعنی خون پاک ،چش��م پ��اک ،قلب
پاک ،ایمان و رفتار متناسب آدمی؛ اینها اسباب
انسجام ملی اس��ت .اگر جامعه پر از بیعدالتی،
زورگویی و دروغ و نیرنگ باش��د ،این سلبریتی
چطور میتواند انسجام ایجاد کند ،اتفاقاً میتواند
برخالف این عمل کند.

مربوط به فیلم (مانند بزرگ ش��دن بازیگر نقش اول
قصههای مجید (مهدی باقربیگی) و دوخته نش��دن
دوباره نقش مجید به ش��مایل جدیدش یا اغتشاش
داستانی به علت درهمآمیزی چند داستان از مجموعه
داس��تانهای قصههای مجید در ای��ن فیلم ،تجربه
تلخی را از سر گذراند .عالوه بر این ،فیلم افغانستانی
«داستان صنوبر»« ،خمره» ابراهیم فروزش« ،چکمه»
و«مثل ماه شب چهارده» محمدعلی طالبی« ،مهمان
مامان» داریوش مهرجویی« ،تکدرختها» س��عید
ابراهیمیفر« ،گوش��واره» وحید موسویان و «تنور»
فرهنگ خاتم��ی از دیگر آثار اقتباس��ی بودند که از
داستانهای هوشنگ مرادی کرمانی ساخته شدند.
عالوه بر این ،شخص هوشنگ مرادیکرمانی نیز در
فیلمنامه دستی به قلم برد و «کا ُکلی»« ،تیکتاک»،
«کیس��ه برنج» و «مهمان مامان» را برای تولید آثار
سینمایینوشت.
■■ من نخواستم روشنفکر باشم

اندیشه این نویسنده در دنیای منحصربهفرد خود
قابل تامل اس��ت .او در گفتوگویی درباره نس��بتش
با سیاس��ت و اینکه چرا اظهارنظر سیاسی نمیکند
اینگون��ه میگوی��د« :من وقتی مینویس��م کارهای
دیگر را به خودش��ان واگذار میکنم .درباره اقتصاد،
سیاس��ت ،دین و ...اهلش باید بنویس��ند ،چون آنها
مطلعند .لزومی ندارد س��راغ چیزی ب��روم که درباره

آن تخصص��ی ندارم .چرا باید درب��اره این موضوعات
بنویس��م؟ من اگر بخواهم راجع به انسانشناس��ی و
جامعهشناسی بنویسم به اهلش واگذار میکنم .من
میخواهم داستانم را بنویسم .در داستان هم ممکن
اس��ت چنین چیزهایی باشد .در میان نویسندههای
کانون نویسندگان سوئد که بودم یک نفر به من گفت
شما ایرانیها چقدر آرزو دارید کمونیست شوید! گفتم
چطور؟! گفت :من هر داستانی از ایرانیها میخوانم
آخرش به این میرسد که بیایید سوسیالیست بشویم
که اگر اینطور بش��ود جامعهمان خوب میشود .من
نخواستم روشنفکر باشم .من درباره آدمها مینویسم
و به قصه آنها میپردازم .قصهام نیز پر از آدمهای فقیر
است .من روشنفکر و سیاسی نشدم و نمیشوم ،زیرا
من آدم چنین چیزی نیس��تم ،البته تالش کردم که
بش��وم اما نشد .بعد هم خدا را شکر کردم که نشدم.
من روشنفکر نیستم .آدم سادهای هستم .اگر بخواهم
تعریفی از کار خودم ارائه بدهم باید بگویم من کسی
هس��تم که مثل دوربین عکسبرداری ،عکسهایی از
زمان��ه خودم و جامعهای ک��ه در آن زندگی میکنم،
گرفتهام؛ این عکسه��ا را در تاریکخانه ذهن خودم
بردم و ظاهرشان کردم .آنها را به مردم جامعه نشان
میده��م و هر کس هر قضاوتی که میخواهد بکند.
یکی از دالیلی که توانس��تم به طبقات مختلف بروم
همین است.

علیرضا رضاداد ،دبیر جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان:

اکران نوروزی «فیلشاه» توفیقی برای سینمای کودک بود
علیرضا رضاداد دبیر س��یویکمین جش��نواره
فیلمه��ای ک��ودکان و نوجوانان با اش��اره به اینکه
جشنواره بستری برای کشف کارگردانهای گمنام
و فروش فیلمهای آنهاس��ت ،اظهار داش��ت :کانون
توجهات جش��نوارهها معموالً برجستهسازی آثاری
اس��ت ک��ه در آن جش��نواره
مطرح میش��وند .جش��نواره
ک��ودک ه��م از ای��ن قاعده
مستثنا نیست .وقتی جشنواره
با تعدادی فیلم برگزار میشود،
آن تعداد فیل��م خود به خود
فضایی برایشان ایجاد میشود ،بویژه برای فیلمهایی
که سازندگانشان از یک پیشینه شهرت برخوردار
نباشند ،کشف جدیدی هس��تند و اتفاق جدیدی
برای آن فیلم است .مث ً
ال فیلم سینمایی «اب د و یک
روز» س��اخته آقای روستایی ،اگر در جشنواره فیلم
فجر مطرح نش��ده بود ،حتماً در اکران با آن اقبال
روبهرو نمیشد .البته در برخی موارد فیلمها نیازی به
تبلیغات جشنوارهای ندارند ،فیلم سینماییای مثل
«هزارپا» مولفههای جذب مخاطب را دارد و نیازی

نهمین شب طنز انقالب اسالمی  برگزار شد

رونمایی از «جعبه خالی» دستاوردهای مسؤوالن در «نطنز»
فحشه��ای ب��وقدار عدد 5
و بوقه��ای فح��شدار عدد
 6را ش��مارهگیری نمایید».
در ادامه نهمین ش��ب طنز
انقالب ،سیدمهدی موسوی،
نثر طن��زی درب��اره اتفاقات
اخیر سینمای کشور خواند که بخشهایی از آن
را میخوانید« :رنجهایی کشیده است که مپرس!
جناب آقای رضا کیانیان در مراسم تشییع مرحوم
ضیاءالدی��ن دری از درد و رنج  40س��اله بعد از
انقالب س��خن گفتند ولی متاسفانه یک عده به
ایشون و حرفهایی که زدند ،ناجوانمردانه حمله
کردند و منکر سختیهایی که در طول این مدت
کشیدند شدند ولی ما برای شما با سند و مدرک،
دلیل میآوری��م که حداقل در این  40س��ال با
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زبان فارس��ی سخت مکالمه
کردن��د» .بع��د از نثرخوانی
محمدحس��ین علی��ان ب��ا
عنوان «بیانیه» ،محمدجواد
رضای��ی ،کمدی��ن ج��وان
برنام��ه «خندوانه» به عنوان
میهمان ویژه نهمین ش��ب طنز انقالب اسالمی،
اس��تندآپ کمدی خود را اجرا کرد که با تشویق
و استقبال خوب حاضران مواجه شد .رضایی که
از خانواده روس��تایی شهرستان محالت است در
استندآپ خود ،خاطراتش درباره روستا ،مشکالت
و حض��ورش در برنامه خندوان��ه را بیان کرد .در
بخش دیگری از این مراس��م نوبت به اجرای یک
نمایش کمدی رسید .این برنامه طنز که در قالب
یک مسابقه اطالعات عمومی درباره اتفاقات اخیر

به فضای جشنوارهای ندارد .جشنوارههای سینمایی
در کش��ورمان ،حلقه اتصالی بی��ن تولید و نمایش
اس��ت .آقای حیدریان س��ال گذشته سیاستهای
ک و نوجوان را برای اهالی رس��انه
جش��نواره ک��ود 
ش��رح داد و در ادامه همان موضوع ،جلس��اتی در
بنیاد سینمایی فارابی تشکیل
و بخش��ی از بنیاد س��ینمایی
فاراب��ی روی تولید س��ینمای
ک و نوجوان متمرکز شد.
کود 
وی همچنی��ن در ادامه افزود:
یک��ی از برنامهریزیهای این
ش��ورا این است که همواره در سبد اکران سینمای
ک و نوجوان وجود داشته باشد.
ایران ،یک فیلم کود 
کارگروه اکران همچنین تصویب کرد در تمام طول
ک و نوجوان در اکران باشد.
سال حتماً یک فیلم کود 
 8ـ  7فیلم از جش��نواره گذش��ته تاکنون مستمرا ً
اکران ش��ده و فکر میکنم از س��الهای استثنایی
بود که س��ینمای کودک با انیمیشن «فیلشاه» در
سبد نوروز هم سهم داشت و این یک موفقیت برای
سینمای کودک به شمار میرود.
کشور برگزار شد با استقبال خوب حاضران روبهرو
شد .امیر معظمی ،شاعر طنزپرداز نیز سرودهای
درباره «روشنفکرها» خواند که بخشی از آن را در
ادامه میخوانید.
مینویسد ش��عار بر دیوار ،میشود بیدرنگ
روشنفکر
میشود با جلیقهای س��بز و فاق کوتاه تنگ،
روشنفکر
نیچه را دوست دارد و راسل ،مرد کمپینهای
ایرانسل
عشق مستی اس��ت در نیوکاس��ل ،دیدهبان
فرنگ،روشنفکر
در انتهای این برنامه بعد از گفتوگوی جذاب
علی زکریایی و محمدج��واد رضایی ،جایزه ویژه
نهمین ش��ب طنز انقالب اسالمی توسط این دو
طنزپرداز ،یک بسته پوشک و همچنین یک جعبه
خالی به عنوان نماد دستاوردهای مسؤوالن دولتی
به یکی از حاضران که بهترین پاس��خ را به سوال
مسابقه این مراسم داده بود ،اهدا شد.

چشمانتظارم
به همان پیکی که تو را خبر بدهد به دلم
به روزهایی که در میانه خزان روزگار
دست بهار را بگیرد
با شنیدن آمدنت
بیاورد به شهر
بنشاندش کنار انتظارمان
پیوند نگاهمان با ظهورت
چه هلهلهای بیندازد در شهر
و من شهره بشوم به عاشقیات
نه! واژه سنگینی است
معروف بشوم به خواستنت
باز هم از س��رم زی��ادی میکند این کلمه
برویم سراغ خود واقعیام
من محتاج توام
همی��ن امروز که نان و نوایم��ان را با دالر
میسنجند
همین روزها که پر امیدها را چیدهاند
سر بزن به ما...
که هر چه میرویم خبری از تو نیست
و به هر چه غیر تو سرگرمیم
همین روزها که برای آوردن اسمت
در روحم حکومت نظامیست
بیا و انقالب کن در قلبی که سالهاس��ت
تمامش قرار بود بهنام تو سند بخورد
امروز اما
رد پایی از حقیقت خواستنت روی ساحل
این دل نیست
و آب و گلش را بوی آدمیت نیست
قرار بود منتظرت بمانم
کوچه نگاهم را آب و جارو کنم
شمعدانی را آب بدهم
قرار بود
هر صبح ،صدقه چش��مان پرن��ورت دعای
مسافر حواله کنم
و در آل یاس��ینهای دم غروب ،نشان تو را
پیدا کنم...
و محراب احساسم را
از عطر عهد تو پر کنم تا بیایی...
اما انگار تو که نباشی ،من هم نیستم
نه همانم که تو خواستهای از من
نه بخت دلم بدون تو به شادی
باز میشود...
قرار تو که پابرجاست
سر برس میان این حجم تنهایی ما...
خبر

«احضاریه» روی دور تند مرور میشود

نخستین نشس��ت «روی
دور تند» ویژه کتابهای نشر
اس��م با مرور رم��ان احضاریه
برگزار میش��ود .ب��ه گزارش
«وطنام��روز» ،در این برنامه
علی موذنی ،نویس��نده رمان درباره جدیدترین
کتابش سخن خواهد گفت و محمدرضا زائری
و صادق کرمیار به مرور جهان داس��تانی موذنی
میپردازن��د .رمان احضاری��ه تازهترین اثر علی
موذنی با محوری��ت زندگی حضرت زینب(س)
و پیادهروی اربعین اس��ت که از سوی نشر اسم
راهی کتابفروش��یها شده است .این انتشارات
پیشت��ر نیز رمان دوازده��م و آپارتمان روباز را
با قلم همین نویسنده منتش��ر کرده بود .مرور
احضاریه روی دور تند ،روز شنبه  ۱۷شهریورماه،
از س��اعت  ۱۶تا  ۱۷در کافه ترنجستان سروش
برپا میشود و حضور برای عالقهمندان آزاد است.
سینمایجهان

بازیگرجیمزباندکارآگاهجناییشد

دنیل کریگ که پیش از این بیشتر به واسطه
بازی در نقش جیمز باند ش��ناخته میشد ،در
نقش ی��ک کارآگاه جنایی ظاهر میش��ود .به
گ��زارش مهر به نقل از ورایتی ،دنیل کریگ در
نقش یک کارآگاه در اثر جنایی «چاقوها بیرون»
نوش��ته جانس��ون بازی خواهد کرد .جانسون
کارگردانی و تهیهکنندگی فیلمنامه خود را نیز
برعهده دارد .انتظار میرود تولید فیلم ماه نوامبر
پی��ش از آنکه کریگ جلوی دوربین قس��مت
بیستوپنجمین «جیمز باند» قرار گیرد شروع
ش��ود .دنیل کریگ ،بازیگر مجموعه فیلمهای
جیمز باند در چه��ار فیلم اخیر باند به نامهای
«کازینو رویال»« ،ذرهای آرامش»« ،اسکایفال»
و «اسپکتر» بازی کرده است.

