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نمایشخانگی

رسانه

انتشار جدیدترین شماره
«حلقه وصل» با موضوع کاالی ایرانی

ش��صت و دومین ش��ماره از
نش��ریه فرهنگی تشکیالتی
حلق��ه وص��ل ب��ا موض��وع
«حمای��ت از کاالی ایرانی»
منتشر ش��د .در این شماره
ع�لاوه بر اخبار مهم جبه��ه فرهنگی انقالب،
پروندهای متن��وع درباره تولی��د کاالی ایرانی
در قالب گزارشه��ا و گفتوگوهایی جذاب و
چالشبرانگیز با تولیدکنندگان کاالهای ایرانی
و مدیران فروشگاههای عرضه محصوالت ایرانی
آماده و منتشر شده است.
رسانه

انتصاب سرپرست روابط عمومی
بنیاد فرهنگی روایت فتح

امی��ن صافیزاده ،مدیر روابط عمومی گروه
هنرهای تجس��می روایت فتح طی حکمی از
سوی محمد حبیبی ،سرپرست بنیاد فرهنگی
روایت فتح با حفظ سمت به عنوان سرپرست
رواب��ط عمومی بنی��اد فرهنگ��ی روایت فتح
منصوب ش��د .به گزارش «وطنامروز» ،امین
صاف��یزاده ،مدیر روابط عمومی گروه هنرهای
تجس��می روایت فتح با حفظ سمت به عنوان
سرپرست روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت
فتح ،جایگزین محمدرض��ا کردلو مدیر روابط
عمومی پیش��ین این بنیاد شد .گفتنی است
صاف��یزاده هماکن��ون مدیر رواب��ط عمومی
پنجمین جشنواره هنر مقاومت نیز است.
کتاب

رونمایی از کتابی
در ستایش مادران ایران

پ��روژه «ت��ا هف��ت خان��ه
آنورتر» در باغ کتاب تهران
به صورت رس��می رونمایی
شد .این مراس��م با حضور
صابر ابر پدیدآورنده و مدیر
هنری پروژه ،تعدادی از هنرمندان سرشناس
کش��ور و جمعی از مادربزرگهای همراه در
پروژه برپا و با اس��تقبال پرشور عالقهمندان
و هنردوستان روبهرو ش��د .صابر ابر با اشاره
به دس��تاوردهای این پ��روژه عنوان کرد« :تا
هف��ت خانه آنورت��ر» 3 ،خروج��ی خواهد
داش��ت که ش��امل یک کتاب مصور  2زبانه
(فارسی و انگلیسی) ،یک مستند سریالی که
طی س��فرهای پروژه از تکتک مادربزرگها
تهیه شده و بهصورت یک بسته فرهنگی در
 3دیویدی ارائه خواهد شد و همچنین یک
تور نمایشگاهی خواهد بود .این تور از هفتم
مهرم��اه از تهران آغاز میش��ود» .صابر ابر با
بی��ان اینکه کتاب «تا هف��ت خانه آنورتر»،
بیش از آنکه درباره آشپزی باشد ،در ستایش
مادران و زنان ایرانی اس��ت ،اضافه کرد« :در
نمایش��گاه پیش رو ۱۰۰ ،تکه از آش��پزخانه
 ۱۰۰مادرب��زرگ ک��ه ارتباطی مس��تقیم با
زندگی شخصی آنها داش��ته و به پروژه اهدا
ش��ده ،چیده خواهد ش��د» .کتاب «تا هفت
خان��ه آنورت��ر» ،از روز دوش��نبه نوزده��م
شهریورماه در تمام شهرکتابهای کشور در
دسترس عموم قرار گرفته است.

محرم نامه

گزارش «وطنامروز» از کتابهای پیشنهادی  2کارشناس سینمایی
به بهانه روز ملی سینما

شعیبی کاندیدای کارگردانی
یک سریال نمایش خانگی

قرار اس��ت «بهروز شعیبی»
ب��رای دومین بار در ش��بکه
نمایش خانگی سریالی را به
تهیهکنندگی مهران برومند
کارگردانی کن��د .به گزارش
فارس ،بهروز ش��عیبی که تا به حال س��ریال
«پردهنش��ین» را برای تلویزیون و «گلشیفته»
را برای شبکه نمایش خانگی کارگردانی کرده
اس��ت ،یکی از گزینههای کارگردانی س��ریال
جدید مهران برومند اس��ت« .فی��روزه» از یک
که��ن الگو پیروی میکند .کهن الگوی س��فر
موالنا از خراس��ان تا قونی��ه و درک و دریافتی
که از این س��فر دارد س��وژه اصلی این سریال
اس��ت .تنها ارتباط و ویژگی این سریال سفری
از خراسان به قونیه و بالعکس است .این سریال
تاریخی نیست و در زمان حال روایت میشود.
قصه بین دختر و پس��ری جدا از هم است که
دس��ت تقدیر آنها را در مسیری پرماجرا کنار
هم قرار میدهد و به گونهای اس��ت که حضور
موالنا در تخیل بازیگران وجود ندارد و بازیگری
برای این نقش در نظر گرفته نشده است .بخش
خصوصی ای��ران و ترکیه ب��رای تولید چنین
س��ریالی همگام ش��دند و  50درصد از قصه،
بازیگران و لوکیشنها متعلق به ایران و نیمی
دیگر از آن نیز برای کشور ترکیه است و پخش
سریال هم به صورت همزمان در ایران و ترکیه
خواهد بود .فصل اول س��ریال «فیروزه» در ۲۶
قس��مت به تهیهکنندگی مهران برومند برای
شبکه نمایش خانگی تولید خواهد شد.

وطن امروز

مخاطب خاص

سینماتوکتاب

مجید شاهحسینی ،از اساتید برجسته سینما و مدیر
سابق بنیاد فارابی ،در گفتوگو با «وطنامروز» لیستی
متفاوت از پیشنهادهای مرسوم منتقدان را معرفی کرد.
وی با بیان اینکه احتماال این کتابها در فهرست دیگر
منتقدان نیست ،اظهار داشت :وجه مشترک این آثار،
نگاهی راهبردی به سینماست؛ نگاهی استراتژیک که
کمتر در ادبیات داخلی ما به چشم میخورد .برخالف
آن ما در جنبه تکنیسینی سینما بسیار فربه هستیم و
نظرات شخصی و سلیقهای آقایان منتقد غلبه دارد ،در
حالی که متر و معیاری برای این اتفاق نداریم و بیشتر
سلیقهها حاکم است .این کتابها هم چندان به وجهه
تکنیکی سینما کار ندارند و هرکدام شاخص و معیاری
برای سینما ارائه میدهند.
■■دغدغههایفرهنگی

کتاب دغدغههای فرهنگی ،شرح
یکی از بیانات محوری مقام معظم
رهبری در سال  1373است که
با استفاده از دیگر بیانات معظمله
تکمیل و توس��ط نشر موسسه
ایمان جهادی (صهبا) وارد بازار نشر شده است .در
بخشی از این کتاب آمده است« :در عرصه فرهنگ
بنده به معنای واقعی کلمه احساس نگرانی میکنم
و حقیقتاً دغدغه دارم .دغدغه فرهنگی شبیه دغدغه
در میدان جنگ است و به معنای رها کردن سنگر و
عقبنشینی و ناامید شدن نیست .فرهنگ جامعه،
بر مبنای تفکر و روحیه انقالبی ،تحول الزم را پیدا
نکرده است .باید مساله فرهنگ را با کلیتش ،مساله
اول این کشور به حساب آورد».
■■قرارگاههایفرهنگی

در اردیبهشت سال  ۱۳۹۲مجموعهای از فعاالن
پشتیبانیوحمایتازتشکلهایفرهنگی،بهمحضر

محسن شهمیرزادی :س�ینمای ایران امروز 119
ساله میشود و این هنر -صنعت-رسانه کهنسال
هنوز هم که هنوز اس�ت در صدر توجههاست و
بخش زیادی از اقتصاد هنر را به خودش اختصاص
داده است .با این وجود نقدها به شاکله سینمای40
ساله پساانقالب کماکان ادامهدار است .سینمایی
که تالش داش�ت خود را از ابتذال فیلمفارسی به
غنای سینمای آرمانی بکشاند اما به نظر میرسد

هنوز ثروت گیشه و شهوت شهرت بخش زیادی
از س�ینما را در مضامین پیشاانقالبی نگه داشته
اس�ت .در این شرایط مطالعه نقادانه سینما برای
اهلش میتوان�د قدمی ب�زرگ در راه رونق هنر
هفتم دوست داشتنی باشد .به همین بهانه با  2تن
از منتقدان و اساتید سینما به گفتوگو نشستیم
و از کتابهای س�ینمایی پیشنهادیش�ان برای
عالقهمندانسینماپرسیدیم.

مقام معظم رهبری میرسند و در
آن جلسه حرفهای مهمی رد و
بدل میشود .کتاب «قرارگاههای
فرهنگی» که توس��ط نشر صهبا
منتشر ش��ده ،مش��روحی از آن
جلسه است که سخنان رهبری را پیرامون وظایف
«قرارگاههای فرهنگی خودجوش» مطرح میکند.
در این کتاب به نقل از رهبری آمده اس��ت« :آنچه
نقطه مهمتر عرض من است ،خطاب به جوانهایی
است که در سرتاسر کشور فعالیتهای فرهنگی را
ب��ه صورت خودجوش ش��روع کردند که بحمداهلل
خیلی هم وسیع شده است .من میخواهم بگویم
کار را هر چه میتوانند به طور جدی دنبال کنند و
ادامه بدهند .بدانند که همین گسترش کار فرهنگی
در بی��ن جوانهای مؤمن و انقالبی ،نقش بس��یار
زیادی را در پیشرفت این کشور و در ایستادگی ما
در مقابل دشمنان این ملت ،ایفا کرده است».

ماجرای اعتراض برخی از اخالقمدارها به محتوای
غیراخالقی فیلمه��ای این یهودی��ان و چگونگی
دور زدن قانون سانس��ور توس��ط این سرمایهداران
هالی��وودی از دیگر بخشهای ج��ذاب این کتاب
است .سعید مستغاثی از جمله منتقدان سینما است
که نگاهی ویژه به ایدئولوژیهای آخرالزمانی و پس
پرده هالیوود دارد .کتابهایی که او معرفی میکند
نیز از همین پیش��ینه برخوردار است .مستغاثی 2
کتاب از آثار خود و  2اثر از مرحوم علویطباطبایی
را به ما معرفی کرده است.

■■«امپراتوری هالیوود» /نیل گابلر

کتاب«امپراتوریهالیوود»روایتی
اس��ت از ماجرای زندگی خالقان
یه��ودی هالیوود ب��ه روایت یک
مورخ و منتقد یهودی آمریکایی
به نام «نیل گابلر»« .گابلر» در این
کتاب سراغ زندگی تکتک صاحبان کمپانیهای
معروف هالیوودی از جمله پارامونت ،مترو گلدوین
مه یر ،برادران وارنر ،یونیورسال و کلمبیا میرود و از
کودکی آنها در اروپای شرقی تا مهاجرت به آمریکا
و تسخیر هالیوود توسط آنها را روایت میکند .رابطه
ارباب و بردهوار بازیگران و حتی کارگردانان با مالکان
اس��تودیوها ،رقابت عجیب و غریب این غولهای
یه��ودی با هم و مرگ مش��کوک بعض��ی از آنها،

مسعود نجابتی در نشست خبری هفتمین سوگوارههای عاشورایی عکس و پوستر هیأت:

سوگوارههای عاشورایی تغییر میکند

رویکرد داوری در

همزم��ان ب��ا آغ��از ماه
مح��رم ،نشس��ت خب��ری
«هفتمی��ن س��وگوارههای
عک��س
عاش��ورایی
و پوس��تر هی��أت» ب��ا
حض��ور مس��عود نجابتی،
دبی��ر علم��ی و عض��و هی��أت داوران هفتمین
س��وگواره عاش��ورایی پوس��تر هی��أت و رحیم
آبفروش ،جانش��ین دبیر جامعه ایمانی مش��عر،
در بنی��اد فرهنگ��ی روای��ت فتح برگزار ش��د.
ب��ه گزارش «وطنامروز» ،نجابتی در ابتدای این
نشس��ت با اشاره به اهداف این سوگوارهها گفت:
سوگوارههای عاشورایی عکس و پوستر هیأت ،قرار
است بین هنرمندان و هیأتها ارتباط و تعاملی
برقرار کند و زمینه را برای شناسایی ،سازماندهی
و رشد استعدادهای نهفته در هیأتها فراهم کند.
در  ۶دوره گذش��ته سوگوارهها ،بیش از  ۴۰هزار
اثر از  ۲۵۰۰هنرمند هیأتی از سراس��ر کشور به
دبیرخانه ارسال شده است .وی در ادامه با اشاره
به ضرورت اکران عمومی آثار جشنوارهها گفت:
برخی آثار هنری را صرفاً در گالریها میبینیم
و کمتر مقابل دیدگان م��ردم قرار میگیرند
اما پوس��ترهای عاش��ورایی در اماکن عمومی
اک��ران میش��وند .عض��و هی��أت داوران
هفتمین سوگواره عاشورایی پوستر
هیأت درب��اره روند داوری آثار
گف��ت :از س��ال گذش��ته،
برای نخستینبار به کمک
شورای سیاس��تگذاری
جشنواره ارزیابی دقیقتر
آث��ار را مدنظ��ر ق��رار
دادی��م و قض��اوت را
تخصصی کردیم ،یعنی
عناص��ر تش��کیلدهنده
ی��ک اثر گرافیک��ی نظیر
تایپوگرافی ،تصویرسازی،
ایده ،رنگ و ...را به صورت
جداگان��ه مورد بررس��ی
ق��رار دادیم .ب��ه عنوان
نمون��ه ،قب� ً
لا کاره��ای
گرافیک��ی به س��وگواره
ارسال میشد و به دلیل
اج��رای ضعیف یک ایده
عالی ،کار رد میش��د اما
اکنون ارزیاب��ی دقیقتر

انج��ام میش��ود و ممک��ن
اس��ت مورد تقدیر هم قرار
گی��رد .وی درباره چگونگی
قضاوت آثار اینچنینی اظهار
داش��ت :قضاوت آثار کام ً
ال
به نظر داور بس��تگی دارد و
نمرهبندی انجام نمیشود .در بحث قضاوت داوران
ب��ا نگاه تخصصی کارها را میبینند و چهرههایی
همچون دکت��ر پویان ،احمدرض��ا دالوند ،هادی
معزی و آقاقلیزاده جزو داوران هس��تند .رحیم
آبفروش ،جانشین دبیر جامعه ایمانی مشعر درباره
کارگاههای آموزشی تأکید کرد که این کارگاهها
از نظر س��اختاری مس��تقل از نهادهای دولتی و
حکومتی برگزار میشود و استقبال مخاطبان به
حدی بود که در سومین روز ثبتنام ،ظرفیت ما
پر شد؛ با وجود اینکه فیلترهای مختلفی را در نظر
گرفته بودیم .چنین دورهای برای بانوان هنرمند
هیأتی کمتر شکل میگرفت ،با عنایت اساتید یک
دوره فوقالع��اده که عص��اره و تجمیع که کارگاه
قبلی بود ط��ی  3روز برای بانوان هنرمند برگزار
ش��د .آبفروش در پاس��خ به این پرسش یکی از
خبرنگاران گفت :همچنان غصه تبلیغات حاشیه
بزرگراه تهران -ق��م را میخوریم؛ بزرگراهی که
زائ��ران کش��ورهای مختلف اس�لامی ،از
فرودگاه امام تا شهر قم را از طریق
این مس��یر ط��ی میکنند و
نخس��تین نش��انههای
فرهنگ��ی کش��ورمان را
در این بزرگراه میبینند
ک��ه صرف��اً ب��ه تبلیغ
پف��ک و ژل��ه و تخمه
آفتابگردان و ...اختصاص
یافته و حتی نش��انهای از
پیش��رفت تکنولوژی هم
در این بیلبوردها نیست،
چه برس��د به موضوعات
فرهنگ��ی ی��ا مذهبی!
کاری ک��ه از دس��ت ما
بر میآید این اس��ت که
فایله��ای طرحها و آثار
برگزی��ده را ب��ه صورت
رای��گان باکیفی��ت باال
روی سایت قرار دادهایم
تا امکان استفاده عموم از
آن فراهم باشد.

■■سینماتوگراف/سعیدمستغاثی

تاکنون کتابها و فرهنگنامههای
متعددی درباره تاریخ س��ینمای
ای��ران منتش��ر ش��ده و به چاپ
رسیده اس��ت اما آنچه «حکایت
سینماتوگراف» را از آن کتابها
متمایز میکن��د ،پرداختن به الیهه��ای پنهان و
ناگفتهه��ای این تاریخ اس��ت که برای نخس��تین
بار براساس اس��ناد و شواهد معتبر مورد بررسی و
بازخوانی قرار گرفته است .مستغاثی در این کتاب
که توسط انتش��ارات کیهان منتشر شده است ،با
رویکردی محققانه عالوه بر ارائ��ه روایتی از فراز و
فرود تاریخی س��ینمای ای��ران در کتاب «حکایت
س��ینماتوگراف» ،شناخت و آش��نایی با ماهیت و
پسزمینه فرهنگی ،سیاسی و تاریخی اشخاص و
جریانات مختلف سینمای ایران را از لحظه پاگیری
تا دوران رش��د و گس��ترش مد نظر داش��ته است.
اش��خاص و جریاناتی که بی��ش از همه بر محتوا و
س��اختار این س��ینما تاثیر گذارده و بخش مهمی
از آنچ��ه به نام «س��ینمای ایران» معروف ش��د را
پایهریزی کردند.

فاطمهعبدالوند

مستغاثی همچنین دیگر کتاب خود را با عنوان
«و اینک آخرالزمان» معرفی کرد که پیش از این،
مستند این اثر را جلوی دوربین برده بود .این کتاب
به تاریخ سینمای هالیوود میپردازد و بناست بزودی
وارد بازار نشر شود.

■■افسانهس�ازان هولوکاس�ت /سیدابوالحسن
علویطباطبایی

این کتاب به هم��راه  2اثر دیگر
از مرحوم علویطباطبایی ،سایر
پیشنهادات س��عید مستغاثی را
تش��کیل میدادند .افسانهسازان
هولوکاست روایتی از هولوکاست
و هالیوود را بررس��ی میکند .پرداختن به حمایت
سینمای آمریکا از اسرائیل و معرفی «ژانر اسرائیلی»
از جمله مس��ائلی اس��ت که در این کت��اب به آن
پرداخته ش��ده اس��ت« .محمد رس��ولاهلل (ص) و
مبارزان مسلمان بر پرده سینما» نیز روایتی از آثار
سینمایی است که با محوریت پیامبر اسالم تولید
ش��ده است .همچنین بررس��ی وضعیت سینمای
تاریخی و مذهبی در اروپا و پرداختن به فیلمهای
ساختهش��ده درباره مبارزان مسلمان چون الناصر
صالحالدی��ن ،عمرمختار ،ش��یخ بوعمامه ،مالکوم
ایکس ،مختومقلی فراغی و عمادالدین نس��یمی از
جمله مضامینی است که در این اثر به آنها پرداخته
شده است« .هالیوود و فرجام جهان» همچنین به
بررسی سیاستهای آمریکا در صنعت سینما طی
 ۱۰۰ساله اخیر میپردازد .این اثر همزمان با بررسی
مسائل تاریخی معاصر در عرصه سیاست و قدرت،
به نشان دادن همسویی سیاستگذاریهای هالیوود
با مس��ائل جهانی و چگونگی ترویج تفکر حاکم بر
سیاست آمریکا پرداخته است.

یادداشتی بر فیلم سینمایی «تنگه ابوقریب» ساخته بهرام توکلی

بازسازی «تجربه»

حسین س�اعیمنش :احتماال اگر نخواهیم تعصب
خاصی به خرج دهی�م ،نمیتوانیم به کاملنبودن
«تنگ�ه ابوقری�ب» و ضعفه�ای متع�ددش اقرار
نکنیم .به هر صورت نمیتوان چش�م بر این بست
ک�ه فیل�م از بعض�ی ویژگیهایش ضربه اساس�ی
خ�ورده و در نهای�ت هم این مش�کالت ،به ارتباط
مخاطب با فیلم لطم�ه زده .نمیتوان این را نادیده
گرفت که «تنگه ابوقریب» به جای اینکه به تعریف
ک�ردن قصهای بپ�ردازد که مخاط�ب را با خودش
همراه کند ،به نوعی گ�زارش روزانه جنگ تبدیل
ش�ده و ش�خصیتهای جذابش را در واقع وس�ط
آن رها کرده .نمیتوان از آن مقدمهچینی طوالنی
صرفا به خاطر دس�تاورد تکنیکی فیلم در لحظات
اصلی صرفنظر کرد .نمیتوان از کمکاری فیلم در
ترسیم جغرافیای آن منطقه و اینکه در نهایت هم
«اگه از تنگه بگذرن یهکله میآن تا اندیمشک» را
جا نمیاندازد ،گله نکرد .نمیتوان از سایه رویکرد
«حاال تکلیف همه شخصیتها را مشخص کنیم»،
آن هم به شکلی سردستی ،بر سر پایانبندی فیلم
دلزده نشد و نمیتوان ناهماهنگی جمالت حکیمانه
گاه و بیگاه شخصیت دکتر با آن شخصیتپردازی
ش�وخ و دلنش�ین را ندید .بعد هم میتوان از این
خرده گرفت که اصال بهرام توکلی و دغدغههایش
چه ربط�ی به گردان عمار و ماجرای تنگه ابوقریب
دارد و ارگان س�رمایهگذار در «اینج�ا ب�دون من»
و «آس�مان زرد کمعم�ق» و «من دیهگ�و مارادونا
هس�تم» و بقیه فیلمهای کارنام�ه او چه دیده که
تصمی�م گرفت�ه کارگردانی چنین فیلم�ی را به او
بس�پارد؟ بله! تمام این ایرادها به فیلم وارد اس�ت
و جواب چندان قانعکنن�دهای هم برای آنها وجود
ندارد .همین االن هم میش�ود تص�ور کرد که اگر
ه�ر کدام از این م�وارد نبود« ،تنگ�ه ابوقریب» به
فیلم بهتری تبدیل میش�د اما راستش همه فیلم
را نبای�د در همی�ن ایراده�ای آن دید« .تنگه
ابوقریب» ب�ا وجود تمام اینها توانس�ته به
س�طحی از همدل�ی مخاطب دس�ت پیدا
کند که تحس�ینبرانگیز است .میتوانیم با
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شخصیتهای آن همراه شویم و دنبالشان کنیم.
درس�ت است که این وس�ط «قصه» خاصی وجود
ندارد که جذبمان کند ولی میتوانیم از «حضور»
در کنار این آدمها لذت ببریم .میتوانیم یک ساعت
و نیم را در کنارش�ان نفس بکشیم و همراه با آنها
تجربه ویژهای را از سر بگذرانیم .میتوانیم در متن
تصمیمها و رفتارهایشان باشیم ،نگرانشان شویم
و تشنگی و خستگی و ایستادگیشان را از نزدیک
لمس کنیم .خب ،این خودش دستاورد قابل توجهی
است .ضمن اینکه هدف فیلم هم تقریبا همین بوده.
همین که به مخاطب نشان دهد رزمندگان گردان
عمار در چه شرایطی گیر کردند و چه عکسالعملی
نشان دادند .بله ،هدف سینمایی جاهطلبانه نیست.
ولی خب! از این زاویه با فیلمی طرفیم که س�نگ
بزرگی برنمیدارد و همان سنگ کوچک را تقریبا
ب�ه ه�دف میزند (هر چن�د به کار ب�ردن عبارت
«سنگ کوچک» برای فیلمی با این ابعاد نامانوس
اس�ت) .درس�ت اس�ت ،هنوز هم ارتب�اط فیلم با
کارنامه کارگردانش مشخص نیست ولی چه لزومی
دارد که حتما این ارتباط را کشف کنیم؟ وقتی این
فیلم ظاهرا بیربط ،از فیلمی مثل «بیگانه» (که در
همان فضای مورد انتظار از توکلی س�اخته شده)
تاثیرگذارت�ر و درگیرکنندهتر اس�ت ،چه اصراری
داریم که حتما پای کارنامه فیلمساز را وسط بکشیم
و مدام اظهار تعجب (و حتی تاسف) کنیم که از کجا
به کجا رسیده؟ «تنگه ابوقریب» به عنوان یک فیلم
س�ینمایی قصد داش�ته یک واقعه چند ساعته را
برای مخاطبش تبدیل به یک «تجربه» کند .یعنی
وقتی مخاطبش از سالن بیرون میرود ،حس کند
خ�ودش هم به نوعی آن عملی�ات را درک کرده و
در آن ش�رکت داشته؛ همین .از پس این هدف هم
به خوبی برآمده (هر چند میتوانس�ت بهتر عمل
کند) ،در نتیجه فیلم موثر و خوبی است .حتی اگر
به زعم ما و با استناد به آثار قبلی کارگردانش (که
البته نمیتوان با اتکا به آنها حکم کلی صادر
کرد) نسبت مشخصی بین او با این فضا و این
آدمها وجود نداشته باشد.

مهر نیامده عطر مهرت افتاده به جان دلم ...
دوباره تاریخ رو کرده دوران دوس��ت داشتنم با
تو را
شب
دوباره تمام راههای صدساله که با تو یک ِ
طی میشود
کردن تو برای تمام دقایقم
انشاء
ِ
دوباره قرار است آجر آجر وجودم را
با حاء و یاء و سینت آزین کنم
کیلومتر شما ِر روحم نوشته دورم از تو
هزارانکیلومتر...
رسیدم به دوراهیها...
مسیر تو را که انتخاب کنم طعنهها و تحقیرها
زیاد است
تو را که انتخاب کنم آزادمردی باید رسمم بشود
مس��یر تو را که تیک بزنم باید هوای نفسهایم
هوایی حق بشوند حسین جانم!
ِ
چشم بر هوس ببندم تا خیمهات را ببینم
تا بفهمم حبیب و حر تکرار هم دارند ...
مس��یر دیگر اما مال دل من نیست ،حتی اگر
بدرد تو نخوردهام آقا...
خودم را از تما ِم این دنیا و نامهایی که از اسال ِم
دروغین ساختهاند باید بکشم بیرون ...
هیچ راهی نمانده برای دلم
دلم جرات عابس ابن ش��بیب را میخواهد که
سر داد ،در این عشق ...
یا دل حبیب بن مظاهر را
غیرت عباس بن علی را طلب دارم
سرباز والیت بودن علی بنالحسین را
وای از این دلم که خدا کند خیمه نزده باش��د
روبروی چادر سپاه حسین ...
بریر! مسلم بن عوسجه! حربن ریاحی!
مرا راه میدهد اربابتان به سپاه فرزندش؟
دل��م جان میدهد برای مظلومیت قاس��م ابن
الحسن که آیینه پدر بود در عاشورا ...
سالم به زینبی که صدای ما رایت اال جمیالیش
جبران تمام تشنگی حسین شد ...
سالم به لیالیی که گهواره تاریخ را با سر دادن
علیاصغرش تکان داده و حاال نام حسین دنیا
را بیدار کرده
سالم بر حسین فاطمه
که مثل مادرش بین در و دیوار حقد و حسادت
سر از قفا بریده شد
دوبله

دوبلور پیشکسوت در بیمارستان
بستری شد

«حس��ین عرفان��ی» دوبل��ور
باسابقه تلویزیون در بیمارستان
تحت مراقبتهای ویژه بستری
است .به گزارش «وطنامروز»،
مجتبی نقیئ��ی ،مدیر واحد
دوبالژ س��یما با اع�لام این خبر گفت :س��ابقه
بیماری اس��تاد حس��ین عرفانی ،صدای ماندگار
دوبل��ه تلویزیون به چند ماه قبل بازمیگردد که
روند تحت درمان پزش��کی ایشان رو به بهبودی
بود اما متاسفانه در چند روز اخیر بیماری ایشان
دوباره شدت گرفت و منجر به بستری شدن او در
بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان شد .وی درباره
وضعیت فعلی صداپیشه «دیدی» و «مدیر کل»
گفت :خوش��بختانه با درایت و رس��یدگی کادر
پزشکی وضعیت ایش��ان مثبت است .عرفانی با
بی��ش از  ٥دهه فعالیت ،دوبلور ش��خصیتهای
مطرحی مانند آرنولد ،ساموئل ال جکسون ،دنزل
واشنگتون ،مورگان فریمن و سیلوستر استالونه
بوده است .وی سابقه اجرا و بازیگری هم دارد.
سینمایجهان

«راهبه» گوی سبقت
گیشه هالیوود را ربود

فیلم «راهبه» با افتتاحیه بیش از  ۵۳میلیون
دالری در آمریکا ،موفق شد راس باکسآفیس
این کش��ور را از آن خود کن��د .به گزارش مهر
به نق��ل از هالی��وود ریپورتر ،فیلم ترس��ناک
ماوراءالطبیع��ی «راهب��ه» با افتتاحی��ه 53/5
میلیون دالری که از نمایش در  ۳۸۷۶س��الن
سینما به دست آمد موفق شد راس باکسآفیس
آمریکا را از آن خود کند .این فیلم که از مجموعه
فیلمهای «احضار روح» و پنجمین فیلم از این
سری اس��ت ،با فروش  77/5میلیون دالری در
 ۶۰بازار جهانی فروش خود را در  ۳روز به ۱۳۱
میلیون دالر رس��انده است .داس��تان «راهبه»
ب��ه کارگردانی کورین هاردی در س��ال ۱۹۵۲
میگذرد و داس��تان یک راهبه با بازی تیس��ا
فارمی��گا را روایت میکند که با یک کش��یش
کاتولیک با بازی دمین بیچیر درباره خودکشی
یک راهب��ه در رومانی تحقیق میکنند .با این
موفقیت که «راهبه» کسب کرد« ،آسیاییهای
خرپول» به جایگاه دوم رانده شد.

