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    سارا نيكويي
عاطفه جعفري س�ال ۶۹ از پدري افغانستاني 
و م�ادري ايراني در ايران متولد ش�ده اس�ت. 
حدود يك س�ال اس�ت ك�ه ازدواج ك�رده و 
همس�رش نيز از ش�اعران ايراني است. شعر 
اين ش�اعره جوان در ديدار اخير ش�اعران با 
رهبر معظ�م انقالب مورد توج�ه رهبر انقالب 
قرار گرفت و ايش�ان را منقلب ك�رد. »جوان« 
با اي�ن ش�اعره ج�وان گفت وگو كرده اس�ت. 
چطور شد براي جلس�ه شعر خواني 

انتخاب شديد؟
شعرم را به ايمیل حوزه هنري فرستادم و الحمدهلل 

انتخاب شدم. 
قباًل حضور داش�تيد يا اولين باري بود 
كه دعوت مي شديد؟ چه احساسي از 
حضور در محفل شعر رهبري داشتيد؟

براي كسي كه اولین بار به ديدار حضرت آقا مي رود 
جاي خوشحالي اس��ت كه توفیق شعرخواني هم 
نصیبش مي شود، چون معلوم نیست اين توفیق باز 
هم نصیب شود. خدا را هزار مرتبه شكر مي كنم كه 
بعد از اين همه سال دلتنگي پدر)رهبر انقالب( را 

زيارت كردم و از دلتنگي هايم گفتم. 
محتواي شعرتان درباره چه بود؟

تعدادي از اش��عارم را انتخاب كردم و فرس��تادم، 
گمان مي كردم شعر ديگري كه در مورد افغانستان 
است انتخاب شود ولي توسط اعضاي شوراي اين 

شب شعر غزل فاطمیون انتخاب شد. 
واكنش آقا به شعر شما چه بود؟

از اول شعر و بعد از هر بیت منتظر بودم كه آقا چه 
واكنشي دارند و خواهند داشت. اواسط شعر متوجه 
شدم چشم هاي پدرم )رهبرانقالب( خیس شده و 
بغض كرده اند. نگران ش��دم نكند طاقت نیاورم و 
من هم گريه كنم و نتوانم شعرم را تمام كنم، چون 
قبل از نماز كه رفتیم محضرشان همین كه گفتم 
دلم خیلي برايتان تنگ بود، گريه ام گرفت و نشد 
حرف هايي كه آماده كرده ب��ودم را بگويم. نگران 
شدم  نكند شعرم نصفه و نیمه بماند ولي شكر خدا 

شعر را تا پايان خواندم. 
چرا فاطميون را براي ش�عر انتخاب 

كرديد؟
جمعه اول ماه رمضان س��ال 95 در تشییع پیكر 
ش��هید محمدحسن حس��یني و ش��هید كاظم 
توسلي ش��ركت كردم كه البته شهید حسیني از 

همسايه هايمان بودند. بعد از چند روز چون بنده 
خواهرزاده ام را از دست دادم و حال روحي خوبي 
نداشتم بارها دست به دامان شهید بزرگوار شدم 
و خواستم كه توفیق بدهند، برايشان بنويسم بلكه 
حالم بهتر ش��ود و فكر مي كنم تا قبل از نیمه ماه 
مبارك اين شعر را نوشتم. لشكر فاطمیون از همان 
ابتدا نظرم را جلب كرده بود و همیشه به فكر اداي 

دين به آنها بوده و هستم. 
چقدر جبهه مقاومت را مي شناسيد؟
درست است در ايران متولد ش��ده ام اما من يك 
مهاجر محس��وب مي ش��وم، كس��ي كه به خاطر 
مهاجرت پدرش در ايران متولد ش��ده هم جنگ 
و آوارگي را خوب مي فهم��د. جبهه مقاومت چه 
در افغانستان و چه در سوريه فرقي نمي كند، مهم 
براي من در مقابل ظلم ايستادنشان است و برايشان 

بیش از اينها خواهم نوشت. 
در خان�واده ش�ما ه�م ش�هيد ي�ا 

رزمنده اي وجود دارد؟
پسرعمو هاي بنده رزمنده بودند و از اعضاي تیپ 
فاطمیون و البته يكي از اقوام مان كه شايد به جهت 
نسبي از اقوام دورمان باشند ولي از جهت سببي 
پسر خاله ام بودند كه به شهادت رسیدند، از بنده 
كوچك تر بودند و در كودكي با هم همبازي بوديم و 

در اواخر جنگ سوريه به شهادت رسیدند. 
وقتي فهمیدم صادق مدافع حرم شده يك رباعي 

براي شهید صادق رسولي سرودم. 
»راوي روايتي پ��ر از درد ش��ده، از قصه كودكانه 
دلس��رد ش��ده/ او رفته مدافع حرم باش��د چون، 

همبازي كودكي من مرد شده.«
چون خیلي از م��ن كوچك تر ب��ود مثل برادر 
كوچكم دوستش داشتم و بارها در مورد جنگ 
و شرايط جنگ از او سؤال كردم و بار آخر گفتم 
هنوز براي ش��هادت زود اس��ت، ان شاءاهلل به 
زودي همه باهم شهید شويم ولي شهید رسولي 

گفت: »وقتشه ديگه.«
اشعار ديگرتان در چه زمينه اي است؟

هر موضوعي منقلبم كند برايش شعر مي نويسم. 
چه ب��راي اه��ل بیت)علیه الس��الم( چ��ه براي 
افغانستان، چه ايران و چه عاشقانه، آنچه مهم است 

خود شعراست. 
امام خامنه اي در مورد توجه به سرودن 
اش�عار در م�ورد حماس�ه ملت ه�ا و 
هويت آنها گفته اند. اش�عاري در مورد 
افغانستان چه در زمان جنگ با شوروي 
و چه در زمان طالبان و حتي مجاهدين 

افغانستاني داريد؟
بله من براي سرزمینم هم شعرهايي دارم. 

روند شعر در افغانستان چطور است؟
شعر افغانس��تان جايگاه خوبي دارد. همانطور كه 
آقا بارها فرموده اند ش��عر افغانستان در سال هاي 
اخیر بسیار پیشرفت كرده و جايگاه ويژه اي براي 

خود يافته است. 
انجم�ن يا محفل ش�عري ب�راي اتباع 
افغانستان در ايران وجود دارد كه شما 

هم عضو آن باشيد؟ 
محاف��ل ادبي كه در ايران بس��یارند، مث��اًل ما در 
ايران خانه ادبیات افغانس��تان را داريم و موسسه 
فارسي زبانان را كه انجمن »ُدّر دري« در موسسه 
فارس��ي زبانان سال هاس��ت كار خ��ودش را در 
مشهد ادامه مي دهد و جلس��ه با مديريت استاد 
سیدابوطالب مظفري و بانوي غزل افغانستان زهرا 
حسین زاده گردانده مي ش��ود و البته انجمني به 
اسم انجمن امین)آفتابگردان ها( نیز وجود دارد كه 
توسط استاد محمدكاظم كاظمي اداره مي شود . 

رهنمون ه�ا و بيانات دي�دار با رهبر 
انق�الب چقدر به جهت دهي اش�عار 
ش�ما كمك خواهد كرد و چ�راغ راه 

آينده شما خواهد بود؟
فكر مي كنم مسئولیتم سنگین تر شده است. 

اس�تعداد شعري ش�ما چطور شكل 
گرفت؟

وقتي نوجوان بودم در خلوتم زياد سهراب سپهري 
مي خواندم و گاهي مي نوش��تم ولي نه به ش��كل 
تخصصي چون بلد نب��ودم. در يك اردو بود كه در 
جمع اساتید میكروفون را نوبتي مي دادند به بچه ها 
و مي گفتند هر چه مي خواهی��د بگويید)خاطره، 
لطیفه، چیس��تان و...( من ش��عر خواندم و توجه 
يكي از اساتید جلب شد، ايش��ان با واسطه مرا به 
يكي از ش��اعران معرفي كردند و با معرفي ايشان 
وارد جلسات ش��عر مشهد شدم. ش��عر را دوست 
داشتم، از كودكي در خیاالت خودم شاعر مي شدم 
و تصور مي كردم كه در مجامع ادبي شعر مي خوانم 
اما وقتي تكتم  حس��یني را ديدم محضر آقا شعر 
مي خواند حسرتي در دلم نشست و از ذهنم گذشت 
كه اين هماني است كه مي خواهم، مي خواستم در 
ديدار شاعران شركت كنم، اين برايم انگیزه بزرگي 
بود و براي خیلي از ش��اعران جوان هم همینطور 
است. خیلي از دوستان شاعرم گفته اند كه آرزوي 
ش��عرخواني محضر آقا باعث شاعري ش��ان شده 
است. من هم براي بیشتر دانستن، در محافل ادبي 
ش��ركت كردم و البته در دوره هاي آموزش شعر 

جوان آفتابگردان ها عضو شدم.

حكمت 18۶

آن س�تمگر ك�ه ابتداى ب�ه ظلم 

می كند، ف�رداى قيامت دس�ت 

خود را از پش�يمانی )ب�ه دندان( 

می گزد. 

    محمد ديندار
در مجموعه چهار قس�متي »حماسه س�وم« كه ادامه اي بر 
مستند س�ينمايي از آزادي تا آبادي اس�ت بار ديگر در كنار 
تجليل از حماس�ه ۴۵روز مقاومت و نيز حماس�ه آزاد سازي 
خرمش�هر، در پي تحقق حماسه س�وم يعني حماسه آبادي 
خرمش�هر هستيم و تا ش�كل گيري حماسه س�وم، به سهم 
خود اين مطالب�ه را همچنان در آينده دنب�ال خواهيم كرد. 
سال گذشته به مناسبت سالگرد فتح خرمشهر مستند سینمايي 
»از آزادي تا آبادي« را كارگرداني كردم كه پخش آن از شبكه هاي 
مستند و سوم بازتاب بسیار گسترده و كم س��ابقه اي را در میان 
رس��انه هاي مختلف و عموم مردم و محافل فرهنگي، سیاسي و 
اجتماعي به همراه داشت. آنچه باعث شد تا آن مستند با استقبال 
فراگیر مخاطبان روبه رو شود اين بود كه در كنار تجلیل آن حماسه 
عظیم و حماسه سازان عزيز، تحلیلي از وضعیت خرمشهر در بعد 
از جنگ را براي اولین بار به ش��كلي دقیق مورد توجه قرار داديم 
و پاي صحبت مردم در نقاط مختلف شهر و روستاها نشستیم و 
بر اين نكته تأكید كرديم كه شهري كه با خون بهترين جوانان و 
رزمندگان وطن در سوم خرداد ماه سال 61 آزاد شد، بايد بعد از 
آزادي به بهترين شكل نیز به آبادي مي رسید، اما افسوس كه با 
تمام تالش ها ش��اهد غفلت ها و بعضاً كم كاري هايي نیز در طول 
سالیان بعد از جنگ در حوزه هاي اجرايي و مديريتي بوده ايم كه 
باعث شده هنوز اين شهر حماسه، زخمي جنگ باشد و مردمان 

خوبش با مشكالت مختلفي روبه رو باشند. 
در مستند »از آزادي تا آبادي« بانوي گرامي خانم فاطمه جهان آرا 

خواهر گرامي شهید محمد جهان آرا به نكته درست و دقیق و قابل 
تأملي اش��اره كرد مبني بر اينكه جوانان و رزمندگان خون خود 
را براي آزادي اين ش��هر دادند و انتظار مي رفت كه بعد از آن نیز 
مديران اجرايي تمام توان خود را براي آبادي آن به كار گیرند... اما 

افسوس آنچنان كه بايد چنین نشد. 
باري! پخش مستند از آزادي تا آبادي و نگاه صريح آن به وضعیت 
خرمشهر باعث گرديد تا در برخي زمینه ها شاهد رسیدگي هايي 
به اين شهر باشیم و در برخي موارد نیز با وجود وعده ها و قول هاي 
مس��ئوالن براي رفع بعضي از مش��كالت، اما اين وعده ها تحقق 
نیافت. در مجموعه چهار قسمتي حماسه س��وم كه ادامه اي بر 
مستند س��ینمايي از آزادي تا آبادي است در پي تحقق حماسه 
سوم يعني حماس��ه آبادي خرمشهر هس��تیم و تا شكل گیري 
حماسه سوم، به سهم خود اين مطالبه را همچنان در آينده دنبال 
خواهیم نمود. پخش اين مستند از شب گذشته آغاز و تا جمعه 

ادامه خواهد داشت.

 در مستند »حماسه سوم«
 آبادي خرمشهر مطالبه مي شود

 بروز فرهنگي
نوكيسه هاي اقتصادي 

مونوپولي ها و ثروت هاي بادآورده كه حتي بي ثباتي دالر هم به 
آن دامن مي زند به تدريج و طي چند دهه باعث تشكیل قشر 
نوكیس��ه اي ش��د كه هرازگاهي رفتارهاي فرهنگي ايشان در 
جامعه بازتاب پیدا مي كند؛ افرادي كه به نوعي وابستگي هاي 
دولتي دارند و همین پش��توانه رفتاري آنه��ا را مطمئن كرده 
است. ماجراي قتل يك جوان از س��وی پورشه سوار اصفهاني 
آن هم در ماه مبارك رمضان تنها يك نمونه است كه رسانه اي 
شد. اين اتفاق نش��ان مي دهد عمال سیاستگذاري هاي كالن 
دولتي و فربه شدن چنین افرادي باعث شده تا جان افراد براي 
نوكیسه هايي كه از رانت هاي دولتي و دالري ثروتمند شده اند 

بي اهمیت جلوه كند. 
اين مصاديق مانند تكه هاي پازلي هستند كه وقتي در كنار 
هم قرار مي گیرند و خود را نشان مي دهند آنگاه هشداردهنده 
مي ش��وند. يك نمونه ديگر از بروز و ظهور فرهنگی اين قشر 
اخیراً از يكي از كارخانه هاي مهم كشور كه در اصفهان قرار 
دارد و تنها كارخانه استراتژيك خاورمیانه محسوب مي شود 
رخ داد كه در ماه مبارك رمضان روزه خواري عمدي به وسیله 
مسئوالن يكي از بخش هاي زير مجموعه آن انجام مي شود 
به صورتي كه براي پرسنل ناهار و میان وعده )كیك وچاي( 

داده مي شود! 
هرچند برخي نس��بت به اين روزه خ��واري در ماه رمضان 
اعتراض كرده اند ولي تاثیري در جاب��ه جايي زمان تغییر 
دستور العمل مذكور نداشته است. در واقع تشويق كاركنان 
به روزه خواري و شكستن حرمت ماه رمضان اتفاقي نیست 
كه به سادگي بتوان از كنار آن گذش��ت، چه آنكه خداوند 
هم در قرآن، مستقیماً به كساني كه ايمان آورده اند دستور 
داده است تا در اين ماه روزه بگیرند مانند »ای اهل ايمان! 
روزه بر ش��ما مقرر ش��ده، همانگونه كه بر پیشینیان شما 
مقرر شد تا پرهیزكار شويد. )س��وره بقره آيه 183(«. لذا 
از آنجا كه دش��منان براي تضعیف فرهنگ و عقايد ديني 
برنامه دارند تا با تبلیغ و تحريك مردم به روزخواري در مأل 
عام و عادي سازي اين حرمت ش��كني، تقدس آن را از بین 
ببرند نیاز به دقت و هوشیاري زيادي به خصوص در حوزه 

رسانه اي است. 
بايد در مواردي كه به عمد حرمت ش��كني م��اه رمضان صورت 
مي گیرد ورود جدي داشت، زيرا وقتي قبح حكم شرعي آن هم 
به صورت بخشنامه و قانون يا ترس اخراج و بیكاري شكسته شود 
مطمئناً عواقب خوبي در پي نخواهد داشت، چه آنكه دلیل حرمت 
روزه خواري و تظاهر به آن، حرمت ش��كني احكام الهي است، به 
همین خاطر پسنديده نیست در نظام جمهوري اسالمي چنین 
مسئله اي به صورت اداري و سازماني اتفاق بیفتد، جاي تأمل دارد 

و الزم است با اين معضل برخورد جدي شود.

معصومه طاهري     ديده بان

گفت و گوي »جوان« با شاعره افغانستاني كه شعرش رهبر انقالب را منقلب كرد 

 غزل فاطميون چشم هاي »آقا« را 
خيس كرد

براي كس��ي ك��ه اولين ب��ار به 
ديدار حضرت آقا مي رود جاي 
خوش��حالي اس��ت كه توفيق 
ش��عرخواني ه��م نصيب��ش 
مي ش��ود، چون معلوم نيست 
اين توفيق باز هم نصيب شود

معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي مطرح كرد

كليپ ابيانه توسط تور غيرمجاز تهيه شده است!

    محمد صادقي
ولي تيم�وري معاون گردش�گري س�ازمان مي�راث فرهنگي 
تصاوي�ر منتش�ر ش�ده از ي�ك ت�ور گردش�گري در ش�هر 
تاريخ�ي ابيان�ه را مرب�وط ب�ه توره�اي غيرمج�از دانس�ت. 
به دنبال انتشار تصاويري از اجراي يك آهنگ لس آنجلسي توسط يك 
زن خواننده در تور گردشگري شهر تاريخي ابیانه، وضعیت نابهنجار 
برخي از تورهاي گردشگري باز هم پررنگ شد. با اعالم تشكیل پرونده 
قضايي براي زن خواننده و ايجاد محدوديت براي تورهاي گردشگري 
شهر ابیانه، معاون گردشگري سازمان میراث فرهنگي نیز نسبت به 
انتشار آن كلیپ واكنش نش��ان داد. تیموري بیان داشت: موضوعي 
كه اخیراً در ارتباط با ابیانه در فضاي مجازي منتش��ر شد، ارتباطي 
با بوم گردي ها و دفاتر خدمات مسافرتي ندارد و واحدهاي مجوز دار 
تحت پوشش اين سازمان اجازه چنین رفتارهايي را نمي دهند كه در 
نهايت دس��تگاه قضايي به اين موضوع ورود كرد و موضوع در دست 
بررسي است. وي گفت: خانمي كه تصوير وي در ابیانه منتشر شده 

از طريق صفحه خود در فضاي مج��ازي تبلیغ مي كند و قباًل نیز در 
مكان هاي ديگر اين كار را انجام داده اس��ت و افراد در قالب تورهاي 
گردشگري و در چارچوب برنامه ريزي شركت هاي خدمات مسافرتي 
در آن مكان حضور نداشته اند. معاون گردشگري ادامه داد: واحدهاي 
مجوزدار تحت پوشش سازمان، خالف عرف، آداب و رسوم محلي و 
ملي كاري انجام نمي دهند چراكه خطوط قرمز و چارچوب كسب و 
كاري را كه انتخاب كرده اند، مي دانند. وي افزود: همچنین مي دانند 
اگر چنین كارهايي انجام دهند، قطعاً هم م��ا ورود پیدا مي كنیم و 
هم دستگاه هاي نظارتي سازمان ورود مي كنند. معاون گردشگري 
سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفت: فرايند 
كار و مقررات و آيین نامه ها قبل از اعطای مجوز به آنها توضیح داده 
مي شود و مي دانند اگر وارد مس��ائلي خارج از عرف و آداب و رسوم 
محلي و ملي ش��وند، با توجه به نوع و میزان سطح تخلف از تذكر تا 

تعلیق هاي يك ماه تا سه ماه و لغو مجوز مي توانند داشته باشند. 
وي خاطرنش��ان كرد: افرادي كه اقدام به چنین كارهايي مي كنند 
خارج از فضايي هس��تند كه از ما مجوز بگیرند و بر اساس رويه هاي 
قانوني فعالیت كنند. تیموري تصريح كرد: آنها افرادي هستند كه به 
طور عموم در قالب هايي مثل فضاي مجازي اين اتفاقات را به وجود 
مي آورند و فضاي مجازي در اختیارمان نیست اما متولي و دستگاه 

برخوردكننده در كشور نظارت و ورود پیدا مي كنند. 
به رغم توصیه س��ازمان میراث فرهنگي به اس��تفاده شهروندان از 
تورهاي مجاز براي س��فرهاي داخلي و خارجي، تبلیغات تورهاي 
غیرمجاز در شبكه هاي مجازي باعث شده تا فعالیت هاي غیرمجاز 

گردشگري از رونق قابل توجهي برخوردار باشد.

     رسانه

از سوي رئيس رسانه ملي صورت گرفت 

 تعريف وظايفي جديد براي شوراي تخصصي
مجريان و دفتر موسيقي و سرود

به دنبال انتقاد صريح مقام معظم رهبري از صداوس�يما، رئيس اين رس�انه در 
دستوري ويژه وظايف جديدي براي شوراي تخصصي مجريان و دفتر موسيقي 
و س�رود جهت نظارت دقيق تر در صيانت از زبان فارسي اصيل مشخص كرد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي رس��انه ملي، عبدالعلي علي عسكري در 
اين دستور به ابالغیه چند ماه پیش خود براي ارزيابي روزانه مجريان و برنامه هاي 
تلويزيوني از منظر رعايت زبان فارسي اشاره كرده و افزوده است: عالوه بر مركز نظارت 
و ارزيابي سازمان كه پیش از اين مقرر شده بود به صورت روزانه گزارشي از عملكرد 
مجريان در رعايت زبان فارس��ي تدوين و به مسئوالن ش��بكه ها ابالغ كند، شوراي 
تخصصي مجريان بايد بر مبناي اين گزارش نظام تش��ويقي و تنبیهي دقیقي براي 

مجريان در اين زمینه طراحي و به فوريت آن را اجرا كند. 
رئیس رسانه ملي با اشاره به سخنان رهبر انقالب و انتقاد از برخي شعرهايي كه در 
موسیقي پاياني بعضي سريال ها استفاده مي شود، خطاب به دفتر موسیقي و سرود 
دستور داد تا با تشكیل شوراي جديدي شعرهاي پیشنهادي در اين زمینه را عالوه بر 
بررسي معمول، يك بار ديگر با حساسیت و سختگیري بیشتر بررسي كند و آن را با 

اصول زبان و ادبیات فارسي اصیل تطبیق دهد. 
علي عسكري در اين دستور به دفتر موسیقي و سرود تأكید كرده است: به رغم اينكه 
پیش از اين اشعار ارائه شده براي تولید موسیقي پاياني مجموعه هاي تلويزيوني در 
آن دفتر بررسي مي شده است اما با توجه به بیانات اخیر رهبر انقالب ضروري است با 
بازمهندسي نظام بررسي اين اشعار، شوراي جديدي تشكیل دهید و با نظارتي ويژه 

شعر و ادب فارسي را پاس بداريد.

 تازه ترين اثر مرتضي سرهنگي
رونمايي مي شود

سيصدودومين مراس�م ش�ب خاطره با تقدير از سيدصالح 
موسوي از مدافعان خرمش�هر و رونمايي از كتاب »روشناي 
خاطره ه�ا« نوش�ته مرتض�ي س�رهنگي برپ�ا مي ش�ود. 
كتاب »روشناي خاطره ها« كه به كوش��ش مرتضي سرهنگي 
نوشته شده از س��وي انتشارات س��وره مهر با موضوع بازخواني 
40خاطره كوتاه جنگ به همراه يادداشت هاي نويسنده منتشر 

شده است. 
در اين مراسم ش��ب خاطره كه همزمان با س��الگرد آزادسازي 
خرمش��هر در حوزه هنري برپا مي ش��ود، عب��اس بحرالعلوم و 
س��یدصالح موس��وي از مدافعان خرمشهر در س��ال هاي دفاع 

مقدس خاطره گويي مي كنند. 
همچنین در تازه ترين مراس��م ش��ب خاطره از تابلويي حاوي 
تصوير سیدصالح موسوي و خرمشهر كه از سوي مركز هنرهاي 
تجسمي حوزه هنري تولید شده است رونمايي و به اين رزمنده 
سال هاي دش��وار خرمشهر در هشت س��ال دفاع مقدس براي 

تقدير اهدا مي شود. 
سیصدودومین مراس��م شب خاطره امروز س��اعت 18 در تاالر 
سوره حوزه هنری به نشانی خیابان سمیه نرسیده به پل حافظ 

برپا می شود.

    خبر 

 در ديدار مديران رسانه ملي 
در منزل رضا رويگري چه گذشت

مدي�ران ش�بكه هاي ي�ك و امي�د ب�ه هم�راه رئيس 
در  احم�ر  ه�الل  جمعي�ت  داوطلب�ان  س�ازمان 
من�زل رض�ا رويگ�ري، هنرمن�د متعه�د كش�ورمان 
ش�دند.  وي  ح�ال  جوي�اي  و  يافتن�د  حض�ور 
به گزارش »جوان« به نقل از پايگاه اطالع رساني سیما، در 
اين ديدار صمیمانه كه مسعود ده نمكي نیز حضور داشت، 
رضا رويگري، بازيگر سینما و تلويزيون، با يادآوري خاطره 
خواندن س��رود »ايران ايران« در دهه 50 بی��ان كرد: روز 
26دي خواستیم به اس��توديو برويم و قطعه »ايران ايران« 
را ضبط كنی��م، اما خیابان ها ش��لوغ بود و م��ردم در همه 
جاي ش��هر ش��یريني پخش مي كردند. آن روز به استوديو 
نرفتیم و در كنار مردم ش��ادي كرديم و ف��ردا براي ضبط 
رفتیم. وي افزود: استوديو صبا به ما اجازه داد اين سرود را 
در آنجا ضبط كنیم. بعد از پیدا كردن استوديو يك مشكل 
ديگر هم وجود داش��ت و آن حكومت نظامي بود، به همین 

دلیل ناچار شديم چند روزي را در استوديو بمانیم تا ضبط 
اين كار تمام ش��ود. وي ادامه داد: روزي كه از اين استوديو 
بیرون مي آمدم، افتخار كردم كه يك كار انقالبي پرخطر و 
ارزشمند انجام داده ام، هیچ گاه فكر نمي كردم سرود »ايران 
ايران« اينقدر ماندگار شود و همیشه يادآور روز هاي انقالب 
باش��د. بازيگر س��ريال»مختارنامه« درب��اره نقش خود در 
اين س��ريال هم بیان كرد: داوود میرباقري گفت يك نقش 
ايراني دارد كه مي خواهد من در آن نقش بازي كنم. يكي از 
عوامل در روز گريم به من گفت افراد زيادي براي اين نقش 
پیشنهاد شده و گريم داشته اند، اما كارگردان اصرار داشت 
شما اين نقش را بازي كنید. زين العابدين، مدير شبكه يك 
سیما هم ضمن آرزوي سالمتي براي رويگري گفت: سريال 
»مختارنامه« كاري اثرگذار و فراموش نشدني است، همچون 
س��رود »ايران ايران« كه با گذشت سال ها همچنان زنده و 

تاثیرگذار است.

فيلم تازه »تارانتينو« با تشويق ۶ دقيقه اي مخاطبان رونمايي شد
كوئنتي�ن تارانتين�و ۲۵س�ال پ�س از روزي ك�ه فيل�م 
»داس�تان عامه پس�ند« خ�ودش را در جش�نواره كن به 
نماي�ش درآورد، با فيل�م جدي�دش »روزي روزگاري در 
هاليوود« به اين جش�نواره بازگش�ت و در ش�ب نمايش 
فيلم�ش م�ورد تش�ويق تماش�اگران ق�رار گرف�ت. 
به گزارش مهر به نقل از هالیوود ريپورتر، ش��ايد بشود گفت 
جديدترين فیلم تارانتینو كه با بازي لئوناردو دي كاپريو، برد 
پیت و مارگو رابي س��اخته ش��ده فیلمي بوده كه بیش از هر 
فیلم ديگري در كاخ جشنواره كن با اقبال رو به رو شده است. 
نتیجه تماشاي اين فیلم كه اولین اكران جهاني اش را تجربه 
كرد، تشويق ايستاده تماشاگران به مدت شش دقیقه بود. پس 
از نمايش فیلم، تارانتینو گفت: اين فیلم را تقديم مي كنم به 
بازيگران فوق العاده ام، تهیه كنندگان و استوديويي كه به من 
كمك كردند تا اين فیلم را بس��ازم. ممنون براي اينكه چنین 
تماشاگران فوق العاده اي هستید. اين فیلم نهمین فیلم تارانتینو 
است؛ فیلمی كه در حال و هواي دهه 1960 و فضاي »بیتلي« 
ساخته شده است. در عین حال اين اولین فیلم دي كاپريو پس 
از چهار سال است. او پس از بازي در »بازگشته از گور« كه با آن 
برنده اسكار شد، در فیلم ديگري بازي نكرده بود. زاويه دوالن 
كارگردان نامدار نیز در میان تماشاگران حضور داشت و پیش 
از شروع فیلم روي فرش قرمز ديده شد. داكوتا فانینگ و آدرين 

برودي و میشل رودريگز نیز از جمله حاضران بودند. گروهي 
نیز پالكاردهايي در دست داشتند كه روي آن نوشته شده بود: 

زنده باد تارانتینو. 
تارانتینو و سوني پیكچرز كالسیكز از يك روز پیش از نمايش 
فیلم از همه خواستند كه داستان فیلم را لو ندهند. در كن نیز 
تیري فرمو همین درخواس��ت را از شركت كنندگان در كن به 
عمل آورد تا همه بتوانند فیلم را بدون هیچ پیش زمینه اي در ماه 
جوالي در سینماها ببینند. تارانتینو 25سال پیش براي نمايش 
»داستان عامه پسند« موفق به كسب نخل طالي كن شده بود. 
امسال آلخاندرو گونزالس ايناريتو كارگردان مكزيكي كه پنج 
بار جايزه اسكار دريافت كرده رياست گروه داوران بخش رقابت 

اصلي كن براي اهداي جايزه نخل طال را بر عهده دارد.

     


