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حاتمی کیا:خوشحالم پای روحانیون به سینما باز شده استفرهنگ و هنر

| اهميت اينكه اين نويسنده فارسى زبان ايرانى است يا افغانستانى يا تاجيكستانى در 
رده ه هاى دوم و سوم قرار دارد. مثل همين ايران كه نويسندگانى از قوميت هاى مختلف داريم 
ولى اصل مطلب نويسندگى است و ما به يك نويسنده اهوازى هيچ وقت نمى گوييم چرا كتابت 
را در تهران چاپ كرده اى. اين محدوديت هاى ذهنى بايد برداشته شود. به گزارش كائنات به 
نقل از ايلنا، مهدى كاوندى، نويسنده رمان «برغول» كه تجربه چاپ كتاب با ناشر افغانستانى 
را دارد، درباره چگونگى و چرايى چاپ كتابش در افغانستان گفت: تا حد زيادى چاپ كتابم با 
نشر تاك اتفاقى بود چون آقاى محمدحسين محمدى، مدير نشر تاك از طريقى با من آشنايى 
داشتند و لطف كردند كتاب را خواندند و پيشنهاد دادند توسط اين انتشارات داستان را منتشر 
كنيم و من هم اســتقبال كردم. حتى تيراژ كتاب ها در افغانستان مثل همين ايران است و 

چندان تفاوتى با كشور خودمان ندارد و از نظر ميزان استقبال و سرانه مطالعه هم وضعيت 
بسيار به ايران نزديك است. همان طور كه در ايران سرانه مطالعه پايين است در افغانستان 
هم با اين چالش مواجه هستيم.او درباره بحث چاپ كتاب در افغانستان و دور زدن سانسور 
نيز بيان كرد: من در اين مورد اطالع خاصى ندارم چون خودم افعانستان نرفته ام و در ايران 
هم تالشى براى چاپ كتابم نكرده ام كه به مشكل دريافت مجوز برخورد كرده باشم. از همان 
ابتدا تصميم گرفتم كتاب در افغانستان چاپ شود و همانجا هم منتشر شد براى همين نظرى 
در اين مورد ندارم كه آيا ديگران از اين طريق مميزى و سانسور را دور مى زنند يا خير.اين 
نويسنده سپس گريزى به ارتباط اهالى قلم، ناشران و توزيع كنندگان كتاب ايران و افغانستان 
زد و متذكر شد: نمى دانم چه زمانى به يك ارتباط قوى مى رسيم ولى بايد روى اين قضيه كار 

شود. خيلى از من مى پرسند چرا كتابت را در افغانستان منتشر كرده اى؟ درحالى كه واقعا چه 
تفاوتى دارد، ناشر من هم يك ناشر فارسى زبان است و ناشر ايرانى هم فارسى زبان است. براى 
همه اين مثال را مى زنم كه اگر در يك كشورهاى آلمانى زبان اتريش، سوييس و آلمان كتابى 
منتشر شود در دو كشور ديگر هم به راحتى در دسترس است و مثال نويسنده سوييسى در 
اتريش كتاب منتشر مى كند و اثرش همزمان در هر سه كشور آلمانى زبان خوانده مى شود و 
كسى هم از نويسنده سوييسى نمى پرسد كه چرا كتابت را در اتريش منتشر كرده اى، يا چرا 
من كتاب اتريشــى را خريدارى كرده ام. اصال اين بحث ها در اين سه كشور مطرح نيست و 
بايد در منطقه ما هم به اين نقطه برسيم و وقتى زبان يكى است عمال هيچ تفاوتى ندارد كه 

داستان كجا منتشر شده است.

همهمیپرسند
چراکتابترادر
افغانستانمنتشر
کردهای!

| محمد على علومى مى گويد اگر سرخپوست ها 
با هزار سال تمدن مى توانند رئاليسم جادويى خلق كنند 
چرا ما با چند هزار ســال تمدن نتوانيم صاحب سبك 
و ســياق خودمان در داستان نويسى باشيم. به گزارش 
كائنات به نقل از مهر، محمد على علومى نامى آشنا در 
حوزه ادبيات و پژوهش ادبى در ايران است به ويژه براى 
آن دســت از افرادى كه از ادبيات عامه و فرهنگ مردم 
را دوست داشــته و به دنبال پيوند آن با فضاى ادبيات 
داســتانى در ايران هســتند. علومى به تازگى و پس از 

ســال ها  كم پيدايى در عرصه تاليف كتابــى با عنوان 
«داستان اساطير» را از ســوى نشر آموت منتشر كرده 
است كه روايتى است تحليلى از داستان هزار و يكشب و 
ريشه هاى روايى آن و نيز نگاهى به برخى از افسانه هاى 
مشهور ايرانى. به بهانه انتشار اين كتاب به سراغ وى رفتيم 

وبا او همكالم شديم:
 جنــاب علومی، پیشــینه و بنیه ادبیات 
داستانی ما با اسطوره ها رابطه قابل توجهی دارد اما 
کمتر نویسنده ای در سال های گذشته بر ادبیات 

فارسی به این موضوع وارد شده است. شاید شما 
را بتوان در زمره معدود نویسندگانی دانست که به 
موضوع فرهنگ مردم در آثار خود توجه جدی 
داشته اید. چه چیزی در اسطوره ها و فرهنگ مردم 
وجود داشته که شما را اینچنین سال ها به خود 

اسیر کرده است؟
بگذاريد از اينجا شــروع كنم كه من اهل يك شــهر 
كوچك دور افتاده در حاشــيه كوير هســتم به نام بم. 
اين شهر را شــما به ارگ آن و ســابقه طوالنى اش در 

تاريخ اجتماعى و فرهنگى ايران مى شناسيد. وقتى به 
شــاهنامه رجوع مى كنيم و يا كارنامه اردشير بابكان به 
طرز قابل توجهى موضوع ايــن منطقه در قصه ها مورد 
توجه قرار گرفته است. در كنار آن و بر اساس كشفيات 
باستان شناسى، منطقه بم قدمت تاريخى قبل از حضور 
مادها در ايران و پيش از مهاجرت آريايى ها به ايران دارد؛ 
يعنى چيزى حدود پنج هزار سال. اسم بم هم به بهمن 
پسر اسفنديار بر مى گردد كه با فرامرز پسر رستم به جنگ 
مى پردازد و ارگ بم نيز حاصل اين دوران است.در دوره 
كودكى من روابط اجتماعى و فرهنگى شفاهى ميان مردم  
بسيار رايج بود. فرهنگ شفاهى در اين منطقه سابقه هزار 
ساله اى دارد كه از طريق قصه ها و افسانه ها و فرهنگ رايج 
ميان مردم نسل در نسل منتقل شده و در آن زمان هم 
به دوره خردسالى ما رسيده بود. از سوى ديگر آن دوران 
زمانى بود كه فرهنگ جديد و مدرن تازه حلول يافته در 
ايران در حال وارد شدن به زندگى ما در بم نيز بود. من 
در دوره اى رشــد كردم كه اين دو دنيا و شيوه زيستى 
داشتند به هم نزديك مى شدند و همين مساله اهميت 
روايت هاى داستانى شفاهى مردم را بيشتر كرده بود. در 
دوره كودكى من باورهاى باستانى بر جاى مانده از دوران 
ساسانى ميان مردم بسيار رايج بود. مثال در دمدمه هاى 
صبح كه باد مى وزيد و در كوچه پس كوچه هاى باريك 
و البه الى شاخه درختان صداى وهم انگيزى ايجاد مى 
كرد مى گفتند اين صداى يك شاهدخت ساسانى است 
كه شوهرش را كشته اند و او دنبال شوهرش است و ناله 
مى كند. من با اين باورها بزرگ شدم و اين نوع از باورها 

در من رسوخ كرد.
 تا جایی که حتی در جوانی هم رهایتان نكرد 

و زندگی شما را به شكلی رقم زد؟
من در جوانى بــه تهران آمدم و در دانشــگاه تهران 
دانشجوى رشته علوم سياسى شــدم. البته خيلى زود 
فهميدم كه اين رشته به درد من نمى خورد اما به ناچار 
ادامه اش دادم. با اين همه در آن ســالها به خاطر عالقه 
 شخصى ام و بدون آمادگى به دنبال گردآورى قصه هاى 
مردم مى رفتم. اين قصه ها پس از گردآورى در ماهنامه اى 
به اسم ادبستان كه وابسته به موسسه اطالعات بود منتشر 
مى شد. سردبيرش آقاى سيد احمد سام بودند و يكى دو 
سالى هم بيشتر منتشر نشد.يك روز در اين نشريه تلفن 
زنگ زد و صدايى پشت تلفن گفت من سيد ابوالقاسم 
انجوى شيرازى هستم. كارهايت را خواندم و بيا پيشم 

كه شيوه علمى كارت را يادت دهم.
همان انجوی معروف؟

بله. ايشــان به پدر فرهنگ مردم معروف بود و برنامه 
پرطرفدار راديويى با اين اسم در اواسط دهه پنجاه داشت.  

 آن زمان ایشان کجا مشغول به کار بودند؟
خانه نشــين بود ولى به موضوع فرهنگ مردم عالقه 
نشان مى داد. من خدمت ايشــان رفتم و پس از مدتى 
آخرين مصاحبه مطبوعاتى با ايشــان را انجام دادم كه 

انتشارش در ادبستان مصادف شد با درگذشت ايشان.  
ایشان به شما چه چیزی را یاد می دادند؟

من در سال پايانى عمر ايشان به خدمتشان مى رسيدم 
و شيوه هاى گردآورى قصه هاى مردم را كه هم سهل است 
و هم دشوار مى آموختم از ايشان آموختم؛ اينكه چطور 
قصه اصيل و سره را از ناسره تشخيص بدهيم. اينكه چه 
چيزى صحيح است و چه چيزى ساختگى. اينكه تنوع 

روايت داشته باشيم و مسائلى از اين دست.
 شما تا قبل از این چطور قصه ها را گردآوری 

می کردید؟
به طور عمده ســراغ مردم مى رفتم و قصه هاى مردم 
را گوش مى دادم. استاد انجوى به من ياد داد كه چطور 
قصه اصيل را بتوانم شناســايى كنم و روايت هاى اصيل 
مردم را چطور كشف كنم. تا قبل از آن من از اين شيوه ها 
اطالعى نداشتم. بسيارى از مردم هم در بيانشان قصه ها 
را با روايت هاى شــخصى خودشــان از زندگى اشتباه 
مى گرفتند.   اما وقتى من كار انتشار قصه ها را در ادبستان 
شروع كردم رفته رفته از شهرهاى مختلف كشور براى من 
قصه هاى جالبى ارسال  شد كه تا يكسالى به اين نشريه 

رونق مى داد.
 آنچه در بخش دوم کتاب تازه تان؛ «قصه 

اساطیر» آمده حاصل همین کارهاست؟
آنچه در كتاب مى خوانيد همه آنچه من گردآورى كردم 

نيست و بخشى از آن است.
 آقای علومی این همه عمر گذاشتن شما و 
امثال شــما برای گردآوری این داســتان های 
اساطیری به نظرتان برای جامعه اثر قابل توجه و 

ملموس فرهنگی داشته است؟  
مساله اين است كه هرچه جامعه اى كه در آن زندگى 
مى كنم بحران زده تر باشد جامعه بيشتر به سمت تخيل 
و اســتفاده از آن در زندگى خودش سوق پيدا مى كند. 
من در كودكى و جوانى زندگى شادى نداشتم و مى دانم 
خيلى هاى ديگر هم شــبيه من بوده اند. وقتى مردم با 
شنيدن اين حكايت ها به خاطرات و ذهن خود مراجعه 
كنند و قصه ها را به ياد بياورند و دنياى رنگين تخيالت 
را، مى توانند دنياى زيســتى تازه اى براى خود دست و 

پا كنند.
 جناب علومی از رهگذر سالهای از عمر شما 
که به گردآوری افسانه های کهن گذشته است، 
بفرمایید که شاکله داستان های اساطیری ایران از 

چه تشكیل شده است؟
فالت ايران در مركز تقاطع تمدن هاى كهن قرار گرفته 
است. از يك طرف با هند و چين مرتبط بوده است و از 
شمال با آسياى ميانه و از جنوب با شمال آفريقا و از غرب 
با آسياى صغير و يونان و در نتيجه از كهن ترين روزگار تا 
كنون ارتباط  قابل توجهى با اقوام متمدن همسايه خود 
برقرار كرده اســت. قصه هاى ايرانى از اين رهگذر چند 
منبع قدرتمند اســطوره اى براى خود پيدا كرده است. 
قبل از ورود آريايى ها به ايران تمدن هاى باستانى ايران 
از قدرت قابل توجهى برخوردار بوده  اســت مثل شوش 
و عيالم و كاس ها. بعــد از ورود و مهاجرت آريايى ها به 
ايران، آنها با اقوام اين تمدن روبرو مى شوند و از آنها خط 
ياد مى گيرند. اين بخشى از شاكله باستانى افسانه هاى ما 
را شكل مى دهد. اما از سوى ديگر اقوام بومى ايران تحت 
تاثير اسطوره ها و داســتان هاى تمدن بابِل هم بوده اند. 
مردم منطقه بين النهرين زودتر از ساير بخش هاى زمين 
وارد بحث زندگى شــهرى و انقالب كشــاورزى شدند، 
علوم طبيعى و رياضى ميان آنها شكل گرفت و در پى آن 
اسطوره ها را براى توضيح و تبيين جهان به كار گرفتند. 
جالب اينكه هرچه تمدن هايشان قوى تر و مستحكمتر 
مى بود، خداى خدايان آنها و اسطوره هايشان نيز قوى تر 
تصور مى شد. اين باورها هم بخش ديگرى از شاكله هاى 
تاثيرگذار و ســازنده اســطوره هاى ايرانى را شكل داد. 
قصه هاى ايرانى اما از اســاطير مشترك ايران و هند نيز 
براى ساختار گرفتن بهره بســيارى برده اند و پس از آن 
اسطوره هاى مصرى هم منبع مهمى براى شكل دهى به 

اسطوره هاى ايرانى بوده اند.   

قه  یت خیلــی عال ا هد
داشــت کــه قصه ها و 
فرهنــگ مردم ســر 
و ســامانی پیــدا کند. 
ساعدی هم در ابعادی به 
این مساله پرداخت و یا 
بعدتر منیرو روانی پور و محمد شریفی و یوسف 
علیخانی و محمد محمــد علی و جواد مجابی. 
ولی عده ای که کم هم نیستند گزارش نویسی 
مردم شناسانه را با قصه نویسی اشتباه گرفتند

محمدعلی علومی:

اهالی فرهنگ هنوز باید کار ِگل کنند

| ابراهيم حاتمى كيا گفت:خوشحالم كه مى بينم پاى روحانيون نيز به سينماها باز شده است. يادم است كه در 
زمان جنگ فيلمى ساخته شد با عنوان «پرواز در شب» به كارگردانى مرحوم مالقلى پور كه در آن زمان شاهد حضور 

روحانيون در سينماها بوديم و آن زمان آرزو كردم كه اين فضا براى فيلمهاى خودم به وجود بيايد.
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| بدهى جهانى به عنوان تهديدى براى 
حقوق بازنشســتگان ، عنوان موضوعى است 
كه در برنامه اين هفته « شكاف اقتصادى » 
(Economic Divide) در شــبكه پرس تى 

وى مورد بحث و بررسى قرار خواهد گرفت .
به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى 
شبكه پرس تى وى ، برنامه « شكاف اقتصادى 
» (Economic Divide)  بــه تهيه كنندگى 
كاوه تقوايى ضمن اشاره به گزارش موسسه 
مالى بين المللــى (IIF) پيرامون افزايش 16 
تريليون دالرى حجم بدهى جهانى در سال 
2017 نسبت به 2016 و رسيدن آن به 333 
تريليون دالر ، به بررســى ســهم نهاد هاى 
مختلف از اين بدهى مى پردازد و نشــان مى 
دهد كه بيشترين حجم اين بدهى ، متعلق به 
شركت هاى غيرمالى ، دولت ها و موسسات 

مالى است .
 Economic) « برنامه « شكاف اقتصادى
Divide) در ادامه به بحث در مورد سهم سه 
كشور آمريكا ، ژاپن و چين از اقتصاد جهانى 
و بدهى ها پرداخته و اشــاره مى كند كه از 
ميان 15 كشورى كه بيشترين بدهى را دارند 
، هفت كشور اروپايى هستند و اگر از روسيه 
چشم پوشــى كنيم ، در مجموع حدود 26 
درصد از مجموع بدهى هاى جهانى متعلق به 

كشورهاى اروپايى است .
اين قسمت از برنامه « شــكاف اقتصادى 
» (Economic Divide) همچنيــن به طور 
ويژه به اروپا و مساله بازنشستگى مى پردازد 
. « كمبود پــول بريتانيا بــراى پرداخت به 
بازنشستگان » ، « افزايش عمر بازنشستگان 
نسبت به پيش بينى هاى اوليه و افزايش اميد 
به زندگى در آنها بين 8 تا 11 ســال » ، «د 

تغييرات اقتصادى بزرگ و سرنوشت بريتانيا 
پس از خروج از اتحاديه اروپا »  و « كسرى 78 
تريليون دالرى 20 كشــور بزرگ و ثروتمند 
دنيا براى پرداخت هاى بازنشستگى و چالش 
هاى ناشى از آن براى كار فرمايان ، كارگران 
و سياست گذاران » از جمله محورهايى است 
كه در اين خصوص مــورد بحث و تبادل نظر 

قرار مى گيرد .
ركود اقتصادى باعث ايجاد شكاف اقتصادى 
شمال وجنوب اتحاديه اروپا شده است.ركود 
و رشدمنفى باعث افزايش بيكارى در كشورها 
شده اســت.نه كشور از 17 كشــور اتحاديه 
اروپا در ركود بســر ميبرند و فرانســه جديد 
كشوريست كه بهاين ليست اضافه شده است.
فرانسه دومين اقتصاد منطقه يورو مى باشد. 
مجمع جهانى اقتصاد در جديدترين گزارش  
هشــدار داد نابرابرى در آمريــكا به معضل 
بزرگى براى اين كشور و اقتصاد جهان تبديل 

مى شود.
بر اساس اين گزارش، اقتصاددانان به شدت 
نگران نابرابرى در آمريكا هستند و معتقدند 
كه اين مسأله نه تنها به مردم فقير اين كشور 
لطمه زيادى وارد مى كند بلكه ظرفيت رشد 

اقتصادى را به شدت كاهش خواهد داد.
ســه محقق در بانك فدرال رزرو آمريكا در 
شيكاگو درباره تأثيرات توزيع نابرابر ثروت و 
ماندگارى آن  در ركود بزرگ 2007 تا 2009 

بررسى كردند. 
ژن آمرومين، ماريا كريستينا و كارل شورزه 
در بانــك فــدرال رزرو شــيكاگو اعــالم 
كردند:«زمانى كه ميــزان توليد و مصرف به 
صورت قابل توجهى كم شــده و روند بهبود 
رو به كاهش  اســت اين بسيار مهم است كه 

بپرسيم  آيا افزايش شكاف بين افراد ثروتمند 
و فقير تأثير مستقيمى در اثرات اقتصاد كالن 
كشــور دارد و يا به صورت دقيق تر در ركود 
بزرگ سالهاى 2007-2009 تأثيرى داشته 
اســت ».نابرابرى در آمريكا طى ســال هاى 
گذشــته به شــدت وضعيت بدى پيدا كرده 
و محققان تحت فشــار هســتند تا اطالعات 
شــكاف بين افراد فقير و ثروتمند يك درصد 
را اعالم كنند. در اين ميــان اكثر تحقيقاتى 
كــه در اين زمينه بــه عمل آمده از ســوى 
اقتصاددانان به نــام توماس تيكه تى ، آمانوئل 
سائز و گارويل شوزمن بوده است.اين محققان 
دريافته اند كه ســهم درآمدى يك درصد از 
افراد ثروتمنــد آمريــكا از 15 درصد به 22 
درصد افزايش يافته اســت همچنين ســهم 
يك دهم درصد ثروتمندان از 6 به 11 درصد 
رشد كرده  و همچنين سهم يك صدم درصد 
ثروتمندان از 2,5 به 5 درصد رســيده است.
مفهوم آن اين  اســت كه روى هم رفته رشد 
اقتصادى قوى تــر در طبقات بــاال مى تواند 
عامل اساســى براى تضعيف و آسيب پذيرى 
براى مصرف كنندگان با درآمدهاى پايين تر 
باشد. اين اقتصاددانان همچنين نوشتند؛ اين 
مدل اقتصادى همچنيــن تأكيد مى كند كه 
متعاقب اين نابرابرى دسترســى به اعتبارات 
مالى و نقدينگى هم بين افراد ثروتمند و فقرا 
بسيار نابرابر مى شود و همين عامل مى تواند 
زمانى كه رشد اقتصادى مســير نزولى دارد 
نوســان مصرف را بيشــتر كند.رابطه ميان 
چين و آمريكا نيز از ديگــر موضوعات مورد 
بحث در برنامه اين هفته « شكاف اقتصادى 
» (Economic Divide)  اســت . اين بخش 
به بررســى گزارش صندوق بين المللى پول 

مى پردازد . طبق اعالم اين صندوق ، افزايش 
تنش تجارى ميان اين دو كشور ، رشد اقتصاد 
جهانى را تحت تاثير قــرار خواهد داد و آن را 
تضعيف خواهد كرد . « كاهش نسبت بدهى 
به توليد ناخالص داخلى كشــورهاى داراى 
اقتصاد برتر تا سال 2023»  و « افزايش نسبت 
بدهى به توليد ناخالص داخلى آمريكا تا سال 
2023 » از جمله محورهاى مورد گفت و گو 
در اين زمينه است .ريچارد واگ ، از شركاى 
مديريت گروه سرمايه گذارى گابريل و لورى 
ليچمن ، پروفســور علوم اقتصادى دانشگاه 
دوك كارشناســان برنامه اين هفته « شكاف 
اقتصادى » (Economic Divide) هستند و 

كاوه تقوايى (مجــرى) ، على اره چى ، مهدى 
عــرب و امير طالبى (نويســندگان ) ، ماريام 
باباخانيانس (دســتيار تهيــه) ، اميد عبدا... 
زاده و رامين دزيانيان (گرافيســت) ، مجتبى 
مقامى (كارگردان هنــرى و تدوينگر) و على 
رشيد (هماهنگى) از جمله عوامل تهيه آن به 
شــمار مى روند .برنامه « شكاف اقتصادى » 
(Economic Divide) ساعت 01:00 بامداد 
جمعه 28 ارديبهشت به وقت تهران از شبكه 
پرس تى وى پخش مى شود . تكرار اين برنامه 
شنبه ساعت 00:03 بامداد ، يكشنبه ساعت 
08:00 و 19:00 و دوشــنبه ساعت 11:00 

پخش خواهد شد .

»آزادیبیاندرشبکههایاجتماعی«بهروایت
شبکهپرستیوی

| برنامه Doubling Down از توليدات جديد شبكه پرس تى وى، در برنامه 
اين هفته خود به بحث پيرامون آزادى بيان در شبكه هاى اجتماعى مى پردازد.به 
گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى شــبكه پرس تى وى ، اين برنامه با اجراى 
هنرى بونسو، ضمن اشاره به تظاهرات اخير مردم در لندن در اعتراض به محدوديت 
هاى موجود در شبكه هاى اجتماعى به بررسى هجمه هاى صورت گرفته عليه آزادى 
بيان در رســانه هاى اجتماعى مى پردازد.اين برنامه در ادامه با اشاره به اين مساله 
كه راهپيمايى اخير لندن به دنبال مسدود شدن حساب توييترى تامى رابينسون، 
رئيس پيشين سازمان افراطى «ليگ دفاع انگليس» (EDL) در پى انتشار توييتى 
ضداسالمى به راه افتاده است، نشان مى دهد كه هيچ يك از رسانه هاى اصلى همچون 
اسكاى، بى بى ســى و آى تى ان، اين اعتراضات را پوشــش نداده و تنها به صورت 
مختصر و كوتاه در روزنامه هاى ايونينگ اســتاندارد و گاردين به آن پرداخته شده 
است. در اين قسمت از برنامه Doubling Down مباحثى همچون «اهميت برپايى 
اين تظاهرات»، «علت عدم پوشش و ناديده گرفتن اين تظاهرات توسط رسانه هاى 
اصلى» و «نتايج و دســتاوردهاى حاصل از اين تظاهرات براى مردم» با حضور سه 
كارشناس مورد بحث و تبادل نظر قرار مى گيرد. همچنين نظرات مرتبط حاضران 
در استوديو، كارشناسان و كاربران شبكه هاى اجتماعى نيز مرور خواهد شد. از ديگر 
بخش هاى اين برنامه مى توان به پخش پيغام هاى صوتى تلفنى مخاطبان و برقرارى 

ارتباط زنده از طريق ارتباط تصويرى با كارشناس مهمان اشاره كرد.

»خجالتنکش«درسینماآیفیلم
| سينما آى  فيلِم اين هفته به معرفى فيلم سينمايى « خجالت نكش 

» مى  پردازد .
به  گزارش كائنات و به نقل از روابط  عمومى شــبكه آى  فيلم ، اســماعيل 
باستانى ، مجرى برنامه سينما آى  فيلم هر هفته به سراغ عوامل يكى از فيلم 

 هاى در حال اكران مى  رود و به معرفى فيلم مى  پردازد .
بر اساس اين گزارش ، فيلم سينمايى « خجالت نكش » به كارگردانى رضا 

مقصودى سوژه اين هفته سينما آى  فيلم شده است .
اين فيلم سينمايى در سال 1396 ساخته شده و از دوازدهم ارديبهشت در 
سينماهاى سراسر كشور به  نمايش گذاشته شده است . داستان فيلم سينمايى 

خجالت نكش از اين قرار است:
اين فيلم داستان زندگى زن و شوهرى را روايت مى كند كه با داشتن عروس ، 
داماد و نوه ، در سن ميانسالى بچه  دار مى  شوند . اين اتفاق آن هم در روستايى 

كوچك كه هيچ چيز از ديد اهالى پنهان نمى  ماند .
« احمد مهرانفر » ، « شبنم مقدمى » ، « ليندا كيانى » ،« شهره لرستانى 
» ، « الناز حبيبى » ، « على صالحى » و « ســام درخشــانى  » بازيگران اين 

فيلم طنز هستند .
سينما آى  فيلم به تهيه  كنندگى وحيد رونقى و محمد تنكابنى ، چهارشنبه  
شب  ها ساعت 22:30 از شبكه آى  فيلم پخش مى  شود و باز پخش آن نيز در 

ساعت 06:30 امروز پنجشنبه خواهد بود .

آیفیلممیزبانکامبوزیاپرتویبا»بازی
بزرگان«میشود

| برنامه هفتگى « كافه فيلم » اين از نمايش فيلم سينمايى « بازى بزرگان 
» ميزبان كامبوزيا پرتوى مى شود . به گزارش كائنات و به نقل از روابط  عمومى شبكه 
آى  فيلم ، اكبر نبوى مجرى « كافه  فيلم » هر پنجشنبه ساعت 22:30، پس از پخش 
يك فيلم سينمايى ، با كارگردان آن اثر گپ  وگفت مى  كند .بر اساس اين گزارش ، 
« كافه  فيلم » در ايام ماه مبارك رمضان روى آنتن نمى  رود . فيلم اين هفته « بازى 
بزرگان » محصول سال 1369 است و رزگار محمد امين ، رژان عمرى ، شادى قاضى 
پور ، پورى فاطمه و يونس آتشك بازيگران آن بوده  اند .كامبوزيا پرتوى داستان اين 
فيلم سينمايى را اين گونه نگاشته است : در پى تهاجم ارتش عراق و اشغال يكى از 
شهرهاى كوچك مناطق مرزى غرب كشور ، عده زيادى از اهالى شهر كشته مى شوند 
و زنده  ها با شتاب و در زير بمباران ، شهر را ترك مى  كنند . تنها تعداد كمى از جوانان 
براى مقاومت در شهر باقى مى  مانند . هنگام تخليه شهر ، مريم دخترك هفت هشت 
ساله ، در اثر ضربه  اى بيهوش مى  شود و هنگامى كه به هوش مى  آيد ، شهر توسط 
ارتش عراق اشغال شده است ... .فيلم سينمايى « بازى بزرگان » امروز پنجشنبه 27 
ارديبهشت ساعت 21:00 پخش مى شود و پس از آن برنامه سينمايى « كافه فيلم » 
به تهيه  كنندگى سعيد بشيرى روانه آنتن مى  شود .برنامه Doubling Down امروز 
پنجشنبه 27 ارديبهشت ساعت 23:30 به وقت تهران به مدت 25 دقيقه از شبكه 
پرس تى وى پخش مى شود. تكرار اين برنامه نيز جمعه ساعت 05:00 و 17:00 و 

شنبه ساعت 11:00 پخش خواهد شد.

میز خبر

نگاهیبهمساله»بدهیجهانیوتاثیرآنبربازنشستگان«درشبکهپرستیوی
مروریبرمساله»توحید«درشبکهپرس

تیویدرآستانهماهمبارکرمضان
| مستند « كشف اســالم : توحيد در 
 Discovering Islam: Tawhid in) « پرستش
Worship) همزمان با آغاز ماه مبارك رمضان از 

شبكه پرس تى وى پخش مى شود .
به گزارش كائنــات و به نقل از روابط عمومى 
شبكه پرس تى وى ، مســتند « كشف اسالم : 
 Discovering Islam:) « توحيد در پرســتش
Tawhid in Worship)از اپيزودهــاى مجموعه « كشــف اســالم » به 
كارگردانى حميد خيرالدين و تهيــه كنندگى مجيد خبازان و محصول 

سال 2014 است .
 Discovering Islam:) « مستند « كشف اسالم : توحيد در پرستش
Tawhid in Worship)به بررســى مباحث و مسايلى مانند « توحيد در 
پرستش » ،« داليل پرســتش خدا » و « مقوله بت پرستى و انواع آن » 
مى پردازد و به ســواالتى همچون « آيا خدا به پرستش ما احتياج دارد 

» پاسخ مى دهد .
 Discovering Islam:) « مستند « كشف اسالم : توحيد در پرستش
Tawhid in Worship)بر اين نكته تاكيد مى كند كه پرستش تنها در نماز 
و نيايش روزانه خالصه نمى شود بلكه تبلور واقعى آن در كارهاى نيك و 
مهروزى به همنوعان نمود پيدا مى كند .مباحث ياد شده در اين برنامه 
با حضور كارشناســان و صاحبنظران حوزه مربوطه كه از انديشمندان 

مسلمان هستند، مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد.

رسانه


