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استاد  فاطمی نیا،  سیدعبدا…  پیکر  تشییع  مــراســم 
اخــالق و مفسر نهج البالغه و صحیفه سجادیه، صبح 

ارادتــمــنــدان  بــا حضور خیل عظیم عاشقان و  ــروز  دیـ
ایشان و جمعی از مسؤوالن کشوری برگزار شد.

این مراسم از ساعت ۹ صبح در مسجد دانشگاه تهران با 
تالوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد سپس با ورود پیکر به 
صحن مسجد مراسم حال و هوای دیگری به خود گرفت. 
که قریب ۳۵  پس از آن موذنی، پیرغالم اهل بیت)ع( 
سال در مجالس استاد فاطمی نیا روضه خوانی داشت، 
بــه مرثیه خوانی پــرداخــت و ابیاتی نیز بــه زبــان آذری 
خواند. پس از او، ایمان شمسایی، مدیرکل مطبوعات 
داخلی  وزارت  ارشاد، زیارت عاشورا خواند و نماز میت بر 
پیکر استاد فاطمی نیا به امامت حجت االسالم صدیقی 

امام جمعه موقت تهران برگزار شد.
در ادامـــه، پیکر ایــن اســتــاد اخــالق روی دســت مــردم 
قــدرشــنــاس تــهــران حاضر در مــراســم از مسجد خــارج 
گرفت تا وارد  کامیون پیش بینی شده قــرار  شد و روی 
سیل جمعیت حاضر در فضای دانشگاه تهران شود. 
در این هنگام رضا هاللی و ابراهیم رحیمی، مداحان 
تا  کردند  اهل بیت)ع( روضــه خواندند و مرثیه خوانی 

مــردم تهران با پیکر یکی از اســتــادان برجسته اخالق 
تهران وداع کنند. پیکر استاد فاطمی نیا با حضور خیل 
جمعیت حاضر در مراسم از دانشگاه تهران تا میدان 
فلسطین تشییع شد و در مسیر مردم با سینه زنی و ذکر 
»یا حسین« او را بدرقه کردند.  فرزند استاد فاطمی نیا 
به نقل از وی گفته بود بارها از پدر می خواستیم روضه 
شش ماهه کربال را بخوانند و هربار سرباز می زدند، یک 
گر روی  بار که علت را از ایشان جویا شدم، گفتند: من ا
روضــه حضرت علی اصغر )ع( متمرکز شــوم، می میرم. 
در مراسم تشییع به جهت ایــن ارادت، رضــا هاللی و 
)ع( خواندند  ابراهیم رحیمی، روضه حضرت علی اصغر
و مرثیه خوانی کردند تا مردم هم اشک بریزند و سینه زنی 
کنند.  پیکر استاد فاطمی نیا بالفاصله از تهران راهی قم 
شد و   از ساعت ۱۷ مراسم تشییع در این شهر با حضور 
مردم برگزار و در حرم حضرت فاطمه معصومه)س( به 

ک سپرده شد. خا

زیاده خواهی دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا در اسکاتلند، 
دستمایه تولید مجموعه ای درام و سیاسی به نــام »تــو تــرامــپ زده 
کرک جونز  شــده ای« می شود. این محصول مستقل اسکاتلندی را 
جونز،   البته  می کند.  کــارگــردانــی  خــودش  از  فیلمنامه ای  بــراســاس 
که چند  فیلمنامه اصیل خــود را با نگاهی به اتفاقاتی نوشته اســت 
دهه قبل در اسکاتلند رخ داد و جنجال بسیار زیادی به پا کرد. ترامپ 
که در دهه ۹0 میالدی به عنوان یک مولتی میلیاردر شناخته شده 
بود و دستی هم در دنیای نمایش داشــت، به دنبال جاه طلبی های 
ــادی از زمین های  اقــتــصــادی و مــالــی اش دســت بــه خــریــد مــقــدار زیـ
سرسبز اسکاتلند زد. این مزرعه ها که مردم عادی در آن به کشت وکار 
کنانش گرفته شد تا در  و دامپروری مشغول بودند، با تزویر و زور از سا
آنجا زمین گلف ساخته و احداث شود. بااین حال، بعد از آن که ترامپ 
در این زمین ها مستقر شد به جای زمین بازی گلف، 
در آنجا مجتمع های تجاری و مگامال های بزرگ 
تاسیس شد. منطقه ای که ترامپ روی آن دست 
و  بازمانده  بخش های  آخرین  تقریبا  گذاشت 
دست نخورده ای بود که در اسکاتلند وجود 
داشت. اقدام ترامپ با اعتراضات و تظاهرات 
ــود و مخالفت و مقاومت  زیـــادی هــمــراه ب
عمومی اهالی منطقه را به همراه داشت. به 
گزارش جام جم، جونز در شرایطی مجموعه 
جنجالی اش را جلوی دوربین می برد که ترامپ 
که یک رئیس جمهور  نه یک مولتی میلیاردر 
برکنارشده اســت. بــرای همین این فیلمساز 

می گوید درام سیاسی اش حال وهوای متفاوت و غیرمتعارفی خواهد 
داشت. همه اینها در شرایطی است که ترامپ خود را آماده بازگشت به 
کاخ سفید می کند. خرید زمین های سرسبز اسکاتلندی توسط ترامپ 
در آن دوران، دستمایه ساخت مستندی جنجالی به نام تو ترامپ زده 
شده ای در سال 200۱ شد. این مستند که بیننده بسیار زیادی داشت 
و با تحسین منتقدان روبــه رو شد، اعتراض ترامپ را برانگیخت. او در 
که  کرد  کارگردان مستند را آدمی معرفی   ، کستر گفت وگویی آنتونی با
استعدادش در حد صفر است و ساخته اش هیچ ارزشی ندارد. منتقدان 
با اشاره به اظهارات ترامپ گفتند مشخص است فیلم توانسته تاثیر 
زیادی روی مخاطبانش بگذارد که صدای اعتراض ترامپ را بلند کرده 
کستر قصد ساخت قسمت  است. البته ترامپ زمانی که متوجه شد با

دوم مستندش را دارد، با او تماس گرفت 
و درخواست کرد گفت وگویی هم 

با او در این مستند ترتیب داده 
شــود. ایــن درخــواســت از سوی 

کــارگــردان مستند رد شــد. مایکل 
مور، مستندساز معترض آمریکایی 
کستر به عنوان یکی از  از مستند با
بهترین مستندهای تاریخ سینما 
یاد کرده است. برای مینی سریال 

ــی جــــونــــز هــم  ــتـ ــمـ ــسـ ــارقـ ــهـ چـ
در  باالیی  موفقیت  پیش بینی 
کستر می شود./  حد مستند با

اسکرین اینترنشنال

تشییع باشکوه استاد اخالق محبوب

اسکاتلند علیه ترامپ
»تو ترامپ زده شده ای« خشم رئیس جمهور سابق آمریکا را برانگیخت

خبر روز

سالم فرمانده
ود »ســـالم فــرمــانــده« را در  دانـــش آمـــوزان مــشــهــدی، ســـر
ــورت دسته جمعی اجــرا  ــه ص مــیــدان شــهــدای ایـــن شــهــر ب

سیدحسین میرپور کردند. 

قابهنر هفتم

 چرا خیام 

جهانی شده است؟
بسیاری  بــرای  شاید 
ــؤال  ــن سـ ــ از شــمــا ای
ــده بــاشــد  مـــطـــرح شــ
کــــه چـــــرا شـــعـــرهـــای 
خیام  مانند  شاعری 
نـــیـــشـــابـــوری تـــا ایــن 
حد در سطح جهان 
مــطــرح شـــده اســـت؟ 

چــرا یک انگلیسی مرفه مانند فیتز جرالد با 
خواندن رباعی های شاعری که قرن ها پیش 
در نیشابور می زیسته و در زمانه خود و حتی 
ســال هــا بعد بــه عــنــوان ریــاضــیــدان و منجم 
؛ چنان منقلب  مشهور بــوده اســت، نه شاعر
که همه زندگی خــود را بر سر ترجمه و  شــده 

انتشار رباعی های خیام گذاشته است؟
ایـــن ســـؤال الــبــتــه جـــواب روشــنــی هــم دارد 
ــروز مــا هم  کــه شــایــد تــأمــل در آن بــه درد امــ
بــخــورد. خــیــام همه هنر شــاعــری خــود را در 
تعداد  همین  بــا  و  گذاشته  ربــاعــی  چندصد 
انــدک، مرزهای جهان ادبیات را درنوردیده 
است. البته رباعی های او از نظر شیوه بیان و 
صنایع ادبی هم غنی است اما مهم تر از آن، 
رباعی هایش  در  خیام  که  اســت  حرف هایی 
زده اســــت. حــرف هــای خیام آنچنان بــزرگ، 
مؤثر و فرامرزی و جهانی بوده که انسان هایی 
در قرن ها بعد را هم به خود جذب کرده است.

گر اسطوره، داستان، فلسفه، عشق و عرفان  ا
و  احساسات  بــروز  از  مختلفی  جلوه های  را 
تفکرات انسانی بدانیم، سهم شاعران بزرگ 
ادبیات ما از هرکدام از این جلوه ها، مشخص 
که خیام از آن  اســت و فلسفه سهمی اســت 
که  میان بــرده و شعرهای فلسفی او )چنان 
ــا چنین اســـت( حــرف هــای ازلــی  فلسفه ذاتـ
ــای تاریخی را  ابــدی انسان های همه دوره ه

بیان کرده .
پرسش درباره ماهیت وجودی انسان، این که 
از کجا آمده است و به کجا خواهد رفت و میزان 
کنشگری سوژه انسانی در زندگی این جهانی، 
ذهن بسیاری از متفکران را در همه دوره های 
کــرده و خیام هم در  تاریخی به خــود جــذب 
سخت،  پرسش هایی  بیان  به  حــوزه  همین 

جدی و اندیشه سوز پرداخته است.
این کوزه چو من عاشق زاری بوده است

در بند سر زلف نگاری بوده است
این دسته که در گردن او می بینی

دستی است که در گردن یاری بوده است
همین و تمام. در چهار بیت حرفی زده است 
کـــه هــمــیــشــه انــســان هــا را تــحــت تــأثــیــر قـــرار 
البته دارد،  کــه  مــی دهــد. صنایع لفظی هــم 
جناس دست و دسته هم که به خوبی در بیت 
که در شعر جریان  نشسته اســت. تخیل هم 
دارد، تشخص دادن به یک شیء یعنی کوزه 
کــردن آن از یک جسم بی جان به  و تبدیل 
( نشانه ذهن  زار انسان جاندار )عاشق  یک 
هنرمند شاعر اســت امــا از همه ایــن چیزها 
، حرفی است که شاعر زده است. مسأله  مهم تر
اصلی همین است، حرفی برای زدن داشته 
باشی که از دل احساس و تفکر برآمده باشد. 
مشکل اصلی ادبیات امروز ما هم همین است 
شاید حرفی نداریم که برای مخاطب جهانی 
تازه باشد یا هنرمندانی نداریم که حرفی بزرگ، 
ازلی و ابدی و ماندگار داشته باشند که از دل 

احساس و تفکر خودشان برآمده باشد.
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دبیر گروه  فرهنگ و هنر

آرش شفاعی  نگاهی به برنامه های 
سینمایی تلویزیون

کران سینما   ا
در تلویزیون

گزارش »جام جم« از آخرین جزئیات 
تازه ترین ساخته مسعود ده نمکی

آزادی مشروط 
کمدین ها

عناصر گم شده برنامه های گفت ومحور 
در گفت وگو با سلطان محمدی

فرمول یک گفت وگوی 
جان دار

گفت وگوی »جام جم« با سرپرست 
اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت  

  7 سال تا سیاهچاله 
سالخوردگی جمعیت

کران    جنجال های تازه ای قبل از ا
»آواتار 2« آغاز شده است

 دروغ
 انسان  دوستانه
آقای کامرون

گفت وگو با محسن حیدریه، سرپرست 
گروه شبدیز درباره خیام خوانی 

 طنین شعر  »نیشابوری«
 در ساحل خلیج فارس

 طبق آخــریــن آمـــار منتشرشده ســازمــان ثبت 
که از مــادران در  ، امسال نوزادانی  کشور احــوال 
گروه سنی 40 تا 44 سال متولد شده اند، نسبت 
بــه ســال قبل، حــدود ۷درصـــد افــزایــش داشته 
اســت. مــادران گــروه سنی 4۵ تا 4۹ سال نیز که 
گروه پرخطر فرزندآوری قرار دارند، ۱2درصد  در 
بیشتر از سال قبل فرزند به دنیا آورده اند. زایمان 
در مادران ۵0 تا ۵4 سال نیز به نسبت سال قبل 

حدود ۱2درصد افزایش یافته است. 

که خیام خوانی ازجمله  حاال دیگر سال هاست 
گــونــه هــای ریـــشـــه دار در  ــوم جـــدی و یکی از  رسـ
موسیقی بوشهر است  گروه شبدیز به سرپرستی 
گروه های  و خوانندگی محسن حیدریه ازجمله 
ــت.  در حاشیه  ــ مــوســیــقــی مــقــامــی بــوشــهــر اسـ
جشنواره موسیقی ملی و آیین های موسیقایی 
با محسن حیدریه  گفت وگویی  در شهر شیراز، 
داشته ایم درباره خیام خوانی و چرایی شکل گیری 
آن در سرزمینی کیلومترها دورتر از زادگاه خیام. ...

در سریال آزادی مشروط ما دست روی یک 
موضوع خاص گذاشتیم و از زاویه ای تازه به 
موضوع کرونا در کشور پرداختیم. البته رنگ 
کار بــرای مخاطبان متفاوت  و لعاب قصه و 
خواهد بود، زیرا سعی کرده ایم یک قصه روان 

و جذاب را جلو دوربین ببریم. 
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 سخنگوی نمایشگاه کتاب
در گفت و گو با جام جم عنوان کرد

گرهای تمدید   اما و ا
برگزاری نمایشگاه
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