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شبکه نمایش خانگی
«کامبیز دیرباز» در نقشی دوگانه
به «آقازاده» پیوست

کامبی��ز دیرباز جدیدترین بازیگری اس��ت که
به سریال ش��بکه نمایش خانگی «آقازاده» به
تهیه کنندگی حامد عنقا و کارگردانی بهرنگ
توفیقی پیوست.به گزارش فارس ،در هفتههای
قبل مهدی سلطانی ،امین تاریخ ،امین حیایی و
جمشیدهاشمپورهنرمندانشاخصیبودندکهبه
عنوان بازیگران اصلی سریال «آقازاده» معرفی
ش��دند.تجربه تازه حامد عنقا در شبکه نمایش
خانگی پ��س از «قلب یخی» ک��ه چهارمین
همکاری او ب��ا بهرنگ توفیقی را رقم میزند،
حاال بازیگر جدیدی را در فهرس��ت خود دارد.
کامبیز دیرباز که نقش��ی دوگانه در سریال ایفا
میکند و چهرهای به ظاهر خشن و تند دارد که
کلید ماجرا به دست او است.دیرباز که این روزها
«رالی ایرانی» را به عنوان یک رئالیتی ش��و در
ش��بکه نمایش خانگی دارد ،با «آقازاده» اولین
تجربه بازیگری در س��ریالهای این مدیوم را
نیز با نقشی خشن به کارنامه کاری خود اضافه
میکند.این بازیگر  44س��اله س��یمرغ بلورین
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را در بیس��ت
و دومین دوره جش��نواره فیلم فجر در سال 82
برای بازی در فیلم «دوئل» احمدرضا درویش
به دست آورد«.به نام پدر» از آثار ابراهیم حاتمی
کیا« ،عیار  »۱۴ساخته پرویز شهبازی و تجربه
کارگردانی ش��هاب حس��ینی در سینما یعنی
«س��اکن طبقه وس��ط» از دیگر آثار سینمایی
دیرباز است که در فیلم پرفروش «اخراجیها»
نیز نقش مجید سوزوکی را برعهده داشته است.
دیرباز پیش از این در «پیکسل» به عنوان اولین
سریال تعاملی با حامد عنقا همکاری داشته که
به زودی پخش میشود«.پش��ت بام تهران»
و «زی��ر پای مادر» نی��ز از همکاریهای او با
بهرنگ توفیقی است.

سینما
فیلمبرداری  ۷۰درصدی «زنبور کارگر»

حدود  ۷۰درصد از فیلمبرداری فیلم سینمایی
«زنبور کارگر» انجام ش��ده اس��ت.به گزارش
باش��گاه خبرنگاران ج��وان به نق��ل از روابط
عمومی پ��روژه ،فیلمبرداری فیلم س��ینمایی
«زنبور کارگر» به نویس��ندگی سعید نعمتاهلل
و تهیهکنندگی و کارگردانی افش��ین صادقی
همچن��ان در تهران ادام��ه دارد.تاکنون حدود
 ۷۰درصد از فیلمبرداری این فیلم انجام ش��ده
اس��ت و گروه اخیراً بخشه��ای کروماکی را
جل��و دوربی��ن بردهاند .خش��ایار موحدیان نیز
تدوین همزمان فیل��م را انجام میدهد.حمید
فرخنژاد ،شبنم مقدمی ،سعید آقاخانی ،حسین
مهری ،علیرضا آرا ،مارال فرجاد ،مجید نوروزی،
داریوش سلیمی ،علی اولیایی و پگاه آهنگرانی
گروه بازیگران این درام اجتماعی را تش��کیل
میدهند.در خالصه قصه این فیلم آمده است:
بیوک که سالها پیش زنش را به دلیل اهمال
پزشکی از دست داده ،در نزاعی کشته میشود.
حاال دختر او درصدد قصاص قاتل است .در این
میان تنها شاهد ،دوست دختر قاتل است …

انیمیشن
«شیرشاه» پرفروشترین انیمیشن
تاریخ شد

بازس��ازی «شیرش��اه» بر مبنای انیمیش��ن
س��ال  ۱۹۹۴دیزن��ی پرفروشتری��ن فیل��م
انیمیش��ن تاریخ ش��د.به گزارش مهر به نقل
از آسوش��یتدپرس ،آخرین آم��ار باکس آفیس
نش��ان میدهد «شیرش��اه» موفق شده است
تا از آمار ف��روش «یخزده» هم عبور کند و با
وجود کاهش فروش بلیت در تابستان امسال،
ب��ه پرفروشترین فیلم انیمیش��ن تاریخ بدل
شود«.شیر ش��اه» به کارگردانی جان فاورو با
صداپیشگی بیانس��ه و دونالد گالور در آخرین
آمار اعالم شده فروش ،به فروش جهانی ۱.۳۳
میلیارد دالری رسید و توانست از رکورد ۱.۲۷
میلیارد دالری «یخزده» عبور کند.با این آمار
اکنون «شیرش��اه» دوازدهمین فیلم پرفروش
تاریخ اس��ت و انتظار میرود بتوان��د در ادامه
فروش��ش در فهرست  ۱۰فیلم پرفروش جای
بگیرد که به این منظور باید از فروش «هری
پاتر و قدیسان مرگبار  »۲و «پلنگ سیاه» که
به ترتیب  ۱.۳۴۱و  ۱.۳۴۶میلیارد دالر فروش
کرده بودند ،عبور کند«.ش��یر شاه» تاکنون در
آمریکا  ۴۷۳.۱۰میلیون دالر فروخته است ،در
حالی که «یخزده» در آمریکا  ۴۰۰.۷۳میلیون
دالر فروش را ثبت کرده بود.با وجود این که از
بازسازی «شیر شاه» به عنوان یک فیلم الیو
اکشن یاد میش��ود ،اما این فیلم همچنان در
رده انیمیشن جای میگیرد زیرا تمامی تصاویر
آن به صورت کامپیوتری تهیه شده است.

معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد
با اشاره به برنامههای این مرکز ویژه ایام دهه
امامت و والیت گف��ت :با ارائه آموزشهای
الزم بناست ائمه جماعت مساجد در ایام این
ده��ه ،طی  ۵روز به ص��ورت مصور به بیان
روایات درباره غدیر بپردازند .حجتاالسالم
حج��تاهلل ذاکر معاون فرهنگی و اجتماعی
مرکز رسیدگی به امور مساجد در گفتوگو با
فارس با اشاره به برنامههای پیشبینی شده

ای��ن مرکز برای دهه والیت و امامت اظهار
داش��ت :ایام عید قربان تا عید غدیر خم به
نام دهه امامت و والیت نامگذاری شده است
که به این منظور در مساجد متناسب با این
ایام که در طول دهه مناس��بتهای دیگری
نیز مانند میالد امامهادی(ع) نیز وجود دارد،
مراسم جشن برگزار خواهد شد.وی با اشاره
به برنامههای متمرکز پیشبینیش��ده برای
این ایام گفت :مسابقه «آیات والیت» ویژه

نمازگزاران مس��اجد تهران برگزار میشود و
ب��ه  ۱۱۰نفر از برگزیدگان آن کمک هزینه
سفر زیارتی اربعین اعطاء میشود.ذاکر اضافه
کرد :این مس��ابقه با مح��ور  ۵آیه مرتبط با
موضوع امامت امام عل��ی(ع) برگزار خواهد
ش��د که نس��خه الکترونیکی کتابی با این
موضوع ب��رروی پایگاه مس��جد بارگذاری
خواهد شد.معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز
رسیدگی به امور مس��اجد از اعزام  ۳۰مبلغ

تخصصی موضوع امامت به مساجد تهران
خب��رداد و افزود :ای��ن مبلغان متخصص در
موضوع امامت و والیت هستند که در مساجد
حضور پیدا میکنند و به تبلیغ و پاسخگویی
به سواالت حوزه امامت میپردازند که بناست
این مبلغان ،پنچ شب در مساجد شهر تهران
با موضوع غدی��ر و والیت امیرالمومنین(ع)
س��خنرانی کنن��د.وی از برنامهریزی جهت
آم��وزش ائمه جماعت مس��جد ب��ه منظور

همکاری مجدد نصیریان و مهرجویی
قطعی شد

توانمندی در عرصه روایتگری موضوع غدیر
خبرداد و تصریح کرد :دوره کارگاهی آموزش
روایتگ��ری حدیث غدیر با هم��کاری بنیاد
امامت و ویژه ائمه جماعات عالقهمند مسجد
تهران به صورت یک روزه برگزار میشود.

حیدری خلیلی :سینماهای قدیمی تهران بروز میشوند

 ۱۵شهر ایران صاحب سینما خواهند شد

گ�روه فرهنگی  :پروژه س��اخت سالنهای نمایش فیلم در
س��ینماهای کشور یکی از مصادیق عدالت فرهنگی است
که بهصورتهای گوناگون در حال اجرا است.
عدال��ت یکی از اهداف کالن کش��ور در تم��ام حوزههای
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی است که باید برای
تمام سطوح و شهرهای ایران برقرار شود .در زمینه فرهنگی
این مه��م را در بخشهای مختلف میتوان پیگیری کرد
که از مهمترینهای آن مس��ئله س��النهای سینمایی با
کیفیت خوب و بروز میباش��د .پروژه س��ینما امید در حال
تحقق این هدف در بیشتر استانها است و رئیس سازمان
سینمایی نیز در یکی از توئیتهای خود اطالعاتی را در این
زمینه به مخاطبان سینما منتقل کرد .تسنیم برای بهدست
آوردن اطالعات بیشتر و کاملتر با معاونت محترم توسعه
و منابع انس��انی سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری،
دکت��ر حیدری خلیلی به گفتگو پرداخت ت��ا ابعاد و زوایای
ساختوساز سالنهای سینمایی در کشور برای عالقهمندان
آن روشنتر شود.
*آقای خلیلی ،مقدمتاً بگویید که برنامه س�ازمان سینمایی
برای ساخت سالنهای نمایش چیست؟

"عمومیسازی دسترسی فرهنگی” یکی از کالنبرنامههای
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی میباشد که یکی از راههای
تحقق این کالنبرنامه در س��ینما ،توس��عه زیرساختهای
س��ینمایی بهطور عام و افزایش سالن نمایش فیلم بهویژه
در شهرهای فاقد سالن سینما بهطور خاص میباشد .برای
افزایش س��الن نمایش فیلم در کشور بهویژه در شهرهای
فاقد سالن سینما از راهکارهای مختلف استفاده میشود.
درباره موضوع سالن نمایش فیلم ،جدای از بحث کالنی که
در وزارتخانه است شعاری هم تحت این عنوان که «ایران
تهران نیس��ت» طرح شده و روی این اصل ،سازمان تمام
تالشش این است که در سال جاری در بحث شهرستانها
حضور جدیتر داشته باشد .بر اساس این اصل هر سال ما با
مدیران فرهنگی کل استانها تفاهمنامه تحت عنوان برنامه
سینمایی سال مبادله میکنیم .این طرح از سال  96به بعد
راهاندازی شد و روی این اصل در بحث توسعه زیرساختها
بر موضوع توسعه نمایش فیلم متمرکز شدیم .تا قبل از آن
توسعه فضای نمایش فیلم در چند روش در حال انجام بود؛
یکی ورود بخش خصوصی بود که در احداث س��النهای
سینمایی جدید ورود پیدا کرده بود که در حال حاضر 250
سالن در نقاط مختلف کشور در حال احداث است بهطوری
که توس��ط بخش خصوصی در سال  97حدود  100سالن
سینما به بهره برداری رس��یده است و پیشبینی میشود
از  250س��الن س��ینمای در حال احداث حدود  100سالن
در س��ال ج��اری بههمت بخش خصوصی در کش��ور به
بهرهبرداری برسد.در بخش اضافه شدن سالنهای سینمایی

سیاست حمایتی ما این است که عالوه بر صدور مجوزها و
تهیه نقشههای فنی که به متقاضیان میدهیم کمکهزینه
تأمین تجهیزات فنی صدا و نمایش هم از کارهای حمایتی
هم داشته باشیم که هر سالن نمایشی که چه توسط بخش
خصوصی و یا دولتی اضافه میشود تا سقف  160میلیون
تومان کمکهزینه پرداخت میکنیم.
کمک به تبدیل سالن مجتمع فرهنگی شهرهای فاقد سالن
سینما در استانها از دیگر روشهای افزایش سالن نمایش
فیلم در شهرهای فاقد سالن سینما است .برابر تفاهمنامه
استانی  51شهر فاقد سالن سینما بهعنوان شهرهای هدف
برای تبدیل سالن مجتمع فرهنگی به سالن سینما در نظر
گرفته شده است که در صورت اخذ تأییدیه کمیسیون بند
 5صدور مجوز سالن نمایش فیلم و واگذاری بهرهبرداری
سالن نمایش فیلم به بهرهبرداری بخش خصوصی ،سازمان
سینمایی سقف  100میلیون تومان کمکهزینه بابت تأمین
و نصب تجهیزات نمایش دیجیتال پرداخت میکند.

*آیا برای بازسازی سالنهای سینمایی قدیمی که در تهران
موجود است برنامهای تعیین شده است؟

بازسازی و نوسازی سینماهای قدیمی از روشهای دیگر
برای تثبیت کمیت تعداد س��الن سینما و بهبود کیفیت آن
میباشد که میتواند نوسازی این سینماها بهنفع سینمای
ای��ران و نف��ع مخاطبان ما و در جه��ت احترام به مصرف
کنندگان و مخاطبان سینمای ایران انجام شود .برای انجام
این کار در صورت آمادگی و تقاضای مالک س��ینما ،طرح
نوسازی سینما توسط مؤسسه سینماشهر مورد بررسی قرار
میگیرد و آن بخش از طرح نوس��ازی س��ینما که بهتأیید
مؤسسه سینماشهر برسد ،توسط سازمان سینمایی حداکثر

حاجیان از خاک رسته سفید پوش به قرارگاه عشق تو قدم گذاشته اند؛
علیرضا نیاکان


نجوایعرفات

پیچیده در ش��والی عشق زمزمههایم را به جاری
زمزم می س��پارم .وض��وی دلدادگی م��ی گیرم.
نفسه��ای هیج��ان زده ام را عاش��قانه به دامان
صح��رای عرفات می دمم خ��ود را به میقات می
س��پارم و لباس تعلق��ات را از ت��ن بدرمی کنم و
محرم می ش��وم و در خلوت مستانه خویش جدا
از هیاهوی زمان بریده از هواها و دلبس��تگیها بر
طاقچههای غبار گرفته دلم دس��تی می کش��م تا
از تعلقات و پیوس��تگیهای این دنیای خاکی رها
ش��وم .احس��اس می کنم کبوتر وجودم فارغ از
قف��س نفس رهایی یافته اس��ت.آن گاه از ابتدای
هستی ام تا منتهای خاکساری ام اشک شوق می
ریزم .زالل باران و ترنم اش��کهایم همچون ُد ّری
غلطان بر گونههای شرمگینم جاری است.
خورشیدوار دل به کهکشان زیبا و بی نظیر عرفات
می س��پارم و می سوزم و می گدازم تا گدازههای
اس��تغاثه ام کفاره دلمردگیهایم شود .پس از آن
همچون آتشفش��انی ف��وران می کن��م مذابها و
مویههای آتش��ینم را به برگهای وجودم می ریزم
و احساس می کنم درونم از آلودگیها و پلیدیهای
هوای نفس پاک گردیده و حاال دو بال می خواهم
برای پرواز در آبی الیتناهی این روح عاشق (برگ
رهایی از نفسهای زمین گیر قلبم).
خدایا بنده ای هس��تم غرق در فری��اد ((یا غیاث
المستغیثین)) تو این ماهی رها در دریای بی کران
رحمت و محبت خویش را دریاب.خداوندا کوله بار
عظیم لحظات گناهانم بر دوشم سنگینی می کند
و چه اندازه س��خت و طاقت فرس��ا است .پاهایم
خس��ته و زانوانم شکس��ته و یارای حرکت در این
س��یر به س��وی تو را ندارم.خدایا تو را خوانده ام و
به ((ادعونی استجب لکم)) تو امیدوارم .ای خالق
زیباییها شمعی گداخته در صحرای بخششت می
بینم که باید پروانه وار به گرد آن بگردم و بسوزم

و پاک ش��وم .از بیهودگیها خسته و به تو پیوسته
ام .ن��ه توان ماندن دارم و ن��ه روی آمدن  ....تنها
امیدم به فضل و محبت و رحمت و بخش��ش بی
کران توست.خداوندا اجازت فرما تا روان آلوده ام را
به چشمههای زالل و جاری توبه پاک کنم بگذار
از آلودگیها ب��ه عطوفت و مهربانی ات پناه آورم
ای خالق هستی نجوای نیازم را بشنو و جانم را به
طنین دلنشین و زیبای روح دعای عرفه ات پیوند
ده .افزون تر از همیشه عاشقانه و خیلی صمیمانه
تو را می پرس��تم و ستایش��ت می کنم .ای خالق
یکتای صحرای ریگزاران دعا و نیایش در مش��عر
شعور و درک عظمت خداوند به راز و نیاز مشغول
می ش��وم و خ��ود را برای نبرد با ش��یطان مجهز
می کنم .حاجیان از خاک رس��ته س��فید پوش و
عاری از هرگونه رنگ و رویی به قرارگاه عش��ق
تو قدم گذاش��ته اند .در میقات هفت س��نگ را به
امید دس��تیابی به هفت آسمان بندگی تو بر هفت
چهره شیطان رها می سازند و به تو پناه می آورند
((اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم)) حضور کربالیی
ات چنان پیداس��ت که ذرات هس��تی از این همه
مهر و عشق سر به سجود گذاشته اند من نیز سر
به سجده گذارده ام «سبوح ،قدوس رب المالئکه
والروح» و به س��خاوت شاهانه و کریمانه تو روی
آورده ام و دروی��ش وار گوه��ر گرانبه��ا و زیبای
اشکهای چش��مم را همچون مرواید دانه تسبیح
م��ی کنم .در این حضور رس��تاخیز هفت مرتبه از
درون ب��ه بیرون می ریزم و پروانه وار تو را طواف
می کنم .ای یگانه هس��تی ابراهیم وار اسماعیل
نفس��م را ب��ه قربانگاه وصال��ت آورده ام و در این
حضور سرش��ار از عش��ق و امید قربانی می کنم.
پیراه��ن آلوده معصیت و جامه چرکین تردید را از
ت��ن خویش درآورده ام .زی��را که مرا خوانده ای و
من سرشار از مهر و شوق عشق به سوی تو آمده
ام .مرا بپذیر ای مهربان خالق هستی.

تا سقف  30درصد هزینه بازسازی مورد حمایت قرار خواهد
گرفت.

*بس�یاری از روس�تاها و مناط�ق محروم از امکان س�ینما
محروم هس�تند؛ این معاونت برای این رفع محرومیت این
مناطق چه برنامهای در نظر دارد؟

ب��رای فراهم کردن اکران فیلم س��ینمایی در ش��هرهای
غیربرخوردار و محروم که هیچ س��الن س��ینمایی ندارند،
س��یار امکان اکران فیلم برای
با استقرار دس��تگاه سینما ّ
عالقمن��دان فراهم میش��ود ،برای ای��ن کار بیش از 80
دس��تگاه در نقاط مختلف کش��ور توزیع شده است و البته
باید خاطرنشان کرد که این برنامه با محوریت انجمن سینما
جوان در حال اجرا است.
*پروژه سینما امید در این میان از چه ماهیتی برخوردار است
و چه شهرهایی در حال اجرا است؟

با بررس��ی نتای��ج حاصل از فعالیت بخ��ش خصوصی در
احداث س��الن سینما ،نوسازی سینماهای قدیمی و تبدیل
س��الن مجتمعهای فرهنگی ش��هرهای فاقد سالن سینما
متوجه ش��دیم هنوز شهرهای پرجمعیتی در استانها وجود
دارد که تاکنون متقاضی احداث سالن سینما نبودند و بخش
خصوصی به این شهرها ورود نکرده است ،لذا طرحی تحت
عنوان احداث پردیس سینمایی امید در سازمان سینمایی
آماده ش��د ت��ا از ظرفیت ش��هرداریها ب��رای بهرهمندی
ش��هرهای منتخب از سالن سینما استفاده شود .بهموجب
طرح احداث پردیس س��ینمایی امید 20 ،شهر پرجمعیت
ولی فاقد سالن س��ینما در  20استان کشور انتخاب شدند
تا بهعنوان ش��هرهای هدف بهعنوان مقصد اجرای طرح
پردیس سینمایی امید باشند.

بر این اس��اس جلسه اولیه با مدیران کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استانهای هدف داشتیم و به آنها مأموریت دادیم تا
با شهرداریهای شهرهای مورد نظر گفتگو کنند و در صورت
آمادگی شهرداریها مراتب را به سازمان سینمایی منعکس
کنند.خوش��بختانه طرح احداث پردیس س��ینمایی امید با
استقبال کمنظیر شهرداریها مواجه شد و این امر موجب شد
تا تفاهمنامهای با سازمان شهرداریها و دهداریهای وزارت
کش��ور مبادله کنیم و بر اساس این تفاهمنامه چنانچه هر
شهرداری مجری طرح پردیس سینمایی امید شهر منتخب
شود تا مبلغ  500میلیون تومان توسط سازمان شهرداریها
پرداخت شود و سازمان سینمایی هم عالوه بر هزینه تهیه
نقشه و طراحی س��ازه مبلغ  700میلیون تومان بهصورت
بالعوض پرداخت نماید.قرار بر این ش��د که شهردارها در
پارک اصلی شهر برای احداث سالن سینما زمینی را در نظر
بگیرند تا استقبال بهتری هم بشود ،ضمنا باید معماریهای
سینمایی این شهرها نسبتی با فضا و معماری شهری داشته
باشد و فضای پارک را هم از بین نبرد.تاکنون در خصوص
 15ش��هر در  15استان کش��ور تفاهمنامه با شهرداریها
مبادله شده است که اطالعات تفصیلی آن بهشرح جدول
پیوس��ت است و بر این اساس  15پردیس سینمایی با 50
س��الن نمایش فیلم احداث خواهد شد.در استان هرمزگان
ش��هر میناب با سه س��الن ،استان خراس��انرضوی شهر
تربتحیدریه  3س��الن ،خراسانجنوبی شهر طبس با سه
س��الن ،استان اردبیل شهر خلخال با  3سالن ،کرمان شهر
بم با  3سالن ،استان مرکزی شهر ساوه با  5سالن ،استان
فارس با شهر مروشدت با  3سالن ،کهگیلویه و بویراحمد
شهر یاسوج با  5سالن و چهارمحال و بختیاری شهر سامان
با  3سالن به ناوگان سینمایی کشور اضافه خواهند شد .در
مجموع  15شهر در  15استان دارای  50سالن سینما ذیل
پروژه شهر امید قرار گرفتند .این شهرها باتوجه به جمعیت
قابل توجه و تعداد زیاد دانشجو و قشر فرهیخته میتوانند
به میزان فروش و باالرفتن تماشاگر سینما کمک شایانی
کنند که در نهایت به مس��ئله مهم عدالت فرهنگی منتج
ش��ود.در مورد پردیس سینمایی امید شهر ایالم شهردار 4
سالن انتخاب کرد و مراسم کلنگزنی را انجام دادیم و اآلن
هم در مرحله اجرا است .امیدواریم تا پایان امسال و در دهه
فجر مورد بهرهبرداری قرار بگیرد .پردیسهای دیگر هم 2
یا  3س��الن شهردارها انتخاب کردند و نقشههای آن تهیه
شد و در مرحله انتخاب پیمانکار است .در شهر اندیمشک
شهرداری بهرهبرداری این شهر را برای  25سال به بخش
خصوصی واگذار کرده و بخش خصوصی با منابعی که در
اختی��ار دارد و با حمایتهایی که از ما دارد در حال احداث
اس��ت .پیشبینی ما هم این اس��ت که این پردیس بتواند
زودتر مورد بهرهبرداری قرار بگیرد.

قنبری :ناشران بر اساس شهرت نویسنده ،چاپ کتابها را قبول میکنند

مهمترینهدفنویسندگانکتبارزشیدیدهشدنآثاراست

نویسنده کتاب «صد س��ردار صد سرباز» گفت :برای
عموم نویس��ندگان گمنام اما توانمن��د در حوزهدفاع
مق��دس ،این دردی آشناس��ت که ناش��ر برای کتابی
حاضر به سرمایهگذاری می شود که پیش از پرداختن
به سوژه ،خود نویسنده با شهرت پیشین خود ،بخشی
از مس��یر شناس��اندن کتاب به مخاطب را طی کرده
فاطم��ه قنبری نویس��نده کتاب «صد
باشد.
سردار صد سرباز» در گفتوگو با میزان ،درباره حس
وظیفهشناسی نویسندگان برای تولید آثار ارزشی گفت:
هدف بسیاری از نویسندگان حوزه کتابهای ارزشی و
دفاع مقدس ،اطالع رسانی و شناساندن افرادی است
که در راه دفاع از میهن ایثارگریها و جانفشانیهای
ارزشمندی را انجام دادهاند اما گاه ًا در گمنامی به سر
م��ی برند.وی در همین راس��تا ادامه داد :توجه به این
موضوع از اهمیت برخوردار است که در خالل جنگ
تحمیلی هشت ساله ایران چه وقایع و رخدادهایی در
هم��ه بخشها از فرهنگ گرفت��ه تا تالشهای زنان
بینام و نش��ان در پش��ت جبهه اتفاق افتاده است .لذا
نویس��ندگان این حوزه تالش میکنند که در راستای
خط مش��ی و نگاه رهبر معظ��م انقالب حرکت کنند،
همۀ آنها را ثب��ت و برای آیندگان به الگویی تبدیل
کنند تا به خواس��ته ایش��ان مبنی بر اس��تخراج گنج
«هشت سال دفاع مقدس» جامه عمل بپوشانند.
قنبری نق��ش تبلیغ در جذب مخاط��ب را غیر قابل
انکار دانس��ت و افزود :در ح��ال حاضر تبلیغات به دو
قسمت تقسیم میشود تبلیغاتی که جنبه تجاری دارد
و در کن��ار ارائه محتوا معمو ًال س��بب افزایش فروش
کتابها میش��ود و قس��مت دوم تبلیغاتی اس��ت که
در فضای مجازی ش��کل میگی��رد و موجب دیده و
خوانده ش��دن بیش��تر محتواهای تولید شده خصوص ًا
محتواهای ارزش��ی میشود ،و این یکی از مهم ترین
هدف نویس��ندگان و ناشران کتابهای ارزشی است.
با این همه باید گفت بزرگترین نقش را در شناساندن
کت��اب ،تبلیغات هدفمند ب ه عهده دارد .وی با اش��اره

به مشکالت حوزۀ نویسندگان و نحوۀ انتخاب ناشران
برای چاپ تولیدات ش��ان اظهار کرد :این روزها حتی
انتخاب قلم از س��وی بعضی ناش��ران هم با وسواس
خاصی انجام میشود .برای عموم نویسندگان گمنام
اما توانمند در حوزه دفاع مقدس ،این دردی آشناست
که ناش��ر ب��رای کتابی حاضر به س��رمایهگذاری می
ش��ود که پیش از پرداختن به س��وژه ،خود نویسنده با
شهرت پیشین خود ،بخشی از مسیر شناساندن کتاب
به مخاطب را طی کردهباشد.قنبری ایجاد یک بانک
بزرگ اطالعاتی در بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزشهای
دف��اع مقدس را کاری ارزش��مند و مان��دگار خواند و
ابراز کرد :بنیاد حفظ آثار اس��تان مازندران تاکنون به
نویسندگی
مدد برخی پژوهش��گران و فعاالن عرصه
ِ
تاریخ جنگ و وقایع پس از آن و نیز حمایت مدیرکل
محترم این مجموعه ،توانس��تهب��ه جمع آوری حجم
عظیمی از اسناد و مدارک در خصوص شهدا ،جانبازان
و ایثارگران بپردازد و در این زمینه بس��یار موفق عمل
کرده اس��ت .بدین ترتیب منبع بس��یار ارزشمندی از
اطالعات و اسناد برای پژوهشگران و نویسندگان که
قصد تولید محتوا دارند ،تشکیل شده که کار را بسیار
آس��ان تر کرده و در نتیجه ب��ه تولید آثار فاخر کمک
میکند.این نویس��نده ،اش��اره ای به مشکالت حوزه
نویسندگان داش��ت و اعالم کرد :عموم ًا تسهیالت و
امکاناتی که ارائه میشود بسیار محدود و اندک است
و در نتیجه در اختیار تعداد کمی از افراد قرار میگیرد.
در عین حال که اطال ع رسانی به منظور تسهیالت و
نحوۀ ارائه امکانات بسیار محدود بوده ،بی توجهی به
نویس��ندگان با توجه به میزان تخصیص بودجههای
فرهنگی ،بسیار مش��هود بوده و این امر نگران کننده
اس��ت.وی در خصوص تولید آثار ارزشمند و تاثیرگذار
تاکی��د کرد :تع��داد کس��انی که به هن نویس��ندگی
میپرداختن��د ،اکنون این ش��غل را ت��رک کرده و به
کاری غیر از نویسندگی می پردازند چون امکان امرار
معاش با این حرفه غیر ممکن است.

نقشآفرینی علی نصیریان در فیلم سینمایی
«المینور» به کارگردانی داریوش مهرجویی
قطعی ش��د.به گزارش مهر به نقل از روابط
عمومی پروژه ،با بس��ته ش��دن قرارداد علی
نصیری��ان حض��ور این بازیگر پیشکس��وت
س��ینما در فیلم ت��ازه داری��وش مهرجویی
ب��ا عن��وان «المین��ور» قطعی ش��د.به این
ترتی��ب «المین��ور» شش��مین هم��کاری
نصیری��ان و مهرجوی��ی پ��س از فیلمهای
«گاو»« ،پس��تچی»« ،آقایهال��و»« ،دایره
مینا» و «مدرس��های که می رفتیم» خواهد
بود«.المین��ور» ب��ه کارگردان��ی داری��وش
مهرجویی با طراحی گریم عبداهلل اسکندری،
مدیریت فیلمب��رداری بهرام بدخش��انی ،با
نویس��ندگی مش��ترک وحیده محمدیفر و
داری��وش مهرجویی ب��ه تهیهکنندگی رضا
درمیشیان جلوی دوربین خواهد رفت.
زنجابپور:تهیه کنندگان چرا پول
بازیگران را میخورند

بازیگر سریال “والیت عشق” گفت :باید از
تهیه کنندگان بپرسیم که چرا پول بازیگران
را به موقع نمیدهند ،باید پرس��ید که تهیه
کنن��دگان چرا پول بازیگ��ران را میخورند،
وقت��ی یک بازیگر به ص��ورت محدود بازی
میکند چطور می توان دس��تمزد همان کار
اندک را هم خورد.
اکبر زنجانپور بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون
در گفتوگو با میزان ،درخصوص فعالیتهای
خود در عرصه بازیگری گفت :فع ً
ال مش��غول
کاری نیس��تم و ترجی��ح میده��م در خان��ه
استراحت کنم ،پیشنهادات متعددی داشتهام اما
هیچکدام از آنها را قب��ول نکردهام زیرا نقش
بای��د مرا به چالش وادار کند نه اینکه باری به
هر جهت و برای خالی نبودن عریضه باش��د.
وی در همین راستا تاکید کرد :مطمئن باشید
که اگر کار خوب پیش��نهاد ش��ود من دوست
دارم ب��ه بازیگری ادامه ده��م اما وقتی کارها
ضعی��ف و نقشها س��طحی ش��دهاند چطور
میتوان��م در چنین آثاری ب��ازی کنم.بازیگر
س��ریال “والیت عش��ق” درباره مش��کالت
معیشت بازیگران اضافه کرد :در هر صورت هر
شخص خودش راه زندگی خود را انتخاب می
کند ،من نمیتوانم در مورد معیشت بازیگران
دیگر نظری بدهم اما خب اگر وضع بد اس��ت
باید دلیل آن را از تهیه کنندگان پرسید.وی در
همین رابطه اظهار کرد :باید از تهیه کنندگان
بپرس��یم که چرا پ��ول بازیگ��ران را به موقع
نمیدهند ،باید پرس��ید که تهیه کنندگان چرا
پول بازیگران را میخورند ،وقتی یک بازیگر به
صورت محدود بازی میکند چطور می توان
دستمزد همان کار اندک را هم خورد.
لزوم تولید محتوا در حوزه موضوعات
ارزشی برای کودک و نوجوان

نویسنده کتاب «الیکم کن» گفت :بررسیها
نش��ان میدهد حوزه ادبیات کودک نیازمند
تولی��د محت��وا در حوزه کتابهای ارزش��ی
اس��ت ،وقتی کودکان از والدین و بزرگترها
در خصوص هشت سال دفاع مقدس سوال
میکنند نشان میدهد که کودکان کنجکاوی
بس��یاری دارند .مهناز فتاحی نویسنده کتاب
کودک و نوج��وان دفاع مقدس در گفتوگو
با میزان با اش��اره به جای��گاه ادبیات کودک
و نوجوان در س��الهای اخیر گفت :ادبیات
ک��ودک و نوج��وان رش��د خوب��ی را ط��ی
سالهای اخیر تجربه کرده است .در گذشته
شاهد رشد ادبیات در حوزه بزرگساالن بوده
ایم ،اما توجه به حوزه کودک و نوجوان طی
سالهای اخیر از روند چشمگیری برخوردار
ب��وده به نحوی که هم اکنون ش��اهد ایجاد
ش��اخههای مس��تقل به نام ادبیات کودکان
هس��تیم.وی روند رش��د ادبیات کودکان را
ارزیاب��ی و ابراز کرد :کتابه��ای کودک در
ابتدا بیشتر ترجمه بودند ،اما سیاستگذاریها
و برنامهریزیهای جهت توس��عه کتابهای
تالیفی رش��د مناس��بی را داش��ته به همین
دلیل در حال حاضر ش��اهد رشد روز افزون
کتابهای تالیف ش��ده در ح��وزه کودک و
نوجوان هس��تیم.وی با تاکید بر لزوم توجه
به نقاط ضعف حوزه ادبیات مقاومتی کودک
و نوجوان بیان کرد :بررسیها نشان میدهد
ح��وزه ادبیات کودک نیازمند تولید محتوا در
حوزه کتابهای ارزشی است ،وقتی کودکان
از والدین و بزرگترها در خصوص هشت سال
دفاع مقدس س��وال میکنند نشان میدهد
که کودکان کنجکاوی بسیاری دارند و برای
فهم و شناسایی آنان در سطح مفاهیم از هم
اکنون باید اقدام کرد ،آش��نا کردن این قشر
با مفاهیم اولیه و رویدادهای جنگ تحمیلی
میتواند کنجکاوی آنان را پاسخ دهد.

