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اخبار
فیلم سینمایی «گورکن»
یکشنبه کلید میخورد

فیلمب��رداری فیلم س��ینمایی «گورکن» به
کارگردانی کاظم مالیی یکشنبه هفته آینده
آغاز میشود.محمد حس��ن معجونی بازیگر
س��ینما و تلویزیون ،در گفتوگو با باش��گاه
خبرن��گاران ج��وان ،درب��اره کار جدید خود
گفت :به زودی در فیلم سینمایی «گورکن»
ب��ه نویس��ندگی و کارگردان��ی کاظم مالیی
ب��ازی می کنم .این فیلم که به تهیهکنندگی
س��ینا سعیدیان ساخته می ش��ود ،از یکشنبه
هفته آینده کلید میخورد.گفتنی اس��ت تمام
لوکیش��نهای «گورکن» در تهران اس��ت و
طبق برنامهریزیهای انجام ش��ده این پروژه
نزدی��ک به دو ماه فیلمبرداری دارد .این فیلم
به صورت همزم��ان تدوین میگردد تا برای
اولین بار در س��ی و هشتمین جشنواره فیلم
فجر رونمایی ش��ود .محمدحس��ن معجونی
بازیگ��ر نق��ش اصلی م��رد فیلم س��ینمایی
«گورکن» است و نقش مقابل زن او در این
فیلم ویشکا آسایش خواهد بود.عوامل اصلی
پ��روژه گورکن عبارتند از:تهیه کننده :س��ینا
سعیدیان ،نویسنده و کارگردان :کاظم مالیی،
مدیر فیلمبرداری :مجید گرجیان ،دستیار اول
کارگردان و برنامهریز :آالله هاش��می ،طراح
چهرهپردازی :محمود دهقانی ،طراح صحنه:
منیر رض��یزاده ،مدیر صداب��رداری :محمد
کیان ارث��ی ،طراح لباس :ن��دا نصر ،تدوین:
بابک قائم ،موس��یقی متن :مه��دی پناهی،
طراح گرافیک :عل��ی مرادی بارانی ،عکاس:
یوس��ف عبدالرضایی ،جانش��ین تولید :حامد
آزادی ،منشی صحنه :مهشید صادقی ،مدیر
تدارکات :امیر جعفری نژاد.
«سعید نعمتاله» سریال جدید میسازد

س��ریال «زمین گرم» به کارگردانی «سعید
نعمتال��ه» وارد مرحل��ه پیش تولید ش��د.به
گ��زارش ف��ارس ،س��ریال زمی��ن گ��رم به
نویس��ندگی و کارگردان��ی س��عید نعمت اله
وارد مرحل��ه پیش تولید ش��ده اس��ت.بنا بر
این گزارش ،لوکیش��نهای این س��ریال در
شهرس��تانهای مختل��ف انتخ��اب ش��ده و
مابق��ی در حال انتخاب اس��ت«.زمین گرم»
ب��ا لحنی متفاوت از جراح��ت و برادرجان در
همان فضای برادرانه و بستر خانواده در حال
نگارش است که سه گانه نعمت اله را تکمیل
میکند.س��عید نعمت اله که ب��ه تازگی فیلم
سینمایی «زنبور کارگر» را در مقام نویسنده
و مدیر هنری به پایان برده است و همچنین
اولین سریال خود را با با نام «خواب زده» به
کارگردانی سیروس مقدم برای شبکه نمایش
خانگی نوشته است که فصل دوم آن در حال
تصویربرداری است ،این روزها مشغول پیش
تولید سریال زمینگرم است.
«سرخپوست» به جشنواره
فیلم لندن راه یافت

فیل��م «سرخپوس��ت» ب��ه کارگردان��ی نیما
جاوی��دی نماینده س��ینمای کش��ورمان در
جش��نواره فیلم لندن است.به گزارش باشگاه
خبرنگاران ج��وان ،فیلم «سرخپوس��ت» به
کارگردان��ی نیم��ا جاوی��دی در اولین حضور
بینالملل��ی خ��ود در بخ��ش «»Thrill
جش��نواره بینالمللی فیلم لندن به روی پرده
میرود.نوید محم��دزاده ،پریناز ایزدیار ،آتیال
پس��یانی ،مانی حقیقی ،ستاره پسیانی ،حبیب
رضایی و محمدرس��ول صف��ری از بازیگران
فیلم «سرخپوست» هس��تند که داستان آن
درباره زندانی قدیمی در جنوب ایران اس��ت
که به دلیل مجاورت با فرودگاه تازه تاسیس
ش��هر در حال تخلیه اس��ت .رئی��س زندان
س��رگرد نعمت جاه��د به هم��راه مامورانش
مشغول انتقال زندانیان به زندان جدید هستند
تا اینکه....اما در بخش رقابتی مستند بلند این
رویداد سینمایی نیز مس��تند «کودتای »۵۳
به کارگردانی تقی امیرانی نماینده س��ینمای
ایران خواهد بود .این مس��تند  ۱۱۸دقیقهای
اس��ت روایتی است مس��تند از کودتای سال
 ۱۹۵۳تحت هدایت سرویسهای جاسوسی
انگلیس و آمریکا که به براندازی دکتر محمد
مصدق نخست وزیر دموکرات ایران انجامید.
در بخش فیلمهای کوتاه جش��نواره لندن نیز
«گسل» به کارگردانی سهیل امیرشریفی از
ایران به روی پرده میرود .در خالصه داستان
این فیلم کوتاه آمده است :نهال در راه مدرسه
اقدام به کاری کرده که باعث بروز مشکالتی
برای خودش و دیگران شده است .او تصمیم
میگیرد که با یک صحنهس��ازی در مدرسه
خطای صبحش را بپوشاند.شصت و سومین
جش��نواره بینالمللی فیلم لندن از تاریخ  ۲تا
 ۱۳اکتبر ( ۱۰تا  ۲۱مهر) برگزار میشود.

ضربه جبران ناپذیر فضای مجازی به آثار نویسندگان

فتاح��ی گفت:اش��تراک ای��ده در صفحات
مجازی باعث س��رقت ادبی وسوء استفاده
م��ی ش��ود.مهناز فتاح��ی نویس��نده دفاع
مقدس در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران
جوان،درباره ضربه فض��ای مجازی به آثار
نویس��ندگان اصیل گفت :ما نویسندگان با
تولید کتابهای کاغذی انتظار خرید آن را
از سوی مخاطب داریم.وی افزود :صفحات
مجازی و کتابهای صوت��ی باعث انزوا و

نابودی اثر و روحیه نویس��ندگان ش��اخص
و گرفت��ن آرامش از مخاطب میش��ود.این
نویسنده با اشاره به جنبههای مثبت و منفی
نویسندگی در صفحات مجازی اظهارداشت:
فض��ای مجازی ب��رای ه��ر موضوعی به
خص��وص آث��ار نویس��ندگان فرصتها و
تهدیداتی دارد.وی ادام��ه داد :وقتی فردی
ای��ده خود را در صفحات مجازی با دیگران
به اش��تراک میگذارد ،ممکن است عاملی

برای س��وء استفاده ،سرقت ادبی و برداشت
بد دیگران باش��د.فتاحی با اش��اره به ارزش
آثار منتشر شده در صفحات مجازی توسط
نویس��ندگان تازه وارد بیان کرد :ارزش این
آثار بس��تگی به محتوا و صاح��ب اثر دارد.
بعض��ی از آثار منتش��ر ش��ده در صفحات
مج��ازی ارزش زی��ادی ندارند و نباید برای
مطالعه آنها وقت گذاشت.وی افزود :یکی از
نویسندگان مشهور با انتشار نوشته هایش در

صفحات مجازی هم باعث جذب مخاطب
و هم باعث دیده شدن و ارزش زیاد اثر خود
میش��د.این نویس��نده درباره تفاوت شیوه
نگارش در فضای مجازی با ادبیات رسمی
کش��ور گفت :یکی از صفات بارز صفحات
فضای مجازی خالصه گویی اس��ت .یعنی
انتخاب عنوان جالب ب��رای اثر با محتوای
کوتاه و کوبنده در صفح��ات مجازی رواج
زی��ادی دارد.وی تصری��ح ک��رد :در ادبیات

تحقیق و نگارش « ُملک سلیمان
نبی (ع)» به زمان نیاز دارد

رسمی ،مثل کتاب مطالب طوالنی و گنجینه
لغات دارای ارزش بیشتری است .در صفحات
مجازی فرد با همان زبان عامه خود مطالب
را منتش��ر میکند که همین ضربه شدید و
جبران ناپذیری به اثر وارد میکند.

خضاب :کتاب نیاز به تبلیغ دارد تا به اقبال عمومی برسد

گامهای برداشته شده برای توسعه کتابخوانی کم است

گروه فرهنگی  :نویسنده کتاب «اسرائیلی که
من دی��دم؛ نه صلح ،نه حرف اضافه!» گفت:
گامهایی برای توس��عه کتاب و کتاب خوانی
برداشته شده ،ولی میزان فعالیت کافی نیست.
اگ��ر امروز ش��اهد کاهش روز ب��ه روز تعداد
مخاطبان کتاب هس��تیم موضوعی است که
دالیلش را باید در شرایط و رویدادهای گذشته
پی گیری کرد.
وحید خضاب نویسنده کتاب «اسرائیلی که من
دیدم؛ نه صلح ،نه حرف اضافه!» در گفتوگو
با میزان با اشاره به شیوه فعالیت انتشاراتیها
در انتخاب کتاب گفت :انتشاراتیها بر اساس
نیاز س��نجیهای خود اقدام ب��ه چاپ کتبی
میکنند که جامعه آن را نیاز دارد و به عبارت
دیگر کشش خوبی در جامعه برای آن کتاب
احساس میش��ود .چاپ کتابهای ارزشی و
یا مدافعان حرم برای مخاطب جذاب اس��ت
لذا انتشاراتیها به این کتابها میپردازند.وی
پیرامون کتابهای الکترونیکی افزود :وجود
کتابهای الکترونیکی و یا کتابهای صوتی
میتواند تاثیر بس��یاری بر توسعه کتابخوانی
داش��ته باش��د ،ما باید بتوانیم مخاطبان را به
کتابخوانی جذب کنی��م و تعداد افرادی که
ب��ا دیدن محت��وا و یا کتاب مناس��ب حاضر
ب��ه خری��دن و خواندن کتاب میش��وند کم
نیس��تند،باید بر روی این اف��راد برنامه ریزی
کرد و از پتانسیل بهره برداری کنیم تا بتوانیم
فرهنگ کتاب و کتاب خوانی را ترویج کنیم،
ای��ن طیف تاثیر خوبی را ب��ر فضای کتاب و
کتاب خوانی میگذارند.خضاب به گسترش نا

محسوس و خزنده فضای مجازی در زندگی
اف��راد پرداخ��ت و ابراز کرد :ف��ن آوری تاثیر
بسیاری بر تمام ابعاد جامعه داشته ،گوشیهای
تلفن همراه که امروز به جزو الینفک زندگی
تبدیل ش��ده ان��د ،میتوانند تغییرات��ی را در
سطح فضای کتابخوانی کشور فراهم کنند و
مخاطبان کتابهای مناسب را از این طریق
دریافت کنند.این نویسنده به برنامههای اجرا
ش��ده در س��طح جامعه اش��اره و اظهار کرد:
گامهایی برای توس��عه کتاب و کتاب خوانی

برداشته شده ،ولی میزان فعالیت کافی نیست.
اگ��ر امروز ش��اهد کاهش روز ب��ه روز تعداد
مخاطبان کتاب هس��تیم موضوعی است که
دالیلش را باید در شرایط و رویدادهای گذشته
پی گیری کرد این مسئله تاثیر فرآیند فرهنگی
است که در چند نسل دست به دست شده و
شکل گرفته پس قطعا درونی کردن فرهنگ
کتابخوانی نیازمند زمان بس��یار اس��ت و به
تدرجی ایجاد خواهد ش��د.خضاب ابراز کرد:
ضرورت توجه ب��ه مرحله پس از چاپ یعنی

مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران:

ثبت خاطرات ۱۵هزار نفر از والدین شهدا

مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران
گفت :بر اس��اس برنامهریزیهای انجام شده امسال
 ۱۵هزار م��ورد از خاطرات والدین ش��هدا به عنوان
سندی برای این نهاد ،جمعآوری و ثبت میشود.
به گزارش میزان،رحیم نریمانی گفت :خاطرات والدین
ش��هدا ،در قالب اسناد افتخار ثبت میشود؛ به همین
منظور در مراکز استانها با صدا و سیما تفاهم نامهای
امضا میشود تا بتوانیم خاطرات این والدین شهدا را
آرشیو کنیم و بتوانیم بعدها از این اسناد برای آیندگان
و نسل جوان به خوبی اس��تفاده کنیم.بر اساس آمار
بنیاد شهید و امور ایثارگران در دوران انقالب و دفاع
مقدس  ۲۳۰هزار ش��هید تقدیم انقالب شد .اکنون
پدران ش��هدا  ۴۹هزار و  ۵۷۲نفر و مادران شهیدان
 ۱۰۶هزار و  ۳۹۱نفر در قید حیات هس��تند که بنیاد
ش��هید و امور ایثارگران برای زنده نگهداش��تن یاد و
خاطره ش��هدا ،نس��بت به جمع آوری خاطرات آنها
از فرزندان شهیدش��ان اقدام کرده است.وی تصریح
کرد :بنیاد ش��هید عالوه بر نگهداری از اسناد والدین
شهدا موضوع پخش این آثار و اسناد را در برنامههای
اساس��ی خود خواهد داش��ت چرا که باید نسل جوان
کش��ور را که جنگ را ندیده ان��د و هیچ خاطرهای از
دوران هشت س��ال دفاع مقدس ندارند ،با این گونه
آثار و اسناد آشنا کرد .البته برای ترویج فرهنگ ایثار و

مقوله تبلی��غ و توزیع کتاب از اهمیت باالیی
برخ��وردار اس��ت .انتخاب درس��ت موضوع
«س��وژه کتاب» ،تبلیغات اینترنتی و رساندن
کتاب به دست مخاطب چه در شهرستانها
و چه در خود پایتخ��ت تاثیر گذار خواهد بود
و میتواند مورد اقبال عمومی قرار بگیرد.وی
به رویکردهای برخی انتشاراتیها برای تبلیغ
کتابهایشان اشاره و تاکید کرد :تبلیغ برای
جذب مخاطب و ترفندهای برخی انتشاراتیها
در این حوزه سبب دیده شدن برخی کتابها

و یا نویس��ندگان میش��ود ،آنها کتابهای
مورد اس��تقبال مخاط��ب را را بلد میکنند و
با کمک رسانهها ،برگزاری جشن و جلسات
نقد وبررسی کتاب را به مخاطب جذاب نشان
میدهند ،این عمل از سوی ناشران یک رانت
در حوزه کتاب محسوب میشود.این نویسنده
افزود :کتاب یک کاال است و باید این مهم را
بپذیریم ،که یک کاالی فرهنگی تا حدی از
قواعد اقتصادی پیروی میکند .این کاال نیاز
به تبلیغ دارد تا به اقبال عمومی برسد .بدین
ترتیب تبلیغ و نیاز در جامعه دو مولفه مهم و
تاثیر گذار ش��ناخته شده که از دید اهالی نشر
دور نمیماند.خضاب پیرامون کتاب «اسرائیلی
ک��ه من دیدم؛ ن��ه صلح ،نه ح��رف اضافه»
خاطرنشان کرد :کتاب «اسرائیلی که من دیدم؛
نه صلح ،نه حرف اضافه!» حاصل مشاهدات
عاطف حزین «خبرنگار مصری» است که در
سال  ۱۹۹۶به فلسطین اشغالی سفر کرده و
هم در شهرهای صهیونیستنشین «از قبیل
تلآویو» حض��ور یافته و هم در ش��هرهای
فلسطینینشین «مانند غزه» .او که به تعبیر
خودش برای «ش��ناخت آین��دۀ روند صلح»
راهی س��رزمینهای اشغالی ش��ده ،در طول
سفر ،هم با شخصیتهای سیاسی فلسطینی
و غیرفلس��طینی و هم با مردم عادی دیدار و
گفتگو داش��ته و مش��روح این گفتگوها را در
کت��اب خود درج کرده اس��ت .به این ترتیب،
با خواندن کتاب او ،شناختی دقیقتر از آنچه
در سرزمینهای اشغالی میگذشته به دست
خواهیم آورد.

فالحیپور:

شهادت نیز این موضوع بسیار دارای اهمیت است.به
گفته نریمانی تاکنون خاطرات  ۳۰هزار نفر از والدین
شهدا جمع آوری شده است ،اظهار داشت :قرار است
هم اس��ناد و م��دارک مربوط به والدین ش��هدا جمع
آوری ش��ود و هم در قالب برنامههای مختلف زمینه
تولید و پخش این خاطرات فراهم شود ،زیرا معتقدیم
جمع آوری این اس��ناد میتواند در تولید برنامههای
تلویزیونی بسیار کارساز باشد.وی خاطرنشان کرد :از
والدین ش��هدایی که در قید حیات هستند ،تعدادی از
آنها س��المند هس��تند و توان دادن اطالعات درباره
فرزندان شهید خودشان را ندارند ،اما در هر صورت ما
نس��بت به جمع آوری خاطرات اقدام میکنیم تا این
آثار و اس��ناد به طور کامل جمع آوری شود ،اما چون
جم��ع آوری این خاطرات زمان بر اس��ت ،نمیتوان
اع�لام کرد که چه زمانی میتوانیم تمام این اس��ناد
را جمع آوری کنیم.مدیرکل اس��ناد و انتشارات بنیاد
ش��هید و امور ایثارگران گفت :البته جمع آوری تمام
این اس��ناد و آثار نیازمند تامین اعتبار اس��ت که امید
است بتوان نسبت به تامین اعتبارات مورد نیاز اقدام
کرد تا ثبت خاطرات والدین شهدا به نتیجه مطلوب
برسد.بر اس��اس آمار بنیاد ش��هید ۲۳۰ ،هزار شهید
تقدیم انقالب ش��ده اس��ت و تعداد کل جانبازان در
کشور به  ۵۷۴هزار و  ۱۰۱نفر میرسد.

بازیگرانجوانتنهابراساسزیباییانتخابمیشوند!

بازیگر س��ریال شهرزاد گفت :سینمای امروز تنها به
ظواهر نگاه می کند ،تنه��ا عامل انتخاب بازیگران
جوان زیبایی شده اس��ت ،فردی خواننده است و به
عنوان نقش اول یک س��ریال ب��ازی میکند.پرویز
فالحیپ��ور بازیگ��ر تئاتر و تلویزی��ون در گفتوگو
ب��ا میزان ،پیرام��ون اهمیت دادن ب��ه ظاهر بازیگر
ب��رای انتخاب نقش گفت :من نمیدانم چرا تنها در
سینمای ایران تا این حد به ظاهر اهمیت میدهند،
در صورتی که در س��ینمای بین الملل میبینیم که
بس��یاری از بازیگران نقشهای اصلی چاق و حتی
بد هیکل هس��تند و در عین ح��ال از لحاظ انعطاف
بدنی بس��یار باالیی دارد ،این نشان میدهد که آن
بازیگر با آن اندام برای س��ینما الزم است و در عین
حال روی فیزیک خود کار کرده است .وی در همین
راستا ادامه داد :س��ینمای امروز تنها به ظواهر نگاه
م��ی کند ،تنها عامل انتخاب بازیگران جوان زیبایی
ش��ده است ،فردی خواننده اس��ت و به عنوان نقش
اول یک سریال بازی میکند.بازیگر سریال شهرزاد
درباره حضور برخی نابازیگران در سینما تاکید کرد:
فالن بازیگر با هزار باند و البی و حمایت غیر اصولی
وارد سینما میشود و با همان حمایتها هم صاحب
چندین جایزه میش��ود ،جالب آنجاس��ت که دیگر
نمیش��ود ب��ا آن بازیگر یک کلمه ح��رف زد ،انگار

توهم می زند که این موفقیت ها به دلیل اس��تعداد
خ��ودش اس��ت .وی در همین رابطه اذع��ان کرد:
س��ینمای امروز دچار معیارهای غلط شده است ،بی
احترامی در سینما رواج پیدا کرده است ،متاسفانه بی
ادبی و بی احترامی در سینما به واسطه الگو بودنش
در جامعه نیز تسری پیدا می کند ،این اتفاق به شدت
نگران کننده است .بازیگر سریال کهنه سرباز دغدغه
خود را ارتقاء هنر دانست و تصریح کرد :حال برخی
میگویند که من بی دلیل گالیه می کنم اما به واقع
بی دلیل نیست زیرا دلم برای هنر می سوزد ،هنری
که اینگونه به بیراهه رفته را باید باالخره و در جایی
مهار کرد ،متاسفانه اگر هم کسی بخواهد حرف حق
بزند در فضای مجازی از خجالت وی در آمده و علیه
وی هجم��ه ایجاد می کنند .فالحی پور بهترین راه
چاره برای نجات از وضعیت فعلی س��ینما را حضور
پررنگ منتقدان صریح دانس��ت و خاطرنشان کرد:
سینمای ما به ش��دت نیازمند امثال مسعود فراستی
اس��ت ،افرادی که بی ترس و مماش��ات آثار را نقد
ک��رده و کیفیت پایین را هدف م��ی گیرند ،ما نباید
ب��ا تعارف با هم برخ��ورد کنیم ،اگ��ر کاری بد و یا
افتضاح است آن را بگوییم .اتفاق ًا منتقدان باید ما را
به بدترین شکل ممکن بکوبند تا خیال برمان ندارد
که خیلی خوب هستیم.

ابهام در تحویل به موقع؛

طبق تعه��دات دفتر طرحهای عمرانی وزارت
فرهنگ و ارشاد اس�لامی قرار این بود که تا
انتهای مرداد ماه سالن اصلی تئاتر شهر برای
آغاز اجراها تحویل مجموعه شود که متأسفانه
ای��ن اتفاق نیفت��اد و هنوز زمان اتم��ام پروژه
بازسازی مشخص نیست .به گزارش فارس،
نخستین مرحله بازسازی مجموعه تئاتر شهر
در س��ال  ۸۶و در زمان وزارت محمدحس��ین
صفارهرندی و معاونت هنری محمدحس��ین
ایمانی خوشخو و با مدیرکلی حسین پارسائی و
مدیریت مهرداد رایانی مخصوص در مجموعه
انج��ام ش��د.در هم��ان دوره با پای��ان یافتن
سیزدهمین جشنواره آیینی سنتی ،تئاتر شهر
تعطیل و وارد فازبازسازی شد .قرار بر این بود
که این بازسازی شامل سالن اصلی و نوسازی
امکانات فنی ،تعویض صندلی و تعمیرات سالن
باشد که البته با تأخیرات زیاد دی ماه  86آغاز
ش��د.پس از آن دوره مجددا در س��ال  93و در
دوره مدیریت اتابک نادری بر تئاتر شهر بحث
تعمیرات سالن اصلی تئاتر شهر برای تعویض
صندلیها ،مرمت سالن ،سقف و نصب سیستم
اطفای حریق و وضعیت کف سالن مطرح شد

اتمام تعمیرات تئاتر شهر به تأخیر افتاد

که پس از آن در دوره مدیریت پریسا مقتدی بر
تئاتر شهر نیز مجدد این بحث مطرح و در دوره
مدیریت پیمان ش��ریعتی در سال  95اولویت
بازسازی با امکانات ماشینری برای نوسازی،
امکانات نور و صدا ،آکوستیک سالن ،تعویض
صندلیها مطرح شد.حال مجدد در فاز دوم و
در دوره مدیریت ش��هرام کرمی ،معاونت سید
مجتبی حسینی و با تصدیگری سعید اسدی
بر تئاتر ش��هر این بحث سال گذشته مطرح
و امس��ال از پانزدهم اردیبهشت ماه  98پس
از اج��رای نمایش مالقات از پارس��ا پیروزفر
به مرحله اجرایی رس��ید .در ای��ن فاز قرار بود
تعویض صندلیها ،افزودن سیستم ماشینری و
بازسازی و آکوستیک فضا صورت بگیرد .طبق
گفته دفتر ط��رح و عمرانی وزارت فرهنگ و
ارشاد اس�لامی این فاز قرار بود انتهای مرداد
ماه یا ابتدای شهریور ماه به بهره برداری برسد
که البته هنوز این اتفاق نیافتاده است .براساس
ش��نیدهها طبق رایزنیهایی که با یک گروه
نمایشی برای نخستین اجرا پس از بازسازی از
سوی تئاتر شهر صورت گرفته بوده ،گویا این
گروه به دلیل مشخص نبودن شرایط اجرای

خود را ملغ��ی کردهاند و هنوز وضعیت اجراها
بالتکلیف است.سعید اسدی ،مدیر مجموعه
تئاتر ش��هر در این باره به فارس میگوید که
در حال مذاکره برای تعیین تکلیف گروههای
نمایش��ی و اجراهای پس از بازسازی هستند،
منتها چون هنوز شرایط تحویل سالن مشخص
نیست ،به مشکالتی برخوردهاند و اطالع دقیق
هنوز از این روند وج��ود ندارد.وی در این باره
میافزای��د :در ح��ال مذاکره ب��ا گروهها برای
برنامهریزی دقیق هستیم االن تکلیف سالن
اصلی تا انتهای س��ال و حتی نیمه سال آتی
مشخص اس��ت منتها تکلیف تحویل سالن
هنوز مشخص نشده است و ممکن است جابه
جایی ها و تغییراتی در برنامه داشته باشیم که

البته االن نمیتوانم درباره جزئیات آن صحبت
کنم.اسدی درباره زمان تحویل سالن میگوید:
امیدوار هس��تیم که در شهریور ماه سالن را به
ما تحویل بدهند اما احتماالت میگوید که تا
مهر ماه این اتفاق نمیافتد چرا که مشکالتی
فنی وجود دارد .بخش��ی از کار به عهده دفتر
طرحه��ای عمرانی وزارت فرهنگ و ارش��اد
اسالمی و ما برنامه خود را مدون کردهایم که
اگر س��الن آماده نشود ،ممکن است تغییراتی
در آن داده ش��ود .وی در ای��ن باره میگوید:
ما برنامهمان معین و مدون اس��ت ،مش��کل
این است که هر چه سالن دیرتر به ما تحویل
داده ش��ود ،ما با گروهها بیش��تر دچار مشکل
میشویم و ممکن است دچار تأخیراتی شویم.
در این رابطه زهرا نوروزی ناظر دفتر طرحهای
عمرانی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی که
بخش��ی از پروژه برعهده آنها است ،نیز دلیل
این تأخیر در تحویل سالن را بخشی به خاطر
اجراهای س��النهای کوچک در تئاتر شهر به
ش��مار میآورد و میگوید :دوستان ما در این
پروژه گاها تا نیمههای شب برای ماشینری در
حال کار هستند اما نزدیک به ده روز این اتفاق

افتاد که نامهای از مجموعه تئاتر ش��هر برای
اجراهایی در سالنهای کوچک به ما زده شد
که از س��اعت چهار اجرا وجود دارد و دوستان
عمرانی سروصدا نباید داشته باشند.وی در این
باره میافزاید :ما هم بر همین حساب مجبور
ش��دیم فعالیت این دوس��تان را از ساعت 15
عصر نزدیک به ده شب تعطیل کنیم و همین
قدری کار را به تأخی��ر انداخت ،چرا که نباید
هیچ سروصدایی به خاطر اجراها تولید شود ،هر
چند بخشی از کارهایی که بدون سروصدا بود
را انجام میدادند.نوروزی همچنین درباره زمان
تحویل کار میگوید :تالشمان این است که در
همین شهریور ماه کار تحویل داده شود قبال
طبق قرارداد قرار بود انتهای مرداد ماه سالن را
تحویل دهیم که االن به خاطر همین مسائل
قدری عقب افتاد و امیدواریم تا انتهای شهریور
کار تحویل داده شود و به مهر ماه نرسد .برخی
مسائل هم وجود داشت مثل نصب پرده جدید
و  ...که خود مجموعه تئاتر شهر باید تصمیم
بگیرد پ��رده جدید خریداری کنن��د یا اینکه
از همان پرده قدیمی اس��تفاده کنند ،اینها بر
اساس تعهدات ما نبود.

مجری طرح سریال «ملک سلیمان نبی (ع)»
گفت :ب��رای تحقیق و نگارش این س��ریال
ب��ه زمان طوالنی نی��از داریم«.مجید حقی»
مجری طرح سریال «ملک سلیمان نبی (ع)»
در گفتوگو با فارس ،گفت :تا به اینجای کار
تحقیقات فراوانی درباره این س��ریال داشتیم
و به پیش��رفت قابل قبولی هم رسیدیم.وی
ادام��ه داد :آیات��ی که در قرآن کری��م درباره
حضرت س��لیمان (ع) آمده اس��ت و احادیث
اس��تخراج ش��ده اند و گروه پژوهش مشغول
دس��ته بندی موضوعات مختلف هستند .در
مجموع تحقیقات بس��یار مفصلی انجام شده
اس��ت.حقی با اش��اره به پروسه مهم نگارش
فیلمنامه افزود :در نگارش متن این س��ریال،
یک گروه تخصصی نویس��نده و پژوهشگر با
تخصصهای مختلف و مرتبط به سرپرستی
س��ید مجید مطهری نژاد تشکیل شد که زیر
مجموع��ه آن چن��د کارگروه ب��ا عنوانهای
تاریخی ،قرآن��ی ،احادیث و روایی مش��غول
به کار هس��تند.مجری طرح س��ریال «ملک
س��لیمان نبی» در پاس��خ به این پرسش که
شباهتهایی بین نسخه سینمایی ساخته شد
و سریال آن وجود دارد ،افزود :داستان سریال
مستقل از نسخه ساخته شده روایت میشود
که از زمان کودکی سلیمان نبی آغاز و تا پایان
حیات ایشان را در بر میگیرد و در خالل آن
به صورت ف�لاش بک موضوع ملکهای ۳
گانه از زمان طالوت و داوود (ع) تا پایان حیات
س��لیمان (ع) به تصویر کشیده می شود.وی
در ادامه نیز بیان داش��ت :در این مجموعه از
تمامی منابع اعم از اس�لامی و غیر اسالمی
مورد پژوهش قرار میگی��رد ،اما اصلیترین
منبع آن قرآن و آیات مربوطه اس��ت.حقی در
پایان با اش��اره به اینکه برای نگارش سریال
«ملک سلیمان نبی (ع)» حدود یکسال زمان
نی��از داریم ،اف��زود :هم اکن��ون و با توجه به
شرایط تولید ،حتما تغییراتی خواهد داشت.
حمید فرخنژاد به
«مالقات با جادوگر» پیوست

حمی��د اعتباریان تهیهکننده فیلم س��ینمایی
«مالقات با جادوگر» عنوان کرد که  ۴بازیگر
به این فیلم سینمایی پیوستهاند.حمید اعتباریان
تهیهکننده فیلم سینمایی «مالقات با جادوگر»
به کارگردانی جمش��ید بهرامیان در گفتگو با
مه��ر درباره زمان تولید ای��ن فیلم که چندی
پیش پروانه س��اخت گرفت ،گفت :این روزها
مراحل پیش تولید این فیلم سینمایی سپری
می شود و ما هفته دیگر فیلمبرداری «مالقات
ب��ا جادوگر» را در تهران آغ��از می کنیم.وی
افزود :به تازگی با حمید فرخ نژاد ،امیرمهدی
ژوله ،علیرضا خمسه و نسیم ادبی برای حضور
در این فیلم س��ینمایی به توافق رس��یده ایم
همچنین قرار اس��ت یک چهره جدید هم در
«مالق��ات با جادوگر» به ایفای نقش بپردازد.
اعتباریان عنوان ک��رد« :مالقات با جادوگر»
یک فیلم طنز مانند «سنپترزبورگ» است که
داستان یک کالهبرداری را روایت میکند.وی
در پای��ان اظهار ک��رد :در نظر داریم این فیلم
س��ینمایی برای حضور در س��ی و هشتمین
جشنواره فیلم فجر آماده کنیم.
معرفی  ۲بازیگر جدید نمایش
«وقتی کبوترها ناپدید شدند»

روی��ا میرعلمی و امیررض��ا دالوری به جمع
بازیگ��ران نمای��ش «وقتی کبوتره��ا ناپدید
ش��دند» از تولیدات س��ال  ۹۸تئاتر مستقل
تهران پیوستند.به گزارش مهر به نقل از روابط
عمومی تئاتر مس��تقل تهران ،با پیوس��تن ۲
بازیگر جدید به نمایش «وقتی کبوترها ناپدید
شدند» به کارگردانی هستی حسینی ترکیب
کامل گروه بازیگران این اثر نمایشی به ترتیب
ح��روف الفبا عبارتند از عب��اس خداقلیزاده،
امیررض��ا دالوری ،ش��هروز دلافکار ،س��ارا
زینعلی ،الهه شهپرست ،رویا میرعلمی ،مهدی
کوشکی و مجید نوروزی.این نمایش به قلم
سفی اکس��انن ،ترجمه محسن ابوالحسنی و
کارگردانی هس��تی حسینی از  ۲۱شهریور در
تئاتر مستقل تهران روی صحنه میرود.در دور
ابتدایی اجراهای «وقتی کبوترها ناپدید شدند»
مهدی پاکدل و خاطره حاتمی در نمایش به
ایفای نقش پرداختهاند.سفی اکسانن نویسنده
فنالندی -اس��تونیایی اس��ت ک��ه دریافت
جوایزی از جمله «جایزه بزرگ بوداپس��ت»
ی ِ «نویسندگان کشورهای
و آکادمی س��وئد 
شمال اروپا» در سال  ۲۰۱۳را در کارنامه دارد.
در نمایش با ماجرای شخصیتهایی از جمله
(روالند و ادگار) مواجه هستیم که کشورشان
 استونی -در کشمکشهای جنگ جهانیی دست
دوم بین نیروهای کمونیس��ت و ناز 
به دست میشود .رویدادی که طی آن بعضی
ی خود را نشان میدهند.
چهره واقع 

