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اخبار
«دلتنگ نباش»،
به چاپ دوازدهم رسید

کتاب «دلتنگ نباش» که روایتگر داس��تان
زندگی ش��هید مدافع حرم «روح اهلل قربانی»
است ،باقلم زینب موالیی و توسط انتشارات
«روایت فتح» ب��ه چاپ دوازدهم رس��ید.به
گزارش میزان ،کتاب «دلتنگ نباش» ش��رح
داستان زندگی ش��هید مدافع حرم «روح اهلل
قربانی» اس��ت.این کتاب به همت انتشارات
روایت فتح به چاپ دوازدهم رس��یده اس��ت.
کت��اب «دلتن��گ نب��اش» به قل��م «زینب
موالیی» به رش��ته تحریر در آم��ده و اولین
کتاب از زندگی شهدای مدافع حرم است که
«رهبر معظم انقالب» بر آن تقریظ کردهاند.
سیر داستانی کتاب «دلتنگ نباش» از زمان
آشنایی و ازدواج روحاهلل با همسرش تا قبولی
حض��ور در س��وریه و در نهایت به ش��هادت
رسیدن وی را روایت میکند.دلتنگ نباش در
 ۳۷۶صفحه مصور در س��ال  ۱۳۹۷به چاپ
رسید و در طول یکس��ال چاپ دوازدهم آن
راهی بازار نشر گردیده است.
نگارش «راه بی پایان» در  14قسمت

کارگ��ردان س��ریال «راه بی پای��ان» گفت:
مدتی اس��ت که نگارش  14قس��مت از این
س��ریال به پایان رس��یده اس��ت .به گزارش
فارس«،داوود بیدل» کارگردان س��ریالهای
تلویزیونی گفت :مدت��ی پیش طرحی به نام
«راه بیپایان» داش��تم که هنوز سرنوش��ت
مش��خصی ندارد و نمیدانم که قرار اس��ت
در دس��تور کار ق��رار بگیرد یا ن��ه.وی ادامه
داد :مدتی اس��ت که نگارش این سریال ۱۴
قسمتی توسط سمیرا رستمی به پایان رسیده
اس��ت .این کارگردان درباره قصه این سریال
مناسبتی که برای ماه محرم قرار بود ساخته
شود ،افزود :قصه این سریال داستان خانواده
مذهبی را نش��ان میدهد که ش��غلی در بازار
دارند و به عبارتی بازاری هستند .پدر خانواده
دو پس��ر میانس��ال دارد و وقتی که احساس
میکن��د زمان مرگ��ش فرا رس��یده تصمیم
میگیرد تا وصیتهای خود را به آنها بگوید.
تهیه کننده س��ریال «راه بیپایان» در پایان
نیز بیان داشت :در حال حاضر نیز چند طرح
برای س��اخت فیلم سینمایی را در دستور کار
دارم و احتم��اال تمرک��زم را روی این کارها
بگذارم« .بیدل» تاکنون س��ریالهای «راه
و بی��راه»« ،در قصهه��ا زندگ��ی میکنند»،
فیلم «روزگاری عش��ق و خیانت» و  ...را در
کارنامه کاری خود داشته است.
«عنکبوت» فیلمی با موضوع داستان
عجیب زندگی یک قاتل

بازیگر فیلم سینمایی
«عنکب��وت» گف��ت:
روایت فیلم عنکبوت
درباره یک قاتل است
و من به طرز جالبی در
این فیلم نقش مادر این
قاتل که نقش آن را محسن تنابنده ایفا میکند
بازی میکنم ،این نقش نس��بت به نقشهای
قبلی ام کمی متفاوت است.شیرین یزدانبخش
بازیگر سینما و تلویزیون در گفتوگو با میزان،
پیرامون مجموعه فعالیتهای خود در عرصه
بازیگری گف��ت :در حال حاضر ب��رای بازی
در فیلم س��ینمایی «عنکبوت» به کارگردانی
«ابراهی��م ایرجزاد» جل��وی دوربین رفته و به
غی��ر از آن در کار دیگری بازی نمیکنم .وی
درباره نقش خود در این فیلم س��ینمایی تاکید
ک��رد :روایت فیلم عنکب��وت درباره یک قاتل
اس��ت و من به طرز جالبی در این فیلم نقش
مادر این قاتل که نقش آن را محس��ن تنابنده
ایفا میکند بازی میکنم ،این نقش نسبت به
نقشهای قبلی ام کمی متفاوت است.بازیگر
فیلم سینمایی «بوسیدن روی ماه» در همین
راستا ادامه داد :شاید پیش از این همیشه نقش
مادر را در س��ینما بازی کرده باشم اما بازی در
نقش مادر یک قاتل ب��ا ویژگی های خاصی
که این کاراکتر دارد برای من جالب است .وی
درباره دلیل کم کار ش��دن خود در سال جاری
اظهار کرد :نسبت به گذشته کمی سنم باالتر
رفته و به همین دلیل کمی بیش از گذش��ته
به اس��تراحت نیاز دارم ،به همین دلیل س��عی
میکن��م کم اما خوب انتخ��اب کنم تا هم در
س��ینما حضور داش��ته و هم اینکه زیاد خسته
نشوم .بازیگر فیلم سینمایی «عنکبوت» درباره
روند ساخت این فیلم سینمایی افزود :در حال
حاض��ر من همچنان جلوی دوربین می روم و
کارم تمام نش��ده اس��ت ،هنوز زمان دقیقی از
پایان فیلمبرداری اعالم نشده است ،فع ً
ال فیلم
برداری بخشهای بیرونی به پایان رس��یده و
بخشهای داخلی مانده است.

«اربعین» فرصتی است تا خصلتهای حسینی در ما زنده شود

«امین حیایی» بازیگر س��ینما و تلویزیون
درب��اره تأثیر اربعی��ن در زندگی گفتوگو
ک��رد .مراس��م راهپیمای��ی روز «اربعین»
بهعنوان یکی از تجلیهای امام حسین(ع)
از زاویههای گوناگونی قابل بررسی است.
گاهی یک ورزشکار یا پزشک از تجربیات
و دیدگاه خود درباره این مراس��م صحبت
میکن��د و گاه��ی ی��ک هنرمن��د ،نگاه
هنرمندان درباره مس��ائل مختلف بهخاطر

لطافت و زیبایی خاص��ی که دارد همواره
مورد توج��ه عموم مردم اس��ت ،ازاینرو،
تس��نیم گفتوگوهای کوتاهی با برخی از
بازیگران و هنرمندان درباره این مراس��م
باش��کوه و پرعظمت دارد.در حاشیه یکی
از اکرانهای اختصاصی تس��نیم با بازیگر
س��ینما و تلویزیون آق��ای «امین حیایی»
مصاحبه کوتاهی داش��ت .حیایی در پاسخ
به س��ؤالی درباره دیدگاه و نظرش درباره

این مراس��م ب��زرگ و اث��ر آن در زندگی
گفت«:ایام اربعین روزهایی است که همه
ما رش��ادتها ،ش��جاعتها ،وفاداریها و
صف��ات نی��ک انس��انی را درون خودمان
یادآوری میکنیم .با ی��ادآوری دوباره این
صفات درون خودمان متوجه میشویم که
همه ما میتوانیم ای��ن قبیل خصوصیات
را زن��ده کنیم و با آنه��ا زندگی کنیم ،اما
در حقیق��ت این خداوند اس��ت که دوباره

این خصلتها را در ما با ش��ور و اش��تیاق
حسینی زنده میکند.محرم و اربعین زمان
بسیار خوبی است که این صفات درون ما
زنده میشود .زمانی که این صفات در این
ایام و در مس��یر پیادهروی اربعین برای ما
زنده میشود ،یاد رشادتها ،ایستادگیها و
مبارزههای امام حس��ین(ع) در روز عاشورا
میافتی��م .باید گفت که با ق��دم زدن در
مسیر امام حسین(ع) احساسات حسینی ما

نادر مقدس «شاه ماهی»
را مقابل دوربین بُرد

زنده میشود و خصلتهایی که گفته شد
در وجود ما برانگیخته میگردد.اینکه امام
حس��ین(ع) با ایثار و جانفشانی راه و روش
درس��ت زندگی را به همه ما یاد داد خیلی
مهم است.

نویسنده کتاب «فرنگیس»  :در حوزه تولید کتاب طنز برای کودکان کمکاری کردهایم

رشد چشمگیر تولید کتاب کودک و نوجوان پس از انقالب اسالمی

گروه فرهنگی  :نویس��نده کتاب «قلب کوچک س��پهر»
ب
گفت :پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران تولید کتا 
برای کودکان و نوجوانان رشد قابل توجهی به خود گرفت
و اکنون میتوان گفت توانس��تهایم کتابهای خوبی در
حوزه کودکان و نوجوانان و برای این قشر داشته باشیم.
مهناز فتاحی نویس��نده کتاب «قلب کوچک سپهر» در
گفتوگو با میزان پیرامون مقوله کتاب سازی به عنوان
یک معض��ل در عرص��ه ادبیات گفت :برخ��ی کتابها
که برای قش��ر کودکان و نوجوانان به رش��ته تحریر در
میآید از اس��تانداردهای الزم برخوردار نیستند ،آنها به
لحاظ روانشناس��ی ،ساختار داستان ،محتوای هنری و یا
ب عموم ًا
ساختارهای ادبی قابل پذیرش نیستند ،این کت 
ب زننده برای قشر کودکان و نوجوانان هستند ،لذا
آس��ی 
باید در تولید این گونه کتابها بررس��ی بیش��تری انجام
داد.

رش�د آثار در ح�وزه ادبیات ک�ودک و نوجوان پس از

انقالب اسالمی چشمگیره بوده است

نویسنده کتاب «باغ مادربزرگ» به مقایسه تولید کتاب
کودک و نوجوان ،پیش و پس از انقالب اس�لامی ایران
پرداخت و بیان کرد :پیش از انقالب اس�لامی ایران آثار
کودک در حوزه ادبیات مختص کودکان نبود و این قشر
مجبور بودند که به دلیل عدم رعایت اخالقی در آثار تنها
ب را بخوانن��د ،به همین خاطر نیاز به
بخش��ی از هر کتا 
کتاب برای گروه سنی کودکان و نوجوانان بسیار واضح
بود.فتاحی در همین راستا ادامه داد :پس از پیروزی انقالب
ب برای کودکان و نوجوانان رشد
اسالمی ایران تولید کتا 
قاب��ل توجهی ب��ه خود گرفت و اکن��ون میتوان گفت
توانستهایم کتابهای خوبی در حوزه کودکان و نوجوانان
و برای این قشر داشته باشیم ،آمار نشان میدهد از نظر
کمی تولید کتاب رو به افزایش اس��ت ،اما از نظر کیفی
نیز باید تالشهای بیشتری را در پیش بگیریم به عبارت
دیگر تا رس��یدن به نقطه مطلوب و استانداردهای الزم
فاصله داریم .این نویس��نده به افزایش تعداد کتابهای
تالیفی اش��اره و ابراز کرد :متأسفانه کتابهای ترجمهای
در حوزه کودک و نوجوان افزایش قابل توجهی داش��ته،
این کتابها به لحاظ ظاهری محتوا و حتی برخی مواقع
در پرداخت هنری از جایگاه مناسبی برخوردار نیستند اما
برخ��ی از این آثار تالیفی توانس��تهاند کودکان را به خود
جذب کنند .س��ال گذشته که به نمایش��گا ه کتاب رفته

نقش والدین در انتخاب کتاب برای کودکان


بودم متوجه بچههایی ش��دم که جلوی یکی از غرفهها
صف کش��یده بودند ،وقتی از آنها دلی��ل این عالقه و
ش��وق برای خریدن کتاب مطلوب خودشان را پرسیدم
متوجه ش��دم که عناصر خاصی در ج��ذب این کودکان
دخیل است.

علت اس�تقبال کودک و نوج�وان از برخی آثار تالیفی

چیست؟

فتاحی دالیل عالقهمندی کودکان را به برخی کتابهای
ترجمهای مورد بررسی قرار داد و ابراز کرد :ما کتابهای
تالیف��ی فراوانی را در حوزه کودک و نوج��وان داریم ،اما
اینک��ه کودکان تنها به یک کت��اب ترجمهای عالقهمند
میش��وند دالی��ل خاص��ی دارد ،در برخی م��وارد دیده
میش��ود که کودکان جذب کتابهایی میشوند که هم
سن و سالهایشان به آنان معرفی کردهاند ،یعنی تبلیغات
توس��ط خود کودکان انجام ش��ده ،همین تبلیغ کودکانه
موجب میشود که جذابیت بیشتری برای سایر هم سن
و س��الها بوجود بیاید و یک کتاب پر رونقتر نسبت به
سایر کتابها به نظر برسند.نویسنده کتاب «قلب کوچک
س��پهر» در همین راستا تاکید کرد :در نتیجه نیاز است تا
عالیق کودکان و نوجوانان را بررس��ی کرده و سپس به
ن حال مس��ائل تربیتی و
نگارش کتاب بپردازیم و در عی 
اصول هنری را هم��واره مدنظر قرار دهیم تا بتوانیم در
راس��تای اهداف و برنامههای ایدهآل قدم برداریم.فتاحی

پیرامون دالیل عدم عالقه برخی نوجوانان به کتابهای
تالیفی ابراز کرد :بررسیها نشان داده است که نوجوانان
به ژانرهای وحش��ت عالقه ویژهای دارند و برخی از آنان
نیز ب��ه کتابهایی که به موضوع عش��ق پرداخته توجه
خاصی نش��ان میدهند ،البته برخی از این موضوعات در
خ��ط قرمزها قرار میگیرد ول��ی میتوانیم به نحوی که
مطابق با چهارچوب و ارزشهای قانونی جامعه و فرهنگ
ایرانی اس�لامی ما است به عالیق این قشر مهم جامعه
پاسخ دهیم.
به دغدغههای قشر کودک و نوجوان اهمیت دهیم


نویسنده کتاب «فرنگیس» ابراز کرد :میتوانیم با مطالعه
دقیق و با توجه به اصول و ضوابط ،همچنین دغدغههای
اخالقی و ارزشی نوجوانان نیازهای آنان را برآورده کنیم،
این کار باعث میش��ود تا نوجوانان به س��مت و س��وی
کتابه��ای غیر اخالقی و ی��ا کتابهایی که با فرهنگ
ایرانی اسالمی ما همخوانی ندارد حرکت نکنند.نویسنده
کتاب «باغ مادرب��زرگ» اصول مهم در نگارش و تولید
کتاب را بس��یار تاثیر گذار در جذب مخاطب دانس��ت و
تصریح کرد :اصول مهم نگارش و تولید کتاب کودکان و
نوجوانان در توجه به جذابیت تصاویر و بخشهای هنری
آن است که کودکان را بیشتر به خود جذب کند ،پرداختن
به جنبههای هنری ازجمله مهمترین بخشهایی اس��ت
که در تولید یک کتاب نقش بسزایی دارد.

فتاحی به نقش والدین در انتخاب کتاب برای گروه سنی
الف اش��اره و تصریح کرد :والدین تا یک زمانی میتوانند
کت��اب برای کودکان خ��ود انتخاب کنند ام��ا پس از آن
کودکان خود دس��ت ب��ه انتخاب میزنن��د و نقش پدر و
مادر در این برهه بس��یار کم رنگ میشود ،از سوی دیگر
کودکان در دوره س��نی خاصی تأثیر دوستان و همساالن
بر آنان بیش��تر میش��ود ،در این دوران آنان به تبعیت از
همساالن خود میپردازند لذا همساالن نقشی مؤثری در
انتخاب کتاب برای هر کودک دارند.وی کمبود کتابهای
طنز در گروه س��نی ال��ف و نوجوانان را یکی از معضالت
نش��ر کتاب دانس��ت و بیان کرد :در حوزه کتابهای طنز
برای گروه سنی کودکان و نوجوانان دچار خألهای بزرگی
هستیم ما نتوانستیم آن طور که باید و شاید در حوزه ادبیات
طنز به تولید کتاب بپردازیم ،این در حالی است که کودکان
به کتابهای طنز عالقه ویژهای دارند .فتاحی به ضرورت
توجه نویسندگان آثار طنز و تخیلی پرداخت و افزود :ورود
به دنیای واقعی کودکان برای برخی از نویسندگان بسیار
س��خت و ترسناک به نظر میرسد این در حالی است که
ت�لاش میکنیم تا همه جوان��ب و ابعاد پرداخت به تولید
کت��اب ب��رای کودک و نوج��وان را در نظ��ر بگیریم ،اگر
بتوانیم به نقد کودکان توجه کنیم و دنیا را از نگاه و زاویه
جذابیتهای کودکان بنگریم میتوانیم در نگارش و جذب
مخاطب کودک و نوجوان تاثیر گذار باشیم ،اگر حرفها و
دغدغههای کودکان در کتابها منعکس شود قطع ًا برای
آنها جذابیتهای ویژهای پیدا میکند و مخاطبان که همان
کودکان هستند از این کار استقبال بسیاری میکنند.
اهمیت تبلیغ از سوی خود نویسندگان


وی به تبلیغ کتاب به کمک خود نویس��ندگان اش��اره و
خاطرنش��ان کرد :این اتفاق که خ��ودم کتابهایم را به
برخی ک��ودکان هدیه بدهم بارها اتف��اق افتاده ،همین
امر س��بب شده تا ش��اهد استقبال چش��م گیر کودکان
از کتابهایم باش��م و با این س��وال از س��وی کودکان
مواجه ش��وم که چرا برای ما دیگر از کتابهای خودتان
نمیآورید ،ای��ن تجربه به من آموخت که اقبال عمومی
زمانی شامل حال کتابها میشود که خود نویسنده نیز
در تبلیغ آثارش مش��ارکت داشته باشد همین امر سبب
ش��ده تا عالقهمند ش��وم که به فضای مج��ازی توجه
بیشتری کنم.

منتظر بودجه مناسب برای ساخت فیلم سهراب سپهری هستم؛

بازیگر س��ریال «ترور خاموش» گفت :در ساخت فیلم
سینمایی سهراب سپهری قصد دارم سه مقطع زمانی از
دورههای مختلف زندگی سهراب سپهری را از کودکی
و نوجوان��ی گرفته ت��ا جوانی و دوران طالیی ش��عر و
نقاش��ی وی را به تصویر بکش��م .جالل فاطمی بازیگر
سینما ،تئاتر و تلویزیون و همچنین خواهرزاده سهراب
س��پهری ش��اعر معاصر در گفتوگو با میزان ،پیرامون
آخرین فعالیتهای خ��ود در عرصه بازیگری گفت :در
حال حاضر سریال «ترور خاموش» به کارگردانی احمد
معظمی و تهیهکنندگی ابوالفضل صفری را از شبکه یک
س��یما در حال پخش دارم.وی در همین راستا ادامه داد:
در این سریال در کنار عزیزانی همچون سعید راد ،پرویز
فالحی پور ،س��تاره اس��کندری ،پریوش نظریه ،سپیده
خداوردی ،مریم بوبانی ،امیرمحمد زند ،شایس��ته ایرانی
و  ...به ایفای نقش پرداختهام این س��ریال همانطور که

«ترورخاموش»بااستقبالخوبیمواجهشد

مخاطبان تا امروز متوجه موضوع آن ش��دهاند پیرامون
موضوع توزی��ع و قاچاق مواد مخدر اس��ت و به نوعی
زندگی این توزیع کنندهگان را مورد بررس��ی قرار داده
و نگاهی جدید به این مس��ئله دارد.وی پیرامون ویژگی
های کار با احمد معظمی تصریح کرد :احمد معظمی یک
کارگردان خوش فکر و کاربلد است ،وی به دلیل تجربه
سالها دستیاری سرعت عمل باالیی در کارگردانی دارد
و فیلمنامه را خوب متوجه میش��ود ،بسیار به بازیگران
برای ایفای نقش کمک میکند و بنده بسیار از همکاری
با این کارگردان در س��ریال «ترور خاموش» لذت بردم.
وی پیرام��ون بازخورد مردم نس��بت به س��ریال «ترور
خاموش» اذعان کرد :بازخوردها از این س��ریال بس��یار
عالی بوده و مخاطبین همگی اظهار لطف میکنند ،بنده
نیز بازخوردهای خوبی نیز از کشورهای همسایه دریافت
ک��ردهام و از عکس العمل مردم در خیابان ،دوس��تان و

آش��نایان میشنوم که این مجموعه جای خود را در دل
مخاطبین پیدا کرده و مورد اس��تقبال واقع شده است.
ای��ن بازیگر درباره تولید فیلمی ب��ا محوریت دایی خود
سهراب سپهری عنوان کرد :تحقیقات بسیاری از زندگی
داییام س��هراب سپهری انجام دادهام ،با توجه به اینکه
من خواهرزاده سهراب سپهری هستم دسترسی خوبی
به خاطرات و یادگارهای این ش��اعر بزرگ معاصر دارم
و همچنین چندین س��ال زمان برای تحقیق و نگارش
فیلمنامه این فیلم س��ینمایی صرف ک��ردهام و با تمام
دوستان و اقوام پیرامون وی مصاحبه کردهام.فاطمی در
همین راستا بیان کرد :در ساخت فیلم سینمایی سهراب
سپهری قصد دارم سه مقطع زمانی از دورههای مختلف
زندگی س��هراب سپهری را از کودکی و نوجوانی گرفته
تا جوانی و دوران طالیی شعر و نقاشی وی را به تصویر
بکشم.بازیگر سریال «ترور خاموش» افزود :با توجه به

اینکه ما پروانه س��اخت این فیلم را ب��ا نام «پرنده» در
س��ال  ۱۳۹۲از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دریافت
کردیم ،تمام تالش خود را میکنیم تا پروژه س��ینمایی
سهراب را به سمت تولید پیش ببریم و بودجه الزم برای
تهیه آن را فراهم کنیم ،برای س��اخت این اثر سینمایی
باید س��رمایه مناسبی فراهم ش��ود تا بتوان آن را بدون
کم و کاس��تی جلوی دوربین ببریم زیرا این پروژه نیاز
به بازس��ازی فضای دوران زندگی وی دارد ،به امید خدا
در صورت قطعی شدن به عنوان کارگردان و بازیگر در
این فیلم حضور خواهم داشت .وی در پایان خاطر نشان
کرد :چند سال گذشته حتی این فیلم را به مرحله پیش
تولید هم رس��اندیم ،ولی ادامه تولی��د فیلم در آن زمان
متوقف ش��د و بارها پیرامون ساخت آن صحبت شده،
امیدوارم بتوانیم س��رمایه کافی را جذب کنیم تا هرچه
زودتر آن را کلید بزنیم.

اجرای آثار مذهبی در دیگر کشورها ضروری است؛

کارگ��ردان نمای��ش «خات��ون» گف��ت:
نمایشه��ای مذهبی نباید پ��س از چند روز
اج��را به پایان برس��ند ،خیل��ی از کارها این
قابلی��ت را دارند که در دیگر ش��هرها حتی
دیگر کشورها مثل سوریه ،عراق ،لبنان و...
ه��م اجرا ش��وند تا پیام ما را ب��ه گوش دنیا
برسانند ،بنابراین تصمیممان این است که با
همکاری شهرستان اردستان این کار ابتدا در
آنجا اجرا شود.
حس��ین عالمبخ��ش کارگ��ردان نمای��ش
«خاتون» پیرام��ون جدیدترین نمایش خود
با موض��وع «حض��رت رقی��ه(س)» گفت:
نمایش «خاتون» پیرامون زندگی «حضرت
رقی��ه(س)» از دوران اس��ارت تا ش��هادت
ایش��ان است که به نوعی سعی شده در این
نمایش شرایط اسرای کربال در خرابان شام
به تصویر کشیده ش��ود.وی در همین راستا
ادام��ه داد :اجراه��ای قبلی ای��ن نمایش در
س��الن اصلی تئاتر شهر و تاالر اندیشه حوزه
هنری بوده که امس��ال به س��فارش رئیس

«خاتون» ،نمایشی با موضوع زندگی «حضرت رقیه(س)»

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در
پردیس تئاتر تهران ب��ه روی صحنه رفتیم
و خوش��بختانه اس��تقبال مردم از کار خیلی
خوب بود و هر ش��ب بیش از ظرفیت سالن
مهمان داریم.عالم بخش پیرامون داس��تان
نمایش «خاتون» ابراز کرد :داستان نمایش
«خاتون» در مورد «بی بی آس��یه» اس��ت
که مقابل قصر یزید در ش��هر شام خرابهای
دارد و ب��ه هیچ وجه حاضر نمیش��ود آن را
ب��ه مأموران دولتی یزید بفروش��د .ماجرایی
ک��ه پیرامون وجود مبارک «حضرت
رقیه (س)» در این نمایش به تصویر
کشیده میش��ود مخاطب را با خود
همراه میکند.ای��ن کارگردان درباره
نمایش��نامه نمایش «خاتون» اظهار
ک��رد :نمای��ش «خاتون» از اس��ناد
موثق تاریخ اس�لام درباره بازگشت
اس��رای کربال و محوری��ت زندگی
«حضرت رقیه (س)» نش��أت گرفته
اس��ت.وی پیرام��ون رای��گان بودن

تماش��ای نمایش «خاتون» افزود :به تدریج
میبایس��ت این فرهنگ را هم ایجاد کنیم
که کارهای مذهبی همچون دیگر نمایشها
نیاز به ف��روش بلیت دارن��د و این اصال بد
نیس��ت چنین اتفاقی با انس��جام هنرمندان
ایجاد میش��ود.کارگردان نمایش «خاتون»
همچنین در مورد اینکه آیا قصد به س��اخت
مجموعه تلویزیون��ی این نمایش وجود دارد
اظه��ار کرد :من قبال هم گفتهام که نمایش
«خاتون» طرح یک س��ریال سیزده قسمتی

ب��رای تلویزی��ون بود ک��ه به اجرا نرس��ید،
بعد از آن فیلمنامه آن هم نوش��ته ش��د که
تصمی��م داریم اگر پیش بیاید درصورتی که
حمایت از این کار بش��ود نسخه تلویزیونی
آن را تولید کنیم .وی همچنین با اش��اره به
دغدغه اصلیاش از اجرای چند باره نمایش
«خات��ون» گفت :م��ا در این نمایش تالش
داریم محتوایی مذهبی را در قالبی با اصول و
مبانی تئاتری به صحنه ببریم ،امیدواریم این
درام خوب از آب در آمده باش��د چرا که تمام
فکرمان این بود که مفاهیم تئاتری در
چارچوب صحیح مذهبی و دینی روی
صحنه برود.وی درباره هدف خود از
اجرای استانی نمایش «خاتون» ابراز
کرد :نمایشهای مذهبی نباید پس از
چند روز اجرا به پایان برس��ند ،خیلی
از کاره��ا این قابلی��ت را دارند که در
دیگر ش��هرها حتی دیگر کش��ورها
مثل س��وریه ،عراق ،لبن��ان و  ...هم
اجرا ش��وند تا پیام ما را به گوش دنیا

برس��انند ،بنابراین تصمیممان این است که
با همکاری شهرستان اردستان این کار ابتدا
در آنجا اجرا ش��ود.به گزارش میزان ،نمایش
خات��ون پ��س از اتمام اج��را در ته��ران در
شهرس��تان اردستان نیز روی صحنه خواهد
رفت .بازیگران این نمایش فرهاد بش��ارتی،
عل��ی برجی ،امی��د زندگانی ،به��ار ارجمند،
عطیه غبیش��اوی ،کیمیا مالئ��ی و منوچهر
علیپور هستند.در خالصه داستان این نمایش
آمده است« :خرابه معروف شام در کنار قصر
سبز یزید ،مدتی از رفتن اسرا از شهر میگذرد
و مسئولین حکومتی برای خرید آن خرابه به
نزد آس��یه پی��رزن صاحب ویران��ه میآیند.
«آریحا» دختر کوچک نصرانی که یتیم است
و نزد عمویش یوحنا که تاجر جوانی اس��ت
ب��ه آنجا رفت و آم��د دارد و با همبازی خود
در حجرهای مش��غول بازی اس��ت .مأمورین
حکومت در هنگام حضور در خرابه با حمیده
یکی از غسالههای شهر که همدم آسیه است
و یوحنا برخورد میکنند و»...

فیلم سینمایی «ش��اه ماهی» به کارگردانی
نادر مق��دس و نویس��ندگی و تهیهکنندگی
افسانه منادی با حمایت بنیاد سینمایی فارابی
با مضمونی فانتزی و اجتماعی در شمال کشور
جلوی دوربین رفته است.به گزارش ایسنا به
نقل از روابط عمومی بنیاد س��ینمایی فارابی،
«ن��ادر مقدس» با اش��اره به خ�لاء پرداختن
به س��نین  ۱۷تا  ۱۸س��ال در سینمای ایران
اظهار داش��ت :واقعیت این اس��ت که ما این
قش��ر را فراموش کردهایم و اتفاقا در مواردی
که س��ینمای ایران به این س��نین پرداخته،
مخاطب عمدهای داش��ته است.او تأکید کرد:
نوجوان دوس��ت دارد در س��ینما یا فیلمهای
ج��ذاب س��رگرمکننده ببیند و ی��ا فیلمهایی
درباره خودش ...ضمن آن که جسارت ،روایت
داستان و پرداخت شاخصههای مهمی در این
زمینه هستند.نادر مقدس درباره هفتمین فیلم
بلند سینمایی خود گفت« :شاه ماهی» فیلمی
پرانرژی و در کارنامه کاری من ،متفاوت است.
این کارگردان سینما که در فیلمهایش ،غالبا
چهرههای جدیدی را به سینمای ایران معرفی
ک��رده ،درب��اره اس��تفاده از چهرههای جدید
بازیگری در فیلم «شاه ماهی» گفت :واقعیت
این اس��ت که یک تعداد بازیگر خوب داریم
که دائم در فیلمها تکرار میشوند و سینمای
روز ایران حول محور آنها میچرخد ،در حالی
که سینمای ایران به بازیگر توانمند و باانگیزه
نیاز دارد.کارگردان «دشت ارغوانی» و «رویای
جوانی» درباره ش��یوه انتخاب بازیگران فیلم
جدیدش گفت :انتخ��اب این بازیگران بدون
فراخوان و س��ر و صداهای مرس��وم صورت
گرفت .در واقع اکثر بازیگران «شاه ماهی» ،از
هنرجویانی هستند که چند سالی است با آنها
کار میکنیم ،اجرای صحنهای داشتهاند .برای
این فیلم ترکیب��ی از جوانان و نوجوانان را در
فهرست بازیگران خواهید دید که امیدوارم این
ترکیب جواب بدهد .از نگاه من ،این تجربهای
بود که باید انج��ام میدادیم و دیگران را هم
ترغیب کنیم جرأت کنند به این سمت بروند.
فرجاد :شرایط سینمای امروز
خیلی غم انگیز است

بازیگر پیشکسوت س��ینما ،تئاتر و تلویزیون
گفت :این روزها ش��رایط سینما را خیلی غم
انگیز میبینم چون برای گرفتن هر نقش��ی
باید مجیز کلی آدم را گفت من هم نمیتوانم
زیر ب��ار چنین چیزی بروم ب��ه خاطر همین
تئاتر کار میکنم و س��رحال و زنده هس��تم.
جلیل فرجاد بازیگر پیشکسوت سینما ،تئاتر
و تلویزیون که این ش��بها در نمایشهای
«پش��ت دیوار عمارت» به کارگردانی حمید
ابراهیمی و «خورشید کاروان» حضور دارد ،در
گفتوگو با فارس درباره شرایط سینما عنوان
کرد :به نظر من این روزها دستورالعملهای
س��ینما تغییر کرده و روابط در س��ینما حاکم
ش��ده اس��ت.وی در ادامه افزود :از زمانی که
نوجوان ب��ودم و وارد فعالیت حرفهای تئاتر و
دیگر مدیومهای تصویری شدم یادم میآید
که همیش��ه دعوت به کار میشدم .از سال
 55که خاطرم میآید در س��ریالی با زنده یاد
داود رش��یدی همبازی بودم تا به امروز برای
بازی در نقشهایم دعوت میشدم .فرجاد با
اش��اره به تغییر ش��رایط نحوه ارتباط با تهیه
کنن��ده ت��ا کارگردانهای س��ینمایی گفت:
من نمیتوانم برای ی��ک لقمه نان کارهای
ناپسندی چون مجیزگویی آقای تهیه کننده
یا خانم تهیه کننده را برای گرفتن نقش انجام
ده��م دراین صورت ترجیح میدهم با همان
حقوق بازنشستگیام زندگی کنم !.وی آخرین
کار تصویرش را سریال تلویزیونی برادر جان
از س��عید نعمتاهلل به شمار آورد و گفت :من
حاضر نیس��تم برای کار در س��ینما یا تئاتر و
ه��ر کار دیگری به دس��تیار کارگردان یا هر
فرد دیگری مجیز بگویم اگر کس��ی دوست
داشته باشد مرا به خاطر تواناییهایم دعوت
کند من هم میپذیرم در غیر اینصورت اصال
سالم و علیک هم با کسی نمیکنم چرا که
وجدانم چنی��ن لقمهای را قبول نمیکند.وی
اظهار داشت:همین نمایش��ی که االن روی
صحنه دارم کار آقای ابراهیمی «پشت دیوار
عمارت» هر چقدر هم که کم باشداما با دل و
جان آن را قبول میکنم چرا که آن را حالل
میکنم نه به خود آقای ابراهیمی و نه سرمایه
گذار یا هر فرد دیگری التماس و مجیز نگفتم
 ،متأسفانه شرایط االن خیلی غم انگیز است.

