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تلویزیون
«عباس محبی» به «کامیون» پیوست

تهیه کننده سریال «کامیون» گفت :از آنجایی
که بالفاصله بعد از نوروز تا ماه رمضان پخش
داریم باید تمامی این قس��مت ها را تا قبل از
شروع نوروز تصویربرداری کنیم.
ابراهی��م آرزو تهیه کننده س��ریال نوروزی
«کامیون» درب��اره زمان پایان تصویربرداری
این س��ریال گفت :این روزها آخرین مراحل
این س��ریال مقاب��ل دوربین آق��ای اطیابی
رفته اس��ت و تمام تالش��مان بر این است تا
بزودی سریال را به پایان برسانیم تا در زمان
پخش مشکلی نداش��ته باشیم.وی ادامه داد:
از آنجای��ی که بالفاصله بع��د از نوروز تا ماه
رمضان پخش داریم باید تمامی این قسمت
ها را تا قبل از ش��روع ن��وروز تصویربرداری
کنیم.این تهیه کننده با اش��اره به دو گروهه
ش��دن تصویرب��رداری این س��ریال نیز بیان
داش��ت :از چند روز پیش س��ریال با دو گروه
تولید را پیش می برد .یک گروه به کارگردانی
مس��عود اطیابی و گروه دیگ��ر به کارگردانی
محسن یوس��فی تا سرعت تولید باالتر برود.
آرزو همچنین افزود :به تازگی عباس محبی و
امید روحانی نیز به جمع بازیگران این سریال
اضافه شده است و در کنار سایر بازیگرانمان
ب��ه ایفای نقش می پردازد.به گزارش فارس،
س��ریال ن��وروزی ش��بکه دو با ن��ام موقت
«کامیون» در  ۳۰قسمت  ۴۲دقیقه ای تولید
می شود و از ابتدا تا پایان فروردین  ۹۸پخش
خواهد شد.
سریال «خانه امن» به نیمه راه رسید

مجموع��ه تلویزیون��ی «خانه ام��ن» که در
مرکز س��یمافیلم به کارگردانی احمد معظمی
و تهیهکنندگ��ی رضا صفری تهیه میش��ود
ب��ه نیم��ه راه رس��ید .به گ��زارش باش��گاه
خبرن��گاران جوان ،امین زندگانی برای ایفای
یکی از نقشهای اصلی ب��ه گروه بازیگران
س��ریال «خانه امن» پیوست.در حال حاضر
گ��روه تولید با رعایت م��وارد ایمنی و نکات
بهداش��تی مش��غول تصویربرداری هستند و
تاکنون  ۵۰درصد از مجموعه در ش��هرهای
مختلف تصویربرداری شده است.نویسندگی
این مجموعه را حس��ین ترابن��ژاد برعهده
دارد ،پی��ش از ای��ن حمیدرضا پگاه ،س��یما
تیرانداز و س��امان صفاری هم مقابل دوربین
رفتهاند.خانه امن در طول چند ماه گذشته در
ش��هرهای مختلف کشور تصویربرداری شده
و بع��د از تعطیالت نوروز ادامه کار انجام می
ش��ود .این مجموعه از تولیدات گروه فیلم و
سریال مرکز سیما فیلم محسوب می شود.

رادیو
ویژه برنامه رادیو فرهنگ
همزمان با سال نو

رادیو فرهنگ ویژه برنامه تحویل سال «ساز
نوروز» را روی آنتن م��ی برد.میثم کطائیان
که ب��ه عنوان سرپرس��ت پخ��ش و نظارت
ش��بکه رادیویی فرهنگ منصوب شده است
از ویژه برنامه های این شبکه در آستانه سال
ن��و خبر داد و ب��ه مهر گف��ت :برنامه «چرخ
گردون» یک��ی از برنامه هایی اس��ت که با
ح��ال و هوای نوروزی به تهیه کنندگی الهام
حاجی نژاد از روز گذشته  ۲۵اسفند روی آنتن
این ش��بکه رفته است .همچنین ویژه برنامه
«س��از نوروز» به تهیه کنندگی امیررضا راد
و با اجرای فاطمه حقیقت ناصری و علیرضا
تابان به عنوان ویژه برنامه تحویل سال روی
آنتن م��ی رود.وی ادام��ه داد :این برنامه که
با موس��یقی هایی ش��اد و متن��وع ،از پخش
رادی��و فرهنگ روی آنتن می رود به س��نت
ها و باورها و آداب و رس��وم نوروزی مردم در
آس��تانه بهار می پردازد تا همراه با آوای سال
ن��و ،مهمان خانه های مخاطبان خود باش��د.
کطائیان ب��ا بیان معرفی برنام��ه دیگری به
نام «ایران ،جغرافیای مهربانی» توضیح داد:
این برنامه با محت��وای فرهنگی -اجتماعی،
از مس��ؤلیت های ف��ردی و اجتماعی در رفع
موانع و مشکالت ش��هروندی می گوید و با
ارائه راهکارهایی مناسب از سوی کارشناسان
شناسان متعهد و دلسوز ،به فرهنگ
و جامعه
ِ
سازی جامعه درراستای بهبود کیفیت زندگی
ِ
می پردازد.سرپرس��ت پخش و نظارت شبکه
رادیوی��ی فرهنگ در پایان خب��ر داد :برنامه
«چهارباغ» که هر ش��ب به مدت  ۹۰دقیقه
س��اعت  ۱۲به صورت زنده از شبکه فرهنگ
تقدیم مخاطبان می ش��ود ،در ایام نوروز نیز
با حال و هوایی نوروزی ،همچنان گش��ت و
گذاری در گلس��تان ش��عر و ادب و موسیقی
خواهد داشت تا با نغمه هایی روح نواز ،شادی
بخش محفل مخاطبان خود باشد.

بازیگر نمای��ش «هایالیت» گفت :من با
توجه به س��ن و س��الم از همان روز اول
شیوع کرونا در خانه مانده ام ،شاید خیلی
سخت باشد و خود من هم خسته شده ام
اما در ش��رایط فعلی تنه��ا کاری که از ما
بر می آِید این اس��ت که در خانه هایمان
بمانیم .صدیقه کیانفر بازیگر پیشکسوت
س��ینما ،تئاتر و تلویزی��ون در گفتوگو با
می��زان ،پیرامون آخرین فعالیتهای خود

عید امسال در خانههایمان بمانیم

در عرصه بازیگری اظهار داشت :در حال
حاضر هیچ کاری ندارم و در خانه مشغول
اس��تراحتم ،البته کارهایی بود اما اکثریت
آنها تعطیل ش��دند و ب��ه همین دلیل من
هم بیکارم .وی درباره پیشگیری در برابر
بیماری کرونا گفت :من با توجه به س��ن
و س��الم از همان روز اول شیوع کرونا در
خانه مانده ام ،ش��اید خیلی س��خت باشد
و خ��ود م��ن هم خس��ته ش��ده ام اما در

ش��رایط فعلی تنها کاری که از ما بر می
آِید این است که در خانه هایمان بمانیم.
این بازیگر پیشکس��وت سینما در همین
راس��تا تاکید کرد :در شرایط شیوع کرونا
مهمترین اتفاق به نظر من این است که
م��ردم آرامش خود را حفظ کنند ،باالخره
این بیماری از کشور خارج می شود پس
نبای��د به خ��ود اس��ترس وارد کنند زیرا
مشکالت روحی ش��اید گاهی خطرناک

تر باش��د .وی رعایت اضول بهداشتی را
مهم خواند و ادامه داد :رعایت بهداش��ت
آن هم برای س��نین باال ضروری است،
البته تمامی مردم باید بهداشت را رعایت
کنند ،ه��ر روزه از تلویزیون نکاتی اعالم
می شود ،بهتر اس��ت این نکات را جدی
بگیریم تا از گس��ترش بیماری جلوگیری
کنیم .کیانفر با اشاره به نزدیک شدن به
نوروز خاطرنش��ان کرد :آنچه مسلم است

چالش های جشنواره های تئاتر برای
هنرمندان در سال آینده

اینکه ما دوس��ت داریم در نوروز به دیدن
عزیزانمان برویم اما در ش��رایط فعلی اگر
عزیزانم��ان را دوس��ت داری��م بهتر از از
دور عید دیدن��ی کنیم و به خانه یکدیگر
نرویم.

مروری بر اتفاق های مهم و جدید سریال پرمخاطب تلویزیون؛

«پایتخت»6؛ از اهدای عضو باباپنجعلی تا شغل تازه نقی!

گ�روه فرهنگ�ی  :مجموع��ه تلویزیون��ی
«پایتخت» در هر فصل تغییراتی را در قصه،
ش��خصیت ها و گریم ها صورت می دهد و
این بار همه این تغییرها باعث متفاوت شدن
این سریال شده است.
مجموعه تلویزیونی «پایتخت» از سال  ۹۰تا
همین االن یکی از سریال های پرمخاطب
تلویزیون و س��ی و یکمین سریال سیروس
مق��دم در مقام کارگردان بوده اس��ت .مقدم
ک��ه قبل و بع��د از س��ریال «پایتخت» آثار
ش��اخص دیگری را مثل زیر هشت ،تا ثریا،
روز حس��رت ،اغما ،نرگ��س ،ریحانه ،پلیس
جوان ،مس��افر و  ...را در کارنامه کاری اش
داشته است ،در اغلب سریال هایش خانم ها
نقش محوری را ایفاگر بودند و روی مقام و
جای��گاه زن در اجتماع ارزش ویژه ای قائل
بود .اما او در سریال پایتخت شخصیت های
اصلی س��ریالش را دو مرد قرار داد ،دو مرد
به نام های نقی و ارس��طو ک��ه پیش برنده
این س��ریال هستند .سریال «پایتخت »۶به
کارگردانی س��یروس مقدم و تهیه کنندگی
الهام غفوری در ایام نوروز هر ش��ب ساعت
 ۲۲از ش��بکه یک سیما پخش می شود .در
این گزارش��ی مروری بر اتفاق های مهم و
جدیدی که قرار اس��ت در فصل ش��ش این
سریال رخ دهد داشتیم:
تله فیلمی که سریال شد
نوروز س��ال گذشته قرار بود یک تله فیلم یا
همان نس��خه سینمایی از س��ریال پایتخت
پخش ش��ود اما فوت ناگهانی خشایار الوند
نویس��نده این س��ریال و عدم شرایط روحی
مس��اعد در عوامل و سازندگان باعث شد تا
چند ماه بعد خبری مبنی بر تولید پایتخت ۶
را در رسانه ها شاهد باشیم.
نویسنده ای که از تئاتر آمد


همین موضوع باعث ش��د تا نویسنده های
این سریال به دنبال نویسنده جدیدی بروند
که اتفاقا یکی از معیارهایشان برای انتخاب
این نویس��نده حضور او در عرصه هنرهای
نمایشی بود .تنابنده و مهرانفر یا همان زوج
هنری سریال پایتخت سال گذشته نمایشی
را به نام مولن روژ در پردیس تئاتر باغ کتاب
اجرا کردند و نویس��نده این اثر آرش عباسی
بود که قبل تر نمایش های بس��یاری را در
حوزه تئاتر به ن��گارش درآورده بود .و بیش
از آنکه با آثار تصویری ش��ناخته شده باشد
در عرصه نویس��ندگی در تئاتر نام و شهرت
خوب��ی دارد و می ت��وان گفت «پایتخت»6
اولی��ن کار جدی او در مقام نویس��نده یک
س��ریال تلویزیونی و البته مناس��بتی است.
عباسی اما برخالف پنج فصل قبلی سریال
پایتخ��ت کار نگارش را به تنهایی پیش می
برد .البته ناگفته نماند از ابتدا قرار بر این بود
تا نویسنده های دیگری نیز در کنار عباسی
قرار بگیرند و علیرغم مذاکره با چند نویسنده
از جمله حس��ن وارس��ته که چند فصل قبل
این س��ریال را به همراه گروهی متشکل از
خش��ایار الوند ،کوروش نریمانی ،امیرحسین
صادقی و  ...پیش می بردند ،اما در نهایت بنا

در ماه رمضان و در سی قسمت بروی آنتن
رفت و با اینکه قصه ها تا حدودی رمضانی
بود اما با استقبال زیادی مواجه شد.
کرونا به پایتخت هم رسید


پایتخ��ت یکی از س��ریال هایی اس��ت که
اتف��اق های روز در قصه آن به صورت ویژه
به چش��م می خورد .از حضور داعشی ها در
فصل پن��ج می توان این را به خوبی متوجه
ش��د .از آنجایی که مدتی است ایرانی ها با
ویروس کرونا درگیر هس��تند و این ویروس
به ش��مال هم رسیده است س��ازندگان این
س��ریال نوروزی بر آن ش��دند که بخشی از
قصه س��ریال را ب��ه درگیری و ش��یوع این
ویروس اختصاص دهند.
بهبود با کوله باری از حاشیه برمی گردد


ش��د تا عباسی به سرپرستی محسن تنابنده
این سریال را به نگارش درآورد.

ادام�ه دار ب�ودن کل کل ه�ای بین نقی و

ارسطو

از س��الی که فصل اول پایتخت پخش شد
تا فصل  ۵نقی و ارس��وط یکی از زوج های
هنری و البته ماندگار قاب س��یما بودند که
اتفاقا در ذهن مخاطبان نیز به جایگاه خوبی
رس��یدند .دو پسرخاله شمالی که یک خطی
اش هم ش��اید برای عده ای خنده دار باشد.
مهرانفر در همان س��ال های ابتدایی بازی
خ��ود در این نقش گفته بود نقش ارس��طو
ش��بیه به یکی از پسرخاله هایم است که در
ش��مال زندگی می کند .سریال پایتخت در
کنار اینکه قصه چند خانواده شمالی را روایت
می کند اما محوریت آن روی رفاقت ،دعوا،
جنجال و ماجراهایی اس��ت که در اصل بین
این دو پس��رخاله رخ می دهد .ش��اید بتوان
گفت سریال پایتخت بدون حضور این زوج
بی معنی باشد همان هایی که زمان دوستی
ش��ان شاید کمتر از دعوا و بگو مگوهایشان
باشد و برخی اوقات تا حدی دعوایشان باال
می گیرد که مخاطب را کالفه می کنند اما
در نهایت یا یک روبوسی ماجرا ختم به خیر
می شود .سوار شدن نقی بر ماشین دیپلمات
تا پوش��ش متفاوت ظاهری از دیگر تفاوت
های این شخصیت با فصل های قبلی است.
همچنین ارسطو که گویی کسب و کارش را
تغیی��ر داده و با تیپ و ظاه��ر متفاوت تری
به نس��بت فصل های گذشته با یک ماشین
آخرین م��دل در خیابان های مازندران تردد
می کند.

لهج�ه و ن�وع گویش ش�مالی ه�ا؛ عامل

موفقیت

ش��اید یکی از نق��اط قوت این س��ریال که
از س��ریال های بومی س��ازمان صداوسیما
به ش��مار م��ی رود ،ادای لهج��ه و گویش
خطه مازندران توس��ط بازیگران آن اس��ت.
بازیگران��ی که همگ��ی از تئاتر به تلویزیون

آمدند و روی اغلب لهجه ها تس��لط باالیی
دارند .از محسن تنابنده که بیشتر تیپ بازی
م��ی کند تا مهرانفر که در چند کار با همین
لهجه شمالی حاضر شد و نسرین نصرتی که
از می��ان خانم ها تس��لط زیادی روی لهجه
اش دارد .ام��ا از این میان هما با بازی ریما
رامی��ن فر و همچنین دو قلوها لهجه ندارند
و ای��ن از همان ابتدا در ش��خصیت و قصه
نوشته شده بود.

نخست را کسب کرده بود .همین آغاز قصه
ای پر از چالش برای ورود این شخصیت به
قصه سریال بود .در ادامه و رفته رفته حضور
رحمت در این سریال پررنگ تر شد تا جایی
که یکی از خواس��تگاراهای ج��دی فهیمه
معمولی بعد از فوت همسرش بهبود شد .اما
اتفاق جدیدی که قرار است در فصل  ۶این
سریال رخ دهد،ازدواج رحمت است که باید
دید او با فهیمه ازدواج می کند یا نه؟

قصه فصل شش��م س��ریال پایتخت با فوت
بابا پنجعلی آغاز می ش��ود .روزی که تولید
پایتخت  ۶قطعی ش��د قرار ب��ر این بود که
با ف��وت پنجعلی ،بهبود وارد قصه ش��ود .با
فوت بابا پنجعلی و اه��دای اعضای او آغاز
می شود.

اما یکی از ماجراهایی که در فصل ششم به
چشم می خورد ،سیاس��ی شدن نقی است.
او ک��ه در هر فصل یک تجرب��ه متفاوت را
داشته ،به نظر می رسد این بار دلش خواسته
به سراغ سیاست هم برود .اما الهام غفوری
تهیه کننده پایتخت در این باره می گوید :او
زندگی معمولی و روزمره خود را می گذراند
و سیاس��ی هم نمی شود .هرچند اگر وزیر یا
نماینده مجلس می شد بامزه می شد اما نه.
الهام غفوری تهیه کننده س��ریال «پایتخت
 »۶درباره ادامه تصویربرداری این س��ریال
گفت :این روزها سکانس های پایانی سریال
را در تهران مقاب��ل دوربین بردیم و بزودی
ضبط مان به پایان می رسد.
غفوری البته خیلی نسبت به لو رفتن داستان
پایتخت دل خوشی ندارد و عنوان می کند:
نمی دانم چرا هنوز سریال شروع نشده قصه
ه��ای عجی��ب و غریب از فض��ای مجازی
بی��رون می آید .تیم پایتخت مثل همیش��ه
تمام تالش خ��ود را کرده تا اثری درخور به
مخاطب��ان ارائه دهد و این بار هم همینطور
پیش رفته ایم .امیدوارم در این شرایط مردم
در خان��ه بمانن��د و از دی��دن پایتخت لذت
ببرند.
پایتخت؛ سریالی که همیشه مناسبتی است
تنها س��ریال تلویزیون که تنها در مناسبت
های مهمی از جمله ماه رمضان و عید نوروز
پخش می شود سریال پایتخت است .سریالی
که با وجود رگه های کمدی در فصل چهار

آغاز قصه با فوت باباپنجعلی


گریم هایی که متفاوت شدند


یک��ی دیگر از اتفاق هایی ک��ه این بار و در
فصل جدید این سریال رخ داده است ،گریم
متفاوت هر کدام از ش��خصیت های سریال
اس��ت .از مدل موی رحمت و نقی گرفته تا
نوع پوشش بهبود و بهتاش و  ...همه در این
فصل دس��تخوش تغییراتی در جهت جدید
شدن این سریال در قاب تصویر شده است.
رحمت با فهیمه ازدواج می کند؟


اولی��ن حض��ور هومن حاج��ی عبداللهی در
س��ریال پایتخت به سکانس��ی برمی گردد
ک��ه معرفی ش��غل او بود .رحم��ت خروس
باز! او یکی از ش��مالی هایی ب��ود که از راه
پرورش خروس کسب و کاری برای خود راه
انداخته بود تا جایی که به همراه س��ه برادر
دیگرش ب��ه نام های رحمان رحیم و رامین
یک ماش��ین شاسی بلند خریده و به صورت
اش��تراکی از آن استفاده می کردند .ماجرای
او ب��ا خانواده معمول��ی از جایی قوت گرفت
که نقی قصد قربانی کردن خروس سیاهی
داشت و از قضا همان خروسی که خریداری
کرد ،خ��روس رحمت بود .خروس��ی که به
گفته خودش در مسابقه های لیگ برتر مقام

آیا نقی به دنبال سیاست می رود؟


به گزاش فارس  ،یکی از ش��خصیت هایی
ک��ه تنها در دو فصل از این س��ریال حضور
موث��ری داش��ت و بار طنز را ب��ه دوش می
کش��ید ،مهران احمدی ب��ود که برای اولین
ب��ار نقش متفاوتی را در قالب یک س��ریال
تلویزیونی ایفاگر شد .مردی ساده با موهایی
کم و چه��ره ای بانمک .بعد از حضور او در
فصل سه این س��ریال و درست زمانیکه در
جنگل بانی تیر به کمرش اصابت کرده بود،
از این س��ریال جدا شد و مشغول اولین فیلم
س��ینمایی اش ش��د .بعد از آن و حاال برای
اضافه ک��ردن هیجان هایی ب��ه قصه قرار
است از قس��مت  ۸وارد قصه پایتخت شش
ش��ده و قطعا با ورود او اتفاق های جدیدی
خواهد افتاد ،از سرنوش��ت همسرش فهیمه
تا پس��رانش بهبود و به��روز و همچنین دو
پس��ربچه آفریقایی که با خ��ود از آفریقا می
آورد و سایر اعضای خانواده .همچنین بازیگر
نقش بهروز پس��ر فهیم��ه و بهبود نیز تغییر
کرده اس��ت و پسری با س��ن و سالی حدود
 ۱۰س��ال از اهالی مازندران ادامه نقش او را
بازی می کند.
جواد خیابانی هم بازیگر پایتخت شد


بهرام افش��اری که با بازی در این سریال به
اوج محبوبیت رس��یده اس��ت ،در فصل دوم
از ش��روع بازی اش در ادامه نقش فصل 5
گام برداش��ته است با این تفاوت که این بار
ش��غلی پیدا کرده است و به خاطر قد بلندی
ک��ه دارد دروازه بان تیم نس��اجی مازندران
ش��ده است .جالب است بدانید تصاویری که
از حضور بهتاش در زمین ورزش��گاه آزادی
ضبط شده است درست قبل از مسابقه بین
دو تیم نس��اجی مازن��دران و پیروزی تهران
مقابل دوربین رفته اس��ت .در این مس��ابقه
جواد خیابانی به عنوان بازیگر مهمان پشت
میکروفون قرار گرفت و دقایقی از این بازی
با حضور بازیگر پایتخت را گزارش کرد.
بهنام بانی نیز پایتخت نشین شد
یکی دیگر از اف��رادی که در فصل جدید از
این س��ریال به عنوان کاراکت��ر خود ایفای
نقش م��ی کند ،بهنام بانی خواننده کش��ور
است .او که بیشتر قطعه های اجرا شده اش
شاد و مفرح اس��ت در میانه مراسم عروسی
رحمت به اجرای چند قطعه می پردازد.

یکنویسندهکتاب:

«بهار فصل کوچ» ،روایتی از هنر ساده زیستی شهدا است

یک نویس��نده کتاب گفت :ش��هید رضا شیرازی فردی
بسیار بی ریا و صادق بود ،وی در خانوادهای بسیار عادی

و س��اده زندگی میکرد و تنها عامل حرکت این شهید
بزرگوار به سوی جبهه و برای دفاع از میهن غیرتش بود.
مرضیه کمالی نیا نویس��نده کتاب در گفتوگو با میزان
پیرامون مضمون کتاب «بهار فصل کوچ» گفت :کتاب
«بهار فصل کوچ» به سرگذش��ت و زندگی شهید رضا
ش��یرازی پرداخته است ،وی از فرماندهان بزرگ هشت
سال دفاع مقدس بود و ایثارگری فراوانی در این زمینه
انجام داد.وی دلیل نگارش کتاب «بهار فصل کوچ» را
بیان کرد و افزود :بیش از هر چیز این س��ادگی و ساده
زیستی شهید رضا شیرازی بود که مرا به نگارش کتاب
ترغیب کرد ،مطالعه کوتاه من از اس��ناد و مدارک باقی
مانده از این ش��هید بزرگوار بیان کننده این مهم بود که
ش��هید رضا ش��یرازی تا چه میزان اعتقادی صادقانه به
دفاع از عزت و میهن خود داش��ت .نوش��تن این کتاب
زمانی به من پیش��نهاد ش��د که اطالعات پیرامون این
ش��هید بزرگوار بس��یار محدود و کم بود لذا برای کامل
کردن اطالعات با کمک بردار شهید توانستم همرزمان
ش��هید رضا شیرازی را پیدا کنم و مصاحبههای فراوانی
را با آنان داشتم .کمالینیا به شیوه نگارش کتاب «بهار

فصل کوچ» اش��اره و ابراز کرد :تالش داش��تم تا کتاب
«بهار فصل کوچ» را به نحوی بنویسم که بتوانم عالوه
بر انتقال حقیقت اخالقی و صفتهای خوب شهید رضا
شیرازی مخاطب را به این واقیعت روبه رو کنم که شهدا
ب��زرگ ما نیز افرادی همانند ما بودند ،آنان در ش��رایط
خاصی قرار گرفتند پس تصمیم درست را گرفته و برای
دفاع از میهن قدم پیش گذاش��تند.وی در پاسخ به علل
نام گذاری کتاب «بهار فصل کوچ» بیان کرد :علل نام
گذاری کتاب با عن��وان کتاب «بهار فصل کوچ» از آن
جهت بود که زمان شهادت وی مصادف با  ۸نوروز بود
و در  ۱۳فروردین هم در زادگاهش��ان به خاک س��پرده
ش��د.کمالی نیا مهمترین ویژگی شهید رضا شیرازی را
که در کتاب «بهار فصل کوچ» مطرح ش��ده اخالق او
دانست و تاکید کرد :شهید رضا شیرازی فردی بسیار بی
ریا و صادق بود ،وی در خانوادهای بس��یار عادی و ساده
زندگی میکرد و تنها عامل حرکت این ش��هید بزرگوار
به س��وی جبهه و برای دفاع از میهن غیرتش بود ،این
خانواده س��اده بدون نگرشهای جناحی و با روحیهای
کامال س��اده و بی آالیش بود ،وی ب��ا این زمینه عازم

جبهه ش��د ،نکته دیگری که توجه من را به خود جلب
ک��رد این بود که حتی در نگرشهای دینی نیز بس��یار
معتدل بودند .این موارد نشان میداد حرکت شهید رضا
شیرازی کامال خود خواسته بوده است .وی خصوصیات
اخالقی ش��هد رضا شیرازی را ارزشمند دانست و تاکید
کرد :تالش بر این بود تا به جوانان و مخاطبان نش��ان
دهم شهدا نیز همانند سایر افراد بودند فقط خصوصیات
فردی آنان و قرار گرفتن آنها در شرایط خاص سبب شد
تا به خوبی کمال و تعالی انسانی خود را در طول حیات
خود نشان دهند.وی جذابترین فصل کتاب «بهار فصل
کوچ» را لحظه ش��هادت شهید رضا شیرازی دانست و
خاطرنش��ان کرد :جذابترین فصل کت��اب «بهار فصل
کوچ» لحظه شهادت این شهید بزرگوار است ،زیرا طبق
گفته همرزمانش صادقانه فعالیت کردن او مسیر سعادت
را به رویش گش��ود ،او شهادتی باشکوه داشت لحظاتی
که خودم هم وقتی برای بار اول ش��نیدم نتوانستم باور
کنم به نظر من شهادتی رویا گونه و افسانهوار و در عین
حال بسیار دلنشین داشته و تنها میتوان گفت از این نوع
از وداع با دنیا ،تنها هنر شهدا است.

س��یدپویا امامی بازیگ��ر و کارگردان تئاتر از
چالش های لغو جشنواره های تئاتر به دلیل
شیوع کرونا گفت :سال آینده تراکم جشنواره
ها زیاد و حضور فعال در آنها برای هنرمندان
دش��وار می شود.س��ید پویا امام��ی ،بازیگر
و کارگ��ردان تئاتر و فع��ال تئاتر خیابانی در
گفت وگو با فارس گفت :امسال اسفند ماه 2
جشنواره تئاتر به دلیل شیوع کرونا کنسل شد،
فروردین هم جشنواره تئاتر منطقه آزادارس
بود که آن هم لغو ش��د .وی با اش��اره به لغو
برنامه های نوروزی و کنس��ل ش��دن پروژه
های س��تاد نوروزی گفت :برای س��ال آتی
تصمیم به تولید نمایش و حضور در جشنواره
ها را داریم که بااین وضعیت هنوز مشخص
نیس��ت احتمال زیاد تراکم جشنواره ها پس
از ماه مبارک رمضان زیاد بشودو شاید همه
پش��ت سر هم برگزار ش��وند با این حال اگر
برنامه ری��زی برای اجرای همه آنها صورت
بگیرد باز هم فش��ردگی زیاد می شود.امامی
با اشاره به آخرین جشنواره تئاتر خیابانی در
شهر مریوان گفت :برای مایی که حرفه مان
تئاتر اس��ت و هزینه ه��ای زندگی مان را از
تئاتر تأمین میکنیم این شرایط خیلی دشوار
اس��ت.وی همچنین افزود :یک نمایشی در
بخش صحنه ای چهاردهمین جشنواره بین
المللی تئاتر بین المللی عروسکی دانشجویی
به نام خرس پرنده هم امس��ال داش��تیم که
طراح و کارگردانش بودم ،ما در این جشنواره
شرکت کردیم اختتامیه قرار بود سوم اسفند
باش��د که به چهارم اس��فند برای انتخابات
مجلس افتاد و بعد هم به دلیل ش��یوع کرونا
کال لغو و به س��ال آتی موکول شد.امامی با
ابراز امیدواری از اینکه سال آینده برای همه
مردم ایران پر از س�لامتی و خیر و برکت و
پول باش��د گفت :ما هم همه کارهایمان از
جشنواره ها است انشاال سال آینده جشنواره
ها هم به خوبی برگزار شوند.

سینمای جهان
سینماهای نیویورک و لسآنجلس هم
تعطیل شد

س��ینماهای نیویورک و ل��س آنجلس نیز به
دلیل خطر گس��ترش ویروس کرونا تعطیل
ش��دند.به گزارش مهر به نقل از ورایتی ،بیل
دیبالسیو شهردار نیویورک و اریک گارستی
شهردار لسآنجلس دستور تعطیلی سینماهای
این ش��هرها را در پاسخ به گسترش ویروس
کرونا صادر کردند.این نخس��تین بار در تاریخ
است که س��ینماها به دلیلی غیر از آب و هوا
تعطیل میش��وند.نیویورک س��یتی یکشنبه
مجبور ش��د یک قدم دیگر هم ب��ردارد و آن
بستن همه رس��تورانها ،کلوپهای شبانه و
سالنهای کوچک کنسرت بود .این تعطیلی
از س��ه ش��نبه  ۹صبح آغاز میش��ود و تا ۲۰
آوریل (یکم اردیبهشت) ادامه خواهد داشت.
رس��تورانها تنها میتوانند غ��ذا برای بردن
سرو کنند.در لس آنجلس نیز همه کلوپها،
سالنهای ورزش��ی و مکانهای سرگرمی تا
 ۳۱مارس ( ۱۲فروردین) تعطیل شدهاند.البته
لسآنجلس شامل شهرکهای کوچک داخل
آن مانند س��انتا مونیکا ،بورلی هیلز و پاسادنا
نشده و به نظر میرسد این سیاست به سرعت
در این شهرکها اجرایی نشود.
صدرنشینی انیمیشن جذاب
«به پیش» در اولین هفته اکران

انیمیشن سینمایی «به پیش» به کارگردانی
« دن اس��کنلون» اکران بین المللی خود در
س��ینماهای جهان را از  ۳م��اه مارس ۲۰۲۰
آغاز کرده و در اولین هفته از اکران با فروشی
معادل س��ی و ن��ه میلیون دالر صدرنش��ین
باکس آفیس ش��ده اس��ت.به گزارش میزان،
انیمیشن سینمایی «به پیش» به کارگردانی
« دن اس��کنلون» اکران بین المللی خود در
س��ینماهای جهان را از  ۳م��اه مارس ۲۰۲۰
آغاز کرده و در اولین هفته از اکران با فروشی
معادل س��ی و ن��ه میلیون دالر صدرنش��ین
باکس آفیس ش��ده است .در خالصه داستان
انیمیشن سینمایی «به پیش» آمده است :دو
برادر در کنار یکدیگر س��فر پر رمز و رازی را
آغاز میکنند تا بتوانند دنیای جادویی را کشف
کنند اما کش��ف این دنیا اتفاقاتی غیرمترقبه
ای را ب��رای این دو برادر به هم��راه دارد که
برای هیچکدام از آنها آمادگی ندارد .تام هالند
در نق��ش ایان الیت ف��وت ،کریس پرت در
نقش بارلی الیت فوت ،جولیا لوئی درایفوس
در نقش لورل الیت فوت و اکتاویا اسپنس��ر
صداپیش��گی در این انیمیشن سینمایی را بر
عهده دارند .دن اسکنلون کارگردان ،نویسنده
و انیماتور آمریکایس��ت که با شرکت پیکسار
همکاری میکند.

