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رادیو
«رادیو انقالب»  ۲۰آبان
راهاندازی میشود

دبیر س��تاد نکوداش��ت چهلمین سالگرد
پی��روزی انق�لاب معاونت ص��دا اعالم
کرد ک��ه رادیو انقالب روز یکش��نبه ۲۰
آبانم��اه راهاندازی میش��ود.به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روابط
عمومی معاونت صدا؛ علیرضا حبیبی دبیر
ستاد نکوداشت چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی معاونت صدا گفت :مراسم
افتتاح رادیو انقالب صبح روز یکشنبه ۲۰
آبان ب��ا حضور حمید ش��اهآبادی معاون
صدای رس��انه ملی ،جمعی از مسئوالن
کشوری و لش��کری ،مدیران شبکههای
رادیوی��ی و پیشکس��وتان انق�لاب در
استودیوی شماره یک ساختمان شهدای
رادیو س��ازمان صدا و سیمای جمهوری
اس�لامی ایران برگزار میشود.حبیبی با
اشاره به راه اندازی رادیو انقالب به تبیین
سیاس��تها و محورهای برنامه سازی در
این رادیو اشاره و بیان کرد :رادیو انقالب
در راس��تای برنامهسازی و تولید محتوا با
بهره گی��ری از ظرفیتهای جدید تولید
پیام و انتش��ار آن یک ب��ار دیگر فعالیت
خ��ود را آغاز میکند .وی در پایان تبیین
هویت و ماهیت انقالب اسالمی و معرفی
کارنامه چهل ساله نظام را از اهداف اصلی
این ش��بکه رادیویی دانست و یادآور شد:
رادیو انقالب برای تولید برنامهها ،نه تنها
به تولیدات مشترک با شبکههای رادیویی
و تلویزیون��ی اقدام میکند بلکه تولیدات
ویژهای را با مراکز استان ها ،شبکههای
تلویزیونی و معاونت سیاس��ی در دستور
کار قرار داده است.

جشنواره فیلم فجر
تالش می کنیم« مالقات» را به
جشنواره فیلم فجر برسانیم

محسن محسنی نسب کارگردان سینما
آخرین وضعیت ساخت جدیدترین فیلم
سینمایی خود با نام «مالقات» را تشریح
کرد.محس��ن محسنی نس��ب نویسنده
تهیه کننده و کارگردان سینما در گفتگو
با باشگاه خبرنگاران جوان؛درباره آخرین
وضعی��ت س��اخت «مالق��ات» گف��ت:
هم اکن��ون در حال مطالعه و بررس��ی
فیلمنامه نهایی و رایزنی با کش��ورهای
کان��ادا و چین هس��تیم ت��ا کار تولید را
شروع کنیم و حتما امسال آن را خواهیم
ساخت.وی افزود  :با برنامه ریزی هایی
ک��ه انجام دادیم تالش م��ی کنیم این
فیل��م را به س��ی و هفتمین جش��نواره
فیلم فجر برس��انیم.گفتنی اس��ت؛ فیلم
س��ینمایی «مالق��ات»کاری مش��ترک
بین ای��ران ،کانادا و چی��ن خواهد بود،
نویسندگی و کارگردانی این اثر بر عهده
محسن محس��نی نسب و تهیه کنندگی
مش��ترکی با یاس��ر زن��د دارد که دارای
دفتر فیلمس��ازی در تورنتو کانادا اس��ت
همچنین زند سرمایه گذاری این فیلم را
بر عهده خواهد داش��ت.ژانر «مالقات»
اکشن رزمی اس��ت و موضوعش درباره
ورزش��کاران ایران��ی که با اس��رائیلیها
مس��ابقه نمیدهن��د ،خواهد ب��ود .قصه
این فیلم قصه یک ورزش��کار ایرانی را
روایت میکند که در مسابقات جهانی با
ورزشکاری از رژیم صهیونیستی مسابقه
نمیده��د ،اما جای دیگ��ری با او روبرو
میشود و ...

سینما
فیلمبرداری «قسم»
به نیمه نزدیک شد

جلیل ش��عبانی تهیه کننده سینما آخرین
وضعیت س��اخت فیلم سینمایی «قسم»
راتش��ریح کرد.جلیل شعبانی تهیه کننده
س��ینما در گفتگو با باش��گاه خبرنگاران
جوان؛ درب��اره آخرین وضعیت س��اخت
فیلم «قس��م» گفت  :فیلمب��رداری این
اث��ر در ش��اهرود ادام��ه دارد و حدودا به
نیمه نزدیک ش��ده است.وی درخصوص
انجام کارهای فنی ای��ن فیلم بیان کرد
 :تدوین«قس��م» ب��ه ص��ورت همزمان
پیش می رود و تالش می کنیم به س��ی
و هفتمین جش��نواره فیلم فجر برسانیم.
این تهی��ه کننده درباره تغییر لوکیش��ن
های«قس��م» بیان کرد  :فیلمبرداری ما
در گرگان بود و به شاهرود رسید که اگر
بقیه لوکیشن مورد نظر ما اطراف شاهرود
باش��د جای دیگری نخواهیم رفت و در
همین منطقه تا پای��ان ادامه می دهیم.
گفتنی اس��ت؛ در فیلم سینمایی «قسم»
به کارگردانی محس��ن تنابنده بازیگرانی
چ��ون مهن��از افش��ار ،س��عید آقاخانی و
حس��ن پورش��یرازی و  ...بازی میکنند.
محسن تنابنده که پیش از این «گینس»
را کارگردان��ی کرده اس��ت ،ب��رای فیلم
جدیدش با جلیل شعبانی به عنوان تهیه
کننده همکاری میکند.

بحث «حمایت از قاچاقچیان کتاب» بیانصافی است

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی میگوید :اینکه گفته میشود
قاچاقچی��ان کتاب از حمای��ت دولتی
برخوردار بودند بیانصافان ه است؛ رویکر
ما دفاع از حقوق نویسندگان و ناشران
است.
محسن جوادی در واکنش به اظهارات
یکی از اعض��ای کارگ��روه صیانت از
حقوق ناش��ران ،مؤلف��ان و مترجمان
اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران
درب��اره برخورداری قاچاقچیان کتاب از

حمایت دولتی و یارانه به ایس��نا گفت:
م��ن از این صحبتها تعجب کردم .به
نظرم چنین چیزی نیست .ممکن است
دوستان ما متوجه نشدهاند این کتابها
قاچاق است ،زیرا ظاهرشان با کتابهای
دیگر فرقی ندارد .اینکه تالش دوستان
م��ا را برای مبارزه قاچاق کتاب نادیده
میگیرند و میگویند قاچاقچیان حمایت
میشوند ،درست نیست .رویکر د ما این
است که از حقوق نویسندگان و ناشران
تا جایی که از دستمان برمیآید دفاع

کنیم .او افزود :من نمیتوانم قبول کنم
که چنین چیزی آگاهان��ه اتفاق افتاده
باشد .ممکن است یک کتابفروش و
یا ناشر اشتباهی کتابی را در نمایشگاه
کتابی توزیع کرده باشد ،اما به معنای این
نیست که مسئوالن برگزاری نمایشگاه
از قاچ��اق کتاب حمایت کرده باش��ند.
معاون فرهنگی وزارت ارشاد همچنین
درباره اظهارات محمود آموزگار ،رئیس
اتحادیه ناشران و کتابفروشان استان
تهران ،درباره استفاده قاچاقچیان کتاب

از کاغذ با ارز دولت��ی ( ۴۲۰۰تومانی)
بیان کرد :ممکن اس��ت قبل از اینکه
سیاس��تهای توزیع کاغ��ذ زیر نظر
وزارت ارشاد قرار بگیرد ،این قاچاقچیان
از جایی کاغذی آورده و کتابهایشان
را چاپ کرده باشند .من انکار نمیکنم
تخلف��ی صورت گرفته ،اما اینطور هم
نبوده که حمایتهای سازمانیافتهای
در کار باشد .خیلی دور از انصاف است.
درباره کاغذ هم باید به جمعبندیهای
دقیقتری برسیم تا اطالعات دقیقترش

حبیب دهقان  :نمایش میدانی
اولین تجربه من است

منتشر شود.محس��ن جوادی همچنین
اقدامه��ای صورتگرفته ب��رای مبارزه
با قاچاق کتاب توس��ط اتحادیه ناشران
و کتابفروش��ان استان تهران و پلیس
امنیت را خوب ارزیابی کرد و گفت :به
این موضوع بسیار امیدوار هستیم.

پس از اعالم تحريمها عليه ايران؛

سرمايه گذاران خارجي گردشگري در ايران ماندهاند

گروه فرهنگي  :معاون سرمايه گذاري و
طرحهاي سازمان ميراث فرهنگي گفت:
پس از اع�لام تحريمها هيچ س��رمايه
گذار خارجي گردشگري اعالم برگشت
س��رمايه نکرده است چون منفعتشان را
در ادامه مسير ميبينند.
حس��ين اربابي معاون سرمايه گذاري و
طرحهاي سازمان ميراث فرهنگي درباره
س��رمايه گ��ذاري خارجي در اي��ران در
شرايط تحريم آمريکا عليه ايران به مهر
گفت :به اين موضوع تکيه نکردهايم که
حتما منتظر سرمايه گذار خارجي باشيم
اما تالش ميکنيم که بستههاي سرمايه
مش��ترکي را داش��ته باش��يم تا سرمايه
گذار ني��ز راغب به انجام کار ش��ود .به
هر حال س��رمايه گذار بخشي از پولش
را در ايران هزينه کرده است پس براي
منافع خودش هم که شده بهتر ميبيند
که س��رمايه گذاري خ��ود را ادامه دهد.
بس��ياري از مباح��ث در حوزه س��رمايه
گذاريهاي خارجي اين هس��ت که نه
آنها ميتوانند دل بکنند و از ايران بروند
و نه ما گذاش��تهايم آنها به راحتي بروند.
اربابي تصريح کرد :واقعيت اين است که
منطقي به نظر ميرس��د سرمايه گذاران
اکنون با شدت و س��رعت بيشتري کار
خود را انجام دهند .چون کسي نميداند
سال آينده قيمتها چطور ميشود شايد
اگر س��رمايه گ��ذاران پروژههاي خود را
يک سال پيش تمام کرده بودند با قيمت
کمتري پروژه شان به پايان ميرسيد و
اگر امسال کار را تمام کنند باز هم بهتر
از سال بعد خواهد بود.

بهره برداري ميرسند.

ادغام معاونتها در س�ازمان ميراث
فرهنگي منتفي شد

خارجيها صد در صد سرمايه گذاري
نکرده اند

وي در ادامه بيان کرد :بسياري از سرمايه
گذاريهايي که توسط بخش خصوصي
انجام ش��ده ،شريک خارجي دارند .حاال
يا عيان هستند و ما ميشناسيم و يا نه.
بسياري از اين سرمايه گذاران در ايران
کار کردهاند و هنوز مشارکت آنها برنگشته
است و شريک محسوب ميشوند مانند
سرمايه گذاري در هتلهاي فرودگاهي و
ي��ا آنهايي که در بخ��ش تجهيزات کار
کرده اند .بسياري از اين سرمايه گذاران
هن��وز مش��ارکت ميکنند .ول��ي يادم
نميآيد که خارجيها به صورت صد در

صد در بخش گردشگري ايران سرمايه
گذاري کرده باشند .اربابي درباره انصراف
اسپانياييها از پروژه گردشگري متل قو
ني��ز گفت :هنوز نميدانيم که تکليفمان
در اين حوزه چيس��ت .بايد ده روز ديگر
مش��خص شود اين بالتکليفي مثل اين
اس��ت که ما هنوز هم نميدانيم توتال
ازايران رفته يا نه.معاون سرمايه گذاري
سازمان ميراث فرهنگي با بيان اينکه در
 ۴۰روز گذشته بيش هزار ميليارد تومان
به هتلها تسهيالت از منابع مختلف مانند
منابع داخلي بانکها و يا صندوق توسعه
مل��ي دادهايم اع�لام کرد :ه��م اکنون
بي��ش از  ۱۹۰۰پروژه و  ۴۰هزار ميليارد

ي مريم سردار بختياري
روايتي از زندگي بيب 

حاتمي:

پخش «بانوي سردار» در دهه فجر

س��ريال «بانوي س��ردار» به کارگرداني پرويز
ش��يخ طادي و تهيه کنندگي سعيد مرادي در
ايام دهه فجر از شبکه يک سيما پخش خواهد
ش��د .تصويربرداري س��ريال «بانوي سردار»
مدت��ي پي��ش در ارتفاع��ات پردي��س و پلور
مازندران به پايان رس��يد و هم اکنون در حال
ساخت موسيقي و تروکاژ قرار دارد .اين سريال
که براي پخش در شبکه يک سيما به نگارش
درآمده بود ،به تازگي مراحل تدوين را س��پري
کرده اس��ت.به گزارش فارس ،فصل اول اين
س��ريال به زندگي بيبي مريم سردار بختياري
ميپ��ردازد که کتابي از زندگي او نيز منتش��ر
شده است و فصل دوم آن به زندگي عليمردان
خان بختياري خواهد پرداخت که س��ال آينده
وارد مرحله توليد خواهد ش��د .پيش از اين بنا
بود تا اين سريال به کارگرداني سعيد سلطاني
ساخته شود ،اما به داليلي به پرويز شيخ طادي
سپرده شد و با توجه به تغيير مقطع زماني هنوز
مش��خص نيس��ت که در فصل دوم بازيگرها
تغيي��ر خواهند کرد يا نه .پانتهآ س��يروس (بي
ب��ي مريم) ،حبيب دهقان نس��ب ،فرخ نعمتي،
س��هيال رضوي ،فرزين محدث ،محمد فيلي،
کاظ��م هژيرآزاد ،صدرالدي��ن حجازي ،مهدي
ميام��ي ،حميدرض��ا نعيمي ،عليرض��ا مهران،
مرتضي زارع ،س��عيده عرب ،عليرضا جاويدفر،

رضا اکبرپور بازيگر نقش «سامان» در سريال حوالي
پاييز ،از چالشهاي بازيگري و چگونگي حضورش در
اين عرصه گفت .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛
رضا اکبرپور متولد  ۱۲آذر  ۱۳۶۵در تهران ليس��انس
علوم سياسي است .در سال  ۱۳۷۹وقتي  ۱۴ساله بود،
وارد کالسهاي بازيگري کانون حر شد .بازيگر جواني
که در فيلم س��ينمايي «آپانديس» يکي از نقشهاي
اصلي را ايفا کرد و توانس��ت نظر منتقدان را به خود
جلب کند .اين روزها شاهد هنرنمايي رضا اکبرپور در
سريال حوالي پاييز به کارگرداني حسين نمازي و تهيه
کنندگي س��عيد پرويني از شبکه سه سيما هستيم .با
وي گفتوگويي داشتيم که در ادامه ميخوانيد؛
*کمياز سابقه فعاليت خود در حرفه بازيگري توضيح
دهيد.

من در س��ال  ۱۳۷۹وارد کالسهاي بازيگري کانون
ُحر شدم .در آن زمان هنرجوهايي وارد کانون حر شدند
که هر کدام تشنه يادگيري بودند و از طرفي اساتيدي
آموزش ميدادند که همچون هنرجو تشنه ياد دادن
بودند .در همان زمان چندين تئاتر در کانون ُحر اجرا
کردم که مورد استقبال قرار گرفت و يکي از بهترين
خاطرههايم اجراي مونولوگي است که در حوزه هنري
در بي��ن  ۶۸اثر ديگر ارائه کردم که در همان س��ال
جزو کارهاي برگزيده بود .در نهايت يک ماه فرصت
اجراي عموميرا در حوزه هنري به من دادند که برايم
بسيار جذاب بود .شايد باور نکنيد نويسنده ،کارگردان
و بازيگر اين نمايش خودم بودم و در مس��ير پادگان
تمرين ميکردم!

تومان در گردش��گري س��رمايه گذار در
ح��ال انجام اس��ت .اين ط��ور نبوده که
اين پروژهها از قبل بوده باش��د برخي به
بهره برداري ميرسد و برخي دوباره کار
ميکنند و اين سرمايهها در حال گردش
اس��ت .االن در کاروانس��راي مادرش��اه
اصفهان سرمايه گذاري  ۵۰۰ميلياردي
در ح��ال انج��ام اس��ت.اربابي گفت :در
تهران  ۵هتل بزرگ با پيشرفت فيزيکي
قاب��ل قبولي در حال انجام اس��ت .اين
پروژهها بي��ش از دو هزار ميليارد تومان
س��رمايه گذاري گردشگري را در تهران
نشان ميدهد .هيچ کدام از اين پروژهها
تعطيل نيست بلکه در فصول مختلف به

وي درباره ادغام معاونتهاي گردشگري
و سرمايه گذاري که چندي پيش مطرح
ش��ده بود نيز گفت :واقعيت اين اس��ت
که س��رمايه گذاري جايگاه مهميرا در
صنعت گردشگري پيدا کرده است چون
نيازمنديهاي زيادي در اين حوزه داريم
به همين دليل اولويت س��ازمان ميراث
فرهنگ��ي اين بود که معاونت س��رمايه
گ��ذاري را حفظ کند تا ب��ه اهداف خود
برس��د به همين دلي��ل ادغام معاونتها
منتفي ش��د.وي اف��زود :همان موقع که
اي��ن موضوع مطرح ش��د ۱۶ ،اس��تان
که جزو اس��تانهاي س��رمايه پذير بودند
معاونتها را تفکيک شده داشتند برخي
از استانها نيز از قبل در قالب يک معاون
کار ميکردند بنابراين اتفاق جديدي رخ
نداده است.معاون سرمايه گذاري درباره
مناط��ق نمونه گردش��گري ني��ز که در
يک طرح پايش ق��رار بود برخي از آنها
حذف ش��ود گفت ۱۱۶۸ :منطقه نمونه
گردش��گري پايش ش��ده و شناس��نامه
دار هس��تند .ممکن اس��ت برخي از آنها
در مطالعات انجام ش��ده ضعفي داش��ته
باشند و يا اينکه به مرور زمان با اتفاقات
مختلف ،دچار تغييراتي شده باشند برنامه
ما درباره آنها مشخص است اگر رئيس
س��ازمان ميراث فرهنگ��ي تاييد کند به
سمت اجرايي شدن آنها ميرويم .چون
برخي از آنها ممکن است حذف شوند.

بهش��اد چنگيزي ،س��ياوش درخش��ي ،شاپور
کلهر ،پارس��ا قرباني ،مجي��د کريمي ،هليرضا
ديلمي ،فاطمه ش��کري و ...از بازيگران فصل
اول «بانوي س��ردار» بودند .پانتهآ س��يروس
بازيگ��ر اصلي اين س��ريال نقش بي بي مريم
را ايفا ميکند ک��ه به دليل توانمنديهايي که
در س��وار کاري و شمش��ير بازي داشته براي
اين نقش انتخاب ش��ده اس��ت.زرنان شهريار،
ش��هرک دفاع مقدس و يکي از لوکيشنهاي
فيلم س��ينمايي «يتيم خانه ايران» نيز از ديگر
لوکيشنهاي اين سريال بودند«.بانوي سردار»
به زندگي نخس��تين بانوي سردار ايراني که به
مبارزه با اس��تکبار انگليس و حکومت مرکزي
رضا شاه ميپردازد .تربيت فرزندان دلير وطن
پرس��ت شير عليمردان خان ،ايجاد وحدت بين
اق��وام ترک تباران و لر تباران ،تاثيرگذاري بي
بي مريم بر قوم بختياري و استقالل و اتکا به
خود از مضاميني اس��ت که در اين س��ريال به
آن پرداخته شده اس��ت .اين سريال مجموعه
اقتباس��ي اس��ت که ن��گارش و تحقيق آن دو
س��ال به طول انجاميد و درباره زندگي بي بي
مريم ملقب به س��ردار مريم اس��ت که عدل و
عدالت را بين اقوام گسترش داد و دربين رعايا
محبوبي��ت پيدا کرد و دس��ت خوانين ظالم را
کوتاه کرد.

اکثريتافرادجامعهباکتابوکتابخانهبيگانههستند

محمد حاتميگفت :مطابق با آمارهاي موجود و
بر اس��اس چيزي که به عينه ميتوان در جامعه
مش��اهده کرد ،اکثر قريب به اتفاق افراد جامعه
ما با کتاب خواندن و مکانهاي عموميمطالعه
مانند کتابخانهها بيگانه هستند.
محم��د حاتمي ،بازيگ��ر س��ينما و تلويزيون و
کارگ��ردان تئات��ر ،در گفتوگو با تس��نيم  ،در
خصوص سطح مطالعه و کتابخواني افراد جامعه
گفت :مطاب��ق با آمارهاي موجود و بر اس��اس
چيزي که به عينه ميتوان در جامعه مش��اهده
ک��رد ،اکثر قريب ب��ه اتفاق اف��راد جامعه ما با
کتاب خواندن و مکانهاي عموميمطالعه مانند
کتابخانهها بيگانه هستند و اين در واقع معضل
آحاد مردم ما است.بازيگر فيلم آژانس شيشهاي
اف��زود :دوري از کت��اب ،مطالع��ه و کتابخانهها
تاثيري منفي در جامعه ما داش��ته است و براي
رفع اين معض��ل بايد کارهاي زيادي انجام داد،
حت��ي ميتوان گفت که ه��ر کار در اين زمينه
صورت بگيرد ،باز اندک اس��ت.حاتميبا اش��اره
ب��ه اقدامات نهاد کتابخانهه��ا در زمينه افزايش
س��طح مطالعه در کشور عنوان کرد :اينکه تمام
ه��م و غ��م فرهنگي ما بر اين باش��د که مردم
را ب��ه خواندن حتي هفتهاي دو س��اعت کتاب
تش��ويق کنيم ،خيلي از مشکالت روز جامعه ما
را کمرنگ ميکند و خوشبختانه نهاد کتابخانهها

گفتگوي با بازيگر سريال «حوالي پاييز»؛

بازيگري را از زير صفر شروع کردم
* در ادامه چه نمايشهايي را اجرا کردهايد؟

بع��د از يک بازه زماني فعاليت در تئاتر با مش��کالت
مالي مواجه شدم .در نهايت تصميم گرفتم کمياز تئاتر
فاصله بگيرم و کاري انجام دهم که ش��رايط مالي ام
بهتر شود .همين رويه ادامه داشت تا سال  ۱۳۹۰که با
علي سرآهنگ آشنا شدم .با او نمايشي را روي صحنه
برديم که هر دو در آن بازي ميکرديم .او ميخواست
يک تلهفيلم بسازد و بعد از همکاري در تئاتر يکي از
نقشهاي فيلمش را براي من در نظر گرفته بود .نام
اين تلهفيلم «زماني براي ايستادن» بود .اين فيلم يک
اثر باکيفيت ش��د که در جشنواره جامجم آن سال به
عنوان سه فيلم برگزيده انتخاب شد .بعد از آن فيلمنامه
ديگري را با علي سرآهنگ نوشتيم با عنوان «کاکا».
در اين فيلمنامه يک نقش بس��يار خوب وجود داشت
که علي آن را براي من در نظر گرفته بود .متأس��فانه
به داليلي من نتوانس��تم آن نقش را ايفا کنم ،اما آن
اثر س��اخته شد و من به عنوان نويس��نده در آن کار
حضور داشتم.
* هم�کاري ش�ما با حس�ين نم�ازي چگونه ش�کل
گرفت؟

دوس��تي به نام مهرداد حس��ني بازي مرا در تلهفيلم
«زماني براي ايس��تادن» ديد و ب��راي بازي در فيلم
س��ينمايي «حرفهاي درگوش��ي» ب��ه کارگرداني

حس��ين نمازي من را ب��ه او معرفي کرد .تمرينها و
دورخوانيه��اي خود را آغاز کردي��م ،تا اينکه عنوان
کردن��د اي��ن فيلم پروانه س��اخت نميگي��رد .بعد از
اين حس��ين نمازي به س��راغ ساخت فيلم سينمايي
«آپانديس» رفت .در آن فيلم دوباره به من نقش��ي را
پيشنهاد داد و در نهايت توانستيم در اين پروژه باهم
همکاري کنيم .خدا را بسيار شکر ميکنم که توانستم
در فيلم سينمايي «آپانديس» حضور پيدا کنم.

*پس از آپانديس ش�اهد پيش�نهاد براي حضور در

اقداماتي در اين زمينه انجام داده اس��ت ،اما باز
اندک است و اگر نهادهاي ديگر نيز در اين مهم
فعال باشند ،ميتواند تاثير بيشتري داشته باشد.
وي ادامه داد :روي آوردن به کتابخانههايي که
در آنها عالوه بر کتاب خواندن و مطالعه ميتوان
به افراد جامعه فرهنگ صحيح فردي و اجتماعي
را تعليم داد؛ ضرورت هر اجتماعي است .اگر قرار
اس��ت مردم به صورت اجتماعي در کش��وري
شهري و يا حتي دهکدهاي زندگي کنند به يک
سري تعاليم و فرهنگ سازيها نيازمند هستند
تا بتوانند در کنار هم ب��ا آرامش زندگي کنند و
در ارتق��اي س��طح دانش و فرهن��گ اجتماعي
يکديگر تاثيرگذار باشند و اين محقق نميشود
مگر با ورود و آشتي با کتابخانهها و مکانهاي
عموميمطالعه.حاتميدر ارتباط با اهميت حضور
م��ردم در کتابخانهها بيان ک��رد :متوليان امور
فرهنگ��ي بايد فضايي را در کش��ور ايجاد کنند
تا مردم براي رفتن به کتابخانهها تشويق شوند
نه اينکه کتابها را در خانههايش��ان بخوانند و
هم کتاب را در خانه اس��ير کنند و هم خودشان
را ،بلکه ياد بگيرند و تش��ويق شوند که در کنار
هم قرار بگيرن��د و مطالعه کنند و اين فرهنگ
را اش��ائه دهند و اين امر بسيار ضروري است و
ميبايست متوليان اين امور از پارامترهاي جذاب
براي جذب افراد به کتابخانهها استفاده کنند.

بهاري بترسد و بايد آماده شود براي ميوه دادن و بداند
که تابستان فرا ميرسد و به اين معناست که به ازاي
هر رنجي که ميبريم ،بزرگتر و پختهتر ميشويم .کار
همين اس��ت و هر کار پله پله باعث رشد و ارتقاي ما
ميشود؛ واي به روزي که کاري را فقط به خاطر پول
انجام دهيم و اين رشد انجام نشده باشد .اما خداراشکر
تاکن��ون براي من اين گونه ب��ود که هر کاري انجام
دادم ،باع��ث رش��د من بوده اس��ت و بابت حضور در
س��ريال حوالي پاييز از حسين نمازي و سعيد پرويني
تشکر ميکنم که به من اعتماد کردند.
*استفاده از بازيگران جوان چقدربراي حضور در اين
عرصه مهم است؟
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حبی��ب دهقان نس��ب بازیگ��ر نمایش
رسول گفت:نمایش میدانی اولین تجربه
من اس��ت و برای من جالب است که در
یک ش��ب در مقابل س��ه هزار تماشاگر
ب��ازی کنم.حبیب دهقان نس��ب بازیگر
نمایش «رس��ول» در گفتگو با باش��گاه
خبرنگاران جوان؛در خصوص شخصیت
رس��ول اظهار داش��ت :رس��ول در وهله
اول انس��انی بود که به فراخور ش��رایط
تبدی��ل به یک ف��رد اوباش ش��ده بود،
اما در طول مس��یرزندگیش دچار تغییر
و تحول میش��ود و صدوهش��تاد درجه
اندیشه ،تفکر ونگاهش به هستی تغییر
میکند.وی با بیان اینکه رس��ول سوژه
نمای��ش ما بع��د از تغییر ،به مرید س��ر
سخت امام حس��ین علیه السالم تبدیل
میشود ،بیان کرد :شخصیت رسول یک
شخصیت واقعی اس��ت و البته برخی از
شخصیتهای دیگر این نمایش واقعی
هس��تند مثال آقای هژیرآزاد نقش یک
روحان��ی را دارد ک��ه در تبری��ز معروف
بوده و در زندگی و تحول رس��ول نقش
موثری داشته است.دهقان نسب تصریح
ک��رد :من در این نمایش دو نقش را ایفا
میکنم نقش س��رهنگ شاه میریان که
شخصیت نظامی دارد و براساس دستور
آن دوران ب��ا دس��تههای زنجیر زنی و
سینه زنی مخالفت میکند .نقش دیگر،
نقش س��ید که هیئت دارمحله اس��ت و
در تحول رس��ول موثر بوده ،اما این دو
نقش��م تفاوتهای زیادی ب��ا هم دارند
درواقع همین موض��وع جذابیت زیادی
برای من داشت.وی درباره حضورش در
این کار گف��ت :من به دعوت حمیدرضا
نعیمی از نمایش��نامه نویسهای قدیمی
وارد کار ش��دم ومت��ن را خواندم ،ضمن
اینک��ه تئات��ر میدانی اولی��ن تجربه من
است و من به عنوان یک بازیگر دوست
دارم تجربههای متفاوتی داش��ته باشم و
برای من جالب اس��ت که در یک شب
در مقابل س��ه هزار تماشاگر بازی کنم.
گفتنی اس��ت؛ نمایش «رسول» با ۱۵۰
هن��رور  ۱۰بازیگر اصلی دارد ،حمیدرضا
نعیمی ،حبیب دهقان نسب ،کاظم هژیر
آزاد از بازیگران این نمایش هستند این
اثر یک نمایش میدانی با دکوری عظیم
محسوب میشود.نمایش «رسول» از ۶
تا  ۱۸آبان هر ش��ب س��اعت  ۱۹تا ۲۱
در بوس��تان نوروز مجموع��ه فرهنگی
و گردش��گری عباسآب��اد روی صحنه
میرود.
«دارکوب» به
شبکه نمایش خانگی رسید

فیلم سینمایی «دارکوب» به کارگردانی
بهروز شعیبی و تهیهکنندگی سیدمحمود
رضوی توسط موسسه هنرهای تصویری
سوره ،در ش��بکه نمایش خانگی عرضه
ش��د.به گزارش ایس��نا به نقل از روابط
عمومی فیلم سینمایی «دارکوب» ،این
فیلم سینمایی که مردادماه امسال روی
پرده سینماهای کشور رفته بود ،از صبح
نماه نیز در شبکه نمایش
دوشنبه  ۱۴آبا 
خانگ��ی عرضه ش��ده اس��ت .همچنین
نسخه دیجیتال «دارکوب» نیز در سایت
موسسه هنرهای تصویری سوره عرضه
ش��ده است.بر اساس این گزارش ،مهناز
افشار ،س��ارا بهرامی ،هادی حجازیفر،
نگار عابدی و با حضور جمشید هاشمپور
و امی��ن حیایی بازیگ��ران «دارکوب»
هس��تند .این فیلم در س��ی و ششمین
جشنواره فجر ،در  ١٠عنوان کاندیدا شد
و س��یمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش
اول زن و نقش مکمل مرد را برای سارا
بهرامی و جمش��ید هاش��مپور به همراه
داشت.
«پدر ژپتو»ی پینوکیو درگذشت

بازیگر نقش «پدر ژپتو» در فیلم سینمایی
«پینوکیو» در  ۸۹س��الگی درگذشت.به
گزارش فارس به نقل از هالیوود ریپورتر،
«کارلو جیوف��ره» بازیگر مش��هور فیلم
سینمایی «پینوکیو» اثر «روبرتو بنیگنی»
در  ۸۹سالگی درگذشت.این هنرپیشه اهل
ناپل ایتالیا همچنین در فیلم نامزد اسکار
«دختری با سالح کمری» در سال ۱۹۶۸
نقشآفرینی کرد.جیوفره در س��ال ۱۹۲۸
در ناپل ایتالیا متولد شد .او در بیش از ۹۰
فیلم ظاهر ش��د و به یکی از هنرپیشگان
مع��روف ایتالی��ا و بوی��ژه دوران کمدی
دهه هفتاد این کش��ور تبدیل ش��د .فیلم
«پینوکیو» ک��ه در آن نقش «پدر ِژپِتو»
را ایفا ک��رد ،او را به چهرهای بینالمللی
بدل س��اخت.او در س��ال  ۱۹۶۸در فیلم
«دختری با سالح کمری» در نقش مقابل
«مونیکا ویتی» ظاهر شد .این فیلم نامزد
اس��کار بهترین فیلم خارجی زبان شد.او
همچنی��ن در مقاب��ل چهرههای جهانی
سینما همچون «برت لنکستر»« ،مارچلو
ماسترویانی» و «کلودیا کاردیناله» بازی
کرد .در س��ال  ۱۹۸۴جای��زه «دوناتلو»
که باالترین افتخار س��ینمایی ایتالیاست
را ب��رای بازی در فیلم «خوش��حالم» به
کارگردانی «موریزیو پونزی» دریافت کرد.
آخرین باری که به روی صحنه رفت ،در
نسخه تئاتری اقتباسی از فیلم «فهرست
شیندلر» استیون اسپیلبرگ بود.

