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اخبار
«سونامی» ،مسیر رسیدن
به قهرمانی را نشان خواهد داد

صدرعاملی با اشاره به محتوای جدیدترین
اثر خ��ود گفت« :س��ونامی» ی��ک درام
ورزشی است که در سینمای ایران به آن
کمتر پرداخته شده است.میالد صدر عاملی
کارگ��ردان س��ینما درباره موض��وع فیلم
سینمایی «سونامی» در گفتگو با باشگاه
خبرنگاران جوان ،درباره این فیلم سینمایی
اظهار کرد« :س��ونامی» یک درام ورزشی
اس��ت و قصد دارد ژانری که فیلمس��ازان
در س��ینمای ایران کمتر ب��ه آن پرداختند
را زنده کند.وی در ادامه بیان کرد :درواقع
این فیلم دغدغههای مسیر قهرمانی یک
ورزشکار را از حرفهای شدن و رنجهای که
او متحمل میشود را نشان میدهد .اغلب
تماشاچی فقط زمانی ورزشکار را میبیند
که نوک قله اس��ت ،ولی مس��یری که او
طی کرده را نمیبیند و «س��ونامی» قرار
است این مس��یر را نشان مخاطب بدهد.
صدرعاملی در پاسخ به این سوال که شما
به عنوان پسر رسول صدرعاملی کارگردان
صاحب سبک سینما هستید و حضور پدر
در این کار میتواند تاثیرگذار باشد ،گفت:
هرکس باید با خودش و در جایگاهی که
دارد مقایس��ه شود و نباید فیلمسازی را با
دیگر فیلمس��ازان مقایسه کرد.کارگردانی
«س��ونامی» درباره انتخاب محلی دائمی
ب��ه عنوان کاخ جش��نواره فیلمهای فجر،
تصریح کرد :هرس��ال این موضوع مطرح
می ش��ود اما نمیدانم چ��را این اتفاق رخ
نمیدهد ،ولی ای��ن را باید گفت که همه
کارها نیاز به برنامه ریزی بلند مدت دارد و
طول میکشد.
رضا توکلی از بیمارستان مرخص شد

فرزند رضا توکلی گفت :با نظر پزش��کان
پدرم پس از عمل جراحی ،دوران نقاهت
یک ماهه خود را در خانه سپری میکند.
امیر توکل��ی فرزند رضا توکل��ی بازیگر
س��ینما و تلویزیون در گفتگو با باش��گاه
خبرنگاران جوان ،درباره آخرین وضعیت
جسمانی این بازیگر اظهار کرد :پدرم بعد
از عم��ل موفقیت آمیز که داش��ت مدتی
را در  ICUو بع��د در  CCUبس��تری
بود.وی ادامه داد :با نظر پزش��کان پدر به
منزل منتقل ش��ده تا دوران نقاهت یک
ماهه خود را در خانه س��پری کند .خدا را
ش��کر حال پدر خوب است و فقط نیاز به
آرام��ش و اس��تراحت دارد و ب��ا توجه به
شرایطی که پزش��کان گفتند ،ما در نظر
داریم پدر ممنوع المالقات باش��د.توکلی
در پایان یادآور شد :پدرم از همه مردم و
همکاران که در این مدت جویای حالش
بودند تش��کر و قدردان��ی میکند.گفتنی
اس��ت :رض��ا توکلی در پ��ی حمله قلبی
تحت عم��ل جراحی قلب باز قرار گرفت
و در بیمارستان بستری بود.
تولید برنامه جدید فیتیلهها
متوقف شد

یکی از بازیگ��ران مجموعه «دوقلوها»
بیان کرد که تصویربرداری این مجموعه
به دلیل مشکالت مالی متوقف شده است.
علی فروتن بازیگر گروه «فیتیلهایها»
در گفتگو با مه��ر درباره مجموعه جدید
این گروه با نام «دوقلوها» که این روزها
درگیر ضبط آن بودند ،بیان کرد :ما چند
م��اه پیش تولی��د برنامه  ۱۰۰قس��متی
«دوقلوها» را برای پخش از ش��بکه دو
س��یما آغاز کردیم که ب��ه تهیه کنندگی
مهدی بصیری و کارگردانی جمشیدبیات
ترک تصویربرداری میشد.وی ادامه داد:
ما حدود  ۱۲قس��مت از ای��ن مجموعه
را تصویرب��رداری کردیم ام��ا حاال چند
وقت اس��ت ک��ه تصویرب��رداری آن به
دلیل مش��کالت مالی اسپانس��ر متوقف
ش��ده اس��ت .وضعی��ت مالی اسپانس��ر
خ��وب نیس��ت و فعال چند وقت اس��ت
ک��ه بودجهای تزریق نش��ده و به همین
دلیل کار هم متوقف ش��ده است.بازیگر
«دوقلوها» درباره تاخیر در پخش برنامه
نیز عنوان کرد :قرار بود پخش برنامه از
دی ماه آغاز شود اما به دلیل توقف تولید
برنامه نتوانس��تیم به موع��د اولیه برای
پخش برس��یم.فروتن در پای��ان درباره
وضعیت مالی اسپانسر اظهار کرد :وزارت
بهداش��ت اسپانس��ر این برنام��ه بود اما
خودشان به دلیل تحریم ها و دیگر موارد
دچار مش��کل شده اند .ما منتظر هستیم
مشکل اسپانسر حل شود صحبت هایی
شده است که امکان دارد بتوانیم تا پایان
دی م��اه دوباره کار خود را ش��روع کنیم
وگرنه ش��اید تولید این مجموعه به سال
دیگر بیفتد .محمد مسلمی ،علی فروتن،
حمید گلی (عموهای فیتیلهای) به همراه
الله صبوری ،سعید امیرسلیمانی و فائقه
ش�لالوند بازیگران ثاب��ت این مجموعه
هس��تند که در کنار دیگر بازیگران مانند
محمد شیری ،حس��ین رفیعی ،سیاوش
چراغی پور و  ...ایفای نقش میکنند.

ی پیشکسوت مجسمه ساز درگذشت
حاجی نور 

حس��ن حاجی ن��وری ـ پیشکس��وت
مجسمه س��از و خالق سرستون تخت
جمشید در شهر بوینس آیرس آرژانتین
ـ در س��ن  ۹۲سالگی در تهران از دنیا
رفت.پیکر حسن حاجی نوری ،هنرمند
پیشکس��وت مجسمهس��از صبح روز
ی ماه) از مقابل خانه
یکش��نبه (  ۲۳د 
هنرمندان تهران تشییع میشود.
مجید فروغ��ی مدیر رواب��ط عمومی

معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی به ایسنا ،گفت :بعد از تماسی
که با داریوش حاجینوری ،پس��ر این
هنرمند داشتم ،قرار شد به دلیل تعطیلی
روزهای پنجش��نبه و جمعه ،روز شنبه
پیگیر برنامهریزی برای تشییع مراسم
شوند .به همین دلیل با هماهنگیهای
انجام ش��ده ،پیک��ر این مرح��وم روز
یکشنبه ساعت  ۱۰صبح از مقابل خانه

هنرمندان تهران به سمت بهشت زهرا
تش��ییع میشود.حس��ن حاجی نوری
خالق مجسمه سرستون تخت جمشید
در ش��هر بوین��س آی��رس آرژانتین و
بسیاری از مجسمههای شهری دیگر
ی ماه) در سن ۹۲
روز گذش��ته ( ۲۰د 
سالگی بر اثر کهولت سن در تهران از
دنیا رفت.این هنرمند پیشکسوت متولد
 ۱۳۰۵در جواهر دش��ت است و اولین

آموزههای هنریاش را نزد استاد رحیم
زاده ارژنگ یاد گرفت و درسال ۱۳۲۳
کارگاه کارگاه شخصیاش را دایر کرد
و بعده��ا به عنوان مدرس نقاش��ی و
مجسمه س��ازی در اداره کل هنرهای
زیب��ا مش��غول ب��ه خدمت ش��د.او در
س��ال  ۱۳۳۶با ساخت ماکت مجسمه
اردشیر بابکان ،مقام اول مسابقه پیکره
س��ازی را گرفت و ماکتهایی از آثار

رمان«شهربانو» با حضور مادران و
همسران شهدا رونمایی شد

باستانی ایران به سفارش موزهی ایران
باستان س��اخت.حاجی نوری در سال
 ۱۳۶۸نش��ان درجه ی��ک هنری خود
را از وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی
دریافت کرد.

هاشمی :بدون بودجه اکران نمیکنیم؛ سیدی:مشکلی برای اکران استانی فجر نداریم

اما و اگر های اکران «فجر »۳۷در استانها

گروه فرهنگی :س��یدضیاء هاشمی دبیر
ش��ورایعالی تهیهکنن��دگان تأکی��د کرد
بدون اختصاص بودج��ه ،تهیهکنندگان
فیلمه��ای راهیافته به س��ی و هفتمین
جشنواره فجر ،آثار خود را در شهرستانها
نمایش نمیدهند .این در حالی است که
سیدحسین سیدی مدیر بخش استانها
این جش��نواره در پاسخ به صحبتهای
دبیر شورایعالی تهیهکنندگان اظهار کرد:
توافق نهایی انجام این کار تنظیم شده
ولی هنوز امضا نشده است با این وجود
ما با منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه
سینما به توافق اولیه رسیدهایم و مشکلی
از این بابت نداریم.
س��یدضیاء هاش��می دبی��ر ش��ورایعالی
تهیهکنن��دگان ب��ا اش��اره ب��ه آخرین
تصمیمگیریها برای نمایش فیلمهای
سی و هفتمین جش��نواره فیلم فجر در
شهرس��تانها گفت :طی جلساتی که با
ابراهیم داروغهزاده دبیر سی و هفتمین
جشنواره فیلم فجر داشتیم مطلع شدیم
س��تاد جش��نواره فیلم فجر ب��ا بحران
بیپولی مواجه اس��ت و ام��کان فراهم
آوردن بودجه برای برگزاری جش��نواره
در اس��تانها را ن��دارد.وی بی��ان کرد:
جش��نواره فیلم فجر پتانسیل برگزاری
در  ۳۰اس��تان کش��ور را دارد و س��ینما
میتواند به عنوان ویترین جشن انقالب
کارکرد مناسبی داشته باشد که متاسفانه
بدون بودجه اس��ت و بودج��ه برگزاری
جش��نهای انقالب ،مص��ارف دیگری
داشته است.هاشمی در ادامه توضیح داد:
گویا برای برگزارکنندگان جشنهای ۴۰
سالگی انقالب ،س��ینما اهمیتی نداشته
اس��ت .در حالی بهواس��طه فراگیر بودن
هنر س��ینما تامین بودجه جشنواره فیلم
فجر به لحاظ کارکرد آن ،باید در اولویت

دوره جشنواره فیلم فجر ،پیشتر ضمن
اعالم خبر اکران فیلمهای جش��نواره در
 31اس��تان گفته بود :گروهبندی و تعداد
فیلمهایی که قرار اس��ت اکران ش��وند،
پس از توافق نهایی با نمایندگان صنف
خانه سینما اعالم میشود.

سیدی  :مشکلی برای اکران استانی
فجر نداریم

قرار گیرد.
وزارت کش�ور اس�تانداران را موظف
به حمایت از «فجر» کند

دبی��ر ش��ورایعالی تهیهکنن��دگان تاکید
کرد :این از وظایف وزارت کش��ور است
تا اس��تانداران را موظف ب��ه حمایت از
جش��نواره فیلم فجر کند و هر اس��تان
بودجهای را برای نمایش فیلمهای این
دوره از جشنواره در نظر بگیرندتا بتوانیم
در استانهای کشور جشنوارهای در شأن
انقالب برگزار کنیم و شاهد یک جشن
ب��زرگ ملی انقالب در ح��وزه فرهنگ،
در قالب جشنواره فیلم فجر که ویترین
فرهنگ است ،رقم بزنیم.
وی ادامه داد :متاس��فانه وزارت ارشاد به
لح��اظ مالی قدرت برگزاری جش��نواره
فیلم فجر در اس��تانها را ندارد .وظیفه
دولت این اس��ت که ب��ا نظارت دقیقتر

جل��وی دزدیها و اخت�لاس بانکها و
بنگاههای اقتصادی را بگیرد و بودجهها
را ب��رای برگزاری جش��نهای انقالب
س��وق دهند تا بتوانیم ش��اهد برگزاری
هرچ��ه باش��کوه تر جش��نهای ملی و
جش��نواره فیلم فجر باشیم.هاش��می در
ادامه افزود :تهیهکنندگان سینمای ایران
با این هزینههای سرس��امآور با سختی
و مش��قت فیلمهای در خور توجه تولید
کردهاند در شرایطی که دولت متاسفانه
در تولید کم��ک نمیکند ،حتی وام هم
به س��ختی در اختیار س��ینماگران قرار
میگی��رد ،با این ش��رایط س��ینما دینی
نس��بت به دولت ن��دارد.وی در ادامه به
پتانس��یل خوب جش��نواره برای حضور
گس��ترده مردم در جش��نهای انقالب
اش��اره ک��رد و به مهر گف��ت :برگزاری
جشنوارهای با این وسعت نیازمند تامین
بودجه الزم از س��وی دولت اس��ت ،نه

اینکه مهمترین جشنواره سینمایی کشور
چشم یاری به سینماگران داشته باشد.
بودج�ه تأمین نش�ود ،فیلمه�ا را در
شهرستانها اکران نمیکنیم

دبیر ش��ورایعالی تهیهکنن��دگان عنوان
کرد :در صورتی ک��ه بودجه الزم برای
نمایش فیلمها در شهرس��تانها در نظر
گرفته نش��ود ،بیش��ک تهیه کنندگان
آث��ار خ��ود را در شهرس��تانها نمایش
نمیدهند.هاش��می در پایان گفت :اگر
دست اندرکاران در دولت از بودجههای
دیگ��ر که قطعا کم اثرت��ر از هنر فراگیر
س��ینما اس��ت ،بکاهند و ب��ه برگزاری
جشنواره فیلم فجر در استانهای کشور
اختصاص دهند ش��اهد برگزاری هرچه
باشکوهتر جش��نهای انقالب با حضور
مردم خواهیم بود.سیدحس��ین س��یدی
مدیر بخش اس��تانهای سی و هفتمین

ای��ن گزارش میافزای��د ،همین موضوع
را از سیدحس��ین س��یدی مدی��ر بخش
استانها این جشنواره پیگیری کردیم که
در پاسخ به صحبتهای دبیر شورایعالی
تهیهکنندگان اظهار ک��رد :توافق نهایی
انجام این کار تنظیم شده ولی هنوز امضا
نش��ده اس��ت با این وجود ما با منوچهر
شاهس��واری مدیرعامل خانه س��ینما به
توافق اولیه رس��یدهایم و مشکلی از این
بابت نداریم.مدیر بخش استانهای سی
و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر تاکید
کرد :بر خالف چیزی که عنوان میشود،
ما به لحاظ مالی مش��کلی نداریم چراکه
سازمان س��ینمایی عزم جدی بر اکران
همزمان این آثار در س��ایر استانها هم
دارد از همی��ن رو ما به طور مس��لم این
کار را انجام خواهیم داد.وی با اش��اره به
اینکه هماهنگیهای اولیه اکران آثار در
استانها انجام شده است ،درباره پرداخت
سهم صاحبان فیلمها و توافقهای انجام
شده با آنها اظهار کرد :بعد از آنکه توافق
ما با خانه سینما انجام شود ،مثل سالهای
گذشته دوس��تان خانه سینما با صاحبان
آثار درباره این سهم به نتیجه می رسند.
س��یدی در پایان تاکید ک��رد :نمیدانم
منظور دبی��ر ش��ورایعالی تهیهکنندگان
از بحران مالی چیس��ت ،ولی ما در امور
استانها از این بابت مشکلی نداریم.

داستانمقاومتگیالنیهادربرابرانگلیسیها

انتشاراتشهیدکاظمیمنتشرمیکند

پخش«گیلهوا»درروزهایپایانیسال

زندگیشهید«محمدرضایی»موضوعاثر«محمدرسولمالحسنی»

کارگ��ردان س��ریال «گیل��هوا» از پخ��ش این
سریال در روزهای پایانی سال خبر داد«.اردالن
عاش��وری» کارگردان س��ریال «گیل��هوا» به
تهیهکنندگ��ی امیر بنان ،درب��اره درونمایه این
س��ریال و ارتباط آن با زمان پی��روزی انقالب
گفت :این س��ریال مس��تقیم به زمان پیروزی
انقالب نمیپردازد ،اما میتوان گفت به عبارتی
تاری��خ انق�لاب را تصویر میکن��د .وی ادامه
داد« :گیل��هوا» در اصل به حضور انگلیس��یها
در ای��ران و مقاوم��ت گیالنیه��ا در برابر آنها
میپردازد .عاش��وری درباره زم��ان پخش این
سریال نیز افزود :طی آخرین صحبتهایی که
انجام شده است ،به احتمال فراوان بزودی این
سریال پخش میشود .این کارگردان با اشاره به
پررن��گ بودن نقش میرزا کوچک خان جنگلی
نیز بیان داش��ت :قهرم��ان اصلی قصه ما میرزا
کوچک خان جنگلی نیس��ت ،بلک��ه او یکی از
شخصیتهایی است که در چند قسمت حضور
دارد و به برخی قیامهایش اش��اره میشود .اما
بر خالف تصوری که میش��ود کلیت داس��تان
بر مبنای داس��تان زندگی این شخصیت مبارز
تاریخی نیست .داس��تان اصلی قصه «گیلهوا»
عاش��قانهای بین دختر ارمنی و پس��ر ش��مالی

اس��ت که در بس��تر وقایع آن دوران و قحطی
میگذرد و چ��ون میرزا کوچک خان هم جبهه
اصلی مقابله با انگلیسها در ش��مال کش��ور را
داشته است ،برای جلوگیری از ایجاد قحطی در
شمال کش��ور ،برای همین در مقطعی به قصه
ورود پی��دا میکند و کاراکترهای اصلی قصه با
او همراه میشوند.بهروز شعیبی که نقش میرزا
کوچک خ��ان جنگلی را در این س��ریال بازی
میکند ،در هفت س��کانس ب��ازی دارد .اما این
سکانسها ،س��کانسهای مهمی است ،چراکه
عمال رهبریت این موضوع در ش��مال کشور با
میرزا کوچک خان بوده و کاراکترهای س��ریال
زیر پرچم میرزا مقابل انگلیس��یها ایس��تاده و
مقابله میکنند.به گزارش فارس ،تصویربرداری
این س��ریال که س��الهای  1297را به تصویر
میکشد ،نیمه مهرماه به پایان رسید« .گیلهوا»
به تهی��ه کنندگی امی��ر بنان زندگ��ی مردم و
دلبستگی یک جوان را نمایش میدهد که این
عشق در بس��تر اتفاقاتی مثل جنبش جنگل و
قیام میرزا کوچک خ��ان جنگلی و قحطی رخ
میدهد ،اما قرار نیست بستر اصلی سریال این
مسائل تاریخی باشد.در این داستان عاشقانه که
در شمال کشور و در کیاشهر و سیاهکل مقابل
دوربین رفت ،امیرحسین هاشمی و مهدی زمین
پرداز نقش های اصلی سریال را بر عهده دارند
که هر دو پیش از این در فیلم های محمدحسین
مهدویان به ایف��ای نقش پرداختهاند.حس��ین
توشه ،حمیدرضا پگاه ،ستاره اسکندری ،مهران
رجبی ،امیرحسین صدیق ،ستاره حسینی ،بهروز
شعیبی ،امیرحسین هاشمی ،علی عطایی پیرکوه
از بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.

کتاب داس��تانی زندگی سردار محمدرضایی به
قلم محمدرسول مال حس��نی به زودی توسط
انتشارات شهیدکاظمی روانه بازار خواهد شد.به
گزارش فارس ،زندگی نامه داس��تانی س��ردار
ش��هید علی محمدرضایی و برادرشان مجاهد
مدافع ح��رم حمید محمدرضای��ی موضوع اثر
جدید نویسنده کتاب «یادت باشد» است که به
زودی منتشر خواهد شد.بر اساس این گزارش،
محمدرسول مالحسنی نویسنده کتاب تحسین
شده «یادت باش��د» ضمن اشاره به اثر گذاری
عمیق کتاب افزود :این اث��ر روایتی متفاوت از
یک ش��هید دوران دفاع مقدس و یک مجاهد
مدافع حرم است که در روایتی داستانی و در سه
فصل متفاوت در حال تدوین است.مالحس��نی
افزود :بخشی از مصاحبهها انجام شده و به مرور
با تکمیل ش��دن تحقیقات بخشهای مختلف
این اثر تکمیل خواهد ش��د.این نویسنده جبهه
انقالب ضمن تش��کر از حسن نظرها به کتاب
«یادت باش��د» ابراز امیدواری کرد :این اثر هم
به عنوان اثری فاخر بخش دیگری از مجاهدت
های مردان دلیر اس��تان قزوی��ن را به نمایش
بگذارد.گفتنی اس��ت ،سردار علی محمدرضایی
از فرماندگان دالور لشگر اسالم در هشت سال

جنگ تحمیلی بود که علیرغم رسیدن به درجه
جانبازی و قطع شدن پا مجدد در جبهه ها حاضر
شد و سرانجام در جریان عملیات اطالعاتی به
شهادت رسیده و پیکرش تا سال گذشته مفقود
بوده است.پس از انجام مراحل مختلف تفحص
پیکر مطهر این س��ردار بعد از سی و یک سال
خرداد ماه سال  ۶۱به اغوش خانواده بازگشت.
داستان مجاهدت این خانواده به اینجا ختم نمی
شود ،برادر کوچکتر این خانواده نیز پس از سالها
مجاهدت و خدمت در لباس مقدس پاسداری و
شرکت در عملیات های مختلف ضد خرابکاری
در مناطق مختلف کش��ور از جمله شمال غرب
و گروهک پژاک با حضور در س��وریه و دفاع از
حری��م اهل بیت به ایفای نق��ش پرداخت و از
اردیبهشت ماه سال  ۹۴و پس از انجام عملیات
در منطقه خانطومان خبری از سرنوش��ت وی
نیس��ت.مخاطبان کتاب «یادت باشد» حتما در
جریان هستند که یکی از ارزوهای شهید حمید
س��یاهکالی پیدا ش��دن خبری از ای��ن فرمانده
دالور سپاه اسالم بوده است و به همین منظور
بارها بین همکاران ختم قران و س��وره یاسین
برگ��زار م��ی کرده اس��ت.گفتنی اس��ت کتاب
«یادت باش��د» که بعد از کتاب استاندار بصره
زندگی نامه شهید سیاهپوش دومین اثر جناب
اقای محمدرس��ول مالحسنی است با استقبال
گسترده اقشار مختلف مردم پرتیراژترین کتاب
س��ال جاری بوده و رک��ورددار فروش کتاب در
تاریخ استان قزوین است.کتاب داستانی زندگی
س��ردار محمدرضایی به قلم محمدرسول مال
حسنی به زودی توسط انتشارات شهیدکاظمی
روانه بازار خواهد شد.

عزیزی :تفکر گیشه و فروش تئاتر را نابود کرده است

سالنهای دولتی تئاتر تنها به قشر خاصی داده میشود

بازیگر فیلم بادیگارد گفت :متاسفانه وقتی مدیریت
فرهنگی برای اداره سالنها برنامهای اتخاذ نکرده،
مس��ئول سالن برای حل مش��کالت مالی و تامین
بودج��ه به اج��رای آثاری بفروش فک��ر میکند تا
حداقل بتواند کمترین هزینههای اداره یک س��الن
را بپ��ردازد پ��س الجرم او هم قید جس��ارت و بها
دادن ب��ه جوان��ان را زده و به فکر ف��روش به هر
قیمتی میافتد.
محمود عزیزی بازیگر و کارگردان سینما ،تئاتر و
تلویزیون در گفتوگو با میزان ،درخصوص حضور
بازیگران س��ینما در تئاتر امروز گفت :این قضیه را
باید از دو س��و بررسی کرد .گاهی برخی بازیگران
سینما به تئاتر آمده و عدهای از تماشاگران را جذب
آن اثر میکنند .در این نوع محصوالت سرمایهگذار
وارد شده و به دنبال کسب سود از محصول تولیدی
خود است و جز سود به هیچ چیز فکر نمیکند.وی
در همین راس��تا ادامه داد :به همین دلیل از آوردن

بازیگران س��ینما تا رقصنده و موس��یقی ،هرکاری
میکنند ت��ا با جذابیت ایجاد ش��ده آن نمایش در
چش��م مخاطب آمده و بفروش��د .البته بخش��ی از
جامع��ه در این ش��اخه قرار میگیرند ،بخش��ی که
میتوانن��د هزینه گزاف بلیت آث��اری این چنین را
بپردازند و این دس��ته از آثار عموم مردم را ش��امل
نمیشود.بازیگر سریال ستایش قانونمندی در هنر
تئاتر را الزمه عصر امروز دانست و ادامه داد :بحث
دیگر که میتوان به آن پرداخت رس��الت فرهنگی
یک جامعه است .رسالت فرهنگی جامعه میبایست
تابع قوانینی مدون باش��د .قوانینی که متاسفانه از
س��وی هیچ نهادی تدوین نشده است .این قوانین
اگر وجود داشته باشند باید با بازوی وزارت فرهنگ
و ارشاد انجام شود.وی در همین راستا اذعان کرد:
در حوزه تئاتر مشکالت عدیدهای وجود دارد و همه
آنها از سیستم مدیریت نش��ات میگیرد .در اولین
گام مشکل بزرگ میزان بودجه تئاتر است .متوسط

بودجه ساالنه هنرهای نمایشی کمتر از یک سریال
است و این نش��ان دهنده مشکل بزرگ اقتصاد و
معیشت اهالی هنرمندان و مهمتر بیاهمیت بودن
این عرصه برای مدیران است.بازیگر فیلم بادیگارد
درباره وضعی��ت بالتکلیف برخی فارغ التحصیالن
تئاتر اضاف��ه کرد :اکثر فارغالتحصیالن نمایش��ی
باالی لیسانس و فوق لیسانس هستند و ما ظرفیت
باالیی برای ش��کوفایی و کشف استعداد داریم اما
به دلیل مش��کالت مالی سالنهای دولتی که باید
آث��اری هن��ری در خدمت عموم مل��ت تولید کنند
و ب��رای تولید این آثار از جوان��ان بهره بگیرند ،به
قش��ر خاصی از هنرمندان و جامعه اختصاص داده
میش��وند.وی ادامه داد :وقتی هنرمندان سینما به
تئاتر میآیند شاید وضعیت گیشه تغییر کند اما این
تغیی��ر به ضرر گروههای ج��وان و پایه تئاتر تمام
خواهد ش��د زیرا آنها توانای��ی پرداخت هزینههای
گزاف سالنهای خوب تئاتری را ندارند و از سویی

حمایت دولتی هم نمیش��وند پ��س نباید انتظاری
به جز س��رخوردگی نس��ل جوان را داشت.عزیزی
با نقد عملکرد س��النهای دولتی تئاتر خاطرنشان
کرد :متاس��فانه وقتی مدیریت فرهنگی برای اداره
سالنها برنامهای اتخاذ نکرده ،مسئول سالن برای
حل مش��کالت مال��ی و تامین بودجه ب��ه اجرای
آثاری بفروش فکر میکند تا حداقل بتواند کمترین
هزینههای اداره یک سالن را بپردازد پس الجرم او
هم قید جس��ارت و بها دادن به جوانان را زده و به
فکر فروش به هر قیمتی میافتد.

مراس��م رونمای��ی از رمان«ش��هربانو»
روایت گر س��ال های دلبس��تگی مادر
ش��هید با حضور خانواده ش��هدا و جمع
کثی��ری از فرهیخت��گان ادب و هنر در
مش��هد برگزار ش��د.به گزارش فارس،
س��عید تش��کری نویس��نده نام آشنای
کشور در این مراسم که با همکاری نشر
ستارهها ،فرهنگسرای پایداری مشهد و
انتشارات آستان قدس رضوی در محل
فروش��گاه کتاب و محصوالت فرهنگی
انتشارات آستان قدس رضوی در مشهد
برگزار شد ،با اشاره به اینکه این کتاب را
دو بار خوانده است ،اظهار کرد :در هنگام
مطالعه این اثر به شدت شیفته آن شدم،
به این رخداد باید به شکل دیگری نگاه
کرد ،زیرا نویسندگان ما مدام سعی دارند
دو کار را به شکل جدی دنبال کنند به این
معنا که اثری که نوش��تهاند ،هم داستان
اس��ت و هم واقعی و معموال بین این دو
مقوله میمانند و این چیزی است که به
شدت در حوزه ادبیات آسیب میزند.وی
عنوان کرد :اما رمان «شهربانو» داستانی
اس��ت که محصول کار نویس��نده است
به این معنا که نویس��نده جدیدی ظهور
پیدا کرده و ادبیات ش��هری نوشته است
و ادبیات شهری مش��هد به واسطه آن،
ورود ملی پیدا کرده است.نویسنده«کافه
داش آقا» با ط��رح این موضوع که اگر
این اثر را هوش��نگ مرادی کرمانی می
نوشت تمامی روش��نفکران در برابر آن
تعظیم میکردن��د ،ادامه داد :یک فردی
ب��دون ورود به گع��ده نویس��ندگان اما
نویسنده است و در این راستا یک کشف
ادبی ب��زرگ نیز صورت گرفته اس��ت،
فکر میکنم وقتی نویس��ندهای ،مسئولی
و یا ناش��ری پا به سن میگذارد ،وظیفه
او کش��ف ادبیات شهری اس��ت و باید
معرفتی را جس��ت و جو کند که گفتمان
انقالب اسالمی ،دفاع مقدس و ..باشد و
همه این ها مخاطب را به لذت خواندن
وادار میکند.
اجرای طرح تقدیر از همسران
جانبازان مدافع حرم در  ۶استان

مدیرعامل موسس��ه
فرهنگ��ی رب��اب
از برگ��زاری ط��رح
تقدی��ر همس��ران
شهدای مدافع حرم
از همس��ران جانب��ازان مدافع حرم در ۶
استان خبر داد .زهرا امامی همسر شهید
مدافع حرم «محمد حس��ین مرادی» و
مدیر عامل موسس��ه فرهنگی رباب در
گفتوگو با تس��نیم از برگزاری مراس��م
تقدیر از همس��ران جانبازان مدافع حرم
خبر داد و گف��ت :طرح تقدیر از زحمات
و ف��داکاری ه��ای همس��ران جانبازان
مداف��ع حرم به مناس��ب میالد حضرت
زینب(س) و روز پرستار توسط همسران
ش��هدای مدافع حرم س��ال گذش��ته در
 4استان کش��ور انجام ش��د.او در ادامه
سخنانش گفت که در این طرح تعدادی
از همس��ران ش��هدای مداف��ع حرم به
نمایندگی از همس��ران ش��هدای مدافع
حرم و مؤسس��ه رباب به دیدار همس��ر
جانب��از مداف��ع ح��رم رفته و ب��ا اهدای
هدایا و ل��وح تقدیری از مجاهدت های
آنان تقدیر میکنند.همسر شهید مرادی
بیان کرد که امس��ال همزمان با سالروز
والدت با س��عادت حضرت زینب(س) و
روز پرستار این طرح به صورت همزمان
در  6استان تهران ،قم ،اصفهان ،فارس،
خوزس��تان و مازن��دران انج��ام خواهد
ش��د.برپایه این گزارش ،موسس��ه رباب
یک موسس��ه مردم نهاد بوده که توسط
جمعی از همس��ران شهدای مدافع حرم
تأسیس ش��ده اس��ت« .مرثیه رباب»،
برنامههای اردوی تفریحی ،مراسم های
تجلیل و تقدیر ،بس��ته بندی خش��کبار
ب��رای رزمن��دگان مدافع ح��رم از جمله
برنام��ه های این مؤسس��ه در راس��تای
ترویج شهادت از طریق همسران شهدا
است.
الوند :ساخت سریال «عاشق شدی
بیا» منتفی شد

س��اخت مجموعه تلویزیونی «عاش��ق
شدی بیا» به کارگردانی سیروس الوند
منتفی شد«.س��یروس الوند» کارگردان
سریال «عاشق شدی بیادرباره سرنوشت
س��ریال خود گف��ت :علیرغ��م اینکه
متنهای این سریال به طور کامل آماده
ش��ده بود و ما نیز آمادگ��ی برای تولید
ت زیادی از آن گذشت
داش��تیم ،اما مد 
و دیدیم که س��ازمان صداوسیما تمایلی
به تولید این سریال ندارد.وی ادامه داد:
اوایل به ما نگفته بودند که نمیخواهند
این س��ریال را وارد مرحله تولید کنند و
ما طبق صحبتهایی ک��ه کرده بودیم
ن��گارش را پیش بردیم اما با گذش��ت
زمان بس��یار به این نتیجه رسیدیم که
تولید «عاش��ق شدی بیا» منتفی است.
به گزارش فارس« ،عاش��ق شدی بیا»
درامی عاشقانه با فضای آثار قبلی الوند
اس��ت و مشکالت و مسائل اجتماعی را
مطرح میکند .این سریال اپیزودیک در
 ۴۰قسمت به نگارش درآمده بود.

