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سینما
«سندباد و سارا» از چهارشنبه
اکران میشود

غالمرض��ا فرج��ی سخنگوی ش��ورای
صنفی نمایش از اک��ران فیلم سینمایی
«سندب��اد و س��ارا» از چهارش��نبه ای��ن
هفته گفت.غالمرض��ا فرجی سخنگوی
ش��ورای صنفی نمایش در گفتگو با مهر
درباره جلس��ه ام��روز  ۲۴دی ماه ش��ورا
گف��ت :در جلس��ه امروز مقرر ش��د فیلم
سینمایی «سندباد و سارا» به کارگردانی
غالمرضا آزادی از چهارشنبه  ۲۶دی ماه
به سرگروهی سینما ماندانا اکران ش��ود
همچنین قرارداد فیلم سینمایی «ترانه»
به کارگردانی مهدی صحابی در سرگروه
کوروش بعد از «کلمبوس» ساختههاتف
علیمردانی و قرارداد فیلم سینمایی «ضربه
فنی» به کارگردانی غالمرضا رمضانی در
همین گروه بعد از «ترانه» ثبت شد.وی
افزود :با توجه به اینکه بقیه فیلمها کف
فروش خود را نگه داشته اند ،اکران آنها
همچنان ادامه دارد.فرجی در پایان درباره
اک��ران نوروزی عنوان ک��رد :برنامه عید
درحد گمان��ه زنیهاست چراکه ابتدا باید
تکلیف سرگروها برای سال  ۹۸مشخص
ش��ود و سپس گزینههای نوروزی نسبت
به عقد قرارداد اقدام خواهند کرد.

فیلم فجر
داوران بخش نگاه نو
جشنواره فیلم فجر معرفی شدند

پنج سینماگر آثار حاضر در بخش نگاه نو،
فیلمهای کوتاه و فیلمهای مس��تند سی
و هفتمین جش��نواره فیلم فجر را داوری
میکنند.ب��ه گ��زارش میزان ب��ه نقل از
روابط عمومیجشنواره فیلم فجر ،محمد
آفری��ده ،حبیب احمدزاده ،آی��دا پناهنده،
سعی��د سهیلی و مازیار می��ری  ۱۰فیلم
بخش نگاه نو ۵ ،فیلم مس��تند و  ۴فیلم
کوتاه ای��ن دوره را برای انتخاب بهترین
فیل��م داوری خواهند کرد.سی و هفتمین
جش��نواره فیلم فج��ر از  10تا  22بهمن
م��اه  1397همزم��ان با سالگ��رد چهل
سالگی انقالب اسالمیبه دبیری ابراهیم
داروغهزاده برگزار خواهد شد.

ش
نمای 
ش «استاد نوروز پینهدوز» یا
نمای 
«در ستایش دیوانگی» به اجرا میرسد

رحم��ت امین��ی
کارگ��ردان تئات��ر
از آمادگ��ی خ��ود
ب��رای اج��رای دو
اث��ر نمایش��ی ب��ا
نامهای «استاد ن��وروز پینه دوز» و «در
ستایش دیوانگی » خبر داد.رحمت امینی
کارگردان تئاتر در گفتوگو فارس ضمن
بیان ای��ن مطلب ،عنوان ک��رد :نمایش
«استاد ن��وروز پینه دوز» ج��زء سه گانه
نمایشه��ای ایران��ی است که ب��ه اجرا
خواهد رسید و احتمال دارد نیمه اول سال
آتی در تئاتر شهر با توجه به نوبت اجرایی
ک��ه داریم ،به صحنه ب��رود.وی در ادامه
افزود :یکی از این سهگانههایی که اشاره
کردم ،جعفرخان از فرنگ برگش��ته است
ک��ه االن کتابش نیز در انتش��ارات خانم
آزاده فخری زی��ر چاپ است و به زودی
منتشر میشود.امینی درباره دیگر نمایش
خود نیز توضیح داد :نمایش «در ستایش
دیوانگی» یک متن فلسفی از اراسموس
فیلس��وف هلندی است که صحبتهای
دیوانگی در جهان را طرح میکند که این
صحبتها چه ویژگیهایی داشته است.
وی در ای��ن باره گفت :ط��ی مذاکراتی
که انج��ام دادیم این کار ق��رار است در
بخش اساتید جش��نواره تئاتر دانشگاهی
اردیبهشت ماه به صحنه برود .حال باید
ببینیم که کدام ی��ک از نمایشها زمان
اجرای زودتری پیدا میکنند .اولویت من
با است��اد نوروز است ول��ی اگر تاریخ آن
خرداد ماه به بعد باشد به احتمال زیاد «در
ستایش دیوانگ��ی» زودتر به اجرا خواهد
رسید .امینی در پاسخ به این سؤال که آیا
قرار شده اجرای برنامه تلویزیونی شبکه
چهارم سیما با عنوان «شب تئاتر» را پس
از پیام دهکردی بر عه��ده بگیرد،گفت:
صحبتهایی در ای��ن زمینه انجام دادیم
پس از خداحافظی پی��ام دهکردی برای
حض��ور در یک سریال  ،قرار ش��ده من
اجرای این برنامه را برعهده داشته باشم.
وی در این باره افزود :صحبتهای جدی
درباره نحوه اجرای برنامه و ویژگیهای
آن از نظر ش��کلی ،ظاه��ری و آیتمهای
برنامه انجام ش��ده اس��ت .البته من واقعا
خیلی تمایل شخصی به اینکه برنامهای
را ش��بهای متوالی اجرا کنم نداشتم اما
بهرحال چون تنها برنامه تئاتری است و
میتوان��د در این برهه حس��اس به تئاتر
کش��ور ما کمک کند ،این مس��ئولیت را
پذیرفتم.

الهام غفوری با اش��اره ب��ه اینکه اگر
قرار باشد «پایتخت» جدیدی ساخته
ش��ود باید از همین االن برنامهریزی
کنیم گفت :هن��وز خبر جدی از تولید
«پایتخت »۶نیست.سیروس مقدم در
گفتگویی با تسنیم به این نکته اشاره
کرد :هنوز خبر جدیدی از تولید سریال
«پایتخت »6نیس��ت .سوژه و داستان
برای این سریال وجود دارد و اگر قرار
بود عید نوروز پایتختی روی آنتن برود
از همان روزی که فصل پنجم پایتخت
تمام ش��د باید به این فکر میافتادند

هنوز خبری از ساخت «پایتخت »۶نیست
که ساخ��ت پایتخت 6کلید بخورد .ما
مشکلی برای داستان و خلق موقعیت
و سوژه ناب نداریم .فقط جدیش��دن
تولی��د منوط به بستهش��دن ق��رارداد
است تا ما بتوانیم بازیگران را گرد هم
بیاوریم.وی افزود :ه��ر موقع قرارداد
بسته ش��د آن موقع میتوانیم بگوییم
«پایتخت »6آغاز ش��ده و ت��ا زمانی
که هیچ قراردادی نداش��ته باش��یم و
بازیگ��ران گرده��م نیایند ،نویس��نده
هم نمیداند باید ب��رای کدام بازیگر،
بنویس��د و موقعیت خل��ق کند .چون

«پایتخ��ت» سریالی مثل سریالهای
دیگر نیس��ت که کار نگارش داستان
انجام ش��ود و بهدنبال بازیگر باشیم.
یکسری بازیگران��ی در «پایتخت»
هس��تند که ح ذفشدنی نیستند ،مث ً
ال
م��ا ارسطو را نمیتوانی��م حذف کنیم
ی��ا دوقلوها را! بای��د بازیگران را جمع
کنیم و دوب��اره موقعیتها و سوژهها
کنار هم قرار میگیرند.غفوری درباره
اینکه آی��ا «پایتخت» جدید دوباره در
همان «علیآباد” و با همان ش��رایط
ادامه پی��دا میکند ،گف��ت :نمیدانم

قص��ه سرمنزل قطعیاش چه ش��کل
و قوارهای خواهد داش��ت ،چرا که ما
در پایتخت بارها و بارها نیازمند جمع
ش��دن همه تیم و شرایط جدی تولید
بودهای��م و بعد درب��اره موقعیتها به
یک اجماع��ی رسیدهای��م ،مث ً
ال یادم
میآید مهران احمدی نمیتوانست در
فصل سوم پایتخ��ت حضور پیدا کند
و ما مجبور ش��دیم داست��ان را تغییر
دهی��م .یا احمد مهرانف��ر در سریال
«ش��اهگوش» حضور پی��دا کرد و ما
قص��ه را باره��ا و بارها تغیی��ر دادیم.

رادیو میخواهد
با کودکان دوست باشد

حاال هم ب��رای تثبیت طرح قصهمان
باید منتظر باش��یم قرارداد بسته شود
و ش��رایط فصل جدی��د را به قطعیت
برسانیم آنوق��ت بازیگران و سوژهها
نهایی میشوند و میگوییم که فصل
جدید «پایتخت» با چه ش��رایطی کار
میشود.

ناگفتههای جوانان دیروز و جانبازان امروز

مسجد ،پایگاه تربیتی برای کودکان و سربازان انقالب

گروه فرهنگی  :مسجد پایگاهی است که
در کنار م��دارس و خانواده نقش سوم را
در تربیت جوانان ایفا میکند.برای برهم
زدن ب��زم عیش و نوش استبداد از ایران
و برداشتن مهره مزدور خاندان پهلوی،
ایران با رهبری امام خمینی (ره) و علمای
بزرگ کش��ور نیاز به پایگاهی داشت که
فعالیتهای سیاسی و مذهبیاش را آغاز
و نیروه��ای خود را تربی��ت کنند .از این
روی خانه خ��دا برای ملتی که اکثر آنها
مسلمانان هستند و از ظلم دربار پهلوی
به ستوه آمدند بهترین محیطی است که
نیروه��ای انقالبی و جه��ادی را تربیت
کنند.
در هر کدام از مناطق کشور و شهرها به
برکت جمهوری اسالمیایران ،مس��اجد
و حس��ینیههای بس��یاری وجود دارد که
پایهگذار نهض��ت اسالمیاست و جوانان
بس��یاری را درون خ��ود تربی��ت کرده و
به جبهههای هش��ت سال دفاع مقدس
راهی کرده است .مس��جد قمربنیهاشم
(ع) در ش��رق تهران یکی از این مساجد
است که از دی��روز تا امروز نقش تربیتی
کودکان و نوجوانان را ایفا میکند و حاال
به مجتمعی فرهنگی تبدیل ش��ده که با
محوری��ت نماز ،سبک زندگ��ی ایرانی-
اسالمیفضایی مفرح را ب��رای کودکان
و نوجوان��ان ایج��اد کرده تا مس��جد را
گعدهای برای آنها کند.وارد مس��جد که
میش��ویم ص��دای تالوت ق��رآن دسته
جمعی آقایان به گوش میرسد و پس از
آن معنی فارسی آیات که حجت االسالم
والمس��لمین علی صابری امام جماعت
مس��جد برای حاضری��ن قرائت میکند.
یکی از صحنههایی که در این مس��جد
زیاد به چشم میآید همجواری جانبازان و
نوجوانان و ارتباطی صمیمیبین آنهاست.
خیرآبادی :که مس�جد سنگر است و

خانه خداست

اصغ��ر خیرآب��ادی جانب��از  ۷۰درص��د
جبهههای انق�لاب اسالمیدر گفتگو با
باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،اظهار کرد:
مساجد سنگر هس��تند ،از اول بودند و تا
امروز هم ادامه دارند .مساجد در برههای
زمانی از حالت اصلی خود خارج ش��دند.
قبال همکاری مردم با مساجد بیشتر بود
و تم��ام امور اع��م از ازدواج ،کمکهای
مالی ،تصمیمگیریهای محلی در مساجد
انجام میش��د؛ باید تاکید کرد مس��جد

سنگر است و خانه خداست .از مس��جد
باید الهام گرفته شود چراکه همه بزرگان
ما دانش��مندان و علما مسجدی هستند.
وی ادام��ه داد :هم��ه اف��رادی که قرآن
بلدهستند و مس��اجد میآیند و استفاده
میکنند زمینه رشد آنها گستردهتر است.
ما ترجمه ،تفس��یر و تدبر در قرآن داریم،
ولی هم��ه آنها تخصصی اس��ت .قرآن
کت��اب زندگی است و کس��ی که بتواند
تدب��ر در قرآن داش��ته باش��د راه زندگی
را یادگرفت��ه است.خیرآبادی تاکید کرد:
این روحانیت مس��جد است که میتواند
کودکان و نوجوانان را به مس��جد جذب
کنند و مردم را خس��ته نکنند .مس��جد
قمربنیهاش��م همانجایی است که همه
بچهها از  ۷ساله ت��ا نوجوان و جوان در
آن حضور دارند و ما را سر ذوق میآورند.
بع��د از اقامه هر نماز صبح ،ظهر ،مغرب
و عش��اء ،پیشنماز مسجد چند خطی از
آیات قرآن کریم را تالوت میکند و پس
از آن به تفسیر آیه و بیان یکی از اتفاقات
روز میپ��ردازد .ام��ا این پای��ان کار این
مسجد نیس��ت ،بلکه پس از اقامه نماز،
باشگاه ورزشی که در طبقه پایین مجتمع
وجود دارد ،فعالیت خود را از سر میگیرد
و بس��یاری از جانبازان عزیزمان در کنار
جوانان در باشگاه ورزش میکنند.مجتبی
شاکری جانباز هشت سال دفاع مقدس
با بیان اینکه سال  ۱۳۵۹در پاکس��ازی
شهر سنندج مجروح ش��ده ،گفت :نهاد
اصلی مس��اجد ،برنامه ای منسجم برای
مس��جدها ندارد ،به همین خاطر ش��ما
فعالیتهای مساجد را به صورت متمرکز
نمیبینید .وج��ود یک روحانی که بتواند
خوب صحبت کند ،اطالعات قوی داشته
باشد و اخبار روز تسلط داشته باشد بسیار
مهم اس��ت ،البته در کن��ار این روحانی
حضور بچههای بسیج و محل هم بسیار
موثر است.وی افزود :مسجد قمربنیهاشم
(ع) در قلب خانواد ههای جانباز و ش��هید
تاسیس ش��ده است .وظیفه این مسجد
صرفا ادای فریضه نماز نیس��ت ،بلکه ما
اینجا صندوق قرض الحسنهای داریم که
به کمک جانب��ازان و خانوادهها به وجود
آمده اس��ت .همچنی��ن در طبقه پایین
مس��جد باشگاه ایثار را داریم و مسابقات
ورزش��ی ش��هری و کش��وری زیادی را
برگزار کردهایم.ش��اکری در پایان گفت:
شاید منحصربه فردترین دسته عزاداری
مخصوص جانبازان برای همین مسجد

باش��د .ایام محرم همه جانب��ازان اعم از
نخاعی و ویلچ��ری از همه جای تهران
در مراسمات ما حضور دارند و حتی خود
مداحان میگویند؛ عزاداری در اینجا حال
و هوای دیگری دارد.همچنین در طبقه
دوم و نیم طبقه اول که محل اقامه نماز
بانوان است ،خانمه��ا در کنار هم قرآن
میخوانند و دختران ج��وان و نوجوانان
به یکدیگر کتابه��ای جدید را معرفی
میکنند و مش��کالت درسی خودشان را
برطرف میکنند ،پسرها هم در گوشهای
دیگر از مسجد برنامههای امتحانیشان را
با یکدیگر چک میکنند و تاریخ جلس��ه
بعدی را مشخص میکنند.
مدال بچه مس�جدی بودن را به هیچ

وجه از دست نمیدهیم

در بین نوجوانان دختر که میرویم ،آنها از
حضور خود در مسجد میگویند :مسجد
فقط برای نماز خواندن نیست ،ما اینجا
در کنار ق��رآن خواندن ،کتابهای زیادی
را ب��ه امانت گرفتیم و آنها را خواندیم و
در درسه��ا هم از کمک میگیریم.وی
ادام��ه داد :ما در حلقههای صالحین که
در مسجد داریم ،به غیر از درس خواندن
و کتابخوان��ی ،ب��ازی میکنی��م و اکثر
وقتمان را در مسجد میگذرانیم.در بین
پسرها حال و هوا متفاوتتر است و آنها
با شور و هیجان خاصی برای یکدیگر از
برنامههای درسی و کاریشان میگویند:
م��ا در مس��جد خادمیمیکنی��م و این
سعادتی است که در مس��جد بچهها من
را به عنوان میاندار مراسمها میشناسند
و درکنار آنها حضور دارم.وی بیان کرد:
از بچگی با پدر و مادرم مسجد میآمدم
و کم کم خودم به این رفت و آمد عادت
کردم و دوست داش��تم که مسجد را به
عن��وان یک پات��وق انتخ��اب کنم.این
نوجوان  ۱۵ساله گفت :بیشترین وسیله
جذب من برای اینکه مابقی دوستانم را
به مس��جد دعوت کنم ،هیئت است ،تا
همه دوستانم به سمت مس��جد کشیده
ش��وند .ت��ا یک سن��ی خان��واده به من
نوج��وان کمک میکند و از برهه زمانی
به بعد مدرسه همراه ما میش��ود و بعد
از آن انتخاب خ��ود نوجوان است .بچه
مسجدی بودن من مدالی است که این
روزها برگردن دارم و افتخاری است که
ب��ه هیچ وج��ه آن را از دست نمیدهم.
در این حین حجت االسالم والمسلمین

صابری به همراه هیئت امنأی مس��جد
در گوش های مش��کالت مسجد و محله
را بررس��ی میکنن��د.در پایان گفتگویی
داری��م با حج��ت اسال م و المس��لمین
علی صابری پیشنماز و خطیب مسجد
قمربنیهاشم(ع) کسی که هم بزرگترها
و ه��م نوجوانان و جوان��ان او را دوست
دارند و ارتقای مس��جد را از زحمتهای
ای��ن روحانی میدانند.حج��ت االسال م
و المس��لمین عل��ی صاب��ری پیشنماز
و خطی��ب مس��جد قمربنیهاش��م(ع)
در گفتگ��و با گ��روه فرهنگی باش��گاه
خبرن��گاران ج��وان ،بیان کرد :مس��جد
کارخانه آدمسازیس��ت .ما بای��د همراه
نوجوانان و جوانان خ��ود قدم برداریم و
برای جامعه آینده آدمسازی کنیم اینکه
مسجدی پرشور و شلوغ است و مسجدی
دیگ��ر خالی از جوان��ان است باید زمینه
جذب آنهارا در مسجد ارزیابی کرد که
ب��ه نوع نگاه و تفکر خادمان مس��جد و
مدی��ران آن بازمیگردد.ای��ن خطیب با
تاکید بر این که هر چقدر خادمان مسجد
با تفکر باشند بچهها نیز به مسجد جذب
خواهند شد گفت :ما میتوانیم در مساجد
فعالیتهای گوناگونی مانند مهد قرآن،
باشگاه ورزشی و ..داشته باشیم اما همه
اینها مش��روط به نوع نگاه هئیتامنأ و
تفک��ر آنها است ،در واق��ع آن استادی
ک��ه برای تدریس به مس��جد میآید به
بچهها ن��گاه سکهای ن��دارد و از لحاظ
مادی هیچ چشمداشتی به جیب بچهها
و خانوادههایش��ان نخواهد داشت بلکه
بی��ش از جاهای دیگ��ر از خودش مایه
میگ��ذارد تا آنچ��ه از تربیت اسالمیو
قرآنی است در نوجوانان و جوانان شکوفا
کند.وی بی��ان کرد :هرکدام از ما دوران
کودک��ی و نوجوانی خود را گذراندهایم و
االن باید با نگاهی به گذش��ته خودمان
نی��از نس��ل جدی��د را فراه��م کنیم .ما
آنموقعه امام جماعت��ی فعال ،باسواد و
ب��روز میخواستیم تا تمام نیازهای ما را
پاسخ بدهد ،با ما رفیق باشد و حرفهای
م��ا را گوش کند ،نوج��وان امروز هم به
دنبال چنین فضایی است تا مس��جد را
محل ام��ن برای خ��ودش بداند.حجت
االسالموالمسلمین صابری ادامه داد :ما
دنبال دو رکعت نماز خواندن در مسجد
نیستیم ،مبنا نماز است اما اصل و اساس
توحیدگرایی است ،م��ا باید کاری کنیم
که بچههایمان توحیدگرا باش��ند نه دنیا

گرا چرا ک��ه فردا همی��ن توحیدگرایان
مدی��ران مملکتی ما میش��وند و جامعه
به دست همین بچهها رشد پیدا میکند.
ائمه جماعت مسجد قمر بنیهاشم (ع)
درب��اره ارتب��اط بین مس��جد ،خانواده و
مدرسه گفت :الحمداهلل طرح خوبی بین
ائمه جماعات مس��اجد و مدارس شکل
گرفته است به نحوی که ائمه جماعات
به هنگام نماز در مدارس حضور دارند و
با دانش آموزان همراه هستند ،چه خوب
میش��ود اگر ما از این اشتراکات مسجد
و مدرسه به نحو احسنت استفاده کنیم و
بچهه��ا را برای خواندن نماز جماعت به
مساجد دعوت کنیم.
اکثر ائم�ه جماعات ما ام�روز جوان،

باسواد و فعال هستند

وی تصری��ح کرد :ک��ودکان و نوجوانان
ما ان��رژی زیادی دارن��د و دوست دارند
این ان��رژی را در جایی تخلیه کنند ،چه
خوب است که مس��جد فضای��ی برای
حضور فرزندان ما باشد .در مسجد نباید
ممانعت از حضور بچهها داش��ته باشیم
بلک��ه باید مهارته��ای زندگ��ی را در
تکتک رفتارهایمان به آنها یاد بدهیم،
وقتی خواسته بچهها در مس��جد برآورده
ش��ود دیگر این جوان آین��ده دین گریز
نخواهد ش��د بلک��ه خانوادهها هم از این
حض��ور استقبال میکنند و ان ش��اءاهلل
آیندهای بهتر را در کش��ور رقم میزنند.
حج��ت االسالموالمس��لمین صابری با
بیان اینکه اکثر ائم��ه جماعات ما امروز
جوان ،باسواد و فعال هس��تند بیان کرد:
در دیداری که مقام معظم رهبری با ائمه
جماعات داش��تند ایشان فرمودند« :ائمه
جماعات بودن یک شغل است و باید به
من
عنوان یک ش��غل به او نگاه کنیمِ ».
امام جماعت وقتی به عنوان یک ش��غل
به دغدغ��ه نوجوانان و جوانان نگاه کنم
بقیه مش��غله خودم را کنار میگذارم اما
در برخ��ی از موارد ش��غل امام جماعت
چی��ز دیگریس��ت و در کن��ارش نماز را
در مس��جد اقامه میکن��د ،همه بچهها،
روحانیت و مس��جد را دوس��ت دارند .اما
وقت��ی من خ��ودم را برای آنه��ا بگیرم
کس��ی سمت مسجد هم نمیآید اما اگر
همقد آنها ش��دم و ب��ه حرف آنها گوش
دادم این نوجوان و جوان مسجد را دیگر
ره��ا نخواهند کرد و دوستانش را هم به
مسجد دعوت میکنند.

گفتوگو با بازیگر نقش «فخرالزمان»

بازیگر نقش فخرالزمان در سریال «بانوی عمارت»
گفت :بازی در این نقش ش��انس بزرگی برایم بود و
خداراش��کر که به آنچه معیاری در ذهنم بود رسیدم.
به نظرم فخری نم��اد آدم قدرتمندی است که همه
ویژگیهای یک انسان واقعی را درونش دارد.
«مری��م موم��ن» بازیگر سریال «بان��وی عمارت»
در گفتوگ��و با فارس ،درباره نق��ش آفرینی خود در
ای��ن سریال گفت :اوایل نمیدانس��تم که قرار است
نقش��ی پر هیجان را بازی کنم چراکه تقریبا تا پایان
تصویربرداری فیلمنامه کاملی نداشتم اما از جایی به
بع��د که قص��ه روی روال افتاد متوجه خصیصههای
اخالقی فخری ش��دم.وی با اش��اره به ش��خصیت
فخرالزم��ان در این سریال نیز بیان داش��ت :بازی در
این نقش ش��انس بزرگی برایم بود و خداراش��کر که
به آنچه معیاری در ذهنم بود رسیدم .به نظرم فخری
نم��اد آدم قدرتمندی است که همه ویژگیهای یک
انس��ان واقع��ی را درون��ش دارد .او همزمان با اینکه
حالش بد است اما میخندد .در حقیقت میخواستیم
با فخری یک انسان واقعی را نشان دهیم.این بازیگر
همچنین افزود :در سکانسهایی و زمانیکه شوهرش

«بانوی عمارت» شانس بزرگ زندگیام بود

در زندان به سر میبرد ،کامال به خودش مس��لط بود
و حت��ی به آهو نیز درس یاد م��یداد .زمانهایی که
حال خوبی داشت زانوی غم بغل نمیگرفت و برای
خوب ش��دن حالش تالش میکرد ،ی��ا وقتی در اوج
خوشحالی است هوویش از راه میرسد و در اوج اقتدار
به شوهرش میگوید :همسرت آمده که بماند چراکه
مادر بچههایت است و بای��د این حق را به او بدهی.
مومن با اشاره به عشقی که در وجود فخری بود ،بیان
داشت :همانطور که دیدید فخری با اغلب مسائلی که
در زندگیاش بوجود آمده به راحتی کنار میآید و این
روند همان عش��قی است
که از او میبینیم .عشقی
که ه��ر فردی میتواند به
زندگی خود داش��ته باشد،
در صورتیک��ه معش��وق
معشوق باشد.بازیگر نقش
فخرالزمان درباره جذابیت
این نقش در فیلمنامه نیز
گفت :اصوال زیر بار حرفی
نمیروم و فقط حرف حق

را قب��ول دارم و از همی��ن رو خ��وی خودم با فخری
فرق دارد .اما در برخی مواقع شبیه فخری هستم مثل
شیطنتهای زمان مجردی فخری و بسیار خوشحالم
که بعد از این سالها با آقای حمیدنژاد همکاری داشتم.
وی درب��اره ورودش به حیط��ه بازیگری نیز گفت :از
کودکی بازیگری برایم جذابیت داشت و به همین خاطر
از سال دوم راهنمایی کارم را ش��روع کردم و در این
سالها برای رسیدن به جایی که قرار دارم تالشهای
بسیاری کردم .عالوه بر اینها اینکه بخواهی در کالبد
یک انس��ان دیگر زندگی کنی برایم بسیار جذاب بود
و در ای��ن سریال و در
دورهه��ای مختل��ف
سکانس به سکانس
زندگیهای متفاوتی
را تجرب��ه ک��ردم و با
حال و هوای آن زمان
آشنا شده و اطالعات
زی��ادی از این طریق
بدست آوردم.
ای��ن بازیگر با اش��اره

ب��ه دلیلی که او را به سمت بازیگری سوق داد گفت:
هیجانی که در بازیگری وج��ود دارد یکی از دالیلی
است که مرا ب��ه سمت بازیگری س��وق داد .چراکه
عاشق هیجان هستم و این در نقش فخری به شدت
موج میزد .اینکه شما میتوانی با بازیگری زندگیهای
مختلفی را تجربه کنی برایم بسیار مهم بود.مومن درباره
پیشنهادهایی که در این مدت به او شده است ،گفت:
ب��ا توجه به کیفیت تولید و متن و کارگردانی «بانوی
عمارت» از این به بعد باید در انتخابهایم دقت داشته
باشم و فیلم نامه ،کارگردان و  ...برای انتخاب کارهایم
دخیل هس��تند .امیدوارم از اینجا به بعد با کمک خدا
و یاری پدر و مادرم بتوانم انتخابهای خوبی داش��ته
باشم .در این مدت پیشنهادهای زیادی داشتم چه در
سینما تلویزیون و تئاتر اما هنوز متنها را کامل نخوانده
ی آنها تمرکز نکردم که بتوانم پاسخ قطعی دهم.
و رو 
وی در پایان نیز گفت :از ش��ما و همکاران عزیزتان
تشکر میکنم .شاید ما بیشتر با مصاحبههایمان دیده
شویم و زحمت شما دوستان کمتر به چشم بیاید اما در
اصل شمائید که در پشت صحنه تالش میکنید تا ما
بازیگرها دیده شویم.

معاون صدا با بیان اینکه رادیو میخواهد
ب��ا ک��ودکان دوست باش��د گفت :سعی
میکنیم سبد شنیداری کودک را در حوزه
صدا کامل کنیم؛ به دلیل اینکه سهم صدا
و ش��نیدن را در اوق��ات فراغت کودکان
نداشتهایم.حمید ش��اهآبادی در گفتوگو
با ایس��نا در پاسخ به ای��ن پرسش که آیا
پای��گاه جامع کودک ای��ران صدا با وجود
تعدد کانالها و سایتهای فضای مجازی
مخاطبی خواهد داشت ،بیان کرد :پایگاه
جامع کودک ایران صدا عالوه بر سایت،
نرماف��زاری هم دارد که هم��ه خانوادهها
میتوانند در موبایل خود نصب کنند .ایران
صدا روزی یک میلیون و دویس��ت هزار
نصب دارد و تعداد آن رو به افزایش است.
او ادامه داد :استفاده از صدا و بهره بیش��تر
از ذخیره صدای کشور ،مستلزم استفاده از
ح��وزه فضای مجازی و اینترنت است .ما
همچنان رادیو افام و برنامههای کودک
مح��ور که در زمانه��ای مختلف پخش
میش��وند را داریم .همچنین کارگروهی
تشکیل دادیم که این برنامهها افزایش پیدا
کند .اما در کنار آن باید بدانیم که کودک ما
امروز خواه یا ناخواه وقت خود را با موبایل و
تلویزیون میگذراند؛ البته استفاده از موبایل
و تلویزیون در جای خود و به اندازه ،خوب
است .ما سهم صدا و ش��نیدن را در اوقات
فراغت فرزندان نداش��تیم؛ بنابراین سعی
میکنیم سبد شنیداری کودک را در حوزه
صدا کامل کنیم و قطعا کودکان میتوانند
از این حوزه استفاده کنند.

کتاب
مجموعه «داستانهای شکر خدا»
مهمان کتابخانه کودکان ایرانی شد

مدیرعامل بهنشر(انتش��ارات آستان قدس
رضوی) از انتش��ار مجموعه «داستانهای
ش��کر خدا» اث��ر کلرژوبرت؛ نویس��نده و
تصویرگ��ر فرانس��وی و مس��لمان توسط
انتش��ارات آستان ق��دس رض��وی برای
کودکان خبر داد.به گزارش فارس ،حسین
سعی��دی با اعالم این خبر اظهار داش��ت:
سه جلد از مجموعه «داستانهای ش��کر
خدا» برای گروه سن��ی «الف» و «ب» و
در قالب «کتابهای پروانه» توسط بهنشر
منتش��ر شده است و جلد چهارم این اثر در
دست انتشار است.وی تصریح کرد :عنوان
نخست این مجموعه که شامل سه داستان
میباش��د« ،زیرزمی��ن بازی» ن��ام دارد و
تصویرگری آن بر عهده فرش��ته جعفری
فرمند اس��ت ،در این جلد س��ه داستان با
«زیرزمین
عناوین «بازهم توت فرنگی»،
ِ
«غ��ذای دورهم» برای کودکان
بازی» و
ِ
نگارش شده است.مدیرعامل بهنشر تصریح
کرد :نویسنده در جلد بعدی این مجموعه
با عن��وان «عروس��ک ک��ج و کوله» که
تصویرگری آن توسط طیبه توسلی انجام
ش��ده است سه داستان ب��ا عناوین «برگ
«قول
موش��ی»« ،عروسک کج و کوله»و ِ
قول» را به رش��ته تحری��ر درآورده است.
سعیدی یادآور ش��د :نویسنده در جلد سوم
این مجموعه با عنوان «کفشهای بافتنی»
با تصویرگری افروز قلی زاده سه داستان با
عناوین «کفشهای بافتنی»« ،دو جوراب
آبی» و «پیف پیف» را روایت میکند.

ادبیات طنز
نکوداشت زرویی نصرآباد ادای
دین ادبیات طنز به جایگاه اوست

مدیر اجرایی آیین نکوداش��ت ابوالفضل
زروی��ی نصرآب��اد در معاون��ت فرهنگی
سازمان جهاد دانش��گاهی تهران گفت:
نکوداشت و مسابقه ادبی درباره شخصیت
ابوالفض��ل زروی��ی نصرآب��اد ادای دین
دانشگاه تهران و دانشجویانش نسبت به
این شخصیت برجسته ادبیات طنز است.
به گزارش ف��ارس ،رضا فرید زاده مدیر
اجرایی مراسم بزرگداشت ابوالفضل زرویی
نصرآباد شاعر ،پژوهشگر و طنزپرداز فقید
که بهمن ماه امس��ال در دانشگاه تهران
برگزار خواهد شد ،ضمن اشاره به استقبال
از فراخوان ش��رکت در ای��ن رویداد ادبی
بیان کرد :معاونت فرهنگی سازمان جهاد
دانشگاهی تهران بر امر تجلیل از بزرگان
حوزه ادبی��ات تاکید وی��ژه ای دارد .این
بزرگداشتها و نکوداشتها در این بخش
پی��ش از این برای چهرههای ش��اخصی
نظیر قیصر امین پور و ...نیز انجام ش��ده
است.وی افزود :ابوالفضل زرویی نصرآباد
شخصیت ممتازی در حوزه ادبیات است و
در زمان حیاتش لطف خاصی به دانشگاه
تهران و دانش��جویان آن داش��ت .او در
برنامهه��ای مختلفی ش��رکت میکرد و
معاونت فرهنگی نسبت به این شخصیت
برجسته ادبی احساس دین و تکلیف دارد.
امیدواریم که مس��ابقه ادبی که با هدف
جمع آوری اش��عار سروده شده در وصف
او در حال برگزاری است و همچنین آیین
نکوداشت اش را به شیوه ای درخور شان
و جایگاه او برگزار کنیم.

