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تلویزیون
علی ابوالحسنی مجری و بازیگر
تلویزیون درگذشت

عل��ی ابوالحس��نی بازیگر س��ریالهای طنز
تلویزیون در دهه هفتاد ،ساعاتی پیش بر اثر
عارضه قلبی در تهران درگذش��ت.به گزارش
مهر ،علی ابوالحس��نی بازیگر مجموعههای
طن��ز تلویزیون در دهه  ۷۰عصر روز ش��نبه
دارفانی را وداع گفت.مهدی نهضت از بستگان
علی ابوالحس��نی ضمن تأیید این خبر اعالم
کرد :این بازیگر ش��نبه  ۱۰اسفندماه دار فانی
را وداع گفته است.وی درباره دلیل درگذشت
این بازیگر عنوان کرد :ابوالحس��نی حدود ۶
عصر ب��ه دلیل عارضه قلبی در بیمارس��تان
قلب امیراباد درگذش��ت.علی ابوالحسنی اهل
کرمانش��اه بود و بازیگ��ری در تلویزیون را با
«جن��گ  »۷۷و برخی دیگر از مجموعههای
طنز مهران مدیری در دهه  ۷۰آغاز کرد .او در
دهه  ۸۰از فضای طنزهای تلویزیونی فاصله
گرفت و به اجرا و برنامهسازی بهخصوص در
شبکههای استانی رو آورد.
ضبط بدون تماشاگر
برنامههای شاخص شبکه ۳

محمدرضا نج��ارزاده مدیر گ��روه اجتماعی
ش��بکه س��ه تلویزیون تأکید کرد برای حفظ
س�لامتی مردم ضبط برنامههای این شبکه،
فع ً
ال یا متوقف شده است و یا بدون تماشاگر
صورت میگیرد.محمدرضا نجارزاده مدیرگروه
اجتماعی ش��بکه س��ه س��یما در گفتوگو با
مهر با اش��اره به برنامههای شبکه که برای
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ضبط آنها
دچار تغییراتی ش��ده اس��ت ،اظهار داش��ت:
تاکنون  ۲قس��مت از برنام��ه «عصر جدید»
احس��ان علیخانی بدون تماشاگر ضبط شده
و تولی��د برنامه «اتفاق» رضا رش��یدپور فع ً
ال
متوقف ش��ده اس��ت.وی اضافه کرد :مسابقه
اس��تعدادیابی «می��دون» و برنام��ه «بدون
توق��ف» نیز در قس��متهای جدی��د بدون
تماش��اگر ضبط میشوند.نجارزاده با اشاره به
تعداد باالی تماش��اگر برنامه تازه «اتفاق» و
اهمیت حضور این تماش��اگران گفت :برنامه
«اتفاق» با اجرای رضا رش��یدپور حدوداً ۷۰۰
تماشاگر دارد و حضور تماشاگر در برنامههای
بی��گ پروداکش��نی مثل «عص��ر جدید» و
«اتفاق» دوچندان اهمی��ت دارد .با این حال
بحث س�لامت مردم مهمتر است.مدیر گروه
اجتماعی شبکه سه با اشاره به زمان بازگشت
روند تولید برنامهها به شکل اولیه عنوان کرد:
بر اساس مذاکره وزارت بهداشت احتما ًال این
ش��رایط تا  ۳۰فروردین ادامه داش��ته باشد و
هرچند این برنامهها از نظر جذابیت آس��یب
ج��دی میبینند ولی س�لامتی م��ردم قطع ًا
مهمتر از بحث جذابیت برنامههای تلویزیون
اس��ت.وی در عین حال تأکید کرد :ما تالش
میکنیم مقدمات و لوازم بهداشتی و سالمت
را مهی��ا کنیم و به محض اینک��ه این اتفاق
انجام ش��د ،برنامهها با حضور تماشگران به
ضبط و تولید میرسد.

سینما
مخاطبسینمادیگربهدنبالچهرهنیست

کارگردان جوان سینما گفت :من فکر نمی کنم
که نبود چهره های سینمایی در فیلم سینمایی
لباس شخصی در فروش این فیلم تاثیر منفی
داشته باشد ،زیرا تماش��اگر امروز سینما دیگر
به دنبال چهره نیس��ت و به دنبال فیلم خوب
است.امیرعباس ربیعی کارگردان فیلم سینمایی
«لباس شخصی» در گفتوگو با میزان ،پیرامون
عدم حضور چهره های س��ینمایی در این فیلم
گف��ت :م��ن از ابتدا هم به بازیگ��ر چهره فکر
نکردم ،زیرا این فیلم و ساختار آن نیازمند بازیگر
چهره نبود .این کارگردان جوان سینما در همین
رابطه اضافه کرد :من در همان مرحله فیلمنامه
نویس��ی تصمیم گرفتم از بازیگرانی اس��تفاده
کنم که مخاطب نسبت به آنها پیشینه فکری
نداشته باشد ،این اتفاق البته از لحاظ مالی هم
قابل پیگیری است زیرا ترجیح میدادم به جای
هزینه کردن برای بازیگران هزینه را خرج فیلم
کنم .وی در مورد گیشه فیلم سینمایی «لباس
ش��خصی» اظهار کرد :من فکر نمی کنم که
نبود چهره های س��ینمایی در فیلم سینمایی
لباس شخصی در فروش این فیلم تاثیر منفی
داشته باشد ،زیرا تماشاگر امروز سینما دیگر به
دنبال چهره نیست و به دنبال فیلم خوب است.
کارگردان فیلم «لباس ش��خصی» در همین
راس��تا تاکید کرد :تماشاگر س��ینمای امروز به
اندازه کافی چهره های تکراری دیده است ،این
تماشاگر نیازمند چهره های جدید و بازی های
تازه و خوب در سینما است ،مطمئنا تماشاگر از
حضور بازیگران جدید استقبال می کند.

مه��دی ف��رد ق��ادری کارگ��ردان فیلم
س��ینمایی «بی وزنی» که اکران آن از
همان هفته نخست به دلیل پیشگیری از
شیوع ویروس کرونا متوقف شده است،
تاکید کرد س�لامتی مردم از اکران هر
فیلمی مهمتر اس��ت.مهدی فرد قادری
کارگردان فیلم سینمایی «بی وزنی» که
اکران این فیلم به دلیل ش��یوع بیماری
کرونا متوقف شد در گفتگو با مهر درباره

سالمتی مردم از هر فیلمی مهمتر است
ش��رایط فیلم گفت :به هر حال سالمتی
مردم از همه چیز مهمتر است از همین
رو توقف اک��ران فیلمها ی��ک تصمیم
درس��ت بود ضمن اینکه چ��ارهای هم
جز این نبود و امی��دوارم زودتر بیماری
کرونا در کش��ور مرتفع شود.وی افزود:
البته فکر نکنم بش��ود آس��یبی را که به
فیلمها رس��یده اس��ت ،جبران کرد اوال
اینک��ه «بی وزنی» در زمان بدی اکران

ش��د یعنی حدود س��ه چه��ار روز بعد از
آغاز نمایش فیلم ،انتخابات برگزار ش��د
و یکی دو روز بعد آن س��ینماها به یک
دلیل کامال منطقی که همان س�لامتی
م��ردم ب��ود ،تعطیل ش��د و م��ن واقعا
نمیدانم چه زمان قرار اس��ت سینماها
باز ش��وند و با توجه ب��ه تعداد فیلمهای
س��ینما و ظرفیت اکران به چه شکل به
ما سانس داده ش��ود.فرد قادری عنوان

کرد :همانطور که گفتم «بی وزنی» در
 ۲۳بهمن ماه به نمایش درآمد که عمال
ی��ک زمان مرده بود ام��ا به هر حال ما
به این نتیجه رس��یدیم که ب��ا توجه به
شرایط و تالش��ی که تهیهکننده انجام
داده بود ،بهتر این اس��ت که فیلم را به
نمایش بگذایم.وی ادامه داد :ما از شنبه
میخواستیم تبلیغات بهتری کنیم و «بی
وزنی» را به مخاطبانی که این جنس از

هراس «کرونا» به جان غولهای
هالیوودی افتاد

س��ینما را دوست دارند ،معرفی کنیم که
به انتخابات خوردیم و پس از آن کشور
دچ��ار بیماری کرونا و س��ینماها تعطیل
شد .از همین رو عمال «بی وزنی» فقط
یک هفته به نمایش درآمد.

وقتی قاب جادو «کالس» میشود؛

گروه فرهنگی  :ش��بکه آم��وزش همزمان با
تعطیلی سراس��ری مدارس کش��ور بهدلیل
پیش��گیری از ش��یوع «کرون��ا» ،فرصت��ی
بهدست آورده تا شانس خود را برای تحقق
شعار «عدالت آموزش��ی» بیازماید؛ الزامات
توفیق در این زمینه چیست؟
دهه  ۶۰برای خیلیها یادآور بمباران و جنگ
و اتفاقات تلخی اس��ت که هر روزه بر س��ر
مردم آوار میش��د .یادآور آژیر قرمزهایی که
ه��ر از گاهی روال ع��ادی زندگی را تعطیل
میکرد و مردم مجب��ور بودند به پناهگاهها
برون��د تا جان خ��ود و عزیزانش��ان را حفظ
کنند .بخش��ی از تعطیلی زندگی زیر همین
آژیرهای قرمز نیز به مدارس مربوط میشد
و بچههایی ک��ه هر بار باید کالس و درس
را تعطیل میکردند و خانهنش��ین میشدند.
از جای��ی به بعد مدارس ک ً
ال تعطیل ش��د و
دانشآموزان آن س��الها بخش��ی از دروس
خ��ود را از طریق جعبهه��ای جادویی و در
خانههایش��ان دنبال کردند.این روزها اگرچه
ش��رایط با روزهای بحرانی بمباران و جنگ
در دهه  ۶۰فاصل��های بعید دارد اما ویروس
«کرونا» باردیگر دانشآموزان را خانهنشین
کرده و همین بهانهای شده تا تلویزیون یک
بار دیگر س��راغ تکرار تجربه «آموزش از راه
دور» ب��رود .تجربهای که پی��ش از این هم
ج��واب داده و حاال قرار اس��ت نه به خاطر
یک تهدید که ب��ه خاطر یک هدف متعالی
در راس��تای تحقق شعار «عدالت آموزشی»
و «فرصت برابر» برای همه دانشآموزان از
آن بهره گرفته شود.
«کرون�ا»؛ جرق�ه اجرای�ی ش�دن ای�ده

«عدالت آموزشی»

اگرچه جرقه شروع این اتفاق در دورهای زده
شد که کشور درگیر ش��یوع ویروس کرونا و
بیماری است که نه تنها ایران بلکه جهان را با
چالش مواجه کرده است اما طبق برنامهریزی
شبکه آموزش س��یما که این روزها سکاندار
اصلی این رویداد اس��ت ،مقدم��ات این اقدام
خیلی پیش از اینها کلید خورده و فقط منتظر
جرقهای برای اجرایی شدن بوده است.مقدمات
اصلی برنامهری��زی برای اجرای این طرح به
ابتدای س��ال تحصیل��ی  ۹۹-۹۸برمیگردد؛
ب��ه روزهای آل��وده آبان و آذر که ش��اخص
آلودگی هوای تهران بارها از مرز اس��تاندارد
گذش��ت .مدارس ابتدایی بارها تعطیل شد و
حتی ش��هر تهران و برخی از کالنشهرهای
دیگر بارها برای گروههای ناس��الم خطرناک
تشخیص داده ش��دند .این اتفاق و همچنین
شرایط بخشی از مناطق محروم و ناسالم در
شهرهای حاش��یه و دور افتاده کشور و حتی
نب��ود امکانات آموزش��ی و تجهی��زات الزم
ب��رای برقراری کالسهای درس��ی ،همه و
همه باعث ش��د تا مدیران شبکه آموزش به
همراه وزارت آموزش و پرورش طرحی را راه
اندازی کنند که طی آن فرصتی برای آموزش

«کرونا» جرقه «عدالت آموزشی» در سیما

همه بچههای ای��ران و همه دانش آموزان و
محصالن کشور در هر شرایطی فراهم شود.
طی اقدام تازه صداوس��یما ،شبکه آموزش در
ای��ام تعطیالت مدارس که این بار با ش��یوع
ویروس کرونا همزمان ش��ده اس��ت ،دروس
مقاطع مختلف تحصیلی را برای دانشآموزان
در خانه تدریس میکند .دوره اجرایی ش��دن
این طرح از روز گذش��ته شنبه  ۱۰اسفندماه
آغاز ش��ده و ط��ی آن  ۱۰ردیف درس��ی در
پایههای مختل��ف تحصیلی از صبح تا عصر
روی آنتن شبکه آموزش یا همان شبکه هفت
سیما میرود.
برنام�ه «فرص�ت براب�ر» بهدنبال ش�عار

«عدالت آموزشی»

طبق این رویکرد دبیران آموزش و پرورش
که پیش از این انتخاب ش��دهاند هر روز به
اس��تودیو ضبط برنامههای سیما در خیابان
الون��د میروند تا این بار آموزشهای خود را
نه از طریق م��دارس و برای بچههای یک
کالس درسی ،بلکه از قاب تلویزیون و برای
چندین میلی��ون محصل در خانه ارائه کنند.
نکت��ه ویژه این آموزشها این اس��ت که در
روزهایی که برنامههای تلویزیونی به ضبطی
و تولیدی شدن نزدیک میشوند این برنامهها
به صورت زنده روی آنتن میرود و پویایی و
به روز بودن اولین ویژگی آنهاست.
ای�ده «آموزش از راه دور» چگونه ش�کل


گرفت؟

مسعود احمدی افزادی مدیر شبکه آموزش
که چند ماهی اس��ت جلسات مختلفی را در
س��طوح مختلف از مدیران و معاونان وزارت
آموزش و پرورش تا معاونت س��یما و حتی
ریاست صداوسیما برگزار کرده است ،درباره
این رویداد به مهر گفت :شعار شبکه آموزش
فرصتهای برابر و عدالت آموزش��ی بوده و
هدفم��ان هم در آموزش توانایی فرد بود .ما

ط��ی چند ماه گذش��ته پیگیریهای زیادی
برای این منظور داشتیم .یک پیگیری بحث
آموزشه��ای نوین بود ک��ه چطور میتوان
دانش آموزان امروز را از طریق آموزشهای
نوین به مهارت و توانمندی رساند.
وی ابتدا با اش��اره به چگونگی شکل گرفتن
این ایده در شبکه آموزش بیان کرد :برگزاری
این آموزشها ابت��دا از طرف رضوان حکیم
زاده معاون آم��وزش ابتدایی وزارت آموزش
و پرورش مطرح ش��د که بتوانیم حوزههای
درسی مکمل را آموزش دهیم .این پیشنهاد
به معاونت س��یما و حوزه ریاست صداوسیما
ارجاع شد .ما بحثهای کاملی را مطرح کرده
بودیم و منتظر زمان مناسب برای اجرا بودیم
و این طرحی نبود که دفعت ًا در س��یما مطرح
ش��ود.احمدی افزادی درب��اره ضرورتهای
اج��رای این ط��رح که آیا فقط برای ش��یوع
وی��روس کرونا بوده و یا قرار اس��ت ادامهدار
باش��د ،اظهار کرد :کش��ور ما ب��ا حوادثی از
جمله س��یل ،آلودگی هوا در شهرها و حتی
مناس��بتهایی روبهرو اس��ت ک��ه میطلبد
امکانات آموزش��ی برابر در این مقاطع برای
همه دانش آموزان از طریق تلویزیون فراهم
شود .ما به همان میزان که به شهرستانهای
دور فکر کردیم به آلودگی هوا در کالنشهرها
نیز اندیش��یدیم و این مسائل باعث شد روی
آموزشه��ای مکمل و فراگیر فکر کنیم.وی
ادام��ه داد :با این حال وقتی ب��ه بازه زمانی
شیوع کرونا رسیدیم سه شنبه هفته گذشته،
پیشنهاد ش��ورای اندیشه ورزی شبکه هفت
سیما مورد تأیید قرار گرفت و دستوراتی صادر
شد که هرچه زودتر بحث آموزش مکمل در
این شبکه اجرایی شود.
معل�م و روش تدری�س چگون�ه انتخاب

میشود؟

مدیر ش��بکه آموزش درباره فرآیند انتخاب

معلمه��ا و مت��د درس��ی آنها ک��ه یکی از
دغدغهه��ای دانش آموزان ب��رای همراهی
با این برنامههای آموزشی میتواند باشد ،به
همکاری با وزارت آموزش و پرورش اش��اره
و عنوان ک��رد :طی این فرآین��د با معاونت
ابتدای��ی و متوس��طه و ادارات کل وزارت
آموزش و پرورش مبانی اصلی ریخته ش��د
و روز ش��نبه را آغاز عملی��ات تعیین کردیم.
ط��ی این فرآیند دهها معلم از طرف آموزش
و پرورش بررسی و انتخاب شدند تا از طریق
رس��انه ملی به بچهها آموزش دهند .درباره
متد درس��ی هم باید گفت یکی از معضالت
اصلی تنوع کتابهای کمک آموزشی است
که باعث ش��ده اس��ت از کتابهای اصلی
درس��ی غفلت ش��ود .معلم��ان در آموزش
تلویزیونی تمرکزشان روی همین کتابهای
اصلی درسی است.وی درباره تجربه پخش
این برنامهها در روز گذش��ته که شروع این
رویداد بود و بازخوردهایی که دریافت ش��د،
نیز گفت :ما شنبه  ۸صبح عملیات را شروع
کردیم و در چهار مقطع ابتدایی ،متوس��طه
اول ،دوم و هنرس��تانهای فنی و حرفهای
و کار و دانش دروس تحصیلی از  ۸صبح تا
 ۵عصر آموزش داده ش��د.بنا داریم نرم افزار
تعاملی «هفت» را تا اواسط هفته راهاندازی
کنیم تا بچهها بتوانند خودش��ان سواالت را
به ص��ورت زنده و آنالین و ی��ا حتی بعد از
آم��وزش تلویزیونی مطرح کنند و با معلمها
در ارتباط باشند .در این نرم افزار ،گروههای
دبیران همزمان یا بعد از برنامه به پرسشها
جواب خواهند داد
مدیر شبکه آموزش سیما درباره میزان باالی
اقبال مخاطبان و پرسش درباره این رویکرد
نیز سخن گفت و بیان کرد :تمام سامانههای
مرتبط با صداوس��یما طی روزهای گذش��ته
سرشار از سوال ش��د که درباره چند و چون

ای��ن حرکت بود .بعد از آموزش دروس طی
همین یک روز نیز سواالتی پیرامون مباحث
داش��تیم که بعض ًا به چندین هزار رس��ید یا
 ۴۰هزار پرس��ش درباره یک درس داشتیم
که عدد زیادی اس��ت.احمدیافزادی ادامه
داد :به هر حال این نیاز دانش آموزان بود و
این دغدغه که با وجود تعطیالت بلندمدت
دانش آموز چه باید بکند ،به ش��دت مردم را
کالفه کرده بود .از طرفی بنا داریم نرمافزار
تعاملی «هفت» را تا اواسط هفته راهاندازی
کنیم تا بچهها بتوانند خودش��ان سواالت را
بهص��ورت زنده و آنالین و ی��ا حتی بعد از
آم��وزش تلویزیونی مطرح کنند و با معلمها
در ارتباط باشند .در این نرمافزار ،گروههای
دبیران همزمان یا بعد از برنامه به پرسشها
جواب خواهند داد و برنامههای پخش شده
هم بارگذاری میش��ود.وی اضافه کرد :من
تصور میکن��م حرکت ش��بکه آموزش در
این اتف��اق ،صد در صد منطب��ق با اهداف
بوده اس��ت .این حرکت اتفاق خوبی را رقم
میزن��د و اعتمادافزایی به هم��راه دارد .این
نخستین بار اس��ت این اتفاق به این شکل
رق��م میخورد .بزرگترین نکته در این اتفاق
هم نزدیک ش��دن رس��انه به مردم اس��ت.
رسانهای که کارآمدتر است و امکان تعاملی
بودن و ظرفیتهای برودکست و برودبند را
دارد در ای��ن زمینه میتوان��د موفقتر عمل
کند.احمدیاف��زادی درباره تای��م کوتاه این
آموزشه��ا که بیش��تر در  ۲۰ی��ا  ۳۰دقیقه
منحصر میشود نیز توضیح داد :زمان عادی
آموزش در مدارس یک ساعت است اما این
تایم مباحث معلم به همراه بحث و پرسش
و پاسخ است بنابراین اینجا گفتگوی صرف
معلم است و باید مراقبت کنیم که مخاطب
خسته نشود.
ادامه «آموزش از راه دور» در نوروز ۹۹


وی در ادام��ه درباره ادامه این آموزشها و
اینکه تا چه زمان��ی دانشآموزان باید پای
درس تلویزیون بنشینند بیان کرد :فاز اول
تا  ۲۹اسفند ارائه میشود بخش دوم برای
دان��ش آموزان در نوروز اس��ت .با توجه به
اینک��ه س��فرها در نوروز کم اس��ت قاعدت ًا
دان��ش آموزان وظای��ف و تکالیف��ی دارند
ک��ه باید انج��ام دهند و از نیم��ه فروردین
هم دوب��اره کنداکتور جدی��د را میچینیم.
ما بهعنوان یک پروس��ه به این اقدام نگاه
میکنیم شاید با توجه به مناسبتها و دیگر
زمانها حرکتی سیال باشد.احمدیافزادی
در پایان س��خنان خود با اش��اره به تجربه
مشابه این سبک آموزش تلویزیونی در دهه
 ۶۰یادآور ش��د :در ده��ه  ۶۰یک بار چنین
برنامهای اجرا شد که موفق بود ما در دهه
پنجم انقالب این ب��ار کاملتر و بهصورت
نوی��ن آم��وزش از راه دور را ارائه میکنیم
چراک��ه یکی از وظایف رس��انهها در عصر
جدید وظیفه آموزشی است.

یک نویسنده کتاب مطرح کرد؛

«شفایافتگان»،اثریبرایقدرتمندترشدنایماندرانسان

نویس��نده کتاب «ش��فایافتگان» گفت :بع��د از کتاب
«ش��فایافتگان» ب��ا همی��ن محوریت «ش��فا» ،چهار
کت��اب دیگر با عناوین «کس��ی ک��ه مثل هیچکس
نیست»« ،وقتی عشق شکوفه میدهد»« ،شب ستاره
باران» و «آواز آس��مانی عش��ق» به چاپ رس��اندم و
هم اکنون جلد بعدی این مجموعه با عنوان« :ش��هد
ش��یرین شفا» نیز آماده چاپ است .حمیدرضا سهیلی
نویسنده کتاب در گفتوگو با میزان ،پیرامون مضمون
کتاب «ش��فایافتگان» گفت :کتاب «ش��فایافتگان»
دارای مضمونی دینی اس��ت و به واقعیت شفا گرفتن
حاجتمن��دان از خداون��د متعال و با توس��ل ب��ه امام
«رضا (ع)» میپردازد .این کتاب ش��امل ش��ش فصل
با عناوین :پیش گفتار ،پیش درآمدی بر ش��فا ،توسل،
شفاعت ،شفای اخروی ،پاسخ به شبهات و داستانهای
ش��فایافتگان میباشد که در فصلهای مختلف کتاب

بطور مفصل درباره موضوعات مطروحه ش��امل شفا،
توس��ل ،ش��فاعت و ش��بهات بحث و بررسی صورت
گرفته و توس��ط انتشارات آس��تان قدس رضوی «به
نش��ر» به چاپ رسیده اس��ت.وی علل نگارش کتاب
«ش��فایافتگان» را مورد بررس��ی قرار داد و بیان کرد:
نوشتن این کتاب یک توفیق الهی بود .من این کار را
انتخاب نکردم بلکه این توفیق تقریبا اتفاقی نصیب من
شد .سالها قبل که جوان بودم و در روزنامه قدس قلم
میزدم ،پیشنهاد نوشتن قصههایی بر اساس مستندات
پرونده ش��فایافتگان به من داده شد که این قصهها در
همان دوره و در مجله زائر و سپس مجله حرم و مجله
خانواده چاپ شد و بازخوردهای بسیار مثبتی داشت .این
کتاب پیامش ایمان به حقیقت شفا بود ،بر این باورم که
تا ارتباط دلی با خ��دا برقرار نگردد و به اصطالح دلی
نشکند ،این رخداد به وقوع نمیپیوندد ،در واقع دلی که
شکستهتر باش��د بهای بهتری پیدا میکند و باور شفا
را درک میکند .س��هیلی ضمن توصیف کتاب «شفا
یافتگان» تاکید کرد :کتاب «ش��فا یافتگان» جذابیت
خاصی برای خواننده دارد و از بازخوردهای خوانندگان
چنین اس��تنباط میکنم که با قصهها ارتباط بیشتری
برقرار ش��ده هرچند که معتقدم با خواندن موضوعات
مقدمه کتاب ،دلنشینی واقعیت قصهها پدیدار میگردد.

وی ب��ه کتابه��ای که با محوریت «ش��فا» نوش��ته
ش��ده اس��ت اش��اره و تصریح کرد :من بع��د از کتاب
«شفایافتگان» با همین محوریت «شفا» ،چهار کتاب
دیگر با عناوین «کس��ی که مثل هیچکس نیس��ت»،
«وقتی عشق ش��کوفه میدهد»« ،شب ستاره باران»
و «آواز آس��مانی عشق» به چاپ رساندم و هم اکنون
جلد بعدی این مجموعه با عنوان« :شهد شیرین شفا»
نیز آماده چاپ است.نویس��نده کتاب «ش��فا یافتگان»
اف��زود :عالوه ب��ر این کتاب و با توجه به گس��تردگی
تعداد قصهها احتماال این اثر سه جلد دیگر نیز در ادامه
چاپ و عرضه خواهد ش��د .پیش بینی من این اس��ت
که کتاب «شهد شیرین ش��فا» ،ابتدای سال آینده به
بازار بیاید و خوش��بینانه میتوانم بگویم که به ش��رط
زندگی و توفیق خداوند انش��ااهلل در ش��ش ماهه دوم
س��ال بعد نیز کتاب بعدی و در سال  ۱۴۰۰نیز دو جلد
دیگر از آثارم را به چاپ برسانم.سهیلی به بازخوردهای
مخاطبان نسبت به کتاب «شفایافتگان» اشاره و تاکید
کرد :بازتاب کتاب «شفایافتگان» در میان مردم بسیار
خوب بوده و همین مرا به ادامه نوش��تن ترغیب نموده
است .فروش باالی کتاب و چندین نوبت تجدید چاپ
خود دلیلی مبرهنی بر این اقبال میباشد.وی پیرامون
شیوه نگارش کتاب «شفا یافتگان» بیان کرد :با توجه

به واقعی بودن ماجراهای قصه ،من از ش��یوه مس��تند
روایتی ،ب��ا بهرهگیری از پرداختی ادبی و اس��تفاده از
توصیفهای ش��اعرانه استفاده کردهام .نویسنده کتاب
«شفا یافتگان» پیرامون علل نامگذاری این کتاب ابراز
کرد :انتخاب من برای عنوان کتاب «ش��فا یافتگان»،
«بوی بهش��ت» بود که چاپهای اول و دوم و س��وم
نیز با همین نام عرضه گردید .عنوان ش��فایافتگان به
پیشنهاد انتشارات آستان قدس رضوی «به نشر» ،پس
از عق��د قرارداد برای تجدید چ��اپ کتاب برای ارتباط
بهت��ر مخاطب با کت��اب انتخاب گردی��د .این عنوان
مخاطب را مس��تقیم به سمت انتخاب کتابی در مورد
ش��فایافتگان میبرد و کار خواننده را برای جستجو در
خصوص کتاب مورد نظرش سهل میسازد.سهیلی به
پیام کتاب «شفا یافتگان» اشاره و خاطرنشان کرد :این
کت��اب پیام خاصی برای خوانندگان ندارد و اصو ًال من
بدنبال دادن پیام نبودم هرچند پیام ایمان و باور به شفا
در البالی همه قصهها نهفته است اما من میخواستم
بگویم که شفا هست و در آن انکاری نیست .در هر دین
و اعتقادی شفا وجود دارد و هر که خدا را میپرستد به
این واقعیت اعتقاد دارد که دست قدرتمندی هست تا
اتفاق بد را از زندگی دور کند و توسل بهترین راه برای
رسیدن به اتفاقهای خوب است.

گروههای تحقیق اس��تودیوهای هالیوودی،
تبعات ش��یوع کرونا را در زمینه صنعت فیلم
بررس��ی میکنند تا بتوانن��د جایگزینهایی
ب��رای ضررهای پی��ش رو و نی��ز خطراتی
ک��ه کارمن��دان را تهدید میکن��د ،بیابند.به
گ��زارش مهر به نق��ل از ورایتی ،در حالیکه
کروناویروس به پی��شروی مرگبار خود در
سراسر جهان ادامه میدهد ،شیوع آن هالیوود
را هم برای کلید زدن فیلمها و س��ریالهای
عظیم تازه به دردس��ر انداخته است .در این
پروسه ،شرکتها از کارمندان خود خواستهاند
سفرهای کاری به کش��ورهایی مانند چین،
ژاپ��ن ،ایتالی��ا و ک��ره جنوبی را ب��ه تأخیر
بیندازند و کمپینهای تبلیغاتی نیز برای چند
بالکباس��تر بزرگ باعجله به راه افتادهاند.
استودیوها برنامههایشان برای پیشنمایش
فیلمهایی مانن��د «موالن» محصول دیزنی
و «زمان��ی برای مردن نیس��ت» جدیدترین
پروژه جیم��ز باند را کنس��ل کردهاند و این
میتواند باعث از دس��ت رفتن دهها میلیون
دالر س��ود در گیشههای فروش بلیت بشود.
فیلم «ورزش خونی» کمپانی سونی هم قرار
بود در چین نمایش داده شود اما هنوز تاریخ
اکران برای آن تعیین نشده است.بیشتر این
فیلمها هنوز تأیید رس��می را از مس��ئوالن
چینی مبنیبر داش��تن اجازه نمایش در این
کش��ور دریافت نکردهاند و به نظر نمیرسد
ای��ن اتفاق ب��ه زودی بیفتد چون س��ینماها
بس��ته هس��تند .همچنین به نظر میرس��د
تاری��خ اکران چند فیل��م از جمله «موالن»،
«کین��ه» و «پیش��روی» در ایتالیا به تعویق
خواهد افتاد.بر این اس��اس هیچ فیلم بزرگ
آمریکایی این هفته در ایتالیا اکران نمیشود.
فیل��م جدید جیمز باند« ،زن ش��گفتانگیز:
 »۱۹۸۴و نهمین فیلم از مجموعه «س��ریع
و خش��مگین» هم از دیگر فیلمهای بزرگی
هس��تند که قرار ب��ود طی ماهه��ای آینده
اکران شوند و حاال ممکن است تحت تأثیر
گسترش ویروس قرار بگیرند.
شروع به کار دوباره شرکت «لوک
بسون» با وام  ۱۰۰میلیون دالری

کارگردان نامی فرانس��وی موفق ش��د تا با
توافقی با یک س��رمایهگذار ،از تعطیل شدن
کمپانی فیلمسازی یورپاکور جلوگیری کند.
ب��ه گزارش مهر ب��ه نقل از ورایت��ی ،بعد از
بیش از هشت ماه مذاکره ،شرکت یوروپاکور
متعلق به لوک بس��ون ک��ه در پاریس واقع
اس��ت باالخره ب��ا تامینکنن��ده مالی خود
یعنی صن��دوق نیویورکی «وای��ن آلترناتیو
اینوس��تمنتس» به توافق رس��یده است.این
شرکت که در بورس اوراق بهادار فرانسه هم
حضور دارد ،در ماه مه س��ال گذشته توسط
یک دادگاه فرانسوی در لیست تعلیق بدهی
قرار داده ش��د .این تعلیق بدهی اخیراً تمدید
شد تا یوروپاکور بتواند برنامه بازسازی خود را
تکمیل کند«.واین» قبول کرده به یوروپاکور
یک خط اعتباری  ۱۰۰میلیون دالری بدهد
تا ش��رکت دوباره جان بگیرد و دوباره شروع
به تهیه و س��اخت مجموعهای از فیلمهای
سینمایی بکند .این شرکت  ۲فیلم انگلیسی
زبان و یک فیلم فرانسوی زبان در سال تهیه
و توزیع میکند .شرکت همچنین مسئولیت
تهیهکنندگی س��ریالهای انگلیسیزبان را
بر عهده خواهد داش��ت .ش��رکت کار توزیع
را در فرانس��ه انجام میده��د اما دیگر مانند
گذشته در ایاالت متحده توزیع نخواهد کرد.
یوروپاکور در  ۲سال اخیر هیچ پروژهای تهیه
نکرده است.
کنارهگیری اسپیلبرگ از کارگردانی
«ایندیانا جونز»

«اس��تیون اسپیلبرگ» برای اولینبار ساخت
یک قس��مت از مجموعه فیلمهای «ایندیانا
جون��ز» را ب��ه کارگ��ردان دیگ��ری واگذار
میکند.به گزارش ایس��نا به نقل از ورایتی،
«جیم��ز منگولد» که س��ال گذش��ته فیلم
«ف��ورد در مقاب��ل فراری» را س��اخت قرار
اس��ت جایگزین «استیون اس��پیلبرگ» به
عنوان کارگردان پنجمین قس��مت از سری
فیلمهای «ایندیانا جونز» ش��ود .گرچه هنوز
قرارداد همکاری «جیمز منگولد» امضا نشده
است اما ظاهرا او اولین کارگردانی خواهد بود
که در عمر ۳۹ساله این سری فیلم جایگزین
«اسپیلبرگ» خواهد شد« .جیمز منگولد» در
سال  ۲۰۱۷نیز در ش��رایطی مشابه ساخت
یک قسمت از س��ری فیلمهای «ولورین»
با عن��وان «لوگان» را بر عهده گرفت و این
فیلم با فروش  ۶۱۹میلیون دالری عملکرد
موفقی داش��ت و در شاخه بهترین فیلمنامه
اقتباسی اس��کار نیز نامزد کسب جایزه شد.
«اسپیلبرگ» همچنان به عنوان تهیهکننده
«ایندیاننا جونز  »۵باقی خواهند ماند و بنا بر
اعالم منابع خبری ،او شخصا تصمیم گرفته
کارگردان��ی این فیلم را به نس��ل جدیدی از
کارگردان��ان بس��پرد تا دیدگاه خ��ود را وارد
داستان فیلم کنند.

