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گیشه

«شعلهور» نعمتاهلل شعلهور شد!

حمید نعمتاهلل ،کارگردان فیلم سینمایی
«شعلهور» از انجام اصالحاتی در تدوین نهایی
این اثر برای اکران عمومی در س��ینماها خبر
داد .ب��ه گزارش «وطنامروز» ،حمید نعمتاهلل
از انجام اصالحاتی روی نس��خه اکران عمومی
ای��ن فیل��م خب��ر داد و گفت :فیلم��ی که در
سیوششمین جشنواره فیلم فجر نمایش داده
ش��د آنقدر با عجله آماده شده بود که میتوانم
بگوی��م به هیچوجه نتیجه نهای��ی که از فیلم
«شعلهور» در ذهن داشتم ،نبود .نسخهای که
قرار اس��ت بزودی و در هفته جاری روی پرده
سینماهای سراسر کش��ور برود ،همان فیلمی
اس��ت که من اسم آن را گذاشتهام «شعلهور»!
مفتخرم همه عالقهمندان سینما را به تماشای
ای��ن فیلم دعوت کنم .بر اس��اس این گزارش،
فیلم سینمایی «شعلهور» به کارگردانی حمید
نعمتاهلل و تهیهکنندگی محمدرضا ش��فیعی
حدود  ۲۰دقیقه کوتاهتر ش��ده است و نسخه
اک��ران عمومی آن  ۱۰۰دقیقه خواهد بود .این
فیلم از  ۲۴مرداد در سینماهای سراسر کشور
اکران خود را آغاز خواهد کرد« .شعلهور» فیلمی
متفاوت در ژانر اجتماعی است که توانست نظر
منتقدان و داوران سیوششمین جشنواره فیلم
فجر را به خود جلب کند .این فیلم در  ۶رشته
کاندیدای دریافت س��یمرغ بلورین شد و امین
حیایی توانست برای بازی در این فیلم ،دیپلم
افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد را از آن خود
کند .این فیلم زندگی مردی را روایت میکند
که احس��اس میکند در زندگ��یاش به جایی
نرسیده و این احساس ،او و هم ه زندگیاش را
تحت تأثیر قرار میدهد.
رویداد

«جشن دلتنگی» در «سینماروایت»

س��ینماروایت در چهارمین
برنامه از س��ری جدید خود،
فیل��م س��ینمایی «جش��ن
دلتنگ��ی» را م��ورد نق��د و
بررس��ی ق��رار میده��د .به
گزارش «وطنامروز»« ،جشن دلتنگی» فیلمی
به کارگردانی پوریا آذربایجانی و تهیهکنندگی
علی قائممقامی است که اکران آن در سینماهای
کشور به تازگی به پایان رسیده است .داستان
این فیلم که مضمونی اجتماعی دارد ،در ارتباط
با رابطه واقعی آدمها و گره خوردن آن با فضای
مجازی است .این فیلم سال گذشته در بخش
مس��ابقه سیوششمین جش��نواره فیلم فجر
حض��ور پیدا کرد و در آن بازیگرانی چون بابک
حمیدیان ،محس��ن کیایی ،بهنام تشکر ،مینا
ساداتی ،پانتهآ پناهیها ،ساغر قناعت و پریوش
نظریه به ایفای نقش پرداختند .جلسه نمایش
و نقد و بررسی این اثر در برنامه «سینماروایت»
روز یکش��نبه  21مردادم��اه ،س��اعت 17:30
با حضور عل��ی قائممقامی ،تهیهکنن��ده اثر و
محمدامین نوروزی منتقد سینما در مجموعه
فرهنگی -هنری اسوه واقع در خیابان انقالب،
نب��ش خیابان به��ار جنوبی برگزار میش��ود.
گفتنی است شرکت در این مراسم برای عموم
مخاطبان آزاد و رایگان است.
سینمایجهان

اعتراض به تبعیض جنسیتی
در جشنواره «ونیز»

بسیاری از فعاالن حقوق زنان
اعتراض شدید خود را نسبت
ب��ه نادیدهگرفت��ن زن��ان در
جشنواره فیلم ونیز ابراز داشتند
و خواستار الحاق جشنواره ونیز
به طرح «تعهد جنس��یتی» ش��دند .به گزارش
فارس به نقل از ورایتی ،بس��یاری از فعاالن زنان
از جمله شبکه «اودیوویژوال» اعتراض شدید خود
را نس��بت به غیبت زنان در جشنواره فیلم ونیز
ابراز داشتند .معترضان در قالب نامهای سرگشاده
همچنین خواستار الحاق جشنواره ونیز به طرح
«تعهد جنسیتی» شدهاند .در بخشی از این نامه
آمده است« :برای دومین سال پیاپی است که از
 ۲۱فیلم شرکتکننده در بخش رقابتی تنها یک
فیلم به کارگردانی ی��ک زن حضور دارد ،آن هم
فیلم «بلبل» به کارگردانی خانم «جنفر کنت»
است .فیلم «فرشتگان لباس سفید میپوشند» به
کارگردانی خانم «ویوین کوو» نیز تنها فیلم زن
کارگردان جشنواره پارسال بود .این در حالی است
که «آلبرتو بارب ِرا» رئیس جشنواره ونیز قول داده
بود حضور زنان در بخش رقابتی این جش��نواره
را بیش��تر کن��د .او در جایی گفته بود« :چنانچه
هرآنچه درباره برابری جنسیتی در جشنواره است
قرار باش��د تحمیل شود ،من کنارهگیری خواهم
کرد» .جشنواره ونیز هنوز جوابی به نامه فعاالن
زنان نداده است.
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شروع موفق «تنگه ابوقریب»
در روزهای ابتدایی اکران

درباره اشتباهات اخیر «پرویز پرستویی» و غرق شدن او در فضای مجازی

قدر خودت را بدان!

میکائیل دیانی :نس��ل م��ا بازیگران زی��ادی را به
خود دیده اس��ت اما تو برای نسل ما مهمی چون
حامل پیامهای بس��یاری هس��تی! ما بس��یاری از
اس��طورههایمان را در چه��ره تو ش��ناختهایم و
بس��یاری از تحوالت زندگیمان ب��ا دیالوگهایی
که ت��و گفتهای رقم خورده اس��ت .تو ب��رای ما با
بس��یاری فرق داری ،شاید خودت ندانی اما خیلی
فرق میکنی! ما ب��ا تو رزمندههای جبهه و جنگ
را ش��ناختیم که همیش��ه خود را بدهکار این آب
و خ��اک میدیدند؛ وقت��ی در نقش «حاج کاظم»
بودی ما اعتقاد به دفاعمق��دس را ،اعتقاد به ایران
را ،اعتقاد به همه آن آرمانهای انقالب اس�لامی را
با تو شناختیم .وقتی میگفتی «میدونی یه گردان
بره خط گروهان برگ��رده یعنی چی؟ میدونی یه
گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی؟ میدونی
یه دس��ته بره خط نفر برگرده یعن��ی چی؟» 20
س��ال پیش آنچه امروز به مدد تکنیک سینما در
«تنگه ابوقریب» جلوی چشمانمان آمده را تو در
ذهنم��ان هک کرده بودی که این همه رش��ادت
بچه بسیجیها یعنی چی؟! وقتی گفتی «هیچ کس
به ما بدهکار نیست!» فهمیدیم برای چه جنگیدید!
وقتی میگفتی «شهادت میدهم به والیت شیعه
هرکس در این نظام تکلیفی ب��ه گردن داره و من
هم .من هیچ شکایتی از کسانی که ممکنه منو تا
چند لحظه دیگه مورد هدف ق��رار بدن ندارم .اونا
به وظیفهش��ون عمل کردن و من هم .اگر عباس
از آرمان��ی فرمان میگیره که فراتر از  ...چرا من تو
چنین شرایطی اونو تنها بذارم .امیدوارم نیت حقیر
رو درک کرده باشین ،من قصد آزار کسی رو ندارم...
فاطمه! فاطمه خوبم! تا جنگ بود من نبودم ،جنگ
گ�روه فرهن�گ و هنر :س��ری
حاشیه
جدید خندانندهش��و تا اینجای
کار ب��رای رامب��د جوان و تیم س��ازنده خندوانه
حواشی و مسائل بسیاری را در پی داشته است.
حاشیههایی که در قسمت اخیر این مجموعه نیز
دامنگیر آن ش��د تا این بار به جای شوخیهای
جنس��ی ،رفتارهای به دور از عدالت رامبد جوان
برای او حاشیهساز شود .به گزارش «وطنامروز»،
آخرین قسمت پخششده از مسابقه خندانندهشو
ب��ه اجرای  2نفر از  2تیم رامب��د جوان و فرهاد
آییش اختصاص داش��ت .عضو تیم رامبد جوان
اولین نفری بود که به اجرای اس��تندآپ کمدی
خود پرداخت و تقریبا توانست از پس استندآپ
خود که البته شباهت بسیاری هم به تئاتر داشت،
برآید .اجرایی که برخالف دفعات قبلی که معموال
داوران در مواجهه با اس��تندآپهای شبهتئاتری
اینچنینی در برابر آن گارد میگرفتند ،اینبار با
تعاریف پروپیمان آنها همراه شد .اتفاقی که اوج
آن مربوط به حضور رامبد جوان در پشت صحنه
برنام��ه و تعاریف خ��اص و وی��ژه او از این عضو
تیمش در برابر عضو تیم فرهاد آییش که رقیبش
بود ،میش��د .این تعاریف ویژه و فشارهای روانی
گزارش محس�ن ش�همیرزادی :نشست
خب��ری شش��مین نمایش��گاه
نوشتافزار ایرانی -اسالمی با عنوان «ایراننوشت»
در محل حس��ینیه هنر برگزار شد .در این مراسم
س��عید حس��ینی مدیرعامل مجمع نوش��تافزار
ایرانی اس�لامی ،منص��ور مجاوری مش��اور وزیر
آموزشوپرورش و محمدجعفر کبریایی قائممقام
اجرایی نمایش��گاه ایراننوش��ت حضور داشتند.
س��عید حس��ینی ،مدیرعامل مجمع نوشتافزار
ایرانی -اس�لامی ابتدای این مراسم با برشمردن
اهمیت نوش��تافزارهای ایرانی اظهار داش��ت :با
توج��ه به حضور بیش از  14میلی��ون دانشآموز
در کشور درکنار چند میلیون دانشجو« ،اقتصاد»
نوشتافزارهای ایرانی بسیار قابل توجه است ،چرا
که گردش مالی این ب��ازار در حداقلترین حالت
ممک��ن خود  4میلی��ارد تومان برآورد میش��ود
که این مبلغ بس��یار قابل توجه بوده و اگر س��هم
نوش��تافزارها به کلی متعلق به تولیدکنندههای
داخلی باش��د ،ب��رای  50هزار نفر اش��تغالزایی
خواهد شد .مدیرعامل مجمع نوشتافزار ایرانی با
بیان اینکه  70درصد سهم بازار نوشتافزار مربوط
به واردات آثار خارجی اس��ت ،اذعان کرد :در این
شرایط کش��ور ،تولیدکنندگان وضعیت دشواری
دارند و تالش بس��یاری ب��رای ناامید کردن مردم
از ای��ن موض��وع وجود دارد .با ای��نوجود اگرچه
 5س��ال زمان طوالن��ی برای رون��ق یک صنعت
نیس��ت اما اگر ش��ما پیشازاین را ببینید ،هیچ

تموم شد فشار زندگی چنان فشارم داد که باز تو و
بچهها رو درک نکردم .میمونه دو یادگار مشترک؛
ابوذر و سلمان پسرانم باید رنگ و بوی تو رو داشته
باش��ن» میفهمیدیم که داریم با یک اعتقاد آشنا
میشویم .وقتی چون بیدی مجنون در جهان جدید
حیرتزده بودی با تو متحیر بودیم .وقتی در «موج
مرده» جلوی چش��م مسؤوالن غربزده زبان ملت
بودی که میخواهی آمریکاییهایی که ناجوانمردانه
به هواپیمای مسافری مان حمله کردند و آن همه
زن و کودک و جوان را ش��هید کردند ،تحقیر کنی
با ت��و همراه بودیم؛ وقتی گفت��ی «آمریکاییها به
کاپیتان ناو وینس��نس مدال میدن اون وقت شما
برای یه مشت زدن به اون ناو من رو مورد مواخذه
ق��رار میدید »...همه طرف تو بودیم! نه تو همه ما
بودی! آن روز که دنبال عباس واقعی راه افتادی تا او
را درمان کنی با اشکهای تو در آن فیلم ما نیز اشک
میریختیم .وقتی در نقش «حاج حیدر» که تمثالی
شبیه سردار رشید اسالم حاج قاسم سلیمانی بود به
«دفاع از شخصیت نظام» میپرداختی ما تو را باور
کرده بودیم .باور به اینکه «محافظت از ش��خصیت
نظام» وظیفه ما است حتی به دادن خون که آوینی
آموخته بود به من و به شما که «در عالم رازی است
كه جز به بهای خون فاش نمیش��ود» .تو نه فقط
برای ما که برای همصنفان خودت هم بسیار مهمی،
یادآوری میکنم مریال زارعی در مراسم نکوداشتت
میگفت« :س��ینمای ما کام ً
ال جدی اس��ت .االن
فردی که در این جایگاه درباره پرس��تویی صحبت
میکند س��الها پیش دیوارهای اتاقش با عکسها
و پوس��ترهایی از مدونا ،مدرنتاکینگ و  ...پُر شده
بود اما بعد از تماشای فیلم آژانس شیشهای وقتی پا

به اتاق خود گذاشت تمام این پوسترها و عکسها
را از دیواره��ای اتاقش جدا کرد .میخواهم بگویم
سینما در این حد مهم است که در شرایطی حتی
تفکرات افراد را تغییر خواهد داد .آقای پرس��تویی!
جایگاه ش��ما بس��یار باالتر از حرفهایی است که
شنیدید» .مریال زارعی در همان مراسم نکوداشت
خودتان گفته بود« :اعتقاد ش��خصیام این اس��ت
که هنرمن��دان جزو میراث فرهنگی ما به ش��مار
میروند و همانطور که موظف به نگهداری از میراث
فرهنگیمان هستیم درباره هنرمندان نیز میبایست
احترام آنها را نگه داریم و دلش��ان را نشکنیم ».و
البته نخستین کس��انی که موظف به نگهداری از
این میراث هستند خود هنرمندان هستند .اینها را
نوش��تم تا بگویم ما با تو آرمانها و اعتقاداتمان را
ساختهایم و این یعنی تو باید بیشتر از این مراقب
خودت باش��ی! که مانند خیلیهای دیگر سطحی
نش��وی! غرق در فضای مجازی نش��وی! ما تو را به
عنوان یک سلبریتی با تعریف مصطلح جهانی آن
نمیخواهیم ،کسی که صرفا با ابزار رسانههای نوین
دنبالکنندهه��ای زیادی دارد ،ما تو را با اعتقادمان
میخواهیم و از تو میخواهیم این اعتقاد را لکهدار
نکنی! فیلمی که چند روز پیش درباره « 9میلیارد
دالر گم ش��ده» گذاش��تی را اگر این فیکنیوزها
میگذاشتند تعجبی نداشت اما از تو توقع نداشتیم؛
درباره مس��الهای که بعد از چند ساعت معلوم شد
یک حرف غلط و اش��تباه بوده راه ع��وام گمراه را
بروی و خ��ودت را به ندیدن و نش��نیدن واقعیت
بزن��ی! مثل چند بار قبلی ک��ه باز هم گول همین
موجهای فضای مجازی را خوردی و با این صفحه
اینستاگرامت مسیر اشتباهی رفتی! آن روز که پای

شب جنجالی خندانندهشو و حاشیههایی که گریبانگیر رامبد جوان شد

بیعدالتی در خندوانه؟!

ناش��ی از آن در ادامه باعث شد عضو تیم آییش
نتوان��د در زمان اجرای اس��تندآپ خود ،تمرکز
کند و در نهایت اجرای��ش را نیمهکاره رها کرد.
در ادامه با درخواس��ت فره��اد آییش برای دادن
فرصتی مجدد به عضو تیمش برای اجرای دوباره،
در نهایت او دوباره روی صحنه حاضر شد .اما این
پایان حواشی ش��ب پراتفاق خندوانهایها نبود،

چ��را که پس از اتمام برنام��ه ،انبوهی از کاربران
به صفحه ش��خصی رامبد جوان در اینس��تاگرام
و صفح��ه برنامه خندوانه در اپلیکیش��ن روبیکا
هج��وم بردند و نظرات مختلف��ی را در ارتباط با
رفتار رامبد جوان در این قسمت از برنامه مطرح
کردند .یکی از کاربران با اش��اره به صحبتهای
جوان در پش��ت صحن��ه برنامه گف��ت« :بعد از

نشست خبری ششمین نمایشگاه «ایراننوشت» برگزار شد

 50هزار شغل ،در ازای ایرانی شدن نوشتافزارها
نمادی از نوش��تافزارهای ایرانی وجود نداشت و
حتی تولیدکنندههای ایرانی هویتشان را پنهان
میکردن��د و روی محصوالتش��ان مارک چینی
میزدند .ولی در طول این  5س��ال کارها از 2-3
تولیدکننده آغاز شد ،امسال هم  100تولیدکننده
در نمایشگاه نوش��تافزار حضور خواهند داشت.
س��عید حس��ینی همچنین
پیرامون مس��أله گران شدن
ارز و وضعیت تولیدکنندگان
گفت :متأسفانه بخش زیادی
از م��واد اولیه تولیدات داخلی
مانند کاغذ ،وارداتی اس��ت و
افزایش چند برابری قیمتها ،برای ما این نگرانی را
ایجاد کرده که بازار در آینده چه وضعیتی خواهد
داش��ت .در این بین تولیدکنندگان س��ود خود را
تقریب��ا صفر کردهاند تا رش��د قیم��ت به بیش از
 100درصد نرس��د .اینکه ما فکر کنیم باال رفتن
قیم��ت ارز لزوم��اً به س��ود تولیدکننده باش��د،
اینچنین نیس��ت .مدیرعامل مجمع نوشتافزار
ایرانی همچنین با بیان جزئیات محصوالت جدید
گفت :محصوالت جدید از  2جنبه تولید میشوند؛
نخس��ت از جنب��ه قالب که گونهه��ای مختلف
نوش��تافزار را شامل میشوند .بهطور مثال ما در

کشور از نظر تولید خطکش دچار ضعف بودیم یا
اص ً
ال گیره در ایران تولید نمیشد .همچنین ماژیک
وایتبرد نیز در همین زمره بود که شرکت کیان و
سفیر عالوه بر خودکار ،تولید ماژیکهای وایتبرد
را نیز در دستور کار خود قرار دادند .وی وجه دوم
را به طرحهای بدیع تولیدکنندگان نس��بت داد و
افزود :از طرف دیگر طرحهای
جدی��دی را ب��ه نمایش��گاه
آوردهای��م ک��ه مس��تقیماً به
کاراکتره��ای ج��ذاب روز
مرتبط هس��تند .کاراکترهای
انیمیشن سینمایی فیلشاه یا
عروس��ک ململ از این دست هستند .همچنین
تصویرس��ازی قهرمان��ان ملی و ش��هدای مدافع
حرم نیز جزو طرحهای جدید نمایشگاه هستند.
منصور مجاوری ،مش��اور وزی��ر آموزشوپرورش
هم در این نشست با اش��اره به اهمیت اقتصادی
نوش��تافزارها گفت :در آموزشوپ��رورش هزاران
میلی��ارد منافع مالی نهفته اس��ت اما باید از خود
بپرس��یم چه کس��ی از این چرخه اقتصادی بهره
ب��رده اس��ت؟ واردات لزوم��اً کار بدی نیس��ت و
قیمت مناس��ب و کیفیت باال نتیجه رقابت است
ولی اگر سیاستهای درست تجاری برقرار نشود،

بازیگر فیلمفارس��یهای زمان طاغوت را بوسیدی
و از ظل��م نظام به او گفتی اش��تباه کردی؛ حتی
اگر مش��اوران و دوس��تانی داری که اینها را برایت
میفرستند و تو را هیستریک میکنند که اینها را
بگذاری به تو میگویم دوستانت را عوض کنی .اصال
از من بخواهی میگویم ما پرویز پرستویی غرق در
اینستاگرام را دوست نداریم! پرویز پرستویی غرق
در اینستاگرام پرویز پرستویی نیست ،آدم دیگری
اس��ت ،شکلی است که ما هیچ کدام نمیخواهیم
ببینیمش! اصال برای ما این پرویز پرستویی خیلی
تصویر نشده است! اینها را که نوشتم البته به این
معنا نیس��ت که ما «پرویز پرس��تویی» معترض
نمیخواهیم ،اتفاقا نقطه اشتراک همه اسطورههایی
که پرویز پرستویی به ما شناسانده ،اعتراض به وضع
موجود بوده است ،هم «حاجکاظم دهه هفتاد» و
هم «حاج حیدر دهه نود» معترض به وضع موجود
بودند؛ اتفاقا پرویز پرستویی منتقد مورد عالقه ما
اس��ت اما منتقدی که از دریچه آرمانهای انقالب
اعتراض میکند با منتقد سطحی فضای مجازی
فرق دارد! ما پرویز پرستویی را که همیشه آوانگارد
در کمک به مردم و دس��تگیری از مس��تضعفان
اس��ت را دوس��ت داریم؛ همانکه برای کمک به
زلزلهزدگان پیشقراول است ،همان که برای تهیه
اقالم آموزش��ی برای دانشآم��وزان محروم غرفه
میزند و پش��ت غرفه میایستد تا مردم را به این
کار خی��ر دعوت کند ،همان که صدای اعتراضش
بر سر دشمنان انقالب و مردم بلند است و دوست
دارد ناو آمریکایی را نابود کند ،همان که قدر شهدا
و جانبازان را میداند! آقای پرس��تویی سینما! قدر
خودت را بدان!
اجرای آیت ،رامبد پش��ت صحن��ه رفت و پیش
وحی��د چقدر از آیت تعریف ک��رد و وحید را له
کرد .حتی گوینده پشت دوربین به وحید گفت
با این تعریفهای رامبد چهکار میکنی؟» .کاربر
دیگری در همین باره نوشت« :آقای جوان بعید
بود از ش��ما این تعریف و تمجید غیرواقعی جلو
حریف؛ انتظارشو نداشتیم از شما» جالب اینکه
برخی دیگر از کاربران نیز با گالیه از رفتار فرهاد
آییش مربی کمدینی ک��ه نوبت اول اجرایش را
نیمه تمام گذاش��ت ،رفتار او را با این کمدین در
برابر دوربین نادرست دانستند .کاربری در همین
باره نوش��ت« :آقای آییش ف��ازش چی بود جلو
دوربین روحیه زیرگروهش رو خرد کرد؟!» فارغ
از اینکه حواشی ایجادشده برای برنامه جمعهشب
خندوانه تا چه اندازه تحت تاثیر احساس��ات بود
ولی به نظر میرس��د یک��ی از اصلیترین دالیل
ایجاد این حواشی تصمیم نادرست رامبد جوان
برای حضور همزمان به عن��وان کارگردان و نفر
اصلی برنامه خندوانه و یکی از مربیان مسابقات
خندانندهشو اس��ت .اتفاقی که در هر صورت به
ش��کلی ناخواس��ته بر جریان کلی این مسابقات
تاثیر میگذارد.
به ضرر ما خواهد بود .وی همچنین در پاس��خ به
قیمت باالی نوش��تافزارهای ایرانی اظهار داشت:
آموزشوپ��رورش با راهاندازی کمیته اس��تاندارد،
نوش��تافزارهایی ک��ه معیارهای الزم را داش��ته
باش��ند مورد تایید قرار میده��د .همچنین این
س��ازمان با کوتاه کردن فاصله بین تولیدکننده تا
مصرفکننده بهواس��طه حضور نوش��تافزارها در
بوفه مدارس ،تعاونیها و عرضه مس��تقیم ،تالش
کرده است قیمت آنها را به نسبت خردهفروشیها
کاه��ش دهد .ع�لاوه بر ای��ن ،نوش��تافزارهای
ایران��ی در بوفههای مدارس نی��ز توزیع خواهند
ش��د .همچنین محمدجعفر کبریای��ی ،قائممقام
اجرایی ششمین نمایشگاه «ایراننوشت» ابتدای
صحبتهای خود با اشاره به تاریخ و مکان برگزاری
این نمایش��گاه اظهار داشت :ایراننوشت امسال از
 22مردادماه تا دوم ش��هریور در کانون فرهنگی-
آموزش��ی واقع در خیابان حج��اب برگزار خواهد
ش��د .وی با بیان جزئیات افتتاحیه این نمایشگاه
گفت :روز  23مردادماه ساعت  10صبح با حضور
وزیر آموزشوپرورش ،نمایندگان مجلس ،خانواده
ش��هدا ،اهالی رسانه و ...ایراننوشت افتتاح خواهد
شد .در این نمایشگاه بخش ویژهای برای انیمیشن
محبوب فیلشاه داریم که قرار است در این بخش
محصوالتی که با کاراکترهای این انیمیشن تولید
ش��دهاند ،به مخاطبان عرضه شود .در انتهای این
برنامه از پوستر ششمین نمایشگاه ایراننوشت نیز
رونمایی شد.

بهترین فیلم سیوششمین جشنواره ملی
فیلم فجر ،اکران خود را با فروش��ی چشمگیر
آغاز کرد .به گزارش فارس ،س��ینمای ایران در
هفتهای که گذش��ت فروش مناسبی را تجربه
کرد .فروش مناس��بی که برای فیلم سینمایی
«تنگه ابوقریب» بسیار چشمگیر بود و بهترین
فیلم سیوششمین جش��نواره ملی فیلم فجر
توانس��ت تنه��ا در  ۲روز  ۱۶۰میلیون تومان
بلیت بفروش��د .همچنین فیلمهای سینمایی
«هزارپ��ا»« ،کاتیوش��ا» و «دم س��رخها» از
پرفروشهای هفته گذشته بودند .براین اساس،
فیلم سینمایی «هزارپا» تاکنون در مجموع 22
میلیارد و  700میلی��ون تومان« ،تگزاس» 14
میلیارد و 300میلیون تومان« ،خاله قورباغه»
یک میلیارد و  800میلیون تومان« ،دارکوب»
یک میلیارد و  700میلی��ون تومان« ،به وقت
خماری» یک میلی��ارد و  180میلیون تومان،
«کاتیوش��ا» یک میلیارد و  50میلیون تومان،
«دم سرخها»  500میلیون تومان و «من دیوانه
نیستم»  300میلیون تومان فروش داشتهاند.
تلویزیون

«میرزا بلد» به تلویزیون میآید

انیمیش��ن «میرزابل��د» از
تولی��دات خان��ه پویانمایی
انق�لاب اس�لامی در 30
قس��مت  15دقیقهای برای
پخ��ش از تلویزی��ون آم��اده
نمایش ش��د .به گزارش «وطنام��روز» ،تولید
این مجموعه انیمیش��ن که در  2سری آماده
ش��ده از س��ال  90آغاز و تا پایان سال  94به
طول انجامیده است .کارگردانی سری اول این
انیمیشن بر عهده امیرحسین صالحی و الهام
مرتضوی بود و کارگردانی سری دوم «میرزابلد»
را امیرحسین صالحی به تنهایی بر عهده دارد.
این اثر در قالب طنز به موضوعات روز نوجوانان
و جوانان پرداخته است و استودیوی انیمیشن
بلوط تهیهکنندگی انیمیش��ن «میرزا بلد» را
عهدهدار است.
تئاتر

نشان فرجاهلل سلحشور
برگزیده خود را شناخت

سیزدهمین جش��نواره تئاتر
مردمی بچههای مس��جد در
شبس��تان امیرالمومنین(ع)
مسجدالنبی(ص) شهر قزوین
با معرفی گروهه��ای برتر به
کار خ��ود پایان داد .به گ��زارش «وطنامروز»،
آیین پایانی سیزدهمین جشنواره تئاتر مردمی
بچههای مس��جد با حضور کورش زارعی مدیر
مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری ،سیدمسعود
ش��جاعی طباطبای��ی سرپرس��ت معاون��ت
هن��ری حوزه هنری ،حمی��د نیلی دبیر هنری
سیزدهمین جشنواره تئاتر بچههای مسجد و
علی هوشمند رئیس حوزه هنری قزوین برگزار
شد .کورش زارعى ،مدیر مرکز هنرهاى نمایشى
حوزه هنرى ،در این مراسم بیان کرد« :جشنواره
«تئاتر بچههاى مسجد» بعد از  2دهه فعالیت در
 2سال اخیر مجددا ً احیا شده است و  200گروه
تئاترى در مراکز استانى حوزه هنرى فعالیتهاى
تئاتر خودشان را از سر گرفتند .هدف ما کشف
استعدادهای جوانی است که در محلهها ،مساجد
و پایگاههای بسیج مردمی حضور داشته و امکان
ورود ب��ه تئاتر حرفهای را ندارن��د ،چرا که این
استعدادها به سطح حرفهای نرسیدهاند .ما با این
جشنواره آنها را آموزش میدهیم و در جشنواره
«تئاتر بچههاى مسجد» این فضا در اختیار آنها
قرار خواهد گرفت تا طى یک بازه زمانى  ٥الى
 10ساله استعدادهاى زیادى را به جامعه تئاتر
ارائه و دنیای تئاتر ،تلویزیون و سینمای کشور
را تحت اختیار خ��ود درآوریم ».در این دوره از
جشنواره ،نمایش «پمپ» به کارگردانی یونس
صحرارو از استان کردستان رتبه نخست بهترین
گروه نمایشی سیزدهمین جشنواره تئاتر مردمی
«بچههای مسجد» را به دست آورد .همچنین
نمایش «شبی که دلی شکست» به کارگردانی
حس��ن رهنما آذر از اس��تان اردبیل رتبه دوم
بهترین گروه نمایش��ی را به دس��ت آورد .رتبه
سوم نیز به تئاتر «آنسوی رویا» به کارگردانی
حنانه خاتونیمال رسید .همچنین جایزه ویژه
«فرجاهلل سلحشور» هم به گروه نمایش «شبی
که دلی شکست» به کارگردانی محمد رنجبران
از استان بوشهر اهدا شد .در پایان این مراسم از
خانواده شهید عباس بابایى تجلیل به عمل آمد
و از  2کتاب نمایشنامه «پشت روزنهها» نوشته
حمیده وحیدی و «خاک شیرین» نوشته حامد
مکملی رونمایی شد.

