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اخبار

«گیلهوا» کی به تلویزیون میآید؟

کارگردان س��ریال «گیلهوا»
از پخ��ش ای��ن س��ریال در
روزهای پایانی سال خبر داد.
به گزارش ف��ارس« ،اردالن
عاشوری» ،کارگردان سریال
«گیل��هوا» به تهیهکنندگی امیر بن��ان ،درباره
درونمایه این سریال و ارتباط آن با زمان پیروزی
انقالب گفت :این س��ریال مس��تقیم به زمان
پیروزی انقالب نمیپردازد اما میتوان گفت به
عبارتی تاریخ انقالب را تصویر میکند« .گیلهوا»
در اصل به حضور انگلیسیها در ایران و مقاومت
گیالنیها در برابر آنها میپردازد .عاشوری درباره
زمان پخش این سریال نیز افزود :طی آخرین
صحبتهایی که انجام ش��ده است ،به احتمال
فراوان بزودی این س��ریال پخش میشود .این
کارگردان با اش��اره به پررنگ بودن نقش میرزا
کوچکخان جنگلی نیز بیان داشت« :قهرمان
اصلی قصه ما میرزا کوچکخان جنگلی نیست،
بلکه او یکی از شخصیتهایی است که در چند
قسمت حضور دارد و به برخی قیامهایش اشاره
میشود اما برخالف تصوری که میشود کلیت
داستان بر مبنای داستان زندگی این شخصیت
مبارز تاریخی نیس��ت» .داس��تان اصلی قصه
«گیلهوا» عاش��قانهای بین دختر ارمنی و پسر
ش��مالی است که در بس��تر وقایع آن دوران و
قحطی میگ��ذرد و چون می��رزا کوچکخان
هم برای جلوگیری از ایجاد قحطی در ش��مال
کشور جبهه اصلی مقابله با انگلیسیها در شمال
کشور را داشته است ،برای همین در مقطعی به
قصه ورود میکند و کاراکترهای اصلی قصه با
او همراه میشوند.

توضیحات اسعدیان درباره دالیل
تأخیر در پخش «لحظه گرگ و میش»

همایون اسعدیان ،کارگردان
س��ریال «لحظ��ه گ��رگ و
میش» توضیحات��ی درباره
دالیل به تعویق افتادن پخش
این سریال از تلویزیون بیان
کرد .به گزارش ایس��نا ،این کارگردان سینما و
تلویزیون درباره علت تعویق در پخش س��ریال
لحظه گرگ و میش عنوان کرد :این سریال به
دلیل برخی مسائل فنی به تعویق افتاد و پس
از برطرف کردن مشکالت فنی امیدواریم روی
آنتن برود .مشکلی نیست و سریال با یک هفته
تاخیر از هفته آین��ده روی آنتن خواهد رفت.
«لحظه گرگ و میش» به کارگردانی همایون
اس��عدیان قرار بود از هفت��ه آینده پخش خود
را آغ��از کند که ب��ا به تعویق افت��ادن پخش،
سریال «گش��ت پلیس» به کارگردانی مهرداد
خوشبخت جایگزین آن شد.
سینمایجهان

عروسک مشهور فرنگیها
صاحب فیلم میشود

«مارگوت رابی» ،هنرپیش��ه
هالی��وودی نق��ش «باربی»
معروفترین عروسک فرنگیها
را ایف��ا میکند .ب��ه گزارش
ف��ارس به نقل از واش��نگتن
تایمز ،کمپانی «برادران وارنر» و « َمتِل» اعالم
کردن��د «مارگوت راب��ی» در نق��ش «باربی»
عروسکی که برای نخستینبار فیلم سینمایی
آن ساخته میش��ود ایفای نقش خواهد کرد.
«مارگوت رابی» هنرپیشه  ۲۸ساله فیلم موفق
«من ،تونیا» همچنین همکاری تهیه این فیلم
را در زیرمجموعه ش��رکت خ��ودش با عنوان
«الکی َچپ» بر عهده خواهد داشت .عروسک
«باربی» نخستینبار سال  ۱۹۵۹در نمایشگاه
اسباببازی در شهر نیویورک به نمایش درآمد.
هنوز عنوان رسمی و تاریخی برای انتشار این
فیلم اعالم نشده است.

آلپاچینو
باالخره سریال بازی میکند

بازیگر سرش��ناس س��ینمای
آمریکا قرار اس��ت در سریالی
از آمازون برای نخستینبار در
طول کار حرف��هایاش ظاهر
شود .به گزارش مهر به نقل از
ورایتی ،آلپاچینو در حال امضای قراردادی برای
بازی در یک سریال درام به نام «شکار» است .وی
پیشتردرمینیسریالهایتلویزیونی«فرشتگان
در آمریکا» و «افس��انه پدرخوان��ده» بازی کرده
بود .وی که ب��رای نقشآفرینی در نقشهای به
یادماندنی تاریخ س��ینما چ��ون «پدرخوانده»،
«س��رپیکو»« ،بعدازظهر سگی» و «بوی خوش
زن» شناخته میشود ،هرگز تاکنون در سریالی
تلویزیونی نقشآفرینی نکرده بود« .شکار» درباره
گروهی از شکارچیان نازیهای قاتل است که در
سال  ۱۹۷۷در شهر نیویورک زندگی میکنند.
کشف شده که شماری از افسران رده باالی نازی
در می��ان مردم زندگی میکنن��د و قصد دارند
رایش چهارم را در آمریکا به راه بیندازند.

وطن امروز

نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار برگزیدگان خود را شناخت

شب تقدیر از مقدم و کنایه به کلید روحانی!
■■گالیههای مهم مادر شهید از مسؤوالن

گروه فرهنگ و هنر :نهمین جشنواره مردمی فیلم
عمار پنجشنبهش��ب در شرایطی به کار خود پایان
داد ک��ه در آیی��ن اختتامیه این دوره از جش��نواره
بخش��ی از اظه��ارات برگزی��دگان و میهمانان این
رویداد به انتقاد از کارنامه اقتصادی دولت اختصاص
داش��ت .به گزارش «وطن امروز» ،سینما فلسطین
تهران باالخ��ره و پس از یک پذیرای��ی  10روزه از
نهمین جش��نواره مردمی فیلم عمار ،امسال نیز به
رس��م اغلب دورههای این جشنواره ،محل برگزاری
آیین اختتامیه این رویداد فرهنگی و هنری ش��د.
این مراس��م که با اس��تقبال قابل توجهی از سوی
مدیران فرهنگی و عالقهمندان روبهرو شده بود ،ابتدا
با پخش کلیپی به مرور متن و حاش��یه برنامههای
نهمین جشنواره «عمار» پرداخت.
■■انتق�اد از س�اخت «هزارپ�ا» و «مارمول�ک»
در سینمای ایران

بعد از اجرای ترانهای با عنوان «سالم به آینده»
توسط «حسین حقیقی» و سخنرانی حاج خدایار
بهرامی ،بخش اول اهدای جوایز با معرفی برگزیدگان
بخشهای مس��تند «تاریخ سیاس��ی و فتنه »۸۸
برگزار ش��د .حاج خدایار بهرامی ،فعال فرهنگی و
یکی از س��وژههای مس��تند تحسینشده «عابدان
کهنز» در مراسم اختتامیه جشنواره مردمی عمار
در سخنانی گفت :یک روزی دیو سیاهی با کمک
استعمار رضاخان را بر ملت ما حاکم کرد .پادشاهی
که کسی جرات نداشت مقابلش حرف بزند با یک
تشر استعمار از راه دریا فرار کرد و بعدا هم به درک
واصل شد .استعمار در کشور ما میخواست به دین
حمل��ه کند ،با حمله به حجاب و روحانیت قصد از
بین بردن دین را داش��ت .قرار بود یهود جهانی بر
باالی کشور من خانه بسازد .پس از پیروزی انقالب
اس�لامی کار به جایی رسید که یک روز مصطفی
صدرزاده با من تماس گرفت و گفت اسرائیل االن
زیر پای من اس��ت .نقش مق��ام معظم رهبری در
این دوران هدایت برای نجات ایران اس��ت .بهرامی
در پایان خاطرنشان کرد :من از برادران فیلمسازم
ن موضوعات را به مردم نش��ان
خواهش میکنم ای 
دهند .منمیخواستم آنچه قبل از انقالب گذشت
را به پس��رم نش��ان دهم ،برای همین گفتم فیلم
گوزنهایی که قبل از انقالب ساخته شده را ببین.
این فعال جبهه فرهنگی در ادامه با انتقاد از ساخت
فیلمهایی همچون «مارمولک» درباره روحانیت و
«هزارپا» درباره جانبازان در سینمای ایران با خطاب
قرار دادن فیلمسازان جشنواره عمار گفت :وظیفه
شماست که در قبال این جریانها ایستادگی کنید
و مطمئن هستم پیروز خواهید شد.
■■از ش�ورش علیه یک مس�تند تا دردسرهای
انتقادناپذیری!

پس از این س��خنان و در ادامه برنامه با دعوت
از سلیم غفوری ،علی نادری ،محمدحسین باقری،
مسعود رضایی ،محمدصادق کوشکی و علیمحمد
مودب از داوران جشنواره و مادر شهیدان خالقیپور
روی س��ن ،بخ��ش اول اه��دای جوای��ز و معرفی
برگزیدگان برگزار شد .در بخش «تاریخ سیاسی و
فتنه  »۸۸دو لوح افتخار به مستندهای «آینههای
شکسته» به کارگردانی عبدالعلی مکرمی و «راه طی
شده» به کارگردانی علی مالقلیپور اهدا شد .لوح
تقدیر ویژه این بخش به ناصر طهماس��ب ،گوینده
پیشکسوت رسید که مهدی نقویان به نمایندگی

این لوح تقدی��ر ویژه را دریافت ک��رد .فانوس این
بخش به «ش��ورش علیه سازندگی» به کارگردانی
مصطفی ش��وقی اهدا شد .ش��وقی پس از دریافت
این جایزه در س��خنانی کوتاه گفت :متأس��فانه در
قبال مس��تند «ش��ورش علیه س��ازندگی» گویی
یک ش��ورش شکل گرفت تا جایی که حتی اجازه
ندادند این فیلم یک اکران خصوصی داشته باشد.
خوشحالم بچههای عمار جرات و جسارت کردند و
این فیلم را به نمایش درآوردند و زمانی جایزهام را
گرفتم که فیلمم در این سالن به نمایش درآمد .علی
مالقلیپور هم پس از دریافت لوح افتخار خود گفت:
بنده معموال ممنوعالجشنوارهام و همین که فیلمم
در این جش��نواره پذیرفته شد قابل قدردانی است.
کسانی که به دنبال قدیسسازی از مهندس بازرگان
بودند مستند «راه طی شده» را تاب نیاوردند .فکر
میکنم کمی باید نقدپذیر باشیم.
■■انتقاد تند مقصودی از شیفتگان برجام

اما امسال نیز مثل هر سال جشنواره مردمی عمار
برای همراهی هر چه بیشتر با مردم ،دست به ابتکاراتی
تازه در زمینه اهدای جوایز خود زد تا در بخش جنگ
نرم و جبهه فرهنگی انقالب هم لوح افتخار این بخش
به همراه یکی از جوایز مردمی این دوره از جشنواره
یعنی قالیچ��ه «تورقوزآب��اد» به س��یدمحمدعلی
صدرینی��ا ،کارگردان مس��تند «تهران -دمش��ق»
اهدا ش��ود .همچنین فانوس این بخش به مس��تند
«روزی روزگاری ترامپ» به تهیهکنندگی محس��ن
مقصودی اهدا شد .مقصودی که به نمایندگی از تیم
تولید برنامه «ثریا» جایزه مس��تند «روزی روزگاری
ترامپ» را دریافت کرد ،در سخنانی جنجالی اظهار
کرد« :امروز دیدم مس��ؤوالن مجدد از دستاوردهای
برج��ام صحبت کردند؛ نمیدانم این دوربین مخفی
است یا شوخی مسؤوالن! من نمیدانم آنها از زندگی
مردم خبر دارند یا نه؟ از اجارهبها خبر دارند یا نه؟ آیا
از وضعیت کارگران خبر دارند؟ چطور با این اعتماد
به نفس از دستاوردهای برجام میگویند؟! شمایی که
ب��ه کدخدا اعتماد کردید و امروز هم امید به لبخند
اروپاییها بستهاید ،باید توبه عملی کنید .بازگشت به
س��وی مردم در حرف محقق نمیشود .باید عمال به
سمت مردم بازگردید .آقای روحانی! توبه عملی کنید
و به سمت مردم بازگردید .با تکیه بر همین جوانان و
مردم میتوانید این مشکالت را رفع کنید.این فانوس
را از طرف همه بچههای برنامه «ثریا» به ابوالقاس��م
طالبی اه��دا میکنم که با «قالدههای طال» علمدار
مبارزه با جریان نفوذ در ایران است».

■■پیام ما را به مسؤوالن برسانید

بخش دیگری از این مراس��م ب��ه اهدای جوایز
بخش مستند جبهه فرهنگی اختصاص داشت که
در این بخش  2لوح افتخار به مس��تندهای «عطر
س��یب» به کارگردانی داوود جلیلی و «متولد آذر»
به کارگردانی سیدرضا حسینی اهدا شد .همچنین
در بخ��ش نق��د درونگفتمانی  2ل��وح افتخار به
مس��تندهای «خ��وره» به کارگردان��ی محمدرضا
امامقلی و «فروشنده  »۲به تهیهکنندگی محسن
حاجکرمی اهدا شد .هیأت داوران فانوس این بخش
را به «دریابست» به کارگردانی محمود شهبازی اهدا
کرد .محمود شهبازی در این بخش دوربین شهید
ی را نیز ب ه عنوان جایزه ویژه مردمی از دستان
قوچان 
مادر این ش��هید دریافت کرد .مادر شهید قوچانی
که دوربین ش��خصی این ش��هید را به کارگردان
برگزیده این بخش از جش��نواره عمار اهدا کرد ،در
سخنانی خطاب به مستندسازان گفت« :پیام ما را به
مسؤوالن برسانید .همان مسؤوالنی که زمانی به ما
دسته کلید نشان دادند که همه قفلها را باز کنند
اما متأسفانه درهای باز هم در این دوران بسته شد!
آنها که باز بود هم قفل شد».
■■«عابدان کهنز» پراستقبالترین فیلم نهمین
جشنوارهعمار

پ��س از این بخش نوبت به اهدای جوایز بخش
مستند بیداری اسالمی و جهانی رسید تا لوح افتخار
این بخش به مس��تند «عماد» به کارگردانی ایمان
گودرزی و فانوس این بخش نیز به مستند «فرزند
امام»بهکارگردانیسیدمحتشمعلینقوی،فیلمساز
پاکستانی اهدا ش��ود .همچنین در بخش مستند
مدافعان حرم  2لوح افتخار به مستندهای «کرار»
به کارگردانی محس��ن عقیلی و «عابدان کهنز» به
کارگردانی مجید رس��تگار اهدا ش��د و فانوس این
بخش نصیب امیرحسین نوروزی برای کارگردانی
مستند «نجات» شد .فانوس پراستقبالترین فیلم
دوره نهم جشنواره عمار هم به فیلم «عابدان کهنز»
تعلق گرفت .مجید رستگار فانوس خود را به حاجآقا
بهرامی ،سوژه اصلی مستند خود اهدا کرد .حاجآقا
بهرامی هم این جایزه را به پدرومادر شهید مدافع
حرم ،س��جاد عفتی اهدا کرد .همچنین در بخش
«جنگ اقتصادی»  2لوح افتخار به مس��تندهای
«خاوی��ار ق��م» س��اخته محمدج��واد رحیمی و
«جوجههای انگلیسی» محمدهادی اینانلو اهدا شد.
فانوس این بخش هم به مس��تند «به نام پدر» به
کارگردانی محمدتقی رحمتی تعلق گرفت.

قسمت بعدی این برنامه به تقدیر از برگزیدگان
بخش مستندهای «ملت قهرمان» اختصاص داشت؛
در این بخش لوح افتخار به «جلیل و خلیل» ساخته
روحاهلل اکبری اهدا شد و فانوس این بخش به «بانو»
به کارگردانی محمد حبیبیمنصور رسید .تقدیر از
عصمت احمدیان ،مادر شهیدان فرجوانی و از فعاالن
میدان اقتصاد مقاومتی بخش دیگری از این برنامه
بود که با حضور پدر شهید مصطفی احمدیروشن
انجام شد .مادر شهیدان فرجوانی در سخنانی پیش
از دریافت لوح و نش��ان استقالل نهمین جشنواره
فیلم عمار از دست پدر شهید احمدیروشن گفت:
اگر خاری در دس��ت بچهای ب��رود ،یک مادر اول از
همه چش��مش را میگیرد چون طاقتش را ندارد.
جلوی چش��م من اما دس��ت پس��رم را با اره برقی
بریدند و آخ نگفتم .رگهای بریدهاش را دیدم و آخ
نگفتم اما اینجا میخواهم آخ بگویم؛ حتما میپرسید
از چ��ه؟ فریاد میزنم که آقایان وکال ،وزرا ،مدیران،
مسؤوالن ،اس��تانداران! ما همه این کارها را کردیم
و تحمل کردیم تا ش��ما امروز پشت میزهای خود
راحت بنش��ینید .شما هم خواهشاً و عاجزانه کاری
کنید تا ملت برای معیشت خود به این در و آن در
نزنند .تشکر میکنم از بچههای عمار و امیدوارم در
دنیا و آخرت سربلند و سرافراز باشند».
■■تجلیل از خالق «پایتخت»

تقدیر از س��یروس مق��دم ،کارگردان مجموعه
ل محبوب «پایتخت» بخش بعدی این برنامه
سریا 
ب��ود .در ای��ن بخش و پس از ط��رح گالیههایی از
س��وی س��یروس مقدم درباره کملطف��ی مدیران
س��یما برای س��اخت ادامه مجموع��ه «پایتخت»
مجید زینالعابدین ،مدیر شبکه اول سیما به صورت
رس��می از این کارگردان برای ساخت فصل ششم
این س��ریال دعوت به عمل آورد .مقدم در ارتباط
با سریال پایتخت گفت« :پایتخت» متعلق به مردم
است و تا وقتی که مردم بخواهند ادامه پیدا خواهد
کرد .در این بخش با اهدای کاشی حرم رضوی(ع)
از کارنامه سیروس مقدم تجلیل شد.

■■جایزهای ویژه برای بازیگر «مستوره»

در آخری��ن بخ��ش از آیی��ن اختتامیه نهمین
جش��نواره مردمی فیل��م عمار ،جوای��ز فیلمهای
کوتاه ،نیمهبلند و بلند داستانی اهدا شد« .هر سال
اربعین» به کارگردانی میالد محمدی« ،اسپری» به
کارگردانی محسن مجیدپور و «داستان آینده» به
کارگردانی میثم ملکیپور  3فیلمی بودند که لوح
افتخار بخش داس��تانی کوتاه را از آن خود کردند.
همچنین فانوسهای این بخش هم به  2فیلم کوتاه
«آخر شعر» به کارگردانی رضا کشاورز و «هشتگ
نفرست» به کارگردانی سامان قنائمی اهدا شد .در
بخش داستانی نیمهبلند هم لوح افتخار به «تقاص»
به کارگردانی محس��ن امانی اهدا شد و لوح افتخار
بازیگ��ری در این بخ��ش به بهار نوحی��ان ،بازیگر
فیلم «مستوره» رسید .فانوس بهترین کارگردانی
در بخش داس��تانی نیمهبلند به یوس��ف جعفری
برای کارگردانی «اثر س��وزن» اهدا ش��د و فانوس
ویژه بخش داس��تانی نیمهبلند را هم «مس��توره»
ب��ه کارگردانی الهام هادین��ژاد از آن خود کرد .در
بخش داستانی بلند لوح افتخار به «جایزه ویژه» به
کارگردانی سیدعلی سیدی اهدا شد و هیأت داوران
فانوس را به هیچ فیلمی اهدا نکردند.

شماره 13 2630
جشنوارهفجر

نمایش فیلمهای مستند و کوتاه
جشنواره فجر در سینماهای مردمی

 2سینمای مردمی و سینمای
هنرمن��دان ه��م میزب��ان
مس��تندها و فیلمهای کوتاه
جش��نواره فجر میشوند .به
گزارش «وطنام��روز» ،دبیر
س��یوهفتمین جش��نواره فیلم فجر با تاکید
بر اهمیت س��ینمای مس��تند و فیلم کوتاه از
اختصاص س��انسهایی به نمایش مس��تندها
و فیلمه��ای کوت��اه حاض��ر در جش��نواره در
س��ینماهای مردمی ش��امل س��ینما آزادی و
فرهنگ و سینمای مختص به هنرمندان خبر
داد .همچنی��ن فیلمهای انیمیش��ن نیز عالوه
بر نمایش در س��ینمای اهالی رسانه در برخی
سینماهای مردمی و سینمای هنرمندان هم به
نمایش درخواهند آمد.

تکذیب امکان لغو برگزاری
«فجر »۳۷در استانها

سیدحسین سیدی ،مدیر بخش استانهای
س��یوهفتمین دوره جشنواره فیلم فجر تاکید
کرد که این بخش با مشکل مالی مواجه نیست.
به گزارش مهر ،روز گذشته سیدضیاء هاشمی،
دبیر شورایعالی تهیهکنندگان در گفتوگو با
مهر ،اعالم کرد« :در صورتی که بودجه الزم برای
نمایش فیلمها در شهرس��تانها در نظر گرفته
نش��ود ،بیش��ک تهیهکنندگان آثار خود را در
شهرستانها نمایش نمیدهند» .این اظهارنظر از
سوی دبیر صنف تهیهکنندگان در خانه سینما
به نوعی نشان از فراهم نبودن شرایط مالی اکران
فیلمهای جشنواره سیوهفتم در استانها و به
معنای دیگر احتمال لغو برنامههای استانی این
رویداد داشت .سیدحس��ین سید ،مدیر بخش
اس��تانهای این جشنواره با بیان اینکه مشکلی
از باب��ت اکران در اس��تانها ندارند ،اظهار کرد:
صورتجلسه نهایی این امر در هفته جاری انجام
میشود .بر خالف چیزی که عنوان میشود ،ما
به لحاظ مالی مش��کلی نداریم ،چرا که سازمان
سینمایی عزم جدی بر اکران همزمان این آثار
در سایر اس��تانها هم دارد از همین رو به طور
مسلم این کار را انجام خواهیم داد.
تئاتر

تماشاخانه «باران» به حجازیفر
واگذار شد

مدی��ر تماش��اخانه خصوصی
ب��اران از واگ��ذازی مدیری��ت
ای��ن تماش��اخانه ب��ه هادی
حجازیف��ر خب��ر داد و گفت:
به دلیل مش��کالت عدیدهای
که داش��تیم ،تصمیم گرفتم مدیریت تماشاخانه
را واگذار کنم .به گزارش فارس ،مدیر تماشاخانه
خصوصی باران از تعطیلی این تماشاخانه خبر داد
و گفت :به دلیل مش��کالت عدیدهای که داشتیم
تصمیم گرفتم مدیریت تماشاخانه را واگذار کنم.
خیام وقارکاش��انی ،مدیر تماش��اخانه خصوصی
باران درباره دالیل اتخاذ این تصمیم عنوان کرد:
بخشی از مشکالت ما در تامین هزینهها و مسائل
اقتصادی تماش��اخانه برمیگردد و بخشی هم به
مس��ائل نظارتی برای گروههای نمایشی .کاشانی
با بیان اینکه مدیریت تماش��اخانه باران به هادی
حجازیفر ،کارگردان و بازیگر سینما و تئاتر منتقل
شده اس��ت ،گفت :طی قراردادی از شنبه(امروز)
مدیریت و حق و حقوق تماشاخانه منتقل خواهد
شد .گویا قرار است تماشاخانه باران یک ماه برای
تعمیرات و بازس��ازی تعطیل ش��ود و پس از آن
فعالیت خود را با مدیریت جدید آغاز کند.
گیشه

سعید تشکری در مراسم رونمایی از رمان «شهربانو»:

نویسندگان ما بین داستان و واقعیت ماندهاند
سعید تشکری در مراسم رونمایی
کتاب
از رم��ان «ش��هربانو» گف��ت:
نویس��ندگان ما مدام سعی دارند دو کار را به شکل
جدی دنبال کنند ،یعنی کارشان هم داستان باشد
هم واقعی و معموال بین این دو میمانند .به گزارش
«وطن امروز» ،مراسم رونمایی
از رمان «شهربانو» نوشته مریم
قربانزاده که از نگاه مادران به
دفاع مقدس پرداخته با حضور
خان��واده ش��هدا و جمعی از
فرهیخت��گان ادب و هن��ر
در محل فروش��گاه کتاب و محص��والت فرهنگی
انتشارات آستان قدس رضوی در مشهد برگزار شد.
سعید تش��کری در این مراسم که با همکاری نشر
ستارهها ،فرهنگس��رای پایداری مشهد و انتشارات
آس��تان قدس رضوی برگزار شد ،با اشاره به اینکه
این کتاب را  2بار خوانده ،گفت :هنگام مطالعه این
اثر بشدت شیفته آن ش��دم .به این رخداد باید به
ش��کل دیگری نگاه کرد ،زیرا نویسندگان ما مدام
س��عی دارند دو کار را به شکل جدی دنبال کنند
به این معنا که اثری که نوشتهاند ،هم داستان است

و ه��م واقعی و معموال بین این دو مقوله میمانند.
این چیزی است که بشدت در حوزه ادبیات آسیب
میزند اما رمان «ش��هربانو» داس��تانی اس��ت که
محصول کار نویسنده است به این معنا که نویسنده
جدیدی ظهور پیدا کرده و ادبیات ش��هری نوشته
است و ادبیات شهری مشهد
به واسطه آن ،ورود ملی پیدا
کرده اس��ت .نویسنده «کافه
داشآقا» با طرح این موضوع
که اگ��ر این اثر را هوش��نگ
مرادیکرمان��ی مینوش��ت،
تمام روش��نفکران در براب��ر آن تعظیم میکردند،
ادامه داد :یک فرد بدون ورود به گعده نویسندگان،
نویس��نده ش��ده و در این راس��تا یک کشف ادبی
بزرگ نیز صورت گرفته اس��ت .فکر میکنم وقتی
نویسندهای ،مسؤولی یا ناشری پا به سن میگذارد،
وظیفهاش کشف ادبیات شهری است و باید معرفتی
را جستوجو کند که گفتمان انقالب اسالمی ،دفاع
مقدس و ..باش��د و همه اینه��ا مخاطب را به لذت
خواندن وادار میکند .اگر ادبیاتی در آینده بخواهد
یک مادر داشته باشد ،قطعا رمان «شهربانو» است.

توقف ساخت برنامه جدید گروه محبوب برنامهسازی کودک

«فیتیلهایها» هم به عاقبت «محله گل و بلبل» دچار شد!
تلویزیون پس از آنکه ساخت ادامه برنامه
تلویزیونی «محله گل و بلبل» به
دلیل مش��کالت مالی تلویزیون در هالهای از ابهام
قرار گرفت ،روند ساخت یکی دیگر از مجموعههای
وی��ژه ک��ودکان در تلویزی��ون با مش��کل روبهرو
ش��د تا مهیا ش��دن شرایط
س��اخت آن نیز در هالهای از
ابهام قرار گی��رد .به گزارش
«وطن ام��روز» ،علی فروتن
بازیگ��ر «فیتیلهایه��ا» که
مش��غول تصویرب��رداری
مجموعهای جدید تحت عن��وان «دوقلوها» برای
شبکه  2سیما بود از متوقف شدن این کار به دلیل
مش��خص نبودن وضعیت مالی پروژه خبر داد .او
در گفتوگو با تس��نیم از ای��ن موضوع خبر داد و
اظهار داشت که این کار یکچهارم تصویربرداری
خودش را پشت سر گذاشته بود و بنا بر گفتههای
مدیر شبکه و دستاندرکاران قرار بود بزودی روی
آنت��ن برود اما به دلیل مش��خص نبودن وضعیت
مالی پروژه ،در وضعیت نامشخصی به سر میبرد.
او در این گفتوگ��و در ارتباط با این اتفاق گفت:

«میدانید که «دوقلوها» مجموعه مشارکتی بود
که ش��بکه  2س��یما با حمایت وزارت بهداش��ت
این پ��روژه را جلو میبرد اما حمایت مالی الزم را
انجام ندادند و تهیهکننده متأسفانه نمیتواند کار
را ادامه بدهد .منتظرند تا این مش��کالت برطرف
ش��ود و کار را ادامه بدهند».
فروتن با انتقاد از رویه توجه
تلویزیون به ح��وزه کودک،
تأکی��د ک��رد« :کار ک��ودک
همیش��ه دچار آس��یب بوده
به خاطر اینکه همیش��ه در
تلویزیون کار کودک را بچگانه دیدهاند و بودجهها و
سرمایههایش را هم اندک میبینند و اصوالً توجه
خوبی به حوزه کودک در تلویزیون نمیشود .البته
در مقام توصیه و س��خنرانی از مهم بودن کودک
حرف میزنند ولی کارهای کودک همیش��ه ابتر
میماند .مردم برنامههای آن موقع «فیتیلهایها»
را که اس��تودیویی و با حضور تماشاگر بود خیلی
دوست داشتند و امروز «محله گل و بلبل» را هم
دوس��ت دارند اما ه��ر دوی این برنامهها به خاطر
موضوع مشارکت و اسپانسر مالی ضربه خوردهاند».

اعالم تازهترین آمار فروش گیشه
سینمای ایران

تازهتری��ن آم��ار فروش فیلمهای س��ینمای
ایران اعالم ش��د .به گزارش «وط��ن امروز» ،این
هفته گیشه سینمای ایران فروش نسبتا خوبی
را پش��ت سرگذاش��ت تا در روزهای سرد گیشه
پاییزی س��ینماها ،فروش برخی از این فیلمهای
روی پرده به رقم قابل قبول و چش��مگیری ارتقا
پیدا کند .بر این اس��اس و در مجموع فیلمهای
س��ینمایی «مغزه��ای کوچک زن��گزده» ۱۳
میلیارد و  100میلیون تومان« ،بمب»  ۵میلیارد
و  800میلی��ون تومان« ،مارم��وز»  ۴میلیارد و
 860میلی��ون تومان« ،الزانیا»  ۴میلیارد و 620
میلیون تومان« ،پیش��ونی سفید( ۴ »)۲میلیارد
و  300میلی��ون تومان« ،کلمبوس»  3میلیارد و
 100میلیون تومان« ،پاستاریونی»  2میلیارد و
40میلیون تومان« ،قانون مورفی» یکمیلیارد و
 850میلیون تومان« ،آستیگمات» یکمیلیارد و
 530میلیون تومان« ،وای آمپول» یکمیلیارد و
 420میلیون تومان« ،میلیونر میامی» یکمیلیارد
و  200میلیون تومان« ،اتاق تاریک»  750میلیون
تومان« ،سرو زیر آب»  700میلیون تومان« ،دزد
و پری( 590 »)۲میلیون تومان« ،بینامی» 80
میلیون تومان« ،تخته گاز»  55میلیون تومان و
«درساژ»  30میلیون تومان فروش داشتهاند.

