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اخبار

پردیس چارسو
میزبان جشنواره «سینماحقیقت»

پردیس س��ینمایی چارسو میزبان دهمین
دوره جش��نواره بینالمللی فیلم مستند ایران
«س��ینماحقیقت» ش��د .به گزارش مهر ،پس
از  ۹س��ال برگ��زاری جش��نواره بینالملل��ی
«سینماحقیقت» در سینما فلسطین ،سینما
سپیده و فرهنگس��تان هنر ،دهمین دوره این
رویداد بزرگ سینمای ایران در  ۵سالن متمرکز
پردیس سینمایی چارس��و برگزار خواهد شد.
کارگاههای آموزشی جشنواره «سینماحقیقت»
در س��الن شماره  ۲پردیس چارسو و بازار فیلم
مستند نیز در انتهای طبقه ششم این مجموعه
برپا خواهد ش��د .اتاق  VIPو غرف ه بخشهای
مختلف جش��نواره اع��م از دبیرخان��ه ،روابط
عمومی ،وبسایت ،ستاد خبری ،نشریه روزانه،
پژوه��ش ،بازرگانی ،بینالمل��ل و اداری -مالی
هم در طبقه شش��م پردیس چارس��و مستقر
خواهند شد .کیفیت سیستم نمایش و پخش
در هر  ۵س��الن پردیس س��ینمایی چارس��و،
به انضمام اهمیت تمرکز س��تاد جش��نواره در
ی��ک مکان و فراهم آوردن ش��رایط بهتر برای
همراه��ی میهمانان ،مستندس��ازان و اصحاب
رس��ان ه حاضر در دهمین جشنواره بینالمللی
«سینماحقیقت» از دالیل برگزاری این رویداد
در پردیس سینمایی چارسو اعالم شده است.
دهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مستند
ایران «س��ینماحقیقت» طی روزه��ای  ۱۴تا
 ۲۱آذرم��اه  ۱۳۹۵با ش��عار «حقیقت بهترین
راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع)
است ،برگزار خواهد شد.

عدم تغییرات مدیریتی در ارشاد

حسیننوشآبادی،سخنگوی
وزارت فرهن��گ و ارش��اد
اس�لامی گف��ت :در ح��وزه
موسیقی و سینما چارچوب،
ضوابط و سیاستهای تعیین
ش��ده را ادام��ه میدهیم و ه��ر زمانی که فضا
مناس��ب بود و هزینهتراش��ی بیش از حد برای
فرهنگ کشور نداشتیم آن را اجرایی میکنیم.
به گزارش تس��نیم ،وی درباره اخبار جابهجایی
برخی از معاونان وزارت ارش��اد گفت :تغییرات
موضوع بحث این وزارت و شخص وزیر نبوده و
نیست بلکه توسعه در سرعتبخشی فعالیتهای
پیش رو اولویت صالحیامیری است .نوشآبادی
درباره سیاس��تهای وزیر جدید درباره اجرای
موس��یقی و کنس��رت در ش��هرهای مذهبی
گفت :سیاستهای وزیر کماکان همانند دوران
گذش��ته اس��ت و مالحظات گذشته براساس
موقعیتهای محیطی و زمانی انجام میشود
و براس��اس نظرات ش��خصی و س��لیقه افراد
تصمیمگیری نمیش��ود .وی درباره بازگشت
و ادامه فعالیت هنرمندان س��ینما و تلویزیون
ب��ه ایران توضی��ح داد :اگر ای��ن هنرمندان از
نظر مسائل اخالقی ،سیاسی و امنیتی جرمی
مرتکب نش��ده باش��ند مانعی برای بازگشت
و ادام��ه فعالیت آنها وجود ن��دارد .بارها اعالم
کرده بودیم که فریب این س��رابها را نخورند
و همواره نگاه جمهوری اس�لامی ایران با نگاه
رأفت بوده اما هیچ فرش قرمزی پهن نمیکنیم
و در صورت بازگشت و عدم ارتکاب به جرمی
میتوانند ادامه فعالیت دهند.

درگذشت لئونارد کوهن

رسانههای جهان صبح دیروز
از درگذشت لئونارد کوهن در
لسآنجلس و در  ۸۲سالگی
خبر دادند .به گزارش تسنیم،
صفح��ه رس��می فیسبوک
لئون��ارد کوهن از مرگ این هنرمند خبر داد و
نوشت :ما با اندوه عمیق خبر میدهیم که شاعر،
ترانهسرا و هنرمند افس��انهای ،لئونارد کوهن،
فوت کرده است .لئونارد کوهن در دهه 1960
میالدی از شهر مونترال کانادا در صحنه هنری
پدیدار شد .او تا قبل از انتشار آلبوم اول خود ،به
عنوان شاعر و نویسنده شناخته شده بود .کوهن
در مراس��م گرمی سال  2010در لس آنجلس
جایزه یک عمر دستاورد هنری را دریافت کرد.
مژده لواسانی:

سالی یک تئاتر مذهبی بازی میکنم

مژده لواس��انی ،مجری و گوینده تلویزیون
گفت :نذر دارم س��الی یک تئاتر مذهبی بازی
کنم .به گزارش تسنیم ،مژده لواسانی که اکنون
اجرای برنامه «روبهراه» را روی آنتن دارد ،گفت:
در ای��ام اربعین هم برنامه دیگری را روی آنتن
دارم که در ارتباط با اربعین است و برنامهریزی
برای برنامههای بعدی که قرار است روی آنتن
ش��بکه  2برود در حال انجام است .او با اشاره
به اینکه تعلق خاطری به شبکه  2سیما دارد،
درباره دیگر فعالیتهایش گفت :سالی یک تئاتر
مذهب��ی نذر دارم که بازی کنم و س��ال آینده
هم کتابی از من در نشر نیستان چاپ میشود
که مجموعه نوشتههایم در تمام این سالهاست
شامل شعر ،دلنوشته و. ...

وطن امروز

رویدادها

هالیوود و روشنفکران آمریکایی در شوک انتخاب ترامپ

دنیرو :دیگر نمیتوانم به ترامپ مشت بزنم

گروه فرهنگ و هن�ر :در روزهای پس از
مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا و
برگزیده ش��دن دونالد ترامپ به عنوان
رئیسجمهور ایاالت متح��ده ،در میان
ش��وخیهای فراوانی که در میان مردم
آمریکا ،کاربران ش��بکههای اجتماعی و
حتی کس��انی که هزاران کیلومتر دور از
آمریکا اظهارنظر میکنن��د وجود دارد،
ن��ام «راب��رت دنیرو» چهره سرش��ناس
هالیوود هم به چش��م میخ��ورد .دنیرو
پی��ش از انتخابات آمری��کا در اظهارنظر
تندی علیه ترام��پ گفت بود« :من دلم
میخواهد با مشت توی صورتش بکوبم.
او به طرز مشهودی احمق است» .دنیرو
در ویدئویی که از خود منتشر کرده بود،
ترامپ را «آش��غال ،س��گ ،خوک و یک
انسان فریبکار» توصیف کرده و گفته او
«آرتیست ابلهی» است که «نمیفهمد
از چه ح��رف میزند .کارش را درس��ت
انج��ام نمیدهد و هیچ چیز برای��ش اهمیت ندارد .او
فک��ر میکند جامعه را به بازی گرفت��ه و مالیاتش را
نمیپردازد» .این هنرپیشه  ۷۳ساله سینما در ادامه آن
ویدئو با عصبانیت میگوید« :چنین آدمی میخواهد
رئیسجمهور شود؟ من فکر نمیکنم .چیزی که برای
من مهم است آینده این کشور است .من نگرانم که اگر
کسی مثل دونالد ترامپ رئیسجمهور شود به بیراهه
برویم .به فکر آینده خودتان باشید .رای بدهید».
■■ دیگر نمیتوانی مشت بزنی!

حاال و با انتخاب ش��دن ترامپ ،دنیرو و بس��یاری
از چهرههای ش��اخص هالیوود که در کارزار موس��وم
ب��ه «ب��رای آین��دهات رای بده» همه ت�لاش خود را
ب��رای انتخاب هیالری صورت دادن��د و مردم را برای
انتخاب کلینتون تشویق کردند ،دستمایه طنز کاربران
شبکههای اجتماعی ش��دهاند .در آمریکا طنزهایی با
این مضمون ساخته شده است .در یکی از سایتهای
آمریکایی تصویری از دنیرو و ترامپ در کنار یکدیگر
قرار گرفته و در توضیح آن نوش��ته شده است« :دیگر
نمیتوانی مشت بزنی» .این طنزها در ایران هم رواج
پیدا کرده اس��ت .یکی از کانالهای طنز ش��بکههای
اجتماعی درباره عدم انتخاب ترامپ و مس��اله دنیرو
به طنز نوش��ته اس��ت :رابرت دنی��رو در پی انتخاب
ترامپ س��اعتی پیش پس از وداع با هوادارانش برای
همیش��ه آمریکا را ترک کرد« .شایعات تاییدنشده از
حض��ور قریبالوقوع دنی��رو در ایران ب��رای بازی در
سریال ش��هرزاد  ۲حکایت دارد» .تمسخر و مضحکه
ق��رار دادن بازیگران هالیوود طی چند روز گذش��ته،
گویا باعث واکنش دنیرو به این موضوعات شده است
و وی درب��اره اظهارنظر س��ابقش درباره ترامپ گفته
است :دیگر نمیتوانم به صورت ترامپ مشت بزنم .او
رئیسجمهور است» .رابرت دنیرو با اعالم ناامیدیاش
از انتخ��اب نام��زد جمهوریخواه��ان در انتخاب��ات
ریاس��تجمهوری آمریکا گفت شاید هم راهی ایتالیا
ش��ود اما به موقعیت جدید ترامپ احترام میگذارد.
رابرت دنیرو که پیش از انتخابات گفته بود میخواهد
بزند توی صورت ترامپ حاال میگوید :فقط میخواهم
ببینم او چه کار میخواهد بکند .دنیرو چهارشنبهشب
در برنامه تلویزیونی جیمی کیمل ش��رکت کرد تا از
احساس��ش درباره انتخاب ریاس��تجمهوری ترامپ
بگوید .او در پاسخ به جیمی کیمل که پرسید :آیا هنوز
میخواهی به صورت ترامپ مشت بزنی؟ ممکن است

گرفت .در این س��الها هم مایکل مور و
اولیور اس��تون چه در سخنانی آتشین
و چ��ه در آثار تولیدی خود س��ردمدار
منتقدان سیاستهای آمریکا بودند .در
انتخابات اخیر س��تارههای آمریکایی در
حمایت از کلینتون وارد کارزار انتخاباتی
شدند ،اما با «نه» بزرگ جامعه آمریکایی
روبه رو شدند .اگر چه برخی چهرههای
ش��اخص اما متفاوت سینمای هالیوود
مانند کلینت ایس��توود ب��ه ترامپ رای
دادند اما مجموعه رسانههای آمریکایی
و هالیوود پشت کلینتون ایستاده بودند.
این موضوع ت��ا جایی بود که از CNN
به مخفف کلینتون نیوز نت وورک تعبیر
میشود.
■■همان دروغگو و دیوانه

برای این کار دس��تگیر شوی ...گفت :دیگر نمیتوانم
ای��ن کار را بکنم چون او حاال رئیسجمهور اس��ت و
من بای��د به جایگاه او احترام بگذارم .فقط میخواهم
ببین��م او چه کار میخواهد بکند و چطور میخواهد
ای��ن کارها را انجام بده��د و در ضمن میبینم که در
بسیاری از ش��هرها مردم زیادی از انتخاب او ناراحت
هستند و اعتراض میکنند» .دنیرو که پیشتر حتی
با جان وویت پدر آنجلینا جولی که از حامیان قدیمی
جمهوریخواهان است نیز درگیری لفظی پیدا کرده
ب��ود و همه آنهایی را ک��ه از ترامپ حمایت میکنند
نادان خوانده بود ،این روزها در کانون تمسخر هواداران
ترامپ قرار گرفته است.

■■ بازیگ�ر هالی�وود :ما اج�ازه دادیم ی�ک دالل
نفرتانگیز رهبر ملت ما شود

حاال و با شکست دموکراتها ،چهرههای سرشناس
هالیوود ،مجموعه رس��انههای آمریکایی ،س��تارهها و
روش��نفکران آمریکای��ی در کارزار انتخاباتی ،2016
یک تح��ول جدی در جامعهشناس��ی ایاالت متحده
به وجود خواهد آمد .بس��یاری از ستارههای هالیوود
ب هس��تند .کتی پری
از انتخاب مردم آمریکا متعج 
یکی از چهرههای هالیوود در روزهای گذش��ته مردم
را به ش��ورش علیه انتخاب ترامپ دعوت کرده است.
لیدی گاگا در میان تجمعکنندگان شرکت کرده است
و بازیگران دیگر از این اتفاق شگفتزدهاند .جود آپاتو
نوشته است :بعد از اوبامای عالی حاال وحشتناک است
که بخواهی ببینی یک چنین خانواده وحش��تناکی
در کاخ س��فید مستقر شوند .ش��بیه فیلم جان واترز
اس��ت .س��ارا س��یلورمن نقل قولی از «آن فرانک» را
آورده است :بهرغم همه چیز ،هنوز فکر میکنم شاید
قلب مردم خوب باشد .جاش��وا مالینا که امیدوار بود
هیالری کلینتون ،نخستین زن رئیسجمهور آمریکا
باشد ،نوش��ت :این نشاندهنده یک نبرد زنستیزانه،
نژادپرستانه و خودشیفته اس��ت .جوردن پله نوشته
است :نمیتوانم باور کنم ترامپ در این کشور به دنیا
آمده باشد .کریس اوانز بازیگر فیلم «کاپیتان آمریکا»
هم نوشت :این(ش��ب انتخاب ترامپ) شبی شرمآور
برای آمریکاست .ما اجازه دادیم تا یک دالل نفرتانگیز
رهبر ملت ما شود .اجازه دادیم یک قلدر ما را هدایت
کند .ویران شدهام« .شر» خواننده مشهور نوشته است:
چطور گذاشتیم او تا اینجا پیش برود؟ او باید در زندان
باش��د و کلیدش را دور بیندازیم .مایکل مور نوش��ته

است :به هر حال این هم تمام میشود .این جایی است
که از آن دوباره شروع میکنیم .آریانا گرانده خواننده
نیز نوشت :این نهایت وحشت است .ویل ودون نوشت:
آمریکا ،ما زیادی با نژادپرس��تی ،زنستیزی و تعصب
احس��اس راحتی میکنیم .عمیقا از ملتمان ناامید
شدم .س��تارههای دیگری مانند لئوناردو دیکاپریو،
ادوارد نورت��ون ،اما اس��تون ،جولیا رابرتز و س��اموئل
جکسون ،مدونا و بس��یاری از چهرههای هالیوود که
در کارزار انتخاباتی برای جلب آرای مردم به س��مت
کلینتون تالش میکردند ،در ش��وک انتخاب ترامپ
فرورفتهاند .ترامپ در یکی از س��خنرانیهای پیش از
انتخابات ب��ا اعالم این نکته که بازیگران دور هیالری
را گرفتهاند اما او رای مردم را دارد ،با کنایه به انتخاب
ستارههای هالیوود آنان را مورد تمسخر قرار داده بود.
■■ نه بزرگ جامعه آمریکایی به هالیوود

در کنار همه ادعاهای آزادمنشانه غربیها ،تاریخ
گواه بر این حقیقت اس��ت که کم نبودند هنرمندان
آمریکایی که به دلیل عدم تمکین به سیاس��تهای
جاری این کشور جزو لیست سیاه قرار گرفتند .برای
نمونه میتوان به جریان «مک کارتیس��م» در دوران
ک کارتی اش��اره کرد که منجر به
س��ناتور جوزف م 
ممنوعیت کاری بس��یاری از س��ینماگران ش��د که
مهمترین آنها دالتون ترامبو بوده که یکی از مهمترین
فیلمنامهنویسان دهه  40میالدی هالیوود بود اما به
همراه  9کارگردان و فیلمنامهنویس دیگر به دلیل عدم
همکاری با کنگره آمریکا به زندان فرستاده شد و بعدها
مجبور شد با نام مستعار به کارش ادامه دهد! حادثهای
که در فیلم «ترامبو» در سال  2015به نمایش درآمد.
از خدمت متقابل سینما به سیاست آمریکا هم در این
سالها با تولید آثاری جهتدار بسیار شنیده و دیدهایم
اما در گذر از هیاهوهای سیاسی و در کنار جانبداریها
باید از تنفر اهالی هنر از سیاستمداران آمریکایی یاد
کرد که از دوران بسیار دور تا هنوز به اشکال مختلف
برمال ش��ده اس��ت .برای نمونه میتوان به تظاهرات
جمعی از بازیگران مطرح هالیوود به سیاس��تهای
بوش اش��اره کرد در یکی از این تجمعات جین فوندا
بازیگر قدیمی س��ینمای هالیوود عن��وان کرد دیگر
سکوت جایز نیس��ت! یا اعتراض مایک فارل و ادوارد
اسنر بازیگران هالیوود درباره لشکرکشی آمریکاییها
در منطقه خاورمیانه و بویژه حمله به سوریه و انتقاد
از س��کوت هالیوود که در دوران ریاست اوباما شکل

در می��ان همه نق��د و نظرها به نظر
واقعیت��ی ک��ه اولی��ور اس��تون پیش از
انتخابات به آن اشاره کرده بود ،قابل تامل
است .اولیور استون کارگردان آمریکایی در مصاحبهای
با تلویزیون س��وییس اعالم کرده ب��ود رایدهندگان
آمریکای��ی در برابر انتخ��اب غیرممکن بین هیالری
کلینت��ون «دروغگو» و دونالد ترام��پ «دیوانه» قرار
گرفتهاند .این کارگردان آمریکایی در گفتوگو با شبکه
تلویزیونی آرتیاس در چند ساعت مانده به نخستین
مناظره تلویزیونی که قرار ب��ود نامزد دموکراتها در
برابر رقیب جمهوریخواه قرار گیرد ،گفته بود« :مردم
هی�لاری کلینتون را دوس��ت ندارند .آنه��ا میدانند
ک��ه او دروغ میگوید و نقش ب��ازی میکند» .وی با
خطرناک خواندن دونالد ترامپ گفت «ما بین چکش
و سندان قرار گرفتهایم» .او درباره سیاست کلینتون
درباره س��وریه هم اش��اره کرده بود ،مردم باید انتظار
داشته باش��ند که کلینتون هم در قبال سوریه و هم
در قبال روسیه بسیار تهاجمیتر از باراک اوباما باشد.
اولیور استون همچنین بویژه با اشاره به رفتار هیالری
کلینتون در حمایت از مداخله در لیبی و عراق گفت
محرکهای ش��بیه به محرکهای م��ارگارت تاچر،
نخستوزیر اسبق انگلیس کلینتون را هدایت میکند.
البته اولیور استون درباره دونالد ترامپ هم گفته بود او
«جذاب» اس��ت و قدرت آن را دارد کارهایی کند اما
فردی دیوانه است.

«حریم پاک» در پیادهروی اربعین

با آغاز پیادهروی بزرگ اربعین حسینی ،پویش
مردمی «حریم پاک» با شعار «مسیر بهشتی اربعین
را پاکیزه نگاه داریم» توسط  ۴۰۰۰داوطلب برگزار
میش��ود .به گزارش فارس ،در آس��تانه فرارسیدن
اربعین حس��ینی و پی��ادهروی میلیونی ش��یعیان
و دوس��تداران حضرت سیدالش��هدا علیهالس�لام،
بی��ش از 4هزار نفر از مش��تاقان خدم��ت به زائران
اباعبداهلل الحسین(ع) با شعار «مسیر بهشتی اربعین
را پاکی��زه نگه داریم» به همت قرارگاه جهادی امام
رضا(ع) عازم نجف و کربال شدند .اعزام افراد داوطلب
ثبتنام شده در طرح از تاریخ  16تا  20آبان ماه است
که این افراد متشکل از نیروهای جهادی و نیروهای
داوطلب و خودج��وش مردمی حریم پ��اک۱۸۰ ،
آش��پز برای پخت غذای نذری در آش��پزخانه حرم
امیرالمؤمنین(ع) و همچنین  ۱۲۰پزشک داوطلب
برای درمان زائران در مسیر نجف به کربال و همچنین
نیروهای پشتیبانی در این مسیر بهشتی خواهند بود.

ک��ورش زارع��ی ب��ا اش��اره به
تئاتر
برنامهه��ای نخس��تین همایش
تئاتر مردمی پیادهروی اربعین ،از اجرای  ۸نمایش
در مس��یر نجف تا کربال در ای��ن ایام خبر داد .به
گ��زارش مهر ،کورش زارعی ،مدیر مرکز هنرهای
نمایشی حوزه هنری با اشاره به فعالیتهای جدید
این مرکز گفت :در نظر داریم نخس��تین همایش
تئاتر مردمی پی��ادهروی اربعین را در این ایام در
موکبه��ا و عمودهای مختلفی که ما از پیش در
مسیر نجف تا کربال تعیین کردهایم ،برگزار کنیم.
وی اف��زود :همکاران م��ن نزدیک به  4ماه تالش
کردند گروههای مختلف نمایشی را از سراسر ایران
جمعآوری کنند و بر همین اس��اس قرار است ۸
گروه نمایش��ی به زبانهای عربی و فارس��ی بین
نجف تا کربال به اجرای نمایش بپردازند .نمایش
«واگویههای علی گندآبی» از همدان 3 ،نمایش از
کرمانشاه ،یک نمایش از پردیس دانشگاه تهران و

 3نمایش از اهواز قرار است در این ایام اجرا شوند.
زارعی افزود :اجرای چنین همایشی باعث میشود
تجرب��های در عرصه نمایشهای آیینی و مذهبی
به دس��ت آوریم و بتوانیم س��ال آینده به صورت
دقیقت��ر و مدبرانهتر به اجرای چنین برنامههایی
بپردازیم .البته در نظ��ر داریم با هنرمندان تئاتر
ع��راق ه��م ارتباط برق��رار کنیم تا ب��ه تولیدات
مشترکی با آنها برسیم .این را هم باید بگویم که
برخی هنرمندان تئاتر عراقی فکر میکنند چنین
کارهایی شعاروار است اما ما با برنامههایی که داریم
میخواهیم آنها را به این امر تشویق کنیم ،زیرا به
هرحال در پیادهروی اربعین حدود  ۲۰میلیون نفر
شرکت میکنند که میتوان از این ظرفیت بزرگ
در جهت اهداف خود اس��تفاده کرد .وی در پایان
خاطرنشان کرد :من هم در ایام پیادهروی اربعین
در چن��د موکب و عمودی که از پیش مش��خص
کردیم ،مقتلخوانی خواهم کرد.

کارگردان

ساخت «پل سفید» توسط قوی تن

«پل سفید» جدیدترین ساخته علی قویتن در
منطقه سرخس جلوی دوربین رفت و ظرف  20روز
آینده تدوین آن آغاز میشود .به گزارش فارس ،علی
قویتن کارگردان و تهیهکننده درباره روند تولید فیلم
سینمایی «پل سفید» گفت :مدت  40روز است که
در مناطق مختلف خراسان مشغول بازبینی لوکیشن
و انتخاب بازیگر نقش اصلی فیلم هستم تا باالخره بعد
از اینک��ه در مناطق مختلف بی��ش از  150کودک و
نوجوان را دیدم و با برخی از آنها تمرین کردیم ،بازیگر
نقش اصلی فیلم بهاره نوروزی که نقش یک کودک
حدود  8س��ال را بازی میکن��د ،انتخاب کردیم .وی
ادام��ه داد :از  13آبان ماه فیلمبرداری را آغاز کردیم
و اکنون مش��غول فیلمبرداری صحنههای مربوط به
بیابان در منطقه سرخس هستیم .ظرف  20روز آینده
تدوین فیلم توسط مهدی حسینیوند-که سالهاست
با هم همکاری داریم -آغاز میشود که امیدواریم فیلم
را برای نمایش در جشنواره فیلم فجر آماده کنیم.

فشار برای دیدهنشدن «یتیمخانه ایران» خیانت به مردم است

سیدمحمد حسینی ،وزیر اسبق
سینما
ارش��اد اس�لامی ضمن بازدید از
غرفه خبرگزاری تس��نیم در نمایشگاه مطبوعات
با اشاره به فش��ارهایی که برای دیده نشدن فیلم
«یتیمخانه ایران» وارد ش��ده اس��ت ،گفت :فیلم
یتیمخانه ایران یک فیلم ارزشمندی است که یک
واقعه مهم تاریخی را که در گذشته به آن پرداخته
نشده بود یا کمتر پرداخته شده بود و نه حتی مردم

بلکه بسیاری از خواص جامعه هم از آن بیاطالع
بودند به نمایش گذاشته است .به گزارش تسنیم،
حس��ینی افزود :داستان این فیلم از این جهت که
ب��ه مردم آگاهی میدهد بیگانگان با ما چه تعامل
و برخوردی داش��تند ،بس��یار حائز اهمیت است.
بعضیها که س��ادهاندیش یا بهتعبیر مقام معظم
رهبری سهلاندیش هستند یا حتی بعضاً وانمود
میکنند قصد داش��ته و دارند به مردم اینگونه القا

کنن��د که گویی ما مقصر بودی��م و رفتار تندی با
غرب داشتهایم و باید رفتارمان را اصالح کنیم ،این
فیلم ادعای این گروه را ابطال میکند .فشار برای
کمتر دیده شدن یتیمخانه ایران ،نوعی خیانت به
مردم اس��ت .وزیر اسبق ارشاد در ادامه گفت :این
وظیفه وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی است که
سرمایهگذاری کنند برای ساختن فیلمی همچون
یتیمخانه اما حاال که آنها س��فارش چنین فیلمی

دبیر سیوپنجمین جشنواره تئاتر فجر:

تاپایانآذرهمهآثارمعرفیمیشوند

دبیر سیوپنجمین جشنواره تئاتر فجر درباره
آخرین تحوالت و خبره��ای این رویداد هنری
بینالمللی توضیح داد .به گزارش مهر ،س��عید
اسدی دبیر سیوپنجمین جشنواره بینالمللی
تئات��ر فجر گفت :ارزیاب��ی و انتخاب آثار بخش
جدید جشنواره تئاتر فجر یعنی «بخش اجراهای
محیطی ،تعاملی و دیگر گونههای اجرایی تئاتر
بیرونی» آغاز شده و انش��اءاهلل در هفته آینده
ش��اهد معرفی بخش��ی از آثار منتخب در این
بخش خواهیم بود .وی تصریح کرد :از یکشنبه
 23آب��ان ماه نمایش��نامهخوانی آث��ار برگزیده
مسابقه نمایشنامهنویسی اتفاق میافتد .از هفته
آینده ،هر هفت��ه رویدادهای مختلفی را برگزار
میکنیم و با یک خیزش به س��مت بخشهای
نهای��ی حرکت میکنیم .برگ��زاری کارگاههای
آموزشی و همایش پژوهشی از دیگر فعالیتهای
پیشروی ماس��ت .اس��دی اضافه کرد :بخش
عمدهایاز فعالیتهای دبیرخانه نیز بررس��ی و
ارزیابی آثار نس��ل نو و ...است که امیدوارم طبق
برنامه و تقویم مشخصی که داریم ،پیش برویم
و ت��ا پای��ان آذرماه بتوانیم همه آث��ار حاضر در
جشنواره را به مخاطبان معرفی کنیم.

«دوازده روز» روی پرده سینماها

اک��ران فیل��م س��ینمایی «دوازده روز» به
کارگردانی مصطفی قربانپور از سوم آذرماه در
سینماهای سراسر کش��ور آغاز میشود .اولین
ساخته س��ینمایی قربانپور داستان پسر 10
س��الهاي است كه به س��رطان مبتالست و در
بيمارستان فوقتخصصي محك بستري است.
او ميداند فرصت محدودي براي تجربه زندگي
دارد بنابراین ارتباط نزديك و بس��يار صميمي
با يكي از مددكاران بيمارستان برقرار ميكند.
قربانپ��ور درب��اره فیل��م «دوازده روز» گفت:
اي��ن فيلم اقتباس��ی از رمان «اس��کار و بانوی
گلیپوش» اثر اریک امانوئل اشمیت است .این
فیلم از  7س��ال پیش تاکنون فرصت و امکان
توسومین جشنواره
اکران نداش��ته و در بیس 
بینالمللی فیلم کودک و نوجوان س��ال جایزه
ویژه هیات داوران ،پروانه زرین و دیپلم افتخار را
در بخش فیلم بلند بهخود اختصاص داد.

استقبال از «نفس»

■■یک واکنش متفاوت درباره انتخابات آمریکا

سامی یوسف ،خواننده جهانی در یادداشتی نسبت
ب��ه انتخابات اخیر ریاس��تجمهوری آمریکا واکنش
نشان داد .در یادداش��ت وی آمده است« :مسلمانان
و غیرمس��لمانان زی��ادی عمیقاً تح��ت تاثیر نتیجه
انتخابات آمریکا هس��تند .من مایل��م که به خودم و
به دوس��تان عزیزم یادآوری کنم که خداوند ،قدرت
مطل��ق و بزرگت��ر از هرکس��ی یا ه��ر قدرتی روی
زمین اس��ت .اوست که قدرت میبخشد و اوست که
قدرت میگیرد .هم ه قدرتها و بخش��شها متعلق
به اوس��ت .ما باید ایمانمان به او را حفظ کنیم و در
این امتحانهای سخت به او نزدیکتر شویم و بدانیم
که همیشه بدون هیچ ش��کی ،او داناست و همیشه
او فرمان میدهد .چه بسیار شود که اتفاقی برایتان
بیفتد و شما آن را دوست نداشته باشید اما به نفع شما
باشد و چه بسیار باشد که اتفاقی برایتان بیفتد و آن
را دوست داشته باشید اما به ضرر شما باشد .خداوند
میداند و شما نمیدانید( .آی ه دویستوشانزده سوره
بقره) سامی یوسف.

اجرای  ۸نمایش در مسیر نجف تا کربال در اربعین

اربعین
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را ندادند یا به ذهنش��ان نرس��یده ،یک هنرمند
متعهدی مثل آقای ابوالقاس��م طالب��ی این کار را
شروع کرده و بعضی افراد هم از آن حمایت کردند،
خب! با این وضعیت نباید نسبت به آن فشار وجود
داش��ته باشد تا دیده نشود و مانع و محدودیت در
راه نمایش این اثر ایجاد کنند .بهنظر من این فیلم،
ه��م در ایران و هم در خارج از ایران ظرفیت دیده
شدن را دارد.

فیلم سینمایی «نفس» ساخته نرگس آبیار
ب��ا اقبال خوب مخاطبان در س��ینماهای آزادی
و ک��ورش مواجه ش��د .به گزارش ف��ارس ،فیلم
سینمایی «نفس» ساخته نرگس آبیار در شرایطی
دومین ش��ب نمایش خود را سپری میکند که
در س��ینما آزادی و کورش به سانس فوقالعاده
دست یافت« .نفس» در سینما کورش در سانس
40دقیق��ه بامداد به صورت فوقالعاده به نمایش
درآمد .در این فیلم که روایتی از زندگی خانوادهای
یزدی در دهه  60است بازیگران سرشناسی چون
جمشید هاشمپور ،شبنم مقدمی ،پانتهآ پناهیها
و گالره عباسی به ایفای نقش میپردازند.
مدیر تئاتر شهر:

اجراها باید مردمی شود

مدیر تئاتر ش��هر گفت :آقای صالحیامیری و
همکارانشان در وزارتخانه حتما برنامهریزی برای
 ۲۴۰۰نفر ،خروجی تئات��ر میکنند .به گزارش
تسنیم ،پیمان شریعتی مدیر مجموعه تئاتر شهر
گفت :اجراهای تئاتر شهر باید مردمی شود به این
معنی که بر پایه روایت و قصه باشد ،چرا که اکنون
نمایشه��ای موفقی چون «تپانچهخانم و آخرین
انار دنیا» در تئاتر ش��هر در حال اجرا هستند که
براساس ادبیات و قصه هستند و ما بخشی از اجراها
را هم در اختیار تئاتر تجربی خواهیم گذاشت.

«داعش» در ماهنامه «خطخطی»

ش��صتو پنجمی��ن ش��ماره ماهنام��ه طنز
«خطخطی» ویژهنامه بیس��تودومین نمایشگاه
مطبوع��ات و خبرگزاریه��ا با ط��رح روی جلد
«داع��ش» عرضه میش��ود .به گ��زارش فارس،
مسؤول غرفه «خط خطی» در نمایشگاه مطبوعات
درباره انتشار این نشریه کاریکاتور گفت :این نشریه
هماکنون  6ساله شده؛ انتشار آن سراسری است
و به موضوعات روز سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و
هنری میپردازد .وی افزود :تعداد مشترکان این
ماهنامه در سراسر کشور به سقف  4هزار رسیده
است .ضمن اینکه نشریه الکترونیکی هم در چند
سایت معتبر توزیع میشود.

