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تلویزیون
حاجیعبداللهی :دیگر عالقهای
به اجرا ندارم

بازیگر سریال «پایتخت» گفت :از همان ابتدا
که پا به عالم هنر گذاش��تم دغدغ ه بازیگری
داش��تم و االن ک��ه روی بازیگ��ری متمرکز
ش��دهام ،دیگر دوس��ت ندارم اجرا کنم.هومن
حاج��ی عبداللهی بازیگر س��ریال «پایتخت»
در گفتوگ��و ب��ا ف��ارس ،با اش��اره به حضور
خود در حیطه اجرا و صداپیش��گی که مدتها
در تلویزیون به آن مش��غول بوده است ،گفت:
مدتی است که پیشنهادهای زیادی برای اجرا
دارم ،اما تصمیم گرفتم تا اجرا نکنم .از همان
ابتدا که پا به عالم هنر گذاشتم دغدغ ه بازیگری
داشتم و االن که روی بازیگری متمرکز شدم
دیگر دوست ندارم اجرا کنم.وی ادامه داد :این
موضوع درباره صداپیشگی هم وجود دارد و با
اینکه بعد از صداپیش��گی عروسک پنگول در
برنامه «رنگین کمان» پیشنهادهای بسیاری
در این زمینه داش��تم ،اما هیچک��دام را قبول
نکردم .این بازیگر در ادامه با اش��اره به س��ایر
فعالیتهای خود در زمینههای مختلف هنری
گفت :اواخر س��ال گذش��ته در نمایشی به نام
«تناسخ س��ه تا  ۳۵تومن» بازی کردم که در
جشنواره تئاتر فجر نیز اجرا داشت و در بخش
مسابقه جایزه گرفتم.این بازیگر با بیان اینکه
شخصیت «رحمت» در س��ریال «پایتخت»
جزیی از وجودم ش��ده است ،بیان داشت :همه
بچههای پایتخت با نقش��ی که بازی میکنند
عجی��ن ش��ده و دیگر بعد از  ۶س��ال همه ما
مثل یک خانواده ش��دیم .این سریال از جمله
کارهایی است که مردم همیشه آن را دوست
دارند و اینکه خواسته آنها را برآورده کنیم ،یک
وظیفه است که بر دوش ما بوده است.

انیمیشن
انیمیشنهای ایرانی
مسافر صوفیه شدند

نهمین جشنواره بینالمللی فیلمهای انیمیشن
«صوفیه» در کشور بلغارستان امسال میزبان
 ۷پویانمای��ی ایران��ی در بخشهای گونگون
خواه��د بود.به گ��زارش ایس��نا ،نهمین دوره
جشنواره فیلمهای انیمیشن «صوفیه» موسوم
به کوکر طالیی ،از  ۱۷تا  ۲۲اردیبهش��تماه
 ۹۸در کشور بلغارس��تان برگزار میشود و در
بخ��ش انیمش��نهای  ۱۰ت��ا  ۴۵دقیقه این
رویداد س��ینمایی «سیم ششم» ساخته بهرام
عظیمی و «یکی بود یکی نبود» به کارگردانی
مهین جواهریان ه��ر دو از محصوالت مرکز
گسترش سینمای مستند و تجربی به نمایش
درمیآیند«.س��یم شش��م» درب��ارهی زندگی
درویشخان نوازنده ایرانی اس��ت که  ۹۰سال
پیش طی حادثهای درگذش��ت .از او به عنوان
اولین کشته تصادفات رانندگی ایران یاد میشود
و در انیمیشن موزیکال «یکی بود ،یکی نبود»
هم مادری برای کودکش قصه میگوید و در
قالب ترانههای فولکلور ،راه و رس��م زندگی را
به او میآموزد.اما در بخش انیمیشنهای یک
دقیقهای «مسیر سخت» به کارگردانی بهنام
اسداللهی ،در بخش انیمیشنهای  ۱۰دقیقهای
«باالتر از سیاهی» به کارگردانی سعید سوداگر
و «در باد میوزد» از هژیر اس��دی و در بخش
انیمیش��نهای ک��ودکان نیز «گرگ��م و گله
میبرم» از امیرهوش��نگ معین و «مادر» به
کارگردانی نسیم عینی به عنوان نماینده ایران
به نمایش گذاشته میشوند.

جشنواره
پوشش جشنواره جهانی فیلم فجر
در شبکه چهار

شبکه چهار سیما هرش��ب به صورت زنده از
پردیس سینمایی «چارسو» ،جشنواره جهانی
فیل��م فج��ر را پوش��ش میدهد.ب��ه فارس،
سیوهفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر
از تاریخ  ۲۹فروردین تا  ۶اردیبهشت به دبیری
رضا میرکریمی ،در تهران برگزار میش��ود که
ش��بکه چهار س��یما نیز با برپایی استودیو در
پردیس سینمایی «چارسو» ،جشنواره جهانی
فیلم فجر را هر ش��ب با اجرای رامین حیدری
فاروقی پوش��ش میدهد.در ای��ن ویژه برنامه
که تهیهکنندگ��ی آن را محمد حمیدی مقدم
برعهده دارد ،هر ش��ب با یک��ی از مهمانان و
برنامه سازان مطرح حاضر در جشنواره گفتوگو
میش��ود و گزارشهایی از رویدادهای هر روز
جش��نواره پخش خواهد شد که مخاطبان در
جریان اتفاقات روزانه این رویداد فرهنگی قرار
میگیرند.این ویژه برنامه هشت قسمتی برای
س��ی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر از
پنجشنبه  ۲۹فروردین هر شب ساعت ۲۲:۳۰
از شبکه چهار سیما پخش میشود.

اخبار

اعزام  ۴۵۰زائر اولی به عتبات با اجرای طرح «زائران حرم حسینی»

مدیرکل امور اجتماعی و مؤسسات خیریه
س��ازمان اوق��اف و امور خیری��ه از اجرای
ششمین دوره طرح «زائران حرم حسینی»
از  ۲۹فروردین س��ال جاری خب��ر داد.به
گزارش فارس؛ رضا معممی مقدم مدیرکل
امور اجتماعی و مؤسسات خیریه سازمان
اوق��اف و امور خیریه از اجرای شش��مین
دوره ط��رح «زائ��ران حرم حس��ینی» در

 ۲۹فروردین س��ال جاری خبر داد و گفت:
در راس��تای اجرای امینانه نی��ات واقفین
خیراندیش ،شش��مین دوره طرح «زائران
حرم حس��ینی» از مح��ل عواید موقوفات
برگزار میش��ود.وی ادامه داد :شناس��ایی
ٌ
موقوف علیهم (بهرهمندان)
افراد نیازمند و
مطابق نیات واقفین ،ایجاد وحدت رویه در
سراسر کشور ،شفافسازی و اطالعرسانی

درخص��وص مص��رف عوای��د موقوفات،
زمینهس��ازی ،ترغیب و ج��ذب خیرین در
امر ایجاد وقف جدید در موضوعات؛ اعزام
زائ��ر به عتب��ات عالیات و خدمترس��انی
ب��ه افرادی که تاکنون ب��ه عتبات عالیات
مش��رف نش��ده ان��د و ..از دیگ��ر اهداف
این طرح اس��ت که ط��ی آن  ۴۵۰نفر از
زائرین بار اولی حضرت امیرالمؤمنین(ع) و

اباعبداهلل الحس��ین (ع) به مدت  ۹روز به
عتبات عالیات اعزام خواهند ش��د.معممی
مق��دم اظهار کرد :مطابق اطالعات و آمار
اخذ ش��ده از سامانه جامع بانک اطالعات
ومدیریت موقوفات و اماکن متبرکه ،بیش
از  ۵۵۰موقوفه دارای درآمد و  ۱۱۴۵نیت
واق��ف مرتبط با موض��وع اع��زام زائر به
عتبات عالیات وجود دارد که عواید آن در

پیکر آخرین بازمانده خیمهشببازی
قاجاری تشییع شد

قالب طرح «زائران حرم حس��ینی» صرف
حمایت از افرادی میش��ود که تاکنون به
عتبات عالیات مشرف نشدهاند.

رئیس نمایشگاه بینالملی کتاب تهران خبر داد

حضور  ۳۲۰۰ناشر با  ۴۴۰هزار عنوان کتاب در نمایشگاه امسال
گروه فرهنگی  :رئیس نمایش��گاه بینالملی
کت��اب ته��ران گفت :امس��ال  ۲۴۰۰ناش��ر
داخلی با  ٣٠٠هزار عنوان كتاب  ٨٠٠ناش��ر
خارجی با  ١٤٠هزار عنوان كتاب در نمایشگاه
حضور دارند.نشس��ت خبری تش��ریح نحوه
برگزاری س��ی و دومین نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران صبح  ۲۸فروردین ماه با حضور
محسن جوادی؛ معاون امور فرهنگی و رئیس
نمایش��گاه کتاب تهران ،قادر آشنا قائم مقام
نمایشگاه و سایر مدیران برگزار شد.

رهبر معظم انقالب در نمایشگاه کتاب تهران
هستیم.

افزایش  50درصدی بن کتاب دانشجویان

و طالب

جوادی :برای کاهش تصدیگری تالش

کردیم

جوادی در ابتدای این نشس��ت خبری اظهار
داش��ت :کتاب در تاریخ ایران ظه��ور و بروز
پررنگ داشته اس��ت و کار نمایشگاه کتاب و
استمرار آن شکوه تاریخی است.وی ادامه داد:
غرض اصلی نمایش��گاه کتاب این است که
کتاب و کتابخوانی را تقویت کنیم ،همچنین
نمایش��گاه فرصتی اس��ت برای خرید کتب
جدی��د و تأمین منابع کتابخانهها که از طریق
مشارکت صورت گرفت اما هدف دیگر تقویت
اقتصاد نشر اس��ت.جوادی با اشاره به حضور
ناش��ران داخلی و خارجی در نمایشگاه امسال
گفت :در این دوره  ۲۴۰۰ناش��ر داخلی با ٣٠٠
هزار عنوان کتاب در نمایش��گاه حضور دارند،
همچنین در بخش خارجی از میان  ٨٠٠ناشر
خارجی  ۱۴۰هزار عنوان کتاب در معرض دید
قرار میگیرد ،البته تآکید ما ارائه آثار جدید است
از این رو یارانه به کتابهای التین و عربی به
کتابهایی تخصیص مییابد که مربوط به سه
س��ال اخیر است.جوادی به اضافه شدن یاران ه
کتاب اش��اره کرد و ادامه داد :تقویت صنعت
نش��ر ،دیپلماس��ی فرهنگی با حضور کشور
چین به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه ،مجموع
رویکردهای امسال ماست .امسال تالش شد
تصدیگری کمتری انجام دهیم و این مسئله
را به ناشران واگذار کنیم.

آشنا :هزینه نمایشگاه کتاب از  ۱۷به ۱۵

میلیارد کاهش یافت

در ادامه قادر آش��نا قائممقام نمایشگاه کتاب

ب��ه صرفهجویی در هرینهها اش��اره کرد و با
تأکی��د به اینکه ای��ن صرفهجویی به اجرای
برنامهها لطمه نخواهد زد گفت :سال گذشته
 ١٧میلیارد تومان برای نمایشگاه هزینه شد
اما با تصویب شورای سیاستگذاری امسال
 ۱۵میلیارد مصوب ش��د.وی ب��ا بیان اینکه
شفافیت در دستور کار است و تمام هزینهها
در کمیسیون معامالت مصوب شده و شفاف
اس��ت ،گفت :تم��ام هزینهها بر اس��اس مر
قانون صورت گرفته ش��فاف اعالم میشود.
وی در بخ��ش دیگ��ر ب��ه افزای��ش فضای
مس��قف نمایشگاه اشاره کرد و گفت :تالش
کردیم اکثر بخشها در فضای مس��قف برپا
ش��ود اما تنها بخش دانش��گاهی در فضای
مس��قف نخواهد بود .قائم مقام نمایش��گاه
کتاب ب��ه ویژهبرنامههای نمایش��گاه کتاب
اش��اره کرد و افزود :توجه به محور مقاومت،
هجمه به سپاه و سیل مناطق مختلف ایران
و حماس��ه کمکه��ای مردم��ی ،در بخش
فرهنگی نمایش��گاه حتما در نشس��تهای
گفتوگومح��ور م��ورد نقد و بررس��ی قرار

خواه��د گرفت.قائم مقام نمایش��گاه کتاب
گفت :ما امس��ال دو اولویت داشتیم .اولویت
اول این بود که تا جایی که فضای مس��قف
اجازه میداد بخشهای مختلف را زیر سقف
ببریم .چون فصل بارندگی اس��ت و ممکن
اس��ت باد و طوفان به کتابها آس��یب بزند.
به این ترتیب تنها بخشی که بیرون میماند
بخش ناش��ران دانش��گاهی اس��ت که البته
جای بسیار آبرومندی دارد.وی با بیان اینکه
بخش ناشران خارجی ،بین المللی ،کودک و
نوجوان و آموزشی حضوری آبرومندانه دارند
تصریح کرد :ایمن سازی و مسائل ایمنی هم
از اولویتهای جدیمان بود که توانس��تیم با
همکاری نهادهای دس��ت اندرکار آن را جلو
ببریم .اولویت دوم ما مباحث رفاهی بود که
به دوس��تانمان در نمایشگاه تاکید کردم اگر
سال گذشته سهم امکانات رفاهی  ۱۰درصد
ب��وده ،در نمایش��گاه امس��ال آن را به ۱۰۰
درصد برسانید .همچنان با شهرداری تهران
هماهنگ شده تا از میادین بزرگ شهر انتقال
آسان مردم به سمت مصلی صورت بگیرد و

درخشنده:از نظر من تختی فیلم بسیار خوبی است

عدالتیدرچرخهاکرانسینمانمیبینم

کارگردان فیلم زیر سقف دودی گفت :از نظر من
وضعیت اکران در س��ینما باید ریش��ه یابی شود.
م��ن نمیدانم چه زمانی عدال��ت به چرخه اکران
آمده و مشکالت حل میشود .نه تنها تختی بلکه
همه فیلمها ساخته کارگردانان خوب همین کشور
است و با به همه فرصت پخش یکسان داده شود.
پوران درخش��نده نویس��نده و کارگردان سینما در
گفتگو با میزان درباره ساخت فیلم "هیس پسرها
گری��ه نمیکنند" گف��ت :امیدوارم قفل س��اخت
فیلمم باز ش��ود .در حال حاضر مشغول مکاتبه و

س��المندان و افرادی که کهولت سنی دارند
در نمایش��گاه رفاه و آسایش بیشتری داشته
باشند .به هر حال فعالیتهای بخش اجرایی
این دوره از نمایش��گاه گرچه با تأخیر شروع
ش��ده اند اما خوب به سروس��امان رسیدهاند.
آش��نا گفت ٣٠ :کش��ور در این دوره مهمان
نمایشگاه هس��تند و چین طبق اعالم قبلی
مهمان ویژه این دوره است.
دهقانکار :حضور استارتآپهای فرهنگی


در نمایشگاه کتاب

ایوب دهقانکار سخنگوی نمایشگاه کتاب در
این نشست گفت :از حضور استارتآپهای
فرهنگی در نمایش��گاه کتاب امسال خبر داد
و گفت :امس��ال بین  ۵۰تا  ۱۰۰اس��تارتآپ
فرهنگی در نمایش��گاه حض��ور پیدا خواهند
کرد تا فناوری را به کمک صنعت نشر آوریم
چرا که کمک به فرهنگ کتاب و کتابخوانی
است.دهقانکار درباره بیانیه گام دوم و وظیفه
وزارت ارش��اد برای جریانس��ازی فرهنگی
در ای��ن زمینه عنوان ک��رد :در حال رایزنی و
برنامهریزی برای ایجاد زمینه تحقق منویات

رئیس نظارت بر س��ی و دومین نمایش��گاه
بینالمللی کت��اب تهران ،با اش��اره به اینکه
امس��ال بن کتابهای دانشجویان و طالب
 ۵۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته
اس��ت ،افزود :اساتید دانشگاه  ۴برابر بیشتر از
س��ال قبل از بن کتاب نمایشگاه بین المللی
کتاب تهران استقبال کردند .نهادهای دولتی و
غیردولتی هم برای دریافت بن کتابشان اقدام
کنند .این بنها با مش��ارکت وزارت فرهنگ
و ارش��اد اس�لامی و با همکاری بانک عامل
صادر میش��ود .برای اولین بار استارتاپهای
فرهنگی در نمایش��گاه کت��اب تهران حاضر
میشوند .تا کنون  ۵۰تا  ۱۰۰استارتاپ برای
حضور در نمایش��گاه ثبت ن��ام کردند و ثبت
نام حداقل  ۵۰اس��تارتاپ قطعی شده است.
دهقانکار درباره برنامههای نمایشگاه مبتنی بر
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی گفت :در حال
رایزنی و برنامه ریزی با دانشگاهها و نهادهای
فرهنگی در این زمینه هستیم تا زمینه تحقق
منویات مقام معظم رهبری را فراهم کنیم.
رونمایی از پوستر نمایشگاه کتاب


بر اس��اس این گزارش ،پوستر سی و دومین
نمایش��گاه بینالمللی کتاب تهران با حضور
محس��ن ج��وادی؛ رئی��س س��ی و دومین
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،قادر آشنا؛
قائم مقام نمایشگاه کتاب و ایوب دهقانکار؛
مش��اور اجرای��ی معاونت ام��ور فرهنگی در
مراسم نشس��ت خبری این رویداد فرهنگی
رونمایی شد .حمید رضا بیدقی طراح پوستر
این دوره از نمایش��گاه کتاب تهران اس��ت.
طراحی این پوس��تر با توجه ب��ه طرح های
ایرانی -اسالمی و شعار این دوره از نمایشگاه
کتاب تهران انجام ش��ده اس��ت .به گزارش
فارس،سیودومین نمایشگاه بینالمللی کتاب
ته��ران  ۴تا  ۱۴اردیبهش��ت  ۹۸در مصالی
امام خمینی (ره) برپا میشود.

زندگینامه داستانی شهید «مرتضی زرهرن» چاپ شد

زندگینامه داس��تانی ش��هید مرتضی زرهرن در قالب
کتاب��ی با عنوان «حاجت روا» چاپ ش��د .به گزارش
میزان ،زندگینامه داستانی شهید مدافع حرم سرهنگ
دوم مرتض��ی زرهرن با عنوان «حاجت روا» منتش��ر
ش��د.این کتاب روایتی داس��تانی از خاطرات خانواده
و همرزمان ش��هید زرهرن اس��ت که ب��ه قلم زینب
گودین��ی در قالب مجموعه خاطرات ش��هدای مدافع
حرم ارتش جمهوری اس�لامی ایران انتشارات سوره
س��بز ،به چاپ رس��یده اس��ت.کتاب از چند س��اعت
قب��ل از ش��هادت مرتضی زرهرن و لحظ��ه مقابله با

تکفیریهای داعش��ی آغاز میش��ود و با بازگشت و
تداعی خاطرات دوران کودکی و همس��ر شهید ادامه
مییابد.ش��هید مرتض��ی زرهرن در تاریخ بیس��ت و
چهارم خرداد  ۱۳۵۸در شهرس��تان ش��یروان به دنیا
آم��د .وی تحصیالت ابتدای��ی و راهنمایی خود را در
روستای حسین آباد و دوره دبیرستان را در شهرستان
ش��یروان گذارند و بعد از اخذ دپیلم در س��ال ۱۳۷۸
در دانش��گاه افس��ری امام علی (ع) پذیرفته ش��د و
ب��ه خدمت ارتش جمهوری اس�لامی درآمد.ش��هید
زرهرن در اس��فند  ۱۳۹۴داوطلبانه برای دفاع از حرم
حض��رت زینب (س) ودف��اع از مظلومیت و جنگ با
کفار تکفیری داعش��ی به سوریه اعزام شد و در نیمه
شب  ۲۱فروردین سال  ۱۳۹۵در منطقه جنوب حلب
در حین درگیری مس��تقیم با دش��من تکفیری بر اثر
اصابت تیر مستقیم دشمن به درجه رفیع شهادت نائل
شد .مزار شهید مرتضی زرهرن در شهرستان شیروان
استان خراسان شمالی واقع شده است.

«عقب گرد» ،مستندی که یک سوپراستار گمنام را به تصویر میکشد

کارگردان مس��تند «عقب گرد» درباره این
مس��تند که ب��ه زندگی یک تکاور ارتش��ی
پرداخته است ،گفت :شهداء سوپراستارهای
گمنام هس��تند و ما باید به عقب برگردیم و
کسانی مانند شهید ابراهیم خانی را که افراد
موثری در جامعه ما بودند را بهتر بشناسیم.
مجید فرجی کارگردان مس��تند “عقب گرد”
که درباره زندگی ش��هید تکاور ابراهیم خانی
اس��ت ،در گفتوگویی با ایسنا با بیان اینکه
“شهداء سوپر استارهای گمنام هستند” گفت:
مستند “عقب گرد” به این موضوع میپردازد
که ما باید به عقب برگردیم و کس��انی مانند
ش��هید ابراهیم خانی را که اف��راد موثری در
جامعه ما بودند را بهتر بشناس��یم و بفهمیم.
او ادامه داد :دو ماه پروسه پیشتولید این فیلم
طول کش��ید و فیلمبرداری آن نیز در  ۲۰روز
انجام شد .این اثر جلوههای ویژه بزرگی هم
دارد و زم��ان حال و گذش��ته را ادغام کردیم
یعنی اتومبیل مدرن اس��ت ول��ی در فضای
قدیم قرار گرفته است و حرفهایی که بیان

«گواهى امضاء» با امیر آقایی
کلید خورد

امی��ر آقایی به عن��وان بازیگ��ر اصلی فیلم
س��ینمایی «گواهی امضاء» ب��ه کارگردانی
شهرام اسدزاده مقابل دوربین رفت.به گزارش
فارس ،در فیلم س��ینمایى «گواهى امضاء»
ک��ه از  ۲۵فروردی��ن ماه به نویس��ندگى و
کارگردانى شهرام اسدزاده کلید زده شد ،امیر
آقایى با گریم و شخصیتپردازی متفاوت در
نقش فریبرز مقابل دوربی��ن رفت«.گواهى
امض��اء» روایت متقاطع و پیچیدهاى اس��ت
از یک ش��بانهروز از زندگى فریبرز و محبوبه
که تصادف دختر بچه  ۵سالهش��ان (تینا) با
اتومبیل گروه فاس��دان ،آنها را س��ر راه زوج
دیگری به نامهای اشکان و ندا قرار مىدهد.
در میان این هیاه��و و درگیریها ،هر کس
به فکر نجات زندگى خود از یک چندضلعى
تعقیب و گریز است تا گواهى براى تار و پود
افکار خود به دست آورد.
«عروسی الکچری» جدیدترین اثر
نویسنده کتاب شهید حججی

در قالب کتابی با عنوان «حاجت روا»؛

گفتگو در قبال اثر هستم منتها این مدت تا حدی
مش��کالت زیاد است که راه ساخت این فیلم هم
طوالنیتر ش��ده اس��ت.وی در همین راستا ادامه
داد :من س��الها برای ساخت هیس پسرها گریه
نمیکنند ت�لاش کرده ام .مهمترین مس��اله بار
سنگینی است که بر دوش من است .آدمها قصه
هایش��ان را برای من تعری��ف میکنند و من بار
مسئولیتی نس��بت به آنان دارم که به سختی آن
را حمل میکنم.کارگردان فیلم زیر س��قف دودی
با اش��اره به عدم موفقیت تختی در گیش��ه تاکید
کرد :مش��کل چرخه اک��ران یکی دو تا نیس��ت.
چرخه اکران هم��واره دارای مش��کالت فراوانی
بوده است .فیلم تختی فیلم خوبی است و من آن
را دوست داشتم .مخاطب فیلم را دوست داشته و
ب��ا آن ارتباط برقرار میکند ،اما اینکه چرا در این
زمان اکران شده و سانسها و سینماهایش به این
شکل است مشخص نیست.

میشود ،رخ میدهد و به همین دلیل ساخت
جلوههای ویژهاش زمان خواهد برد و احتما ًال
ت��ا مردادماه پروس��ه تولید این اث��ر به پایان
میرسد.این کارگردان درباره منابع اطالعاتی
که برای س��اخت این مستند استفاده کرده و
همچنین محتوای آن توضیح داد :این مستند
داستانی ،روایت جوانی است که اسم پدرش
موسی است و به دنبال آن است که گزارش
س��انحه را از ابراهیم خان��ی بگیرد تا پدرش
بتوان��د درصد جانبازی اش را بگیرد و در این
راه برای این جوان اتفاقاتی رخ میدهد.
در واقع در این اثر ،تصویری از ابراهیم
خانی نداریم و تنها خاطرات و روایاتی
از این ش��هید را میبینیم .تاکیدمان بر
ای��ن بود که به تاثی��رات اخالقی او بر
دو نسل اشاره کنیم.فرجی اضافه کرد:
منابع مورد نی��از ما از طریق همرزمان
شهید به دست آمد به این صورت که ما
فراخوانی را منتشر کردیم و از آن طریق
توانستیم همرزمان او را پیدا کنیم و از

مراسم تشییع پیکر استاد مرتضی شیخ احمد
خمسهای ،پیشکسوت عرصه خیمهشببازی
قاجاری روز گذش��ته برگزار ش��د.به گزارش
فارس ،مراس��م تش��ییع پیکر استاد مرتضی
ش��یخ احمد خمسهای پیشکس��وت عرصه
خیمه ش��ب بازی قاجاری دیروز از منزل او
در شهریار برگزار شد .در این مراسم شهرام
کرم��ی مدیرکل هنرهای نمایش��ی و دیگر
مدیران اداره کل هنرهای نمایش��ی حضور
داشتند.پیکر این هنرمند فقید دقایقی پیش
در قطعه هنرمندان آرامستان بهشت رضوان
ش��هریار به خاک سپرده ش��د.مرتضی شیخ
احمد خمسهای فرزند احمد خمسهای و برادر
رضا خمس��های بود که از سال  ۱۳۲۰که ۴
سال داشت ،پای خیمه پدر شروع به آموختن
ای��ن هنر ک��رد .احم��د خمس��های معروف
ب��ه «حاج احم��د خمس��ه» از بزرگترین و
تاثیرگذار ترین هنرمندان خیمه ش��ب بازی
در تاریخ تئاتر ایران است و سالهای زیادی
را در کنار دو فرزندش خیمه این هنر را برپا
کرده اس��ت .بعد از درگذشت رضا خمسهای
در س��ال  ،۹۲برادرش (مرتضی خمسه ای)
تنه��ا بازمانده ی این ش��یوه نمایش ایرانی
از خانواده ی خمس��ه ای اس��ت که با وجود
بیماری و س��ختیهای کار به این راه ادامه
داده اس��ت.مرتضی ش��یخ احمد خمسهای
ش��امگاه  ۲۶فروردین ماه به دلیل بیماری
قلبی درگذشت.

آنها بخواهی��م اطالعاتی که وجود دارد را در
اختیار ما ق��رار دهند .دو نفر از افرادی که در
ای��ن اثر حضور دارند ش��خصیتهای واقعی
هس��تند و بقیه داس��تان و اتفاقاتی است که
رخ داده و به نوعی بازس��ازی ش��ده است اما
کام ً
ال مس��تند هس��تند ،فقط به جای برخی
افراد حقیقی بازیگران نقش آفرینی کردند و
به دلیل دسترس��ی نداشتن به افراد واقعی از
آنها اس��تفاده شد .البته س��عی کردیم در این
مستند از چهرهها اس��تفاده نکنیم به همین

دلیل تمام بازیگران بچههای تئاتر هس��تند.
این مستندساز با اشاره به دیگر تجربیاتاش
در ساخت مستندهایی درباره شهدا تاکید کرد:
من در ط��ول دوران کاریام تنه��ا برای دو
ن معتقدم هر
شهید مستندهایی ساختهام .م 
کدام از ش��هدا ویژگیهایی دارند که در تمام
زندگیشان جاری بوده و خانوادهشان میتوانند
الگوی رفتاری باشند .شهید خانی به اعضای
خانواده خود خدمت میکرد ،به بچههای خود
احترام میگذاش��ت و به کسانی که سرباز و
زیر دستشان بودند محبت داشته است.
او همیشه سعی داشته خودش را اصالح
کند و از نظر اخالقی روی خودش کار
کند .در تمام خاطراتی که از او پیگیری
میکردیم ای��ن خصیصه اخالقی در او
کام ً
ال مشهود بود و همه میگفتند یک
انسان بسیار ساده و اخالقی بوده .همه
ما باید در حوزه فعالیت خود یک فرد با
اخالق و متخصص و محبوب باش��یم،
راهی که اکثر شهیدان رفتند .در اهالی

هنر هم چهرههای مثل ش��هاب حس��ینی با
رفتارش��ان ،اخ�لاق را بص��ورت عینی به ما
نش��ان دادند.فرجی در پایان صحبتها خود
بی��ان کرد :قس��متهایی از این مس��تند در
کردستان فیلمبرداری ش��ده ،بخشهایی از
آن در مس��یر و جادهه��ا و بخش��ی دیگر در
مشهد و تهران انجام شد .ما متاسفانه مدیران
زیادی نداریم که خط شکن و منعطف باشند
و بخوانند س��اختارهای جدید را تجربه کنند.
اما دکتر آجرلو و حوزه هنری از س��بکهای
جدید اس��تقبال میکنن��د و همین امر باعث
ش��د ما بتوانیم این مستند را بسازیم.از دیگر
عوامل ای��ن فیلم میتوان ب��ه مدیر تصویر
برداری :محمد علمداری ،مدیر صدابرداری:
س��عید فرجی ،دس��تیار کارگ��ردان :عاطفه
پاکمهر ،مدیر تولید :محمد جواد س��لیمانی،
مدیر جلوههای ویژه :جواد محرابی .بازیگران
اصلی :مهدی کمیلی ،امیر رحیم زاده ،س��ید
محمد میر حبیبی ،زهرا نظریان ،با حضور امیر
کنشلو  ،سرهنگ جمشیدی اشاره کرد.

«عروس��ی الکچری» جدیدترین اثر محمد
علی جعفری(نویسنده کتاب شهید حججی)
با موضوع داس��تان کوتاه است که همزمان
با ایام س��ی ودومین نمایش��گاه بین المللی
کتاب تهران ،توسط انتشارات شهید کاظمی
منتشر و عرضه میشود .به گزارش فارس،
«عروس��ی الکچری» عنوان جدیدترین اثر
محمدعلی جعفری اس��ت ،نویس��ندهای که
پیش از این کتاب س��ربلند وی با محوریت
ش��هید حججی مورد اس��تقبال فراوان قرار
گرفت«.عروسی الکچری» جدید ترین اثر
محمد علی جعفری است که به زودی توسط
انتش��ارات شهید کاظمی منتش��ر می شود.
ای��ن اثر مجموعه  ۵داس��تان کوتاه متفاوت
اس��ت که در آن نویس��نده دس��ت مخاطب
را م��ی گیرد برای رس��اندن ب��ه صندوقچه
ش��اه عباس ...او برای فرار از س��وزن آجین،
از وسط کوچه ش��ش بادگیری ،مخاطب را
به یک عروس��ی الکچری میرساند تا یک
جش��ن تلخ را برایشان شیرین کند!.برشی از
کتاب:دیدم کل��ی الو ترکاندهاند .دو روز بود
زیر چشمی میپاییدمش که ببینم چه شکلی
الگوی گوشیاش را میکشد .از وقتی رابطه
تلگرامیاش با طاهره شروع شد هم الگوی
گوش��یاش را عوض کرد ،هم نمیگذاشت
لحظهای به آن دس��ت بزنم .باورم نمیشد
این احمد خجالتی بعد از جاریش��دن صیغه
محرمیت اینق��در رو پیدا کن��د .مامان که
پرس��ید از کج��ا مطمئن��ی با طاه��ره چت
میکند قاطع گفتم« :پس��ری ک��ه تا دیروز
گوشیش وسط هال ولو بود و میرفت توی
اتاقش میخوابید؛ ح��اال چارچنگولی میره
توش ،هر چی ص��داش میزنی نمیفهمه.
لبخندهای هالیوودی وس��ط پیامبازیهاشو
نمیبینی؟!»«عروس��ی الکچ��ری» جدید
ترین اثر محمد علی جعفری(نویسنده کتاب
شهید حججی) با موضوع داستان کوتاه است
که همزمان با ایام س��ی ودومین نمایشگاه
بین المللی کتاب تهران ،توس��ط انتش��ارات
شهید کاظمی منتشر و عرضه میشود.

