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سریال
سریالی درباره شهدای مدافع حرم
ساخته میشو د

مجموعه داستانی «کت فرمانده» با موضوع
شه��دای مدافع حرم ب��رای پخش در هفته
دفاع مق��دس و ایام محرم آم��اده میشود.
ب��ه گ��زارش باشگ��اه خبرنگ��اران جوان،
تصویرب��رداری مجموع��ه داستان��ی «کت
فرمانده» به کارگردان��ی شاهرخ قیصری و
تهیه کنندگی رحمانیان به تازگی آغاز شده
است.ای��ن سریال قرار اس��ت در  ۳۰اپیزود
درب��اره شهدای مدافع ح��رم ساخته شود و
قصه ه��ر اپی��زو د متف��اوت است.مجموعه
داستانی «ک��ت فرمانده» ب��رای پخش در
هفته دفاع مقدس وایام محرم آماده میشود.
گفتنی است بازیگران این مجموعه فرج اهلل
گل سفیدی ،فاطمه آزادی ،فرناز طباطبایی،
هستی سرمستی ،شیوا خسرومهر ،حمیدرضا
علیزاده ،اشکان هورس��ان ،فاطمه شکری،
کیانوش گرامی ،فرحناز منافی ظاهر ،خشایار
راد ،محمدهاش��م پی��روز ،پریس��ا نصیری،
سیدمسعودسی��د حسینی ،رامتی��ن مردانی،
حسین اسماعیلی ،مختار سائقی و ...هستند.
سایر عوام��ل عبارتن د از نویسندگان :حسین
گنج خان��ی و شاهرخ قیص��ری ،سرپرست
نویسندگان :محمدرض��ا داود نژاد ،جانشین
تهیه کننده :عارف اکب��ری راد ،مدیر تولید:
منصور ناظم��ی ،مدیر برنام��ه ریزی:پریسا
سه��راب ف��ر ،دستی��ار کارگردان:حسی��ن
گن��ج خانی ،مدی��ر تصویربرداری:فرزام گل
سفیدی ،مدیر صدابرداری:مسعود شاهوردی،
ط��راح صحنه :ابوالفضل افشار ،طراح گریم:
سعید بخشی.
نظامدوست :کارکردن برای کودکان
د
یده 
به ما روحیه مضاعف م 

بازیگ��ر «محل��ه گ��ل و بلبل» گف��ت :این
اث��ر اولین حض��ور ج�� دیام در ژانر کودک
ب��ود .اساس��ا کار ک��ردن ب��رای کودکان را
خیل��ی دوست دارم چراک��ه روحیه خوبی به
آدم منتق��ل میشود.نعیم��ه نظامدوست در
گفتوگ��و با فارس گف��ت :درست است که
تا به حال در ح��وزه کودک کار کرده بودم،
اما «محله گل و بلبل» اولین حضور ج دیام
در ژانر کودک ب��ود .اساسا کار کردن برای
کودکان را خیلی دوست دارم چراکه روحیه
خوب��ی به آدم منتقل میشود .وی ادامه داد:
س��ال گذشت��ه تصویربرداریم��ان به پایان
یدهم ادامه این مجموعه
رسی د و احتمال م 
ساخته نشود ،کما اینکه در سال گذشته بارها
ای��ن برنامه به دلیل مسائ��ل مالی و حضور
اسپانسرها متوقف ش��د و روی آنتن نرفت.
ای��ن بازیگر دلی��ل این موض��وع را حضور
اسپانسرها در اغل��ب برنامههای تلویزیونی
دانس��ت و گف��ت :شرایطی ک��ه اسپانسرها
برای حض��ور در برنامه داشتند همه گروه را
یدانم ادامه آن
آزرد و بر همین اساس بعید م 
ساخته شود .ما دوس��ت داریم که تلویزیون
در این زمین��ه ورود کن د و در ساخت برنامه
و آث��ار نمایشی به حوزه کودک هم اهمیتی
بده��د چراک��ه همین کودک��ان هستند که
آین��ده ساز کشور ما به شمار میآیند .بازیگر
سری��ال «پایتخت »۱در ادامه ب��ا اشاره به
حرف��های بودن گروهی ک��ه در «محله گل
و بلب��ل» دور هم جمع شدهاند ،بیان داشت:
تمامی گروه این برنامه از حرفهایترینهای
ح��وزه خودشان هستن��د .از عروسکگردان
و صداپیش��ه و بازیگر گرفته ت��ا کارگردان
و عوام��ل پشت دوربین .ما ب��ا تمام میل و
عالقهای ک��ه به کار ک��ودک داریم آمدیم
و ای��ن انتظار را داریم ک��ه تلویزیون هم از
ما حمایت کند ت��ا این کار را برای کودکان
ادامه دهیم.
دوبلور «امیرکبیر»
د
در بیمارستان بستری ش 

مدیر دوب�لاژ سیما از بست��ری شدن پرویز
به��رام دوبلور پیشکسوت در بیمارستان خبر
داد.مجتبی نقی یی مدی��ر دوبالژ سیما ،در
گفتوگ��و با گی باشگ��اه خبرنگاران جوان،
درب��اره آخری��ن وضعی��ت جسمان��ی پرویز
به��رام دوبلور پیشکسوت صدا و سیما اظهار
ک��رد :پرویز به��رام دوبلور خ��وش صدای
کشورم��ان روز دوشنب��ه به دلی��ل کسالتی
ک��ه از بیماری قبلی سرطان در بدنش مانده
ب��ود ،در بیمارستان بست��ری شد.وی افزود:
خوشبختانه حال روح��ی و جسمی او خوب
است و رون��د درمان به خوبی پیش میرود.
مدی��ر دوبالژ سیم��ا در پایان درب��اره زمان
ترخیص ای��ن هنرمن��د از بیمارستان اظهار
کرد :حال عمومی او خوب است؛ ولی هنوز
زمان مرخص شدن او مشخص نیست.

د تئاتر امروز
گالیه بازیگر فیلم « ۲۳نفر» از وضعیت ب 

بازیگ��ر فیلم « ۲۳نف��ر» گفت :تئاتر طی
ساله��ای گذشته به ش��دت افت داشته و
پویای��ی و زندگی خو د را ب��ه طور کامل
باخته است .تئاتر ب��ه آن شکل محتوایی
و هنری زنده بر صحنه ،م دتهاست بیش
از پیش درگیر اتفاقاتی غیر حرفهای شده
اس��ت ،اتفاقات��ی که این هن��ر را هر روز
محجورتر میکند.
سعی د آلب��و عبادی بازیگ��ر سینما و تئاتر

در گفتوگو با می��زان ،با اشاره به حضور
طوالن��ی مدت خو د در عرص��ه بازیگری
تئات��ر گفت :سالهای متم��ادی در عرصه
تئاتر جنوب کشور فعالیت کردم و حال که
با فیلم سینمایی “بیست و سه نفر” بیش
از پیش شناخته شدم باز هم همه چیز را از
تئات��ر داشته و مدیون این هنر هستم.وی
درباره وضعیت تئاتر طی سالهای گذشته
اضاف��ه کرد :تئاتر طی سالهای گذشته به

شدت افت داشته و پویایی و زندگی خو د
را به طور کام��ل باخته است .تئاتر به آن
شکل محتوای��ی و هنری زنده بر صحنه،
م دتهاست بیش از پیش درگیر اتفاقاتی
غیر حرفهای شده است ،اتفاقاتی که این
هنر را هر روز محجورت��ر میکند.بازیگر
فیل��م بیست و سه نفر تئات��ر را خانه خو د
نامی�� د و تاکی د کرد :تئات��ر و صحنه خانه
م��ن هستند ،پیشت��ر در سری��ال و فیلم

ب��ازی کر دهام اما با این وجو د عاشق تئاتر
هست��م اما متاسفانه تئات��ر امروز به دلیل
بیاعتنایی مسئولین فرهنگی به این هنر
کام� ً
لا از ذات و مفهوم اصل��ی خو د دور
مانده است.وی با اش��اره به گیشه زدگی
در تئات��ر اضافه کرد :ط��ی سالهای دهه
هشتا د و ن��و د همگی نگران گیشه زدگی
در سینما بودیم اما ام��روز به عینه شاه د
این هستیم که تئاتر به طرز فاحشی دچار

آغاز فیلمبرداری سینمایی
«مر دهخور»

گیشه زدگی و دغدغه فروش شده است.
هنرمن د تئاتر امروزه به جای اهمیت قائل
شدن برای اثر تمام فکر و ذکرش فروش
ش��ده و همین هنرمن د را از داستان اصلی
دور می کند.

گزارشی از حاشیههای دیدار شاعران با رهبر معظم انقالب؛

از رسالت نسل «فردوسی» ،تا نفی ایدئولوژی توسط «شاعران ایدئولوژیک»!

گ�روه فرهنگی  :شای�� د نمادینترین سخن
رهب��ری در دی��دار امسال شاع��ران ،این
عب��ارت بود« :ک��اش فردوسی ب��ود و آن
کارها را االن هم میکرد ،اما نیست و این
کار نسل شما شاعران جوان است که زبان
فارسی را سرافراز کنید».
شب میالد مبارک امام حسن(ع) و مطابق
سن��ت چندینساله جمع��ی از شاعران به
دیدار رهب��ر انق�لاب رفتند.در آغ��از این
جلس��ه بزرگان قوم جلو ایست��اده و منتظر
ورو د رهبر انق�لاب بودند.انتظار زیاد طول
نمیکشد .ایش��ان زود میآین��د .شاعران
هجوم میآورند برای دیدن رهبر و اهدای
کتابش��ان .رهبر روی صندلی نشسته است
و هم��ه دور ت��ا دور صندل��ی ایستا دهاند و
نظارهگرند .ایش��ان بلند می پرسد « :حال
همه شما خوب است آقایان؟»
جمع ب��ه خن��ده میافتند و ت��ازه یادشان
میافتد که میشود نشست و شاعران یک
به یک به نزد رهبر میروند و کتابهای تازه
یدهند و کمی که میگذرد
شان را هدیه م 
همهم��ه قسم��ت خانمها باال م��یرود به
اعتراض و زود راهی باز میکنند تا آنها هم
بیایند و کتاب بدهند و درد و دل کنند.
آدمهایی که نزد رهب��ر بودهاند یکی یکی
دل می َکنن��د و پیش دوستانشان میآیند و
ح��اال دیالوگهایشان برای منی که دنبال
اشارهه��ای بیتعارف آدمها با رهبر هستم،
بیش از هر چیز دیگری شنیدنی است.
یک��ی از شاعران ب��رای دوستانش تعریف
میکند که بعد از چهار سال باالخره امسال
ج��رأت کرده اس��ت که ب��رود جلو .کسی
میگویدش حاال چه گفتی؟ میگوی د گفتم
از قم آم��دهام .میگوین د خ��ب بعدش چه
گفتی؟ نگاهی به آنها میاندازد و میگوید
هی��چ! چی��زی نداشتم بگویم ام��ا حسابی
تحویلم گرف��ت .آن طرفت��ر جوانکی به
سختی خ��ودش را از جمع بیرون میآورد؛
نگاهی به اطرافش میاندازد و خیلی سریع
چفی��های را ک��ه از رهبر گرفت��ه است زیر
کتش قائم میکند.
سرور رجایی ،شاعر و پژوهشگر افغانستانی
با خوشحال��ی میآی��د و میگوید باالخره
کتاب شرح ح��ال شه��دای افغانستانی ۸
سال جنگ تحمیلی را به آقا رساندم.
امی�� د مهدینژاد چند شم��اره از مجله طنز
«سه نقط��ه» را دست گرفت��ه است تا به
رهبر برساند .سرک میکش د و آنقدر شلوغ
است که گوشهای منتظر میماند تا وقتش
شود.
کمکم ه��وا در حال تاریک شدن است که
ی��ک اذانگو خودج��وش از میان جمعیت
برمیخی��زد .انگار چن��د دقیقهای است که

اذان را گفتهان��د و شاع��ران رهب��ر را رها
نمیکنند .دومین «اهلل اکبر» انتهایی اذان
را که میگوید رهبر برمیخیزد.
سنت جلسات رمضانیه رهبر انقالب


ی��خ مجلس هنوز ب��از نشده اس��ت .همه
منتظرن��د تا مثل همیش��ه خو د رهبر پیش
ق��دم ش��ود و جلسه را مث��ل سالهای قبل
تبدی��ل به محفلی خودمانی کند که هر که
هر چه میخواهد دل تنگش بگوید .سنت
جلس��ات رمضانیه رهبر انق�لاب دیگر در
حال تبدیل ب��ه یکی از سنتهای تاریخی
انق�لاب اسالم��ی است .جلس��های که به
صراح��ت و راحت��ی مشهور ش��ده است و
رهبر چند کالمی بیشت��ر سخن نمیگوید
یدهد و البته به
و بیشتر شعرها را گوش م 
همان نسبت که شع��را بیتعارف میشوند
رهبر ه��م صریح اللهج��ه است و نظرش
را بیتعارف درب��اره شعر شاعران میگوید
جدی و شوخی.
اسفندق��ه شاع��ران را یکی یک��ی معرفی
میکن��د .ام��ا قب��ل از ش��روع ی��ادی از
درگذشتگ��ان این سالهای جمع میکند؛ از
قیصر امینپور تا احمد عزیزی که رهبر به
میان حرفش میپرد و با حسرت میگوید:
« حمید سبزواری را یادتان رفت».
اسفندق��ه شاع��ران را یکی یک��ی معرفی
میکن��د .ام��ا قب��ل از ش��روع ی��ادی از
درگذشتگ��ان این سالهای جمع میکند؛ از
قیصر امینپور تا احمد عزیزی که رهبر به
میان حرفش میپرد و با حسرت میگوید:
« حمید سبزواری را یادتان رفت».
کاش فردوس�ی بود و ای�ن کارهایی که

د را االن هم میکرد
گفتی 

اولین شاعر موس��وی گرمارودی است که
خیل��ی صریح میگوید « :از ته دلم ترجیح
یدهم تا وقتم را به شاعران جوان دهم».
م
رهب��ر میگوید« :آقا شم��ا هم یک زمانی
جوان بودی��د دیگر .ما که یادمان است» و
لبخند به لب گرم��ارودی میپرد و مثنوی
کوتاه��ش درب��اره فردوس��ی را میخواند.
مثنوی در مدح و ستایش فردوسی است و
زبانآوری و شاعرانگی او .تمام که میشود
رهبر میگوید « :کاش فردوسی بود و این
کارهای��ی که گفتی��د را االن هم میکرد.
اما نیس��ت و این کار نس��ل شما شاعران
ج��وان است ک��ه زبان فارس��ی را سرافراز
کنی��د».و بع��د نوبت به شاع��ران جوان و
کمت��ر شناخته شده میرس��د که شروع به
خوان��دن شعرهایشان میکنن��د و اغلب با
تحسینهای غلیظ و آفرینهای گرم رهبر
مواجه میشوند.
اسفندقه اع�لام میکند که نفر بعدی رضا
یزدان��ی است ک��ه شعری نیمای��ی قرائت

میکن��د .شعر که تمام میشو د رهبر خرده
میگی��رد که ای��ن کجای��ش نیمایی بود؟
ن��ه وزن داش��ت و ن��ه تغییر نوب��ت قافیه
ک��ه اص ً
ال قافی��ه نداشت .ای��ن شعر سپید
است .اسفندق��ه میگوید اگر شاعر درست
میخوان��د وزن��ش را متوج��ه میشدیم و
بح��ث ادبی باال میگی��رد؛ از سر اتفاق در
جلسه امشب چند باری به حافظ و سعدی
و فردوسی و مولوی اشاره شد .رهبری آنها
را قلهه��ای شعر فارسی خوان�� د که باطل
کننده مغالط��ه دوگانهسازی شعر هنری و
شع��ر متعهد هستن��د و از هرکدام یکی دو
بیتی به یادگار خواند.

رهب�ر میگوید چه قدر کار میش�ود کرد

برای شهدای مظلوم فاطمیون

افغانستانیه��ا رهب��ر را «آقاخامن��های»
میگوین��د هم��ان ط��ور ک��ه ام��ام را
«آقاخمینی» میگفتند و چه کسی از عشق
و عالقهشان به یکدیگر با خبر نیست .هر
جا که بنشینی میگوین��د امیدمان در این
کش��ور آقاخامن��های است و چ��ه دریایی
هستند از استعداد نادیده گرفته شده و حاال
اینجا در کن��ار عالیترین مقام عالی ایران
سرش��ان را باال میگیرن��د؛ لهجههایشان
را قائ��م نمیکنن��د .چشم��ان بادامیشان
میخن�� د د و وقتی نوبت شعرخوانی یکی از
آنها میشود با میکروفن حسابی ور میرود
که همه چیز درست باشد و...
عاطفه جعفری افغانستان��ی شعری درباره
فاطمیون میخوان د و م��ن به چای جلوی
رهبر خیره ش�� دهام که ه��ر از چند گاهی
به دس��ت میگی��رد و جرع��های از آن را
یدانم چه میش��ود که یا د
مینوش��د و نم 
چایه��ای راهپیمای��ی اربعی��ن میافتم و
دوب��اره افغانستانیها که اولین سالی که با
دستور رهبر آنها ه��م توانستن د به کربال و
پیاده روی اربعین بروند نامه زدن د و نوشتند
که « :خبر داریم که  ۴۰سال و بیشتر است
ک��ه به زیارت پدرمان نیام��دهای و امسال
ما جای تو زیارت کردهایم .به ضریح علی
(ع) ک��ه رسیدیم دستانم��ان را بلند کردیم
و گفتی��م م��ا به ج��ای پس��رت در ایران
آمدهای��م از ما و او قبول ک��ن ».و عاطفه
جعفری از مشهد میگوی��د و از فاطمیون
و م��ن همچنان در حال و هوایی کربالیی
هست��م که رهبر حتم ًا ه��ر سال حسرتش
را میکشد و ح��اال رهبر بغض کرده است
و مجل��س ساکت شده اس��ت و از پچپچه
ه��م دیگر خبری نیس��ت و رهبر میگوید
چه قدر کار میشو د کر د برای این شهدای
مظل��وم فاطمیون .تمجی�� د رهبری از شعر
شاعران ج��وان ادامه دارد .برخی بیتها را
میخواهد تکرار کنن��د و برخی را خودش

تکرار میکند .به برخی از شعرها و بیتها
یدهد.
هم به طور ویژه واکنش نشان م 
پروفس��ور سید عین الحس��ن از هن د آمده
است و میگوید بیش از  ۳۵سال است که
یدهد به دانشجویان هندی
فارسی درس م 
و ت��ازه به ی��اد همه مان م��یآور د که این
دردری چه گسترهای داشته است .تقاضای
او از رهب��ر ام��ا جالبت��ر اس��ت « :کتاب
سهم مسلمان��ان در آزادی هندوستان جز
واحدهای درسی ما در هن د است اما در کل
دانشک��ده یک نسخه بیشت��ر از آن نیست
و آنق��در دانشجوی��ان گرفتهاند و بردهاند و
کپی گرفتهاند که ورق ورق شده است اگر
میشود این کتاب را تجدید چاپ کنید» و
دهان حاضرین باز مانده است!
اک��رم سعادتمن د شعری مادرانه میخوان د و
رهبر از همین لطیف بودن و مادرانه بودنش
به ذوق میآی د و تشویقش میکند .مهدی
خان محمدی از قم شعری میخواند که در
اواسطش این بیت آم��ده است :تا کاروان
پ��س از ما پیدا کن��د راه از چ��اه  /یا ردپا
ی��ا که پای��ی در جاده میگذاری��م و رهبر
اشاره میکند به کت��اب مشهور «پایی که
جا ماند».
مه��دی پرنیان نقیضهای ب��ر شعر مشهور
«در کن��ار خطوط سیم پی��ام  /خارج از ده
دو ک��اج روئیدند» میخوان��د و از «کاج و
کاجه» صحب��ت میکند که گرفتار فضای
مج��ازی میشون د و مسئولی��ن برای حل
مشکل آنها ارتفاع خطوط سیم پیام را باال
میبرند .رهب��ر میگوید :بچ هدار هم شدند
این کاج و کاجه؟
میان��ه غزل محمدحسین جمشیدی به این
بی��ت میرسد« :شد فراموش آنکه بیش از
قدر خویش آمد به چش��م  /آنکه با گمنام
بودن سر کند نامآور است» و رهبر یادی از
شهی د ابراهیم هادی میکند که میخواست
گمنام بماند و امروز نام و آوازهاش در همه
آفاق جبهه فرهنگی انقالب پیچیده است.
سید رسول پیره شعری سپی د در باب عاشورا
میخواند و رهبر به کنای��ه میگوید :البته
این شع��ر تن احمد شاملو مبدع این سبک
شعری را در گور خواه د لرزاند .اینکه بفهمد
سبک��ش را در این راه صرف کردهاید!.سید
ضیا موس��ی شعری به زبان ترکی در مدح
و ستایش امام رض��ا (ع) میخوان د و رهبر
به او میگوید شعر را نز د حضرت رضا (ع)
هم بخوانید ایشان ترک��ی میفهمند.علی
چاوشی شعری عاشقانه میخواند و همان
ابت��دا اعالم میکند برای همسرش سروده
اس��ت و رهبر میگوی��د« :زیبا بود و اینکه
گفتی د برای همسرت��ان گفتهای د زیباترش
هم کرد .خداوند بچههای متع ددی به شما

بدهد».نوب��ت به میرشکاک ک��ه میرسد
گرمتر از هم��ه تحویلش میگیرد« :چشم
م��ا روشن شد آقای میرشکاک خیلی وقت
بود شما را ندیده بودی��م» و میرشکاک با
شعری درباره حضرت زهرا (س) مجلس را
یدهد.عبدالقادر طهماسبی (فرید)
تک��ان م 
کم��ی تعلل میکند و ای��ن شعر و آن شعر
میکند و از شع��ر درخواستی اسفندقه گله
میکن�� د و میگوید مگ��ر ترانه درخواستی
است؟ که رهب��ر باالخره میگوید شعرتان
را بخوانی��د ک��ه منتظریم و بع�� د حسابی
تمجی��دش میکند و از رتب��ه باالیش در
شعر میگوید.
نگرانی رهبرانقالب برای زبان فارسی


نوبت به ناص��ر فیض که میرسد میگوی د
پدرم را از دس��ت دادهام و بع د شعری طنز
میخوان�� د و رهبر میگوید ای��ن از دست
دادن پدرتان جدی بو د یا جز همین طنزها
بود؟ که فیض جا میخورد و میگوید جدی
بو د آق��ا و رهبر طلب مغفرت میکن د برای
پدرش.و آخر مجلس که میشود اسنفدقه
از رهب��ر میخواهد سخنرانی کند که رهبر
میگوی د آق��ای فردوس��ی را بگویید بیاید
و شع��ر بخواند .چه سعادت��ی و حاال آقای
فردوسی کیس��ت؟ کسی نمیشناسدش.از
ردیفه��ای پشت سر جوانک��ی سیاهچرده
و الغ��ر اندام بلن د میش��و د و در حالی که
نمیتوان��د لبخند رضایت��ش را پنهان کند
میگوی��د از روستایی آم��ده است و سالم
روستایی��ان را ب��رای رهب��ر آورده است و
چن�� د رباعی ق��وی میخوان��د و در میان
نگاهه��ای حسرت زده بقی��ه برمیگر دد و
س��ر جایش مینشیند و حاال همه منتظرند
ت��ا بببین د رهب��ر چه میگوی��د؟ و رهبری
میگوید حرفهای ما را که همه شنیده اید
یدانی��د چیست .شع��ر بخوانید .باز هم
وم 
که ص��دای صلوات جمع ب��ه نشانه انتظار
برای شنی��دن حرفهای رهبر باال میرود
و رهب��ر مختصر و مفید ح��رف میزند .او
راضی است .از شعرهایی که امشب خوانده
ش��د و از جری��ان شعر انق�لاب در کشور
راضی است اما برای زبان فارسی به شدت
یدهد که مغالطه دوگانه
نگران .هش��دار م 
سازی شعر متعهد و شعر هنری را نپذیرید
و بدانید که آنهایی که با شعر ایدئولوژیک
مخالفند با آن ایدئول��وژی شما مخالفند و
خودش��ان ایدئولوژیزدهت��ر هستند و گله
میکن��د از صداوسیما و تران��ه سازان که
اهمیت حفظ زبان فارسی را درک نمیکنند
و سرانج��ام حرف آخرش را میزند« :زبان
فارسی در طول قرنها به وسیله شعرا به ما
رسی��ده است و اکنون این وظیفه بر دوش
شماست».

د و لباس:
مدیر امور اجرایی کارگروه ساماندهی م 

دداخلاستمنهایچادر
تماماجناسنمایشگاهعفافوحجابتولی 

مدیر امور اجرایی کارگروه ساماندهی م د و لباس کشور
گفت :تنها تولی د کننده چادر مشکی کشور کارخانه حجاب
شهرک��ر د است که علی رغم تالش زیادی که میکنن د
تنها میتوان د کمتر از  ۱۰درص د نیاز چادر کشور را تامین
کنن د اما ما در ایران ساالنه  ۱۰۰میلیون متر مربع پارچه

چادری مشکی مصرف داریم.
علیاصغ��ر زیالی��ی در گفتگو با می��زان ،در خصوص
نمایشگاه عفاف و حجاب گف��ت :استقبال از نمایشگاه
عف��اف و حجاب هر روز نسب��ت به روز گذشته شگفت
انگیزت��ر میشو د ب��ه طوری که م��ا در روز یکشنبه که
دومی��ن روز هفت��ه بو د ب��ا استقبال چن د ب��راری از آخر
هفته گذشته ک��ه تعطیالت آخر هفته محسوب میش د
مواجه بودی��م.وی در خصوص قیم��ت البسه اسالمی
در نمایشگاه عف��اف و حجاب و تفاوت آن ب��ا بازار آزا د
ای��ن اجناس بیان کرد :کارگ��روه ساماندهی م د و لباس
کشور در کلیه نمایشگاههای��ی که برگزار میکن د یکی
از مهمترین شاخصههایی ک��ه در نظر میگیر د رعایت

قیمتهای مناسب برای مردم است ،که البته ناگفته نمان د
این قیم��ت گذاریهای با هماهنگی خو د غرفه داران و
برندهایی که در نمایشگاه حض��ر دارن د تعیین میشود.
زیالیی در خصوص موفقیت نمایشگاه عفاف و حجاب
در هفتمین دوره بیان کرد :نمایشگاه عفاف و حجاب ۷
سال است که در حال برگزاری است و در طول این هفت
سال علی رغم اینکه همیشه در خصوص مکان برگزاری
این بخش در نمایشگاه قرآن کریم دچار محدویتهایی
بودیم ،اما سبب شدیم تا با تالش دوستانمان در کارگروه
م د و لباس کشور ب��ه یکی از بخشهای پر مخاطب و
تاثیر گذار نمایشگاه قرآن تبدیل شویم.وی در خصوص
بحث حمایت از تولی د داخلی در نمایشگاه عفاف و حجاب

اظهار ک��رد :آن چیزی که در نمایشگ��اه گوهر زیبایی
میبینی د همه و همه از منظر کمسیون ماده  ۴کارگروه
سامانده��ی م د و لباس کشور ،ه��م طراحی و هم تولی د
و متری��ال آن کامال داخل��ی است ،منهای چادر مشکی
که در پروسه تولی د آن در کشور ضعفهای عمده داریم
که بای د برطرف شوند.زیالیی خاطرنشان کرد :تنها تولی د
کننده چادر مشکی کشور کارخانه حجاب شهرکر د است
ک��ه علی رغم تالش زیادی ک��ه میکنن د تنها میتوان د
کمتر از  ۱۰درص د نیاز چادر کشور را تامین کنند ،این در
حالی است که ما در ایران ساالنه  ۱۰۰میلیون متر مربع
پارچه چادری مشکی مصرف داریم که میزان تولی د داخل
پاسخگوی آن نیست و ناچاریم وار د کنیم.

پروان��ه مرزب��ان تهیهکننده سینم��ا از آغاز
فیلمبرداری فیلم سینمایی «مرده خور» خبر
داد .پروان��ه مرزبان تهیهکننده سینما ،درباره
جدیدتری��ن فعالیت سینمایی خو د به باشگاه
خبرنگاران جوان ،گفت :در حال فیلمبرداری
اثری سینمایی با ن��ام «مرده خور» هستیم
که فیلمی اجتماعی ب��ا رگههای طنز است.
وی افزود :لوکیشنهای این فیلم در تهران
و بوشه��ر است و هم اکنون گروه در بوشهر
مستق��ر هستند؛ ادامه کار در تهران پیگیری
میشود.این تهیهکننده در خصوص بازیگران
«مرده خور» بیان کرد :سام درخشانی ،احم د
مهرانفر ،الدن مستوفی ،لیندا کیانی ،سیمون
سیمونی��ان ،فرهانه سبحانی ،پره��ام دلدار،
ون��وس کانل��ی ،ج��وا د ف��والدی و جمشی د
هاشم پور بازیگران ای��ن اثر هستند.گفتنی
است عوام��ل سازنده این فیل��م عبارتن د از:
کارگردان :صادق صادق دقیقی ،تهیهکننده:
پروانه مرزبان ،فیلمبردار :پیمان عباس زاده،
تدوین :کاوه ایمانی ،صدابردار :مسیح سراج،
طراح صحنه و لب��اس :امیر عباس دهقانی،
جلوههای ویژه :کامیار شفیع پور ،دستیار اول
کارگ��ردان :امیرحسین غف��اری ،برنامه ریز:
حمی د روشن ،گریم��ور :سی د علی عسگری،
مشاور لهج��ه :اقلیما سقی��ری ،مدیر تولید:
پرهام دلدار ،مدیر تدارکات :جوا د مرتضوی،
سرمایهگذاران پروانه مرزبان و عباس فوال د
پور ،منشی صحنه :داریوش اسقایی.
کمپانی آمازون در مقابل
د
وودی آلن کوتاه آم 

کمپانی آمازون حقوق توزیع فیلم سینمایی
«ی��ک روز بارانی در نیویورک» را به وودی
آلن واگذار کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان به نقل از ورایتی ،در پی شکایت وودی
آلن ،کمپانی آمازون حقوق داخلی فیلم «یک
روز بارانی در هالیوود» را به کارگردان و تهیه
کننده این فیلم (وودی آل��ن) بازگرداند.این
فیلم از پروژههای چندگانهای بو د که آمازون
ب��رای ساخت آن ب��ا وودی آلن ب��ه توافق
رسیده بود ،اما بع�� د از اتهاماتی که از سوی
دختر ناتنی آلن علیه وی مطرح شد ،آمازون
به طور یک طرفه انتشار این فیلم را متوقف
و آن را برای مدتی بایگانی کرد.آلن نیز چن د
وقت بع د با انتشار یک تریلر از فیلم سینمایی
خو د با حضور ال فانینگ و تیموتی شاالمی
که زیر آن نوشته بو د به زودی منتشر خواه د
شد ،سردرگم��ی را در فضای مجازی برای
مخاطبان ایجا د کرد.فیلم وودی آلن تا کنون
به دلیل دادگاهی که با کمپانی آمازون داشت
به طور موقت توقیف شده بود؛ اما از این پس
آلن اجازه دار د یک توزیعکننده دیگر انتخاب
کن د و با اختیار خو د هر زمان که بخواه د این
فیلم را برای اکران داخلی آماده کند .گفتنی
اس��ت «ی��ک روز بارانی در نیوی��ورک» به
صورت بین المللی در کشورهای فرانسه (۱۸
سپتامبر) ،ایتالیا (س��وم اکتبر) و آلمان (پاییز
امسال) به اکران میرسد .البته صحبتهایی
ه��م مطرح میشو د که بازگشت حق پخش
ای��ن فیلم ب��ه وودی آلن به معن��ای پایان
درگیریهای دادگ��اه وی با کمپانی آمازون
نیس��ت و این موضوع همچن��ان ادامه دارد.
آل��ن پیش از ای��ن از کمپانی آم��ازون بابت
فسخ یک طرفه قراردا د بر اساس یک اتهام
بیپای��ه ،شکایت و درخواس��ت غرامت ۶۸
میلیون دالری کرده بود.
ساخت قسمت چهارم فیلم سینمای
د
دش 
«جان ویک» تایی 

با اعالم کمپان��ی الینزگیت قسمت چهارم
فیلم سینمای��ی اکشن «جان ویک» ساخته
خواه د شد.ب��ه گزارش باشگ��اه خبرنگاران
ج��وان  ،بع�� د از مور د استقبال ق��رار گرفتن
سری سوم مجموعه سینمایی «جان ویک»
کمپان��ی الینزگیت ب��ا انتشار پیام��ی تایی د
کر د که قسمت چه��ارم این فیلم سینمایی
ساخته میشو د و تاری��خ اکران آن را نیز دو
سال بع د در  ۲۱م��ه  ۳۱( ۲۰۲۱اردیبهشت
 )۱۴۰۰معین کرده است«.جان ویک  »۳در
گیشهه��ای فروش این هفت��ه با فروش ۵۶
میلی��ون دالری در صدر پرفروشهای هفته
قرار گرفت ،جان ویک در این هفته ،دو برابر
فیل��م «انتقام جویان :پای��ان بازی» فروش
ک��ر د تا پس از سه هفته به صدر نشینی این
فیلم در فروش پایان دهد.در ابتدا پیش بینی
میشد ،سومین قسمت فیلم اکشن کمپانی
الینزگیت با بازی کیانو ریوز ،در محدوده ۳۰
تا  ۳۵میلیون دالر فروش کند .جان ویک ۳
بیش از قسمتهای سابق خو د در هفته اول
اکران فروش داشته است .قسمت اول جان
وی��ک در هفته اول اکرانش در سال ،۲۰۱۴
بی��ش از  ۱۴میلیون دالر ف��روش داشت و
قسم��ت دوم نیز در س��ال  ۲۰۱۷کارش را
ب��ا  ۳۰میلیون دالر آغاز ک��رد .منتقدین نیز
نظر مثبتی روی جدیدترین قسمت این فیلم
سینمایی داشته ان د و تا کنون با امتیاز  ۸۸از
نگاه راتن تومیت��و بیشترین امتیاز را در بین
این سه گانه دریافت کرده است.

