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اخبار
«آن دیگری» به مرحله تدوین رسید

کارگ��ردان «آن دیگری» بی��ان کرد این اثر
سینمایی که در حال حاضر در مرحله تدوین
قرار دارد برای حضور در س��ی و هش��تمین
جشنواره فیلم فجر آماده می شود.امیر توکلی
کارگردان فیلم سینمایی «آن دیگری» که به
تهیه کنندگی فرش��ید فاتحی به زودی آماده
نمایش می ش��ود با اشاره به داستان متفاوت
فیلم به مهر گفت :این اثر س��ینمایی فضای
متفاوتی دارد و اگر بخواهم درباره شخصیت
اصلی داس��تان توضیح ده��م در یک جمله
بای��د بگویم اجبار به زندگ��ی کردن در کالبد
دیگری ش��اید عذاب آورترین شکل زندگی
باشد و شخصیت این فیلم بین رفتن و ماندن
خان��واده و آزادی ،یک��ی را باید انتخاب کند.
وی ادامه داد :این پروژه سینمایی در  ۳۵روز
فیلمبرداری شده است و بازیگران آن در ١٠
لوکیشن جلوی دوربین مهدی افشار رفته اند.
کارگ��ردان فیلم کوتاه «نگاه» در پایان تاکید
کرد« :آن دیگری» در حال گذراندن مراحل
تدوین توس��ط امیررضا پورعباس است و در
تالش هس��تیم تا این پ��روژه را برای حضور
در س��ی و هشتمین جشنواره فیلم فجر آماده
کنیم.امی��ن زندگان��ی ،مینا وحید ،س��یروس
میمنت ،کس��ری ذوالفقاری و با حضور نسیم
ادبی بازیگران اصلی این فیلم هستند.
پایان فیلمبرداری فیلم شهرام مکری

فیلمبرداری فیلم سینمایی «جنایت بیدقت»
به کارگردانی ش��هرام مکری و تهیهکنندگی
نگار اسکندرفر به پایان رسید.به گزارش ایسنا،
طبق گزارش رس��یده ،پروانه ساخت این فیلم
در خرداد ماه امس��ال صادر شد و بالفاصله با
شروع پیش تولید و پیوس��تن گروه بازیگران
به پروژه « ،جنای��ت بیدقت» مقابل دوربین
علیرض��ا برازن��ده رفت.این فیل��م مضمونی
مرتب��ط با س��ینما دارد و درباره تماش��اگرانی
اس��ت که قبل از ش��روع اکران فیلمی درباره
آن حرف میزنند و با ش��روع نمایش بر پرده
سینما ،ماجرا شکل جدیدی به خود میگیرد.
نس��یم احمدپور و شهرام مکری مانند دو فیلم
قبلی این کارگردان ،فیلمنامه را نوشتند و قرار
است بالفاصله پس از فیلمبرداری مراحل فنی
آن آغاز ش��ود .البته این تنها تش��ابه «جنایت
بیدق��ت» با پروژههای قبل��ی این کارگردان
نیس��ت .امیر اثبات��ی در این فیل��م هم مدیر
طراحی و مش��اورکارگردان است ،بازیگرانی از
فیلمهای قبلی مک��ری هم در این اثر حضور
دارند و بازیگران جدیدی به واسطه این فیلم
به سینما معرفی شوند که ابوالفضل کاهانی ،
راضیه منصوری وگلن��وش قهرمانی از جمله
آنها هستند .بابک کریمی ،سیاوش چراغیپور،
محمد س��اربان ،فریبا کامران ،به��زاد دورانی،
عادل یراقی ،االهه بخش��ی ،معصومه بیگی،
محمود بهرازنیا ،امیر شاملو ،مینا درودیان ،کیانا
منتجبی ،سعید نادری ،محمدحسین محمدیان،
صدف عمویی ،حامد محمودی ،محمد ربانی،
محمدرضا جنگی ،داوود بنیاسد ،محمدحسین
قشمی و ...از دیگربازیگران این فیلم هستند.
«دوچ» به جشنواره فیلم بمبئی راه یافت

فیل��م س��ینمایی «دوچ» ب��ه کارگردان��ی
امیرمشهدی عباس در بخش رقابتی فیلمهای
کودک و نوجوان در بیستویکمین جشنواره
بینالمللی فیلم بمبئ��ی به نمایش در میآید.
ب��ه گزارش ایس��نا ،فیل��م «دوچ» در بخش
رقابتی فیلمهای کودک و نوجوان از س��وی
هی��ات داوران کودکان و نوجوانان برای گروه
س��نی  ۵ت��ا  ۱۷در این رویداد س��ینمایی به
روی پرده میرود .در این فیلم ثریا قاس��می،
کوروش سلیمانی ،ش��یوا خسرومهر ،سروش
جمش��یدی ،کوروش زارعی ،حسین عباسی،
عباس ابوالحس��نی ،محمد امی��ن احمدی و
امیرمحمد محمدی به نقشآفرینی پرداختهاند
و داستان دربار ه نوجوانی به نام غالمرضا است
که عالقه به دوچرخه س��واری دارد و دوست
دارد تا با دوچرخهاش مسابقه بدهد و جایزه به
دست آورد ،اما بهدلیل مشکالت مالی ،توانایی
تهیه دوچرخه را ندارد .او برای به دست آوردن
دوچرخه مس��یری جالب را انتخاب میکند و
انتخاب این راه اتفاقهای مختلفی را بهدنبال
دارد.هاشم مرادی بهعنوان مدیر فیلمبرداری،
نوید فرحمرزی طراح گریم ،احمد سعادتبخت
طراح صحن��ه و لباس و رضا کش��اورز مدیر
صدابرداری در این پروژه همکاری میکنند.
فیلم سینمایی«دوچ» به تهیهکنندگی کانون
پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان پیش از
این در بخش مسابقه پنجاهونهمین جشنواره
فیل��م زلین و بخش مس��ابقه فیلم بلند برای
کودکان جش��نواره «دش��ی یتک��و» اوکراین
شرکت کرده بود.

جای مستندسازان حرفهای و پیشکسوت در بحرانها خالی است

مدیر مرکز مس��تند حقیقت گفت که جای
مستندس��ازان حرفهای و پیشکس��وت در
بحرانهای خالی است.به گزارش تسنیم،
مرتضی شعبانی مستندس��از و مدیر مرکز
مس��تند حقیق��ت درباره مستندس��ازی در
جری��ان مقاومت گفت :مستندس��ازی در
کشورهای دیگر که قانون و قواعد خاص
خود را دارد به هر حال سخت است .آن هم
کشورهایی که سالها درگیر جنگ بودهاند و

مستندسازان نیز فعال و دغدغهمند بودهاند تا
وارد این عرصه شوند.وی تصریح کرد :جای
تأسف دارد که جای خیلی از مستندسازان
خ��وب و حرف��های در دل بحرانها خالی
بود؛ دوست داشتیم کسانی که سن و سالی
از آنها گذشته و تجربهای کسب کردهاند به
عنوان موضوع انس��انی به این جنگها نگاه
کنند اما رنگ و بوی سیاس��ی مانع حضور
این دوستان شد.مدیر مرکز مستند حقیقت

در خصوص اینکه آیا مستندسازی در این
حوزه انحصاری در اختیار برخی افراد است،
یادآور شد :در این حوزه ما محدودیت داریم
ن��ه انحصار! ما به عنوان مرکز حقیقت اگر
قرار باش��د از تیم��ی حمایت کنیم طبیعی
است که از تیم خودمان حمایت میکنیم و
دوربین یا ماشین و امکانات را در اختیار تیم
خودمان قرار میدهیم اما برخی دوس��تان
توقع حمایت داشتند .ما برای گرفتن مجوز

میتوانی��م این دوس��تان را حمایت کنیم
اما پش��تیبانی در یک کش��ور بحرانزده و
جنگزده توقع قابل قبولی نیست.شعبانی
تصریح ک��رد :اگر مستندس��ازی با مجوز
شما به کش��وری برود و مستندی خالف
قوانین و قواعد آن کشور بسازد ،بعدها ما را
میشناسند .افرادی هم بودهاند که رفتهاند
ب��ا مجوز ما فیلم س��اختهاند و دیگر کاری
هم با ما نداشتهاند.شعبانی درباره بعد حضور

دغدغههای اجتماعی و زندگی
دانشجویی سوژه یک نمایش شد

سیاسی و نظامی ایران در جنگها چقدر در
حوزه مستندسازی منعکس کننده واقعیات
بودیم ،گف��ت  :مقدار حض��ور و فیلمهای
س��اخته ش��ده خیلی زیاد اس��ت اما نحوه
پرداختمان بینالمللی نبوده است.

«دهلوی»  ۶دهه ستون موسیقی ایرانی بود؛

بدرقه پیشکسوت موسیقی به خانه ابدی

گ�روه فرهنگی  :مراس��م تش��ییع پیکر زندهیاد حس��ین
دهلوی آهنگس��از و موس��یقیدان ایرانی در تاالر وحدت
ته��ران برگزار ش��د.به گ��زارش فارس ،زنده یاد اس��تاد
موسیقیدان دلس��و ِز موسیقی ایرانی
«حس��ین دهلوی»
ِ
صبح روز یکش��نبه  ۲۸مهرماه در تاالر وحدت تهران به
س��وی آرامگاه ابدی بدرقه شد.مراسم تشییع پیکر استاد
دهل��وی با حضور جمع کثیری از هنرمندان و مس��ولین
از جمله حس��ین علیزاده ،محمد اسماعیلی ،سیدمجتبی
حس��ینی ،محمد الهیاری فومنی ،حمیدرضا نوربخش و
بس��یاری دیگر از هنرمندان و هنردوستان در محل تاالر
وحدت برگزار ش��د.محمد سریر از اعضای شورای عالی
خانه موسیقی به عنوان اولین سخنران این مراسم گفت:
آمدهایم با هنرمندی وداع کنیم که بیش از ش��ش دهه
س��تونی بسیار استوار در موسیقی ایران بود و برای حفظ
و گس��ترش این موسیقی بسیار زحمت کشید .او با تمام
وجود به دنبال ریشهها بود و بر پایه همین ریشهها مبانی
نوین موس��یقی ایرانی را بنا نهاد .مهم این بود که او در
اندیشه ارتقای موسیقی ایرانی بود که با زمانه خود پیش
رود و تا حدود زیادی به این هدف رسید .چیزی که از او
برایم بسیار مهم و جالب بود اهمیت به تربیت هنرمندانی
در راس��تای موسیقی ملی ایران بود و چه در دانشجویان
دانش��گاه و چه در هنرستان این هدف را با جدیت دنبال
میکرد .او یگانه زمان خود بود.محمد اسماعیلی نوازنده
پیشکسوت س��از تنبک با ابراز تاس��ف و تسلیت برای
درگذشت استاد دهلوی گفت :سی سال افتخار همکاری
با حسین دهلوی را داشتم و این را بگویم که واقعا بخش
اعظمی از موسیقی ملی با وجود این مرد جان گرفت .به
اعتقاد من کار استاد دهلوی فقط عاشقی بود و جز عشق
هم چیز دیگری نمیتوانس��ت باش��د .او از آن نسلی بود
که بس��یار مورد بیمهری قرار گرفت.کامبیز روشنروان
آهنگس��از نیز در این مراس��م گف��ت :او تنها یک معلم،
نویس��نده ،محقق و آهنگساز نبود بلکه یک موسیقیدان
جامع الش��رایط بود .او مدیریتی مثال زدنی داش��ت که

در هم��ه فعالیتهای هن��ریاش هویدا ب��ود .در حوزه
آهنگس��ازی یکی از شاخصترین آهنگسازان موسیقی
ای��ران بود که تماما ملهم از فرهنگ و موس��یقی ایرانی
بود .یکی از بزرگترین ریسکهای هنری استاد دهلوی
س��اخت ریتمهایی برای گروه تمبک و ارکستر بود .این
در ش��رایطی ب��ود که خیلیها خجالت میکش��یدند که
نوازندگان تمبک را حتی روی صحنه بیاورند.سیدمجتبی
حسینی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز
در این مراس��م به ایراد س��خن پرداخت و گفت :اس��تاد
دهلوی شناختی درست و عمیق از سنت موسیقی ایرانی
داشت .او استادی بود که به درستی سنت تعلیم و آموزش
را میش��ناخت و در محضر استادی چون صبا مهارت و
معرفت موسیقی را با هم شناخت و این خصیصه در آثار
دهلوی کامال نمایان اس��ت .شاگردان استاد دهلوی که
امروز ستارههای موسیقی ایران هستند یک به یک گواه
نحوه تربیت او هس��تند.نوبت به سخنان حسین علیزاده
آهنگس��از موسیقی ایرانی و نوازنده برجسته تار رسید .او

نیز از استاد دهلوی چنین گفت :تمام عمری که گذراندم
کسی را ایرانیتر از حسین دهلوی ندیدم .همین تاالر که
قبال نام رودکی داش��ت میتواند به عنوان دهلوی تغییر
پیدا کند اما کسی درک نمیکند به همین خاطر هیچ گاه
من از مدیران بابت این موضوع خواهش نمیکنم .اتفاقا
در همان موقعی که این تاالر ساخته میشد ارکستری به
نام رودکی وجود داشت .به هر صورت تا درک مدیران به
جایی نرسیده باشد که حسین دهلوی را درک نکنند ما در
شرایط فعلی باقی میمانیم.علیزاده افزود :او وقتی سکان
هنرسنان موسیقی را به عهده گرفت سرنوشت موسیقی
ایرانی کامال عوض ش��د .حسین دهلوی فرستادهای بود
که در مقطعی به موسیقی ایرانی شخصیت داد .او از نادر
روشنکفرانی بود که میدانست نقش موسیقی در جامعه
چیست .او عصاره رنجی است که موسیقی ایرانی در این
سالها متحمل ش��ده است.خالق نینوا در ادامه افزود :او
از رنجی که موس��یقی میکش��ید رنج میبرد و این رنج
را به درون خود انتقال میداد .من احس��اس خوشبختی

کودکانامروزبیشترازسنشانمیفهمند؛

رمزمحبوبیتمجریاندهه 60ازنگاه«مجیدقناد»

مج��ری برنامههای ک��ودک و نوج��وان تلویزیون
گفت :طرحهای بس��یاری برای تولید و ساخت کار
ک��ودک و نوجوان دارم ،اما تلویزی��ون این روزها با
همراه��ی اسپانس��ر ،برنامه تولید میکن��د و ما هم
اسپانس��ری نداریم و منتظر اسپانسر هستیم«.مجید
قناد» مجری قدیمی برنامههای کودک در گفتوگو
با ف��ارس ،درباره کارهای جدید خ��ود در این حوزه
گفت :طرحهای بس��یاری برای تولید و ساخت کار
کودک و نوجوان دارم و در حال حاضر تعامل خوبی
بین ما و تلویزیون وجود دارد ،اما خب تلویزیون این
روزها با همراهی اسپانسر ،برنامه تولید میکند و اگر
اسپانسر داشته باشیم میتوانیم برنامههای خوبی را
برای کودکان و نوجوانان بس��ازیم.کارگردان برنامه
«یه ُگله جا» با اشاره به اینکه تولید کارهای کودک
را نباید منحصر به شبکه خاصی دانست ،بیان داشت:
همه شبکههای تلویزیون عضو یک خانواده هستند
و برای مثال ش��بکه دو و نسیم برای تولید و پخش
کار ک��ودک فرقی با هم ندارند .مهم این اس��ت که
برنامههای کودک تاثیرگذار باشند .مدرس دانشگاه
خب��ر ،هنر و معماری و علمی کارب��ردی درباره رمز
مان��دگاری مجریهای محبوب ک��ودک و نوجوان
نیز گف��ت :من این رم��ز ماندگاری را تنها عش��ق
ب��ه ک��ودکان و عالقه به کاری ک��ه انجام میدهم

میدان��م و معتقدم اگر فردی ب��ه کاری که میکند
عالقهمند باش��د در حیطه خود بهترین خواهد شد.
مانند مجریان دهه  60که به ش��دت محبوب بودند
و هنوز هم هس��تند.وی با اش��اره به حضور خود در
س��ایر مدیومها غیر از تلویزیون بیان داشت :اگر ما
برنام��های هدفمن��د و در جهت آم��وزش و هدایت
بچهه��ا بس��ازیم و ک��ودکان و نوجوانان اس��تفاده
بهینهای از آن ببرند ،فرقی ندارد که در کدام مدیوم
تولید شود.این تهیه کننده با اشاره به تفاوت دغدغه
کودکان و نوجوانان امروز و دیروز و نوع برنامهسازی
برای آنها گفت :در گذشته تا  ۱۲سالگی کودک و تا
 ۵سالگی جزو گروه سنی خردسال بودند .اما در حال
حاضر بعضی وقتها بچههای ما  ۵سالش��ان است،
اما به خاطر تکنولوژیهایی که در دسترس است ،با
اینکه جزو گروه سنی خردسال هستند ،اما کودکند.
یعنی اینکه درست است خردسال است ،اما بیشتر از
ذهنش میفهمد .در جامعه ما کودک  ۱۲ساله در حد
نوجوان اس��ت اما جزو گروه سنی کودک است.وی
در پایان گفت :در چنین ش��رایطی باید برنامهسازان
کودک ب��رای تولید کارهای ک��ودک دقت ویژهای
داشته باشند .در این زمینه تنها تلویزیون نیست که
میتواند موثر باشد و باید آموزش و پرورش و پدر و
مادرها نیز به نوبه خود کمک گرفت.

میکنم در همین رش��ته موس��یقی که تا این حد با عدم
درک و فهم مواجه شده ،فردی چون دهلوی این چنین
تش��ییع میشود .به اعتقاد من هرگاه نام موسیقی ایرانی
میآید نام دهلوی نیز در ذهن ما متبادر میش��ود .او در
این س��الها رنج زیادی میکش��ید خان��واده او از جمله
خانم سوس��ن اصالنی همس��ر ایش��ان رنج میکشید.
هومن دهلوی فرزند مرحوم حس��ین دهلوی و آهنگساز
به عنوان آخرین س��خنران ضمن تشکر از حاضرین در
این مراس��م گفت :ام��روز تلخ تری��ن روز زندگی من و
خانوادهام اس��ت .استاد حسین دهلوی نه تنها یک استاد
و آهنگس��از موسیقی که هنرمندی چند بُعدی بود .او به
قول علی رهبری به قدری دقت داش��ت که در برخی از
مواقع از بتهوون و موتزارت هم پیش��ی میگرفت .امروز
با هنرمن��دی خداحافظی میکنیم که ف��ارغ از هنرمند
بودن ،پدری دلس��وز و همس��ری مهربان بود .در بخش
بعدی این مراس��م حجتاالسالم دعایی نماز میت را در
محوطه تاالر وحدت اقامه کرد و پیکر مرحوم حس��ین
دهلوی به س��مت قطع��ه هنرمندان بهش��ت زهرا و به
دیاری باقی تشییع و رهنمون شد.حسین علیزاده ،محمد
الهیاری فومنی ،هوشنگ کامکار ،داود گنجهای ،کامبیز
روشنروان ،حس��ن ریاحی ،داریوش پیرنیاکان ،وارطان
ساهاکیان ،اسماعیل تهرانی ،کیوان ساکت ،سیدمجتبی
حس��ینی ،حمیدرضا نوربخش ،سعید ثابت ،بیژن بیژنی،
س��یدعباس عظیمی ،احمد بهروزینیا ،افلیا پرتو ،احمد
صدری ،علی ترابی ،شهرام صارمی ،مزدا انصاری ،میالد
عمرانلو ،داریوش پیرنیاکان ،علی ثابتنیا ،مهدی آذرسینا،
محمود بنفشهخواه ،عباس خوشدل ،محمد سریر ،جاوید
مجلس��ی ،علی مرادخانی ،امیرعباس ستایش��گر ،پری
ملکی و فاضل جمش��یدی از جمله هنرمندان حاضر در
مراسم تشییع پیکر استاد «حسین دهلوی» بودند.
مراسم یادبود استاد دهلوی دوشنبه  ۲۹مهرماه از ساعت
 ۱۴تا  ۱۵:۳۰در مس��جد جامع ش��هرک غ��رب برگزار
خواهد شد.

کارگردان فیلم «سال دوم دانشکده من»:

قدرت خلق در بازیگران جوان بسیار باال است

کارگردان فیلم س��ینمایی «هر شب تنهایی» گفت:
قدرت خلق در بازیگران جوان بس��یار باالس��ت و به
همین دلیل هم��واره به دنبال اس��تفاده از نیروهای
جوان و کش��ف آنها هستم ،از نظر من بازیگر جوان
دارای عنص��ری خام و ابعاد مختلف فکری و زوایای
وجودی متفاوت هستند .رسول صدرعاملی کارگردان
فیلم سینمایی «سال دوم دانشکده من» در گفتوگو
با میزان ،پیرامون حضور دوبارهاش بعد از هشت سال
دوری به سینما گفت :به سینما بازگشتم زیرا تجربه
کارگردانی فیلم سینمایی «سال دوم دانشکده من»
برایم بسیار شیرین و جذاب بود و دوست داشتم که با
این فیلم پرده نقرهای را بار دیگر تجربه کنم .وی با
اشاره به تاثیر باالی پرویز شهبازی در ساخت «سال
دوم دانشکده من» اضافه کرد :پرویز شهبازی رفیق
و دوس��ت همیشگی من اس��ت ،حضور وی در کنار
این فیلم به عنوان فیلمنامهنویس به شدت دلگرمم
میکرد ،از طرفی به دلیل رفاقت دیرینه من و پرویز،
در جای جای کار دوس��تانه پیش می رفتیم و قاعده
و قان��ون عجیب و خاصی بین ما برقرار نبود ،همین
عاملی بود تا کار بس��یار راحت پیش برود.کارگردان
فیلم سینمایی «هر شب تنهایی» درباره عالقه خود
برای اس��تفاده از بازیگران جوان و تازه کار ادامه داد:
بازیگران جوان تازه نفس و به دنبال کشف ،شهود و

پیدا کردن گمشدهای در نقشها هستند ،همین عامل
اصلی من برای گرایش به سوی بازیگران جوان و نوپا
اس��ت ،قدرت خلق در بازیگران جوان بسیار باالست
و به همین دلیل همواره به دنبال استفاده از نیروهای
جوان و کش��ف آنها هستم .از نظر من بازیگر جوان
دارای عنص��ری خام و ابعاد مختلف فکری و زوایای
وجودی متفاوت هس��تند.کارگردان فیلم «زندگی با
چشمان بسته» در همین راس��تا تاکید کرد :شما به
عنوان یک کارگردان وقتی بازیگری جوان را در اختیار
داشته باشید میتوانید آن طور که دوست دارید وی را
به کاراکتر مطلوب و مورد نظر خودتان مبدل نمایید.
وی در خص��وص چگونگی انتخ��اب بازیگران فیلم
«سال دوم دانش��کده من» افزود :انتخاب بازیگران
فیلم س��ینمایی «سال دوم دانشکده من» نزدیک به
 ۹ماه طول کش��ید .بیشتر زحمت این قضیه را پانتهآ
پناهیها انجام داد ،اما بدانی��د این بازیگران در ابتدا
به امر میبایست بعضی از نیازهای اولیه بازیگری را
میداشتند تا انتخاب میشدند.صدرعاملی فیلم خود را
دارای پایان بندی منسجم دانست و خاطرنشان کرد:
از نظر من پایان فیلم «س��ال دوم دانشکده من» به
هیچ وجه باز نیست و اگر میخواهیم پایان را دریابیم
باید آن را به خوبی مشاهده کنیم .باز بودن پایان فیلم
«سال دوم دانشکده من» یک اتهام به من است.

نویسنده کتاب «اردیبهشت نام دیگر توست»:

نویسنده کتاب «اردیبهشت نام دیگر توست»
گفت :خوب اس��ت که پ��در و مادر بچهها را
از بچگی با کتاب آشنا کنند .خودشان کتاب
بخوانند و در سبد کاالیشان حتما جایی برای
کت��اب خالی بگذارند .طبیعت��ا بچهای که با
کتاب بزرگ میش��وند در آین��ده کتابخوان
خواه��د ش��د و آموزه های��ش را از کتاب ،به
عنوان یک منبع موثق ،خواهد گرفت.
زینب بخشایش نویسنده کتاب «اردیبهشت
نام دیگر توس��ت» در گفتوگو با میزان ،به
ضرورت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی
اشاره کرد و گفت :در حال حاضر مردم فرصت
کافی برای مطالعه ندارند .جدای از گران بودن
کتاب ،دغدغهها نیز زیاد شده است ،از طرفی
نسخههای الکترونیکی ارزانتر و سریعتر در
دس��ترس مردم قرار میگی��رد و همه جا نیز
همراهشان است.وی کاهش قیمت کتاب را
راهی موثر بر افزایش سرانه مطالعه در کشور

خانوادهها کتاب را در سبد کالی خود قرار دهند

دانست و افزود :کاهش قیمت کتاب و کاهش
حج��م مطال��ب در کتابها ک��ه کمک کند
مخاطب اطالعات را س��ریع دریافت و زمان
کمتری برای خواندن آن صرف کند ،راههایی
هستند که به افزایش سرانه مطالعه در کشور
میتواند کمک بسزایی کند ،البته نویسندگان
توانمند مخاطبان خودش��ان را دارند و کسی
که س��راغ کتابهایش��ان میرود میداند اثر
نویس��نده محبوبش را میخواند و اگر حتی
کت��اب مورد نظ��ر حجم زیادی هم داش��ته
باشد باز آن را میپذیرد ،خریداری میکند و
برای خواندنش وقت میگذارد.این نویسنده
کتاب پیرامون نقش پدر و مادر برای آموزش
فرهنگ کتاب خوانی در خانواده تصریح کرد:
خوب است که پدر و مادر فرزندان خود را از
دوران کودکی با کتاب آشنا کنند .خودشان
کتاب بخوانند و در سبد کاالیشان حتما جایی
برای کتاب خالی بگذارند .طبیعتا بچهای که

با کتاب بزرگ شود در آینده کتابخوان خواهد
ش��د و آموزه های��ش را از کت��اب به عنوان
ی��ک منبع موثق خواه��د گرفت .مخصوصا
که ح��اال عصر ارتباطات اس��ت و اطالعات
غلط به راحتی با فش��ردن چند دکمه و کلید
در دس��ترس افراد قرار میگیرد.بخش��ایش
به فرهنگس��ازی در حوزه هدیه دادن کتاب
در خانوادهها اش��اره و اب��راز کرد :هدیه دادن
کتاب و معرفی کتابهای خوب به دوستان
و اق��وام نیز تاثیر زیادی در ترویج کتابخوانی

و آش��تی کردن مردم با کتاب دارد که اول از
خانواده ها ش��روع می شودوی در خصوص
کتاب جدید خود با نام «اردیبهشت نام دیگر
توس��ت» عنوان کرد :نام کتابم در ابتدا «انار
دلم هزار ترک دارد» بود که به خواست ناشر
به «اردیبهش��ت نام دیگر توست» تغییر پیدا
کرد .داستان درباره مارال ،دختر جوانی است
که تازه فارغ التحصیل ش��ده و بسیار رویایی
است .عاشق پیشه بوده و همسرش را بسیار
دوست دارد .رمانتیک بودنش ،او را به سفری
میکش��اند که مس��یر زندگی اش را عوض
میکند.نویسنده کتاب «اردیبهشت نام دیگر
توست» اظهار کرد :مارال محجوب و مهربان
است ،اهل قضاوت کردن نیست ،صبور است
و زود تصمی��م نمیگیرد؛ این ویژگیها از او
زنی میسازد که همس��رش و افرادی که او
را میشناسند شیفته مرامش میشوند.وی در
خصوص دالیل نگارش کتاب «اردیبهشت

نام دیگر توس��ت» تصریح کرد :قلم زدن در
وادی دین و مس��ائل مربوط به آن را دوست
دارم؛ مخصوصا که بی��ان آنها با زبانی نرم
و ش��یرین نی��از جامعه امروز اس��ت .یکی از
ی با
استادانم در سال  ۹۵کارگاه داستان نویس 
موضوع مدافعان حرم تشکیل داد .کلی کتاب
معرفی کرد که مطالعه کنیم .ما هم اطالعات
و اخبار مربوط ب��ه مدافعان حرم و داعش را
پیگیری میکردی��م .بعد از آن ایدهها تبدیل
به طرح ش��دند و در نهای��ت خروجی کارگاه
چند کتاب شد.بخشایش خاطرنشان کرد :تا
به امروز کارهای من رمان «اردیبهش��ت نام
دیگر توس��ت» و یک داستان کوتاه بوده که
در مجموعه داستان «دوستت دارم دمشق»
توس��ط انتش��ارات ش��هید کاظمی به چاپ
رسیده اس��ت .البته داستان بلند دیگری هم
نوش��تهام که فضای تلخی دارد و فعال چاپ
نشده است.

نمایش «ورودی  »۸۹مشکالت و معضالت
زندگی دانش��جویی را بر روی صحنه روایت
میکند.محسن احتشامی کارگردان نمایش
«ورودی  »۸۹در گفتوگ��و ب��ا باش��گاه
خبرنگاران جوان ،درباره قصه این اثر نمایشی
گفت :این متن با محتوا و مضمون اجتماعی
روایتگر دوس��تی و زندگی چند دانشجوست.
من در چند س��ال اخیر در حوزه تئاتر ،سعی
کردم نمایشنامههایی را روی صحنه ببرم که
دغدغهها و آسیبهای اجتماعی زندگی مثل
فقر ،آسیب صفحات مجازی و  ...را به خوبی
نشان دهد.وی افزود :نمایش «ورودی »۸۹
ب��ه یکی دیگر از معض�لات اجتماعی یعنی
س��وء اس��تفاده از اعتما د افراد و بی معرفتی
ه��ا می پردازد که متاس��فانه در جامعه ما به
ط��رز غیر قابل باوری رو به افزایش اس��ت.
احتش��امی درباره انتخاب بازیگران نمایش
«ورودی  »۸۹گف��ت :بازیگران این نمایش
از بچهه��ای تئاتر هس��تند و  ۳نفر آنها در
نمایشه��ای قبلی همراه بنده بودند و  ۲نفر
دیگ��ر هم با توجه به توانای��ی خود انتخاب
ش��دند .بس��یار افراد حرف��ه ای ،باهوش و
همراهی هستند.کارگردان نمایش «ورودی
 »۸۹درباره به موس��یقی نواخته شده در این
اثر بیان کرد :موس��یقی در نمایش ما نقش
بسیار مهم را ایفا میکند؛ ما از موسیقیهای
برجس��تهای در جهت جذب بیشتر مخاطب
استفاده کردیم.
نقش تبهکار «ونوم  »۲به بازیگر
جیمزباند میرسد

نائومی هری��س بازیگر فیلم جدید جیمزباند
به ن��ام «زمانی برای مردن نیس��ت» نقش
یک یک تبهکار را در فیلم سینمایی «ونوم
 »۲ب��ازی خواه��د کرد.به گزارش باش��گاه
خبرنگاران جوان ب��ه نقل از ورایتی ،نائومی
هری��س در ح��ال مذاکره ب��رای نقش یک
تبهکار در فیلم «ونوم  »۲اس��ت و در مقابل
تام هاردی برای ایف��ای نقش ضد قهرمان
مع��روف و ض��د مردعنکبوتی ب��ه این فیلم
باز خواهد گش��ت.اندی سرکیس کارگردانی
ای��ن فیلم را بر عهده دارد و میش��ل ویلیامز
به همراهی وودی هارلس��ون نیز نقشهای
پیش��ین خ��ود را ادام��ه خواهن��د داد .اندی
س��رکیس س��ابقه کارگردانی فیلم سینمایی
«نفس بکش» و هچنی��ن نفش آفرینی در
فیلم سینمایی «ارباب حلقه ها» را درکارنامه
دارد.نخس��تین فیل��م «ونوم» که در س��ال
 ۲۰۱۸منتش��ر ش��ده بود برای کمپانیهای
س��ونی و مارول موفقیت بزرگ��ی به همراه
داش��ت و  ۲۱۳میلی��ون در گیش��ه داخلی و
 ۸۵۵در مجموع گیشه جهانی فروش کرده
بود .این فیلم داس��تان تام هاردی در نقش
ادی بروک ،ی��ک خبرنگار را روایت میکرد
ک��ه به میزب��ان یک موجود فضای��ی به نام
ونوم تبدیل میشود.ش��خصیت شیریک که
قرار اس��ت توس��ط نائومی ایفا شود ،یکی از
ش��خصیتهای کتابهای مصور است که
در ای��ن فیلم با وودی هارلس��ون هم پیمان
میش��وند ت��ا در مقاب��ل ونوم و ت��ا هاردی
بایستند.س��ونی اخیرا تاریخ اکران این پروژه
ب��دون ن��ام که به ن��ام «ونوم  »۲ش��ناخته
میش��ود را اکتبر  ۲۰۲۰اعالم کرده و پیش
بینی میشود در همان تاریخی که نخستین
نسخه منتشر شده بود ،اکران شود.
سریال نتفلیکس  ۸ماه عقب افتاد

جان چو بازیگر «کابوی بیباپ» سر صحنه
فیلمب��رداری مجروح ش��د و موجب ش��د تا
س��ریال الیو اکشن نتفلیکس حدود  ۸ماه
عق��ب بیفتد.به گزارش خبرگ��زاری مهر به
نق��ل از ورایتی ،ج��ان چو در حال��ی که در
نیوزیلند س��رصحنه فیلمبرداری بود از ناحیه
زانو آس��یب دید و موجب شد تا تولید سریال
«کابوی بیب��اپ»  ۷تا  ۹ماه عقب بیفتد.در
حالی که معلوم نیست چه سانحهای موجب
این آسیب دیدگی شدید شده اما این سانحه
در سکانس��ی که تمرین ش��ده و به عنوان
ی��ک بدلکاری ج��دی به آن توجه نش��ده
بود ،اتف��اق افتاد.چو اکن��ون به لسآنجلس
برگش��ته تا تحت عمل جراحی قرار بگیرد.
در این زمینه چو نقلقولی از بروس لی را در
اینستاگرامش منتشر کرده است :آب میتواند
جریان داشته باشد یا میتواند درهم بشکند.
وی افزوده است :ممنون برای همه آرزوهای
خوبی که برایم ش��ده .برمیگردیم و جاری
میشویم.سریال «کابوی بیباپ» نتفلیکس
یک سریال اقتباسی  ۱۰اپیزودی است که با
اقتباس از یک س��ریال انیمیشن اوریجینال
 ۲۶قسمتی ژاپنی ساخته میشود.

