
 سريال »حضرت موسي)ع(« 
رسماً وارد پيش توليد شد

سريال »حضرت موسي)ع(« به كارگرداني جمال شورجه 
رسماً وارد پيش توليد شد. 

س��ريال »حضرت موس��ي)ع(« در ش��ب والدت حضرت امام 
حس��ن عس��گري)ع( با حضور برخي از دس��ت اندركاران اين 
پروژه و خادمان حرم حضرت عبدالعظيم حسني)ع( و پس از 
بهبودي نسبي جمال شورجه كارگردان اين پروژه عظيم رسماً 
وارد پيش توليد شد. در ابتداي اين مراسم تعدادي از خادمان 
حرم حضرت عبدالعظيم حس��ني)ع( به نمايندگي از آيت اهلل 
ري شهري توليت اين آستان مقدس تابلويي مزين به پرچم حرم 
مطهر را به جمال شورجه و س��يداحمد ميرعاليي كارگردان و 

تهيه كننده سريال »حضرت موسي)ع(« اهدا كردند. 
جمال شورجه در اين مراسم اظهار داشت: اميدوارم اين پروژه 
به سالمتي شروع و به احسن وجه تمام ش��ود و بتواند به طور 
گسترده اي به جهان اسالم و دنيا عرضه گردد. اميدوارم سريال 
»حضرت موسي)ع(« باعث وحدت بين اديان الهي شود و زمينه 

براي ظهور حضرت قائم)عج( گردد.
.............................................................................................................

 مصطفي رحماندوست 
در بيمارستان بستري شد

مصطفي رحماندوس�ت، 
شاعر و نويسنده ادبيات 
ك�ودك و نوج�وان در 

بيمارستان بستري شد. 
به گزارش ايلن��ا، مصطفي 
رحماندوس��ت ب��ه دلي��ل 
عارض��ه قلب��ي و گرفتگي 
عروق در بيمارس��تاني در 

تهران بستري شد. 
در حال حاضر بخشي از مشكل وي توسط پزشكان مرتفع شده 
اس��ت و در روز هاي آتي نيز براي ادامه معالجه در بيمارستان 
خواهد ماند. رحماندوس��ت تاكنون بيش از ۳۵۰عنوان كتاب 
در ش��مارگان ميليوني منتشر كرده  و بس��ياري از آثار وي در 

كشورهاي مختلف ترجمه و منتشر شده است. 
.............................................................................................................

نسخه نهايي بازي »آخرين داستان« 
عرضه شد

همزمان با اكران انيميش�ن س�ينمايي »آخرين داس�تان: 
ف�ره اي�زدي« ب�ازي اقتباس�ي اين عن�وان عرضه ش�د. 
استوديو هورخش همزمان با اكران انيميشن سينمايي »آخرين 
داستان: فره ايزدي«، بازي اقتباسي اين عنوان را در كافه بازار و 
سيب اپ عرضه كرد. اين بازي كه يك »هك اند اسلش« دوبعدي 
اس��ت به صورت رايگان عرضه ش��ده است. ش��ما در اين بازي 
مي توانيد ۱۰كاراكتر از مش��هورترين شخصيت هاي شاهنامه 
را انتخاب كنيد. هر كدام از اين شخصيت ها قدرت هاي منحصر 
به فرد خود را دارند. اين بازي داراي دو مد داس��تاني و بي انتها 
بوده و مي توان در آن هر دو مد را به صورت رايگان تجربه كرد. 
انيميشن هاي درجه يك و مبارزات سريع از جمله ويژگي هاي 
اين بازي به ش��مار مي آيد. همچنين از ديگ��ر ويژگي هاي آن 
مي توان به: حضور ۱۰كاراكتر شاهنامه با قدرت هاي منحصر به 
فرد، طراحي چهار محيط از داستان هاي شاهنامه، مبارزات روان 
و سريع، امكان ارتقاي ش��خصيت ها در چهار بخش استقامت، 
بازيابي توانايي، قدرت و سالمت و وجود توانايي هاي ويژه و امكان 

اضافه كردن چهار توانايي براي هر شخصيت اشاره كرد. 
.............................................................................................................
موزه سينما ميزبان »سينما حقيقت« شد

براي اولين بار موزه سينما ميزبان جشنواره سينماحقيقت شد. 
همزمان با برگزاري سيزدهمين جشنواره سينماحقيقت فيلم هاي 
اين دوره از جشنواره عالوه بر پرديس چارسو محل اصلي برگزاري 
جشنواره در موزه سينما نيز به نمايش درمي آيد. عالقه مندان به 
تماشاي بهترين آثار سينماي مستند ايران و جهان مي توانند از 
۱۹ تا ۲۴ آذر هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در سالن سينمافردوس 
به تماشاي فيلم هاي سيزدهمين دوره جشنواره سينماحقيقت 
بنشينند. تماشاي آثار فقط با خريد بليت از گيشه موزه سينما يا 

سايت سينماتيكت امكانپذير است. 
.............................................................................................................
نيم بها شدن سينما ها در روز دانشجو  

شوراي صنفي نمايش به مناس�بت روز دانشجو بليت هاي 
سينما را نيم بها كرد. 

غالمرضا فرجي سخنگوي شوراي صنفي نمايش گفت: طبق 
تصميم ش��وراي صنفي نمايش، امروز بليت تمام سينماهاي 
كش��ور نيم بها خواهد بود. در حال حاضر فيلم هاي سينمايي 
»مطرب«، انيميش��ن هاي »آخرين داس��تان« و »بنيامين« 
»تورن��ادو« »معكوس« »دختر ش��يرازي« »س��مفوني نهم« 
»چش��م و گوش بس��ته« »ليالج« و »منطقه پرواز ممنوع« از 

جمله فيلم هاي در حال اكران سينماها هستند.
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حکمت 389

كس�ی كه اعمالش او را عقب براند 

نسبش او را پيش نخواهد برد.

     محمد صادقي
مافي�ا در س�ينما و تلويزي�ون وج�ود دارد و فق�ط به 
يك عده خ�اص از بازيگران س�فارش ب�ازي مي دهد. 
غالمحس��ين لطف��ي بازيگر قديم��ي س��ينما و تلويزيون 
مي گويد: »هنرپيش��ه هيچ وق��ت خودش نق��ش خود را 
انتخاب نمي كند بلكه انتخاب مي شود. ما خانه نشسته ايم 
تا ببينيم چه كس��ي زنگ مي زند تا ما را دعوت كند، البته 
يك بي معرفتي هم مي شود و مافيايي در سينما و تلويزيون 
وجود دارد كه هميش��ه يك عده آدم خ��اص دور و بر آنها 
هستند و سفارشي سريال بازي مي كنند. براي همين است 
كه مي بينيد پنج سريال پخش مي شود اما همه بازيگران آن 
يكي است! اين انتخاب تلويزيون هم هست و مدير گروه بايد 
سختگيري كند. يك فهرست زير ميز اين آقا باشد و بداند 

چه كسي بيكار است؟«
لطيفي درباره سريال هاي كمدي تلويزيون و ماندگاري آنها 
در ذهن مخاطب مي گويد: »م��ن اعتقادي درباره كارهاي 
جديد دارم كه ممكن است خيلي ها دوست نداشته باشند. 
من اعتقاد دارم خيلي ها ك��ه بازيگر نيس��تند دارند بازي 
مي كنند. سن و سالشان مهم نيست، اكثر كساني كه بازي 
مي كنند بازيگر نيستند و فقط بازي مي كنند. از پنج سال 
پيش سريال هايي در تلويزيون پخش مي شود كه فراموش 

مي شوند اما قبل از آن آثار به ياد ماندني توليد مي شد.«
اين بازيگر قديمي ادامه مي دهد: »كساني كه كاربلد هستند 
در خانه نشسته اند و عذرخواهي مي كنم كساني كه دستمال 

به دست هستند وارد كار مي ش��وند. خانه شان را در اختيار 
پروژه قرار مي دهند، پول مي دهند كه بازيگر شوند.«

وي بازيگري را يك تابلوی خيلي زيبا از دور معرفي و تصريح 
مي كند: »خيلي ها دوس��ت دارند بازيگر شوند تا معروف و 
پولدار شوند و معلوم نيس��ت چند تا كارت بنزين دارند! اما 
من جزو تنها هنرپيشگاني هس��تم كه استخدام اداره تئاتر 

هستم و از آنجا حقوق مي گيرم.«
لطفي درباره دوران بازنشس��تگي بازيگران تأكيد مي كند: 
»يك بازيگر هيچ وقت پير نمي ش��ود و ب��ه نظر من تا يك 
دقيقه قبل از مرگ مي تواني بازي كني، اگر بازيگري مثل 
من عليل شود و نتواند كار كند، در آن صورت هم مي توان 
از او كار گرفت و نقش هاي ب��دون حركت به او داد. از ورود 
جوانان اس��تقبال مي كنم و خودم هم ب��ه خيلي ها كمك 
كرده ام و ممكن است همين روزها يك كالس بازيگري در 

قزوين هم برپا كنم.«

انتقاد بازيگر قديمي فيلم هاي طنز از وضعيت بازيگري 

مافياي بازيگري يك عده را جمع كرده و به آنها سفارش بازي مي دهد

   محمدصادق عابديني
بيلبورده�اي فرهنگ�ي كمپين »فرداي روش�ن« كه به 
تاثير جوانان انقالبي در س�اختن آينده كش�ور اش�اره 
داشت، شبانه از سوي شهرداري تهران جمع آوري شد! 
خانه طراحان انقالب اس��المي از زيرمجموعه هاي سازمان 
هنري رس��انه اي اوج ك��ه طرح هاي گرافيك��ي خالقانه اي 
بر اس��اس موضوعات روز انقالب اس��المي توليد مي كند و 
در سطح شهر به خصوص در فضاي ش��هري بزرگ ميدان 
وليعصر)عج( قرار مي دهد، نسبت به جمع آوري بيلبوردهاي 

»فرداي روشن« از سوي شهرداري تهران اعتراض كرد. 
چند روزي ب��ود كه ديوارنگاره بزرگ مي��دان وليعصر)عج( 
تغيير داده شده و طرحي اميدوارانه با شعار »با جوانان كارها 
دشوار نيست« روي اين ديواره نقش بسته بود؛ ديوار نگاره اي 
كه طراحي آن از سوي خانه طراحان انقالب اسالمي انجام 
شده بود. در اين طراحي بر پيش��رفت هاي علمي كشور بر 

اساس دانش و توانايي جوانان ايراني تأكيد شده بود. 
با جمع آوري ناگهاني اين بيلبورد، خانه طراحان انقالب اسالمي با 
انتشار متني در صفحه اجتماعي توضيحاتي را ارائه داده است. در 
اين متن آمده است: »مسئوالن شهرداري اذعان دارند اين شعار 
تبليغ حضور جوانان براي ثبت نام در انتخابات مجلس است! با 
اعالم شهرداري تهران و بر اساس گزارش هاي ميداني، در اقدامي 
غيرمنتظره و عجيب طرح هاي گرافيكي و بيلبوردهاي كمپين 
فرداي روشن توس��ط مأموران اين نهاد شهري شب گذشته از 
سطح شهر تهران جمع آوري شد. مسئوالن سازمان زيبا سازي 
ش��هرداري دليل حذف اين اثر را شائبه سياسي بودن شعار»با 
جوانان كارها دشوار نيست« دانس��ته و اذعان دارند اين شعار 
تبليغ حضور جوانان براي ثبت نام در انتخابات مجلس است! اين 
در حالي است كه روي اين بيلبوردها، تصاويري از دانشمندان 
جوان علوم مختلف نقش بس��ته بود و از چند روز گذشته روي 
ديوارنگاره ميدان وليعصر)عج(، بيلبوردهاي سطح شهر تهران 
و ديگر شهرهاي كشور با هدف تبيين بيانيه گام دوم انقالب و 
دغدغه رهبر انقالب براي حضور جوانان در عرصه هاي تاثيرگذار 

انقالب اكران شد.«
انتش��ار اين متن، واكنش مشاور ش��هردار تهران را به دنبال 
داشت. »آنا« در گزارشي با اشاره به مطرح شدن نام شهرداري 
تهران از سوي خانه طراحان به عنوان مسئول حذف بيلبورد، 
مي نويسد انتشار اين خبر از سوي خانه طراحان اما پاسخ تند و 
البته شب هنگام غالمحسين محمدي مشاور شهردار و رئيس 
مركز ارتباطات و بين الملل شهرداري تهران را در پي داشت. 

آقاي مش��اور كه خيلي ف��وري و بدون فوت وق��ت به ميدان 
آمده بود، در توئيت خود كه ساعت ۱۱شب منتشر شده بود، 
خطاب به خانه طراحان انقالب اسالمي كه از زيرمجموعه هاي 
سازمان اوج است، نوشت: » بدون هماهنگي عده اي شبانه بر 
بيلبوردهايي كه در اختيار پيام هاي ديگران است، تبليغات خود 
را اكران مي كنند. حقوق سايرين را پايمال و بعد هم به  جاي 
تعذر با فرار رو به جلو، در فضای مجازي به دروغ پاي انتخابات را 
وسط مي كشند. شهرداري حافظ حقوق شهروندان است. رفقا، 
با مال غير، اطعام و نذر باطل است« و اين گونه تالش كرد علت 
جمع آوري پوسترها را تخلف سازمان اوج بيان و با اتهام تابلو 

دزدي ماجراي انتخاباتي بودن را تكذيب كند.
ادعاي رئيس مركز ارتباطات شهرداري تهران، با واكنش مدير 
روابط عمومي سازمان اوج روبه رو شد. محمد ذوقي با انتشار 
توئيتي درباره ادعاي مطرح شده از سوي محمدي، نوشت: 
» اگر مايليد حضوراً مستندات واتس اپي مدير ارشد شهرداري 
را تقديم كنيم كه صريحاً همين ها را مي گويد! و البته بارها 
تأكيد مي كند كه »دارن��د از بيرون به ما فش��ار مي آورند!« 
هميشه با هماهنگي سازمان زيباسازي عمل كرده ايم. سخن 

از پايمالي حق، فرار رو به جلو است!« 
حذف بيلبوردهاي »فرداي روش��ن« با واكنش تند جوانان 
در فضاي مجازي روبه رو شده است. كاربران فضاي مجازي، 
جمع آوري بيلبورد فرداي روشن را نشان از نگراني گروهي 
براي افتادن امور به دس��ت جوانان انقالب��ي عنوان و خود 
ش��هرداري را به فعاليت هاي داراي ش��ائبه سياسي بودن 

متهم كرده اند. 
انتش��ار بيلبوردهاي فرهنگي با موضوعات انقالب در سطح 
تهران، پيش از اين نيز با عدم همراهي برخي مديران شهري 
و دولتي همراه بوده است. نمونه قديمي تر حاشيه سازي براي 
اين بيلبوردها را مي توان در مس��ئله طراحي هاي مربوط به 

مذاكرات هسته اي مشاهده كرد.

دبير چهاردهمين جشنواره سراسري تئاتر مردمي »بچه هاي مسجد«:

زنده كردن تئاتر مساجد زمينه  تربيت نسل جديد هنرمندان است

مدير مركز هنرهاي نمايش�ي حوزه هنري در حاش�يه برگزاري 
جشنواره تئاتر مردمي »بچه هاي مس�جد« از تصميم اين مركز 
براي برگزاري عمده رويدادهاي نمايش�ي در اس�تان هايي غير 
از تهران خب�ر داد و گفت: همراه�ي حوزه هنري ب�ا كانون هاي 
فرهنگي- هنري مس�اجد كش�ور باع�ث هم افزاي�ي و بازدهي 
بيشتر جش�نواره تئاتر مردمي »بچه هاي مس�جد« شده است. 
به گزارش »جوان« به نق��ل از پايگاه خبري ح��وزه هنري، كوروش 
زارعي مدير مركز هنرهاي نمايش��ي حوزه هنري با اشاره به كيفيت 
آثار چهاردهمين جشنواره سراس��ري تئاتر مردمي بچه هاي مسجد 
گفت: ۱۵نمايشي كه به جشنواره چهاردهم راه پيدا كرده است حاصل 
اجراهاي عمومي در سراسر كشور هس��تند و هنرمندان در شهرها و 
استان هاي خودش��ان اين آثار را براي عموم در مساجد مختلف اجرا 
كرده اند و اين يعني آثار از چند فيلتر كيفي گذشته اند تا به جشنواره 
برسند. وي با اشاره به كارگاه هاي آموزشي كه از فعاليت هاي جنبي 
جشنواره است، گفت: امس��ال نوع آموزشمان حين جشنواره با سال 

گذش��ته متفاوت اس��ت، از اين رو براي اينكه بحث آم��وزش براي 
هنرجويان عملياتي تر و اجرايي تر باش��د، كارگاه ها را به اين صورت 
طراحي كرديم كه اس��اتيد كارگاه هاي آموزش��ي آثار هنرجويان را 
 ببينند و درباره اثري كه وارد جشنواره شده است نظر  بدهند، نكات 
ضعف و قوت كار را در زمينه كارگرداني، نويسندگي و بازيگري بگويند 
و به اين صورت كار خود بچه ها به  عنوان شاهد مثال دستمايه آموزش 
قرار بگيرد. مدير مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري ادامه داد: در اين 
جش��نواره نگاه حرفه اي وجود ندارد. گروه هايي كه پذيرفته شده اند 
همگي آماتور و جوان هستند و فعاليت آنها به اين صورت است كه يك 
استاد به آنها آموزش مي دهد و در كنار اين آموزش يك اثر هم توليد و 
در نهايت در مساجد براي عموم اجرا مي شود. وي تأكيد كرد: با زنده 
كردن تئاتر مساجد هم زمينه اي براي تربيت نسل جديد از هنرمندان 
آماده مي كنيم و هم تئاتر را در محيطي به نام مسجد بين آحاد جامعه 

كه بعضاً مخاطب حرفه اي تئاتر هم نيستند، مي بريم. 
زارعي تصريح كرد: با اين كار به گروه هاي آماتور فرصت آموزش، آزمون 
و خطا داشته مي شود و براي ۱۰سال آينده تئاتر كشور نسل جديدي 
تربيت و وارد فضاي حرفه اي خواهد شد، ضمن اينكه اين روند هر سال با 
برگزاري اين جشنواره ادامه خواهد داشت. وي در ادامه به اشاره به اينكه 
هم سويي و هم افزايي در دستگاه هاي فرهنگي وجود ندارد، خاطرنشان 
كرد: امسال بعد از س��ال ها دو ارگان كه فعاليت مسجدي داشتند در 
كنار هم قرار گرفتند و براي اولين سال جشنواره تئاتر مردمي بچه هاي 
مسجد به  صورت مشاركتي برگزار مي شود و اين امر آثار و بركاتي دارد 
و همراهي حوزه هنري با كانون هاي فرهنگي- هنري مس��اجد باعث 

هم افزايي و بازدهي بيشتر خواهد شد.

    گردشگری

    هادي عسگري
فعاليت  هاي اجتماعي و عام المنفعه هنرمندان هميشه در موقعيت هاي 
مختل�ف مطرح ب�وده اس�ت. در بزنگاه ه�ا و به وي�ژه هن�گام بالياي 
طبيعي، هنرمن�دان حضور پررنگي داش�ته اند. آنها گاه�ي به عنوان 
»س�فير« با انجمن هاي مختلف هم�کاري و گاه در قالب مجموعه هاي 
خيريه يا مردم نه�اد فعالي�ت كرده اند. در يک�ي از اقدام�ات جديد، 
گروهي از هنرمن�دان اق�دام جالبي را ب�راي كمك ب�ه نابيناياني كه 
دوس�ت دارند مخاطب فيلم هاي س�ينمايي باش�ند، انج�ام داده اند. 
»توضيح دار كردن« فيلم ها حركتي اس��ت كه چند وقتي است توسط گالره 
عباسي بازيگر سينما و تلويزيون آغاز شده است. عباس��ي اخيراً با همكاري 
فيليمو، كار مشتركي را براي توضيح دار كردن فيلم  ها و سريال ها براي نابينايان 
آغاز كرده است، اين بازيگر در گفت وگو با »جوان« درباره حركت فرهنگي اش 

براي بهره مندي نابينايان از سينما، توضيحاتي داده است. 
    راه پيدا كردن نابينايان به سينما

عباسي، موسس »سوينا« )سينماي ويژه نابينايان( درباره ايده شكل گيري 
اين موسس��ه و نحوه توضيح دار كردن فيلم ها و سريال ها به »جوان« گفت: 
»ايده كار از آشنايي من با چند دوست نابينا شروع شد. براي اجراي نمايش 
راديويي پيش اين عزي��زان رفتم و متوجه ش��دم كه اين دوس��تان، من را 
مي شناسند، كارهاي مرا با دقت ديده اند و نظرات بسيار خوبي درباره بازي هاي 
من در سريال ها و فيلم ها داش��تند. زماني كه با اين دوستان، صميمي تر و 

نزديك تر شدم، از شيوه س��ريال ديدنشان سؤال 
كردم و متوجه  شدم وقتي اين عزيزان به سينما 
مي روند يا فيلم مي بينند، از همراهانشان درباره 
سكانس هايي كه ديالوگ ندارد و فقط اكت صحنه 
است سؤال هايي مي پرسند. تصميم گرفتم اين كار 

را براي دوستان نابينا انجام دهم.« 
عباسي ادامه داد: »من به استوديو رفتم و به عنوان 
اولين تجربه، فيلم اجاره نشين ها را انتخاب كردم 
و سكانس هايي را كه نياز به توضيح  داشت ضبط 

و روي فيلم ميكس كرديم. بعد گروهي از دوستان نابينا را كه نزديك 6۰نفر 
بودند دعوت كردم و همراه با هم فيلم را ديديم. آنها نظرات بسيار درخشاني 
داشتند و سعي كردم با پيشنهادات رفقاي نابينا مشكالت را برطرف كنيم.«

    انتخاب فيلم هاي روز براي نابيناها
موسس »سوينا« با بيان اينكه يكي از اين پيشنهادها اين بود كه فيلم هاي 
روز س��ينماي ايران براي نابينايان قابل استفاده باش��د، ادامه داد: »اين 
شروع مرحله اي بود كه به كمك آقاي حبيب رضايي، فيلم »سرخپوست« 
را در سينما چارس��و، به نمايش گذاش��تيم و اين كار، شروع بزرگي براي 

سوينا« بود چون حدود ۳۵۰عزيز نابينا همراه با خانواده هايشان  »سينما 
تش��ريف آوردند در كنار عوامل »سرخپوس��ت« اين فيلم را ديدند و اين 
بار حبيب رضايي، رواي��ت و توضيح را به صورت زن��ده انجام داد و چون 
كپي رايت در ابتداي كار در استوديوها، براي فيلم هاي در حال اكران وجود 
داشت، ما به صورت اليو و زنده در اتاق فرمان س��ينما چارسو، اين كار را 

انجام داديم، اين شد شروع فعاليت ما.«
بازيگر فيلم »شيار ۱۴۳« در ادامه از انگيزه و فعاليت اين مجموعه گفت: »در 
حقيقت هدف و انگيزه »سوينا« دسترس  پذير كردن كاالهاي فرهنگي براي 
عزيزان نابينا و توليد محتوا براي دوستان نابينا و بيناست. سوينا، مي خواهد 
مخاطب نابينا را بيشتر در كنار سينما داشته باشد و شرايطي فراهم كند كه 

سينما ها به صورت دائمي براي عزيزان نابينا دسترس  پذير شود.«
عباسی در مورد برنامه هاي خود براي تداوم »سوينا« اظهار داشت: »ما يك 
گروه فكري داريم كه متشكل از بچه هاي نابيناس��ت و آنها نيازهاي خود را 
در زمينه امور فرهنگي مطرح مي كنند و ما ب��راي رفع اين نيازها، تعامالت 
و مذاكراتي را انجام مي دهيم، مثاًل در ح��ال حاضر با فيليمو وارد همكاري 
ش��ده ايم و همزمان پادكس��ت »روزي روزگاري تهران« را توليد كرده ايم. 
ما براس��اس نيازهاي دوس��تان نابينا كارهاي ماندگار و طوالني مدت انجام 

مي دهيم اما همچنان »سوينا« محدود به محصوالت فرهنگي است.«
عباسي بزرگ ترين دغدغه خود را نابينايان شهرس��تاني  دانست و افزود: 
»بزرگ ترين دغدغه من عزيزان شهرستاني يا كس��اني هستند كه به هر 
دليل نمي توانند بيايند و در اكران س��ينماي ما حضور داشته باشند. ما به 
صورت زنده از طريق »راديو سوينا« به پوشش برنامه اكران ها پرداختيم و 
حاال هر شب به صورت اينترنتي از طريق راديو سوينا، گزارش برنامه هاي 

توليدي مان را در اختيار مخاطبان قرار مي دهيم.«
اين بازيگر در ادامه در مورد نحوه توليد محتوا بيان داشت: »محتواي مورد نياز، 
از طريق عزيزان نابينا و بعضي هنرمندان بينا توليد مي شود، البته خوِد دوستان 

نابينا سردبيري، اديت و ميكس برنامه هاي راديو را به عهده دارند.«
عباسي ضمن اشاره به اينكه بيشتر گوينده ها و راويان برنامه هاي سوينا از 
جامعه هنري هستند، بيان كرد: »تا امروز رضا كيانيان، حبيب رضايي، نيما 
رئيسي و افشين هاش��مي در اين راه براي توضيح دار كردن فيلم همراه ما 
بوده اند و از آنجا كه فعاليت ها بسيار گسترده است، دوستان بسيار ديگري به 
ما خواهند پيوست.« اين هنرمند درباره نحوه انتخاب فيلم ها گفت: »معموالً 
فيلم هاي مطرح و موفق در حال اكران را براي توضيح دار ش��دن و نمايش 
ويژه نابينايان انتخاب مي كنيم، مثل قصر شيرين، سرخپوست، آشغال هاي 
دوست داش��تني، خاله قورباغه و البته فيلم »اجاره نشين ها« كه در تاريخ 

سينماي ما فيلم مهمي محسوب مي شود.«
    همت هنرمندان براي كمك به نابينايان 

عباسي در مورد مشكالت سوينا گفت: »چون اين كار براي اولين بار در ايران 
اتفاق مي افتاد ب��راي خودمان هم تجربه عجيبي بود. ممك��ن بود اين كار به 
سرانجام نرسد ولي با همت و همراهي و لطف بي دريغ سينماگران و هنرمندان، 
راه آسان شد. سوينا خود را در كنار همه دوستاني 
مي بيند كه براي نابينايان فعاليت مي كنند. در واقع 
ما در كنار اين عزيزان، بخشي از كارهاي فرهنگي 
را به كمك خود نابينايان انجام مي دهيم و هدف ما 
هم مثل همه  آن دوستان، خدمت به نابينايان است. 
ما نيازمند همكاري هاي مشترك هستيم تا بتوانيم 
خدمت بيشتري به عزيزان نابينا انجام دهيم و مسير 

را براي آنان هموار كنيم.«
بازيگر فيل��م »نفس« در انته��ا از ماندگاري آثار 
سينمايي براي نابينايان و همكاري با فيليمو گفت: »ما و فيليمو قرار است 
يك مسير ماندگار را آغاز كنيم و آن هم توضيح دار كردن فيلم ها و ماندگاري 
آنها در يك فضاي مناسب است. فيليمو فضايي را در اختيار ما قرار داده كه 
فيلم هايي كه حق پخش آنها متعلق به فيليمو است توسط سوينا توضيح دار 
ش��ود. طبيعتاً فعاليت هاي اينچنيني هيچ گونه منفعت مالي براي سوينا 
ندارد و اصوالً نگرش سوينا مبتني بر منافع اقتصادي نيست. اين بار دوستان 
فيليمو اين فرصت را در اختيار ما قرار دادند كه بتوانيم فيلم هاي معتبر و مهم 

سينماي ايران را براي نابينايان دسترس پذير كنيم.«

در گفت وگوي »جوان« با گالره عباسي مؤسس »سوينا« مطرح شد 

 سينما را در اختيار نابينايان
قرار مي دهيم

هدف ما دسترس  پذير كردن كاالهاي فرهنگي براي عزيزان نابينا و توليد محتوا براي دوستان نابينا و بيناست

ايراني ها هنوز به تركيه سفر مي كنند
كش�ور تركي�ه و ش�هر اس�تانبول همچن�ان محبوب تري�ن مقص�د 
گردش�گران ايران�ي به ش�مار م�ي رود و س�ه دلي�ل عم�ده آن هزينه  
نس�بتًا پايين ، نزديکي و عدم نياز به دريافت رواديد براي س�فر اس�ت. 
به گزارش »عصر ايران« به نقل از سي ان ان ترك، بر اساس اعالم فرماندار شهر 
استانبول تركيه، در ۱۰ماهه نخست س��ال جاري ميالدي)۲۰۱۹( آمار ورود 
گردشگران خارجي به شهر استانبول با ۱۱/۹۱درصد افزايش نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته به رقم ۱۲ميليون و 6۹۰هزار و ۳76نفر رسيده است. 
به گفته فرماندار استانبول، پس از آلماني ها گردشگران ايراني در جايگاه دوم 
هستند و در ۱۰ماهه نخست س��ال جاري ميالدي 77۴هزار و 68۲ گردشگر 
ايراني وارد استانبول شده اند. گفتني اس��ت ماه گذشته نيز وزارت گردشگري 
تركيه با ارائه آماري از ميزان ورود گردشگران خارجي به تركيه در ۹ماهه نخست 
سال جاري ميالدي، اعالم كرده بود گردشگران ايراني پس از آلماني ها بيشترين 
تعداد گردشگران خارجي شهر استانبول بوده اند و پس از ايراني ها، روس ها در 
جايگاه سوم هس��تند. گردش��گران ايراني به داليل مختلفي به استانبول سفر 
مي كنند كه از جمله مهم ترين آنها تجارت و سياحت است. هزينه نسبتاً پايين 
سفر به تركيه براي گردشگران ايراني در كنار عدم نياز به صدور رواديد همه ساله 

گردشگران ايراني زيادي را عازم شهرهاي مختلف تركيه مي كند. 
با وجود اينكه مش��كالت اقتصادي ناش��ي از تحريم ها در ۱/۵سال گذشته از 
ميزان س��فرهاي خارجي ايراني ها كاسته است و گردش��گري داخلي را رونق 
بيش��تري داده و حتي به دليل اختالف قيمت هاي ناش��ي از افت ارزش ريال 
ايراني، گردشگران كشورهاي همسايه را به سفر به ايران ترغيب كرده، اما سفر 
به تركيه همچنان به دليل ارزاني نسبي در مقايسه با ديگر سفرهاي خارجي، 

براي گردشگران ايراني از محبوبيت نسبي برخوردار است.

محمدصادقي     ديده بان

بهانه عجيب شهرداری تهران برای حذف »فرداي روشن«!
مشاور شهردار تهران سازمان اوج را متهم كرد و اوج جوابش را داد

گروه فكر ما متش��كل از بچه هاي 
نابيناست و آنها نيازهاي خود را در 
زمينه امور فرهنگي مطرح مي كنند 
و ما براي رفع اين نيازها، تعامالت 
و مذاكرات��ي را انج��ام مي دهي��م


