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مجيد مجيدي در مراسم تجليل از عوامل فيلم »خورشيد«:
  »خورشيد« می خواهد بگويد
در برابر بچه هاي كار مسئوليم

 در جشنواره ونيز »شميال «جزو سلبريتي هاي اين جشنواره شده بود و بعد از صحبتش هم خيلي ها آمدند
و ابراز احساسات كردند و كيت بالنشت هم گفت، كاش بشود كاري براي آنها كرد

   نويد پارسا
كارگ�ردان فيل�م س�ينمايي »خورش�يد« مس�ئله 
»ك�ودكان كار« را مس�ئله اي مل�ي دانس�ت ك�ه 
رفع آن را نمي ت�وان تنه�ا از دولت ها انتظار داش�ت. 
مجید مجیدي در آيین تجلیل از عوامل فیلم س��ینمايي 
خورشید گفت: دو س��ال پیش بود كه با نیما جاويدي به 
صرافت اين افتادي��م كه كاري براي بچه ه��اي كار انجام 
دهیم. اس��تارتش هم از آنجايي زده شد كه همه در طول 
زندگي شاهد كار بچه هاي كار هستیم و به سادگي از كنار 

آنها عبور مي كنیم. 
مجیدي ادامه داد: بسیاري از مسائل وجود دارد كه فراتر از 
مسائل دولتي و قانوني، بايد درباره آنها فرهنگ سازي كرد. به 
نظرم در اين حوزه سینما نقش ارزشمند و سازنده اي دارد. 
اين نكته اي است كه در طول اين سال ها بارها به دولتمردان 
گفته ام. وي افزود: يادم است مدرسه اي در دروازه غار رفتیم 
كه براي بچه هاي كار زمینه تحصیل توسط جوانان فراهم 
شده بود و به نظرم كار بزرگي هم بود. اين بچه ها شیوه ها و 
رفتارهاي خاص خود را دارند و بعضاً هم از گروه مهاجران و 
طیف آسیب پذير هستند. بعضي از آنها حتي اوراق هويتي 
ندارند. فراهم كردن زمینه رشد تحصیلي اين عزيزان واقعاً 
كار خوبي است. اين بچه ها بايد كار كنند، چون راه ديگري 
ندارند. مجیدي در ادامه تأكید كرد: امیدوارم شرايط كشور 
به گونه اي باش��د كه در آينده شاهد اين مس��ئله از اساس 
نباشیم و امیدوارم با ساخت چنین آثاري توجه مسئوالن و 
مردم را نسبت به اين مسئله جلب كرده باشیم. كارگردان 
»خورشید« در ادامه گفت: در اين حوزه ديديم كه بسیاري 
از مس��ائل وجود دارد كه فراتر از مس��ائل دولتي و قانوني، 
بايد درباره آنها فرهنگ س��ازي كرد. به نظرم در اين حوزه 
سینما نقش ارزشمند و سازنده اي دارد. اين نكته اي است 
كه در طول اين س��ال ها بارها به دولتمردان گفته ام. اينكه 
نبايد نگاه درجه2 و درجه3داشته باشند. اين نگاه قهرآمیز 
به كشور آسیب مي زند، در حالي كه سینما همواره در اين 
حوزه ها پرچمدار بوده اس��ت. ثمراتي كه س��ینما در حوزه 
فرهنگ سازي داشته بي بديل بوده است. نقش هنرها در اين 
عرصه مي تواند سازنده باشد و خوشحالیم به عنوان يك عضو 
كوچك توانستیم نقش حداقلي براي اين بچه ها ايفا كنیم 

كه گنج هاي اين سرزمین هستند.
مجید مجیدي در ادامه صحبت هاي خود تأكید كرد: مسئله 
كودكان كار، مسئله اي ملي اس��ت و نمي شود تنها آن را به 
دولت ها منتسب كرد. هر چند آنها موظف هستند فكر اساسي 
كنند و ساخت اين قبیل مدرسه ها در تمام كشور الزامي است. 
كار كردن اين بچه ها را مي شود در ريل درستي هدايت كرد. 
اين بچه ها خالق هس��تند، خود روح اهلل زماني آنقدر ابتكار 
در همه عرصه ها دارد كه گفتني نیست. محمد موسوي هم 
چنین اس��ت، به قدري در كار خود استاد است كه بي نظیر 
اس��ت. مجیدي گفت: در سردترين روز س��ال فیلمبرداري 
بود، به طوري كه خودمان در آن كانال نمي توانستیم بیشتر 
از 15ثانیه دس��ت به آب بزنیم، ولي روح اهلل لخت در آن آب 
بود. او باشهامت و غیرتي كار كرد. هر كاري كه زحمت برايش 
كشیده شود، نتیجه مي دهد. وي افزود: ما خواستیم با اين 
فیلم بگويیم همه كشور در برابر اين بچه ها مسئول هستیم و 
مي شود با حضور مردمي و ملي اين مسئله را ريشه كن كرد. 
كارگردان »خورشید« ادامه داد: ما از سه ،چهارهزار نفر تست 
گرفتیم. اين به معناي اين نبود كه بهترين ها را انتخاب كنیم 
بلكه بیشتر ويژگي هايي كه مي خواستیم مد نظرمان بود. در 
جشنواره ونیز شمیال جزو سلبريتي هاي اين جشنواره شده 
بود. بعد از صحبتش هم خیلي ها آمدند و ابراز احساس��ات 
كردند. كیت بالنشت هم گفت كاش بشود كاري براي آنها 
كرد و ما دوست داش��تیم اين جايزه را به كل بچه هاي فیلم 
بدهیم، چون همه آنها در فیلم درخشان بودند، ولي با قانون 
جشنواره يكي نبود و دبیر جش��نواره موافقت نكرد. روح اهلل 
براي اين فیلم خیلي زحمت كشید در اين سن درك و آگاهي 

نسبت به كار و نقش خود داشت.

    خبر

امام صادق)ع(:
س�ه چيز اس��ت ك�ه ب�ر زمامدار 
واجب اس�ت درباره خ�واص و عوام 
رعايت كن�د: اول: پ�اداش نيكوكار 
را به نيكي دادن تا ب�ر رغبت مردم 
به كارهاي نيك افزوده ش�ود. دوم: 
پوشاندن گناهان بدكار تا توبه كند 
و از گمراهي و انحراف خود برگردد. 
س�وم: ايجاد الفت بين همه آنان از 
طريق احسان و رعايت انصاف و داد. 

 تحف العقول، صفحه319

وزي�ر فرهن�گ و ارش�اد اس�المي در دي�دار ويدئوي�ي با 
خان�واده ش�هيد س�ردار نصي�ري، از ش�هداي مقاوم�ت 
گف�ت: اينك�ه س�ردار س�ليماني كه ك�م س�خن مي گفت 
و گ�زاف س�خن نمي گف�ت، »ش�يخ ش�هيدان« را ب�راي 
ش�هيد نصي�ري ب�ه كار بب�رد، تعبي�ر س�نگيني اس�ت. 
سیدعباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي به صورت ويدئو 
كنفرانسي با خانواده شهید شعبان نصیري از استان البرز ديدار و 
گفت وگو كرد. شهید نصیري از همرزمان شهید حاج قاسم سلیماني 
بود و سپهبد سلیماني درباره اين شهید مبارزه با داعش گفته بود: 
»ش��هید نصیري يكي از اولیاي خدا بود ك��ه در جامعه ما گمنام 
و مخفي بود. ش��هید ش��عبان نصیري به عنوان »شیخ شهیدان« 
شناخته شده است.« وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در اين مراسم 
ضمن گرامیداشت ياد و خاطره شهداي دفاع مقدس گفت: افتخار 
داريم كه خدمت خانواده شهید سردار نصیري از شهداي شاخص 
استان البرز هستیم. شرايط كرونايي توفیق ديدار حضوري را سلب 
كرده است، امیدوارم با دفع اين بلیه، توفیق زيارت حضوري خانواده 
شهدا نصیبمان شود. وي اظهار داش��ت: ما فقط در جبهه درگیر 
نبوديم بلكه شهرهاي ما مظلومانه زير بمباران دشمن بود و 16هزار 
شهید بي دفاع تقديم كرديم. همچنین ده ها هزار شهید و جانباز 

شیمیايي نتیجه استفاده دشمن از اين بمب است. 
صالحي افزود: دفاع مقدس تاريخ در گذشته نیست بلكه بستري 
است كه تاريخ آينده را از اين فضا شكل دهیم و تاريخ سازي كنیم. 
به فرموده رهبر انقالب، دفاع مقدس حافظه 2۰۰ساله اخیر ايران 
را تغییر داد، چراكه هر وقت ايران در معرض تهاجم قرار گرفت، 

دچار عقب نشیني شد و حافظه تلخي براي ايرانیان ساخته بود، 
اما دفاع مقدس هشت سال ايستادگي بدون دادن حتي يك وجب 
خاك ايران بود. دفاع مقدس نرم افزار ايران قوي قرار گرفت، اينكه 
ما مي توانیم بمانیم ولو اينكه همه علیه ما باشند. اين كاركرد دفاع 
مقدس است كه مي تواند همچنان روح ايران باشد. وي ادامه داد: 
نقش دفاع مقدس در وحدت ايرانیان از ديگر ويژگي هاي ديگر 
آن است. تا قبل از دفاع مقدس، ركن مقوم وحدت ملي »اسالم 
و زبان فارسي« بود، اما حضور همه اقوام در دفاع مقدس، وحدت 

قومي را بر محور دفاع مقدس ايجاد كرد. 
در ادامه و پس از برق��راري ارتباط تصويري، خانم رحماني مادر 
شهید نصیري در سخناني كوتاه درباره شهیدگفت: بي ريا خدمت 
مي كرد و بدون چشمداشتي هشت سال در دفاع مقدس خدمت 
كرد و هرچه رهبر مي فرمود، لبیك مي گفت. افتخار مي كنم كه 
خداوند چنین فرزندي به من عطا كرد و ان ش��اءاهلل س��ر سفره 

امیرالمؤمنین مهمان باشد. 

در مراسم ديدار با خانواده شهيد نصيري مطرح شد 
»شيخ شهيدان« از نظر حاج قاسم سليماني كه بود

به گفته شكرخدا گودرزي فقدان عباس جوانمرد درد بزرگ 
جامعه تئاتر كش�ور اس�ت، او مرد تأثيرگذار تئاتر ايران بود. 
شكرخدا گودرزي مدرس، كارگردان، نويس��نده و بازيگر سینما 
و تئاتر در خصوص درگذش��ت هنرمند پیشكسوت تئاتر عباس 
جوانمرد، به باش��گاه خبرنگاران جوان، گف��ت: عباس جوانمرد، 
آقاي خاص و تأثیرگذار تئاتر ايران بود، نمونه بارز اين تاثیرگذاري 
تأسیس تئاتر ملي بوده است. بازيگر سريال »شهرزاد« ادامه داد: 
عباس جوانمرد براي تدريس در يك دوره  گويندگي به تلويزيون 
دعوت شد و در آنجا طرح تئاتر تلويزيوني را مطرح كرد. شش گروه 
زير نظر ايشان تشكیل شد و اين گروه ها اولین تئاتر تلويزيوني را 

ضبط كردند كه در شبكه3 پخش شد. 
كارگردان نمايش »راه مهر راز سپهر« تصريح كرد: عباس جوانمرد 
و گروهش در دوره طاليي تئاتر تأثیر بس��زايي داش��تند و فقدان 
ايشان براي جامعه تئاتر درد بزرگي است،  مخصوصاً اينكه در غربت 
فوت كردند و فقط همسرشان آنجا بودند. بازيگر فیلم سینمايي 

»آزاد به قید شرط« اضافه كرد: وقتي مدرسه تئاتر بهمن را تأسیس 
كردم، براي تدريس از آقاي جوانمرد دعوت كردم. زماني كه آقاي 
همت مدير گروه دانشگاه سوره و من هم قائم مقام ايشان بودم، اين 

دانشگاه نیز از حضور عباس جوانمرد بهره مند شد. 
بخش��ي از يادداش��ت اين كارگردان براي هنرمند فقید »عباس 
جوانمرد« به اين شرح است: تئاتر ايران يكي از پیشگامان تئاتر 
ملي را از دست داد؛ تئاتري برآمده از نشانه ها و مؤلفه هاي بومي، 
تئاتري اجتماعي و انتقادي كه ب��ا روح دوران خود آمیخته بود و 
حرفي مي زد از جنس دوران و زمانه  خودش! تئاتر ايران تا قبل از 
گروه هنر ملي بزرگاني چون عبدالحسین خان نوشین، گرمسیري 
و سركیسیان را ديده بود، اما هیچ كدام به اندازه عباس جوانمرد 
روحیه و دغدغه تئاتر ملي نداشتند، البته اين مسئله به تنهايي به 
خود جوانمرد محدود نمي شود. جوانمرد برآمده و مسئول دوراني 
است كه دغدغه ملي و دفاع از منافع ملي به عنوان مهم ترين هدف 
و آرزوي اكثر قريب به اتفاق اقشاري است كه در آن دوران به سر 
مي بردند. مسئله  منافع ملي با سیاست و اقتصاد و هنر گره خورده 
بود و بايد تئاتري پا مي گرفت كه با مصائب و مشكالت جامعه آشنا 
باشد؛ پرسوناژهايش از جنس مردم كوچه و بازار باشد و جايگاهش 
برآمده از فرهنگ و هنر ايراني. بر اين پايه بود كه گروه هنر ملي 
شكل گرفت و افرادي دور هم گرد آمدند كه دوران طاليي تئاتر 
را رقم زدند؛ دوراني كه در همه زمینه ها از نمايشنامه نويس��ي تا 
كارگرداني و بازيگري و طراحي صحنه تحولي در تئاتر ايران ايجاد 
و اولین حضور بین المللي تئاتر اي��ران با گروه هنر ملي و نمايش 

بلبل سرگشته آغاز شد.

واكنش شكرخدا گودرزي به درگذشت پيشكسوت تئاتر كشور 
»عباس جوانمرد« آقاي خاص و تأثيرگذار تئاتر ايران بود

متفاوت ترين جشنواره فيلم مقاومت به پايان كار رسيد

نشان رسول بر سينه سينماي مقاومت

     محمدصادق عابديني
ش�انزدهمين جش�نواره بين الملل�ي فيلم 
مقاومت در جوار مزار ش�هداي گمنام دفاع 
مق�دس برگ�زار و ب�راي اولين بار »نش�ان 
رس�ول« از س�وي اين جش�نواره اهدا شد. 
»نش��ان رس��ول« كه از اين به بعد از جشنواره 
فیلم مقاومت به سینماگر خالق انقالب، دفاع 
مقدس و مقاومت اهدا می شود، در دوره اول به 
مجید انتظامي موسیقیدان و سازنده چندين اثر 
ماندگار موسیقي متن فیلم هاي سینماي دفاع 

مقدس اهدا شد. 
انتظامي كه آهنگساز آثاري چون »از كرخه تا 
راين«، »بوي پیراهن يوس��ف«، »سفرسنگ« 
و… اس��ت پ��س از دريافت اين نش��ان گفت: 
س��عي مي كنم آنچه را كه احساس مي كنم در 
موسیقي ام باشد. س��اخت موسیقي كار آساني 
نیست. هر مسئولي ديدگاهي دارد. ممكن است 
مسئولي از كار من خوشش بیايد يا نیايد. برخورد 
با هنرمندان اين روزها خیلي درست نیست و من 
هشت سال است كه به دلیل برخوردي كه با من 

شده موسیقي را رها كرده ام. 
لوريس چكناواريان، موسیقیدان و رهبر اركستر، 
در پیام تصويري كه در مراسم اختتامیه پخش 
شد، خطاب به انتظامي، گفت: در طول سال ها 
خدمت بزرگي به موسیقي دفاع مقدس كردي، 
موسیقي هاي زيبايي نوشته و براي بسیاري از 

فیلم ها موسیقي زيبا ساخته اي. 
وي در ادام��ه داد: هنرمن��د فوق الع��اده خوبي 
هستي و من به تو افتخار مي كنم و امروز افسوس 

كه همراهت نیستم. اما قلبم با توست. 
چكناواريان در پايان خاطرنش��ان كرد: مجید 
انتظامي عزيز به خاطر خدمتي كه به موسیقي 
فیلم و موس��یقي براي ش��هداي دفاع مقدس 

كردي، تشكر مي كنم.
     استقبال از جشنواره مقاومت

مه��دي عظیمي میرآبادي، دبیر جش��نواره 
مقاومت در ابتداي مراسم اختتامیه اين دوره 
از جشنواره، در سخناني گفت: آنچه به لطف 
سايه روح بلند سردار دل هاي عاشق، شهید 
حاج قاسم س��لیماني از شواهد امر برمي آيد، 
اس��تقبال بي نظیر و خیره كنند فیلمس��ازان 
ايراني و غیرايراني بیش از 13۰كشور جهان 
از فراخوان شانزدهمین جشنواره با ثبت نام و 
ارسال بیش از 9هزار اثر در قالب هاي گوناگون 
فیلم سینمايي، تله فیلم، فیلم كوتاه، مستند، 
پويانماي��ي، نماهن��گ، ويدئوگراف��ي، نقد، 

تحلیل، پژوهش و فیلمنامه اس��ت. دريافت 
بیش از 3ه��زارو7۰۰ اثر خارج��ي به ويژه از 
كش��ورهاي امريكا، انگلیس، فرانسه، ايتالیا، 
اسپانیا، هند، كشورهاي منطقه و فلسطین، 
همچنین وصول بیش از 2ه��زارو7۰۰ اثر از 
فیلمسازان بسیجي استان هاي كشور، بخشي 

از اين آثار است. 
میرآبادي با اش��اره به محدوديت هاي كرونايي 
اين دوره از جش��نواره عن��وان ك��رد: يكي از 
ويژگي هاي اي��ن دوره از جش��نواره، برگزاري 
آن با وجود محدوديت هاي كرونايي و مضايق 
ش��ديد مالي در چه��ار مقطع و هش��ت بخش 
مس��ابقه بود. همراه��ي و همكاري بس��یاري 
از نهاده��اي انقالب��ي و بخش ه��اي دولتي  از 
جمله به س��ازمان س��ینمايي كش��ور، وزارت 
بهداش��ت، درمان، آموزش پزش��كي، سازمان 
صدا و سیما، بسیج اقشار كشور به ويژه سازمان 
بسیج هنرمندان، س��ازمان بسیج دانشجويي، 
سازمان بسیج رسانه، مركز بسیج صداوسیما و 
سپاه استان ها هم يكي ديگر از ويژگی های اين 

دوره از جشنواره است. 
     تجليل از جمال شورجه 

يك��ي ديگ��ر از بخش ه��اي مراس��م اختتامه 
شانزدهمین دوره جش��نواره بین المللي فیلم 
مقاومت، تجلیل از جمال شورجه، كارگردان و 
تهیه كننده سینماي دفاع مقدس بود. شورجه 
كه چند سالي است به دلیل بیماري، از سینما 
دور ش��ده اس��ت، با ويلچر در مراسم اختتامیه 

حاضر شده بود. 
حسین زندباف، تدوينگر باسابقه سینماي ايران 
در وصف شورجه، گفت: براي ش��ناختن افراد 
يا بايد با آنها همسفر باش��ید يا همسفره. من با 
ايشان در سريال يوسف پیامبر همكار بودم. هیچ 
كالم نادرستی از او نشنیدم. او كارگرداني معتقد 

و انساني بااخالق است. 
     تجليل از هاشم پور

جمشید هاش��م پور بازيگر پیشكسوت سینما، 

از ديگر تقديري هاي آيین اختتامیه جشنواره 
فیلم مقاومت بود. هاشم پور كه به دلیل پنج دهه 
فعالیت سینمايي تقدير مي ش��د، در سخناني 
گفت: من از پ��در و مادري آذري زب��ان به دنیا 
آم��ده ام و روزي س��ه س��اعت ورزش مي كنم، 
چون از طريق ورزش وارد حرفه س��ینما شدم. 
وقتي براي حضور در »هیوا« دعوت به كار شدم 
نقش فرمانده كشتي به من پیشنهاد شد، بعد ها 
فیلمنامه را خواندم و ديدم كسي در فیلم هست 
كه در جبهه شیمیايي شده بود، من گفتم اگر 
بشود اين را بازي كنم، چون آن نقش تاثیرگذار 
بود. براي حض��ور در كار آق��اي مالقلي پور هم 
استقبال كردم. ايشان اعتقاد داشتند شخصي 
كه نقشش را ايفا مي كني از نظر ظاهري به شما 
شباهت دارد، به همین دلیل انتخاب شدم.  اين 
شانس را داشتم كه در يكي از پروژه هاي موفق 
از نظر آقاي مالقلي پور حضور داشته باشم. نقش 
كوتاهي بود و س��ه ديالوگ بیشتر نداشت، بعد 
كه فیلمنام��ه را خواندم حتي خواس��تم همان 
سه ديالوگ را هم نگويم و پذيرفته شد. اتفاقاً با 

ديالوگ نگفتن آن شخصیت خیلي بهتر شد. 
وي با اش��اره ب��ه اينكه با درگذش��ت رس��ول 
مالقلي پور، يكي از س��تاره هاي سینماي ايران 
افول كرد، ادامه داد: من براي فوت رسول گريه 
نكردم، چون فكر مي كنم دردي را دوا نمي كند، 
البته من هم گاهي گريه مي كنم. در س��ینماي 

ايران بیشتر رسول روي من تأثیر گذاشت. 
محس��ن علي اكبري تهیه كننده س��ینما نیز از 
ديگر تقديري هاي اين دوره از جش��نواره فیلم 

مقاومت بود. 
     جايزه ويژه براي وزير بهداشت

اي��ن دوره از جش��نواره فیل��م مقاومت، بخش 
ويژه اي براي مدافعان س��المت در نظر گرفته 
بود. در آيین اختتامیه نیز جايزه ويژه جشنواره 
به دكتر نمكي وزير بهداشت اهدا شد. وي پس از 
دريافت جايزه، ضمن تقدير از برگزاري جشنواره 
فیلم مقاومت، گفت: امروز مقاومت نه به معناي 
تاب آوري در مقابل ظلم بلكه به معناي ش��كل 
گرفتن يك فرهنگ است كه در آن ابعاد مختلف 
س��رزمین كه در مقاب��ل قلدري ها ايس��تادند، 
بیان مي ش��ود. در تاريخ دفاع مق��دس و بعد از 
آن فرمي از هنر ش��كل گرفت كه جاودانه هاي 
زيبايي را خلق كرد و امروز همكارانم به عنوان 
خدمتگزاران كوچ��ك، اما صديق م��ردم اين 
سرزمین حماس��ه تازه اي خلق كردند و يادآور 
روز هاي س��خت دفاع مقدس شدند. من هرگز 
در اين سرزمین با اين صفا و صمیمیت احساس 
تنهايي نك��رده ام. از روز نخس��ت به عنوان يك 
س��رباز كوچك هم��واره هم��ه را در كنار خود 

حس كرده ام. 
     »بازمانده« بهترين فيلم »جش�نواره 

جشنواره ها«
به دلیل شرايط ناشي از كرونا، بخش عمده اي 
از ش��انزدهمین جش��نواره فیلم مقاومت به 
مرور آثار برتر سینماي انقالب و دفاع مقدس 
در سال هاي گذشته اختصاص داشت. بخش 
»جش��نواره جش��نواره ها«ی ش��انزدهمین 
جشنواره فیلم مقاومت در مراسم اختتامیه، 
فیل��م »بازمان��ده« را ب��ه عن��وان برگزيده 
معرفي كرد و جايزه آن به منوچهر محمدي 

تهیه كننده فیلم اهدا شد.

يك��ي از ويژگي ه��اي اي��ن دوره 
از جش��نواره، برگ��زاري آن ب��ا 
وجود محدوديت ه��اي كرونايي 
و مضايق ش��ديد مال��ي در چهار 
مقطع و هشت بخش مسابقه بود

 »به تو از دور سالم« 
ويژه برنامه اربعين در تهران  

مع�اون فرهنگ�ي س�ازمان فرهنگ�ي- هنري ش�هرداري ته�ران از 
لغو پي�اده روي جامان�دگان اربعي�ن حس�يني خب�ر داد و برنامه هاي 
جايگزي�ن اي�ن س�ازمان ب�ه مناس�بت اربعي�ن را تش�ريح ك�رد. 
سیدعلیرضا فاطمیان پور معاون فرهنگي سازمان فرهنگي- هنري شهرداري 
تهران از لغو پیاده روي جاماندگان اربعین حسیني خبر داد و گفت: امسال با 
توجه به وضعیت كرونا و محدوديت هاي ايجادشده براي برگزاري تجمعات، 
برنامه هاي متنوعي با عنوان »جاماندگان حسیني« براي شیفتگان زيارت 
اربعین سیدالشهدا)ع( تدارك ديده شده است. وي به تشريح اين برنامه ها 
پرداخت و گفت: برنامه »تكی��ه« كه از ابتداي ماه محرم آغاز ش��د و در آن 
فضاهاي باز مراكز سازمان فرهنگي- هنري براي برگزاري مراسم عزاداري 
در اختیار هیئات مذهبي قرار مي گیرد، به مناسبت اربعین حسیني نیز برگزار 
مي شود. وي اظهار كرد: يكي ديگر از برنامه هاي سازمان فرهنگي- هنري در 
اربعین حسیني راه اندازي موكب هاي اربعیني در 1۰ نقطه شهر تهران است. 
فاطمیان پور با اش��اره به برنامه »عمود14۰۰« گفت: در اين برنامه فضايي 
سه بعدي در يكي از میادين اصلي شهر ايجاد مي شود و شهروندان با استفاده 
از عینك هاي واقعیت افزوده مي توانند در مسیر راهپیمايي اربعین حركت 
كنند و به صورت مجازي در فضاي اربعیني قرار بگیرند. تالش مي كنیم از 

تصاوير امسال پیاده روي اربعین استفاده كنیم. 
وي در پايان عنوان كرد: پويش »به تو از دور سالم« نیز ظهر روز اربعین برگزار 
مي شود. در اين پويش مردم در پشت بام ها رو به حرم امام حسین)ع( سالم 

مي دهند و زيارت اربعین را به صورت خانوادگي قرائت مي كنند. 

 كاهش 99درصدي درآمد 
سينما آزادي

كرونا باعث شد پرديس سينما آزادي يكي از پرفروش ترين 
س�ينماهاي كش�ور با كاهش 99درص�دي روبه رو ش�ود. 
سجاد نوروزي مدير پرديس س��ینمايي آزادي گفت: در حال 
حاضر چهار فیلم روي پرده اس��ت كه ف��روش چندان خوبي 
ندارند، مي توانم اي��ن را بگويم كه پرديس س��ینمايي آزادي 
با عنوان دومین پرديس س��ینمايي بزرگ كش��ور كل فروش 
شهريورماهش نس��بت به بازه زماني سال پیش 99درصد افت 
داشته است. مسئله اين است كه تا چه اندازه يك سینما مانند 
آزادي مي تواند در چنین شرايطي دوام بیاورد؟ راهكار در اين 
شرايط چیس��ت؟ معتقدم راهكار در اين شرايط يك نظام نامه 
حداقلي حمايتي از سینماست. نوروزي ادامه داد: اگر ماهیت 
چنین تفريحي از بین برود، بايد ه��زاران میلیارد تومان صرف 
اعاده آن شود، آن زمان جاي سینما با چیزهاي ديگري پر شده 
است، در حال حاضر با چنین اتفاقاتي كه پیش مي رود، بخش 
عمده اي از مردم به سمت فیلم هاي خاص خارجي يا فیلم هاي 

ايراني كه با سرمايه خارجي تولید مي شوند، مي روند. 
...........................................................................................................

عذرخواهي مسعود فراستي
مسعود فراستي به دليل اشتباه خواندن شاهنامه فردوسي 

عذرخواهي كرد. 
فراستي كه مهمان برنامه »كتاب باز« تلويزيون بود، در واكنش 
به اعتراض ها به نحوه خوانش اش��تباه وي از شاهنامه، از مردم 
عذرخواهي كرد. وي در اين برنامه از ش��اهنامه به عنوان سند 

هويت ملي نام برد. 
 ...........................................................................................................

»آن مرد« به راديو آمد
نماي�ش راديوي�ي »آن م�رد« ب�ه كارگردان�ي آش�ا 
محراب�ي از ش�بكه راديوي�ي نماي�ش پخ�ش مي ش�ود. 
 محرابي با اعالم اين خبر افزود: نماي��ش »آن مرد« كه مجید 
حمزه به عنوان بازيگر نقش اصلي يا همان دلقك در آن حضور 
دارد، برداشت آزادي از رمان »آن« اثر استیون كینگ است كه 
توسط مريم تاجیك به صورت نمايش راديويي نوشته و تنظیم 
شده است. داستان اين رمان كه در نمايش راديويي تغییر كرده 
است درباره پسربچه اي است كه به دنبال قايقش كه در جوي 
آبي افتاده به فاضالبي مي رسد و در آنجا دلقكي او را به مجراي 

فاضالب مي كشاند. 
اين كارگردان ادامه داد: تهیه كنندگي نمايش تك قسمتي »آن 
مرد« كه به تازگي در راديو نمايش تولید شده و طي هفته هاي 
آينده از مجموعه »پشت سايه شب« پخش مي شود را فرشاد 
آذرنیا برعهده دارد و مونا صفي، سیما خوش چشم، مجید حمزه، 
سعیده فرضي، اكبر ماليي، احمد گنجي، رويا فالحي و مهرخ 
افضلي نیز از بازيگران آن هستند. عالقه مندان به نمايش هاي 
ژانر وحشت مي توانند مجموعه راديويي »پشت سايه شب« را 

جمعه ها ساعت 23:15 از راديو نمايش دنبال كنند. 
...........................................................................................................

 هفته ملي كودك 
امسال به صورت مجازي برگزار مي شود
برنامه هاي هفته ملي كودك امس�ال به منظور حفظ اصول 
بهداشتي و پيشگيري از ش�يوع ويروس كرونا با محوريت 
كانون پرورش فكري ب�ه صورت مجازي برگزار مي ش�ود. 
برنامه هاي هفته ملي كودك امس��ال از روز 12مهر ماه با شعار 
»آينده را بايد س��اخت« و با محوريت كان��ون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان آغاز مي شود و تا روز 17مهر 1399 ادامه 

مي يابد. 
حامد رهنما، مدير كل روابط عمومي و امور بین الملل كانون، 
گفت: اين برنامه ها امسال با توجه به همزماني با اربعین حسیني 
رنگ  و بوي عاشورايي و حسیني به خود گرفته است و در عین 
حال با توجه به شیوع گسترده بیماري كرونا در كشور تمامي 

برنامه ها به  صورت مجازي اجرا و ارائه مي شود. 
وي با بیان اينكه هفته ملي كودك و 16مهر به  عنوان روز جهاني 
كودك سال هاست در ايران از سوي دست اندركاران و فعاالن 
حوزه كودك و نوج��وان و با محوريت كانون م��ورد توجه قرار 
گرفته است، گفت: اين رويداد فرصتي براي تأكید بر اين مهم 
است كه كودكان و خواسته هاي شان بسیار بااهمیت است و آنها 
تصوير روشني از آينده جهان  هستند و ناديده گرفتن كودكان 

يعني ناديده انگاشتن آينده كشور.

هادي عسگري     ديده بان 


