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اصرار خطرآفرين »درخت گردو« براي ديده شدن

اكران كرونايي به عشق اسكار!
    هادي عسگري

فيل�م س�ينمايي »درخ�ت گ�ردو« در ش�رايطي 
ك�ه اس�تان كردس�تان در ش�رايط قرم�ز كروناي�ي 
خواه�د ش�د.  اك�ران  در س�نندج  دارد،  ق�رار 
»درخت گرد« كه براي به دست آوردن شرايط الزم جهت 
معرفي شدن به عنوان نماينده س��ینماي ايران در اسكار 
2021، نیازمند اكران عمومي است، در اقدامي پرخطر، در 
شهر سنندج روي پرده سینما مي رود. اين در حالي است 

كه وضعیت استان كردستان »قرمز« است. 
درخت گردو به كارگرداني محمدحسین مهدويان، در حالي 
تنها در يك سینما آن هم در سنندج روي پرده خواهد رفت 
كه خارج از چرخه اكران فیلم ها در شرايط كرونايي در حال 
اكران است. پیش از اين علي سرتیپي، پخش كننده فیلم 
»درخت گردو«، هدف از اكران محدود اين فیلم را تقاضاي 
حضور در اس��كار عنوان كرده و گفته بود: »درخت گردو« 
سه ويژگي مهم براي حضور در اين رويداد دارد. اين فیلم 
از يك بازيگ��ر بین المللي برخوردار اس��ت، در واقع پیمان 
معادي بازيگر اين فیلم چه��ره اي جهاني دارد كه مي تواند 
در موفقیت آن تاثیرگذار باشد، ضمن اينكه سلیقه اسكار 
چنین اس��ت كه فیلم هاي بیگ پروداكشن را برگزيند كه 

»درخت گردو« از اين موضوع هم برخوردار است. 
اكران »درخت گردو« در پرديس سینمايي بهمن سنندج 
انجام خواهد شد؛ سینمايي كه متعلق به حوزه هنري است. 
حیدر مرادي، مدير اين پرديس سینمايي با تأكید بر اينكه 
اكران يك هفته اي »درخت گردو« براي به دس��ت آوردن 
شرايط حضور در اسكار است، درباره ش��رايط اكران فیلم 
مي گويد: براي حضور عوامل فیلم هم به  رغم محدوديت هاي 

كرونايي آمادگي كامل داريم و مردم كردستان از اين حضور 
اس��تقبال خواهند كرد. همچنین موسسه بهمن سبز اين 
اطمینان خاط��ر را مي دهد كه پروتكل هاي بهداش��تي به 
شكل كامل در اين س��ینما و ساير سینماهاي خود مطابق 
دستورالعمل ها در حال اجراس��ت و مخاطبان مي توانند با 
خیال راحت به تماشاي اين فیلم انسان دوستانه بنشینند. 

مرادي مي افزايد: مردم فرهیخته و سینمادوست كردستان 
را دعوت مي كنم از اين فرصت به وجود آمده در همكاري 
عوامل اين فیلم با بهمن سبز استفاده كنند و به تماشاي اين 
اثر دوست داشتني كه يكي از  تراژدي هاي تاريخ معاصر ما 
و ماجراي ظلم بزرگ رژيم بعث به مردم مظلوم سردش��ت 
است، بنشینند و به نوعي خاطرات گذش��ته خود را مرور 
كنند. تعداد سالن و صندلي اختصاص يافته به گونه اي است 

كه امكان حضور با فاصله براي مخاطبان فراهم شود. 
درخت گردو در سي وهشتمین جشنواره فیلم فجر جوايزي 
از جمله بهترين كارگرداني و بهترين بازيگر مرد را به دست 
آورد. اين فیلم با نگاهي به بمباران شیمیايي سردشت در 

جنگ تحمیلي اشاره دارد.

قص�ه زندگ�ي »عبداهلل      تلویزیون 
والي«، جهادگر محبوب 
بشاگرد به سفارش شبكه يك س�يما ساخته مي شود. 
شبكه يك سیما در جديدترين سفارشات تولید خود زندگي 
حاج عبداهلل والي جهادگر محبوب منطقه محروم بشاگرد را 

در دستور كار خود دارد. 
بنا بر اين گزارش، نگارش فیلمنامه اين سريال را حسین 
تراب نژاد در دس��تور كار دارد و س��اير عوام��ل آن هنوز 

مشخص نشده اند. 
عبداهلل والي در س��ال 60 به اتفاق چند تن از همكاران طي 
مأموريتي از سوي نماينده ولي فقیه و سرپرستي كمیته امداد 
امام خمیني)ره( براي محرومیت زدايي به هرمزگان رفت و 
به مدت شش ماه در نقاط فقیرنش��ین آنجا خدمات بسیار 
ارزنده اي انجام داد. وي ش��هري به نام خمیني شهر را براي 
مركزيت بخشیدن به فعالیت هاي امدادي و عمراني تاسیس 

كرد كه امروزه مركز بشاگرد است.

زندگي »جهادگر محبوب بشاگرد« سريال مي شود

    گردشگري

   محمد صادقي
ب�ه  فرانس�وي  نش�ريه  توهي�ن  وح�دت  رادي�و 
قال�ب  در  را  اس�ام)ص(  گرام�ی  پيامب�ر  س�احت 
آيت�م »تحلي�ل دش�من مش�ترك« تحلي�ل مي كن�د. 
حسین معصومي، تهیه كننده برنامه عصر وحدت شبكه راديويي 
در گفت وگو با »جوان« درباره آيتم »تحلیل دشمن مشترك« اين 
ش��بكه گفت: در اين آيتم با حضور كارشناس سیاسي، به موضوع 
توهین به قرآن و پیامبر اكرم)ص( توس��ط نش��ريه »شارلي ابدو« 
پرداخته مي ش��ود و در قالب گزارش مردمي واكنش مس��لمانان 
كشورهاي ديگر مانند سوريه، تركیه، امريكا، لبنان، يمن، عربستان 
سعودي را در اين خصوص جويا مي شويم. معصومي گفت: برادري و 
همدلي شیعیان و اهل سنت، معرفي الگوهاي افراد شاخص در حوزه 
تقريب و وحدت شیعه و سني، بیان نقاط اشتراك در آداب و رسوم 

اهل سنت و شیعه از محورهاي محتوايي اين برنامه مي باشد. 
وي افزود: در بخشي از اين برنامه به معرفي شهدا و جانبازان اهل تسنن 
و همچنین به نقش علماي شیعه و سني در جلوگیري از تفرقه و ابعاد 
انسجام وحدت و توطئه دش��منان براي ايجاد تفرقه بین مسلمانان 
به عنوان يكي از اهداف اصلي برنامه عصر وحدت پرداخته می ش��ود. 
معصومي در ادامه گفت: در تالش هستیم به واسطه اين برنامه فضاي 
تفرقه و اختالف از بین رود تا بتوانیم نش��ان دهیم شیعه و سني باهم 
برادر هستند و اگر اختالفي هم باشد، دلیل بر اين نمي شود كه همديگر 
را كنار بگذاريم. اين تهیه كننده در ادام��ه درباره آيتم هاي اين برنامه 
گفت: عالمان شیعه و سني، روايت خدمت در استان هاي حادثه ديده 
سني نشین، ش��رح حديث تقريب، تحلیل دش��من مشترك، سیره 

بزرگان تقريب، خاطرات دفاع مقدس، معرفي كتاب و تجارب تقريبي 
از آيتم هاي برنامه عصر وحدت مي باشد. 

وي درباره آيتم عالمان شیعه و سني توضیح داد: در اين آيتم، به موضوع 
اهمیت اهل بیت)ع( در وحدت شیعه و س��ني و جايگاه آن بزرگواران 
نزد اهل تسنن پرداخته مي شود و در گفت  و گوي علماي شیعه، بحث 
حقوقي اجتماعي نیز مطرح مي شود و وحدت و همزيستي از نظر حقوق 
اجتماعي مورد بررسي قرار مي گیرد. همچنین به موضوعاتي همچون 
جدل و مناظره بین شیعه و سني و چگونگي پرداختن به آن پرداخته 
می شود.  اين تهیه كننده با بیان اينكه در آيتم خاطرات دفاع مقدس، 
عزيزان اهل تسنن جانباز و ايثارگر دفاع مقدس به بازگويي خاطرات 
خود مي پردازند، درباره آيتم معرفي كتاب توضیح داد: در بخش معرفي 
كتاب نیز با نويسندگان اهل تس��نن گفت و گو مي شود و همچنین در 
آيتم شرح حديث تقريب نیز بیانات مقام معظم رهبري در حوزه وحدت 
تقديم شنوندگان مي شود و كارشناسان برنامه به تطبیق نكات و سخنان 

مقام معظم رهبري با آيات و روايات اهل بیت)ع( مي پردازند.

تهيه كننده راديو وحدت در گفت وگو با »جوان«:
هدف تقويت برادري و همدلي شيعيان و اهل سنت است

انجمن هنرهاي تجسمي انقاب و دفاع مقدس بنياد فرهنگي 
روايت با انتشار نامه اي خطاب به شهردار تهران خواستار واگذاري 
مديريت م�وزه هنرهاي معاصر فلس�طين به اين انجمن ش�د. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي بنیاد فرهنگي روايت 
فتح، چندي پیش خبري مبني بر واگذاري ساختمان موزه هنرهاي 
معاصر فلس��طین به شهرداري تهران در رس��انه ها منتشر شد، به 
همین علت انجمن هنرهاي تجسمي انقالب و دفاع مقدس بنیاد 
فرهنگي روايت فتح طي نامه ای به ش��هرداري تهران ضمن اشاره 
به برگزاري شش دوره جشنواره بین المللي در حوزه هنر مقاومت 
و همچنین عدم اقدامات و تصمیمات همس��و ب��ا مأموريت ذاتي 
اين موزه مبني بر فعالیت هاي بین المللي هنر مقاومت خواس��تار 

واگذاري مديريت آن به اين انجمن گرديد. 
در متن اين نامه با امضاي محمد حبیب��ي، مدير انجمن هنرهاي 
تجس��مي انقالب و دفاع مقدس و عضو ش��وراي سیاس��تگذاري 
ششمین جشنواره جهاني هنر مقاومت، خطاب به شهردار تهران 

آمده است: »انجمن هنرهاي تجسمي انقالب و دفاع مقدس تشكلي 
است وابسته به بنیاد فرهنگي روايت فتح كه به منظور تبیین، حفظ 
و گسترش فرهنگ انقالب اس��المي و دفاع مقدس در عرصه هاي 
هنري تجسمي در س��طح ملي و بین المللي فعالیت مي كند. اين 
مجموعه در سال 1383 تاسیس و اهدافي از قبیل تولید و آفرينش 
آثار تجس��مي فاخر و ماندگار، تحقیق و پژوه��ش در عرصه هاي 
هنرهاي تجس��مي، تش��كیل مجام��ع، برگزاري جش��نواره هاي 
بین الملل و نمايشگاه هاي داخلي و خارجي، ايجاد بانك اطالعات 

و... در حیطه كاري آن انجمن به شمار مي رود. 
از آنجا كه فعالیت در عرصه هاي بین المللي از وظايف جداناشدني 
اين انجمن محس��وب مي ش��ود و برگزاري ش��ش دوره جشنواره 
بین المللي، مشاركت با برگزاري چندين دوره مسابقات بین المللي 
كاريكاتور )هولوكاس��ت 2 - ترامپیس��م 1 و 2 – غ��زه- ما كرونا 
را شكس��ت مي دهیم- كاريكاتور داع��ش- پايان داع��ش و...( از 
فعالیت هاي اين انجمن به ش��مار مي آيد و از طرفي همه مي دانیم 
واژه مقاومت تنها راه رسیدن به حق ملت هاي مظلوم در سراسر دنیا 
خواهد بود و توجه به آن از طريق ابزار هنر از مطالبات مقام معظم 
رهبري به شمار مي آيد و جنابعالي هم مطمئناً با اين مسئله موافق 
خواهید بود، لذا با توجه به تغییرات به  وجود آمده در خصوص موزه 
فلس��طین از آن مقام محترم انتظار داريم هم��كاري الزم را براي 
واگذاري موزه هنرهاي معاصر فلسطین را به اين مجموعه داشته 
باشید، چراكه اين موزه از ابتدا با دغدغه هنرمندان انقالب اسالمي 
شكل گرفت. لزوم ادامه اين حركت از ضروريات هنر مقاومت چه در 

بعد داخلي و چه بین المللي به شمار مي آيد.«

انجمن هنرهاي تجسمي انقاب و دفاع مقدس:
مديريت موزه هنرهاي معاصر فلسطين را به ما واگذار كنيد

 چهره هاي مختلف جامعه فرهنگي- هنري كشورمان 
توهين رئيس جمهور فرانسه به حضرت محمد)ص( را محكوم كردند

 توهين اروپا به پيامبر اسالم)ص( 
يك بازي سياسي كثيف است

 شجاعي طباطبايي: اعام كرديم اگر يك طرح عليه پيامبر)ص( و اسام كار شود، ما نيز در مقابل، ۱۰طرح 
درباره هولوكاست خواهيم زد. اينها دم از آزادي بيان مي زنند اما سخن گفتن درباره هولوكاست برايشان جرم است

     مصطفي شاه كرمي
چهره هاي مختل�ف فرهنگي- هن�ري كش�ورمان در واكنش ب�ه اهانت 
گستاخانه امانوئل مكرون رئيس جمهور كش�ور فرانسه نسبت به پيامبر 
اعظم)ص( و اقدامات موهن مجله ش�ارلي ابدو چنين اقداماتي را از سوي 
رقاص پاريس يك بازي سياس�ي كثيف در جهت منافع صهيونيس�ت ها 
دانس�تند و اين موقعيت را بزنگاهي براي نش�ان دادن چهره  های واقعي 
كش�ورهاي غرب�ي و دروغ بزرگ�ي تح�ت عن�وان آزادي بي�ان كردند. 
توهین به اديان ابراهیمي و پیامبران همواره مورد تقبیح پیروان و مناديان اديان 
الهي بوده و است. طي چند ماه اخیر و برخالف مشي و دستورات اين اديان الهي، 
اهانت هايي به اسالم عزيز و مظلوم و نیز ساحت مقدس پیامبر اعظم)ص( از سوي 

برخي نشريات و مقامات فرانسوي صورت گرفته است. 
سیر اين توهین ها از اقدامات مجله شارلي ابدو شروع 
شد و در چند روز اخیر به س��خنان و اقدامات موهن 
امانوئل مكرون رئیس جمهور فرانس��ه در حمايت از 
يك معلم فرانس��وي كه كاريكاتوره��اي توهین آمیز 
نس��بت به حضرت محم��د)ص( در كالس درس به 
نمايش گذاش��ته بود، ادامه پیدا كرده است. بسیاري 
از فع��االن و چهر ه هاي ش��اخص جامع��ه فرهنگي- 
هنري كشورمان ضمن واكنش به اين اقدامات موهن، 

اظهارات گستاخانه و سخیف رئیس جمهور فرانسه را نیز محكوم كردند. 
   به رشدي اقتدا كردي

افشین عالء از شاعران برجسته كش��ورمان در واكنش به اهانت رئیس جمهور 
فرانسه به ساحت پیامبر اسالم حضرت محمد)ص( قطعه شعري را منتشر كرد 

كه در بخشي از آن سروده است:
»به رشدي اقتدا كردي چنین خبطي چرا كردي؟ / همین مي خواستي؟ خود 

را چنین بي آبرو كردن؟
گر آزادي به اين باشد كه جايز، هتك دين باشد / اس��اس غرب را بايد ز بنیان، 

زير و رو كردن
چه محصولي طلب داري از اين بذري كه مي كاري؟ / به جز نفرت تراشیدن، به 

جز كین جست وجو كردن
نشاندي لكه اي مكرون! به دامانت كه در عالم / نگردد پاك اگر خواهي به زمزم 

شست وشو كردن«.

  سكوت نخواهيم كرد
سیدمسعود شجاعي طباطبايي هنرمند كاريكاتوريست و مديركل مركز هنرهاي 
تجسمي حوزه هنري نیز با بیان اينكه حمايت مكرون از توهین ها به اسالم و پیامبر 
اكرم)ص( موجي از واكنش هاي منفي را در میان ملت هاي مسلمان به دنبال داشته 
است، اظهار كرد: در كشورهاي اسالمي از جمله كويت، قطر، اردن، لبنان، سودان 
و... اين اقدام به سمت تحريم كردن كاالهاي فرانسوي رفته و اين در حالي است 
كه ما به عنوان ام القراي مظلومان جهان، بايد اقدامي نظیر اين اقدام را در كشورمان 
شاهد مي بوديم. شجاعي طباطبايي افزود: اينكه رئیس جمهور يك كشور علني و 
صريح اعالم كند دست از مواضعش نسبت به اسالم برنمي دارد، جز نفرت پراكني 
و گسترش اسالم ستیزي و اسالم هراسي نیس��ت. اين در حالي است كه داعش و 

تندگرايان ديني زايیده امريكا و غرب هستند كه فجايع بسیاري بار آورده اند. 
وي با بیان اينكه هنرمندان مسلمان ايراني نیز نمي توانند نسبت به اين مواضع 
علیه پیامبر مهرباني ها سكوت كنند، خاطرنشان كرد: از آنجا كه دوره بزن در رويي 
تمام شده است، ما نیز اعالم كرديم اگر يك طرح علیه پیامبر)ص( و اسالم كار 
ش��ود، ما نیز در مقابل، 10طرح درباره خط قرمزهاي فرانسه مثل هولوكاست 
خواهیم زد. يكي از خط قرمزها در فرانس��ه كه اتفاقاً جرم سنگیني به حساب 
مي آيد، پرداختن به هولوكاست است. اينها دم از آزادي بیان مي زنند اما سخن 
گفتن درباره هولوكاست برايشان جرم است. ما به دنبال نفرت پراكني نیستیم و 

به دنبال آن هستیم كه با كاريكاتور، آزادي بیان را منطقي نشان دهیم. 
   رقاص پاريس

»محمدرضا ورزي« كارگردان س��ینما و تلويزيون نیز با انتش��ار نامه اي ضمن 
محكوم كردن توهین رئیس جمهور فرانسه به اس��الم و پیامبر اعظم)ص(، اين 
اقدام مكرون را نوعي »خوش رقصي« قلمداد كرده است كه ذره اي از عزت نازنین 
پیامبرخاتم)ص( كم نخواهد كرد. اين سینماگر كشورمان در بخش هايي از اين 
نامه خطاب به امانوئل مكرون نوشته است: »از طرف يك شهروند مسلمان شیعه، 
اهل تهران، پايتخت ايران، خطاب به رقصنده اي اهل فرانسه. تو از آزادي گفتي، 
در حالي كه زنان مسلمان در كش��ورت، حق انتخاب پوشش اسالمي براي ورود 
به دانشگاه ندارند! تو از آزادي دم زدي در حالي كه اعتراض جنبش جلیقه زردها 
را با خشونت س��ركوب كردي... مگر معترضین از تو چه مي خواستند؟... حقیقتاً 
سیاهپوستان در فرانسه چه ش��رايطي دارند؟ آيا در س��رزمین به اصطالح مهد 
دموكراسي، اين همه مشمول شرايط دموكراسي نبودند؟! فقط هتاكي به مقدسات 
دين مبین اسالم مشمول فضاي بیمار و مسموم دموكراسي شماست؟!  امانوئل، 
تو خود اس��تاد رقصي و مي داني كه دوران اين خوش رقصي ها هم سر رسیده. 
با هتاكي تو شايد غیرت مسلمین به جوش آيد، ولي قطعاً به قدر ذره اي از ارج 
و عزت نازنین پیامبر خاتم)ص( كاسته نخواهد شد.«

  بازي كثيف سياسي
حس��ین مسافرآس��تانه دبیر س��ي و نهمین جشنواره 
بین المللي تئاتر فج��ر نیز در واكنش ب��ه اهانت هاي 
صورت گرفته از سوي مجله »ش��ارلي ابدو« به پیامبر 
عظیم الش��أن اس��الم)ص( و ادامه اين حركت موهن 
توس��ط امانوئل مكرون رئیس جمهور كشور فرانسه از 
اين اهانت ها با بهانه آزادي بیان، به مهر گفت: كشوري 
كه ادعاي آزادي بیان و دموكراسي دارد بايد حقوق همه 
مردم با هر اعتقاد و تفكري را رعايت كند، در حالي كه ما ش��اهديم رئیس جمهور 
كشور فرانسه به رغم اين ادعا، كاماًل مستبدانه و يكجانبه به عقايد ديگران به ويژه 
مسلمانان توهین مي كند. وي اين اقدامات اهانت آمیز كشورهاي اروپايي و امريكا 
را يك ترفند و بازي كثیف سیاس��ي دانست و يادآور ش��د: چندين سال است كه 
كشورهايي نظیر دانمارك و فرانسه با اهانت به پیامبر اسالم)ص( قصد ايجاد تفرقه 
میان اديان الهي را دارند تا اهداف پلید سیاس��ي خود را پیش ببرند. مسلمانان و 
مسیحیان بايد آنقدر هوشیار باشند كه تن به اين بازي هاي كثیف سیاسي ندهند. 
اين مدير و هنرمند عرصه تئاتر معتقد اس��ت، همانط��ور كه اگر به حضرت 
مسیح)ع( اهانتي صورت گیرد، قلب مس��لمانان جريحه دار مي شود، تمام 
پیروان اديان الهي بايد در مقابل اهانت صورت گرفته به پیامبر اسالم)ص( 
موضع گیري داشته باشند. اتحاد هنرمندان و جوامع هنري با توجه به تأثیر 
و نقشي كه دارند، مي تواند باعث اتحاد همه اقشار اجتماعي در مقابله با اين 

اهانت ها و جلوگیري از ايجاد تفرقه میان اديان الهي شود.

مسافرآس��تانه: چندين سال 
اس��ت كه كش��ورهايي نظير 
دانمارك و فرانسه با اهانت به 
پيامبر اسالم)ص( قصد ايجاد 
تفرقه ميان اديان الهي را دارند

 پيگيري وحدت اسالمي
در نمايش هاي راديويي

راديو نماي�ش با پخ�ش س�ريال ها و برنامه ه�اي متنوع 
راديويي، فرا رس�يدن هفت�ه وحدت را گرام�ي مي دارد. 
»بر بلنداي تپه حب«، »خورش��ید مهر«، »ستاره خلقت« و 
»امین كاروان« عناوين س��ريال هايي هستند كه به مناسبت 

هفته وحدت از راديو نمايش پخش مي شوند. 
.........................................................................................................

 ورود »خروج« حاتمي كيا 
به شانزدهمين جشنواره فيلم مقاومت 

فيلم س�ينمايي »خ�روج« س�اخته ابراهي�م حاتمي كيا 
ف�رم حض�ور در بخ�ش »مس�ابقه اصلي« ش�انزدهمين 
جش�نواره بين الملل�ي فيل�م »مقاوم�ت« را پ�ر ك�رد. 
فیلم س��ینمايي »خروج« ب��ه كارگرداني ابراهی��م حاتمي كیا با 
پر كردن فرم ثبت نام، ب��راي حضور در بخش »مس��ابقه اصلي« 
شانزدهمین جشنواره بین المللي فیلم »مقاومت« اعالم آمادگي 
كرد. اين فیلم محصول 1398 به نويسندگي و كارگرداني ابراهیم 
حاتمي كیاست. فرامرز قريبیان، پانته آ پناهي ها، كامبیز ديرباز، سام 
قريبیان، محمدرضا شريفي نیا، گیتي قاسمي و جهانگیر الماسي به 

عنوان بازيگران اصلي در اين فیلم به ايفاي نقش پرداخته اند. 
.........................................................................................................

»از سرنوشت« از شنبه مي آيد
سريال »از سرنوشت«، فصل سوم سريال »از سرنوشت« به 
كارگرداني سيدمحمدرضا خردمندان و تهيه كنندگي اكبر 
تحويليان از شنبه ۱۰ آبان ماه روي آنتن شبكه2 سيما مي رود. 
»از سرنوشت« كاري از گروه فیلم و سريال شبكه2 است كه 
در س��ه فصل تولید شده است؛ اين س��ريال به اتفاقات و فراز 
و نشیب هاي زندگي دو نوجوان پرورش��گاهي يعني هاشم و 
سهراب مي پردازد كه ايفاي نقش آنها را دارا حیايي و كیسان 
ديباج بر عهده دارند. حجت اشرف زاده خواننده نماهنگ هاي 

اين سريال است و امین باني هم تیتراژ پاياني را مي خواند. 
.........................................................................................................

 »Voice« اتمام فيلمبرداري فيلم
فيلمبرداري فيلم »Voice« به كارگرداني علي عبداللهي 

به پايان رسيد. 
تصويربرداري فیلم كوتاه »Voice« به نويسندگي و كارگرداني 
علي عبداللهي و تهیه كنندگي حامد قريب به پايان رسیده و 
براي طي كردن مراحل پس تولید خ��ود روي میز تدوين قرار 
گرفت. عبداللهي از نويسندگان فعال در عرصه تئاتر و ادبیات 
داستاني بوده كه پیش از اين نويسندگي و كارگرداني فیلم كوتاه 
»تجربه« را نیز بر عهده داشته است. فیلم »Voice« برشي از 
زندگي يك صدابردار سینماست كه حین رساندن مسافران، 
شب و روز را در يك ماشین و با شنیدن صداهايي كه از زندگي 

عاشقانه خود ضبط كرده، سپري مي كند. 
.........................................................................................................

 اكران اينترنتي نمايش كودكانه 
»كوزه عسل نيست«

فيل�م نمايش »ك�وزه عس�ل نيس�ت« به نويس�ندگي و 
كارگرداني ع�ادل بزدوده در صفح�ه »نمايش نما« پايگاه 

اينترنتي كانون اكران شد. 
نمايش »كوزه عسل نیس��ت« كاري از گروه مبارك نامه است كه با 
تكنیك تلفیق زنده و عروسكي اجرا شده است.  بر اساس اين گزارش 
داستان تئاتر »كوزه عسل نیست« قصه  خرس مهرباني است كه تالش 
مي كند به زنبورهاي عسل كمك كند براي آنها دشت هايي پر از گل 
پیدا كند. خرس مهربان، عسل  زنبورها را به امانت نزد خود نگه مي دارد 

تا اينكه روزي متوجه مي شود يكي از كوزه هاي عسل نیست. 
.........................................................................................................

همزمان با روز جهاني انيميشن 

انيميشن سينمايي »آخرين داستان« 
عرضه اينترنتي شد

عرضه اينترنتي انيميشن سينمايي »آخرين داستان« ساخته 
اش�كان رهگذر همزمان با روز جهاني انيميشن آغاز شد. 
انیمیشن سینمايي »آخرين داستان« در سرويس هاي وي او دي 
نماوا و آپرا در دس��ترس عموم قرار گرفت تا مخاطباني كه موفق 
به تماشاي آنالين اين انیمیشن در زمان اكران نشده اند، بتوانند 
»آخرين داستان« را در پلتفرم هاي آنالين ببینند. همچنین عرضه 
نسخه فیزيكي انیمیشن س��ینمايي »آخرين داستان« در قالب 
دي وي دي نیز به زودي آغاز خواهد شد. در خالصه داستان اين 
انیمیشن كه برداشتي آزاد از داستان »ضحاك« شاهنامه فردوسي 
است، آمده است: »جمشید رفته اس��ت و ضحاك در پي طمع و 
جاه طلبي براي محاصره جمكرد، به نیابت از پدر بر تخت جمشید 
تكیه مي زند، اما افس��وس كه اهريمن بر وجود ضحاك سیطره 
يافته و تاريكي او تمام شهر را فرا مي گیرد. در اين میان آفريدون 
كه كودكي است كشاورز زاده، متولد مي شود و براي دادخواهي 

خون پدر و مادرش پیرو كاوه آهنگر قیام مي كند...«.

هادي عسگري     دیده بان

     رادیو     تجسمي

 همكاري پليس
براي توسعه گردشگري در تهران 

مدي�ر كل مي�راث فرهنگ�ي، گردش�گري و صناي�ع دس�تي اس�تان 
ته�ران و مع�اون اجتماع�ي فرمانده�ي انتظام�ي ته�ران ب�زرگ براي 
انج�ام برنامه ه�اي مش�ترك تفاهمنام�ه هم�كاري امض�ا كردن�د. 
پرهام جانفشان گفت: با انجام اين تفاهمنامه بس��یاري از موضوعات از جمله 
تش��ديد همكاري هاي مش��ترك در مقابله با حفاران غیرمجاز و فروشندگان 
اشیاي عتیقه به ويژه در خیابان منوچهري، صدور مجوز ماشین هاي گردشگري 
و صنايع دستي در س��طح ش��هر تهران، اجراي بازديد هاي مشترك به منظور 
برخورد با تاسیسات غیرمجاز گردشگري و حمايت از برگزاري تورهاي يك روزه 

و چند روزه در تهران اجرايي مي شود. 
جانفش��ان افزود: امنیت مهم ترين مقوله در توسعه پايدار گردشگري است كه 
امضاي اين تفاهمنامه مي تواند موجب حمايت بیش��تر از فعالیت تاسیس��ات 
گردشگري اس��تان تهران شود. س��رهنگ مرادي معاون اجتماعي فرماندهي 
انتظامي تهران بزرگ در اين نشست گفت: تعامل دستگاه هاي اجرايي با نیروي 
انتظامي امنیت پايدار را براي عموم شهروندان به همراه دارد و تمام تالش ما در 

كالنشهر تهران افزايش امنیت و تعامل با دستگاه هاي فرهنگي است. 
س��رهنگ مرادي گفت: پلیس تهران بزرگ اين آمادگي را دارد تا با تمام توان 
در اجرايي شدن مفاد اين تفاهمنامه با اداره كل میراث فرهنگي استان تهران 

همكاري الزم را انجام دهد. 
الزم به ذكر است تفاهمنامه همكاري اداره كل میراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي استان تهران و معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ 

در هفت ماده و 19 بند به مدت سه سال امضا شده است.

امام رضا)ع(:

به ديدن يكديگر رويد تا يكديگر 

را دوست داشته باشيد و دست 

يكديگ�ر را بفش�اريد و ب�ه هم 

خشم نگيريد. 
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