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سالن هاي سينما و تئاتر تا سوم مرداد 
تعطيل شدند

در پ�ي تعطيل�ي ادارات اس�تان هاي ته�ران و الب�رز، 
تعطي�ل ش�دند.  ه�م  تئات�ر  و  س�الن هاي س�ينما 
همايون امیرزاده، مدير روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي درباره تعطیلي سینماها و تئاترها در اين بازه زماني به 
ايسنا گفت: دستورالعمل هاي ستاد ملي مقابله با كرونا جنبه 
عمومي دارد و اين گونه نیس��ت كه براي اصناف گوناگون به 

شكل مجزا صادر شود. 
او ادامه داد: با توجه به تعطیالتي كه پیش رو داريم، فعالیت هاي 

فرهنگي و هنري هم شامل اين قاعده مي شوند.

امام صادق)ع(:

هرگز زمين باقی نمی ماند مگر آنكه 

در آن دانشمندى وجود دارد كه حق 

را از باطل می شناسد. 

)محاسن، ج ۱، ص۲۳۴(

نقاشي مكتب سيدالشهدا)ع( رونمايي شد

تابلويي براي تلطيف رنج مادران داغ ديده  كابل
قديريان: اين تابلو را براي لطافت و آرامش روح مادران شهداي مدرسه دخترانه كابل نقاشي كردم

    تئاتر

هنرمند تجسمي كش�ورمان به پاسداشت شهداي 
مدرسه سيدالش�هداي افغانس�تان تابلوي نقاشي 
»دخت�ران مكت�ب سيدالش�هدا)ع(« را خل�ق 
كرد كه روز گذش�ته طي مراس�مي در مدرس�ه اي 
در منطقه گلش�هر مش�هد مق�دس رونمايي ش�د. 
عبدالحمی��د قديريان، هنرمند تجس��مي كش��ورمان 
در مراس��م رونمايي از تابلوي نقاشي »دختران مكتب 
سیدالش��هدا)ع(« گفت: فرهنگ ش��یعه، فرهنگ من 
نباشم تا تو باشي  است. همانگونه كه مادرمان حضرت 
زهرا)س( در پس پرده همه حركات را امامت مي كنند و 
ما ايشان را نمي بینیم. هنرمند آن كسي است كه نباشد 
و ديده نشود. من در اين جمع شرمنده شدم كه اينگونه 

مورد لطف دوستان و تمجیدشان قرار گرفتم. 
قديريان ادامه داد: اين فاجعه واقعاً دلم را به درد آورد 
چراكه دوستان افغانستاني بسیاري داشتم و دارم. در 
نهايت به اين نتیجه رسیدم كه در خلوت خود احساسم 

را پیاده كنم. 
وي اف��زود: براي تلطی��ف درد و رنج م��ادران داغ ديده  
اين اتفاق چه چیزي ما را س��بك مي كن��د و به زيبايي 
مي رساند. زماني كه بدانیم ش��هدايمان زنده هستند و 
در كنار مواليمان روزي مي خورند. اين دختران كوچك 
االن در بهشتي كه حضرت زهرا)س( برپا كرده است به 
سر مي برند و حالشان خیلي خوب است. آنها از آن باال 
براي مادرانش��ان صلوات مي فرس��تند و طلب آمرزش 
مي كنند. اين شهدا نگاه سالم و زيبا به ما دارند و روح ما را 

به سوي آسمان متوجه مي كنند. 
قديري��ان در ادام��ه ب��ا تأكید ب��ر اينكه پیش��روي و 
موفقیت هاي كش��ورمان حاصل دستگیري و شفاعت 
همین شهداس��ت، افزود: اين تابلو را ب��راي لطافت و 
آرامش روح مادران اين ش��هدا نقاش��ي كردم و در آن 
مي گويم كه اي مادران شهدا از اين فضايي كه درونش 
قرار گرفته ايد لذت ببريد چراكه در مرحله اي به س��ر 

مي بريم كه داس��تان ناتمام عاش��ورا را بچه هاي ما به 
سوي انتها پیش مي برند. داستان ناتمام عاشورا بايد با 
انتقام خون سیدالشهدا)ع( به اتمام برسد. ما هم اكنون 
در اين مرحله به س��ر مي بريم و خوشحالیم كه مسیر 

عاشورا را ادامه مي دهیم. 
اين هنرمند در ادامه گف��ت: خداوند به بازماندگان اين 
حادثه جنايتكارانه صبر دهد و به برك��ت امام رضا)ع( 
عزت و گشايش دل بدهد. ما مسیر سختي را تا به اينجا 
طي كرده ايم و مسیر دش��واري را نیز در ادامه خواهیم 
داشت اما پشتمان به اهل بیت)ع( گرم است كه با قدرت 

راه را ادامه مي دهیم. 
   ۷۰هزار دانش آموز تبعه افغانستان 

در خراسان رضوي
مدير كل آم��وزش و پرورش خراس��ان رضوي هم طي 
سخنان كوتاهي در اين مراسم، با اشاره به وجوه مشترك 
فرهنگي، ديني و مذهبي بین مردم ايران و افغانستان، 
گفت: به خاطر همین اشتراكات فرهنگي و ديني است 
كه اتباع افغانستاني در كشور ما، ماندن در كنار برادران و 

خواهران ايراني خود را ترجیح دادند. 
خدابنده تصريح كرد: در همین حال مسئوالن و مردم ما 
نیز هیچ تفاوتي بین خود و اتباع افغانستان قائل نشده اند، 
همچنان كه در ح��ال حاضر تنها در خراس��ان رضوي 
دست كم ۷۰هزار دانش آموز تبعه افغانستان در مدارس 
و كالس هايي درس مي خوانند كه دانش آموزان ايراني 

نشسته اند و هیچ تفاوتي هم بین آنها وجود ندارد. 
وي گفت: در حالي كه اتباع افغانس��تان در چند دهه 

گذشته در تمامي وجوه اجتماعي و اقتصادي، در بین 
ما مسالمت آمیز زندگي كرده و مردم ما آنان را همچون 
برادران و خواهران خودد پذيرفته اند، آنها نیز همواره 
در كنارمان بوده اند، نمونه بارز آن هش��ت سال جنگ 
تحمیلي يا حضور در س��وريه و محور مقاومت اس��ت 
كه علیه دشمنان قس��م خورده مسلمانان، با ما همراه 

و هم قسم بوده اند. 
وي تأكید كرد: اين همبستگي و پیوستگي فرهنگي بین 
مردم ايران و افغانستان ادامه خواهد داشت و امیدواريم 
نمود آن را در برقراري امنیت پايدار در مرزها و امنیت و 

آرامش در هر دو كشور شاهد باشیم. 
    غم و ترس در جامعه اي با ياد شهدا 

جايي ندارد
وحید جلیلي نیز در اين نشس��ت طي س��خناني كوتاه 
با اش��اره به آيات قرآن گفت: خداوند در قرآن كريم به 
شادابي شهدا در بهشت اشاره دارد و مي فرمايند هرگز 

گمان نبريد كه آنها مرده اند. 
وي افزود: بر اساس آيات قرآن جامعه اي كه شهدايش 
را به ياد داشته باشد هیچ گاه غمگین نمي شود و هیچ 
گاه نمي ترسد. بي شك هر حركت فرهنگي كه در راه 
شهدا باشد تالش مي كند تا ابتهاج مؤمنانه و نشاط را در 
جامعه حفظ و پرتوهايي از همان ابتهاجي را كه شهدا 

در بهشت دارند به جامعه منتقل كند. 
جلیلي در پاي��ان از قديريان و تمام��ي هنرمنداني كه 
براي رس��اندن پیام ش��هدا به جامعه ت��الش مي كنند 

قدرداني كرد. 
در اين مراسم كه با حضور برخي مسئوالن محلي، جمعي 
از خانواده هاي شهداي مدافع حرم و لشكر فاطمیون و 
خانواده هاي تبعه افغانستان، در منطقه گلشهر مشهد 
برگزار شد، عالوه بر رونمايي از تابلوي استاد قديري، آثار 
تجسمي و نقاشي برخي هنرمندان در قالب نمايشگاهي 

در معرض ديد بازديدكنندگان قرار گرفت.

بي شك هر حركت فرهنگي كه 
در راه شهدا باشد تالش مي كند 
تا ابتهاج مؤمنانه و نشاط را در 
جامع��ه حف��ظ و پرتوهايي از 
همان ابتهاجي را كه ش��هدا در 
بهشت دارند به جامعه منتقل كند

كاروان سريال »سلمان فارسي« در جلفا 

نوبت به بازي داريوش فرهنگ رسيد
»س�لمان  س�ريال  جدي�د  فص�ل  فيلمب�رداري 
فارس�ي« محص�ول جدي�د مرك�ز س�يمافيلم ب�ه 
كارگردان�ي داوود ميرباق�ري در جلفا آغاز مي ش�ود. 
در ادامه فیلمبرداری سريال س��لمان فارسی داريوش فرهنگ 
مقابل دوربین میرباقری رفت. سیمافیلم در مورد سريال سلمان 
فارسی اعالم كرد با پايان فیلمبرداري بخش خرابه هاي هلني و 
دريايي ها در شاهرود، فیلمبرداري بخش َعموريه در جلفا آغاز 
خواهد شد. در زماني كه فیلمبرداري سريال در شاهرود جريان 
داشت، آماده سازي دكور هاي جلفا در زمان مقرر انجام گرفت تا 
گروه بدون وقفه از شاهرود به جلفا منتقل و فیلمبرداري ادامه 
پیدا كند. بدين ترتیب كاروان سريال »سلمان فارسي« با عبور 
از كوير شهداد كرمان، جزيره قشم، سواحل مازندران، شهرك 
سینمايي نور و منطقه شاهرود به ش��هر مرزي جلفا در استان 

آذربايجان شرقي مي رسد. همزمان به  موازات فیلمبرداري در 
جلفا و ساخت تجهیزات در ش��هرك سینمايي غزالي، ساخت 
برخي دكور ها در منطقه آبسرد دماوند نیز آغاز شده است. تمامي 
مراحل كار با رعايت كامل شیوه نامه هاي بهداشتي و تحت نظارت 

مركز بهداشت و درمان صداوسیما انجام مي گیرد. 

    خبر

نشست خنثي و بي خاصيت سازندگان 
»زخم كاري« با »ساترا«

اولين جلس�ه از سلس�له جلس�ات نق�د س�ريال ها در 
پلتفرم هاي صوت و تصوير فراگير با حضور برخي عوامل 
س�ريال زخم كاري در س�اترا با تكرار مواض�ع چند روز 
اخير طرفين و بدون هيچ نتيجه و تصميمي برگزار ش�د. 
به گزارش »ج��وان« به نقل از روابط عمومي س��اترا، اولین 
جلسه از سلسله جلسات نقد سريال ها در پلتفرم هاي صوت 
و تصوير فراگیر با محوريت س��ريال »زخم كاري« با حضور 
وحید فرهمند، قائم مقام رئیس ساترا، علي اصغر پورمحمدي، 
محمدرضا تخت كشیان، تهیه كننده سريال »زخم كاري«؛ 
محمدحسین مهدويان كارگردان س��ريال »زخم كاري«، 
نماينده س��ازمان تولید فیلیمو، گروه هاي مردم نهاد حامي 

خانواده و منتقدان سینمايي و سريال ها برگزار شد. 
در بخش��ي از اين نشس��ت وحید فرهمند، قائم مقام رئیس 
ساترا با اشاره به فرآيند صدور مجوز در ساترا با توجه به پخش 
س��ريال »زخم كاري« گفت: محوريت اين جلس��ه ارزيابي 
بازخورد اف��كار عمومي نس��بت به تولید س��ريال و بازخورد 
افكار عمومي و قشر نخبگاني نسبت به نوع تعامل و مواجهه 
ساترا با محتواست كه آيا اين مس��یر بايد بهبود پیدا كند و از 
حساس��یت هاي خود بكاهد يا خیر! به هر حال موضوع مهم 
براي هر نهاد تنظیم گري، در نظر گرفتن منافع عمومي است. 
آنچه براي س��اترا مالك خواهد بود توقع جامعه از س��اترا به 
عنوان يك نهاد تنظیم گر است كه در قبال رسانه هاي صوت 
و تصوير فراگیر و به طور خاص تولیدكنندگان محتوا بايد از 

خود يك كنش نشان دهد. 
محمدرضا تخت كشیان، تهیه كننده سريال »زخم كاري« نیز 
در ادامه جلسه گفت: وجود نظرات موافق و مخالف مي تواند 
به بهتر ش��دن كیفیت آثار كمك كند، حتي در مواقعي كه با 
برخي نظرات مخالف باش��م، مي توانیم باهم بحث كنیم و به 
يك نتیجه درس��ت برس��یم. ما وقتي با كارگزار هاي محترم 
ساترا آش��نا ش��ديم و همكاري كرديم كه نیمي از سريال را 
ساخته بوديم و فیلمنامه كامل بود. من مي دانم براي كجا فیلم 
مي سازم و در نهايت بايد از نهادي مانند ساترا يا ارشاد مجوز 
بگیرم. تهیه كننده سريال »زخم كاري« بیان كرد: من نسبت 
به كاري كه قصد انجام آن را دارم همواره متعهد هستم، هشت 
قسمت از س��ريال باقي مانده اس��ت و براي نقد دقیق تر بايد 
اجازه دهیم تا كار به پايان برسد كه ما با دريافت بازخوردها، از 
نظرات همه بهره مند و از نقاط قوت و ضعف خود مطلع شويم. 
طبیعتاً بعد از اتمام سريال عده اي از آن راضي هستند و برخي 

هم خوش شان نیامده است. 
اين جلس��ات در هفته هاي آينده با محوري��ت نقد و تحلیل 
ساير سريال ها و با استفاده از نظرات صاحبنظران و گروه هاي 

تخصصي كه در اين حوزه فعالیت دارند، برگزار مي شود.

عزت اهلل رمضاني فر: 

 دنباله سازي سريال ها بايد رو به جلو باشد 
نه اينكه دچار عقبگرد شود

ادامه س�ازي برنامه هاي موف�ق تلويزيون 
بايد با داشتن منطق درس�ت و متن دقيق 
و طرح مناس�ب ص�ورت گيرد ت�ا از تكرار 
و ني�ز غلتيدن در ابتذال جلوگيري ش�ود. 
ع��زت اهلل رمضاني ف��ر از جمل��ه بازيگ��ران 
باس��ابقه اي كه تجرب��ه ب��ازي در تلويزيون و 
س��ینما را دارد با بیان اين مطلب به »جوان« 
گفت: اگر فصل هاي دوم و س��وم سريال ها يا 
برنامه هاي موفق را با ايده پردازي درس��ت و 
استفاده از ريزه كاري هاي جذاب تولید كنند، 

قطعاً بینندگان افزايش مي يابد. 
اين بازيگر ادامه داد: اگ��ر بخواهم مثالي بزنم 
برنامه اي مثل »خندوانه« كه ش��روع موفقي 
داش��ت در فصل اخیر به لحاظ كیفي بس��یار 
نزول كرده است در حالي كه مخاطبان انتظار 

يك نوآوري ويژه را داشتند. 
اين بازيگر اف��زود: فصول قب��ل خندوانه، در 
بخش مسابقات با حضور بازيگران و چهره هاي 
سرشناس، دنبال مي شد كه به اجراي حرفه اي 
خیلي كمك مي ك��رد ولي اين ب��ار بازيگران 
غیرمطرح و كمتر ش��ناخته ش��ده در برنامه 
حضور دارند ك��ه طبیعي اس��ت از جذابیت 
مي كاه��د، البته معتق��دم نبايد صرف��اً روي 
چهره ها متوق��ف ماند و بايد ب��ه جوان ها هم 

میدان داد اما اين دو بايد مكمل هم باشند. 
رمضاني فر عنوان كرد: تكیه بیش از حد روي 
جناب خان هم به كلیت فصل جديد خندوانه 
لطمه وارد كرده اس��ت در حال��ي كه همین 
جناب خان يكي از رموز موفقیت فصول سابق 
بود و بهتر بود حضور مجددش در برنامه با يك 

طراحي تازه، صورت مي گرفت. 

   انتخ�اب برخ�ي لوكيش�ن ها دقيق 
نيست 

بازيگر پیشكسوت كشورمان در بخش ديگري 
از اين گفت و گو با اشاره به استفاده درست از 
لوكیشن در سريال ها گفت: برخي لوكیشن ها 
ب��دون درك دقیق از فض��ا و قص��ه انتخاب 
مي شوند و همین بي دقتي به كلیت كار لطمه 
مي زند. بايد لوكیش��ن هايي انتخاب كرد كه 
منطبق با متن باشند نه اينكه به صرف زيبايي 

يك لوكیشن، آن را انتخاب كنند  . 
وي ادام��ه داد: براي مثال كارگردان س��ريال 
»بوتیمار« استفاده درس��تي از لوكیشن هاي 
سرسبز و جذاب ش��مال كشور انجام داده بود 
ولي در مقابل در س��ريال »كلبه اي در مه« با 
توجه به گرفتن نماهاي بسته استفاده درستي 
از لوكیشن جنگل ها و روستاهاي شمال كشور 

انجام نشد. 
رمضاني فر گفت: نمي ش��ود بدون نیاز درام از 
يك لوكیشن استفاده كرد و اتفاقاً خیلي بايد 
تهیه كنندگان دقت كنند كه لوكیش��ن هاي 
بي ربط را وارد س��ريال نكنند، چون مخاطب 

خیلي زبل تر از اينهاست. 
   شوخي درست با معضالت اجتماعي 

در »دست انداز«
نظر اين بازيگر پیشكسوت درباره احیاي دوباره 
برنامه هاي طنز آيتمیك مثل دس��ت انداز در 
تلويزيون هم قابل تأمل است: شهاب عباسي 
با توجه به تجربیاتش در حوزه آيتم سازي در 
سال هاي قبل تر، توانسته در دست انداز با نقد 
مس��ائل مختلف اجتماعي كاري بس��ازد كه 

مخاطب خود را داشته باشد. 
وي افزود: گاهي با ش��ناخت فضا و حركت 
درس��ت بر م��دار آموزه هاي طن��ز انتقادي 
مي توان خیلي بیشتر از سريال هاي پرهزينه 
و برنامه هاي��ي كه با دك��ور آنچناني، دنبال 
مخاط��ب هس��تند، بیننده داش��ت. كافي 
است معضل اجتماعي را درست و دقیق در 
كانون يك طنز انتقادي قرار دهیم تا بیننده 

استقبال كند.
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