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محمدمسلمی:

هیچکس امروز دلش به حال بچهها نمیسوزد
محمد مســلمی بازیگر و کارگردان برنامههــای تلویزیونی کودک و
نوجوان با اشاره به لزوم توجه به آسیبهای اجتماعی گفت :شفاف بگویم
کســی امروز دلش به حال بچهها نمیســوزد .تنها زمانی که بحرانی در
ارتباط با کودکان و نوجوانان ایجاد میشود ،همه کشور برای حل آن بسیج
میشــوند .وی در پاسخ به این که آیا ســینما و تلویزیون موظف به طرح
مسائل اجتماعی با مخاطبان کودک و نوجوان اســت یا نه افزود :عدهای
معتقدند نباید این مسائل را با کودکان در میان گذاشت ،اما من میگویم
الزم است حتی برای آگاهی بخشــی به بچهها کتابهایی در این زمینه
نوشته و فیلم هم ساخته شود .مسلمی درباره رسالتهای وزارت آموزش
خبر

مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه:

اوضاع طنز در تلویزیون
خوب نیست

ایســنا :مدیر گروه فیلم و ســریال شبکه
سه سیما از فقدان ســریال و کارگردان طنز در
تلویزیون سخن گفت و در عین حال تأکید کرد
که اوضاع طنز در تلویزیون خوب نیســت؛ هم
کارگردان کم است ،هم نویسنده و هم بازیگر.
مهدی روشنروان مدیر گروه فیلم و سریال
شبکه سه ســیما درباره وضعیت سریالهای در
حال ســاخت و در حال نگارش تلویزیون گفت:
متأسفانه اوضاع طنز در تلویزیون خوب نیست و
اکثر افرادی که در حوزه طنز کار میکنند در حال
حاضر در سینما کار میکنند .از طرفی به دلیل
مشــکالت مالی برخی از کارهای طنز از جمله
ساخت«فوقلیسانسهها»همبهتعویقافتاد.

مدیر گروه فیلم و ســریال شبکه سه سیما با
اشارهبهشرایطمالینامناسبدرتلویزیونگفت:
متأسفانه نگارشها به خاطر وضعیت پرداخت به
کندیانجاممیگیرد.
او دربارهی حضور طنازان مطرح در تلویزیون
از جمله رضا عطاران نیز اظهار کرد :چندین بار با
ایشان مذاکره کردیم اما ایشان در سینما مشغول
هستند.
مرتضی میرباقری ،معاون سیما خبر ساخت
ســریال طنز  ۹۰قســمتی مهران مدیری را به
تازگی اعالم کرده اســت .به گفتــهی وی این
مجموعه در حال نگارش است.
مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما هم
دربارهی جزئیات ساخت سریال مهران مدیری
نیــز توضیح داد :مذاکرات اولیه این ســریال در
ســیمافیلم صورت گرفته است و این سریال در
حال حاضر در حد همان مرحلهی مذاکرات اولیه
است اما پخش آن از شبکه سه سیما خواهد بود.
روشنروان در ادامه از ساخت سریال طنزی
با عنــوان «آچمز» به تهی ه کنندگی حســین
آقاهرندی خبر داد و گفت :این مجموعه در حال
نگارش اســت و اگر با کارگردان به توافق برسیم
پیش تولید را آغاز خواهیم کرد.
وی در ادامــه از ســاخت ســریالی با عنوان
«بهترین ســالهای زندگی» به تهی ه کنندگی
محمود رضا تخشید خبر داد و گفت :این سریال
با عنوان بهترین سالهای زندگی ما قرار است به
نویسندگی جابر قاســمعلی و کارگردانی احمد
کاوری ساخته شود .فضای این سریال به اتفاقات
قبل از انقــاب برمیگردد که اگر به مشــکلی
برنخورد تا ماه آینــده آن را کلید خواهیم زد تا
بهمنماهبهآنتنبرسانیم.
او دربــاره وضعیت تولیــد مجموعه «لحظه
گرگ و میش» همایون اسعدیان نیز گفت :این
سریال تا ســه ماه و نیم دیگر تمام میشود و به
احتمال زیاد از زمستان به روی آنتن برود.
روشنروان درباره ساخت «فوق لیسانسهها»
نیزگفت:اینسریالدرحالنگارشاستوهمان
طور که پیش از این هم گفته شد در پاییز امسال
کلید خواهد خورد .پیش از این در فصل یک و دو
چون همزمان نوشته میشد کار به سختی پیش
میرفت اما در حال حاضر تالش میکنیم بخشی
از نگارش آماده شود.
او در ادامه دربارهی به تعویق افتادن ساخت
مجموعهی طنز «فوق لیسانسهها» اظهار کرد:
دلیل مشــکالت مالی برخی از کارهای طنز از
جمله ساخت «فوق لیسانسهها» به تعویق افتاد.
اگر مشکل مالی نداشتیم «فوق لیسانسهها» را
پس از جام جهانی روی آنتن داشــتیم منتها ما
هنوز «لیسانسهها »۲را هم تسویه نکردیم.
مدیر گروه فیلم و ســریال شبکه سه سیما
درباره مجموعــه «بانوی عمــارت» نیز گفت:
ســاخت این سریال اوایل شــهریورماه به اتمام
میرســد ۵۰۰ .دقیقه از سریال «ستایش» نیز
تاکنونتصویربرداریشدهاست.
ن روان در پایان درباره اینکه پس
مهدی روش 
از بازیهای جام جهانی شبکه سه چه سریالی را
پخش خواهند کرد ،اظهار کرد :باید دید وضعیت
چگونه است و هنوز مشخص نشده است که چه
سریالی قرار است به روی آنتن برود اما متأسفانه
وضعیت سریال طنز در تلویزیون خوب نیست.

و پرورش در آموزش نحوه برخورد کودکان و نوجوانان با مسائل اجتماعی
بیان کرد :مدرسه خانه دوم بچهها است؛ جایی که مسائل مثبت و منفی را
در آن میآموزند .به نظرم بی توجهی به کودکان و نوجوانان نه تنها در حوزه
هنر بلکه در همه حوزهها وجود دارد .نگاه کودکانهای که به بچهها میشود،
در ســینما هم وجود دارد و تا فاجعهای رخ ندهد ،برای برطرف کردن یک
معضل اقدام نمیکنیم .وی با اشاره به این که هزینههای پیشگیری از یک
آسیب بسیار کمتر از چاره جویی برای حل آن است ،ادامه داد :پیشگیری
از آسیبهای اجتماعی کودکان و نوجوانان نظیر اعتیاد ،بزه و کودکآزاری
سادهتر و کم هزینهتر اســت .این رســالت را میتواند آموزش و پرورش

برعهده بگیرد و از کارشناســان برای گنجاندن این مسائل در کتابهای
درسی یا سایر مواد آموزشی کمک بگیرد.
این بازیگر و کارگردان همچنین خاطر نشــان کرد :کارهای فرهنگی
و هنری میتواند هنرمندان را به فعالیت در آمــوزش و پرورش به عنوان
یک پایگاه ثابت سوق دهد .محتوای کتابهای درسی را میتوان در قالب
نمایش و ترانــه آموزش داد .به نظرم آموزش در ایــن دوران که بچهها به
فضای مجازی دسترسی دارند ،صرفا مطالعه محور نیست ،بنابراین الزم
است بعد پرورشــی باید در اولویت باشد و شــاید عنوان وزارت پرورش و
آموزش در دوران کنونی مناسبتر است.
وی درباره تاثیرگذاری جشــنواره بین المللی فیلمهــای کودکان و
نوجوانان بر سینمای این حوزه عنوان کرد :برگزاری این جشنواره مطلوب
اســت ،اما نظیر یک داروی مســکن عمل میکند و ما نیازمند تحوالت
جدیتری در زمینه کودکان و نوجوانان هستیم.

نگاهی به فیلم « تنگسیر » بر اساس رمان صادق چوبک در سالروز تولد نویسنده

« زار ممدی که نخواست شیر ممد عوام باشد! »
فاطمهمرادمند
منتقد

امیر نــادری کارگردان مهــم و نامدار
سینمای ایران فیلم « تنگسیر » را بر اساس
اثر مهــم و جاودانه ی « صادق چوبک » در
ســال  ۱۳۵۲با همکاری استودیو « علی
عباسی » و بازی بزرگانی چون « پرویز فنی
زاده » « ،بهروز وثوقــی » و دیگر بازیگران
مهم آن دهه به روی پرده می برد.
داستان اصلی این فیلم که در فیلمنامه
ی آن امیر نادری ســعی بر وامدار بودن به
اصالت متن اصلی داستان داشته است در
شهرهای جنوبی کشــور رخ می دهد که
زادگاه و نوســتالژی اصلی صادق چوبک
و خصوصن کارگردانــی چون امیر نادری
ســت که بعدها در آثاری چــون « دونده
» و « ســاز دهنی » این مســئله را بیشتر
نشــان می دهد .در پــان آغازین این اثر
مهم تماشــاچی ورزای(گاونر) ســکینه
را می بیند که در قبرســتان « رم » کرده
و به میان جمعیت هجوم می برد و کســی
جرات نزدیک شدن به آن را ندارد تا اینکه
« زار ممد » (بهروز وثوقی)که در حال چاه
کندن است از چاه بیرون آمده گاو را دنبال
می کند و با زور او را از حرکت باز می دارد.
مردم نشسته اند به تماشــای او و سکینه
که گاوش آســیب دیده با زاری ،زار ممد را
شــماتت و به نوعی تحقیر می کند و مورد
سرزنش قرار می دهد که اگر می تواند برود
حق خودش را از بوشــهری ها که پولش را
خورده اند بگیرد زار ممد و بیشتر اهالی آن
دهات از عشیره ی معروف « تنگسیر » ی
ها هستند که مورد ظلم و استثمار حکومت
مرکزی و عوامل دســت نشانده ی آنها در
بوشهر قرار دارند.
در این روایت ما با جریان « خانباشی »
و « رعیت باشی » متداول در بیشتر نقاط
ایران در آن برهه ی تاریخی که داســتان
در آن می گذرد مواجهیم و صادق چوبک
در این اثر شــمایلی متفاوت از شکل ظلم
و تســلط بر رعیت جنوب را به تصویر می

کشــد که با شــکل و فرم مثال خان های
شــمال ایران تا حدودی متفاوت است و
شــکلی عامیانه تر و مضخک تــر دارد .در
این پالن و قســمت از داستان در حقیقت
زار ممــد با نوعی تحقیــر و حقارت حتا با
شکســتن گردن گاوی که مردم را فراری
می داد مواجه می شــود و نشان می دهد
که در فرهنگ آن منطقه باج دادن در عامه
ی مردم چطور قضاوت می شــود و نوعی
لکه ی ننگ محسوب شده که با گاو کشی
هم نمی توان آن را از اذهان زدود و چوبک
اشــاره به همان مثل« دهان مردم را نمی
شود بست » کرده است و با همین سادگی
این اثر بی نظیر کلید میخورد.
در ادامه زار ممــد برای چندمین بار به
خانه ی « محمد گنــده رجب » «،کریم
حاج حمزه » « ،شــیخ تراب » و « آقا علی
کچل » می رود و با التماس و زاری پولش را
می خواهد و مثل همیشه با تحقیر و توهین
و تمسخر روبه رو می شود .در کش و قوس
های فــراوان در واقــع در جایی که ریش
سفید فاسد آن منطقه با کلمه ی « دبنگ
» زار ممد را خطــاب می کند او به طغیان
روحی و فکری می رسد و با این جمله که:
« تو جای پیغمبر خدا نشستی و به رعیتش
میگیدبنگ؟»بخشاصلیروایتداستان
چوبک در فیلم امیر نادری آغاز می شــود!
صدای اعتراض زار ممد بلند می شود که:
« این چه شــهریه ؟حاکــمدزد  ،وکیلش
دزد! » در واقع فســاد حکومتی در انتهای
دوران قاجار را مورد شماتت قرار می دهد
.مردم عوام در داستان چوبک همان مردم
مرعوب همیشه بالتکلیف دیده می شوند
که مثلن بــه زاز ممد می گویند « :اینا پول
خیلی ها رو خوردن ،تو تنها نیســتی! برو
و حوالشــون بده به تیغ برهنه ی حضرت
عباس!خدا خودش جزاشون رو میده! » اما
زار ممد برای گرفتن حقش مصمم است و
می خواهد خودش تیغ برهنه ی بزرگانی
باشــد که در تاریخ هرگز حتا برای مشک
آبی برای کودکان پا پس نکشیدند!
او نزد سیدی رفته تفال می زند و جواب
تفال مثبت می آید سپس نزد خالوی خود
که پدر زنش است می رود و زن و بچه اش

را به او می سپارد و علت اصلی انتقامش را
نه پول که بی آبرویی خود می داند که اجازه
داده حقش را بخورنــد .در ادامه زار ممد
سراغ تفنگش می رود که از زمان جنگبا ا
انگلیسی ها به همراه «رئیس علی دلواری»
زیر خاک پنهان کرده بــود و آن را دوباره
بیرون می کشد و خاکش را پاک می کند
و آماده ی مبارزه با متجاوز و چپاولگران هم
زبان و نژاد و هم شهری اش می شود .
زار ممد یکی یکی کسانی که او را فریب
دادند و پولــش را از چنگش در آورده اند و
تحقیــرش کرده اندرا از پــای در می آورد
.مردمی که او به شدیدترین وجه تحقیر می
کردند حاال به شدت تحسینش می کنند

و او را « شیر ممد » خطاب می کنند! که در
این بخش صادق چوبک به ضعف حافظه
ی تاریخی عــوام و درمانده گی و اضطراب
وجودی آنها کنایه می زند که همیشه در
انتظار قهرمانی غیر از خودشان هستند تا
آنها را از ظلم و رخوت نجات دهد و ســالها
استعمار بیگانه و استثمار خان ها و مواجب
بگیران حکومت رو به انقراض قاجار آنها را
به استیصال کشیده است .و در این سکانس
از داســتان چوبک حرفش را می زند و می
گوید « :هر کس باید بــرای رفع رنج های
خودش تالش کند و سر به ظلم و بنده گی
ندهد » در واقع زار ممد « قهرمان » بودن
برای آن مردم را پس می زند و به آنها خود

باوری و حس استقالل باطنی می دهد و «
شیر ممد » بودن شعارگونه را نمی پذیرد!
در ســکانس پایانی همین مردم که به
نوعی تلنگر روحی و ذهنی خورده اند برای
نجات و فراری دادن زار ممد با دست خالی
با نیروهای قزاق مســلح درگیر میشوند
و ترس از نــگاه آنها رخت بر مــی بندد و
زار ممد هم به دریا می زند تا به همســر و
پســرش بپیوندد و داستان اینجا به پایانی
خوش می رســد .در داستان اصلی لحظه
ی رفتن زار ممد به دریا و شــنا کردن در
مسیر رســیدن به خانواده اش صحنه ای
از مبــارزه او با «بمبک» یا همان کوســه
ماهی را دارد که بــه دلیل کمبود امکانات
ســینمایی در آن دوران امیر نادری نمی
تواند چنیــن صحنــهای را فیلمبرداری
کند و ایــن مقوله از قصه داســتان اصلی
با روایــت فیلم نادری متفاوت اســت .در
این فیلم باید از بازی درخشــان و کوتاه و
بی نظیر « پرویز فنــی زاده » یاد کنیم که
در بخشهای کوتاهی کــه بازی کرده در
واقع بهروز وثوقی را در ســایه خودش قرار
میدهد و از درخشــان تریــن بازیهای
پرویز فنی زاده اســت .داســتان تنگسیر
را ابتدا «رســول پرویزی» در مجموعه «
شلوارهای وصله دار»به اسم «شیرممد »
در  ۸صفحه می نویسد و صادق چوبک ایده
این داستان را پرورش داده ودرداستان بلند
« تنگسیر» ارائه میکند  .چوبک در تیر ماه
سال ۱۲۹۵در بوشهر به دنیا آمد و در سال
 ۱۳۷۷در «برکلی» امریکا چشم از جهان
فرو بست «.انتری که لوطیش مرده بود»،
«ســنگ صبور»« ،چراغ آخر »  « ،روز اول
قبر » و « تنگسیر» از آثار برجسته اوست.
او به غیر از نوشــتن کار ترجمه هم انجام
داده کــه معروفترین آن «پینوکیو آدمک
چوبی» اســت .کتاب تنگســیر به همراه
عکسی از اثر ســینمایی اش چندی پیش
توسط انتشارات نگاه منتشر شد و در واقع
فیلم امیر نادری این اثر را بیشــتر در میان
مردم جاری کرد .عکس جلد منتشر شده
به همراه یادداشــت همان کتاب تنگسیر
است که انتشارات نگاه به بازار کتاب ایران
فرستادهاست.

عباس رافعی به دنبال نمایش مشکالت زنان مطلقه در سینما رفت

عباس رافعی قصد دارد تا جدیدترین اثر ســینمایی خــود را با عنوان
«سلوک»بهتولیدبرساندکهموضوعیاجتماعیداردوبهمسائلومشکالت
یپردازد .عباس رافعی اظهار کرد :پروانه ساخت فیلم
زنان مطلقه جامعه م 
«سلوک» صادر شد و سعی داریم تا از اوایل مردادماه وارد پیشتولید شویم.
کارگردان «سلوک» افزود :نگارش این فیلمنامه توسط خودم به پایان
رسیده و پس از انتخاب بازیگران اصلی کار تولید این فیلم سینمایی را کلید

میزنیم .وی درباره داستان فیلم تصریح کرد« :سلوک» یک فیلم اجتماعی
درباره مسائل و مشکالت زنان مطلقه جامعه است که قصد داریم موضوعات
معیشتی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار را به تصویر بکشیم.
به گفته رافعی ،لوکیشنهای فیلم سینمایی «سلوک» در تهران بوده و
کل فیلمبرداری در خیابانهای تهران است و یک فیلم خیابانی محسوب
میشود« .بُهت» آخرین اثر سینمایی عباس رافعی با تهیهکنندگی محمد

نشــاط بود که اواخر شهریورماه اکران میشــود .این فیلم با بازی مهتاب
کرامتی ،رعنــا آزادیور ،علیرضــا آقاخانی و محمدرضا رهبــری در ژانر
اجتماعی تولید شده بود و در خالصه داستان فیلم آمده است :زوجی از قشر
متوسط ایران امروز ،پس از  20سال فراق اکنون که همدیگر را یافتهاند برای
تحکیم این عشق ،سرنوشت بچههایشان را با زوجی از طبقه پایین جامعه
گره میزنند ،غافل از اینکه این آغازی برای فروپاشی هر دو خانواده است.

خبر

امیرعلی نبویان خبر داد:

دغدغه ارواح برای زندگی تازه

امیرعلی نبویان از اجرای نمایش «تناسخ  ۳تا ۳۵
تومن» که داســتانی درباره ارواح دارد در تماشاخانه
پالیز خبر داد.
امیرعلی نبویان که نمایش «تناسخ ۳تا ۳۵تومن»
با نویسنده و کارگردانی وی آماده اجرا می شود گفت:
در حال حاضر روزهای پایانی تمرین نمایش «تناسخ
 ۳تا  ۳۵تومن» را سپری می کنیم و قرار است اجرای
عمومی خود را از  ۲۷تیرماه در تماشاخانه پالیز آغاز
کنیم.
وی درباره نام نمایش توضیح داد« :تناســخ  ۳تا
 ۳۵تومن» نمایشی است درباره تناسخ ،در سه پرده
با قیمت بلیت  ۳۵هزار تومان .هومن حاجی عبدالهی
و بهار نوروزپور نیز  ۲بازیگر این اثر نمایشی هستند.
نمایش سه داســتان مرتبط با هم درباره تناسخ را به
تصویر می کشد و درباره یک شرکت پیمانکاری ارواح
با نام «تناسخ گستران شرق» است که به ارواح قالب
جدیدیبرایزندگیمعرفیوپیشنهادمیکند.ارواح
با مراجعه به این شرکت در قالب اجسام مختلف فرو
می روند.
نبویان ادامــه داد :در این نمایش با یک روح طرف
هســتیم که هر بار یک زندگی را از ســر گذرانده و
مجددا برای قرار گرفتن در قالبی جدید به این شرکت
مراجعه می کند .هومن حاجی عبدالهی در نقش روح

و بهار نوروزپور در نقش مدیر شرکت ایفای نقش می
کنند .این نویسنده در پایان درباره ویژگی های اجرا
بیان کرد :این اثر نمایشــی از مونولوگ های طوالنی
برخوردار است و هومن حاجی عبدالهی در نقش یک
روح ،مونولوگ های طوالنی دارد اما یک کاراکتر دیگر
نیز حلقه وصل اتفاقات نمایش و پارتنر هدایت کننده
بازیگر اصلی است که باعث می شود نمایش به عنوان
یک اثر مونولوگ معرفی نشود.
در خالصه داســتان نمایش آمده است :خداوند
فرموده که هر موجودی فقط یک بار حق زندگی دارد
و تناسخ خیالبافیست .با اجازه حضرت باریتعالی می
خواهیمحدود یک ساعتخیالببافیم.

مهنازافضلی:

«کارستان» یک قدم رو به جلو برای مستند

مهناز افضلی بازیگر و کارگردان ســال گذشته در
مجموعه مستند کارستان «مادر زمین» را کارگردانی
کرد .داســتان زندگــی و کا ِر مشــترک دکتر هایده
شیرزادی و همسرش ادموند لمپگز است .آنها تالش
می کنند تا برای قطع کامل دفن زبالههای شــهری و
تبدیل پســماند به بیوکمپوست و تولید کود آلی برای
کشاورزیارگانیکراهیپیداکنند.
وی دربــاره تازهترین فعالیت خــود گفت :یک کار
مستند در مرحله تدوین دارم که در حال انجام است ،اما
حال حاضر با توجه به اوضاع اقتصادی کاری نمیتوانیم
انجام دهیم و فعال دست نگه داشتهایم.
این کارگردان دربــاره بازخورد اکــران مجموعه
«کارســتان» و تاثیر آن بر فضای مستند بیان کرد :به
نظرم «کارســتان» یک قدم رو به جلو برای سینمای
مستند بود و جدا از اینکه من هم یکی از افراد مجموعه
بودم ،اما در این گستردگی به وسعت سینمای مستند
همینکهفیلمهادیدهشودرویسلیقهتماشاچیتاثیر
میگذارد.
افضلی ادامه داد« :کارســتان» شروع خوبی است و
امیدوارمکهتکرارشودوقدممثبتیدراعتالیسینمای
مستندباشد .این مهمترین بازخورد شخص منبود و به
نظرم کل حرکت فوق العاده خوب بوده است.
بازیگر«عشقشیشهای»دربارهاینتجربهوبهشکل
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انتخاب اعضای هیات انتخاب
جشنوارهفیلمهایکودکان

همبستگی :طی
احکامــی جداگانه از
سوی علیرضا رضاداد،
دبیــر جشــنواره،
اعضای هیات انتخاب
ســینمای ایران سی و
یکمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و
نوجوانان انتخاب شدند.حسن آقاکریمی ،مهدی
باقربیگی ،مرضیه محبوب ،محمدرضا خردمندان
و امیر سحرخیز توســط دبیر جشنواره به عنوان
اعضای هیات انتخاب سینمای ایران سی و یکمین
جشنوارهبینالمللیفیلمهایکودکانونوجوانان
معرفیشدند.

زندگینامه«پرویناعتصامی»
به سینماها میآید

همبستگی  :فيلم
ســينمايی بــا عنوان
موقت «پروين» درباره
زندگیپرويناعتصامی
تا پايان امســال توليد
خواهد شد .فيلمنامه
اين فيلم توســط نغمه ثمينی نمایش نامه نویس
و فیلمنامه نویس مطرح ســینمای ایران در حال
نگارش است و قرار است در این فیلم روایت جديد
از زندگی اين شــاعره به نمايش گذاشــته شود.
روایتی متفاوت با ديدگاه های رســمی و رايج و به
اصطالح مدرسه ای.بر اساس گفته نغمه ثمینی
نويسنده اين فيلمنامه ،پروين اعتصامی شاعری
است كه در زير سايه خوانشهای رسمی گم شده
است و شــايد آن چه بيش از اشعار پروين اهميت
داشته باشد ،نحوه زندگی اوست .سفارش دهنده و
مدیراینپروژهشهنامشهباززادهاستکهبهتازگی
با یکی از کارگردانان مطرح سینما برای تولید این
اثر وارد مذاکره شده و به توافق رسیده اند.

لیلی گلستان از کتاب تازهاش
خواهد گفت

همبســتگی :
رونمایــی و جشــن
امضای کتاب «آنچنان
که بودیــم» با حضور
لیلی گلســتان ،فواد
نظیری و علی شروقی
درشهرکتابدانشگاهپنجشنبه ۳۱تیرماهساعت
 ۶برگزار میشــود .کتاب «آنچنــان که بودیم»
نوشتهی لیلی گلستان توسط نشر حرفه هنرمند
به چاپ رســیده است.لیلی گلســتان دربارهی
کتاب تازهاش میگوید :تا آنجا که حافظهام یاری
میکند اولین نوشــتهام در مطبوعات ،جوابیهای
بود به اوریانا فاالچی که برای مصاحبه با شــاه به
ایران آمده بود .متأسفانه پیدایش نکردم ،پس در
این کتاب نیامد.عالقهمندان به شرکت در مراسم
رونمایی کتاب «آنچنان که بودیم» لیلی گلستان
میتوانند به آدرس خیابان انقالب ،خیابان قدس
نبشبزرگمهر،شماره ۹مراجعهنمایند.

سوزندوزیهایمهتاب
نوروزی در خانه هنرمندان

همبســتگی :
مراســم نکوداشــت
مهتاب نوروزی همراه
بــا اجرای موســیقی
بلوچی یکشــنبه 24
تیــر ســاعت  ۱۷در
سالن استاد شهناز خانه هنرممندان ایران برگزار
میشود .نمایشــگاه ســوزندوزیهای مهتاب
نوروزی و دختران آفتاب همراه با نمایش ســفال
کلپورگان جمعه  ۲۲تیر ســاعت  ۱۷در نگارخانه
استاد نامی خانه هنرمندان ایران افتتاح میشود.
همزمان با نمایشگاه ســوزندوزیهای مهتاب
نوروزی و دختران آفتاب ،مراسم نکوداشت استاد
مهتاب نوروزی همراه با اجرای موســیقی بلوچی
یکشنبه  24تیر ساعت  ۱۷در سالن استاد شهناز
خانه هنرمندان ایران برگزار میشــود .نمایشگاه
سوزندوزیهای مهتاب نوروزی و دختران آفتاب
تا 28تیر میزبان عالقهمندان است.

پخش هر جمع ه «کاله قرمزی»

یک مجموعه کار کردن نیز اظهار کرد :تجربه خوبی بود.
خود سینما کارگروهی است و اگر عادت به کارگروهی
نداریم داســتان دیگری اســت .چرا که هنر سینما از
جایی آمده که آدمها بــه کارگروهی عادت دارند و این
اتفاق خوبی بود هم برای فیلمساز ،هم مجموعه و هم
سوژههایش .امیدوارم در سینما نیز این اتفاق رخ دهد و
همهنگاهگروهیرایادبگیریم.سینماهنرفردینیست.
درست است که کشور ما سینمایش از دربار آمده است
و سینمای درباری محسوب میشود ،ولی در همه جای
دنیا سینما هنر مردمی است و تالش هنر جمعی است
که جمعی هم دیده میشــود .امیدوارم که این روحیه
جمعی در همه شکل بگیرد و در سینما دیده شود.

همبســتگی :
مجموعه «کاله قرمزی
 »۹۷جمعــه ـ  ۲۲تیر
ماه ـ از شبکه دو سیما
پخش میشود«.کاله
قرمــزی  »۹۷کــه در
اعیاد ســال جاری و نوروز پخش شده ،از جمعه ـ
 ۲۲تیر ماه ـ به صورت هفتگی روانه آنتن میشود.
مجموعه «کاله قرمــزی  »۹۷با عروســکهای
جدیدی از جمله پیشی جان ،موشی جان ،داداش
گلــم ،خونه بغلــی و  ...در نوروز  ۹۷پخش شــد و
قسمتهای جدید آن نیز در اعیاد و مناسبتهای
پیشرو روی آنتــن میرود.این مجموعه کاری به
تهیهکنندگی حمید مدرسی ،کارگردانی و اجرای
ایرج طهماسب جمعهها ساعت ۲۱پخش میشود.

