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ایسنا « -کاله قرمزی  »97که در اعیاد امسال و نوروز پخش شــد ،از جمعه  22تیر ماه به صورت هفتگی روانه آنتن می شود .این مجموعه با
عروسک های جدیدی در نوروز  97پخش شد و قسمت های جدید آن نیز در اعیاد و مناســبت های پیش رو روی آنتن می رود .این مجموعه
کاری از گروه کودک و نوجوان به تهیهکنندگی حمید مدرسی و کارگردانی و اجرای ایرج طهماسب جمعهها ساعت  21پخش میشود.

«کاله قرمزی»
هر جمعهپخش میشود

...

شاگردان سرشناس حمید سمندریان ،در ششمین سالگرد درگذشت استاد ،از او می گویند

خبر

جایخالیاستاد،برصحنه تئاترایران

سری جدید «رادیوشب» از شنبه
فصل جدیــد برنامه «رادیوشــب» از
ابتدای هفتــه آینده پخــش خواهد
شد.منصور ضابطیان مجری برنامه
«رادیوشــب» بــا انتشــار پســتی در
صفحــه اینســتاگرامش ،از پخــش
سری جدید برنامه «رادیوشب» از شنبه 23تیرماه ،در شبکه
شــما خبر داد .او اعالم کرد به دلیل جابه جایی ساعت کار
ادارات ،این برنامه ســاعت  22پخش خواهد شــد .منصور
ضابطیان در شــب اول این برنامــه با دکتــر محمدابراهیم
محجوب نویســنده و مترجم ،درباره مدیرانه های ایرانی و
با دکتر مسلم بهادری ،پزشک متخصص پاتولوژی ،درباره
زندگی و امید گفت وگو خواهد کرد«.رادیو شب» به نوعی
ادامه برنامه محبوب «رادیو هفت» اســت که توســط همان
گروه سازنده ،در شبکه شما ساخته شده است.

...

سینمای جهان

اعالم رسمی حضور واکین فینیکس
در نقش جوکر
شرکت برادران وارنر به طور رسمی با واکین فینیکس برای
بازی در نقش جوکر قرارداد همکاری امضا کرد.
به گزارش زومجی ،شــهریور سال گذشــته بود که شرکت
برادران وارنر و دی ســی کامیکس از ساخت فیلم مستقل
شخصیتجوکرخبردادند.اینفیلمقراراستبهریشههای
شخصیت جوکر بپردازد و کارگردانی و کار نوشتن فیلمنامه
آن بر عهده تاد فیلیپس ،کارگردان فیلم The Hangover
خواهد بود .پــس از آن گفته شــد که واکیــن فینیکس قرار
است نقش جوکر را در این فیلم بازی کند.
حاالبهتازگیحضورفینیکسدراینفیلمقطعیواطالعات
جدیدی از این فیلم نیز منتشر شده اســت .تولید این فیلم
از شــهریور یا مهر مــاه ،در شــهر نیویــورک آغاز می شــود.
همچنین گفته می شــود فیلم جوکر قرار است به جای یک
فیلم بالک باســتر ابرقهرمانــی ،یک فیلم جنایی خشــن و
غیرمنتظره باشد .اتفاقات فیلم در اوایل دهه  80میالدی
در شهر گاتهام جریان خواهد داشت و مشابه دیگر فیلمهای
دی سی نخواهد بود .استودیوی ســازنده در توصیف فیلم
جوکر گفته اســت که این فیلم به بررســی و کشــف رازها و
داســتان مردی که جامعه به او توجه نمی کند ،می پردازد.
در این فیلم نه تنها قرار است درباره ریشه و منشأ آن بیشتر
بدانیــم ،بلکــه قرار اســت رشــد و بــزرگ شــدن او در طول
داســتان را نیز مشــاهده کنیــم .مارتین اسکورســیزی نیز
بهعنوان تهیهکننده در این فیلم حضور دارد.

اگر از بیشتر هنرمندانی که کارنامه درخشانی داشــته اند یا در بازیگری موفق بوده اند ،درباره آموخته ها و استادشان ســوال کنید ،به احتمال زیاد نامی از
زندهیاد استاد حمید سمندریان میآورند و میگویند در دوره خاصی افتخار شاگردی ایشان نصیبشان شده است .خوشبختانه چه بازیگرانی که سنوسالی
از آنها گذشته است و سینما و تئاتر را به هنرجویان زیادی آموختهاند و چه هنرمندان جوانتر ،هر دو نسل ،شاگردی استاد حمید سمندریان را تجربه کردهاند
و متاسفانه بسیاری از کسانی که تازه پا به عرصه بازیگری گذاشته اند ،شانس بزرگ شاگرد ســمندریان بودن را از دست داده اند .مگر تئاتر ایران چند نفر
مانند حمید سمندریان را به خود خواهد دید؟ بیشک داغ از دست دادن حمید سمندریان نه فقط بردل آنها ،که بردل همه دوستداران هنر و تئاتر خواهد
ماند و صد حیف که دیگر نه هیچ کس جای استاد را پر خواهد کرد و نه کسی شبیه او خواهد شد .به بهانه ششمین سالروز درگذشت حمید سمندریان ،از دو
نفر از هنرجویان استاد خواستیم که از ایشان بگویند و بنویسند.

هنوز باقی مانده ...هنوز هست...

جورج کلونــی هنگام رفتن بــه صحنه فیلم بــرداری ،دچار
سانحه تصادف شد.
بهگزارشمهر،رسانههایایتالیاییمیگویندجورجکلونی
بازیگر معروف آمریکایی بعد از زخمی شدن در یک سانحه
موتورســواری در شهر «ســاردینیا» ،به بیمارســتان منتقل
شــد .او برای ســاخت درام تاریخی «کــچ  »22در ایتالیا به
سر می برد .البته به نظر می رســد این بازیگر آسیبی جدی
ندیده باشد چون مسئوالن بیمارستان گفتند بعد از انتقال
وی به بیمارســتان و رسیدگی به آســیب های وارد آمده ،از
بیمارستان مرخص شــده است .گزارشــگران رسانه های
محلی که برای پی بردن به جزئیات ماجرا مقابل بیمارستان
حضور یافتــه بودند ،گفتنــد کلونی از یکــی از ورودی های
جانبــی بیمارســتان بیــرون رفتــه اســت .روزنامــه محلی
«ال نوئــووا» گفــت کلونی  57ســاله بــرای رفتن بــه صحنه
فیلم برداری ســوار بر موتورسیلکت شــخصی اش بوده که
خودرویی به او زده است.

گوهر خیراندیش

میکائیل شهرستانی

کارگردان و مدرس تئاتر

شــده از تو چیــزی در مورد
"کســی" بپرســند ...و تــو
کــه ظاهــر ًا می شناســیش
شــروع می کنــی ...از فراز
و نشــیبش می گویــی.
قبلــش .بعــدش .دیــروز و
دیروزترهایــش ...پــدرش
کیســت و مــادرش .چــه
خوانــد و کجاهــا رفــت.
بــا که نشســت و برخاســت
می کــرد .در کــدام کافــه
قهــوه ســفارش مــی داد.
چــه دوســت می داشــت.
چــه کارها که نکرد و شــاید
هم کرد .میانــه اش با خودت چطور بــود ...خیلی
مواقع هم جعل می کنی ...نه کــه "دور" گرفته ای
و دور افتاده ای ،دیگر ِول کن نیستی ...از سجایا و
کرامات داشته و نداشتهاش و معجزاتی که میکرد
و این که ماد ِر زمانه نظیرش را دیگر نخواهد زاد ،داد
سخن میدهی...بعد آهی از سر حسرت میکشی
ِ
ژست غصهمندانه میگیری و با جمله قصاری که
و
نمیدانی واقع ًا مال اوست یا کسی دیگر ،که جایی
شنیدهای و به "او" نسبت میدهند ،قضایا را به انتها
میرسانی. ...
ولــی می دانم کــه او از جوانــی هم پیرانه ســر بود.
از جوانــی هــم جســور و از جوانــی هم خــاق و در
عین حــال "از خــود منتقــد" ...مفهــوم این حرف
یعنی این کــه ،مرغــش یک پا نداشــت .عکســش
گاهــی پیــش می آمــد خــودش و حرفــش را زیر پا
می گذاشــت و از ایده اش چشــم می پوشید حتی
در برابــر شــاگردانش .و این نشــانه بزرگــی اش
بــود .راجــع بــه چیــزی کــه دریافتــی از آن نکرده
بــود و نمی دانســت ،حــرف نمــی زد ...تــازه آن را
هــم کــه می شــناخت بــا احتیــاط می گفــت .و تو
نمی توانســتی از او پیــروی نکنــی .عطوفتــش به
همه (هر کــس البته به "قــدر"ش) انکارناشــدنی
بود ...بی دریغ می خواســت همــه بدانند .چیزی
که کشــف کــرده و بــدو یقیــن داشــت را بی محابا
جار می زد کــه همه دریابنــد ...ســمج و پیگیر بود
و بســیار کم توقع ...قهرمــان نبــود و قهرمــان را
قبــول نداشــت و قهرمان بــازی هم نمی کــرد...
اما حرفــش را بی مالحظــه مــی زد ...زندگی اش
کار و کارش زندگــی اش بود ...تئاتــر برایش فقط
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صــرف یک هنــر نبــود .در
فرنگ خانواده (که پدر خود
فرهنگــی بــود و مترجــم)
گذاشــته بودنــد تــا درس
مهندسی بخواند ،نیمه کاره
رها کــرده بود و دنبــال تئاتر
راه افتاده بود کــه خودش را
"آن جا" بهدردبخور میدید.
و به ســراغ همان هــم رفت و
تمــام طــول عمرش خــود را
"وقف" آن کــرد ...در تئاتر با
"هما"یش آشنا شــد و تا ِ
آخر
عمــر کنــارش مانــد ....یک
بار به قول خــودش پایش را
از گلیمش درازتر کرد و خواست سینما را امتحان
کند (همه وسوسههای زمین) ولی بعدش پشیمان
شــد و گفت :نه من بــه ِ
درد ســینما می خــورم و نه
ســینما به ِ
درد من ...و چه درســت و اندیشمندانه
این حرف را زد .حتی با خودش هم تعارف نداشت.
به راســتی مگر چند بار به جهان می آییم و چند بار
فرصت پیــدا می کنیم کــه کار و هدفمــان را در آن
جســت وجو کنیم و تازه توفیق پیدا می کنیم بدان
دســت یابیم؟ خود را بر آن بیفزاییم و مفید باشیم.
"یکه" باشیم .بی بدیل .بی مانند .طوری که زمانه
نظیرمــان را بــه خود ندیــده باشــد ...کــه "حمید
سمندریان" باشــیم ...پس نشست سر کارش .سر
کار همیشــگی اش .تئاتــر .ترجمــه نمایش نامه .و
ِ
امثال من .شــاگردانش ...ســه کاری
تربیت من و
ِ
کــه در آن همــه وام دار اوینــد .حتی آن ها کــه او را
ندیده انــد ...والبته گاه گداری هــم ُتکی می زد به
موســیقی .ویولــن می نواخــت .برای خــودش...
آدمی پس از آن که امنیت پیدا کرد ،ســرپناه و غذا
و موقعیت و قدرت یافت تا در برابر دشمن و قحطی
پیروز شــود و فراغتی یافت بــرای آن کــه "بماند"،
نقوشــی بر دیواره ها َکند تا آن زمان کــه نبود هنوز
هم "باشد" ...باقی بماند .و تنها تصوری که داشت
و وســیله ای که به دســت آورد "هنر" بود (نقاشــی
کردن) ...واین بود را ِز جاودانگی اش ...و "حمید
سمندریان" چه بسیار از این نقوش این جا و آن جا
پای این دیوار و آن دیــوار َکند و بر جای گذارد که تا
بعد ِ
ِ
بعد خودش باقی ســت .باقی خواهــد ماند...
و حمید ســمندریان هنــوز "باقی مانــده" ...هنوز
"هست"....

ویدیوی روز
جورج کلونی در تصادف جاده ای مجروح
شد

لذت شاگردی استاد تا ابد با من خواهد بود
من هنــوز بعــد از ایــن ســال هایی که
خیلی هم دور نیســت ،رفتنش را باور
نمی کنــم ،هنــوز آهنــگ صدایش در
گوشــم اســت .چــه ســال هایی که در
کالس از او درس می گرفتــم و چــه
روزهایی کــه بــرای تمریــن «مالقات
بانوی ســالخورده» در کنارش بودم تا
بتوانیم این نمایش را به صحنه ببریم.
همه ما به کالمش گوش می ســپردیم
تــا هرچــه می گفت ،کــه مثــل کتابی
شفاهی بود ،در مغز ما ثبت شود برای
ســال هایی کــه نیســت .این کــه یک
بازیگر آن چه می شنود را باید با بدنش
روی صحنه پیاده کند ،تا حتی کســی
که فارســی بلد نیســت و می آید نمایــش را می بینــد بتواند
از شــکل اجرایی بــدن ،تصویــر آن نمایش نامــه و معانی آن
نمایش نامــه را درک کند یعنی نمایش این قــدر بتواند قابل
فهم باشــد .غیر از این که اســتادی بود بی بدیــل ،روی نظم
و مطالعــه ای که بازیگر بایــد در زمینــه کارش می کرد و این
کــه بازیگــر بتواند بــدن و بیانــش را حفظ کند دقــت زیادی
داشــت .در دورانــی کــه در دانشــگاه غیــر از بازیگــری در
کنارشــان آموختم ،دوره بیان هم با ایشــان کالس داشتم،
برای بیان شیوا و درست بازیگر ،صحبت کردن از دیافراگم
و رســا حرف زدن روی صحنه بدون میکروفــون ،دوره های
آموزشــی می گذاشــتند و خیلــی عالقه منــد بودنــد .برای
نمایــش «مالقات بانوی ســالخورده» مــا از میکروفون هایی
روی صحنه استفاده می کردیم که زیاد بلند صحبت نکنیم،
اما ایشان اعتقادشــان این بود که خود بازیگر باید صدایش
را به نفر آخر سالن برساند .یادم هست می گفتند مگر مرده
باشــید که ســر تمرینتان نیایید! باید همیشــه بــه دیگران و
گروهی که در کنارشــان بــازی می کنیــد احتــرام بگذارید
و ســر وقت برای تمریــن بیایید .هیــچ دلیلی را بــرای غیبت
ســر تمرین نمی پذیرفتند و می گفتند فقط مــرگ می تواند
تمریــن را تعطیل کنــد .مــن نقــش «کالرا زاخاناســیان» را
در نمایــش «مالقات بانوی ســالخورده» بــازی می کردم که
کمی لنگ می زد امــا چون آنژیو شــده بودم ،یــک روز لنگ
زدن من زیادتر شده بود .اســتاد فریاد زد« :گوهر چرا امروز
انقدر اگزجــره بــازی می کنــی؟» داد زدم گفتــم« :آقا غلط
کردم»  .ولــی به ایشــان نگفتم کــه آنژیوگرافی کــردم ،بعد ًا
که فهمیدند گریه کردند و گفتنــد چرا به من نگفتی؟ گفتم:
«خب شــما گفتین فقط اگــر مردین نیایید!» بســیار بســیار
متأسف شدند ،گریه کردند و گفتند« :آن شعارهارا فراموش
کن ،من آن ها را برای دانشجوها می گویم که نظم را رعایت
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جنجال روز

کنند ولی تو بــا جانت بــازی کردی».
متوجه شدم هرچند که نظم را رعایت
می کنند ،اما مسائل انسانی برایشان
مهم تر است .هرگز اشــک هایی را که
ریختنــد فرامــوش نمی کنــم و مــن را
قســم می دادند که به من بگــو و تکرار
کن که من را بخشیدی.
قبل از این که از ایران بــروم ،به دیدن
اســتاد رفتم و فکــر نمی کــردم دیدار
آخرم بــا اســتاد باشــد ،اســتاد از این
که خانــم هما روســتا از ســرطان رنج
می بردنــد و شــیمی درمانی شــده
بودند ،بسیار بســیار اندوهگین بودند
و می گفتنــد دارم کاری می کنــم کــه
خانم هما روســتا حس وحــال خوبی داشــته باشــند و برای
شــادی ایشــان تمــام تالششــان را می کردنــد و می گفتند
می خواهم بروم ســفر شــمال و هما خانم را با خــودم ببرم و
برایش فضای دلچســبی را بــه وجود بیاورم .دیدم اســتاد با
این که قند داشــتند می خواستند شــیرینی بخورند ،من به
هما خانم گفتم هما جان اســتاد دارند شیرینی می خورند و
ایشــان گفتند اجازه بدهید بخورند! خبر نداشتم هما خانم
هم می دانند که اســتاد حالشــان بد اســت و اطالع داشتند
که ممکن اســت زیاد زنده نمانند .کمی دلگیر شدم که چرا
خانم روســتا اجــازه می دهند اســتاد به جای یک شــیرینی
ســه تا بخورند و واقعا تعجب می کردم ،نگــو مطلع بودند که
بیماری شان بسیار پیشرفته بوده و زیاد زنده نمی مانند و من
دیدار آخرم است .وقتی که از ایران رفتم ،رادیو مرگ ایشان
را اعالم کرد بســیار شــوکه شــدم و روزها اشــک می ریختم
و پــس از او وقتــی در سانفرانسیســکو بزرگداشــتی برایــم
گرفتند ،داشــتم فیلموگرافــی ام را آن جا نشــان می دادم،
در غم از دســت دادن اســتاد ،هنوز اشــک من خشک نشده
بود که شنیدم خانم هما روســتا هم فوت کردند .می خواهم
بگویم واقع ًا این خاطرات و زجر و غم از دســت دادن استاد و
خانم روستا که مونس استاد بودند ،خاطرات تلخی هستند
که همراه با لذت شاگردی استاد تا ابد با من خواهد بود.
مــن می خواســتم بــه تازگــی نمایــش «مالقــات بانــوی
ســالخورده» اثر فردریک دورنمات را به صحنه ببرم و خیلی
دوست داشــتم این نمایش نامه را کار کنم ،اما متوجه شدم
که آقــای پارســا پیروزفــر درســت در همــان تئاتر شــهر این
نمایــش را در ماه هــای آینــده می خواهند به صحنــه ببرند،
برای من مهم این بود که یاد اســتاد را زنده کنــم ولی وقتی
شنیدم آقای پیروزفر دارند این نمایش را کار می کنند ،فع ً
ال
منصرف شدم.
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چهره های روز

حرف های تند مهمان های «حاال خورشید»

اخبار ضدونقیض از «زابیواکا»

دعوای حقوقی افشین هاشمی و سام قریبیان

رضا رشیدپور دوشنبه بعد از ظهر در «حاال خورشید» میزبان یک فعال رسانهای
و یک استاد دانشگاه بود که به عنوان دو تن از امضاکنندگاننامه به رؤسای سه
قوه ،در برنامه حضور یافتند .نکته جالب آن جاست که هر دو نفر ،تند صحبت
کردنــد و کنایه های فراوانــی روانه افــراد و نهادهــای مختلف کردنــد .اما در
شبکههایاجتماعی،بیشترازهمهکنایهبهماجرایویالیسردارفیروزآبادی،
پخش اعترافات شــاخ های مجازی و اتهام به بانک ها مبنی بر سوءاستفاده از
شرایط ارزی کشور به چشــم آمد .ویدیوهای این صحبت ها در ابعاد گسترده
در شبکههای اجتماعی پخش شد و مورد استقبال کاربران هم قرار گرفت.

برنامه«زابیواکا»محصولتلویزیوناینترنتیآیواینروزهاحاشیهزیاددارد.ابتدا
سهشنبهظهرخبررسیدکهاینبرنامهتوقیفشدهاستوحتیساعتیبعد،علی
انصاریانمجریدرگفتوگوییاینخبرراتأییدکرد.بااینحالحامدجوادزاده
تهیهکنندهبرنامهدرگفتوگوییاینخبرراتکذیبکردهوگفتهاینبرنامهبهدلیل
«مشکالتاداری»سهشنبهپخشنشدهاست.درادامهباشگاهخبرنگارانجوان
از پخش این برنامه برای مسابقه دوم نیمهنهایی در چهارشنبهشب خبر داد .در
زمان انتشار این مطلب ،هنوز مشخص نیست «زابیواکا» روی آنتن میرود یا نه؛
امادرکنداکتور«آیواسپرت»ناماینبرنامهآمدهاست.

با انتشــار خبر ســاخت فیلم «دختر خداحافظی» به کارگردانی سام قریبیان
در پرتغال ،افشین هاشــمی اعالم کرد قریبیان بدون اجازه او که صاحب ایده
فیلم بوده ،این فیلم را می سازد .هاشمی در سال  95از سام قریبیان شکایت
کرده ولی به احترام فرامرز قریبیان ،نتیجه شکایت را رسانهای نکرده است .او
اعتراض کرده که قریبیان بدون توجه به رأی صادر شــده ،در حال ساخت این
فیلم در یک کشور خارجی است .با این حال سام قریبیان نیز در متنی بلندباال
به افشین هاشمی پاســخ داده است .او به هاشــمی کنایه زده و گفته هاشمی
صاحب این رمان نیست که بخواهد اجازه بدهد.
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تلویزیون
بازگشت نادر طالب زاده با «عصر»
ســری جدیــد برنامــه «عصــر» بــه
تهیه کنندگــی و اجــرای نــادر
طالــب زاده از این هفتــه روی آنتن
شبکه افق میرود.
به گــزارش تســنیم ،تاکنــون چهار
قسمت از این برنامه ضبط شده اســت و به فراخور موضوع
این احتمال مــی رود کــه در بخش هایی به صــورت زنده و
مســتقیم روی آنتن رود .در چند قســمت ابتدایی ،ســری
جدید برنامه «عصر» به ســبک ســری قبل اســت و موضوع
جنگ نرم را بررسی می کند ،اما این احتمال وجود دارد تا
تغییری در مسیر برنامه ایجاد شود.
برنامه «عصر» از سلسه برنامه هایی اســت که بعد از برنامه
«راز» توســط نادر طالب زاده طراحی شده و به مرحله اجرا
رسیده است .این برنامه که روزهای پایانی فصل دوم خود
را پشت ســر می گذارد ،هر هفته پنج شنبه ها ساعت  21از
شــبکه افق روی آنتن می رود .گفتنی اســت ،پخش سری
جدید این برنامه در  26قسمت پنج شنبه ها از شبکه افق و
بازپخش آن جمعه از شبکه یک خواهد بود.
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سینمای ایران

پروانه معصومی :هنرمندان پیش از انقالب،
مجبور به بی حجابی بودند
پروانه معصومی بازیگر پیش کسوت سینما و تلویزیون ،در
گفت وگو با ســینماپرس ،همزمان با هفته عفاف و حجاب
درباره نقش رســانه ها به ویژه ســینما در ترویــج حجاب در
جامعه گفت« :من بسیار متأسفم که باید بگویم امروزه ما در
سینما دیگر مسئله ای به اسم عفاف و حجاب نداریم! قبل
از انقالب اســامی شــرایط زمانه طوری بود که بسیاری از
هنرمندان مجبور به بی حجابی بودند و برخالف میل شان
برای گــذران زندگی بدون حجــاب جلــوی دوربین ظاهر
می شــدند اما بــا پیــروزی انقــاب اســامی ســینمای ما
ســینمایی شــد که قرار بــود در آن مبانی اســامی مد نظر
قرار گیرد».
بازیگر فیلم ســینمایی «گل های داوودی» افزود« :ســینما
رسانه بسیار کلیدی و مهمی اســت و می تواند نقش بسیار
موثری در حــوزه ترویج عفاف و حجاب داشــته باشــد .من
بارها شــاهد آن بوده ام که اگر به خانمی جوان ایراد گرفته
میشود که چرا پوشش بد یا آرایش غلیظ دارد ،میگوید که
در سینما هم وضعیت به همین شکل است!» وی ادامه داد:
«خوشبختانه تلویزیون طی تمامی سالهای پساز انقالب
اسالمی عملکرد بسیار مناسبی در این زمینه داشته است
و خطوط قرمــز را به خوبــی رعایت می کند و مســئوالن آن
هرگز اجازه نداده اند تا بی حجابی و بی عفتی در تلویزیون
جایی داشته باشد اما متأسفانه سینما مانند تلویزیون رفتار
نکرده است به نحوی که امروزه ما نشانی از عفاف و حجاب
در آثار سینمایی نمی بینیم .این وظیفه سینما و مسئوالن
سینمایی کشور است که حجاب برتر را تبلیغ و ترویج کنند
و جامعه را به سمت انسانیت و اسالمیت هدایت کنند».
معصومی ســپس با تأکید بر این که مدیران سینما همانند
مدیران رســانه ملــی بایــد خطوط قرمــز جدی تــری روی
فیلم ها اعمال کنند ،تصریح کرد« :این بسیار دردآور است
که ما در ســینمای کشــورمان نشــانی از حجــاب صحیح و
اصولی نمی بینیم؛ تصویری که امروز از جامعه ما به جهان
مخابره می شود ،مطابق با عنوان جمهوری اسالمی ایران
نیست چرا که متأســفانه به دلیل کم کاری ،بی اعتقادی یا
بی تدبیری مسئوالن ذی ربط فرهنگی و هنری ،ما از اصل
اساسی اسالم که حفظ حجاب است دورشدهایم و روزبهروز
بیشتر در دام خواســته ها و امیال دشمنان اسالم و انقالب
اسالمی گرفتار میشویم».
این هنرمند در پایان متذکر شد« :امیدوارم هرچه سریع تر
با دخالت فــوری نهادهــای ناظر بر عملکرد دســتگاه های
فرهنگی کشور ،شاهد بهبود این شــرایط تأسف بار باشیم
و روزی را ببینیم که ســینمای ما در مســیر اســام حرکت
میکند».

نویسنده «شهرزاد» ،زندگی پروین
اعتصامی را می نویسد
هشدار به بینندگان سریال «اجسام تیز»
دنیای تصویر  -سریال «اجسام تیز» ساخته ژان مارک واله
که «دروغهای بزرگ کوچک» را در کارنامهاش دارد ،با این
که هنوز پخش نشده ،ستایش منتقدانی را که آن را دیدهاند
در پی داشته است.
به تازگی خبر رســیده بعد از هر اپیزود این ســریال ،شبکه
 HBOقرار است پیامی با این مضمون پخش کند که اگر از
مشکالت روانی مطرح شده در سریال رنج میبرید ،به روان
شناس مراجعه کنید .پیشتر شبکه نتفلیکس هم در انتهای
ســریال « 13دلیل برای این که» پیام هایی نمایش می داد
مبنــی بر این که در صــورت رنج بــردن از مشــکالت روانی
مشابه شخصیت سریال ،با خطوط تلفن مشاوره و مقابله با
خودکشی تماس بگیرید.

فیلم ســینمایی «پروین» درباره زندگی پروین اعتصامی تا
پایان امسال تولید خواهد شد.
بهگزارشباشگاهخبرنگارانجوان،فیلمسینمایی«پروین»
درباره زندگی پروین اعتصامی تا پایان امسال تولید خواهد
شد ،البته نام این فیلم سینمایی موقتی است .فیلمنامه این
فیلم توسط نغمه ثمینی فیلم نامه نویس سینمای ایران در
حال نگارش اســت .در این فیلم روایت جدیدی از زندگی
این شــاعر به نمایش گذاشــته می شــود؛ روایتــی متفاوت
با دیدگاه هــای رســمی و رایج و بــه اصطالح مدرســه ای.
بر اساس گفته نغمه ثمینی نویســنده این فیلم نامه ،پروین
اعتصامی شاعری است که در زیر سایه خوانشهای رسمی
گم شده است و شــاید آن چه بیش از اشــعار پروین اهمیت
داشته باشد ،نحوه زندگی اوســت .زنی که با جسارت پای
شعر ایستاد و راهرا برای آیندگان گشود.
نغمه ثمینی بیش از هرچیز به عنوان فیلمنامهنویس سریال
پرمخاطب «شهرزاد» شناخته میشود.
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