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الهام پاوه نژاد هم که مانند بسیاری از همکارانش از تعطیلی 
دوباره تئاتر و سینما گله مند است، می گوید: چرا فکر می کنند 

هنرمندان بر گنج قارون نشسته اند.
این بازیگر از وضعیت بالتکلیف تئاتر و تعطیالت مقطعی آن 
انتقاد می کند، نسبت به برخی از بی فرهنگی ها در جامعه هشدار 
جدی می دهد و از ماجرایی تاسف انگیز سخن می گوید که طی 
آن، برخی از افراد در پیام های خصوصی بر صفحات مجازی 
هنرمندان، خود را نیازمند جا می زنند و از آنان تقاضای کمک 

مالی می کنند.
او که قرار است در اجرای آنالین نمایش»مرجان« بازی داشته 
باشد، درباره حضور خود در یک اجرای آنالین توضیح می دهد: 
همان طور که همیشه گفته اند، محدودیت به خالقیت منجر 
می شود. ما هم فکر می کنیم در این دوران کرونا چگونه بر 

محدودیت های کاری مان چیره شویم.
این بازیگر اضافه می کند: در این مدت بارها به این فکر کرده ایم 
چگونه چراغ تئاتر را روشن نگه داریم . البته که مساله ما فقط 
آسیب های روانی ناشی از بیکاری نیست بلکه مشکل بزرگ تری 
به نام تنگناهای اقتصادی هم هست و با وجود گرانی های اخیر، 
حتی اگر یک چاه پر از پول هم داشتیم، به ته آن رسیده  بودیم!

پاوه نژاد با انتقاد از تعطیلی تئاتر و سینما ادامه می دهد: تنها 
صنفی هستیم که مدام تعطیل می شویم در حالیکه همه مشاغل 
به فعالیت خود ادامه می دهند؛ باشگاه ها، آرایشگاه ها و ... هر یک 
به طریقی راه فعالیت را می یابند و کسی هم نمی تواند جلوی 
آنان را بگیرد چون مساله نان شب، شوخی نیست ولی تنها 

جایی که همیشه زورشان به آن می رسد، تئاتر و سینماست.
او یادآوری می کند: از اسفند سال گذشته که تئاتر تعطیل شد، 

حیات کاری بسیاری از فعاالن آن ساقط شده است.
نمایش»کافه  تابستان  اوایل  بود  قرار  که  کارگردان  این 
پولشری« را در کافه پردیس تئاتر شهرزاد اجرا کند، می افزاید: 
قرار بود اجرای ما تیر ماه آغاز شود که پیک دوم کرونا اتفاق 
افتاد و منصرف شدیم. البته که پیش بینی نمی کردیم در تابستان 
پیک دومی داشته باشیم . به هر حال این اتفاق افتاد و ما هم 
از خیر اجرا گذشتیم ولی در این مدت نه تنها از نظر روانی دچار 
آسیب شده ایم بلکه از نظر مالی هم صدمات بسیار دیده ایم و 

هیچ چشم انداز مشخصی مقابل خود نمی بینیم.
پاوه نژاد درباره اجرای آنالین نمایش »مرجان« هم می گوید: 
کارگردان  و  )نویسنده  رضایی  آریان  آنالین  اجرای  سومین 
کار  تا  می گیریم  کار  به  را  و همه تالش مان  است  نمایش( 
متفاوتی باشد. به هر حال کرونا ادامه دارد و باید به تجربه، 

راه های تازه ای برای کار و درآمدزایی پیدا کنیم.
او درباره پیش بینی خود از استقبال تماشاگران، توضیح می دهد: 
قیمت بلیت نمایش 25 هزار تومان است که واقعا پولی نیست 
بخصوص که یک خانواده همراه با هم می توانند نمایش را 
ببینند ولی مساله مهم تر دل خوش است. با این همه اتفاق 
تلخی که هر روز می افتد، باید دید تماشاگر حتی برای دیدن 

یک نمایش آنالین در خانه اش دل خوشی دارد.
این هنرمند تئاتر در ادامه با ابراز تاسف از کم توجهی مسئوالن 
هنری به وضعیت معیشتی هنرمندان اضافه می کند: نمی دانم 
دوستان عزیزی که در وزارت ارشاد مسئولیت دارند، اصال به 
ما فکر می کنند، اصال برایشان مهم هست که هنرمندان تئاتر 
چندین ماه است بیکار و بی درآمد هستند. اصال به ما بگویند 
دارند چه کار می کنند یا حتی دارند چه کار نمی کنند. ظاهرا که 

بوی بهبود از اوضاع جهان نمی آید.
پاوه نژاد از تئاتر برادوی مثال می زند و توضیح می دهد: برادوی 
مشخص کرده تا پایان سال میالدی تعطیل است و تکلیف 
همه روشن شده است. آنها می توانند برنامه ریزی کنند ولی ما 
همه بالتکلیف مانده ایم و این وضعیت دیوانه کننده شده است.

قربانی  هنر  بزنگاه ها،  در  همیشه  اینکه  از  تاسف  ابراز  با  او 
می شود، می افزاید: به هر حال بخش تولید سینما و تلویزیون در 
حال فعالیت است ولی تئاتر همین را هم ندارد و رسما در صدر 

بیچارگی هاست، بدون هیچ تعارفی.
این همه  بازیگر نمایش»خدای کشتار« خاطرنشان می کند: 
سال است حق بیمه پرداخت می کنیم. حال در این وضعیت 
بیمه بیکاری نداریم، هیچ آب باریکه ای نیست که در این گرانی 

وحشتناک کمک حالی باشد.
تئاتری ها کارمند جایی  او اضافه می کند: البد فکر می کنند 
هستند و شب ها برای دل خوشی و از سر تفریح تئاتر اجرا 

می کنند.
تاسف  و  عجیب  ماجرایی  از  خود  ادامه صحبت  در  پاوه نژاد 
بارها  پیام های خصوصی ام  در   : برانگیز هم سخن می گوید 
دیده ام افرادی به عنوان نیازمند تقاضای کمک مالی کرده اند. 
جالب است که کمترین توقع برخی از افراد، تبلیغات رایگان 
است. همه اینها نشانگر این تصور نادرست و غیرواقعی است که 

هنرمندان ثروت های آنچنانی و بادآورده دارند.
او ابراز تاسف می کند: این ماجرا در حاشیه سازی هایی ریشه 
دارد که برای تخریب هنرمندان انجام می شود. به این معنا که 

هنرمند کسی است که با کمترین کار، بیشترین درآمد را دارد!
این بازیگر تاکید می کند: این پیام های به ظاهر ساده که گاه 
حتی خنده دار به نظر می رسد، هشداری جدی در درون خود 
دارد و نشانگر سقوط فرهنگی ماست. این تقاضاها نمایانگر آن 
است که عده ای مناعت طبع و عزت انسانی را فراموش کرده اند 

و می خواهند بدون زحمت و تالش، پول به دست بیاورند.
پاوه نژاد ابراز تاسف می کند: غرورمان چه شد، عزت نفس مان 
کجا رفت. این در حالی است که نیازمندان واقعی آنقدر شرم 
و مناعت طبع دارند که هرگز دوست ندارند کسی از ضعف 
زلزله روستاهای  را در  افراد  این  نمونه  باخبر شود.  مالی شان 
کرمانشاه از نزدیک دیده ام، با اینکه زندگی شان نابود شده بود، 

عزت نفس شان همچنان پابرجا بود.
او در پایان هشدار می دهد: فرهنگ مان دارد نابود می شود، رواج 
فرهنگ گداپروری و طلبکاری، هولناک و فاجعه ای است که 

باید برایش راه حل عاجلی بیندیشیم.

انتقادات صریح الهام پاوه نژاد 

»هنرمندان گنج قارون ندارند«
توسط کانون پرورش فکری؛
»موش بازیگوش«

 به چاپ هشتم رسید

کتاب »موش بازیگوش« نوشته سرور پوریا برای هشتمین 
بار توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ 
شد.کتاب »موش بازیگوش« نوشته سرور پوریا به تازگی 
توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ 
هشتم رسیده است.این کتاب که در سال ۱۳۷۳ برای 
نخستین بار، با تصویرگری سیاوش مظلومی پور برای 
کودکان باالی ۷ سال یا »نوخوان« منتشر شده بود اکنون 
شمارگانش با ۲ هزار و ۵۰۰ نسخه ی چاپ هشتم، در 
مجموع به ۱۱۰ هزار نسخه رسیده است.داستان شیطنت 
موش کوچولو در این کتاب با تصاویر زیبایی از جنگل و 
حیوانات همراه شده است.در خالصه داستان این کتاب 
آمده است:در یکی از روزهای پاییزی خاله موشه با سر و 
صدای باد بیدار شد و از سوراخش بیرون آمد و با دمش 
مشغول جمع کردن برگ ها شد. موش کوچولو هم که 
مادرش را سرگرم کار دید، یواشکی از النه بیرون پرید و 
به طرف آبگیر دوید. اما در آنجا اتفاقی افتاد که بسیاری 
از حیوانات جنگل را به آن سو کشاند.کتاب ۲۴ صفحه ای 
»موش بازیگوش« با قطع خشتی و قیمت ۱۰ هزار تومان 

عرضه شده است.

گفتگو

فخرالدین صدیق شریف در نقش کدخدا

 سریالی که دوره قاجاریه را 
ورق می زند

بازیگر قدیمی تلویزیون در "گیلدخت" نقش کدخدا را بازی می کند، سریالی که در 
ژانر تاریخی روایت می شود و اتفاق هایی را در زمان قاجار ورق می زند.

فخرالدین صدیق شریف که این روزها در تله سینمایی به نام "مارپیچ" ایفای نقش 

می کند به صورت پراکنده در جلوی دوربین مجید اسماعیلی کارگردان  سریال 
"گیلدخت" هم حضور پیدا کرده است.این بازیگر قدیمی تلویزیون و سینما  از 
حضورش در سریال "گیلدخت" خبر داد و گفت: من در این سریال، نقش کدخدا را 
بازی می کنم و امیدوارم این نقش و سریال را مردم دوست داشته باشند. پیش از این 
در گفت وگویی، فریبا متخصص دیگر بازیگر این سریال، گفته بود که این مجموعه 
تلویزیونی به موضوع تاریخی در دوره ناصری و قاجاریه می پردازد.تصویربرداری 
این سریال در شمال ادامه دارد و بازیگرانی مثل حبیب دهقان نسب، جعفر دهقان، 

پریوش نظریه، رامتین خداپناهی، سعید چنگیزیان و... ایفای نقش می کنند.

سریال "نوروز رنگی" 
بدون حمید لوالیی ساخته می شود

علی  کارگردانی  و  نویسندگی  به  تلویزیون  نوروزی  سریال 
مسعودی هفته آینده در مشهد کلید می خورد اما بازیگر دیگری 
چند  تأخیر  از  بعد  آینده  می شود.هفته  لوالیی  حمید  جانشین 
هفته ای، سریال "نوروز رنگی" در مشهد جلوی دوربین خواهد 
رفت. تأخیر در شروع تصویربرداری باعث شد که حمید لوالیی 
در این مجموعه تلویزیونی حضور نداشته باشد.علی اکبر تحویلیان 
تهیه کننده این مجموعه تلویزیونی به خبرنگار تسنیم،  گفت: این 
سریال نوروزی هفته آینده جلوی دوربین خواهد رفت تا برای 
آنتن 1400 آماده شود.وی افزود: تأخیر در شروع تصویربرداری 
باعث شد تا نتوانیم در خدمت حمید لوالیی باشیم و او سر سریال 
البته  که  دیگریم  بازیگر  سه  دو  دنبال  به  االن  برود.  دیگری 
ترجیح مان بازیگران مشهدی است. همچنین تحویلیان از حضور 
رابعه اسکویی در سریال "نوروز رنگی" خبر داد. پیش از این علی 
مسعودی کارگردان سریال به خبرنگار تسنیم  گفته بود: نگارش 
فیلمنامه به پایان رسیده و بازیگران مشغوِل دورخوانی اند تا بعد از 
ماه صفر فیلمبرداری را در مشهد آغاز کنیم. به گفته کارگردان 
سریال، "نوروز رنگی" قرار است در ایام نوروز روی آنتن برود و 
هیچ شتاب و عجله ای در تولید نداریم؛ از طرفی مقدمات کار وقِت 
بیشتری از ما گرفت و کمی از زمانی که برای تولید اعالم کرده 
بودیم عقب افتادیم. وگرنه نگرانی برای آماده شدن کار نداریم و 
ان شاءاهلل "نوروز رنگی" به نوروز 1400 تلویزیون می رسد. این 
مجموعه در فضای روزهای پایانی اسفندماه یکی از سال های 
دهه 1360 می گذرد. کاری که در عیِن طنز و سرگرمی، قرار است 
به سنت ها و آداب ایرانی در مشهد بپردازد. تاکنون بازیگرانی چون 
حمید لوالیی، شهرام قائدی، جواد خواجوی و محمد اسالمی برای 
بازی در این سریال قرارداد بسته اند. حدود 70 درصد بازیگران 
تلویزیونی  مشهدند.مجموعه  بومی  و  تازه کار  نیز  سریال  این 
"نوروز رنگی" به نویسندگی و کارگردانی علی مسعودی و به 

تهیه کنندگی علی اکبر تحویلیان ساخته خواهد شد.

گفت وگو با عالیه عطایی
دیدگاهی درباره تبعیت ادبیات از ُمد

ادبیات  این که  بیان  با  عالیه عطایی 
داستانی ما وارداتی است و ما تحت 
می گوید:  بوده ایم  دیگران  تاثیر 
داستان نویس قرار نیست چیزی جدا 
نویسنده  بنویسد.  خودش  زمانه  از 
باید با خودش صادق باشد و چیزی 
را بنویسد که خود تجربه می کند و 

در جامعه وجود دارد.این نویسنده درباره تبعیت ادبیات از ُمد، 
با تأخیر نسبت به  ادبیات داستانی را کمی  بیان این که ما  با 
جهان شروع کرده ایم اظهار کرد: سابقه ادبیات داستانی ما به 
دوره مشرطه بازمی گردد و چیزی که وجود دارد این است که 
رمان یک فرم غربی است و ما به دلیلی مشخص از آن تبعیت 
می کنیم؛ طبقه متوسط. طبقه متوسط در ایران در این زمان 
شکل می گیرد و طبقه مدرن خواسته های مدرن دارد که یکی 
از آن ها داستان است. بنابراین ادبیات داستانی وارداتی است و 
ما سابقه نثرنویسی، حکایت و افسانه و شعر را داشتیم. رمان 
برخی »سفرنامه ها«  ادامه گفت:  دارد.او در  شاکله مدرن تری 
از جمله »سیاحت نامه ابراهیم بیگ« را شروع رمان نویسی در 
ایران می دانند و  حتی می گویند آخوندزاده اولین رمان فارسی 
را نوشته است. اما به نظر می رسد اولین فرم مدرن رمان را با 
»بوف کور« داشته ایم. از طرف دیگر باید توجه داشته باشیم از 
زمانی که صنعت چاپ در ایران ظهور کرد، تحصیل کرده های 
فرانسوی هستند که از فرنگ برگشته اند و زبان فرانسه آموزش 
داده می شود و ترجمه به وجود می آید و  همه این ها به صورت 
تاریخی ما را به این سمت می برد که بخواهیم  رمان بنویسیم 
و قطعا تحت تاثیر بوده ایم.عطایی سپس با بیان این که رمان 
محصول طبقه متوسط است، گفت: به نظر می رسد چیزهایی 
که تولید می شده بیشتر پیشینه تاریخی و ناسیونالیسم را پرورش 
می داده و رمان به این موضوع کمک می کرده است، گویا اساس 
ورود رمان به ایران چیزی شبیه به این بوده است، ملغمه ای از 
حس ناسیونالیستی آدم های طبقات اجتماعی.نویسنده »چشم 
را  جهانی  نویسنده   کرد:  خاطرنشان  »کافورپوش«  و  سگ« 
می تواند بنویسد که نسبت به آن جهان اشراف دارد و یا نسبت 
به آن پرسش دارد. مِن نویسنده هم فقط می توانم نسبت به 
بخشی از این جهان مسائلی داشته باشم. فکر می کنم رمان در 
هر جامعه ای کارکرد خود را دارد. اصال ما چرا رمان می خوانیم؟ 
زیرا زندگی های دیگران را تجربه کنیم. نمی شود فقط رمانی 
یاد  را  زندگی  از  زیرا شکلی  جنوبی  آمریکای  درباره  بخوانیم 
می گیریم که هرگز تجربه نکرده ایم. داستان نویس قرار نیست 
چیزی جدا از زمانه خودش بنویسد.او در ادامه گفت: نویسنده 
باید با خودش صادق باشد و چیزی را بنویسد که خود تجربه 
می کند و در جامعه وجود دارد. نوشتن داستان امر اجتماعی و 
کنشگرانه است و ما نسبت به آن پرسش داریم؛ اگر پرسش 
ما درباره شبه جزیره کارائیب باشد، باید بتوانیم دغدغه اش را 
بسازیم. البته معتقد نیستم که نویسنده به دنبال ارائه مانیفست 
است ولی فکر می کنم باید صادق بود و نمی توانیم به چیزی 
دور از خودمان بپردازیم. البته نویسندگان زیادی داریم که این 
کار را می کنند و در کارنامه ادبی شان به همه چیز پرداخته اند و 
درباره همه چیز صاحب نظرند.این نویسنده همچنین با اشاره به 
این که فرم و محتوا دو بخش جدای ادبیات هستند، بیان کرد: 
ما مکاتب و فرم های ادبی مختلف را گذرانده ایم، اگر می گوییم 
رئالیسم، این رئالیسم در نوشته های احمد محمود وجود دارد، در 
نوشته های خارجی هم هست. اما آن چه حس ناسیونالیستی را در 
ما تقویت می کند محتوایی است که بر این فرم سوار شده است.

مدیر رادیو وحدت از راه اندازی این شبکه بعد 
از ماه صفر برای اولین بار در معاونت صدا 

خبر داد.
کنار  در  سال ها  این  طی  صدا  معاونت 
شبکه های اصلی که به صورت 24 ساعته 
هستند  فعالیت  حال  در  سال  طول  در  و 
و  مناسبتی  صورت  به  هم  را  شبکه هایی 
بازه  یک  در  که  می کند  راه اندازی  موقت 

زمانی مشخص روی آنتن می رود.
از جمله این شبکه ها می توان به رادیوهایی 
که در ایام محرم و صفر راه اندازی می شوند و 
یا در ایام دهه فجر و حتی نوروز دوباره کلید 
می خورند اشاره کرد که قرار است با هدف 
و رویکردی مشخص در یک بازه به نتیجه 
برسند و برنامه های ویژه ای همزمان با ایام 

مورد نظر به تولید برسانند.
این روزها و تا پایان ماه صفر رادیو اربعین 
روی آنتن است که چند سالی است از ابتدای 
ماه صفر برنامه های آن آغاز می شود و با پایان 

این ماه اطالع رسانی هایی درباره این ایام با 
تولیداتی ویژه همراه می کند. با پایان رادیو 
اربعین برای اولین بار قرار است رادیو وحدت 
در معاونت صدا شکل بگیرد که از ابتدای ماه 

ربیع االول روی آنتن می رود.
مهدی مسعودی که به تازگی از طرف حمید 
شاه آبادی معاون صدا به عنوان مدیر رادیو 
وحدت منصوب شده است درباره این رادیو و 
ضرورت راه اندازی آن به خبرنگار مهر توضیح 
داد: با توجه به اتفاقات اخیری که در جهان 
رخ داد همچون توهین به پیامبر عظیم الشان 
اسالم )ص( و بازنشر دوباره کاریکاتورهای 
نگاه  همچنین  و  سو  یک  از  ابدو  شارلی 
تفرقه آمیزی که در برخی کشورها نسبت به 
امت اسالم در حال توسعه یافتن است این 
ضرورت احساس شد که رادیو وحدت هم در 

کنار شبکه های مناسبتی راه اندازی شود.
انسجام  باید  امت اسالمی  وی اضافه کرد: 
اینها ضرورتی  قرار دهد و همه  نظر  را مد 

را ایجاد کرد که معاون صدا برای اولین بار 
رادیویی را به عنوان وحدت راه اندازی کند.

شبکه  این  محوریت  به  اشاره  با  مسعودی 
رادیو  این  در  ما  نگاه  گفت:  نیز  رادیویی 
محوریت رسول اهلل است و اینکه همه امت 
این  مجموعه  زیر  فرقه ای  هر  در  اسالمی 
تفکر قرار بگیرند. اگر این انسجام باشد آن ها 
که تفکر اسالم ستیزی دارند جلویشان گرفته 

خواهد شد و تفرقه از بین می رود.
مدیر رادیو وحدت اضافه کرد: تفکر استعماری 
دشمنان است که نسبت به مسلمانان طمع 
آنها  بر  دارد  سعی  اندازی  تفرقه  با  و  دارد 
مسلط شود. کشورهای بزرگی در خاورمیانه 
هستند که منافع بزرگی برای استعمارگران 
دارند؛ از ایران تا افغانستان و پاکستان و حتی 
سعی  استعمارگران  که  دیگری  کشورهای 

دارند با تفرقه بر ما مسلط شوند.
مسعودی با اشاره به رویکرد رادیو وحدت نیز 
تصریح کرد: رویکرد ما وحدت بین شیعه و 

برادری  نگاه  گسترش  و  است  ایران  سنی 
بزرگانشان  و  علما  از  داریم  سعی  ما  است. 
شبکه  این  در  نمایندگانشان  همچنین  و 
رادیویی بهره بگیریم.وی اضافه کرد: در این 
رویکردها تمام قومیت های اهل تسنن ایران 
و همینطور افراد شیعه که در حوزه تقریب 
رادیو  فعالیت می کنند مد نظر هستند.مدیر 
وحدت با اشاره به نگاه رهبر انقالب که اتحاد 
شیعه و سنی یک مساله تاکتیکی و مصلحتی 
نیست بلکه یک اصل است، اظهار کرد: این 
رویکرد به عنوان محور بین المللی هم مدنظر 
قرار می گیرد تا امت اسالمی زیر پرچم رسول 

اسالم )ص( قرار بگیرند.

مدیر شبکه مطرح کرد؛

رادیو »وحدت« بعد از صفر راه اندازی می شود

بهار آینده انجام می شود؛
برپایی نمایشگاه آثار هنری کیارستمی 

و مرور فیلم های وی در پاریس

رییس کمپانی MK2 فرانسه اعالم کرد سال آینده نمایشگاهی 
از آثار عباس کیارستمی را در فضایی به وسعت هزار مترمربع 
همراه با مروری بر آثار وی ارایه می کند.ناتانائل کارمیتس اعالم 
کرد برنامه های بزرگی برای گرامیداشت میراث سینمایی دارد که 
یکی از آنها برپایی نمایشگاهی از آثار کیارستمی و مرور آثار وی 
است.MK2 که یک کمپانی فیلم خانوادگی فرانسوی و مالک 
یک زنجیره سینمایی در پاریس و اسپانیا است برنامه های مختلفی 
برای آینده دارد که مروری بر آثار کالسیک از چارلی چاپلین 
تا کلود شابرول و عباس کیارستمی از جمله آنها است.این آثار 
بخشی از کتابخانه ای مشتمل بر 600 فیلم است که به گفته 
ناتانائل کارمیتس در معرض دید عموم قرار می گیرد.وی که به 
دعوت تیری فرمو رییس جشنواره فیلم کن و مدیر جشنواره لومیر 
در لیون مستر کالسی برگزار کرده بود دیروز سه شنبه به عنوان 
مهمان ویژه این جشنواره این سخنان را ادا کرد.در زمانه ای که 
سینماداران فرانسه نگران اکران نشدن فیلم های آمریکایی و از 
تاکید کرد که وقتش  دست رفتن مخاطبان خود هستند، وی 
به  فرانسوی ها  و  فاصله گرفته شود  آمریکا  از سینمای  رسیده 
سینمای اروپا بیشتر توجه نشان دهند.دو برنامه مهم این کمپانی 
در این زمینه بازسازی و نمایش 5 فیلم کلود شابرول در 25 نوامبر 
قرار است  آثار عباس کیارستمی است که  اکران  نیز  و  امسال 
آوریل 2021 در مرکز پمپیدو پاریس به نمایش درآید.عالوه بر 
این برنامه ای هم برای گرامیداشت صدمین سال ساخته شدن 
فیلم »بچه« چارلی چاپلین در نظر گرفته شده است.کارمیتس 
تاکید کرد که قصد دارند تا به سمت سینمایی بروند که به عنوان 
میراث بشری اهمیت دارد و این یک استراتژی فراتر از کسب 
با کتاب خانه سینمایی ما که  و کار و تجارت است. وی افزود 
شامل آثار چاپلین، تروفو، لینچ، شابرول و کیارستمی می شود ما 
می خواهیم این میراث را با دیگران به اشتراک بگذاریم.نمایش 5 
فیلم کلود شابرول که به عنوان هیچکاک فرانسه مطرح بود، به 
مناسبت دهمین سالگرد درگذشت وی برگزار می شود.وی تاکید 
کرد که رویداد بزرگ سال آینده شامل برپایی نمایشگاهی از آثار 
هنری کیارستمی است که در فضایی به مساحت هزار متر مربع 

در مرکز ژرژ پمپیدو برگزار می شود.

هم زمان با تصویربرداری سریال »افرا«، 2 
بازیگر جوان به گروه بازیگران پیوستند.

و  اجتماعی  درام  سریال  تصویربرداری 
بهرنگ  کارگردانی  به  »افرا«  خانوادگی 
مجید  مشترک  کنندگی  تهیه  و  توفیقی 
در  دارابی همچنان  و محمدکامبیز  موالیی 
شمال کشور ادامه دارد و به تازگی دو بازیگر 
به گروه  از روایت،  تازه  جوان در شاخه ای 
بازیگران پیوسته اند. محمد صادقی و سارا 
باقری جدیدترین بازیگرانی هستند که جلوی 
در  پیشتر  صادقی  اند.  رفته  »افرا«  دوربین 

شبکه نمایش خانگی دیده شده است.
  پیش از این حضور مهدی هاشمی، مهدی 
سلطانی و پژمان بازغی در این سریال قطعی 
شده بود. ضمن اینکه بازی مینا وحید و روزبه 
حصاری از چندی پیش در لوکیشنهای شهر 

الهیجان آغاز شده است. در آینده بازیگران 
خواهند  سریال  به  دیگری  شده  شناخته 

پیوست.
در  آن  قصه  که  تلویزیونی  مجموعه  این 
فضای معاصر می گذرد، محصول گروه فیلم 

و سریال شبکه اول سیماست.

 طراح قصه سریال پدرام پور امیری و حسین 
جای خالصه  به  دوماری هستند.سازندگان 
داستان این متن را ارائه داده اند: »در پگاه 
مه آلود یک روز پاییزی، در زیر شاخه های 
پرشکوه افرا، فرزندی زاده می شود؛ حاصِل 
پیِر  وصلِت شوِم اخالق و منفعت. چشماِن 

اعماق جنگل  در  راز  این  شاهِد  یگانه  افرا، 
است. شاهدی که آموخت در نگاه عاشقانه 
خویشی.  تنهایی  صاحب  فقط  زندگی،  به 
قانون  آخرین  و  اولین  نبودن،  هیچکس 
اصلی  عوامل  است....«.دیگر  عشق  کتاب 
سریال »افرا« عبارتند از: مدیر تصویربرداری: 
نیازی،  بابک  مجید گل سفیدی، صدابردار: 
گریم:  طراح  صادقی،  محمد  طراح صحنه: 
مهشید  لباس:  طراح  پوش،  سیه  زهره 
صادقی، مدیرتولید: رحیم بیابانی، مدیربرنامه 
ریزی:حبیب قلی زاده، دستیار یک کارگردان: 
مهدی برگ نیل، منشی صحنه: مریم ویس 
مرادی، عکاس: محمد دارایی، مدیرتدارکات: 
ملک  وحید  فیلمبردار:  عسگری،  محمد 
محمدی، مشاور رسانه ای: هادی اعتمادی 

مجد، پشت صحنه: مهران بی پروا.

2 بازیگر جدید به »افرا« پیوستند 

پخش »یکی بود یکی نبود« 
از نیمه آبان در شبکه قرآن

تهیه کننده مجموعه تلویزیونی »یکی بود یکی نبود« گفت: 
سریال »یکی بود یکی نبود« از نیمه آبان ماه از شبکه قرآن 
مجموعه  کننده  تهیه  امیری«  می شود.»پرویز  پخش  سیما 
تلویزیونی »یکی بود یکی نبود« درباره زمان پخش این اثر 
گفت: طبق برنامه ریزی هایی که داشتیم قرار بر این شد تا این 
مجموعه از نیمه آبان ماه از شبکه قرآن و معارف سیما پخش 
شود.وی ادامه داد: پخش این مجموعه تلویزیونی به صورت سه 

شب در هفته خواهد بود.در این مجموعه تلویزیونی بازیگران در 
کنار عروسک ها به ایفای نقش می پردازند.مجموعه عروسکی 
»یکی بود یکی نبود« قصه دو کودک است که پدربزرگ شان 
نویسنده کتاب کودک است و به طور ناخواسته بچه ها را وارد 
فضای قصه ها می کند.مرضیه منصوری کارگردان و نیوشا صدر 

نویسندگی »یکی بود یکی نبود« را به عهده دارند.
مریم سعادت، حسین رفیعی، رامین ناصر نصیر، فهیمه باروتچی 
و بهشاد مختاری و بازیگران کودک، پرهام موحدیان و عسل 
شاکری از بازیگران این کار هستند. بنفشه بدیعی طراح عروسک 
و محمد اعلمی، عروسک ساز از افرادی هستند که در مجموعه 
نمایشی »یکی بود، یکی نبود« حضور دارند و این مجموعه در 

هر قسمت بازیگران میهمان دارد.
این سریال برای سه فصل سی قسمتی طراحی شده است و 
از دیگر عوامل آن می توان به علیرضا چنگیزی، مدیر تولید؛ 
حمید  برنامه ریز؛  و  کارگردانی  گروه  سرپرست  حنفی،  پیام 
رحیم زاده، مدیر فیلمبرداری؛ سامان شهامت، مدیر صدابرداری؛ 
شبنم جمالی، طراح دکور؛ مهتاره علیزاده، طراح صحنه، نجمه 
خاتمی، طراح لباس؛ بابک شعاعی، طراح گریم؛ رؤیا بابابیگی، 
منشی صحنه؛ مجید شتی، تدوین گر و عباس بیگدلی، دستیار 
مجموعه  یک  نبود،  یکی  بود  کرد.یکی  اشاره  تهیه کننده 
 نمایشی برای مقطع سنی کودک است که تولید آن از والدت 

امام رضا)ع( آغاز شده است.


