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درباره قورباغه و پایتخت که این روزها از آن زیاد میشنویم

سریالهایپرحاشیه
سینما

همچنیــن حاکــی از آن اســت کــه ســازندگان پایتخت
تصمیــم دارنــد علیرضــا خمســه را بــه ایــن ســریال
بازگردانند .پیش از این قرار بود خمســه در نقش روح
باباپنجعلی در «پایتخت »۶حضور داشته باشد .حرف
و حدیثها راجع به ساخت «پایتخت  »7در شرایطی
اوج گرفتــه اســت که ســعید آقاخانــی نیز از تابســتان
امسال ،فصل سوم «نون خ» را کلید زده و فیلمبرداری
آن به روزهای پایانی نزدیک میشود .حال باید منتظر
ماند و دید از میان «پایتخت »7و فصل سوم «نون خ»
کــدام یک بــه نوروز  1400میرســد و کدام یک ســریال
مناسبتی ماه رمضان میشود.
«ëëقورباغه»برایزیر ۱۸سالممنوعاست
حاشــیهها امــا فقــط حــول ســریالهای تلویزیونــی
نمیچرخد .اولین تجربه سریالســازی هومن سیدی
در شــبکه نمایــش خانگــی همچنان خبرســاز اســت.
وقتی هیاهوی ایجاد شــده پیرامــون «قورباغه» درباره
زمــان پخــش ایــن ســریال بــا اعالم رســمی ســازمان
ســینمایی پایــان یافت ،تصــور این بود که این ســریال
بدون دردسر در بستر پلتفرمهای آنالین عرضه شود.
هفتــه پایانــی آبانماه بود که هومن ســیدی با انتشــار

پایتخت

یادداشــتی در صفحه اینســتاگرامش از تعویق دوباره
پخش «قورباغه» به دستور سازمان سینمایی خبر داد
و این پرســش را مطــرح کرد که آیــا «قورباغه» توقیف
شــده یا خیر؟ در ادامه با خبر پخش انحصاری سریال
«قورباغه» از نماوا ،از ســوی ســازمان ســینمایی زمان
پخش ســریال  24آذر عنوان شــد .خبر منتشر شده در
هفته گذشــته گویای این واقعیت بــود که نگرانیهای
این کارگردان بابت بالتکلیفی پخش سریالش چندان
هم بیعلت نبوده است .این سریال که پروانه ساخت
و پخــش را از وزارت ارشــاد دریافــت کرده بود ،توســط
ســاترا ،بازبینی مجدد و برای زیر  ۱۸ســال ممنوع شد!
نحــوه درجهبندی «قورباغــه» با انتقــاد رئیس صنف
تهیهکننــدگان همراه بــود .غالمرضا موســوی با اعالم
این خبر که وزارت ارشــاد به این ســریال  +15داده بود،
عنوان کــرد« :ظاهراً ســاتراییها نمیدانند کــه زیر ۱۸
سال برای فیلمهای نیمه پورنو ،پورنو و بسیارخشن در
دنیا استفاده میشود ».قسمت اول سریال «قورباغه»
از امــروز پخــش میشــود .نویــد محمــدزاده ،ســحر
دولتشــاهی ،صابر ابر ،فرشته حســینی ،آناهیتا افشار،
مهران غفوریان و هومن سیدی بازیگران آن هستند.

گزارش روز

گــروه فرهنگــی /صبــح روز  23آذرمــاه تــاالر رودکی
میزبــان رونمایــی از تصویر هنر کارت بود که توســط
مدیرعامل صندوق هنر و مدیرعامل پروژه هنر کارت
در مورد آن توضیحاتی ارائه و سپس رونمایی شد.
ســید حســین ســیدزاده مدیرعامل صندوق هنر
در ابتــدا گفــت« :جلســهای کــه امــروز در خدمــت
شــما هســتیم ،به بهانه تولد جریانی اســت که از آن
میتوانیــم بــه عنوان یــک فعالیــت زیرســاختی در
حــوزه اقتصاد فرهنگ و هنر یــاد کنیم .آن چیزی که
دربــاره صندوق اعتبــاری هنر میگویم تــاش برای
کم کــردن فاصله بــا اصحاب فرهنگ و هنــر در نوع
خدمات اســت که بتوانیــم بازخوردی هــم از جانب
فعــاالن عرصــه فرهنگ و هنــر بگیریم .ایــن ارتباط
بایــد پیوســته باشــد و امروز خوشــحالیم کــه بیش از
 ۷۹هــزار نفر در صندوق اعتباری هنر عضو هســتند.
کســانی که در  ۲ســال اخیر به صندوق اضافه شــدند
میتواند دربرگیرنده یک رشد  ۱۰۰درصدی به لحاظ
آمــاری باشــد ».او در ادامــه تصریــح کــرد« :ما تولید
محصول نداریم که اگر رشــدمان زیاد شد خوشحال
شویم ما خوشــحالیم که فعاالن حرفهای در عرصه
فرهنگ وهنر را بررسی کردیم .گستردهترین جامعه
آماری مربوط به حوزه موســیقی است .در هر شهر و
روســتایی موسیقی نواحی پررونق اســت .پیدا کردن
آنهایی که به صورت حرفهای اشــتغال دارند یکی از
وظایف ماست 60 .تا  70درصد هنرمندان در تهران
نیســتند .برترین هنرمندان ما تهرانی نیستند .بیش
از  20ســفر اســتانی برای شناســایی آنها داشــتیم .در

کل شــبکه خانگی رد پای هنر نواحی وجــود ندارد».
مدیرعامل صندوق اعتبــاری هنر درباره ویژگیهای
«هنر کارت» گفت« :هنر کارت» پاســخی به یک خأل
بزرگ است که خوشبختانه از چند ماه پیش اجرایی
شد و در راستای خدمات «هنر کارت» بود که بسیاری
از اشکاالت هویتی هنرمندان تحت پوشش صندوق
را مرتفــع کردیــم .برای یک بــار اطالعــات کاملی از
هنرمنــدان دریافــت کردیــم و بــا تبدیــل کــردن این
کارت شناســایی به یک کارت بانکی شرایط خوبی را
بــه وجود آوردیــم« .هنر کارت» مجموعــهای از ارائه
خدماتــی اســت کــه دربرگیرنــده امتیــازات و ارزش
افزودههایــی میشــود که ایــن کارت را بــه یک کارت
باشگاهی تبدیل میکند .این کارت دارای جیبهایی
اســت که اعتباراتی نیز به آن تعلق میگیرد و دارای
ویژگیهایی در حوزه خرید و فروش اســت که دارنده
کارت میتوانــد از آن در حوزههای مختلف اســتفاده
کنــد .اینهــا پــول نیســتند بلکــه اعتباراتــی اســت که
میتوانــد شــرایط مســاعدی را برای خدمترســانی
خلق کند« .هنر کارت» یک کارت چندمنظوره است
کــه میتوانــد خدمــات مختلفــی را به هنرمنــدان و
اصحاب فرهنگ و رسانه ارائه دهد».
ســیدزاده دربــاره پــروژه جدیــدی بــه نــام پروانه
گفت« :پروژه دیگری به نام «پروانه» را برای معرفی
آثار هنرمندان تحت پوشــش صنــدوق اعتباری هنر
طراحی کردیم که یک نوع فروشــگاه مجازی اســت
و مــن در جلســه بعدی آمــار و اطالعات بیشــتری را
در اختیار مخاطبان قرار میدهم .خوشــبختانه تا به

امروز نیز استقبال بســیار خوبی از این سامانه شده و
میتواند در برگیرنده یک اتفاق مهم باشــد که وقتی
با «هنر کارت» پیوند ایجاد کند ،تبدیل به یک شبکه
بسیار مهم در اقتصاد فرهنگ و هنر خواهد شد».
مصطفــی خــادم الملــه مدیرعامــل پــروژه
هنرکارت در ادامه گفت« :شروع کار با  1،200میلیارد
ریــال بــود .به هنــرکارت هنرمنــدان یــک میلیون و
 500هــزار تومــان و بــه آنهایی که نشــان درجه یک
هنری داشــتند  5میلیون تومان واریز شــد .کارتها
بــه صورت فیزیکــی از طریق پســت از اواخر آذرماه
ارســال خواهــد شــد و اعتبــار آنها  5ســاله اســت».
ســیدزاده در مــورد تعداد کارتهــای صادره گفت:
«ما نزدیک بــه  80هزار نفر عضو داریم که  62هزار
نفر ثبت نام هنر کارت کردهاند و به بیش از  57هزار
نفر پول واریز شده است .و کارتهایی که تا به امروز
فرآیند صدورشــان نهایی شــده  41هزار مورد است.
جای ســؤال اســت که چــرا بقیه اعضــا در هنرکارت
ثبت نام نکردهاند؟ بقیه اعضا چه کسانی هستند که
ما آنها را پاالیش خواهیم کرد».

ایران فقط به تهران خالصه نمیشود
محسن بوالحسنی

خبرنگار

تئاتر

قورباغه

مدیرعامل صندوق هنر در مراسم رونمایی از هنرکارت مطرح کرد

پاسخ به یک خأل بزرگ

کارگردان بندرعباسی در گفتوگو با «ایران»:

وقتــی از تئاتــر حرف میزنیم ،بدون شــک نه تئاتر
را در جغرافیای خاص و اســتان و شهری مشخص
مثل تهران ،بلکه آن را اندامی کامل از هنر نمایش
در سراســر کشور میدانیم و میبینیم که این روزها
و ماهها دســتخوش گرفتاریهای بســیاری شده که
باعث و بانــیاش بهصورت عمده شــیوع ویروس
کرونــا و متعاقبــاً تعطیلــی ســالنها و اجراهــای
نمایشی است.
تئاتر استانها و هنرمندانش در این دوره ،روزگار
ســختی را گذرانــده و میگذرانند و بســیاری از آنها
طــی گفتوگوهایی که بــا «ایران» داشــتند به این
نکته اشــاره کردند که تئاتر در بســیاری از استانها
در بحــث زیرســاختهای حیاتــی کمبودهایــی
بســیار دارد و کرونــا باعــث شــد که این مشــکالت
از همــه نظر بیشــتر و بیشــتر شــوند .رضا هیرکانی
هنرمند بندرعباســی کــه تجربه کارگردانــی آثاری
چــون «بنــدرگاه» و «چنــد تکــه چوب از باســتان»
را در پرونــده کاری خــود دارد درباره مشــکالتی که
شــیوع ویروس کرونــا برای هنرمندانــی چون او به
وجــود آورده میگویــد« :اول از همــه بایــد بــه این
نکته اشاره کنم که این اتفاق ناگواری که در جهان
و البتــه در کشــور ما هم افتاد و متأســفانه منجر به
تعطیلی ســالنها و بیکاری هنرمندان تئاتر شــده
فقــط مختــص بــه یک شــهر مثــل تهران نیســت
و اتفاقــاً بایــد بگویــم که در شــهرها و اســتانهایی
کــه تئاتر در آنهــا ،آنچنان بنیه قوی نــدارد ،در این
مدت بیش از جاهای دیگر آسیب دید ».هیرکانی
درباره شــرایطی که هنرمندان بندرعباسی مثل او
طی چندماه اخیر سپری کردهاند ،میگوید« :واقعاً
هنرمندان تئاتری بندر در شرایط بسیار نامناسبی
بــه ســر میبرنــد .بســیاری از آنها تمام دلخوشــی
و زندگیشــان ،مثــل دیگــر هنرمنــدان ،در صحنه
نمایــش خالصــه میشــد و نمایــش برایشــان به
واقع معنی زندگی دارد و این روزها بســیار بیشــتر
از مســائل اقتصــادی ،ایــن مســائل روحــی دوری
از صحنــه نمایــش و مخاطبان و عرضه هنرشــان
اســت که آنها را رنجیــده خاطر کرده اســت ».این
کارگردان درباره مشکالت و مسائلی که به صورت

ویژه بــا آن روبــهرو هســتند ،میگوید« :متأســفانه
حمایتها ،آنچنان که باید و شــاید نه اتفاق افتاده
و نه کسی سراغی گرفته است .ایران فقط به تهران
و آنچــه آنجا اتفاق میافتد خالصه نمیشــود و ما
در بندرعبــاس ،در حوزههــا و هنرهــای مختلــف،
همیشــه هنرمندانی را داشــتهایم که آنقدر بزرگ
بودهاند که نمیشــود برایشــان عنوانهای محدود
کننــده گذاشــت اما میشــود گفت آنهــا افتخارات
مــا هســتند و خواهنــد بــود و همیــن مســأله هــم
نشــان میدهــد که باید نــگاه یکپارچهای به کشــور
بخصــوص در بخــش حمایــت داشــت .در ایــن
چند ماه عالوه بر لطمههــای روحی که هنرمندان
این اســتان متحمل شدهاند ،مشــکالت اقتصادی
هــم باعث شــده خیلــی از آنها بــه کارهایــی دیگر
روبیاورند تا از پس هزینههای زندگیشان بربیایند.
کارهایــی کــه بسیاریشــان در شــأن یــک هنرمنــد
نیست و حتماً این مسائل ،آسیبهای روحی را در
آنها بیشــتر کرده و باعث ناامیدی آنها خواهد شد.
ما قبالً هم مشــکالت بسیاری داشتیم اما با چنگ
و دنــدان همیشــه ســعی کردیم کــه نگذاریم تئاتر
مهجور بماند اما واقعاً آیا یک دست صدا دارد؟»
هیرکانــی که چندین حضور موفق در جشــنواره
بینالمللــی تئاتــر فجر هم داشــته درباره شــرایط
حضــور گروههــای نمایشــی در جشــنواره امســال
میگویــد« :من نمیدانم امســال دقیقاً قرار اســت
چــه اتفاقی بیفتد و مــا هم مثل مدیــران فرهنگی
منتظر هســتیم تــا ببینیم شــرایط این بیمــاری به
کجا میرســد و آیا اصالً میشــود جشــنوارهای مثل
ســالهای قبل داشــت یا نه .به فرض که جشــنواره
بــه نحــوی از انحــا هم برگــزار شــود واقعــاً اجرایی
ن به اجرا در این جشنواره
نبوده که بشود براساس آ 
فکر کرد .شــاید میشــد برگزاری جشنواره امسال را
بــا ایدههای دیگــری دنبال کرد کــه عمده نگاهش
نگاهــی حمایتــی بــه اهالی تئاتر باشــد .بــه عقیده
من جشــنوارهها باید از نگاههای فرمایشی و ...جدا
شــوند و فکری برای خروجیهای مناســب در ســر
داشته باشند».
کارگردان نمایش «یــک نصف زمین عمارت»
معتقد اســت که اگر به تئاتــر نگاهی طوالنی مدت
نداشــته باشــیم و آن را با امکانات امــروزی از قبیل
فضاهــای دیجیتــال پیوند نزنیــم نمیتوانیم امید
داشته باشــیم که در بزنگاههایی اینچنین کاری از
پیش برده شــود .او میگوید« :چند ماه فرصت بود
که فکری برای آینده کنیم و فرض را بر این بگذاریم
که کرونا بزودی شــرش را کم نمیکند پس باید در
ســالنهای تئاتر را بســت و جلــوی اجراها را گرفت
و بــه هنرمندان گفت در خانــه بمانند و هیچ کاری
نکنند؟ اینکه نشــد راه و اگر هم راه است ،راه از بین
بردن تئاتر است».
ایــن کارگــردان جــوان در پایــان از مدیــران
تئاتــر میخواهــد کــه از نزدیــک پــای درد دل
هنرمندانــی کــه در شــهرهای مختلــف نیــز با
این شــرایط درگیر هستند ،بنشــینند .هیرکانی
میگوید« :واقعاً میشــود که یک مدیر تئاتری
به هنرمندان در اقصی نقاط کشور سر بزند و با
رعایت پروتکلهای بهداشــتی و فاصلهگذاری
اجتماعــی با آنها جلســهای داشــته باشــد و در
این جلسهها واقعاً حرف هنرمندان را بشنوند.
گاهــی همین که حــس کنیم حرفمان شــنیده
میشود و کسی ما را در حساب و لیست میآورد
باعث دلگرمی است».

ëëچهرههای برتر بخش ویژه ســیزدهمین دوره
جایــزه «جــال آل احمــد» معرفــی شــدند .در
مراســم پایانــی ســیزدهمین دوره جایــزه ادبی
«جالل آل احمد» با توجه بــه ضرورت رعایت
پروتکلهــای بهداشــتی در زمینــه پیشــگیری از
شیوع ویروس کرونا ،دو نفر به نمایندگی از سوی
چهرههــای برتر بخــش ویــژه حضــور خواهند
داشــت تا لوح تقدیر ،نشــان جایزه ادبی جالل
آل احمد و هدیه نامبــردگان را از وزیر فرهنگ و
ارشاداسالمیدریافتکنند/.ایسنا
ëëورنر هرتــزوگ مستندســاز و کارگــردان بزرگ
ســینمای جهــان و خالــق شــاهکارهایی چون
فیتزکارالــدو ،معمــای کاســپار هــاوزر ،المــاس
ســفید ،مــرد خــرس قهــوهای و ...در پیامــی
ویدئویی به چهاردهمین جشنواره بینالمللی
ســینماحقیقت گفت« :ایران را دوست دارم و
کاشمیتوانستمآنجاباشم/».روابطعمومی
ëëویژهبرنامهچهاردهمینجشنوارهبینالمللی
«سینماحقیقت»ازسهشنبه ۲۵آذرماهازشبکه
دوپخشمیشود/.ایسنا
ëëویژهبرنامههــای دوازدهمیــن هفتــه پژوهش
کانون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان در
حالیاعالمشدکهبرگزیدگاناینرویدادروز۲۵
آذرمعرفیخواهندشد/.روابطعمومیکانون
ëëهومنبرقنوردبهفصلدومسریال«زیرخاکی»
بــا نویســندگی و کارگردانــی جلیــل ســامان و
تهیهکنندگیرضانصیرینیاپیوست/.ایلنا

خط خبر

گــروه فرهنگــی /بــا نیــم نگاهــی بــه اخبــار تولیــدات
سینمایی و تلویزیونی ،نام دو سریال روی موج حاشیه
قرار دارد .فصل هفتم ســریال «پایتخت» که در مسیر
تولیــد برای تلویزیون اســت و ســریال «قورباغه» که از
امــروز پخشاش آغاز میشــود؛ اولی بــه خاطر حذف
دو بازیگر نوجوانش و دومی به خاطر حذف مخاطبان
نوجوانش.
«ëëپایتخت» در کش و قوس حذف سارا و نیکا
همانقــدر کــه «پایتخــت  »6در اوج حواشــی بــا پایانی
ناتمــام از تلویزیــون خداحافظــی کرد حــاال «پایتخت
 »7روی همــان خــط قرار اســت به تلویزیــون برگردد.
بــا ترکشهایــی کــه «پایتخــت  »6بــه جــا گذاشــت و
واکنشــی کــه رئیــس ســازمان صداوســیما نشــان داد
خیلیها بعید میدانســتند حداقل ســال  1400شاهد
ســریال نــوروزی محبوب شــبکه یک باشــند .اعتراض
به ممیزی ســریال هنــگام پخش ،شبیهســازی بخش
پایانی با فیلمهای «ممل امریکایی» شادروان شاهپور
قریــب و همچنیــن «همســفر» مســعود اســداللهی و
در نهایــت ادعــای رئیــس صداوســیما دربــاره وجــود
«ســتون پنجم فرهنگی» در سریال کافی بود تا پرونده
«پایتخت  »6بسته شود و صحبتهای سیروس مقدم
دربــاره دو قســمت پایانی در حد وعــده باقی بماند .از
دو هفتــه قبــل امــا زمزمههایی دربــاره تصمیم جدی
مدیــران تلویزیــون برای بازگشــت پایتختیها شــنیده
شــد .صداوسیما عالقه خود را به ساخت فصل هفتم
ایــن ســریال نشــان داد و بــهطور جــدی با ســازندگان
این ســریال پــای میز مذاکره نشســت .توافــق مدیران
تلویزیــون بــا ســازندگان «پایتخت» بــا امــا و اگرهایی
همراه بود .زمان بســیار اندک برای نگارش فیلمنامه
جدید ،درگیری عوامل سریال و نبود نویسنده ،ساخت
«پایتخــت »۷را در هالــهای از ابهام قرارداد .محســن
تنابنده درگیر «قهرمان» اصغر فرهادی است ،احمد
مهرانفــر بــرای «آهنــگ دونفــره» قــرارداد همکاری
دارد ،مهران احمدی بازیگر نقش «بهبود» که به شکل
غافلگیرکننده در فصل «ششــم» به پایتخت برگشت
اعالم کرده که بهدلیل قراردادهایی که بسته ،نمیتواند
در فصل هفتم ایفای نقش کند .آرش عباسی نویسنده
این سریال در پستی اینستاگرامی خبر داده که ارتباطی
با فصل جدید این سریال ندارد .اواخر هفته گذشته اما
انتشــار جزئیاتی درباره ســریال و البته پیامد آن ایجاد
حواشی تازه ،تأییدکننده این خبر بود که «پایتخت »۷
در مســیر تولید قرار دارد .یکــی از این تغییرات حذف
ســارا و نیکا از داســتان بهدلیل حواشــی اخیرشان بود.
خبری کــه در گفتوگوی اینســتاگرامی ایــن دو بازیگر
تأییــد شــد و واکنش مهــران احمدی ،بهرام افشــاری،
لینــدا کیانــی ،احمــد مهرانفر ،امیــر جعفــری و ...در
حمایت از آنها را بهدنبال داشــت .کیفیت حضور این
دو بازیگر البته در چند فصل اخیر سریال و بخصوص
در دو فصــل آخــر بــا انتقادات زیــادی همراه بــود .روز
گذشــته هم هوشــنگ گلمکانی در یادداشــتی باوجود
جــو موجود ،حذف این دو بازیگر نوجوان را تصمیمی
شجاعانه و درست خواند و نوشت« :سقف تواناییهای
ایــن دوقلوهــا همیــن حضــور در قــاب تصویــر و گاه و
بیگاه گفتن یکی دو جمله دیالوگ اســت» .شنیدهها

تندیــس محمود دولــت آبادی ،نویســنده کلیدر به
ارتفاع حدود یک متر و از جنس فایبرگالس توســط
هادی ضیاءالدینی ساخته شد .این هنرمند نقاش و
مجســمه ساز در مورد دلیل ساخت مجسمه دولت
آبــادی بــه «ایــران» گفت«:بیشــتر از آنچــه تصــور
کنیــد بابــت قدمهایی کــه در جهت خلــق کارهایم
برداشــتم ،رنــج کشــیدم .قــدر رنــج کشــیدههای
مملکتــم را بخوبــی درک میکنــم و آرزو دارم بــه

جهت قدرشناســی از بزرگان فرهنگ و هنر این مرز
و بوم مجسمه آنها را بسازم».
او در مــورد جایــگاه جهانــی ایــن نویســنده معاصر
ایرانــی گفت« :محمــود دولت آبادی بــه جایگاهی
رســید کــه نــام و هنــرش از مرزهــای معمــول
جغرافیایی گذشته و جهانی شده است .قدرشناسی
و ارزشگذاری به ایشــان باعث شــد تا مجسمه او را
بسازم».
ضیاءالدینــی تصریــح کــرد« :ایــن مجســمه را برای
دل خودم ســاختم .پــدران و مادرانی که با فرزندان

شــان از کنار این مجسمههای شــهری رد میشوند،
فرزنــدان شــان میپرســند کــه او کیســت؟ قطعــاً
مجســمهها در درجــه اول عاملــی هســتند بــرای
معرفی مجدد مفاخر فرهنگی کشــور به نســل های
آینــده و نیــز در وهلــه دوم دیــدن ایــن مجســمهها
باعث میشــود تــا ذهنیتــی در کــودکان و نوجوانان
ایجاد شــود تا آنها هم به جایگاهی برســند تا از آنها
قدردانی شود».
ایــن هنرمند در پاســخ به این ســؤال که چطور شــد
این مجســمه را ســاخت ،پاسخ داد« :ســال گذشته

از تعــدادی هنرمنــد
مجسمهســاز در یــک
ســمپوزیوم شــهری
دعوت شــد تا هــر کس شــخصیتی را بســازد .از من
نیز دعوت شــد و خواستند تا مجسمه استاد محمود
دولتآبادی را بسازم .بسیار خوشحال شدم و چون
خــودم نیز ایشــان را دوســت داشــتم ،پذیرفتم .اما
بعد از مدتی از سوی شهرداری با من تماس گرفته
شــد و بــه جــای آن اخوان ثالــث را پیشــنهاد دادند.
او نیــز جــزو مفاخــر فرهنگــی و ملــی ماســت و او را

هم چــون اســتاد دولتآبادی دوســت دارم و قبول
کــردم و مجســمه ایشــان را ســاختم .اما بعــد از آن
سمپوزیوم تصمیم گرفتم در کارگاه خودم ،تندیس
استاد دولت آبادی را بسازم».
او در پاســخ به اینکه احســاس محمود دولتآبادی
از دیــدن مجســمهاش چه بــوده ،تصریح کــرد« :با
ایشان ارتباط داشــتم تا خودشان هم مجسمهشان
را ببیننــد .ایشــان جمالتــی بــرای مــن نوشــتند
و گفتنــد کــه توانســتی روح مــن را در مجســمه
بازتاب دهی».

ëëجشنواره فیلم برلین به فیلمی به تهیهکنندگی
پیمانمعادیکمکمالیمیکند.درهمینرابطه
صنــدوق مالی ســینمای جهان جشــنواره برلین
( )WCFفهرســت دوازده پروژه مختلف را اعالم
کرد که شامل ۷۱۷هزار دالر کمک مالی شده اند.

ëëآلبــوم «برگــی در آب» قطعاتــی بــرای
همنــوازی ســنتور ،تنبــک و گــروه کــر منتشــر
شــد .آهنگســاز و تنظیمکننــده ایــن مجموعه
موســیقایی محســن غالمــی اســت و از دیگــر
عوامل آن میتوان بــه مجید طریقی (نوازنده
تنبــک) ،رویــا باقــرزاده و محســن غالمــی
(نوازنــدگان ســنتور) اشــاره کرد .طــراح جلد
آلبوم نیز عارف هاشمی است/.ایلنا
ëëمســتند «روزگار بلــور» در جشــنواره ســینما
حقیقت به نمایــش درمیآیــد .محوریت این
مســتند بــر آثار محمــد بلــوری و نســلهایی که
توســط ایشــان روزنامهنــگار شــدهاند ،متمرکز
اســت .از  ۲۵آذر تــا  ۲دی ایــن اثــر را در فیلیمو،
هاشــور ،نما وا و ...در چارچوب جشنواره سینما
حقیقتببینید/.ایلنا
«ëëعاطفــه زارعــی» ،مدیــرکل کتابخانههــای
عمومی اســتان همدان از امــکان غیرحضوری
امانت کتاب در کتابخانههای استان خبر داد .به
گفتهزارعیاعضایکتابخانههاباارسالپیامک
میتوانند از کتابخانهای که در آن عضو هستند،
کتاببهامانتبگیرند/.ایلنا

