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وداع با شاعر شاعرانههای انقالب

حراج ملی از حراج تهران اثر خرید

در موسیقی ایران
برخی نخود هر آش هستند

نادر مشایخی گفت :در موســیقی ایران ،افرادی
هســتند که عــادت کردهاند خودشــان را نخود
هــر آش کنند ،در حالی کــه من هیچوقت حتی
ساز زدن آنها را هم ندیدهام .این آهنگساز و رهبر
ارکستر تصریح کرد :در شرایط فعلی ،ارکسترهای
دولتی اشتباههای زیادی انجام میدهند که یکی
از همین اشــتباهها ،موضوع ایجاد شورا است .در
حالی که ارکســتر اص ً
ال شورا نمیخواهد؛ شورای
یک ارکستر باید شــامل نوازندگان آن باشد ،اما
متأســفانه افرادی که تجربه ندارند ،خودشــان را نخود هر آشی کردهاند.
آنها اص ً
ال ارکســتر را نمیشناسند و من به شما قول میدهم که نمیدانند
مث ً
ال وسعت صوتی «ابوا» چقدر است ،این افراد از اطمینانی که مسئوالن
به آنها کردهاند ،سوءاســتفاده میکنند .خالق اپرای «ملکوت» همچنین
گفت :شهرداری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،هر دو به داشتن ارکستر
عالقهمند هستند؛ اما متأسفانه آدمهای اشتباهی را انتخاب میکنند.

واکنشها به توقیف موقت
فیلم سینمایی «آدت نمیکنیم»
این عمل با کارشناسی الزم صورت نگرفته است

«آدت نمیکنیم» دومین ساخته ابراهیم ابراهیمیان
کماکان مهمترین و بیشترین اخبار سینمایی کشور
را به خود اختصاص داده است؛ فیلمی که به دلیل
پخش تیزر آن در شبکه ماهوارهای «جم» به دستور
ش بسیاری
دادستانی توقیف موقت شده است و واکن 
از اهالی ســینما را برانگیخته و نگرانشــان کرده است .روز گذشته غالمرضا
توگو با ایســنا درباره وضعیت اکــران فیلم «آدت نمیکنیم»
فرجی در گف 
توضیح داد :فع ً
ال آخرین حکم همان حکمی اســت که از سوی دادستانی به
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم شده اما قرار است اعضای شورای صنفی
نمایش در این زمینه جلســهای برگزار کنند تا درباره این فیلم طرح موضوع
شــود .پیمان جعفری تهیهکننده «آدت نمیکنیم» نیز در بیانیه جدیدی،
هر گونه ســفارش تبلیغاتی و تیزر را از شبکههای ماهوارهای تکذیب و اعالم
کرد در صورت ادامه این روند از شــبکههای یاد شــده اعالم شکایت رسمی
میکنم .همچنین شورایعالی تهیهکنندگان سینمای ایران متشکل از 200
تهیهکننده ،نامهای سر گشاده به دادســتان تهران نوشت و در آن خواستار
تجدیدنظر درباره توقف اکران فیلم آدت نمیکنیم ،شــد .در بخشی از این
نامه آمده اســت« :با حکم شــما آنچه در عمل نصیب مملکت و فرهنگ و
سینمای ایران میشود این اســت که سارقان و قاچاقچیان همچنان آزادند
کــه با گردش مالی صدها میلیاردی مخاطبان ،دهها میلیون ایرانی را جذب
بازار سیاه کاالهای فرهنگی خود کنند ،ماهوارهها همچنان به غارت کاالهای
فرهنگی تولید شده در داخل و تاراج مخاطبان ایرانی مشغول باشند اما فیلم
و محصول ایرانی اجازه نداشته باشد از تبلیغات فراگیر استفاده کند .متأسفانه
پیداست این عمل با کارشناسی الزم صورت نگرفته است.

خورشید باختری مدیر کارگاههای آموزشی جشنواره تئاتر

افشین خورشید باختری نویســنده ،پژوهشگر و منتقد تئاتر با
حکم سعید اسدی برای دومین سال پیاپی بهعنوان مدیر بخش
کارگاههای آموزشــی سی و پنجمین جشنواره بینالمللی تئاتر
فجر معرفی شد.

ثبت «ریچی» در تاالر مشاهیر

نام «لیونل ریچی» خواننده ،ترانهسرا ،نوازنده و بازیگر سرشناس امریکایی
همراه چند نفر از دیگر هنرمندان عرصه موســیقی ،در تاالر مشاهیر ثبت
شد« .ریچی» حاال مهمترین جایزهای را که یک ترانهسرا در جهان بهدست
آورده ،کســب کرده است« .الویس کاســتلو»« ،تام پتی»« ،نایل راجرز»
و «ماروین گای» از دیگر موســیقیدانانی بودند که در این مراســم که در
نیویورک برپا شد ،مورد قدردانی قرار گرفتند.

تمدید اجرای نمایش «کشتن کفتر چاهی»

«کشــتن کفتر چاهی» بــه کارگردانی رضــا حداد و
نمایــش
ِ
نویسندگی محمد چرمشیر به دلیل استقبال تماشاگران تمدید
شد و هر شب ساعت  ،21:00در سالن تازه تأسیس آفتاب واقع
در چهارراه جهان کودک اجرا میشود.

کنسرت سینا سرلک در سنخوزه امریکا

ســرلک خواننده موسیقی ایرانی به همراه امیر نوژن نوازنده سه تار و ارژنگ
فرامــرزی نوازنده تنبک و دف درتاریخ  ۱۵و  ۱۶جوالی ( ۲۵و  ۲۶تیر ماه)
در سنخوزه ایالت کالیفرنیا درسالن  Starbrightروی صحنه خواهند رفت.

کنسرت لیلی افشار در فرهنگسرای نیاوران

لیلی افشــار بهعنوان نخســتین زن در دنیا که در رشته نوازندگی
گیتار ،مدرک دکترا گرفته اســت ،رسیتال گیتار خود را  15و 16
مردادماه  1395در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران برگزار میکند.

انتصاب مدیر کل دفتر وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی«،سید محمدرضا موالی زاده» بعنوان
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی منصوب شد.

«ســبزوار با آن تاریخ بزرگ خود
یک برگ زریــن دیگری با تربیت
حمید سبزواری به خود اضافه کرد.
این شــاعر تمام حوادث انقالب را
در شعر خود آورد و شاعر والیت و
دفاع مقدس است».
مصطفیرحماندوست
در مراسم بزرگداشت استاد
 28اردیبهشت 1395
او را شــاعر انقالب میدانستند .اص ً
ال
همه شــعرهایش برای انقالب و جنگ
بود .آنگونــه که خود میگفت از همان
نوجوانــی که قریحه شــاعریاش زبانه
گرفت و تراوشات ذهنیاش شکوفا شد،
جنگ جهانی دوم بود و مصادف با حمله
متفقین به ایــران .از همان زمان ،علیه
استبداد سرود و خود میگوید که «من
خیلی جلوتــر از کودتا [ی  28مرداد] با
شاه مخالف بودم ».نام اصلیاش «حسین
ممتحنی» اســت که همه ما به «حمید
سبزواری» میشناســیمش« :نام اصلی
بنده «حســین ممتحنی» است .من به
چند دلیــل نام «حمید» را تخلص خود
قرار دادم .یکی به این علت که به کاربردن
حمید در شعر راحتتر از حسین است.
ثانیاً من تا مدتها نمیخواســتم کسی
بداند که چه کسی این شعرها را سروده
اســت؛ «حمید سبزواری» به نوعی اسم
مستعار من است« .سبزواری» را هم به
این علت برگزیدم چون سبزوار زادگاهم
بود ».مردی کــه از  19بهمن  1356و
پس از مقاله «ایران و اســتعمار سرخ و
سیاه» روزنامه اطالعات ،با شعر ،دست به
کار مبارزه شد« :کنون که گل کفانند در
چمن خاموش /مباش یک نفس ای بلبل
از سخن خاموش ».او شعارها و شعرهای
بسیاری سرود که «خمینی ای امام» را
در آستانه ورود امام(ره) به میهن در 12
بهمن « ،1357ای مجاهد شهید مطهر»
را پس از شهادت مرتضی مطهری در 12
اردیبهشت « ،1358امریکا امریکا ننگ

حماسه ساز شعرهای انقالبی
محمد گلریز
خواننده

زنده یاد استاد حمید ســبزواری از دلسوزترین هنرمندان
عرصه هنر و بخصوص ادبیات و شــعرهای انقالب بودند و

یادداشت

روایت یک زندگی شاعرانه
محمد جواد محبت
شاعر

حمید ســبزواری یا بهتر اســت گفته شود ،حسین ممتحنی
در شــعر ،طبع بســیار روانی داشــت .اغلب مرثیهخوانها در
مناســبتهای مختلف به محضر ایشان میآمدند و ایشان هم
با همان طبع روانی که داشــت برایشــان مینوشت .برخی از

آن مرحوم به عنوان شــاعری صاحبنظر
در سبکهای مختلف شعری و سراینده
ســرودهای دلنشــین دوران انقــاب

اســامی و دفاع مقدس؛ از تالشــگران
خدوم و جریانســاز در عرصه فرهنگ
و ادب ایران اســامی بود که توانست با

هستند .ایشــان بی پروا و با شهامت در خصوص طاغوت و
شــرایط آن دوران شعرســرودند و در این راه مصرانه قدم
گذاشتند .او ازاســاتیدی اســت که درغمها و شادیهای
انقالب شــریک بود و هنگام گوش دادن به اشــعار ایشان
مقطعی از تاریخ انقالب در اذهان یادآوری میشود .از دورانی
که حضرت امام(ره) به ایران بازگشــتند و سرود «خمینی
ای امام» را در بدو ورود ایشان سرودند تا سرود «برخیزید»
که بر ســر مزار شــهدا و تجدید بیعت با شهدا سروده شد

شعرها تصمیم شاعر است که به آن شعرهای ارادی میگویند اما
گاهی شعرها آمدنی و خودجوش و جوشیدنی است .شعرهایی
که با تصمیم قبلی شــاعر و اطالعی که بر اوزان و قوافی دارد
سروده میشود عموماً شعرهای ماندگاری نیستند .در ادبیات ما
شعرهایی ماندگار شدند که خودجوش هستند مانند سعدی که
چه پیش و چه پس از خود یک استثنا است .تعدادی از شعرهای
استاد سبزواری بخصوص در حوزه ترانه جوششی است از جمله
شعر و سرود «خمینی ای امام» که خود ایشان تعریف میکردند
که در چه شــرایط ســختی این ترانه تمرین شد؛ در خانهای

تعهد به ارزشها و ذوق هنرمندانه خود،
رویدادهای مهم انقالب اسالمی را ماندگار
سازد .اینجانب ضایعه درگذشت این شاعر
نامی و متعهد را به جامعه فرهنگ و ادب،
دوستداران شعر و ادبیات و بویژه خانواده
محترم ایشان تسلیت گفته ،برای آن عزیز
از دســترفته علو درجات و برای عموم
بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.
ëëپیام تسلیت چهرههای فرهنگی
درپيدرگذشتحميدسبزواري،شاعر
معاصــر ايران ،ســيد حســن خميني،
محمدرضا عــارف ،علي جنتي،غالمعلي
حدادعــادل ،علي الريجاني ،محســن
رضايي،ســيد عباس صالحــي ،مجید
غالمی جلیسه،حجتاالسالم والمسلمین
محمدرضا حشــمتی،علی مرادخانی و
برخي ديگر از چهرههاي فرهنگي و ادبي
تأسف خود را از فوت ايشان ابراز كردند.

و «بانگ آزادی»«،اهللاکبر  -خمینی رهبر «،»-اســتقالل
آزادی جمهوری اسالمی» و ...که توانست پیام انقالب را در
این اشــعار بگنجاند .خود من جدا از مســائل کاری ارتباط
صمیمانهای با ایشــان داشــتم و از خصوصیات اخالقی و
شجاعت او درسهای بسیاراثرگذاری گرفتم .زنده یاد حمید
سبزواری پدر شــعر انقالب بودند و در خصوص آثار هنری
نقش مؤثری در حماسه انقالب داشتند و از اسوههای انقالب
اسالمی بودند.

آپارتمانی که تمام پنجرهها و روزنها با فرش و پتو پوشــانده
شــده بود مبادا اینکه صدایی به بیرون نفوذ کند .این سرود و
چند سرود دیگر از ایشــان کاری ماندگار شد .آثاری که شاید
کمتر کاری به آن پهلو بزند .تخصص ایشان در ترانه بود و البته
شعرهای معمولی هم داشت .این اواخر سعی وافری داشت تا به
سبک هندی شعر بگوید و خیلی راجع به این موضوع کوشش
کرد .حمید ســبزواری از نظر زندگی هم یک زندگی شاعرانه
داشت .ایشان عمری بســیار طوالنی کرد و هر جا هم دعوت
میشد عزت و احترام بسیار داشت .خدایش بیامرزد.

مراسم گلریزان برای تأمین دیه آزادی شش زندانی محکوم به اعدام برگزار شد

گام هنرمندان برای فرهنگسازی بخشش

روزنه

شکوه مقیمی

چون صاحب خون از قاتل که برادر دینی اوست
بخواهد درگذرد کاری است نیکو ،پس قاتل دیه را
در کمال خشنودی ادا کند(.آیه  178سوره بقره)
با این کالم مراســم آغاز شــد .مراسمی که
شوق آن در پردیس ســینمایی کوروش غوغا به
پا کرده بود .مراسمی برای نجات «چهارشنبه»ها.
در طالع «چهارشــنبه» قصاص است .روزی که
میتواند عــدهای را با زندگی دوباره پیوند دهد یا
پایانی باشــد بر زندگیشان .گلریزان برای آزادی
شش زندانی،که مورد عفو اولیای دم قرار گرفتهاند.
این مراسم با همت انجمن حمایت از زندانیان مرکز،
سینمای هنر و تجربه و عوامل فیلم «چهارشنبه»
روز جمعــه  21خــرداد با حضــور هنرمندان و
شــهیندخت موالوردی ،معاون رئیس جمهوری
در امور زنان و خانواده و پروفســور سیدحســن
امین،حقوقــدان در پردیس ســینمایی کوروش
برگزار شد .مهتاب کرامتی ،شهاب حسینی،شبنم
مقدمی ،اکرم محمدی،نظامالدین کیایی،اسداهلل
یکتا ،امیرمهدی ژوله و اندیشه فوالدوند از جمله
هنرمندانی بودند که در این مراسم با دغدغههای
همنوعدوستی شرکت جستند و حمایت خود را
از اینگونه فرهنگســازیها اعالم کردند .شهاب
حســینی که در فیلم «چهارشنبه» نقش یکی از
اولیای دم را داشت ،به روی سن آمد و ضمن ابراز
خوشحالی از حضور در این جمع گفت:خدایی که
حقیقت را میداند از حقیقت دل شــما نیز آگاه
اســت و امیدوارم این شــش نفر هرچه زودتر به
آغوش زندگی جدیدی برگردند .مهتاب کرامتی
که چهرهای جهانی در انساندوســتی دارد و در
برنامههای مختلف خیریه یونیســف و فراخوان
علیه ایدز شــرکت داشته است هم در این مراسم
گفت :مطمئناًهمه ما به یک کالم مشترک اعتقاد
داریم،بخشش .معتقدم در جامعه ما بخشش هنوز
وجود دارد و میتوان به آن و این فرهنگسازیها
امید داشت .کرامتی که سال گذشته نیز در مراسم
اکران خیریه فیلم «اعترافات ذهن خطرناک من»
برای تهیه دیه چهــار زندانی محکوم به قصاص
حضور یافته بود،ادامه داد :این حرکتهای مردمی
بسیار نتیجهبخش است .با این حال فکر میکنم
هنوز جا دارد بیش از اینها بر فرهنگ بخشــش
در جامعــه تأکید کنیم و حضور ما در اینجا کنار
همدیگر به همین دلیل اســت .امیرمهدی ژوله
هم در ابتدا درگذشــت حبیب ،صدای احساس و
نوستالژی را تسلیت گفت و ادامه داد :خوشحالم
در کشوری زندگی میکنم که هنرمندانش مانند
شهاب حســینی و مهتاب کرامتی ،دغدغههای
مهم انســانی دارنــد و در انجــام کارهای خیر
پیشقدم میشوند .ژوله به شرایط سخت زندگی
زندانیها اشــاره کرد و گفت :برای ســاخت «در
حاشیه »2ما به زندان اوین رفتیم ،و نگاههایی را
دیدیم که میدویدند ،لهله تلفن میزدند ،انتظار
مالقات و آزادی میکشــیدند .زندگی در زندان
ســخت و تلخ و پر از تنهاییاست .موالوردی هم
در این گلریزان به نقش مهم شــرایط در ارتکاب
جرم اشــاره کرد .او گفت :ایــن زندانیها قربانی
شــرایط هســتند و هر کدام از ما میتوانست به

روایت رامبد جوان
از درگیری در برنامه «خندوانه»

ایران

تعطیلی دو روز نمایش «بیگانه»

روی
رحیم نوروزی که ســه شنبه شــب به خاطر تب
خط خبر
شدید مجبور شد بعد از اجرای نمایش «بیگانه» با
اورژانس روانه بیمارستان شود طبق تجویز پزشکان
به دو روز اســتراحت نیاز دارد و بر این اساس این
نمایش به کارگردانی مســعود دلخــواه روزهای
یکشنبه  23و دوشنبه  24خرداد ماه در تاالر چارسو به صحنه نخواهد رفت.

حمیدرضا محمدی

بــه نیرنگ تو» را در  13آبان  1358بعد
از تصرف سفارت امریکا و «خجسته باد
این پیــروزی» را در  3خرداد  1361در
شادباش آزادســازی خرمشهر سرود که
از مشهورترین سرایشهای او هستند .او
در کنار مهرداد اوستا ،محمود شاهرخی
و مشفق کاشانی از معاریف شعر انقالب
بودند« .حمید سبزواری» که بامداد شنبه
 22خرداد در  91ســالگی درگذشــت،
 11دی ســال گذشته پس از خونریزی
معده و با وخامت حال ،در بیمارســتان
آسیا بستری اما 16روز بعد مرخص شد
و در خانــه ،دوران نقاهت را میگذراند.
خود میگفت که دیگر در این ســالها،
شــعرهایش چنگــی بــه دل نمیزند:
«شعر شــور جوانی میخواهد و جوانی
سالهاســت که دیگر از سر ما گذشته
است اما هنوز شیفتگی و عالقه خاصی به

شعر و شعرخوانی دارم» با این حال درباره
شاعران جوان میگفت« :به گمانم آینده
شــعری که این بچهها میسازند آینده
خوبی خواهد بود اما جوانان نباید میراث
گذشتگان خود را فراموش کنند ».مراسم
تشییع پیکر «حمید سبزواری» دوشنبه
 24خرداد ساعت  10صبح از مقابل حوزه
هنری آغاز و تا تاالر وحدت ادامه خواهد
یافت .مراســم تدفین نیز سهشنبه 25
خرداد در سبزوار برگزار خواهد شد.
ëëپیام تســلیت رئیسجمهوری
رئیس جمهوری در پیامی درگذشــت
« حمید ســبزواری» را تســلیت گفت.
متن پیام حجتاالســام والمســلمین
دکتر حســن روحانی به این شرح است:
درگذشت شاعر توانمند ،انقالبی و چهره
ماندگار فرهنگ کشــور؛ اســتاد حمید
سبزواری موجب تأثر و تألم فراوان شد.

ایران

مســئوالن «حراج ملی» چهار اثر هنــری را در جریان برگزاری پنجمین
دوره «حراج تهران» خریدند .زهرا محمودوند  -مدیر حراج ملی  -با اعالم
این مطلب ،گفت« :حراج ملی» با هدف حمایت از هنر ایرانی ،چند سالی
اســت که اقدام به برگزاری حراج میکند و در همین راستا ،از هر حرکت
هنری فارغ از هر انتقادی حمایت میکند .وی افزود« :حراج ملی» براساس
شــمارههای آثار در کاتالوگ «حراج تهران» آثار پرویز تناولی (شماره اثر
 ،)۲۹هانیبال الخاص (شــماره اثر  ،)۷۷حسین طاهرزاده ملقب به «بهزاد
تبریزی» (شماره اثر  )۴۱و منوچهر نیازی (شماره اثر  )۶۰را خریده است.
مدیــر «حراج ملی» اضافه کرد :خانه «حراج ملی» در نظر دارد تا عالوه بر
آثار هنری ،برای نخستینبار حراج تخصصی فرش در ایران را برگزار کند.
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«حمید سبزواری» در  91سالگی درگذشت
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همراه شو عزیز

نیم نگاه

مدتیاست که گروه هنر و تجربه با همکاری انجمن حمایت از زندانیان مراسمهای خیریه با اکران فیلمهای این گروه برگزار
میکند .به بهانه مراســم گلریزان برای نجات شــش زندانی محکوم به قصاص و فراهم کردن مبلغ دیه،به پردیس سینمایی
توگوهای کوتاهی در زمینه تأثیر
کوروش رفتیم و در خالل برگزاری مراسم اکران فیلم «چهارشنبه» با برخی از مدعوین ،گف 
فرهنگ بر مسائل اجتماعی و کارکرد هنر در جامعه به گفتوگو نشستیم...
ëëقدردان کسانی باشیم که از قصاص گذشت کردند
شهیندخت موالوردی در این زمینه به خبرنگار «ایران» گفت :قطعاً تشویق به برگزاری اینگونه مراسم
و ایجاد حساســیت و جلب توجه به این موضوعات میتواند موجب فرهنگسازی در زمینههایی چون
بخشش شود .باید تا جایی که بتوانیم در این مراسمها شرکت و دیگران را نیز ترغیب و از ظرفیتهای
موجود اســتفاده کنیم .او در پاســخ به جهتگیری دولت در این مســائل گفت :مطمئناً دولت حامی
ی است که با هدف خیر جمعی برگزار میشوند و از آنها استقبال میکند چون اگر غیر از این
برنامههای 
عمل کند نمیتواند در پیشبرد اهداف خود موفق باشد .وی افزود :من نیز تا جایی که بتوانم سعی میکنم
با توجه به موقعیتی که دارم از این فرصتها استفاده کنم و مؤثر واقع شوم .ما باید قدردان کسانی باشیم که از قصاص گذشت
کردند و به دیه رضایت دادند ،باید جای هر کدام از آنها باشیم که بدانیم چه لحظههای سختی را گذراندهاند .بعد از آن باید
سپاسگزار کسانی باشیم که برای آزادی این زندانیها قدم برمیدارند.
ëëحضور ما در این مراسم وظیفه شهروندی است
شبنم مقدمی هم درباره برگزاری این برنامهها به خبرنگار «ایران» گفت :حضور ما در این مراسمها کار
خارقالعادهای نیســت بلکه یک وظیفه شهروندی و انسانی است .اگر بتوانیم قدمی در راه بهتر زیستن
همنوع خود برداریم چرا دریغ کنیم .من از مردم خواهش دارم که در چنین اقدامهایی شرکت کنند و
همراه شوند.
ëëهمدلی ما نجات یک نسل و تاریخ است
امیرمهدی ژوله هم در مورد اهمیت مقوله بخشش به خبرنگار «ایران» گفت :اتفاق مهمی که در این میان
افتاده این است که عدهای از حق خودشان برای اعمال قصاص گذشتهاند و این امر ارزش بسیاری دارد .این
مسأله در حال فراگیر شدن است و اینکه مردم خودشان برای یاری به هم و حل مشکالت یکدیگر آستین
باال میزنند و منتظر اقدام های دولتی نیستند اتفاق خوشایندی است .اینکه با یک تیتر فرهنگی به بهانه
تماشای یک فیلم چنین رخدادی روی میدهد امیدوارکننده است .این نویسنده تأکید کرد :حضور ما در
اینجا لطفی نیست که در حق این زندانیها انجام میدهیم،حتی لطف خدا به آنها هم نیست بلکه لطفی
است که خداوند به ما کرده است چراکه همدلی ما نجات یک نفر نیست،نجات یک طایفه ،یک نسل و یک تاریخ است.

جای آنها در زندان و منتظر کمک دیگران باشد
اما وضعیت زندگیشان طوری رقم خورده که کار
آنها به پشت میلههای زندان رسیده است .پس از
ســخنان موالوردی ،مجری برنامه از عوامل فیلم
چهارشــنبه دعوت کرد که به روی سن بیایند.
سروش محمدزاده ،کارگردان فیلم گفت :از وقتی

اولین کلمات فیلمنامه به روی کاغذ میآمد،این
روز و این شــب منتهای آرزوی من بود و امشب
با آزاد کردن چند زندانی این آرزو برآورده شــد.
هســتی مهدویفر،بازیگر چهارشنبه هم در این
مراســم گفت :من تاکنون ســه فیلم با موضوع
قصاص بازی کردهام که در همه آنها نقش کسی

که دنبال گرفتن رضایت است را بازی کردهام و تا
حدودی حال این خانوادهها را درک میکنم که
چقدر این مسأله دشوار است.
در پایان مراســم فیلم چهارشــنبه که عواید
فروش بلیتش به تهیه مبلغ دیه اختصاص داشت
اکران شد.

رامبد جــوان درباره اســتفاده یکی از
تماشــاچیان برنام ه خندوانه در پشت
صحن ه از اســپری گاز اشک آور گفته
اســت :زمان افطــار ،طبــق روال این
ایــام اعــام کردیم کــه میهمانان ما
روزههایشــان را باز کنند .یک مخزن
بــزرگ آب جوش هم برای این منظور
تهیه کردهایم و گذاشــتهایم .دیروز از
قضا آب جوش تمام شده بود و بچهها
دوبــاره آب گرم داخل مخزن ریختند،
اما برای اینکه کمی قل بخورد و جوش
بیاید ،سه دقیقه وقت الزم بود .به گفته
جوان در این حیــن یکی از میهمانان
میآیــد و میگوید آب جوش را به من
بدهید؛ چون همسرم باردار است و یکی
دیگر از میهمانان هم مخالفت میکند
و میگوید نمیشــود .در نهایت این دو
نفر با هم بحثشــان میشود و وسط
درگیری آب جوش میریزد روی یکی
از آنها ،آن آقا هم از کیف دور کمرش
اســپری اشــک آور در میآورد و روی
صورت آن یکی خالی میکند .به گفت ه
مجری خندوانه ،این اتفاق چون جلوی
در اســتودیو میافتد ،باعث میشود تا
کل استودیو آلوده به گاز اشک آور شود.
بعد از این ماجرا هم مأموران اورژانس،
آتشنشانی و پلیس پشت صحن ه برنامه
میآیند و کســی را که گاز اشــک آور
استفاده کرده ،با خودشان میبرند .این
مجری در گفتوگو با خبرآنالین افزوده
است :ســه نفر از بچههای ما هم روانه
بیمارستان شدند و دو ساعت هم ضبط
برنامه به تعویق افتاد.

«گامهای یک دست»
برنده جایزه دوم
جشنواره معلوالن هند

فیلم مســتند «گامهای یک دســت»
از تولیدات مرکز گســترش سینمای
مستند و تجربی به کارگردانی کیومرث
صمدیطــاری ،برنــده جایــزه دوم
جشنواره معلوالن هند شد .در نخستین
دوره جشــنواره بینالمللــی فیلمهای
معلوالن که در کشور هند برگزار شد،
فیلم مســتند «گامهای یک دســت»
ساخته کیومرث صمدیطاری موفق به
دریافت لوح قدردانی و جایزه دوم شد.

