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فع ً
ال نیازی به شما نداریم!
علیرضــا افتخــاری ،خواننده نام آشــنای
موســیقی ســنتی ایران ،هنرمندی اســت
کــه در گرماگــرم دوران کاریاش بیــش
ازشــصت آلبــوم موســیقی منتشــرکرده.
هرچنــد مدتــی اســت کــه ورق برگشــته
و بواســطه حواشــی ریــز و درشــتی کــه در
سالهای گذشــته برایش به وجود آمده،
بــه تصمیــم خــود یــا از ســر اجبــار مدت
زمانــی اســت کــه حضــورش در عرصــه

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

مردم خوزستان مثل نخل استوار
پای ایران و انقالب ایستادهاند

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا صــدور پیامی با تســلیت
شهادت شــماری از هموطنان کشورمان در حادثه تروریستی
فرهنگ اســتان خوزســتان ،تأکید کرد :مردم درد آشــنای این اســتان
همچون نخلهای استوار آن سامان پای ایران عزیز و آرمانهای بلند انقالب
اسالمی ایستادهاند.
در پیام ســیدعباس صالحی آمده اســت« :حادثه خشونت بار تروریستهای
سنگدل که به شــهادت مظلومانه عدهای از هموطنان عزیزمان در خوزستان
ســرافراز منجر شــد ،موجب تأســف و تأثر عمیــق گردید.ملت بــزرگ ایران و
مردم درد آشــنای خوزســتان از عرب و لر و بختیاری تا دزفولی و شوشــتری و
بهبهانی ،منســجم و یکپارچه همچون نخلهای استوار آن سامان ،پای ایران
عزیز و آرمانهای بلند انقالب اسالمی ایستادهاند.با سپاس از عکاسان خبری
کــه روایتگر خشــونت تروریســتی در اهواز شــدند و با تصویر آنــان ،مظلومیت
قربانیــان تروریســم در ایــران پــژواک جهانی یافــت ،جان باختــن مظلومانه
هموطنان عزیز را به ملت بزرگ ایران تسلیت گفته و از خداوند متعال برای
این شــهدای ترور ،علو درجات و همنشینی با ساالر شهیدان و آزادگان و برای
بازماندگان معزز صبر و اجر جمیل مسألت دارم».

اعالم زمان تشییع پیکر پرویز تأییدی

پیکــر مرحــوم پرویز تأییــدی دوشــنبه دوم مهرمــاه از خانه
روی خـط ســینما شــماره  2بــه ســمت قطعــه هنرمنــدان بهشــت
خـــــــبر زهــرا(س) تشــییع خواهد شــد .تأییدی  31شــهریورماه ،در
 81سالگی براثر ایست قلبی در منزل خواهرش درگذشت.

نوشآفرین انصاری در اتاق زیر شیروانی

به مناســبت ســالگرد موزه عروســکهای ملل ،زاد روز نــوش آفرین انصاری
و روز جهانــی صلــح؛ اتــاق زیــر شــیروانی مــوزه عروســک و فرهنگ ایــران به
ی اســت در
نوشآفرین انصاری اختصاص داده شــد .اتاق زیر شــیروانی ،اتاق 
باالترین طبقه که در زیر سقف شیبدار قرار دارد.

انتصاب دبیر هفدهمین جشنواره کتاب و رسانه

براســاس حکم صادرشــده از ســوی نیکنام حســینیپور ،مدیرعامل مؤسســه
خانــه کتاب ،علیرضا بهرامــی بهعنوان دبیر هفدهمین دوره جشــنواره کتاب
و رسانه منصوب شد.

انتشار مجموعه ۲۷جلدی کتابهای «قندون»

مرکز مطالعات و آموزش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ،مجموعه
۲۷جلدی کتابهای «قندون» را برای گروه ســنی  ۵ ،۴و  ۶ســال منتشــر کرد.
این کتابها برای استفاده کودکان در خانههای کودک شهر شکوفهها تألیف و
منتشر شده است که شخصیت اصلی این کتابها «قندک» مطالب آموزشی
و اخالقی را به کودکان منتقل میکند.

گردهمایی فعاالن جوان صنعت چاپ
و نشر  ۴۲کشور در نمایشگاه فرانکفورت

همزمــان با برگزاری هفتادمین دوره نمایشــگاه کتاب فرانکفورت ،بیســتمین
گردهمایــی فعــاالن جوان صنعت چاپ و نشــر جهان در حاشــیه برپایی این
نمایشــگاه برگزار میشــود .این برنامه میزبــان ایجادکننده یکــی از بزرگترین
شــبکههای ارتباطی میان ناشــران جوان در کشــورهای مختلف است و تالش
میکنــد تــا نوعی تبادل اطالعــات و همافزایی فنی و فرهنگــی را در میان این
مؤسسات در سراسر جهان شکل بدهد.

برگزاری نشست پژوهشی ِ
«نقد نقد در موسیقی ایران»

نشســت پژوهشــی «نق ِد نقد در موســیقی ایران» به همت کانون پژوهشگران
خانــه موســیقی ســاعت  ۱۵روز پنجشــنبه  ۵مهر در تــاالر جلیل شــهناز خانه
هنرمندان برگزار میشــود .در این نشســت قرار اســت جمعی از پژوهشگران
و منتقدان به بررســی مبحث نقد در موســیقی بپردازند و دیدگاههای خود را
در این حوزه بیان کنند .ضمن اینکه علیرضا میرعلینقی پژوهشــگر موسیقی،
مهــران مهرنیــا نوازنــده و آهنگســاز موســیقی ایرانــی ،آرویــن صداقت کیش
منتقد و پژوهشــگر موســیقی ،کامیار صلواتی پژوهشگر و سجاد پورقناد درباره
مبحث «نق ِد نقد در موسیقی ایران» به ارائه نکاتی خواهند پرداخت.

«نگاه» ایرانی واجد شرایط اسکاراست

فیلــم کوتــاه «نــگاه» بــه کارگردانــی فرنــوش صمــدی،
آن سوی نویســندگی علی عســگری و فرنوش صمدی و تهیه کنندگی
مــــــــرز پوریــا حیــدری تنها فیلــم کوتاه داســتانی ایرانی اســت که با
برنده شدن جایزه جشنواره «»AFI؛ شرایط الزم برای رقابت در شاخه بهترین
فیلم کوتاه نود و یکمین دوره جوایز ســینمایی اســکار را کســب کرده است .این
فیلــم کوتاه پیش از این نیز بهعنوان تنها نماینده ســینمای ایران در هفتادمین
جشــنواره فیلــم لوکارنــو حضــور داشــت و تاکنــون در بیــش از  ٨٠جشــنواره
بینالمللی به روی پرده رفته اســت .گفتنی اســت مراســم اعطای جوایز نود و
یکمین دوره اسکار روز  ۲۴فوریه ( ۵اسفند) در لسآنجلس برگزار میشود.

مهلت شرکت در پنجمین دوره جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی تا نیمه مهرماه تمدید شد

لزوم مشارکت مردمی در ترویج فرهنگ کتابخوانی
مهرداد رهسپار کوشکی

خبرنگار

کتابخوانیدرایرانداستانیپرآبوچشم
اســت؛ در چهــار دهــه گذشــته ایدههــای
مختلفی از ســوی وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی ،نهــاد کتابخانههــای عمومــی،
شــهرداریها و ...بــرای رشــد و ترویــج
کتابخوانی در کشــور پی گرفته شده است؛
اما آنچنان که باید و شاید این طرحها ثمر
چندانی نداشته و رفتار کتابخوانی در میان
ایرانیهــا نهادینه نشــده اســت .داســتان
به همیــن منوال بــود تا اینکــه در دولت
تدبیر و امید به پیشــنهاد دفتر مطالعات
و برنامهریــزی فرهنگــی و کتابخوانــی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجموعه
برنامههــای ترویــج کتابخوانــی تحــت
عنــوان «رویدادهای ترویج کتابخوانی» از
 5سال پیش بنیان گذاشته شد .جشنواره
روســتاها و عشایر دوستدار کتاب ،انتخاب
و معرفــی پایتخــت کتــاب ایــران ،جــام
باشــگاههای کتابخوانــی و در نهایــت
جشــنواره تقدیــر از مروجــان کتابخوانــی
برنامههای چهارگانهای است که در این5
سال فعالیت سعی شده است تا با جلب
مشــارکت نهادهای مردمی و غیردولتی،
کتابخوانــی در میــان گروههــای مختلــف
سنیایرانیهانهادینهشود.
ëëمشــارکت بیســت اســتان کشــور در
جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی
فراخوان پنجمین دوره جشــنواره تقدیر از
مروجانکتابخوانیاولشهریورماهمنتشر
شــد و به تازگــی به دلیــل اســتقبال از این
رویداد ،مهلت شرکت در جشنواره تا نیمه
مهرماهتمدیدشد.عالقهمندانمیتوانند
گزارشها و مســتندات فعالیتهای خود
را در زمینــه ترویــج کتابخوانــی بــه همراه
فــرم پیوســت تکمیــل و تــا پایــان وقــت
اداری چهاردهــم مهرمــاه بــه دبیرخانــه
«پنجمیــن جشــنواره تقدیــر از مروجــان
کتابخوانی» ارســال کنند .بــه گفته فرمهر
منجــزی ،دبیــر پنجمیــن دوره جشــنواره
تقدیر از مروجان کتابخوانی ،تا روز ســیام
شــهریورماه بیش از یکصد و بیست فرد

و گروه ترویج کتابخوانی از بیست استان و
پنجاه و شش شهرســتان در رویداد ترویج
کتابخوانــی شــرکت کردهاند .اســتانهای
شــرکتکننده در ایــن رقابــت عبارتنــد
از :اصفهــان ،البــرز ،آذربایجــان شــرقی،
آذربایجان غربی ،بوشهر ،تهران ،خراسان
جنوبی ،خراســان رضوی ،فارس ،قزوین،
کردســتان ،کرمانشــاه ،کرمــان ،گلســتان،
گیــان ،مازنــدران ،خوزســتان ،همــدان،
کهگیلویــه و بویراحمــد و یــزد .همچنین
شهرستانهای شرکتکننده در پنجمین
جشنواره«تقدیرازمروجانکتابخوانی»به
اینشرحهستند؛خمینیشهر،نوشآباد،
کرج،هشتگرد،تبریز،ماکو،گناوه،آبپخش،
تهران ،صفادشــت ،قرچک ،نسیم شهر،
پردیس ،بیرجند ،سربیشه ،طبس ،قائن،
تربــت حیدریــه ،جغتــای ،خلیــل آبــاد،
خــواب ،زاوه ،فریمــان ،کالت نادر ،گلبهار،
گناباد ،مشــهد ،نیشــابور ،ســبزوار ،شیراز،
استهبان ،اَِوز ،قزوین ،کردستان ،دیواندره،
سنندج،بانه،کرمانشاه،گچساران،یاسوج،
قلعهگنج،گنبدکاووس،گرگان،الهیجان،
رشت،آمل،نوشهر،محمودآباد،ماهشهر،
دزفول ،مالیر ،همدان ،تویسرکان ،نهاوند،
ابرکــوه و یــزد .فرمهر منجزی گفــت« :در
پنجمیــن جشــنواره تقدیــر از مروجــان
کتابخوانی افراد و گروههای شــرکتکننده
بســیار متنوع و گســترده بودنــد و در میان
شرکتکنندگان ،دانشجو ،معلم ،راننده،
کتابــدار ،دانشآمــوز ،مربی مهــد کودک،
روحانــی مســجد از کانونهــای مســاجد،
کتابــدار و مربــی کانــون پــرورش فکــری،
نویســنده و مترجم .و بخــش الکترونیک
و ...بود».
فعالیتهــای ترویــج کتابخوانــی افــراد
و گروههــا بــرای معرفی شــدن بــه عنوان
برگزیــده بایــد واجــد شــرایط متعــددی
باشــند؛ از آن جملــه ضــرورت دارد
فعالیتهای آنها تأثیر پایدار در گسترش
کتابخوانــی میــان مــردم داشــته باشــد.
همچنین خالقیت و نوآوری در برنامهها
و شــیوههای اجرایــی ،اســتفاده مناســب
از مشــارکت مــردم و چهرههــا ،اســتفاده
خالقانه و بهینه از امکانات و ظرفیتهای

کتاب نت

بزرگداشت و رونمایی از کتاب محمدعلی مرادی

آییــن بزرگداشــت و رونمایی از کتاب جدید زندهیاد محمدعلــی مرادی به نام
«بنیادهای فلسفی علم فرهنگ» روز دوشنبه دوم مهرماه از ساعت  ۱۷تا  ۱۹در
محل شرکت انتشارات علمی و فرهنگی واقع در چهاراه شهید حقانی ،خیابان
نلســون ماندال (آفریقا) ،کوچه کمان ،پالک  ۲۵برگزار میشود .نویسنده در این
کتاب بر اســاس سه مفهوم پیشرفت ،قانون و تجربه به منزله سه حلقه اتصال
در سیر تاریخی شکلگیری علم فرهنگ کوشیده است وابستگی چنین دانشی را
از سویی با علم تجربی و از دیگر سو با دین ،اسطوره و شعر نمایان کند.

هنــر کمرنگ شــده اســت .افتخــاری ،در
توگوی خود با مهر میگوید:
تازهترین گف 
فعــاً تــاش میکنــم بــدون حاشــیه و
جنجــال خانهنشــین بــوده ومشــغول
کارهــای شــخصی خــودم باشــم .بــه هر
حال من نه اهــل تبلیغ و نه اهل جنجال
آفرینی هســتم و همواره به حقیقت فکر
میکنم .گو اینکه حقیقت به من از طرف
برخیها میگوید که آقای افتخاری فعالً

نیازی به شما نداریم!
فکر میکنم برخی از مردم عزیز کشورم
همچنان عالقهمند این هســتند که آواز
بخوانــم و کار تولیــد کنــم ولــی اینکــه از
چه راهی وارد شــوم را نــه آنها میدانند
و نــه خودم .گویا فعالً راهی وجود ندارد
و برخیهــا نه حرمتی قائل هســتند ،نه
بــزرگ و کوچــک میداننــد .آنهــا اصالً
آگاه نیســتند کــه من و هم نســانم چه

تالشهایــی بــرای اعتــای موســیقی
انجــام دادهایــم .البتــه حــدود دو ســال
قبــل بود که یکی دو شــب برای ارکســتر
ملــی برنامــهای اجــرا کــردم امــا بعد از
آن بهطــور کلــی فراموش شــدم و هیچ
عزیزی سراغی از ما نگرفت.
من از این شــرایط هیچ گالیــهای ندارم
و تــا به امروز نیازم را به صفر رســاندهام
چــرا که بر ایــن باورم این شــرایط وجود

دارد کــه باید بــا آن کنار آمد .شــاید این
روزهــا گرفتــاری مــردم آن قــدر زیــاد
باشــد که نه به موســیقی فکر کنند نه به
علیرضا افتخاری .آنها فعــاً باید کاری
کننــد کــه در ایــن شــرایط خجالــتزده
همسر و فرزندانشــان نباشند وای کاش
من در شرایطی قرار داشتم که به سهم
خودم کاری میکردم تا زحمت آنها کم
شود.

رقابت ناشناختهها
یادداشت

عزتاهلل الوندی

نویسنده

ت یارم بود تا به چند روســتا ســفر کنم و به
ســال گذشــته که بخ 
عنوان کســی که با بچهها ســروکار دارد ،با آنها دیدار کنم ،سرشار
از شــوق و شــگفتی شدم .شــاید به این دلیل که کوتاه فکر بودم و
فکر میکــردم ،جز کشــاورزی و دامداری ،اتفاقی در روســتاها رخ
نمیدهد .روســتاها و شهرهای کوچک به عنوان جوامع کوچک،
بهترین فرصتها را برای ایجاد ارتباط مؤثر فراهم میکنند و این
ارتباط وقتی به تأثیرهای دلخواه میرسند که مشارکت اجتماعی
افراد برای انجام فعالیتهای مفید بیشتر باشد .به دلیل همین
ارتباط مؤثر شــوقانگیزی ســادهیابتر خواهد بود .وقتی در شهر
رامهرمزبچههابرایرفتنبهکتابفروشیراهپیماییراهانداختند،
یا بچههای روســتای گزیــر در بندرلنگــه در برابر اهالی روســتا به
رژ ه کتــاب پرداختند یــا آقا و خانم جوانی در روســتای ســردوش
مریــوان جشــن ازدواجشــان را در کتابخانه کوچک روســتا برگزار
کردند ،خیلی از اهالی فرهنگ شگفتزده شدند و به یاد آوردند
عمومــی و مردمــی ،قابلیــت معرفی به
ســایر مناطــق به عنــوان الگو ،اثربخشــی
فعالیتهــای کتابخوانــی در رفتارهــای
اجتماعی یا فعالیتهای عمومی مردم،

که هم ه اتفاقهای خوب در شهرهای بزرگ رخ نمیدهد .حتی
به این نتیجه رســیدند که در شــهرهای کوچک و روســتاها زمینه
برای خالقیت ،بیشتر است .ثبت فعالیتهای ترویج کتابخوانی
و بازتــاب دادن ایــن فعالیتها میتواند هم به الگوســازی برای
فعالیتهــای فرهنگی کمک کند ،هم فرهنگســازی کند و هم
روح رقابت سالم را در کالبد روستاها و شهرها بدمد .سال گذشته
وقتی به روستای فیشَور شهر اوز رفتم ،سطح مشارکت اجتماعی
را الگویی برای کشــور یافتم و به ذهنم رســید همیشــه نباید نگاه
بخشــنامهای و از باال به پائین داشت گاهی فکرها از پائین شروع
میشــود و میتواند به باال گسترش پیدا کند .در این روستا مردم
بیآنکــه کمکــی از دولت بگیرند ،بوســتانی بــزرگ را در روســتا
ساخته و کتابخانهای مناسب در آن بنا نهادهاند .به نظر میرسد
بازتــاب دادن این فعالیتهای فرهنگی فکرهای تــازه را از خطر
گمنامی و ناامیدی نجات میدهد .در این مورد سوژههای بسیار
تازهای برای ساخت فیلم و زمینههای زیادی برای پژوهش وجود
دارد و به سادگی نباید از کنار آنها گذشت و بر این اساس تشویق
آنان در جشنوارههای ترویج میتواند این زمینهها را فراهم کند.

فعالیت به شــکل داوطلبی و فعالیت در
قالــب گروهــی از دیگــر مؤلفههــای مهم
در انتخــاب افــراد و گروههــای برتر مروج
کتابخوانیاست.

ëëواگــذاری فعالیــت کتابخوانــی بــه
تشکلهای فرهنگی و صنفی کتاب
بخش عمــدهای از فعالیتهــای ترویج
کتابخوانــی در ادوار گذشــته متکــی بــر

حمایتهای دولتی بــوده و آن تجربهها
چنــدان که باید و شــاید موفــق نبودهاند.
بر همیــن اســاس عمده سیاســتگذاری
دور جدیــد فعالیتهــای کتابخوانــی در
مجموعه رویدادهــای ترویج کتابخوانی
مبتنیبرجلبمشارکتمردم،گروههای
مردمنهاد،تشکلهایغیردولتیوجلب
مشارکتنهادهاوانجمنهایفرهنگیو
صنفی کتاب در ایران گذاشته شده است.
موضوعی که ابراهیم حیــدری مدیرکل
دفتر مطالعــات و برنامهریزی فرهنگی
و کتابخوانــی بــر آن تأکیــد میکنــد .او در
اینبــاره بــه گزارشــگر «ایــران» گفــت«:
بر اســاس سیاســتهای دولــت تدبیر و
امیــد واگذاری فعالیتهــای فرهنگ به
تشکلها و نهادهای فرهنگی و صنفی ،از
همان آغاز برای ما مهم بود که برگزاری
جشــنواره روســتاها و عشــایر دوســتدار
کتاب ،انتخــاب و معرفی پایتخت کتاب
ایــران ،جــام باشــگاههای کتابخوانــی و
جشــنواره تقدیــر از مروجــان کتابخوانی
به تشــکلهای مربوطــه واگذار شــود .بر
همین اساس شبک ه شــهرهای دوستدار
کتاب و شــبکه روستاها و عشایر دوستدار
کتاب شــکل گرفته و اعضای این شــبکه
و شــورای هماهنگــی آنهــا نیز متشــکل
نهادهــای مردمــی و برگزیــدگان ادوار
پیشــین ایــن جشــنوارهها هســتند ».این
مقام مســئول دربــاره جشــنواره تقدیر از
مروجان کتابخوانی و برگزاری آن از سوی
تشــکل غیردولتی بــه گزارشــگر «ایران»
گفــت «:برگزاری این جشــنواره به عهده
تشکلشبکهمروجانکتابخوانیگذاشته
شدهاستکهنهادهایغیردولتیومردم
نهاد اســت و اعضای شــورای هماهنگی
آن ترکیبــی از اعضــای برگزیــده در ادوار
پیشــین ایــن رویــداد ترویــج کتابخوانی
شابراهیمحیدری
است».براساسگزار 
«از آغــاز فعالیــت جشــنواره تقدیــر از
مروجان کتابخوانی تا کنون قریب هزار و
پانصد فرد و گروه در این رقابت شــرکت
کردند ،انتظار میرود با توجه به استمرار
فعالیت جشنواره در این دوره با استقبال
گسترد هتریروب هروشویم».

ترکیب جدید سینما در فصل تازه اکران

از مغزهای زنگ زده تا جاده قدیم

«ایران» :تابستان به پایان رسید و پس از آثار
«بفــروش» تابســتانی ،حاال نوبــت اکران به
فصلی رسیده اســت که غالباً از آن با عنوان
«فصل مرده اکران» یاد میشود .بازگشایی
مــدارس و تکاپــو برای آغــاز دوره تحصیلی
جدید ،ایام سوگواری ماه محرم و تعطیالت
چند روزه سینماها عواملی است که در چند
ســال اخیر میزان فــروش ســینما در فصل
پاییــز را تحت تأثیــر قــرار داده و باعث افت
نســبی در فروش فیلمها شده است اگر چه
درنمون هاستثناییفروشسینمایعنیسال
 ،95سینمای ایران با ادامه اکران فیلمهایی
چون «النتوری» و «فروشنده» گرمای گیشه
تابستانی را حفظ و نسبت به پاییز سال ،94
رشدی بالغ بر دو تا دو و نیم برابری را تجربه
کرد .ســینماها در پاییز سال  96اما با کاهش
آمار مخاطبــان روبهرو بود و حتی طرح نیم
بها کردن فیلمها برای سه هفته (از روز ملی
سینماتاپایانهفتهدفاعمقدس)دردستور
کار شورای صنفی نمایش قرار گرفت و پس
از آن با رضایت صاحبان پنج ســینما طرح
دو روز اکــران نیم بها اجرا شــد تــا چراغ این
سینماهادرایامپاییزروشنبماند.
ëëترکیبتازهاکران
امســال اکران پاییزی ســینماها در شرایطی
آغــاز میشــود کــه از ابتــدای ســال فیلمها
بخصــوص آثــار طنــز فــروش قابــل قبولی
داشتن د و با وجود فضای متفاوت اجتماعی
و سیاســی در شــش ماهــه اول ســال همان
تعداد مخاطب سال  95را راهی سالنهای
ســینما کردند اما فارغ از مسائل برون متنی
ســینما ،آنچــه بهعنــوان مؤلفــه اصلــی در
جریــان فــروش فیلمهــا از آن یاد میشــود

کیفیــت فیلمهــا و چیدمــان مناســب آنها
در ســبد اکران اســت .با آغاز ســومین فصل
ســال چیدمــان فیلمهــا از روز چهارشــنبه
(4مهرماه) تازه میشــود و باید منتظر ماند
ودیدترکیبفیلمهایاجتماعی،یکفیلم
کمدی و یک فیلم کودک میتواند مردم را
به ســالنهای سینما بکشاند و گیشه سینما
فارغ از مســائل اجتماعی و سیاسی جامعه
روزهــای پررونقی را تجربــه کند« .مغزهای
کوچــک زنــگ زده» فیلــم برگزیــده از نگاه
مخاطبان ســی و ششــمین جشــنواره فیلم
فجر و کاندیدای جایزه در 10رشــته این دوره
ازجشنواره،یکیازهمینامیدواریهاهست
که اکران آن از روز چهارشنبه چهارم مهرماه
آغازمیشود.پنجمینساختههومنسیدی
بعداز«خشموهیاهو»بابازیتحسینشده
نویــد محمــدزاده و فرهاد اصالنی داســتان
خانــوادهای را در محلــهای در جنــوب شــهر
روایت میکنــد که کارگاه تولید مــواد مخدر
صنعتی دارنــد .فیلم دیگری که بــرای این
ایــام در ســبد اکران قرار گرفته اســت «جاده
قدیم» بــه کارگردانی و تهیه کنندگی منیژه
حکمت است .چهارمین ساخته سینمایی
حکمت پــس از  10ســال دوری از کارگردانی
همچون آثار قبلی او («زندان زنان» و «ســه
زن») فضایــی زنانــه دارد و عوامــل فیلم با
کمپین و شــعار «مبــارزه با خشــونت علیه
زنــان» مخاطبــان را بــه تماشــای این فیلم
دعــوت کردهانــد .مهتــاب کرامتــی ،آتیــا
پســیانی ،ترالن پروانــه ،محمدرضا غفاری،
شــیرین یزدان بخش ،لیلی رشیدی و پرویز
پورحسینی از جمله بازیگرانی هستند که در
ایناثرسینمایینقشآفرینیمیکنند.

«ماهورا» به کارگردانی حمیــد زرگرنژاد نیز
با ســرگروهی ســینما «اســتقالل» از چهارم
مهرماهرویپردهسینمامیرود«.ماهورا»به
ماجرای دزدی زیباترین دختر یک روستای
مرزیبهنامماهوردرروزهاینخستجنگ
میپردازد .زرگرنژاد چندسالقبل ازساخت
اینفیلممستندیدربارهاینحادثهساخته
توگو با بازماندگان
بــود که در آن ضمن گف 
آن حادثــه و ثبت تصاویری مســتند فجایع
این اتفاق را بخوبی تصویر کرده بود .ســاعد
ســهیلی ،میتــرا حجار ،بهــاره کیان افشــار و

مغزهای کوچک زنگ زده

ماهورا

سوفی و دیوانه

جاده قدیم یک

داریوش ارجمند در این فیلم نقش آفرینی
کردهاند.
نمایــش عمومی آخرین ســاخته مهدی
کرمپــور نیــز در گــروه پردیــس ســینمایی
کــوروش از روز چهارشــنبه آغــاز میشــود.
این فیلم با شــعار «اگر هنــوز رؤیاهاتونو از
دســت ندادید ،ســوفی و دیوانه را ببینید»
یکعاشقانهشهریاستکهفیلمنامهآن
توسط کرمپور و مهدی سجادهچی نوشته
شدهاست«.سوفیودیوانه»برایاولینبار
در سی و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر

به نمایش درآمد و قرار بود آذرماه پارسال
اکران شود که کرمپور با انتشار یادداشتی در
اعتراض به شرایط وقت سینما و به تعبیر
خود جلوهگری ســینمای عوامزده از اکران
آن انصــراف داد .امیــر جعفــری ،بهآفرید
غفاریــان ،رضــا یزدانــی ،الهــه حصــاری،
ســیامک صفری ،ســعید امیرسلیمانی و
محمدرضا شــریفی نیا از جمله بازیگران
این فیلم هستند« .هشتگ» به کارگردانی
رحیــم بهبودیفر نیز دیگر فیلمی اســت
که طبــق مصوبات شــورای عالی اکــران از

چهارم مهرمــاه در گروه زندگــی روی پرده
ســینما مــیرود .در ایــن فیلــم کــه ژانــری
کمدی دارد نیوشا ضیغمی و بهاره رهنما
با نقشها و گریم متفاوتی ظاهر شــدهاند.
همچنیــن اکــران فیلم ســینمایی «آهوی
پیشونی سفید »۲نیز برای اکران در سرگروه
سینمایی«زندگی»بعدازفیلم«هشتگ»
بهثبترسیدهاست.
ëëپایانتعطیالتسینما
با گذشت حدود پنج روز تعطیلی سینماها
برای تاســوعا و عاشورای حسینی ،فعالیت
سینماها از اول مهرماه دوباره به روال قبلی
خود برگشــته و طبق اطالعات ارائه شده در
سایت توسعه فناوری و معاونت سینمایی،
اکران فیلمهایی چون «چراغهای ناتمام»
بــه کارگردانــی مصطفی ســلطانی و «تنگه
ابوقریب» ساخته بهرام توکلی در ژانر دفاع
مقــدس؛ «یــک کیلو و بیســت و یــک گرم»
ساخته رحیم طوفان« ،پشت دیوار سکوت»
بــه کارگردانی مســعود جعفــری جوزانی و
«شعلهور» به کارگردانی حمید نعمتاهلل
با موضوع اجتماعی؛ «آخرین بار کی ســحر
را دیدی» فرزاد موتمن در ســبک پلیســی-
اجتماعــی؛ «داش آکل» ســاخته محمــد
عــرب بــا روایتــی برگرفتــه از قصــه صــادق
هدایت در کنار «کاتیوشا» علی عطشانی در
ســینماها ادامه خواهد داشــت .در کنار این
آثــار همچنین اکران فیلمهــای دیگر مانند
«راه رفتن روی ســیم»« ،همه چی عادیه»،
«مــن دیوانــه نیســتم»« ،هزارپــا»« ،خالــه
قورباغه» و«دارکوب» در تعداد محدودی از
سینماهای تهران و بخصوص شهرستانها
ادامهخواهدداشت.

