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امیدوارم مدعیان دروغین حقوق بشر بیدار شوند

ادبوهنـر

جمشید مشایخی ،بازیگر پیشکسوت تئاتر ،سینما و تلویزیون ،در واکنش به فاجعۀ اخیر روستای میرزااولنگ
افغانستان ،از هنرمندان برای محکومیت این فاجعۀ انسانی دعوت کرد .وی اظهار کرد :امیدوارم مدعیان دروغین
حقوق بشر از خواب غفلت بیدار شوند و آنجا که الزم است ،ببینند و بشنوند!

ادامه از صفحه 9

شورشصولتالسلطنۀ
هزاره(بخشنخست)

...صــولـتالــســلــطــنــه پــس از آنکه
متفقین ایـــران را اشــغــال کــردنــد و
رضاشاه از کشور گریخت به تهران
بازگشت.
او کــه پــهــلــوی اول تــمــام امــــوال و
امالکش را مصادره کــرده بود درپی
احقاق حق برآمد و مدتی در تهران
مـــانـــد ،امــــا از ایــــن اقـــدامـــات
طــرفــی نبست و حــتــی تــهــدیــد به
بازداشت مجدد شد؛ بههمیندلیل
بــهعــنــوان رئــیــس ایـــل «هـــــزاره» و
بــــرای بـــهدســـت آوردن قــــدرت و
اقتدار پیشین راهــی خراسان شد و
به مشهد آمد.
او در مشهد با تعدادی از رؤسای قبایل
محلی و خوانین ارتباط برقرار کرد و از
آنها برای همکاری درراستای بهدست
آوردن قـــدرت ا زدس ـترفــتــه کمک
خواست.
بــرخــی از ایـــن افـــــراد حــاضــر به
همکاری با صولتالسلطنه شدند؛
بهاینترتیب او بــا کمک بـــرادرش،
منتصرالملک ،شورشی را آغــاز کرد
کــه نقطۀ شـــرو ع آن در تربتجام
بود.
درمــــیــــان تــفــنــگــچــیهــایــی که
صولتالسلطنه بـــرای ایــن اقــدام
تدارک دیده بود تعدادی از هزارههای
ســاکــن افــغــانــســتــان نــیــز حــضــور
داشتند.
شــورش صولتالسلطنه در د یمــاه
سال  1320آغاز شد .نیروهای او پس از
اشغال تربتجام ،تایباد را هم متصرف
شدند.
مدتی بعد نیروهای شورشی باخرز
و فــریــمــان را هــم بــهاشــغــال خــود
درآوردنــــد و مصمم بــه تصرف شهر
مشهد شدند .ایــن درحــالــی بــود که
صو لتا لسلطنه هــنــو ز د ر مشهد
بــود و از ایــن شهر شــورش را رهبری
میکرد.
او پــس از آنــکــه نــیــروهــایــش شهر
فریمان را تصرف کردند اعالمیهای
در مشهد منتشر کــرد .در بخشی از
ایــن اعالمیه آمــده بــود« :بــا صدای
رســا میگوییم کــه مخالف هــر نوع
رژیم دیکتاتوری هستیم ،اگرچه در
هر مملکتی حکمفرما باشد .ما جز
حکومت دموکراتی حاضر نیستیم
زیــر بــار هیچ نــوع حکومتی بــرویــم و
از ســایــر هموطنان عــزیــز استدعا
داریـــم کــه بــا مــا همدست شــده تا
مملکت از زیــر بــار جــور و ستم نجات
یابد.».
چنین ادعــاهــایــی آنهــم زمــانــی که
کــشــور در اشــغــال بیگانگان بــود و
کــســی تــصــور نــم ـیکــرد کــه پهلوی
دوم بــتــوانــد رژیــــم دیــکــتــاتــوری
دوران پــدرش را احیا کند کمی دور
از ذهــن و بیمعنی بهنظر میرسید
و مــردم مشهد مطمئن بودند که با
ورود ســـواران هــزاره به مشهد شهر
در ناامنی بیشتری فروخواهد رفت؛
بههمیندلیل کسی به «استدعا»ی
صــولـتالــســلــطــنــه وقــعــی نــنــهــاد و
مشهدیها ،هراسان از کمبود دوبارۀ
ارزاق ،به جــمـعآوری مایحتاج خود
پرداختند.
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غریبوروشنوشکوهمند

شهادت مظلومانۀ «محسن حججی» واکنش چهرههای فرهنگی و هنری با سالیق و گرایشهای مختلف را برانگیخت

ناصر نداف -چند روز پیش گروه تکفیر یتروریستی
داعش مدعی شد که یک رزمندۀ ایرانی را در مرز سوریه
و عراق به اسارت گرفته است و عکسی نیز از اسارت این
رزمندۀ ایرانی بههمراه یک سرباز داعشی منتشر کرد.
خبر اسارت این رزمندۀ مدافع حرم که
روز بعد از انتشار ِ
محسن حججی نام داشت ،خبر به شهادت رسیدنش
منتشر شد .داعش سر این رزمندۀ ایرانی را از تن جدا
کرد و متأسفانه تصاویر دلخراشی از سر بیتن این
شهید نیز منتشر کرد .همهچیز از انتشار همان عکس
شروع شد؛ عکسی که یک رزمندۀ شیعه را گرفتار در
چنگال پستترین انسانهای زمانه نشان میداد اما
این تصویر با بقیۀ تصاویر اینچنینی فرق میکرد.
نگاه باصالبت شهید محسن حججی در این عکس
بهسرعت دلهای پیر و جوان و زن و مرد را تسخیر کرد.
پس از مدت کوتاهی از انتشار عکس توسط داعش،
تصویر سر بریدۀ این شهید منتشر شد تا داغ دل
ِ
کاربران ایرانی فضای مجازی را تازه کند .در روزهای
گذشته ،نمیشد صاحب صفحهای مجازی را پیدا کرد
که عکس این شیرمرد ایرانی را دیده و قلمش برای او
نچرخیده باشد.درکنار تمام فعاالن فضای مجازی،
چهرههای سیاسی ،هنری ،ادبی و ورزشی کشورمان
هم نتوانستند احساسات خودشان را پنهان کنند .در
ادامه واکنشهای هنرمندان و شاعران را که هریک
متنی زیبا دربــارة غــرور ،غیرت و صالبت این شهید
مدافع حرم نوشتهاند ،میخوانید.

نگاه تو همیشه با وضوست

میالد عرفانپور،شاعر کشورمان تازهترین سرودۀ خود
را به این شهید بیستوپنجسالۀ مدافع حرم تقدیم و به
وی ادای احترام کرد« :صالبتی که در نگاه توست...
شقاوتی که در نگاه اوست /جهنم و بهشت را ببین:
نگاه دشمن و نگاه دوســت /چقدر شمر و ابنملجم
است.چقدر هیزم جهنم اســت /نگاه این که بسته
دست تو ،چقدر بیحیا ،بیآبروست /نگاه تو به کیست
اینچنین ،غریب و روشن و شکوهمند /نگاه تو نگاه تو
نگاه ...چه عاشقانه گرم گفتگوست /جوانی و هنوز
نیستی جوا نتر از ِّ
علیاکبرش /سهشعبهای است
بر دلت هنوز ،از آن سهشعبهای که بر گلوست /وجود

انتشار عکس و مطلبی در اینستاگرام به شهادت
محسن حججی واکنش نشان داد « :قهرمان زندگی
من این شهید است .والله به خدا سوپراستار و خواننده
هیچوقت نباید قهرمان من و تو باشد .چه تفاوتی است
میان ما و امثال آقامحسن نجیب و وفادار و فداکار ما؟
چه دردی از این سنگینتر که هموطنت اینطوری و
آنقدر ناجوانمردانه برود ...داد همۀ مظلومهای ایران
را از این بیوجودهای حیوان بگیر خدایا ....که اگه این
شهدا نبودن ،من و تو راحت زیر کولر در کف اینستاگرام
نبودیم ....بعضی جوونها علیالحساب زیر ابروشونو
چک کنن تا ما برگردیم.».

سلطان غیرت

بیعدم ،نگاه توست ،کبوتر حرم ،نگاه توست /نماز
صبحدم نگاه توست ،نگاه تو همیشه باوضوست /نگاه
تو چه فاتحانه گفت :نه گاه ماندن و نشستن است /نه
روزگار غربت حسین ،نه تاب حسرت است و آرزوست/
فقط نه چشم تر بیاورید ،برای دوست سر بیاورید/
چقدر کربال که پشتسر ،چقدر کربال که پیش روست».

شور رقص پرچم ایرانی در آسمان الیتناهی

امین زندگانی ،بازیگر مطرح سینما و تلویزیون کشور،
نیز در اینستاگرامش نوشت« :بنازم آن قامتت را.
بنازم آن غیرتت را .تو آن صیدی که صیادت را اسیر
مردانگیات کردی .تو آن کوهی که فاتحت را مغلوب
صالبتت کردی .تو آن فرزند خلف این خاکی که الیق
ایرانی ،نه آن ناخلف فرزندان ایرانی که وطنشان،
جیبشان و کارشان به توبره کشیدن ثــروت ایــران و
ریشخند بر تو و من و ماست و قامت زشتشان ،خاری
است بر صورت آبروی ایران .تو آن ژن خوبی .تو شور
رقص پرچم ایرانی در آسمان الیتناهی.».

اثر تحسینبرانگیز حسن روحاألمین

پس از انتشار عکس اسارت شهید محسن حججی ،در
فضای مجازی اثری از حسن رو حاألمین منتشر شد که
سرباز
فضایی روحانی و معنوی را با تصویر اسارت این
ِ

کارگردان سینما:

«گذرموقت»بهدنبالحالیخوشبرایمردماست

بهتازگی فیلم «گــذر موقت» بهعنوان سومین
تجربۀ کارگردانی افشین هاشمی بر پردۀ سینماها
آمده است که در آن بازیگرانی چون اسماعیل
محرابی ،مسعود کرامتی ،پانتهآ بهرام ،شقایق
فراهانی ،شبنم فرشادجو ،پیام امیرعبدالهیان،
آوا درویشی ،مرتضی ضرابی ،شقایق دهقان،
هومن بر قنورد و الدن مستوفی به ایفای نقش
پرداختهاند.
این فیلم در معرفی خود بیشتر بهعنوان اثری
مفرح و کمدی یاد شده است ،درحالیکه هاشمی
در گفتگو با ایسنا ،بیان کرد« :گذر موقت» فیلمی
است که میخواهد حالی خوش برای تماشاگران

سلفیبارمانخارجی

بهجا بگذارد .این فیلم اگرچه فضای مفرحی دارد،
همانند کمد یهایی که میشناسیم ،نیست و
لحظاتی دارد که تماشاگر را میخنداند اما بیشتر
بهدنبال آن است که بیننده با حالی خوب ،سالن
سینما را ترک کند و امیدوارم که این اتفاق برای
تماشاگران «گذر موقت» بیفتد.
وی ادامه داد« :گذر موقت» حدود یک سالونیم
قبل ساخته شد و ترجیح میدادیم در همان
زمان اکران شود ،اما شرایط فراهم نشد تااینکه به
تابستان امسال رسیدیم.
کارگردان فیلم «خسته نباشید» که سابقۀ فعالیت
فــراوان در تئاتر دارد و این روزهــا نمایشی با نام
«شیرهای خانبابا سلطنه» را آمادۀ اجرا میکند،
همچنین گفت :فیلم «گذر موقت» با تئاتر پیوند
دارد و اقتباسی از یک نمایشنامۀ فرانسوی است
که بهنظرم داستان آن بیارتباط با زندگی شهری
در تهران نبود.
او از مخاطبان و عالقهمندان سینما دعوت کرده
است تا به تماشای فیلم «گذر موقت» بنشینند،
چون معتقد است که از دیدن این فیلم پشیمان
نمیشوند.

مدافع حرم حضرت زینب(س) که به دست داعشیها
ِ
به شهادت رسید ،منعکس میکرد و با استقبال
بینظیر مردم روبهرو شد .این هنرمند که با آثار دینی
شناخته میشود ،دربارۀ این اثرش گفت :من ترجیح
میدهم اثرم ،خود گویای نگاهم باشد اما آنچه برایم
مهم بود ،این است که شهید حججی در شکست جبهۀ
اسالم شهید نشد ،بلکه در پاتکی که آمریکا در مرز
عراق و سوریه زد ،اسیر و بعد شهید شد؛ برای همین
در تصویر من ،شما دود و آتش هم میبینید .درواقع
آمریکا آنجا را بمباران کرد ،وگرنه داعش قدرتی برای
اسیر کردن رزمندگان ما ندارد.

بازیگران دیگر سینما و تلویزیون هم با انتشار عک 
س
اسارت سرباز
و مطلبی در اینستاگرامشان به عکس
ِ
مدافع حرم واکنش نشان دادنــد .امیر جعفری ،او
را سلطان غیرت نامید و نوید محمدزاده ،نظرش
را منتشر کرد که نگاه او تا ابد در ذهن آدم میماند.
همچنین محسن کیایی ،او را مرد نامید و رامبد جوان
نوشت« :اضطراب چشمان قاتل و آرامش نگاه تو ،مرز
روشن حق و باطل است.».
منار صباغ ،مجری تلویزیون المنار ،هم با یک پیام
توئیتری در واکنش به شهادت شهید حججی نوشت:
«همیشه سعی میکردم کربال را با حسین شهید و شمر
لعینش تخیل کنم اما امروز دیدم و بعد از این خیال
نخواهم کرد.».

نمایندۀ ملت من تویى ،نه سلفىبگیران بىاندیشه

پیام صالحی برای شهادت محسن حججی

دکتر سیدعباس صالحی ،معاون فرهنگی وزارت
فرهنگوارشاد اسالمی ،هم با انتشار پیامی شهادت
محسن حججی ،فعال حوزۀ نشر و کتاب ،را تسلیت
گفت« :اهالی فرهنگ را به دغدغهمندی برای اصالح
و حرکت در مسیر آرامــش جامعه میشناسند که
زندهیاد محسن حججی یکی از آنها بود .وی بنا بر
احساس وظیفهای که داشت ،در حوزۀ کتاب و ترویج
کتابخوانی تالشهای مستمر و مؤثری کرد و بنا بر
همان احساس وظیفه ،به مقابله با نیروهای تکفیری
داعش پرداخت.».

همچنین رضا صادقی ،در واکنش به شهادت این
سرباز مدافع حرم در اینستاگرامش نوشت« :نمایندۀ
ملت من تویى با اقتدار و وقــار ...نه سلفىبگیران
بىاندیشه .اینجا همه دچار دعــواى بعد انتخاب و
انتصاب و آنجا به فکر سرزمینت ،اعتقادت و ...نماد
وقارى مرد! صالبت نگاه تو و آشوب در چهرۀ قاتل تو...
جوانمردى جوان سرزمینم.».
چه دیدنی است
ِ

قهرمان زندگی من این شهید است

بهنوش بختیاری ،بازیگر سینما و تلویزیون ،هم با

کارگردان انیمیشن «فیلشاه»:

انیمیشندرهالیوودبهورطۀتکرارافتادهاست
کارگردان فیلم انیمیشن «فیلشاه» گفت :قول
میدهم بعد از اکران «فیلشاه » بتوانیم بگوییم
که سینمای انیمیشن ایــران استانداردهایی
را در سطح بــاالی جهانی نگه داشته است.
هــادی محمدیان با بیان اینکه هالیوود یها
اگــر میتوانند ،با امکانات ما انیمیشنی در
ایــن سطح تولید کنند ،عنوان کــرد :کمترین
هزینۀ آ نهــا بــرای ساخت یک اثر انیمیشنی،
بــرای مــا نیز یــک رقــم عجیبوغریب خواهد
بــود .فراموش نکنید که باید متوجه هزینهای
باشیم که در داخل برای ساخت یک انیمیشن
صــرف میکنیم .همچنین بــا مقایسهای با
ً
توانمند یهای موجود ،میفهمیم که واقعا چه
پتانسیل خوبی در این زمینه وجود دارد و میتوانم
بگویم با این شرایط ما کیفیت کارهایمان نیز
بهتر است.
وی افزود :بگذارید اینطور خطونشان بکشم که
اگر آنها توانستند با چنین شرایطی انیمیشنی
در این سطح تولید کنند ،در آن زمان میتوانند ما
را نقد کنند و هرچه دلشان میخواهد ،بگویند.
اگر برای این انیمیشنی که ما آن را ساختهایم،

3میلیارد تومان هزینه شده است ،باید این را
هم بدانید که کمترین هزینه برای ساخت یک
انیمیشن در بخش بینالمللی ،کمتر از  70و
80میلیون دالر نیست و حاال این رقم 3میلیارد
تومان چیزی کمتر از یک میلیون دالر میشود.
وی افــزود :اگر رونــد محتوایی انیمیشنهای
هالیوود را بررسی کنیم ،بهراحتی درمییابیم
کــه آنهــا بــه تــکــرار رســیــدهانــد .مــا قصههایی
برای گفتن داریم که هیچ کجای دنیا تابهحال
آن را نــشــنــیــدهانــد ،امــا بــایــد بــه نــوع گفتن
قصههایمان و شــیــو های کــه برمیگزینیم،
دقت کنیم.

سیدمهدی شجاعی در مشهد:

سرانۀمطالعۀکتاب،شاخصارزیابیفرهنگملتهاست

سیدمهدی شجاعی ،نویسندۀ مطرح ادبیات کشور
که در آیین تجلیل از چهرههای ماندگار و برجستۀ
ادبی در نمایشگاه بینالمللی مشهد حضور یافته
بود ،اظهار کرد :آنچه در دنیا برای فرهنگ و کتاب رخ
میدهد ،متفکران ،روشنفکران و اندیشمندان به
انجام میرسانند و اگر حکومتها به ترویج کتاب تن
میدهند ،بهدلیل مطالباتی است که اهل فرهنگ و
اندیشه از آنان دارند.
وی خاطرنشان کرد :هریک از ما باید نقش و وظیفهای
را که در عرصۀ هنر داشتهایم ،ارزیابی کنیم و شاید
این بزرگترین دستاوردی باشد که میتوانیم از این
مناسبات و مجالس داشته باشیم.
شجاعی با اشاره به اهمیت و جایگاه کتاب ادامه داد:
همۀ ما در هر مقولهای و در هر شأن و جایگاهی سخن از
ارتقای فرهنگ مملکت میزنیم ،اما واقعیت این است
که فرهنگ با فضاهایی مثل تلگرام یا اینستاگرام یا
حتی فیلم و سینما ارتقا نمییابد.

سینما جزو شاخصهای فرهنگی بینالمللی
برای ارزیابی ملتها نیست

وی در تکمیل سخنان خــود گفت :هما نطو رکه

ببینیم هرکدام از ما در جایگاهی که هستیم ،چهکاری
برای فرهنگ و کتاب میتوانیم انجام دهیم.

ترویج کتاب مهمترین عنصر در بخش فرهنگ است

م ـیدانــیــد ،سینما جــزو شــاخـصهــای فرهنگی
بینالمللی برای ارزیابی ملتها نیست؛ بهطور مثال
مردم هند فیلم میبینند ،درحالیکه فرهنگ متعالی
ندارند اما تئاتر سازوکار خاص خود را دارد و میتواند از
شاخصهای فرهنگی باشد.

شجاعی سرانۀ مطالعۀ کتاب را از شاخصهای ارزیابی
فرهنگ ملتها خواند و افــزود :هرکدام از ما وقتی
سخن از فرهنگ میزنیم ،دیگران را موظف به کار
فرهنگی میدانیم که سعی در ارتقای فرهنگ مملکت
داشته باشند ،اما متأسفانه به خودمان برنمیگردیم تا
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ازمیان خبرها

راهیابی«کوپال»
بهجشنوارۀمجارستان

فیلم سینمایی «کوپال» بهنویسندگی
و کــارگــردانــی کــاظــم مــایــی ،در
سومین حضور جهانی خود در بخش
مسا بقۀ چها ر د همین جشنو ا ر ۀ
بینالمللی فیلم مجارستان به نمایش
درمیآید.
چهاردهمین دورۀ این جشنواره از  8تا
۱۷سپتامبر( ۱۷تا ۲۶شهریور )۹۶در
«میشکولتس» ،شهر تاریخی و قدیمی
مجارستان ،برگزار میشود.

«خاطراتپاییزی»،راهی
جشنوارۀ هندمیشود
فیلم سینمایی «خاطرات پاییزی»
محصول مشترک ایران ،جمهوری چک
واوکراینبهکارگردانیعلیفخرموسوی
و تهیهکنندگی سیدامیر سیدزاده و
ویکتور ویلهلم ،توانست جواز حضور
در بخش اصلی مسابقۀ جشنوارۀ
«Lake view international film
 » festivalدر ایــالــت پنجاب هند
را بـهدســت آورد .ایــن جشنواره هر
ســال از ۲۸آگــوســت(۶شــهــریــور) به
مــدت ۱۰روز در شهر پنجاب هند
برگزار میشود.

«اسکیباز»راامسال
بهنمایشنمیگذاریم
تهیهکنندۀ «اسکیباز» بیان کرد که
این فیلم را امسال به نمایش عمومی
نمیگذارند ،زیرا در حال حاضر ظرفیت
اکران آن وجود ندارد .محمد احمدی در
گفتگو با مهر ،دربارۀ زمان اکران فیلم
سینمایی «اسکیباز» بهکارگردانی
فریدون نجفی گفت :ســال گذشته
ما تجربۀ خوبی از اکــران «جنجال
عروسی» در مــدارس داشتیم ،با این
وجود فکر میکنم تابستان زمان خوبی
بــرای نمایش برخی فیلمهای حوزۀ
کودک باشد ،زیرا کودکان و نوجوانان
میتوانند بههمراه خانوادۀ خود به
تماشای آثار بنشینند.

«پشتصحنه»
تئاتریمیشود

عکس  :ایسنا

این چرخۀ مریض و شیطانی باید یک
جایی متوقف شود و این امر با شعار و
دستور و بخشنامه امکانپذیر نیست.
چــنــد نــمــونــۀ عــمــلــی در کــشــور
همسایه ،ترکیه ،را بــرایــتــان مثال
می زنم:
 -1ترکها همهجا پرچمشان را آویزان
کردهاند و بهعنوان نماد ملی به آن فخر و
مباهات میکنند.
 -2ترکها چهرۀ هنرمندان ملیشان را
پشت پولهایشان چاپ کردهاند و این
مایۀ فخر و مباهاتشان است.
 -3ترکها در هر زمینهای برندهای
خـــوب تـــرک ســاخــت ـهانــد و آنهـــا را
د رکنار برندهای خوب جهانی قرار
دادهانـــد تــا یــک بـــازار رقــابــت ایجاد
کنند و از برندهای درجهیک جهانی
جا نمانند.
حـــال مــا هــم بــایــد بـــرای خــودمــان
فکری بکنیم و مدلی جامع و ایرانی
و اسالمی بــرای هویتیابی ترسیم
کــنــیــم و ب ـهکــمــک مــــردم و بخش
خصوصی آن را اجرایی کنیم تا بتوانیم
فخر و غـــرور ملی واقــعــی را دوبـــاره
برگردانیم.

w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om

ایــن نویسنده خاطرنشان کــرد :آنچه میخواهم
بهعنوان شاگردی کوچک تقاضا کنم ،این است که به
این مقوله توجه کنیم که وظیفۀ هریک از ما در عرصۀ
فرهنگ چیست و چه میزان میتوانیم در این عرصه
گام برداریم؛ خاصه در عرصۀ ترویج کتاب که مهمترین
عنصر در بخش فرهنگ است.
وی ضمن تشکر و قــدردانــی از ایــن دعــوت ادامــه
داد :کتاب ،فرهنگ و ادبیات ،بسیار مظلوم است
و هرکس قدمی در این جهت بــردارد ،محترم است،
ضمن اینکه این تجلیل را تجلیل از کتاب و فرهنگ
میدانم و بهعنوان سرباز کوچکی از این مجموعه،
ارزشمندی این دعــوت را بهخاطر بهایی میدانم
که چنین برنامههایی برای کتاب و فرهنگ برگزار
میکنند .شجاعی با تبریک والدت امامرضا(ع) و روز
خبرنگار گفت :آنچه داریم ،از وجود مبارک این امام
همام است و افتخار ما این است که زیر سایۀ ایشان و در
این کشور زندگی میکنیم.

«پشتصحنه» بــرنــامـهای تولیدی
است که در شبکۀ آ یفیلم به معرفی
پشتصحنۀ آثار نمایشی در قالبهای
مختلف م ـیپــردازد« .پشتصحنه»
بهکارگردانی فرزام محبی و با اجرای
پارسا کجوری در مدت زمانی نزدیک
به ۱۰دقیقه و به سه زبان انگلیسی،
عربی و فــارســی ساخته م ـیشــود و
تاکنون به معرفی فیلمها ،سریالها و
انیمیشنها میپرداخته است .در این
راستا ،برنامۀ «پشتصحنه» تاکنون با
عوامل نمایشهایی چون «آرتور اویی»
و «نمایندۀ ملت» به گفتگو پرداخته و
باکس بیشتری را
قرار است بعد از این
ِ
در اختیار تئاترها قرار دهد.

«آنام»بهخانۀ
گلچهرۀسجادیهمیرود
تــصــویــربــرداری ســریــال «آنــــام»
بهکارگردانی جواد افشار این روزها در
دانشگاه عالمهطباطبایی ادامه دارد
و بعد از آن به خانۀ گلچهرۀ سجادیه
م ـیرود .گلچهرۀ سجادیه و امیررضا
دالوری در ایــن سکانسها بــازی
میکنند و بعد از پایان تصویربرداری در
این دانشگاه ،گروه راهی خانۀ گلچهرۀ
سجادیه مـیشــونــد.ایــن ســریــال از
ابتدای پاییز از شبکۀ 3پخش میشود.

بهارۀافشاری
به ّ
«سردلبران»پیوست

تصویربرداری سریال «سـ ّـر دلبران»
بهکارگردانی محمدحسین لطیفی در
شهریزدادامهداردواینروزهابازیگرانی
جدید به این سریال اضافه میشوند.
بهارۀ افشاری یکی از بازیگرانی است
که بهتازگی به جمع بازیگران این سریال
پیوسته است .این سریال با موضوع
سبک زندگی ایرانیاسالمی ،روایتگر
قصهای با محوریت مسجد در یک محلۀ
سنتی است و لوکیشن اصلی آن در
شهر یزد قرار دارد.

