شنبه  24اردیبهشت 1401

چرا در «ساخت ایران »۳از لباس بلوچی برای قاچاقچیان استفاده شد؟

خبر
روز

فرهنگ
و هنر

صبا کریمی اردیبهشتماههمیشهبرایاهل
ادبوفرهنگبهارکتاببودهاست؛گرچههمهگیری
کروناروزهایخوشبرگزارینمایشگاهبینالمللی
کتابتهرانرامخدوشکرداماحاالپسازدو سال
وقفهسیوسومیندورهآنازچهارشنبهگذشتهدر

گزارش

مرور فیلمهای
پرویز پرستویی
در شبکه نمایش

شبکه نمایش در هفته
پیش رو قصد دارد
به مرور فیلمهای
پرویز پرستویی از
ستارگان بزرگ سینمای
کشورمان بپردازد.
«عشق شیشهای»،
«مومیایی« ،»۳شکار»،
«آدم برفی»« ،بادیگارد»،
«مرد عوضی» و «آژانس
شیشهای» از فیلمهای
پرویز پرستویی در
شبکه نمایش پخش
میشود.
وی برای بازی در
فیلم «بادیگارد» در
سی و چهارمین دوره
جشنواره فیلم فجر
برای چهارمین بار
برنده سیمرغ بلورین
بهترین بازیگر نقش اول
مرد شد.

سیدامیر پروین حسینی ،تهیهکننده سریال «ساخت
ایران »۳به اعتراض نمایندگان مجلس مبنی بر استفاده از
لباس بلوچی در نمایش صحنههای قاچاق در این سریال
واکنش نشان داد .او نوشت« :آنهایی که من و عوامل
سریال را میشناسند ،از عشق و عالقه ما به هموطنان
سیستانوبلوچستانیآگاههستند.مادرسریال«ساخت

تانیاجوهری
سکوتخودرا
شکست
تانیا جوهری نه تنها
در تئاتر بلکه در سینما
و تلویزیون هم غیبتی
طوالنی دارد .او از
احواالت این روزهایش
گفت :آخرین کار
سینماییام فیلم
«شیش و بش» به
کارگردانی آقای گودرزی
بود .تقریبا ً ۱۲سال
است که کار نکردهام.
بسیاری از پیشنهادها
را دوست نداشتهام
و شرایط هم خیلی
دلپذیر نیست .وقتی
شما در فیلمی بازی
میکنید ،حتما ًتعدادی
جوان هم در آن حضور
دارند و خیلی اوقات
میبینیم نگاه جوانان
به ما این گونه است که
شما که کارهای خود را
کردهاید بهتر است کنار
بکشید.
تانیا جوهری امروز در
مراسم «شب بازیگر»
در کنار محمد ساربان
دیگر بازیگر باسابقه و
دو بازیگر دیگر قدردانی
خواهد شد.

پول ،تعیینکننده سرنوشت یک اثر نمایشی است

زهره کهندل کارگردان سریال «جنابعالی» از احتمال
ساخته شدن فصل دوم این مینیسریال خبر داد .عادل
تبریزی گفت :صحبتهایی با تهیهکننده کار انجام شده
که فصل دوم این سریال ساخته شود ولی هنوز به نتیجه
قطعینرسیدیم.
او با بیان اینکه پول میتواند تعیینکننده سرنوشت یک

مصالیتهراندرحالبرگزاریومیزبانعالقهمندان
است .البتهمدیرانفرهنگیهمدرایندوسالبیکار
نماندندوبابرپایینمایشگاهمجازیکتابتهرانتا
حدزیادیتوانستندخألنمایشگاهحضوریراجبران
کنندوامسالتجربهموفقدودورهبرگزارینمایشگاه

مجازیبهسیوسومیندورهنمایشگاهکتابتهران
همآمدهوهمگامبااینرویدادحضوریدوستداران
کتابمیتواننددرسراسرایرانتنهابایککلیکبه
کتابموردنظرخوددسترسیپیداکنند.امسالبیش
از هزار و700ناشر داخلی و 170ناشر خارجی در

گشت و گذاری در سی و سومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران

خیابانهای اط ــراف مصالی
امـ ـ ــام خ ــم ــی ــن ــی(ره) شــلــوغ
اســت ،البته نه مانند موعد
هــر ســالــه نــمــایــشــگــاه ،بلکه
ایــن ازدح ــام بیشتر ناشی از
همان ترافیکهای معمول و
خستهکننده تهران است اما باز هم تجمع افراد
در ورودیهای مصلی و رفت و آمدها خاطره ایام
برگزاری نمایشگاه کتاب را زنده میکند .شاید
همه کسانی که منتظر مهمترین رویداد فرهنگی
سال بودند کنجکاو باشند که آیا نمایشگاه پس
از دو سال وقفه به روزهای خوب خود بازمیگردد
و استقبال پرشوری از آن خواهد شد یا خیر.
پرسشی که جوابش را فقط با گشت و گذار در
سالنهای نمایشگاه میتوان بدست آورد.
◾میهمان آمده اما میزبان آماده نیست
در ساعات اولیه آغــاز به کار نمایشگاه حضور
مــردم نسبتا ًقابل توجه اســت ،امــا بسیاری از
غرفهها خالی هستند و مسئوالن بیشتر غرفهها
هم مشغول جانمایی کتابها ،چسباندن پوستر
و کارهای عقب افتادهاند و به نظر نمیآید میزبان
آمادگی استقبال از میهما نهایش را داشته
باشد .اغلب مخاطبان به آرامی از کنار غرفههای
خالی عبور میکنند یا هر از گاهی مکثی کرده و
سرگرم تماشای فعالیت غرفهداران که مشغول
ساماندهی به امور هستند ،میشوند.

◾

◾تمرکز بخشهای مختلف در فضای مسقف
و آسودگی ناشران

یکی از اتفاقات قابل توجه ایــن دوره تجمیع
غــرف ـههــای ن ــاش ــران در بــخ ـشهــای عــمــومــی،

گزيده

بســیاری معتقدند باید روزهای اول نمایشــگاه را بــه برگزارکنندگان و
غرفهداران تخفیف داد اما هنوز پس از گذشت سه روز در حالی که مردم از
نمایشگاه بازدید میکنند اما فعال نبودن برخی غرفهها و خالی بودنشان
توی چشم میزند و با اینکه تعدادی از آنها توسط ناشران تکمیل شدند
اما این ناهماهنگی اعتراض ناشــران نســبت به غرفههای اطرافشان را
برانگیخته است.

دانشگاهی و کــودک در اماکن مسقف مصلی
است .این جانمایی قطعا ًناشران را از مشکالتی
که در دورههــای گذشته و حضور در چادرهای
بزرگ با آن مواجه بودند ،رها خواهد کرد.
امـ ــا یــکــی از م ـ ـ ــواردی ه ــم ک ــه ب ــه ســردرگــمــی
بازدیدکنندگان دامــن میزند نبود راهنماهای
مناسب همچون نصب بنرها در ســالـنهــا و
نبود نقشه نمایشگاه و جانمایی غرفههاست.
در نخستین روز نمایشگاه حتی وقتی آدرس
انــتــشــارات یــا بــخــش خــاصــی را از مسئوالن
اطالعرسانی و روابط عمومی حاضر در سالنها
سؤال میکنیم خودشان هم نمیدانند تفکیک
بخشها بــه چــه ص ــورت ب ــوده و نقشهای بــرای
راهنمایی ندارند .البته این مشکل در روز گذشته
به مدد دستگاههایی که در سالن عمومی تعبیه
شدند و حکم راهنما دارند تا بازدیدکنندگان به
کمک آنهــا کتاب و ناشر مــورد نظرشان را پیدا
کنند ،تا حدود زیادی رفع شده است.
از سویی دیگر برخی از ناشران در دو روز نخست
دستگاههای کارتخوان را دریافت نکرده بودند که به
گفتهعلیرمضانی؛قائممقاموسخنگوینمایشگاه
به شمار زیادی از ناشرانی که کد مالیاتی داشتند،
مطابق دستورالعملهای مالیاتی دستگا ههای
کارتخوان تحویل داده شده و در بخشهای دیگر نیز
این مشکل پیگیری شده است.

◾

◾سهم کودکان از نمایشگاه کتاب
غــرفــه نــاشــران ک ــودک و نــوجــوان امــســال نیز
میزبان این گروه سنی در نمایشگاه خواهد بود
و با اینکه هنوز راهاندازی برخی غرفهها به پایان
نرسیده و دستگاههای راهنمای این بخش آماده
استفاده نیستند اما در کنار غرفههای انتشارات
مختلف و برنامههای سرگرمکننده جانبی در
این بخش ،خانوادهها میتوانند کودکانشان را
به غرفههای مخصوص که شامل بخشهای
سرگرمی ،تفریحی و آموزشی است هم ببرند و
از کارگاههای شعرخوانی ،نقاشی ،بازی و مسابقه
دیدن کنند.

◾

◾نمایشگاه مجازی کتاب را فراموش نکنید
برپایی نمایشگاه مجازی کتاب تهران که دو
دوره مــوفــق را پشت ســر گــذاشــتــه امــتــیــازات
بسیاری دارد ،به ویژه برای ساکنان سایر شهرها
و استانها که امکان یا وقت سفر به تهران در ایام
نمایشگاه حضوری را ندارند .امسال همگام با
نمایشگاه حضوری ،بخش مجازی هم به قوت
خود باقی است و بیش از 197هزار عنوان کتاب
از 2هزار و 800ناشر در سامانه نمایشگاه مجازی
کتاب قابل دسترسی است که در روزهای گذشته
فروش قابل توجهی را نیز تجربه کرده است .بر
پایه آمار در روزهای اخیر ۳۳هزار و ۷۴۰سفارش

آلبوم «گاه فراموشی»:

به دنبال برگزاری کنسرت
رایگان هستم

به ثبت رسیده و از این تعداد ۹۷هزار و ۸۰عنوان
کتاب فروخته شده و تاکنون ۳۵هزار و ۲۴۹بسته
تحویل اداره پست شــده اســت و در ایــن میان
شهرهایی مانند مشهد ،قم و تهران بیشترین
سفارش را داشتهاند و استانهای اصفهان و
خــراســان رضــوی و همچنین تهران بیشترین
دریــافــت مرسوله و نــاشــران تهرانی بیشترین
ارسال را داشتند.

◾

◾برای استقبال پرشور از نمایشگاه باید صبر
کنیم؟

بسیاری معتقدند باید روزهــای اول نمایشگاه
را به برگزارکنندگان و غرفهداران تخفیف داد اما
هنوز پس از گذشت سه روز در حالی که مردم از
نمایشگاه بازدید میکنند اما فعال نبودن برخی
غرفهها و خالی بودنشان توی چشم میزند و
با اینکه تعدادی از آنها توسط ناشران تکمیل
شدند امــا ایــن ناهماهنگی اعــتــراض ناشران
نسبت به غرفههای اطرافشان را برانگیخته
است .مضاف بر اینکه تعطیالت پایانی هفته که
در دورههای مختلف عموما ًاز روزهای پرازدحام
نمایشگاه محسوب میشده در این دوره و طی
دو روز گذشته مخاطبان فراوانی را به خود ندیده
اســت .حاال باید دید در هفته پیش رو فضای
نمایشگاه به شور و حال سابقش بازمیگردد و
استقبال گرم مردم در انتظار نمایشگاه خواهد
بود.
یوسومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
س
با شعار «بــا کتاب سالمتیم» از بیستویکم
تا سیویکم اردیبهشت ماه  ۱۴۰۱در دو بخش
حضوری در مصالی امام خمینی(ره) و مجازی
در سامانه  ketab.irبرگزار میشود.

در همه کارهایم امضایی از عشق و ارادتم به امام رضا jگذاشتهام

به امام رضا(ع) چگونه است؟
از حس قلبیام به امام رضا(ع) هر چیزی بگویم
اغ ــراق مـیشــود .در همه کارهایم به فراخور
حال ،امضایی از عشق و ارادتم به امام رضا(ع)
گذاشتم ،مثل یــا موسی بــن جعفری کــه در
پایتخت 5میگفتم .ایشان از خاندانی هستند
که هیچ کس نمیتواند از آنها چشم بپوشاند
و دوری کند و قطعا ًدر زندگی همه اثرگذار و
پربرکت هستند.

◾

◾ چ ــق ــدر از داسـ ــتـ ــان در مــشــهــد و حــرم
امام رضا(ع) ضبط شد؟

◾

◾ شخصیت شهرام چه جذابیتی داشت که
آن را قبول کردید؟

مدتها بود به دنبال بازی در یک نقش جدی
ب ــودم .مــن همیشه در نقشهای طنز بــازی
ک ــردهام و وقتی بازیگری در ژانــری جا بیفتد
همیشه همان نقش هم پیشنهاد میشود اما
من دوست داشتم در یک نقش جدی بازی
کنم که شهرام این ویژگی را داشت.

◾

◾ کاراکتر شهرام از کلیشه دور است و شبیه
التهایی که در بقیه فیلمها به تصویر کشیده
میشود نیست ،چطور به این ویژگیها رسیدید؟

مــن در س ــال  1401خــوشــنــام را ک ــار ک ــردم و
خواستم اگر قرار است نقش جاهلی بازی کنم
شخصیت کلیشهای که همیشه دیده شده،
نباشد .االن آدم کاله مخملی و ...نمیبینیم
اگــر آدم شــروری ببینیم تیپی مانند شهرام

دارد ،به همین دلیل بود که با کارگردان ،طراح
لباس و طراح گریم صحبت شد و همه اتفاق
نظر داشتیم که تیپ ،قیافه و لهجه شهرام
ساده باشد .در حقیقت از الت کلیشهای الگو
نگرفتیم .من خودم بچه جنوب شهر هستم
و آدمهــای این شکلی را دیــده بــودم؛ میدانم
رفتار عجیب و خاصی ندارند ،ما هم تصمیم
گرفتیم شهرام خیلی ســاده باشد و در عین
حال رفتارهایی داشته باشد که متناسب با
ویژگیهای ظاهریاش است.

◾

◾ داستان با موضوعات اخالقی پیش میرود و
به حرم امام رضا(ع) ختم میشود ،ارادت شهرام

به امام رضا(ع) از کجا نشأت میگیرد؟
نمیتوان آدمها را قضاوت کرد که مثال ًفالنی
چون شرور است نباید نام امام رضــا(ع) را بر
زبان بیاورد .مگر خود ما که هستیم؟ هیچکس
ع ــاری از گــنــاه نــیــســت .شــهــرام هــم بــا همه
بدیهایش اعتقاداتی دارد که برای گرهگشایی
و رفــع مشکالت زنــدگ ـیاش بــه خــانــدان کرم
متوسل میشود .شهرام در کل سریال قسم
راستش به امام رضا(ع) است .قطعا ًاین آدم
که اعتقاد قلبی به امام رضا(ع) دارد ،داستانش
به حرم امام رضا(ع) ختم میشود.

◾

◾ حس و حال قلبی هومن حاجی عبداللهی

نمایشگاهبینالمللیکتابحاضرشدهاند،ایندرحالی
استکهدربخشمجازینیز 2هزارو 800ناشرآثار
خودراعرضهکردهاند.درادامهنگاهیخواهیمداشت
بهنخستینروزهایبرپایینمایشگاهکتاب،استقبال
مخاطبان از آن و حضور ناشران در این دوره.

همایون شجریان در آیین رونمایی از

گفتوگو با هومن حاجی عبداللهی ،بازیگر سریال «خوشنام»

لیال نوعی سریال «خوشنام»
به کارگردانی علیرضا نجفزاده
یکی از ســریــالهــای تلویزیونی
رمـ ــضـ ــان ب ـ ــود کـ ــه پ ــخ ــش آن
تا اواخــر اردیبهشت ادامــه داشــت و هومن
حــاجـیعــبــدالــلــهــی در نــقــشــی مــتــفــاوت از
نقشهای پیشینش در ایــن سریال حضور
داشت .درباره جزئیات بیشتر نقش شهرام و
ارادتش به امام رضا(ع) با این بازیگر گفتوگو
کردهایم که میخوانید.

اثر نمایشی باشد ضمن اشاره به بودجه کم این سریال در
مقایسه با سریالهای شبکه نمایش خانگی خاطرنشان
کرد :االن دوره رقابت آثار هنری با هم نیست بلکه دوره
رقابت سرمایههای مالی با هم است ،اینکه پــروژهای پول
داشته باشد ،تبلیغاتش بیشتر و پروداکشن قویتری
دارد.

موسیقی

بهار سوت و کور کتاب ایران

◾

در حاشيه

ایران »۳از این لباس استفاده کردیم چون آن را یک اثر هنری
میدانیم ،از لباس زنان بلوچ بهره بردیم چون آن را اثر باارزشی
میدانیم که قابلیت انتقال به کشورهای دیگر را دارد،
قاچاقچیان هم از این لباسها (به بهانه فروش و سوغات)
استفاده کردند که پوششی باشد برای کارهایشان .هدف
مشخص ما در سریال ساخت ایران همین بوده است».
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چند سکانس آخر سریال در حرم امام رضا(ع)
ضبط شد ،مرجان و شهرام ازدواج میکنند و ماه
عسل به مشهد میروند .آستان قدس در این
پروژه همکاری بسیار خوبی با ما داشت و تیم را
به خوبی همراهی کردند ،حتی اجازه دادند ما در
حرم مطهر از هلیشات استفاده کنیم و تصاویر
زیبایی از گنبد و حرم مطهر گرفتیم.

◾

◾ به نظر شما چرا مردم از سریالهای کمدی
بیش از ژانرهای دیگر استقبال میکنند؟

مشکالت متعدد و به خصوص مالی که گریبان
مردم را گرفته است موجب میشود مخاطب
بــه دنــبــال ایــن باشد کــه وقتی پــای تلویزیون
مینشیند چند دقیقهای از مشکالتش فارغ
شــود و مجموعههای کمدی ایــن امکان را به
مخاطب میدهد.

نشست خبری و آیین رونمایی از آلبوم موسیقی
«گ ــاه فــرامــوشــی» بــا حضور همایون شجریان؛
خــوانـنــده موسیقی ایــرانــی ،فــردیــن خلعتبری؛
آهنگساز و تهیهکننده ،رامین صدیقی؛ مشاور
تهیهکننده ،رضا موسوی؛ مدیر هنری و جمعی از
مسئوالن و هنرمندان در تاالر وحدت برگزار شد.
شجریان در این آیین با تشریح چگونگی تولید
آلبوم موسیقی گاه فراموشی اظهار کرد :این اثر
همآمیزی از موسیقی ایرانی و موسیقی جَز(جاز)
است ،نقطه مشترک آنها که بداههپردازی است،
در آلبوم گاه فراموشی به آن پرداخته شده است،
فردین خلعتبری موسیقی را براساس اشعارش
ساخته و میتوان گفت شعر و موسیقی با هم
شکل گرفته است.
ایــن خواننده موسیقی ایرانی با اشــاره به اینکه
نوازندگان چیرهدستی در تولید آلبوم گاه فراموشی
همکاری داشتند ،افزود :روند تولید این اثر پیچیده
نیست ،چهار نوازنده و یک خواننده در تولید گاه
فراموشی حضور داشتند که یک تجربه تــازه و
متفاوت و برای من غنیمت بود.
شجریان درباره اجرای زنده آلبوم گاه فراموشی بیان
کــرد :برنامهریزی بــرای اجــرای کنسرت این آلبوم
خواهیم داشت ،همچنین بر اساس برنامهریزیها
قــرار اســت که تیرماه امسال در تهران کنسرتی
برگزار کنیم.
شجریان در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی
بر همکاری با صــدا و سیما گفت :قصدی برای
همکاری با این نهاد ندارم.
وی درب ـ ــاره حــاشـیـههــای کنسرتش در دب ــی و
صحبتهایش حین برگزاری کنسرت بیان کرد:
در جریان اتفاقات رخ داده قبلی در کنسرت دبی
بــودم ،من کــار خــودم را در حــوزه موسیقی انجام
میدهم و کاری به اتفاقات و حاشیهها ندارم ،آنچه
درکنسرتدبیانجامدادمتحتتأثیرهیچحرکتی
نبود و خودم تصمیم گرفتم در این کنسرت بدون
توجه به حاشیهها ،از ایران بخوانم ،این در حالی
است که در دبی هیچ محدودیتی برای برگزاری و
اجرای این قطعه نداشتم.
شجریان درباره برگزاری کنسرت رایگان و خیابانی
که چند سال گذشته وعــده آن را داده بــود ،بیان
کرد :همچنان پای سخنم هستم ،شرایط برگزاری
کنسرت رایگان باید به گونهای فراهم شود که به
کسی آسیب نرسد .برخی دوستان و هنرمندان
اعــام کردند که چند شب اجــرای رایگان داشته
باشیم ،در حالی که این هدفم نبود ،هدفم این
بود طیف وسیعی که دسترسی و امکان حضور
در کنسرت را ندارند و حتی شاید این مسئله به
ذهنشان هم خطور نکند ،به این کنسرت بیایند.
وقتی خیران به گونههای مختلف کمک میکنند،
میبینم من نفر آخر در بین آنــان هستم و باید
کاری کنم که مختص به من است و امیدوارم روزی
شرایط آن فراهم شود که بتوانم کنسرتی را با تعداد
زیادی از تماشاگران برگزار کنم.

سینما

«رها و انگشتر جادو» برای
مخاطب کودک و نوجوان

فیلمسینماییرهاوانگشترجادوبهتهیهکنندگیو
کارگردانیامیرمؤمنیاصلوبابازینیمافالح،سحر
ولدبیگی و رها باللی برای عموم مخاطبان کودک و
نوجوان و بزرگسال تهیه و تولید شده است .فیلم
سینمایی رها و انگشتر جادو؛ ضمن برخورداری از
آموزههایعلمروانشناسیوتوجهبهمفاهیمرشدو
تربیتوآموزشتوانستهازبین ۱۳۷فیلمسینماییاز
ایرانو ۱۰۵کشورجهان،درجمع ۹فیلمبرترراهیافته
به پنجاه و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم رشد
حضورداشتهباشد.اینفیلمبهزودیدرسینماهای
کشوراکرانمیشود.عارفهنظامی،النامنیعی،میثم
حسینی ،محمدرضا نجفی ،هــادی عبدالمالکی،
مهدیبیگدلیا،آزادهقدیمی،کیاناصفرزادهوسودابه
توفیقیازدیگربازیگراناینفیلمهستند.

