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گروه فرهنگ و هنر- مراســم 
اکران قســمتی از سریال »جیران« به 
کارگردانی حســن فتحی با حضور 
جمعــی از عوامــل و بازیگران این 
مجموعه نمایش خانگی برگزار شد. 
قسمت نخســت سریال »جیران« در 
قالــب بیش از ۵۰ دقیقــه با حضور 
حســن فتحی کارگردان و اسماعیل 
عفیفه تهیه کننده در حضور اهالی هنر 
و فرهنگ در هتل اســپیناس پاالس 
تهران به نمایش درآمد. این مجموعه 
تاریخی که از آن به عنوان عاشقانه ای 
جدید از حسن فتحی یاد می شود، از 
جمعهـ  ۲۴ دی ماهـ  در شبکه نمایش 
خانگــی و از طریق پلتفرم فیلیمو به 

نمایش در آمده است.
در روز اکران نخســتین قسمت 
از ســریال جیران برای رســانه ها، 
قبل از ورود به محل نمایش ســریال 
بــه تمامی حاضران ماســکی با آرم 
»جیران« اهدا شــد. حضور افرادی با 
لباس هــای ماموران دوران قاجار  در 
کنار عکس های بازیگران سریال در 
ســالن، نمادهایی از مقطع تاریخی 
محسوب می شد که قرار است حسن 

فتحی در »جیران« روایت کند.
از جملــه هنرمندانــی که برای 
اکران قســمت اول »جیران« حاضر 
شدند، می توان به بهرام رادان، پریناز 
ایزدیار، کاظم هژیرآزاد، امیرحسین 
فتحی، سیدجواد هاشمی، غالمرضا 

نیکخــواه، مهــران غفوریان، محمد 
جمشــیدی فر،  عبــاس  شــیری، 
سیاوش چراغی پور، تهمینه میالنی، 
غزل شــاکری، امید زندگانی، الســا 
فیروزآذر، شــادی مختــاری، نیکی 
مظفــری و ســرنا امینی)بالگر طنز 

اینستاگرام( اشاره کرد.
مراســم با اجرای ژیال صادقی 
آغاز شــد. صادقــی با بیــان اینکه 
همــکاری فتحی و عفیفه همیشــه 
ســریال های بســیار خوبی را رقم 
زده اســت، در ادامــه بــه محمت 
تاشــکین، رایزن فرهنگی ســفارت 
ترکیــه و علیرضا دلخوش، مدیرکل 
وزارت  فرهنگــی  همکاری هــای 
خارجه که برای اکران »جیران« آمده 

بودند، خوش آمد گفت.
بــا حســن فتحی کــه کار 

می کنی گارانتی داری
اســماعیل عفیفهـ  تهیه کنندهـ  
قبل از شــروع نمایش قسمت ویژه 
»جیــران« گفت: از گروه ســازنده 
جیران تشــکر می کنــم. نزدیک به 
یک ســال است که بسیار فشرده کار 
کرده ایم. در اوج کرونا دوستان را به 
شهرستان بردیم. در کارهای تاریخی 

شرایط سخت است. 
تفــاوت »جیران« بــا کارهای 
دیگر این اســت کــه وقتی همه کار 
می کردیم متوجه بودیم که داریم کار 
خوبی می سازیم. وقتی شما با حسن 

فتحــی کار می کنی گارانتی داری که 
مردم کارت را دوست خواهند داشت 
از حســن فتحی دوست سی ساله ام 
تشکر می کنم که مثل سی سال پیش 
با وســواس کار می کند. مطمئنم که 
»جیران« مورد قبــول بینندگان قرار 

خواهد گرفت.
تهیه کننــده ســریال های میوه 
ممنوعــه، پس از بــاران و آنام برای 
تلویزیون، خاطرنشــان کرد: فیلیمو 
هزینه زیادی بــرای تولید »جیران« 
صرف کرده اســت و ایــن می تواند 
مســیری باشــد بــرای پلتفرم ها که 
ســریال ها را جدی تــر بگیرنــد و 
کارهای اینچنینی بسازند. آنها ریسک 
بزرگی کردند اما از این ریسک پاسخ 

جانانه ای خواهند گرفت.
حســن فتحی: امیــدوارم 
نوبــت بعد همه حــال بهتری 

داشته باشیم
حسن فتحیـ  کارگردان سریال 
»جیران«ـ  هم در این مراســم چنین 
گفت: قلبا ترجیح می دادم این مراسم 
در شرایط دیگری برگزار شود. جامعه 
ما روزهای خوبــی را نمی گذراند. 
مردم ما به دلیل مشــکالت اقتصادی 
و معیشــتی حال خوبی ندارند و ما 
هنرمندان به عنوان بخش کوچکی از 
مردم در حالشان شریکیم و در نتیجه 

ما هم خیلی حال خوبی نداریم.
ترجیح مــی دادم این ســریال 
کامال ســاخته شود و بعد از ساخت 

در شرایطی مناســب تر کنار هم کار 
را ببینیــم امــا به هر حال دوســتان 
موسســه فیلیمو قصد داشتند از تیم 
دســت اندرکاران ســریال تقدیری 
داشته باشند و این مراسم را گرفتند. 
امیدوارم نوبت بعــد که همدیگر را 
می بینیم مردم ما حال بهتری داشــته 
باشــند. همه ما حال بهتری داشــته 

باشیم.
در ســریال »جیران« بازیگرانی 
چــون بهرام رادان، پرینــاز ایزدیار، 
امیرحســین فتحــی، امیرجعفری، 
رویــا تیموریــان، مهــدی پاکدل، 
رعنــا آزادی ور، ســتاره پســیانی، 
 غزل شــاکری و مریال زارعی بازی 

کرده اند.

 

گروه فرهنــگ و هنر- هفت 
عضــو هنرمند مراکز کانون پرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانــان در 
هفتمین نمایشگاه بین المللی نقاشی 
کودکان آسیایی چین موفق به کسب 
یک رتبــه اول، دو رتبه دوم و چهار 

رتبه سوم شدند.
این مسابقه با موضوع »سالمتی، 
دوســتی و وحدت بزرگ« در سال 
۲۰۲۱ برگزار شــد و از میان ۵۰۰ اثر 

از ۱۳ کشــور، هفت کــودک ایرانی 
موفق به کسب جایزه و دیپلم افتخار 

این رویداد بین المللی شدند.
بر اســاس ایــن خبــر »نهال 
دیده بــان« ۹ ســاله از کانون بهبهان 
استان خوزستان در این مسابقه موفق 

به کسب جایزه اول شد.
همچنیــن »بهــار نصیریــان« 
۷ ســاله از کانون بهبهــان و »آناهید 
آموزش« ۷ ســاله از اهواز هر دو از 

استان خوزستان جایزه دوم را در این 
مسابقه دریافت کردند.

در همین حــال »مریم نجفی« 
۹ ســاله از مرکز شــماره دو کانون 
کرمانشاه، »عســل ابراهیم پور« ۱۱ 
ساله از کانون اردبیل، »آوا فاضلی« ۷ 
ساله از کانون ماکو استان آذربایجان 
غربی و »مه تا ســرکوئی« ۱۴ ســاله 
از کانون دزفول اســتان خوزســتان 
نیز در مســابقه بین المللی نقاشــی 

 چین موفق به کســب جایزه ســوم 
شدند.

تمامــی  بــه  همچنیــن 
شــرکت کنندگان در مسابقه نقاشی 
چین گواهی شرکت اهدا شده است.
کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان بــا ارســال ۱۹ اثر در 
هفتمیــن نمایشــگاه بین المللــی 
 نقاشــی کودکان آسیایی چین ۲۰۲۱ 

شرکت کرد.

گروه فرهنگ و هنر- محمد حاتمی 
که به زودی نمایش »رادیکال هفت ممیز 
هفت« را با بازی خودش و آشا محرابی 
اجرا می کند، می گوید: عادت کنیم که به 
هر چیزی عادت نکنیم. محمد حاتمی با 
وجود برنامه های زیادی که برای اجرای 
تئاتر داشت، در دو سال کرونایی اخیر، 
دست نگه داشت ولی حاال با بهتر شدن 
شرایط و انجام واکسیناسیون عمومی، 

تصمیــم دارد جدیدترین نمایش خود 
را در ســالنی تازه تاسیس روی صحنه 
بیــاورد. حاتمی توضیحاتــی درباره 
اجرای این اثر نمایشــی ارایه می کند و 
تاکید دارد که نباید به عادت های گذشته 
بچسبیم بلکه باید جسارت تجربه های 
تازه را داشــته باشیم. او می گوید: من و 
آشا محرابی طرحی داشتیم با موضوع 
مهاجرت های اجباری و به پیشــنهاد 

خانــم محرابی متن این نمایش را یکی 
از دوســتان ایشان نوشت که خیلی هم 
زود به ســرانجام رســید و بنا داریم آن 
را از ۲۶ دی مــاه روی صحنه بیاوریم. 
این کارگردان درباره درون مایه نمایش 
خود توضیح می دهد: نمایش ما قصه ای 
جهانــی و اجتماعــی دارد و دربــاره 
مهاجرت های اجباری اســت. در این 
نمایش موضوعاتی مانند نابرابری های 
اجتماعی و ظلمی که به بعضی جوامع 
می رود، مورد توجه قرار گرفته اســت.

حاتمی با اشــاره بــه عالقه خودش به 
فانتزی اضافه می کند: داستان نمایش ما 
رئال است ولی چون همواره به شکستن 
مرزهای واقعیت و خیال عالقه مندم، از 
نویسنده خواستیم این موضوع را هم مد 
نظر داشته باشد. او که قصد دارد نمایش 
خود را در ســالنی تازه تاسیس در جم 
سنتر اجرا کند، درباره اجرای نمایش در 

سالنی ناشناس می گوید: سالن نمایش 
جم سنتر با اجرای ما افتتاح می شود و ما 
برای اجرا در این سالن چند دلیل داشتیم. 
مهم ترین دلیل من شکست عادت های 
همیشــگی اســت. ما معموال عادت 
کرده ایــم در مرکز شــهر، تئاتر ببینیم . 
خیلی خوب است که تئاتر در مرکز شهر 
رونق دارد ولی بهتر آن است که عادت 
کنیم تا به هر چیزی عادت نکنیم. با این 
نگاه، خوب است که تئاتر در دیگر نقاط 
شهر هم اجرا بشود. حاتمی خاطرنشان 
می کند: توقع ندارم کسی برای دیدن این 
نمایش از مسیر دوری بیاید بلکه بیشتر 
امیدوارم مردم همان منطقه یعنی منطقه 
جماران به تماشای نمایش ما بنشینند. 
مردمــی که برخالف تصور اولیه، همه 
هم متمول نیستند بلکه بسیاری از آنان 
قشر متوسطی هستند که سال هاست در 
آن منطقــه زندگی می کنند. این بازیگر 

تئاتــر که نمایش خــود را به مدت ۱۰ 
شب در سالن »نقطه عطف سینما تئاتر« 
در جم ســنتر اجرا می کند، می افزاید: 
مــا به جای اینکــه مــردم را به دیدن 
تئاترمان دعوت کنیم، خودمان ســراغ 
آنها می رویم. اگر ۱۰ اجرای خوب در 
این سالن داشته باشیم، کفایت می کند. 
حاتمــی که قصد دارد این نمایش را در 
دیگر شهرها و کشورها هم روی صحنه 
بیــاورد، می گوید: متن نمایش در حال 
ترجمه به زبان انگلیســی است و چون 
موضوعی جهانــی دارد، فکر می کنیم 
در دیگر کشــورها هم امکان اجرای آن 
وجود داشته باشد به همین دلیل از ابتدا 
،کاری جمــع و جور با دکوری پرتابل 
طراحی کرده ایم تا هم در دیگر شهرهای 
کشور خودمان روی صحنه برود و هم 
در کشــورهای دیگــر. این هنرمند که 
همراه با آشــا محرابی این نمایش را به 

زبان انگلیسی هم تمرین می کند، ادامه 
می دهد: اجرای انگلیسی زبان هم برای 
خارج از کشور برنامه ریزی شده و هم 
در داخل کشور برای موسسات آموزشی 
زبان انگلیسی. او درباره ریسک اجرای 
نمایش در سالنی ناشناس می گوید: به 
هر حال داریم ریسک می کنیم و سالن 
با اجرای ما افتتاح می شود. بعد از ما هم 
گروه های دیگری در نوبت اجرا هستند. 
اینجا فضایی است که بچه های تئاتری با 
آسودگی خیال می توانند کار کنند.  این 
اثر نمایشی نوشته مریم تاجیک است که 
با  طراحی و کارگردانی محمد حاتمی 
و بازی آشــا محرابــی و حاتمی روی 
صحنه مــی رود. طراحی لباس را هلیا 
شکری انجام می دهد و طراحی پوستر 
هم بر عهده ســوگل فیاضی است. ایده 
ابوطالبی هم طراحی حرکت این نمایش 

را انجام می دهد.

گروه فرهنگ و هنر- تهیه کننده و 
کارگردان »تاک« از ساخت ویژه برنامه 
نــوروزی این برنامه با اجرای داریوش 

کاردان در ۱۳ قسمت خبر داد.
نوابی نــژاد کارگــردان  مریــم 

برنامه هــای تلویزیونــی درباره تولید 
»تاک« که هر هفته از شــبکه دو پخش 
می شــود با طراحی نوروزی بیان کرد: 
»تــاک« هفته ای یک قســمت پخش 
می شود و ما ۱۰ قسمت دیگر تا نوروز 

داریم که طی ایــن مدت باقی مانده تا 
پایان سال هر هفته روی آنتن می رود.

وی اضافه کرد: ۱۳ قسمت هم در 
نــوروز داریم که ویژه برنامه نوروزی با 
یک یا دو مهمان خواهد بود و بخشــی 
هم به گــپ و گفت داریوش کاردان با 
شــرکت کننده ها اختصاص دارد و به 

زودی ضبط آن آغاز می شود.
نوابی نژاد درباره این برنامه که ایده 
آن از »تد« گرفته شده است توضیح داد: 
»تاک« با این ایده تولید شــد که چرا تد 
تلویزیونی نداشته باشیم، با این حال با 
توجه به شــبکه دو و گروهی که در آن 
برنامه را تولید می کنیم، محور خانواده 

در این برنامه پررنگ اســت. مثاًل اینکه 
نقش خانواده در موفقیت فرد شــرکت 
کننده چه بوده اســت، خود شــخص 
چقــدر برای خانواده وقت می گذارد و 
اینها مالحظاتی بود که مورد توجه قرار 
دادیم و باید برنامه ای می ســاختیم که 
مخاطب را درگیر کند. نوابی نژاد اظهار 
کرد: ما سعی کردیم سطح سواد و بینش 
مخاطب را باالتر ببریم و از همه قشری 
در برنامه دعــوت کردیم اما هر یک از 
ایــن افراد یک ویژگی دارد که بتواند به 
مخاطــب ارائه کند و از طرفی مباحث 
را کاربــردی کردیم تــا برای مخاطب 
مفید باشــد. کارگردان »تــاک« درباره 

حضور داریوش کاردان نیز عنوان کرد: 
داریوش کاردان فردی چند بعدی است، 
شعر می گوید، طنز می سازد، گفتگو بلد 
اســت، خودش برنامه ساز است و ایده 
می دهد و در کل یک حرفه ای اســت. 
او حتی آنقدر حرفه ای است که اگر در 
هنگام ضبط، روند تولید کند و تند شود، 
همه را ســامان می دهد. کاردان پیش از 
این چند قسمت اجرای »هزار داستان«، 
یک قسمت »محاکات« و همچنین در 
»مکث« حضور داشــت و اینجا هم که 
از او دعوت کردم به خاطر من پذیرفت. 
علی رغــم اینکه هــر برنامه ای 
را نمی پذیــرد و خود مــن دیده ام که 

پیشنهادهای زیادی برای یلدا و نوروز 
و.... داشــته است اما رد می کند. وی در 
پایان درباره سختی این برنامه توضیح 
داد: سختی ســاخت »تاک« نسبت به 
برنامه های اجتماعی بیشــتر اســت به 
ویژه کــه در برنامه هــای اجتماعی از 
طریــق گروه ها و انجمن های مختلفی 
می توان به سوژه ها دست پیدا کرد ولی 
سوژه های این برنامه همه افرادی خاص 
هستند که باید ویژگی های مهمی داشته 
باشــد. از طرفی فرد متخصص یا نخبه 
یک رشــته است و حتی زمان ندارد که 
بخواهد یک ســاعت به برنامه بیاید و 
هماهنگ کردن اینها بسیار سخت است.

گروه فرهنــگ و هنر-با وجود 
آنکه روابط عمومی شبکه دو سیما نام 
برنامه »ســینما در قاب هزار راه نرفته« 
را در جدول برنامه هــای پاییزی اش 
گنجانده بود، هنــوز این برنامه روانه 
آنتن نشده و در جدول پخش هم قرار 
نگرفته اســت. روابط عمومی ســیما 
اوایــل آبان ماه بود کــه خبر از پخش 
بخش های اضافه شــده به فصل هفتم 
برنامه هزار راه نرفته، با عنوان سینما در 

قاب هزار راه نرفته داد. 
این برنامه قرار بود به موضوعات 
و چالش هــای خانوادگی در فیلم های 

سینمایی از دیدگاه روانشناسی بپردازد. 
ســینما در قاب هزار راه نرفته قرار بود 
در ۱۶ قســمت فیلم هایی چون نبات، 
شماره ۱۷ سهیال، چهل سالگی، هفت 
ماهگی، رگ خواب و ... را از منظر علم 

روانشناسی تجزیه و تحلیل کند. 
هــزار راه نرفته در حال حاضر از 
شنبه تا چهارشنبه پخش می شود و قرار 
بود آنتن روز پنجشنبه به سینما در قاب 
هــزار راه نرفته اختصاص پیدا کند که 
همچنان خبری از پخش این برنامه در 

آنتن شبکه ۲ سیما نیست. 
با احتساب ۱۶ قسمتی بودن این 

برنامــه حتی اگر پخش آن از این هفته 
آغاز شود، باز هم تمام قسمت های آن 

تا آخر سال به پایان نمی رسد. 
یک مقام آگاه در شــبکه دو سیما 
از پخش این برنامــه در ده روز آینده 
خبر داد و گفت: جدول پخش شــبکه 
دو به دلیل مناسبت هایی چون شهادت 
سردار سلیمانی و ایام فاطیمه شلوغ بود 
و به همین دلیل تصمیم گرفتیم پخش 
برنامه را به زمان دیگری موکول کنیم. 
این برنامه بســیار جذاب است 
و از نظر ما هیچ مشــکلی ندارد. البته 
برنامه ســازان در تدویــن فیلم هایی 

انتخاب کردند که ممکن اســت فیلم 
دیگری از نظر روانشــناس خودشان 
بهتر باشــد. در واقــع ناهماهنگی در 

خود برنامه وجود داشته است. 
چون قرار اســت حدود بیست 
دقیقه از فیلم ها پخش و شــخصیت ها 
و اتفاقات تحلیل شــود.  بارها اتفاق 
افتاده که تلویزیــون حاضر به پخش 
تیزر برخی از فیلم ها مجوزدار سینمای 
ایران نشده است. در واقع صداوسیما 
برای پخش و تبلیغ فیلم های سینمایی 
مالحظــات داخلی خودش را رعایت 

می کند.

هزار راه نرفته بــه تهیه کنندگی 
ناهید سادات شــریفی به کارگردانی 
علیرضــا برزگــر دانایی از شــنبه تا 
چهارشنبه ســاعت ۱۹ و ۴۵ از شبکه 
دو سیما روانه آنتن می شود. نخستین 
قســمت از فصل هفتم برنامه هزار راه 
نرفته شنبه شب )هشــتم آبان ماه( در 
جدول پخش برنامه های شبکه دو سیما 
قرار گرفت. اهمیت تشکیل خانواده، 
روابط مناســب بین افــراد خانواده و 
حل چالش های فــراروی خانواده ها 
و ... از جملــه محورهــای این برنامه 

روانشناسانه است.

اکران »جیران«؛ عاشقانه 
جدید حسن فتحی در 

نمایش خانگی
مجموعه تاریخی جیران که از آن به عنوان عاشقانه ای جدید از حسن فتحی یاد می شود، از 

جمعهـ  ۲۴ دی ماهـ  در شبکه نمایش خانگی و از طریق پلتفرم فیلیمو به نمایش در آمد.

درخشش نقاشان کوچک ایرانی در چین

نمایش تازه محمد حاتمی با بازی آشا محرابی

تدارک »تاک« برای نوروز ۱۴۰۱؛

داریوش کاردان چطور اجرا را پذیرفت؟

تاخیر تلویزیون در پخش یک برنامه سینمایی جدید؛

چرا »سینما در قاب هزار راه نرفته« متوقف شد؟

گروه فرهنگ و هنر- رمان »آیلین« نوشــته آتوســا مشفق با بازی یکی از 
بازیگران مشهور هالیوودی جلوی دوربین می رود. 

آن هتوی و توماسین مک کنزی در اقتباس سینمایی رمان آیلین از آتوسا 
مشفق، نویسنده سرشناس ایرانی-اوکراینی، با هم همبازی شدند.

ساخت این فیلم در حال حاضر در نیوجرسی آمریکا در حال انجام است. 
آیلین رمان اول مشــفق است که در سال ۲۰۱۵ توسط انتشارات پنگوئن 

منتشر شد و به فهرست ۶ نامزد نهایی جایزه ادبی بوکر راه یافت. 
آیلین که به همت مهدی موســوی، کاوان بشــیری و گالره جمشیدی به 
فارسی ترجمه شده، داستان دختری ۲۴ ساله و غمگین است که در زندان کار 
می کند و روایتگر اتفاقی که در زمستان سرد سال ۱۹۶۳ در ماساچوست برای 
این دختر می افتد. آتوســا مشفق از پدری ایرانی و مادری کروات به دنیا آمده و 
هم اکنون در آمریکا زندگی می کند. این نویسنده جوان از سال ۲۰۱۲ تاکنون با 
مجله پاریس ریویو همکاری و بسیاری از داستان های کوتاهش را در این مجله 
منتشر می کند. مشفق در سال ۲۰۱۳ کمک هزینه تحصیلی دانشگاه استنفورد را 
به دســت آورد و در ســال ۲۰۱۴ برای کتاب مک گلو در فهرست نهایی جایزه 
بوکــر قرار گرفت. وی در ســال ۲۰۱۶ و برای کتــاب آیلین موفق به دریافت 
جایزه بنیاد همینگوی شد. از این نویسنده چندین مقاله نیز در مجله نیویورکر 
منتشر شده است. مشفق نویسنده ای شناخته شده در جهان ادبیات غرب است 
و برخی از نامزدهای جایزه من بوکر مانند دیزی جانسون و پاتریک دوویت و 
همچنین دیوید سداریس در مصاحبه هایی که با رسانه های غربی مانند لیت هال 

و نیویورک تایمز داشته اند آثار مشفق را برای خواندن پیشنهاد داده اند.

گروه فرهنگ و هنر- مجموعه انیمیشــن »شکرستان« نوروز ۱۴۰۱، در 
۱۵ قسمت از رسانه ملی پخش می شود. انیمیشن »شکرستان« به تهیه کنندگی 
مسعود صفوی و کارگردانی عباس جاللی، در ۱۵ قسمت، نوروز ۱۴۰۱ روی 
آنتن می رود. داستان »شکرستان« در یک سرزمین خیالی می گذرد؛ سرزمینی که 
از شخصیت هایی خیالی پُر شده است و قصه هایی در راستای داستان های کهن 
ایرانی و برگرفته از ضرب المثل های قدیمی است. پادشاه، وزیر، بهلول، ننه قمر، 
اســکندر، شعبون، رمضون و... از شخصیت های اصلی این انیمیشن هستند و 
هر کدام ویژگی های منحصر به فردی دارند.  پادشاه سرزمین شکرستان فردی 
نادان و ناکارآمد است که هیچ کار مثبتی از او سر نمی زند و همیشه خرابکاری 
می کند. وزیر نیز به عبارتی دســت راســت پادشاه اســت و او را در رسیدن به 
اهدافش یاری می کند. شکرستان نخستین بار در نوروز سال ۱۳۸۷ توسط شبکه 
دو ســیما پخش شد. در ابتدا قرار بود این مجموعه در ۹۰ قسمت ۱۵ دقیقه ای 
تولید شــود، اما بعداً فصل های جدید نیز برای آن تولید شد و طول هر قسمت 

نیز به ۲۵ دقیقه افزایش یافت.

رمان نویسنده ایرانی از هالیوود سردرآورد

»شکرستان« به نوروز ۱۴۰۱ می رسد
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