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فصل جدید «وقتشه»
روی آنتن میرود

...

▪برای اقتصاد فرهنگ باید تدبیر کرد

تلویزیون

عضو شــورای عالــی انقــاب فرهنگی با
اشــاره بــه محورهــای مســائل فرهنگی و
هنری ادامه داد« :اقتصــاد فرهنگ و هنر
یکیازمحورهایاصلیدراینزمینهاست
که هم در حوزه زیرســاختی و هم در حوزه
رفاهی باید مورد توجه قرار گیرد .در هر دو
حوزه مشــکالتی وجود دارد که برای رفع
آنها باید تدابیری اندیشــید ».وی افزود:
«تعاملبابخشهایبیرونیحوزهفرهنگ
و هنر در زمینه اعتمادســازی و استفاده از
ظرفیتهــای آنها محــور دیگــر در حوزه
فرهنگ و هنر است که توجه به آن ضروری
است».

وزیر ارشاد در دیدار با مدیران خانه های سینما ،موسیقی و تئا تر:

کوتاه از سرنوشت بازیگر «پس از باران»

«خانم کوچیک» کجاست؟

این شــب ها ســریال نوســتالژیک «پس از باران» از شــبکه
آی فیلم پخش می شــود؛ ســریالی کــه در اولیــن پخش در
سال  ،79بسیار پرمخاطب شده بود و حسابی جریان ساز
بود .چهره هایی را هم به ســینما و تلویزیون معرفی کرد که
یکی از مهم ترین هایشــان ،همین مرجان محتشم ،بازیگر
نقش «خانم کوچیک» بود .روزنامه جام جم به بهانه پخش
این ســریال ،گزارشــی از آن تهیه کرده که بخشــی از آن به
سرنوشت این بازیگر میپردازد .این بخش کوتاه و خواندنی
را بخوانید:
آمد و چه با دست پر هم .قبل از «پس از باران» یکی دو سریال
بازی کرده بود؛ «بهشــت گمشــده» و «فکر پلیــد» « .پس از
باران» اما قرار بود ســکوی پرتاب مرجان محتشم باشد در
عالم بازیگری که هم شد و هم نشد .خودخواسته یا به جبر
زمان و اقتضــای روزگار ،فقط خدا می داند .ســریال «پس
از باران» و یکی از شــاه نقش هایش (شهربانو) می توانست
برای هر بازیگر جوانی که در ابتدای راه اســت یک فرصت
بی نظیر باشــد برای اثبــات خــود و توانایی هایــش .الحق
واالنصاف که محتشم هم از این فرصت ،نهایت بهره را برد
در حد بضاعتش البته و شد «خانم کوچیک» مردم؛ محبوب
و معروف .گمانه زنی ها می شد و پیش بینی ها ،که او نه در
تلویزیون که در سینما هم ستاره خواهد بود و خوش خواهد
درخشید .همه چیز از تولد یک ستاره خبر می داد اما نشد
آنی که باید می شــد .مرجان محتشم ســینما را با «رز زرد»
آغاز کرد و پایان داد و پس از سریال سعید سلطانی در یکی
دو مجموعه دیگر بــه نام های «ریحانه» و «پــرواز در حباب»
بازی کرد و خالص ،برای همیشــه محو شــد! دیگــر از او نه
نامی ماند و نه نشانی .آرام آمد و آرام تر رفت .پس از سال ها
که مصاحبه کرد ،گفت که ســکوتش خود گویای همه چیز
اســت .گفت که معترض اســت .گفت که نمی خواســته به
هر قیمتی بــازی کند ،گفــت که مناســبات اخالقی حاکم
بر سینما مطلوب نیســت ،گفت بیمار است ،گفت دفترچه
بیمه ندارد و گفت و گفت.
به هر حال هر چه هســت مرجان محتشــم سال هاســت از
وادی آکتوری فاصله گرفته و عطایش را به لقایش بخشیده
اســت .همه کوشــش ها و کانال های ما بــرای گفت وگو با
«خانم کوچیک» سریال ،به در بسته خورد و به بنبست ختم
شد .گویا مرجان محتشــم سال هاســت از ایران مهاجرت
کرده و غربت نشــین شده اســت؛ بازیگری که می توانست
یک ستاره باشــد ،چه در عالم هنر هفتم و چه در وادی قاب
جادو ،اما نشد که نشد.

میزان  -ساخت فصل جدید برنامه وقتشه با موضوع انتقال مهارت های اساسی و بهبود سبک زندگی در فضایی شاد و خودمانی در دستور
کار گروه برنامه سازی قرار دارد و به زودی از شبکه نسیم پخش خواهد شــد .فصل اول این برنامه با اجرای کامران تفتی که از اوایل مرداد تا
پیش از ماه محرم ،پخش میشد ،به ازدواج آسان میپرداخت.

هنردستورینیست
همدلیمیخواهد
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در دیدار
با مدیران خانه های ســینما ،موســیقی و
تئاتر تاکید کرد همکاری دولت و اصحاب
فرهنــگ و هنر برای رســیدن بــه اهداف
دیپلماسی فرهنگی ضروری است.
به گــزارش ایلنــا ،ســیدعباس صالحی
(وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی) در
دیدار با مدیران عامل خانه های سینما،
موســیقی و تئا تــر بــا تأکیــد بر ضرورت
تعامل و همکاری بیــن دولت و اصحاب

فرهنــگ و هنر برای رســیدن به اهداف
دیپلماســی فرهنگــی ،گفــت« :همــه
مســائل مرتبــط بــا فرهنــگ و هنــر باید
بــا همــکاری یکدیگــر رفع شــود .مزیت
نســبی ایران ،فرهنگ ،هنــر و تمدن آن
است و باید از ظرفیت های آن در داخل و
خارج از کشور بهره بگیریم .البته در این
زمینه بین آن چه وجود دارد و آن چه که
شایسته آن هستیم ،فاصله وجود دارد».
صالحــی در عیــن حــال تصریــح کــرد:

...

پیشنهاد روز

▪ نگاهدولتواگذاریاموربهاصنافاست

«برای عبــور از ایــن فاصله بــه همکاری
دولــت و اصحــاب فرهنــگ و هنــر نیــاز
داریــم و دغدغه هــای مشــترکی در این
زمینه وجود دارد .کار فرهنگ و هنر کار
دســتوری ،بخشــنامه ای و آیین نامه ای
نیســت بلکه مســیری اســت که نیــاز به
همدلی و همذاتی وجودی خاص دارد.
برای پیشــبرد اهداف فرهنگی و هنری
کشــور نیز به رویکــرد تعامــل نهادهای
مدنی و صنفی نیاز داریم».

صالحی ارتقــای نهادهــای مدنــی حوزه
صنوففرهنگوهنررامحوردیگربرشمرد
وگفت«:اینارتقابهمقتدرشدننهادهای
مدنیمنجرمیشودوکاهشتصدیگری
دولترادرپیخواهدداشت».وزیرفرهنگ
و ارشاد اســامی ادامه داد« :تبیین شیوه
تعامــل نهادهــای مدنــی و دولتــی محور
چهارم در حــوزه فرهنگ و هنر اســت .ما
بایدبهسرعتگفتوگوکنیمو
صنوف در این مسیر کمک
کنندتااعتمادسازیهای
پایــدار شــکل بگیــرد.
نهادهایدولتیدرحال
تغییرهستنداماآنچه

...

اتفاق روز

به دیدن فیلم های جشنواره عمار برویم

«سختانه» هفته در میان پخش می شود!

اینروزهااکرانهایجشنوارهمردمیفیلمعمار
در تهران و بســیاری از شهرســتانها شروع شده
اســت .در تهران ،ســینما فلســطین میزبان این
رویداد سینمایی است و در مشهد ،سینما قدس
بهجشنوارهعماراختصاصدادهشده.ضمناین
کهمساجد،دانشگاهها،پایگاههایبسیجوحتی
برخی خانههــا هــم اکرانهای مردمــی زیر نظر
دبیرخانه جشــنواره را انجام میدهند .در برنامهای که امروز از سوی دبیرخانه
جشنواره اعالم شده ،بیشتر از همه نام مستندهای «نسیان» و «میراث آلبرتا»3
تویچشماست؛فیلمهایمستندیکههرچندپیشتررونماییشدهاند،امااکران
گستردهاینداشتهاندودرجشنوارهعمارامسال،قراراستحسابیدیدهشوند.
برنامه اکرانها را میتوانید در رســانه رسمی این جشــنواره به آدرس تلگرامی
 @ammarfestببینید.

برنامــه تلویزیونــی «ســختانه» کــه دقیقــ ًا یک
ماه پیش بــا گفت وگوی پرســروصدای محمد
قوچانــی ،روی آنتن رفت ،از همــان موقع تا به
حــال ،دقیقــ ًا هفته در میــان پخش می شــود!
9آذر گفت وگــو بــا محمــد قوچانــی روی آنتن
رفــت 16 ،آذر بی دلیــل و در لحظــات آخــر از
کنداکتــور حــذف شــد 23 ،آذر گفت وگــو بــا
شــهریار زرشــناس را پخش کــرد و  30آذر هم احتمــا ًال به دلیــل همزمانی
با ویژه برنامه شــب یلــدا ،روی آنتــن نرفــت .این هفتــه هم ابراهیــم فیاض
مهمان برنامــه بــود و برنامه پخش شــد .حاال در ایــن چند هفتــه پخش یک
خط در میان ،برنامــه هم از تب وتاب افتاده اســت و دیگر در فضای مجازی،
جریان ســازی نمی کند؛ در حالی که «ســختانه» در ابتدا با تــوپ پر آمد و به
راحتی می توانست به برنامه ای مهم تبدیل شود.

واگذاری
امور به
اصناف
مرتبط،
موجب
کاهش
تصدیگری
دولت
میشود

که اعتماد پایدار ایجاد میکند این اســت
که نهادهــای مدیریتی کشــور به اصحاب
فرهنگ و هنر و صنوف مرتبط به این حوزه
اعتمادکنند».
عضو کابینــه دوازدهــم با تاکیــد برعنصر
اعتمادسازی ادامه داد« :حرکت براساس
نگاهتعاملیواعتمادسازیوظرفیتسازی
در فضــای فرهنــگ و هنر باعث میشــود
تا با نهادهــا و وزارتخانههای مختلف خط
ارتباطی و تعاملــی ایجاد کنیــم .در حوزه
ظرفیتهای بیرونی هم اصناف ســینما،
تئاتــر و موســیقی و معاونــان وزارتخانه به
دنبالاینباشندکهدرزمینهاعتمادافزایی
با چــه نهادهایــی میتوان خــط ارتباطی
ایجادکردوآنراسرعتبخشید».صالحی
باتاکیدبرضرورتوجودنقشهراهبراساس
اولویتهادربخشهایزیرساختیوفوری
ادامه داد« :تعامل و اقتصاد فرهنگ و هنر
را با این نــگاه پیش ببریم .اصنــاف در این
زمینه اگر فراگیری بیشتری داشته باشند
کاردولتنیزراحتترمیشودوبانگاههم
گرایانهترمیتوانیمحرکتکنیم».
وی در پایــان گفــت« :بــا رفــع نواقــص
در نقطه هــای تعاملــی دریچه هایــی
گشــوده میشــود .نــگاه دولت نیز
واگــذاری امــور بــه اصنــاف
مرتبــط اســت کــه موجــب
کاهش تصدیگری دولت
و افزایــش و گســتردگی
اصنافمیشود».

...

عکس روز
تصویریازچهرهپردازیمتفاوتهومنسیدیدرسریالشبکهنمایشخانگی
«گلشیفته» به کارگردانی بهروز شعیبی

...

چهره ها و خبر ها
پرویز پرستویی این روزها با دو فیلم «خانه کاغذی» و «قاتل
اهلی» از دو کارگردان کهنهکار ،روی پرده سینماهاست اما
با توجه به آن کــه «لس آنجلس-تهران» به
جشنواره فجر نمیرود ،ممکن است او در
جشنواره امسال ،فیلمی نداشته باشد.
مهر  -نســخه ای از فیلم سینمایی «واســطه» با بازی هدیه
تهرانی ،به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر تحویل داده شد .او
همچنیــن ممکــن اســت بــا «آشــغال های
دوست داشتنی» ،فیلم جنجالی این روزها
هم در جشنواره حاضر باشد.
فارس  -امیرحسین صدیق به سریال تلویزیونی «زندگی از
نو» پیوست .این سریال به کارگردانی علی محمد قاسمی،
داستانی درباره محیط زیست ،گردشگری
و زندگی در جنگل دارد و قصه آن در شمال
کشور و در یک کمپ روایت میشود.
خبرآنالین  -ســتاره اســکندری در نمایش «نفــر دوم» به
کارگردانــی مهین صــدری ،زندگــی خواهرانــی را روایت
می کنــد کــه در خانــه ای قدیمــی در تهــران از زمــان
موشــک باران تاکنون زندگی کرده اند .این
نمایــش در تماشــاخانه ایرانشــهر اجــرا
میشود.

تسلیت
علی رامز بازیگر پیش کسوت درگذشت
مهر  -علــی رامز هنرمند پیش کســوت ســینما،
تلویزیــون و تئاتر ،پــساز گذرانــدن دوره طوالنی
بیماریوبستریدربیمارستان،براثرکهولتسن
و نارسایی کبد ،در  90ســالگی در منزل خوددار
فانــی را وداع گفت.علی رامز در ســال 1306در
تهرانمتولدشد.ویپسازگذراندندورهدبستان
به دبیرستان صنعتی تهران (ایران و آلمان سابق)
وارد شد و به واسطه آشــنایی با افرادی چون عزت
ا ...انتظامی و زنده یاد هوشــنگ بهشتی ،به تئاتر
تهران آن زمــان راهپیدا کرد .زنده یاد رامز تا ســال
 1360و آغاز دوران بازنشســتگی ،تنها توانست
در دو فیلــم ســینمایی ،چنــد برنامــه تلویزیونی و
نمایش «مالقات بانوی سالخورده» به کارگردانی
زنده یاد حمید سمندریان شرکت کند .او در طول
فعالیت هنری خــود ،در چندین فیلم ســینمایی،
چندین تئاتــر و ســریالهای متعــدد تلویزیونی از
جمله«امیرکبیر»«،وزیرمختار»«،مرغحق»«،یکی
از این روزها»« ،پاییز بلند»« ،شــمارش معکوس»،
«محاکمه»«،عبورازخطسرخ»و«قضیهاوپنهایمر»
بازی کرده اســت .زنــده یاد علی
رامزدرتمامینمایشهای
کارگردانی شده توسط
هادی مرزبان به عنوان
بازیگــر حضور داشــته و
بیش از  30سال با گروه
تئاتر«حرکت»همکاری
مســتمر داشــته
است.
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