
جشنواره طنز سوره فراخوان داد
نهمین جشنواره طنز س��وره در بخش های نثر، نظم، 
داس��تان کوت��اه، مقاالت پژوهش��ی، عک��س، کاریکاتور و 
اس��تندآپ کمدی )مکتوب یا تصوی��ری( و با موضوع آزاد 

برگزار می شود.
طبق اع��ام فراخوان جش��نواره، هنرمندان متقاضی 
فقط در یک بخش می توانند ش��رکت کنند و باید مقررات 
مرب��وط به حداقل و حداکثر تعداد آثار ارس��الی را رعایت 
کنند. برای بخش نثر: 3 تا 6 اثر، نظم: 5 تا 7 اثر، داستان 
کوت��اه: 2 تا 4 اثر، مقاالت پژوهش��ی: 1 تا 3 اثر، عکس و 
کاریکات��ور: 2 تا 5 اثر و اس��تندآپ کم��دی: 1 تا 5 اثر در 

نظر گرفته است.
همچنین جایزه ویژه ای تحت عنوان منوچهر احترامی به 
فعالیت های طنز یک فرد در طول سال گذشته تعلق می گیرد.

زمان برگزاری و معرفی نفرات برتر این جش��نواره 25 
و 26 دی ماه 95 است.

هنرمندان برای شرکت در این جشنواره تا 15 آبان ماه 
95 فرص��ت دارند اثر خود را به صورت حضوری یا از طریق 
پس��ت به نشانی خیابان سمیه، نرس��یده به خیابان حافظ، 

حوزه هنری، دبیرخانه مرکزی جشنواره ها ارسال کنند.
همچنین ش��ماره تلفن های 84172326-021 )دفتر 
طنز ح��وزه هنری( درخصوص س��واالت فن��ی- هنری و 
5-84172204 )دبیرخانه جش��نواره( آماده پاس��خگویی 

هستند.

شهرزاد۲ کی کلید می خورد؟
تهیه کننده »ش��هرزاد« گفت: با برنامه ریزی انجام شده 
فصل دوم این سریال»از اواسط و یا پایان تیر آغاز می شود.

محمد امامی درباره ساخت فاز دوم این سریال توضیح 
داد: »شهرزاد« در سه فصل به تولید می رسد که فصل دوم 
آن 22 قس��مت دارد. در حال حاضر فیلمنامه این سریال 
توسط حسن فتحی و نغمه ثمینی در حال نگارش است و 

14 قسمت اول این سریال نگارش شده است.
امامی گفت: با برنامه ریزی انجام شده تا پایان خرداد ماه 
نگارش فیلمنامه »شهرزاد2« به پایان می رسد. پیش تولید 
خاصی برای ای��ن کار نداریم چون دکور و لوکیش��ن های 
ما آماده اس��ت و احتماال از اواس��ط و یا پای��ان تیرماه کار 

تصویربرداری این سریال را آغاز می کنیم.
وی گف��ت: از عوامل موفقیت این س��ریال می توان در 
درجه اول به فیلمنامه این س��ریال اش��اره ک��رد که بارها 
نگارش و بازنویسی شده بود. ما روی ذائقه مخاطب مطالعه 

کردیم و به یک استاندارد نسبی رسیدیم.
وی اف��زود: عاوه بر متن، س��ریال »ش��هرزاد« تمام 
پارامترهای موفقیت را داش��ته اس��ت و محتوا، فیلمنامه، 
بازیگ��ران، کارگ��ردان، گروه تولید و تهی��ه از دیگر عوامل 

موفقیت این سریال محسوب می شود.
امامی با بیان اینکه جامعه ما نس��بت به مجموعه نمایش 
خانگی بی اعتماد ش��ده بود، گفت: ما با س��اخت »ش��هرزاد« 
توانستیم این اعتماد را بار دیگر به مردم و مخاطبان بازگردانیم.

ارکستر داتا قطعات فولک اجرا می کند
ارکس��تر بزرگ داتا که هفته گذش��ته در برج آزادی 
روی صحنه رفت؛ فردا طی دو س��انس در تاالر رودکی به 
نفع خیریه ره عش��ق و کودکان دیس��تورفی عضانی روی 

صحنه می رود.
قطعات اجرایی ارکستر بزرگ داتا قطعات فولکلوریک و 
موسیقی نواحی ایران است. در این اجرا امیرحسین طریقت 
رهبری ارکستر بزرگ داتا را برعهده دارد و با تنظیم جدید 
قطعات برای سازهای سنتی و کاسیک تاشی در راه حفظ 

فرهنگ صوتی و آیین کهن موسیقی نواحی داشته است.
همچنین در این اجرا امیر همتیان نوازنده 16 س��اله 
س��نتور که خودش مبتا به بیماری دیس��تورفی عضانی 

ا ست؛ به تکنوازی سنتور می پردازد.
علی طریقت )سه تار(، میاد طریقت )پیانو(، وفا مصباحی 
)نی(، رضا طریقت )کمانچه(، هادی س��پهری )تار و باغاما(، 
آیدا بختیاری )قانون(، فرنوش باقری )عود(، حسین دامن پاک 
)دوتار خراسانی(، مونا لواسانی )ویولن(، مهسا زرندی )ویولن(، 
امید س��عیدی )نی انبان(، حمیدرضا محمدیوسفی )خواننده 
فارس��ی(، فوالد حسینی )خواننده کردی( نوازندگان ارکستر 

داتا در این اجرا هستند.
کنس��رت ارکس��تر بزرگ داتا پنجش��نبه 6 خرداد در 
س��انس های 18 و 21 در ت��االر رودکی برگزار می ش��ود و 
بلیت ه��ای این اجرا از طریق س��ایت ایران کنس��رت قابل 

دسترسی  است.

شتاب در شهر ۲ در راه بازار بازی 
نس��خه اول ب��ازی ایران��ی »ش��تاب در ش��هر« در 
س��بک اتومبیل رانی، ب��ه عنوان یک��ی از پرطرفدارترین و 
پرفروش ترین بازی های ایرانی شناخته می شود. سازندگان 
این بازی قریب به 5 سال است که روی نسخه جدیدی از 

آن با نام »سرعت شکنان« کار می کنند.
 بازی »ش��تاب در شهر2: سرعت ش��کنان« به دلیل 
دنیای باز بودن و نقش��ه ای به وس��عت 70 کیلومتر مربع، 
یک��ی از بزرگ ترین پروژه های بازی س��ازی کش��ورمان به 

حساب می آید.
مدیر استودیوی آروین تک سازنده بازی در همین رابطه 
اعام کرد: در تولید »ش��تاب در ش��هر« تیم بزرگی در طی 
چندین س��ال درگیر فرآیند ساخت و تولید بودند و سعی در 

ساخت اثری متفاوت و زیبا و با کیفیت قابل قبول داشتند.
تولی��د این بازی بی��ش از چهار س��ال و نیم به طول 
انجامیده و بیش از 60 نیروی انسانی به صورت مستقیم و 
غیر مستقیم در ساخت این پروژه دخالت داشته اند. نتیجه 
ت��اش تیم س��ازنده را می توان در کیفیت ب��االی بازی و 

تصاویر آن مشاهده کرد.
اس��تودیو آروین تک از موتور بازی س��ازی اختصاصی 
خود یعنی ATE 2 برای س��اخت بازی شتاب در شهر 2 
اس��تفاده کرده که همین مورد نیز جز افتخارات این بازی 
به حس��اب می آید. بازی شتاب در شهر 2: سرعت شکنان، 

اوایل تابستان در سراسر کشور منتشر خواهد شد.

گزارش ویژه

بدبختی فرهنگ و هنر 
این مملکت این است که 

مدیرانی در این حوزه 
کار می کنند که یا از 
حداقل سواد و علم و 

فهم تخصصی و انقالبی 
و اسالمی برخوردار 

نیستند، یا نگاهی انقالبی 
ندارند و درگیر عطر دود 
پیپ منورالفکر ها شده اند 

و یا اساسا آمده اند که 
تیشه به ریشه فرهنگ 
این مردم و میهن بزنند
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شب شعر مهدوی امروز برگزار می شود
»بیت چهاردهم« روز چهارشنبه در بوستان قیطریه برگزار 

می شود.

 »بیت چهاردهم« عنوان این ش��ب ش��عر است که امروز 5 
خرداد از ساعت 17:30 الی 19:30 در سالن فرهنگ فرهنگسرای 

ملل بوستان قیطریه برگزار می شود.
این شب شعر با حضور صابر خراسانی و شاعران آیینی مثل 

احمد بابایی، آرش براری، کاظم بهمنی، محمد بیابانی، س��اجده 
جبارپور، سید محمد حسینی، میاد حسنی، حسین زحمتکش، 
س��جاد سامانی، اس��ما سوری، محمد ش��یخی، حسین صیامی، 
حامد عس��کری، مجید لشکری، نفیسه س��ادات موسوی، سودابه 

مهیجی، عمار موحد، فاطم��ه نانی زاد، مهدی نورقربانی و حامد 
خاکی برگزار می شود.

ش��ب ش��عر »بیت چهاردهم« به همت مؤسس��ه فرهنگی - 
هنری اعراف برگزار می شود.

جش��نواره ش��صت و نهم کن 
منتق�د می�ز 

حامد فربد
برای فیلم »فروش��نده« اصغر 
فرهادی دو جایزه داشت. نخل 
طای بهترین بازیگر مرد به شهاب حسینی رسید و 

اصغر فرهادی هم جایزه بهترین فیلمنامه را برد. 
پ��س از ای��ن اتف��اق، در فضای رس��انه ای و در 
ش��بکه های مجازی کارناوال های شادی به راه افتاد 
و جمع زیادی از مردم و مخاطبان سینما، سرمست 
از ای��ن موفقیت! به بحث و تب��ادل نظر درخصوص 
افتخارآفرینی های فرهادی پرداختند و کس��ب این 
جوایز را مایه س��ربلندی ایران در عرصه بین المللی 
دانستند. مدیران آماده به خدمت! هم به صف شدند 
تا پیام های تبری��ک و تهنیت بلندباالی خود را نثار 
فیلمس��از وطنی کنند. در این می��ان از کوک زدن 
ای��ن اتفاق با س��الگرد دوم خرداد، نیمه ش��عبان و 

آزادسازی خرمشهر هم اجتناب نکردند. 
اما آیا واقعا این جایزه برای »ایران« باعث افتخار 
است؟ بگذارید اول یک نکته را اعتراف کنیم. کسی 
در هنر قابل تحسین سید ش��هاب الدین حسینی به 
عن��وان یک بازیگ��ر حرف��ه ای و البت��ه اخاق مدار 
ش��ک ندارد. کس��ی هم نمی تواند قدرت کارگردانی 
و فیلمنامه نویس��ی اصغر فرهادی را )سوای از بحث 

محتوایی و تنها از وجهه فنی( زیر سوال ببرد.
اما آیا واقعا همه چیز را می توان این گونه دید و 
با شعار »هنر برای هنر« همه اتفاقات را یک فرآیند 
هنری دانس��ت. قطعا پاسخ منفی است. چراکه خود 
مبدعان این شعار چه داخلی و چه خارجی اش به این 
ش��عار اعتقادی ندارند. اتفاقا آنچه در جشنواره های 
هن��ری غربی اتفاق می افتد، ن��ه تنها هنر برای هنر 
نیست، نه تنها هنر یک هنر یا صنعت دیده نمی شود 

که اتفاقا ابزار دست سیاستمداران است. 

فیلم سفارشی، فیلمساز سفارشی!
جشنواره فیلم کن در حالی فیلم اصغر فرهادی 
را شایس��ته دریافت دو جایزه دانست که اساسا این 
فیلم در فهرس��ت اعامی بخش مس��ابقه نبود و به 
نوع��ی پذیرفته نش��ده بود. جالب آنک��ه وقتی فیلم 
در ح��ال س��پری ک��ردن مراحل فنی خ��ود بود، با 
یک قانون مداری خاص و با ارائه یک نس��خه ناقص 
توانس��ت نظر مدی��ران کن را به خ��ود جلب کند و 
این فیلم به ش��کلی سفارشی! وارد رقابت کن شود. 
اتفاقی که به نوعی بی س��ابقه است و فقط یک بار در 
طول تاریخ این جشنواره رخ داده است و از قضا آن 
یک بار هم یک فیلم ایرانی توانسته بود به این شکل 
وارد جش��نواره شود و اتفاقا جایزه نخل طا را هم از 
آن خود کند. آن فیلم هم اثری جز »طعم گیاس« 

عباس کیارستمی نبود. 
اما همین جش��نواره کن چندین س��ال قبل در 
مواجه��ه با فیل��م »زیر نور ماه« یک اق��دام دیگر را 
انجام داده بود. فیلمی که اتفاقا تصویری از معضات 
و سیاهی های جامعه ایرانی را نشان می داد، اما همه 
مشکل مدیران کن با سکانس پایانی فیلم بود. جایی 
که نقش اول فیلم، همان طلبه ساده و سالم با لباس 
روحانیت در کانون اصاح و تربیت حاضر می ش��ود 
و از یک روحانی مس��لمان ش��یعه ب��ه عنوان ناجی 
رونمایی می کند. عجیب نیست که آن سکانس چند 
دقیقه ای اینقدر برای مدیران کن دردسرساز بود که 

قید کل فیلم را زدند؟
ام��ا آنچ��ه اصغ��ر فره��ادی و امث��ال او برای 
جشنواره های خارجی می سازند، آنقدر مطلوب است 
که می شود همه قوانین و مقررات جشنواره را به هم 

زد تا فیلم »دیده« شود.

سیاه، مثل کراوات آقای فرهادی
با نگاهی به س��یر فیلمس��ازی فرهادی نش��ان 
می ده��د که او اساس��ا با نگاهی س��یاه و عامدانه از 
پشت عینک دودی سیاه نگاری به جامعه ایران نگاه 

می کند و مثا کاما »دلی« فیلم می سازد. 
در همین فیل��م »فروش��نده« از جامعه ایرانی 
ج��ز یک مخروب��ه و از مردمان ایران��ی جز آدم های 
خش��ن چه چیزی به بیننده القا می شود. جایی که 
س��اختمان ها ترک برداشته، روسپی گری نشان داده 
می ش��ود، تجاوز به زن شوهردار به تصویر در می آید 
و در نهای��ت دفاع از حیا، غیرت و ناموس یک وجهه 

خشونت طلبی می یابد. واقعا دست مریزاد!
فیلم قبلی او چه پیغامی می دهد؟ »گذش��ته« 
ج��ز نش��ان دادن یک مرد ریش��وی ایران��ی، تاکید 
می کنم »ریش��و« که در همه تلخی ها و ناکامی های 
همس��ر فرنگی اش و فرزندان او به نوعی مقصر است 

چه پیامی برای آن سوی آبی ها دارد. 
در کارنامه درخش��ان! آقای اصغر فرهادی فیلم 
»جدایی نادر از س��یمین« یک سورپرایز فوق العاده 
است. فیلمی که هم ایران و ایرانی را هدف می گیرد، 
ه��م انقاب و انتخابات در ایران را و در نهایت ضربه 

اصلی را به دین و ائمه وارد می کند. 
فیلمی که رنگ »س��بز« در آن به شکلی کاما 
اتفاقی! به شدت خودنمایی می کند. رقم دیه با آرای 
اختاف��ی انتخابات س��ال 88 باز هم ب��ه طور کاما 
اتفاقی هم خوان��ی دارد، کلفت خانه یک زن محجبه 
به نام راضیه )یکی از القاب حضرت زهرا( است که از 
قضا باردار هم هست و در طول فیلم، بر اثر یک اتفاق 
سقط جنین می کند. عجیب آنکه این تشکیک ایجاد 
می ش��ود که از دس��ت دادن جنین به واسطه ضربه 
»نادر« در پش��ت »در« بوده یا اتفاقی دیگر رخ داده 
اس��ت و در نهایت مشخص می ش��ود که نادر نقشی 
نداش��ته است! جالب تر آنکه نام همسر وی »حجت« 
)از القاب حضرت علی( اس��ت ک��ه یک آدم بدهکار، 

عصبی، بدده��ان، بی قانون و خش��ونت طلب معرفی 
می شود. آیا همه این اتفاقات کاما اتفاقی است. 

پس از نظر مدیران فس��تیوال های خارجی، این 
فیلم آنقدر خوب هس��ت که هم گلدن گلوب را ببرد، 
هم اسکار به دستش بدهند، هم جوایز متعدد دیگر 
را ب��ه نامش کنند و ه��م در اکران بین المللی کمک 

کنند تا فیلم بهتر »دیده« شود.
اگر هم��ه فیلم های جناب اصغ��ر فرهادی را با 
دقت بیش��تری ببینیم، جز توهی��ن به مردم، ایران، 
اسام، انقاب و قشر مذهبی این کشور چیز دیگری 

را نمی توان یافت. 
با عرض معذرت نمی توانیم خودمان را به خواب 
بزنیم و بپذیریم که همه آنچه در کارنامه فرهادی به 
تصویر درآمده بدون سوء نیت و از روی ساده انگاری 

و ساده نگاری اوست.

فیلم های جشنواره پسند
ج��ز مورد عجی��ب »اصفر فره��ادی« فیلم ها و 
فیلمس��ازان دیگری ه��م بوده اند که فیلم هایش��ان 
با اقب��ال جش��نواره های خارجی مواجه ش��ده اند و 
ش��وربختانه مدیران س��ینمایی ما هم از کسب این 

جوایز در پوست خود نگنجیده اند.
اما در میان این فیلم ها بخش��ی از فیلمس��ازان 
دقیق��ا عامدانه و از روی آگاه��ی فیلم هایی را آماده 
ک��رده و می کنند که بتوانند از غربی ها دس��تخوش 
بگیرن��د. فیلم های��ی ک��ه در  آنه��ا ب��ه اصط��اح 
آسیب شناس��ی اجتماعی می ش��ود، اما در واقع جز 
سیاه نگاری ماموریت دیگری ندارند. جالب آنکه این 
فیلم ها در جش��نواره فیلم فجر هم مورد توجه قرار 
می گیرند و اجازه می یابند در ایام جشن انقاب برای 

تخریب انقاب و مردم ایران به تبلیغ بپردازند.
اما فیلمسازان دیگری هم هستند که اتفاقا از سر 
دردمندی فیلم می س��ازند، اما جشنواره های خارجی 
با طمعی خاص و با نگاهی دیگر به آنها می نگرند و از 

حضور آن ها در آن سوی آبها استقبال می کنند.
اولین ب��اری که یک فیلم ایرانی توانس��ت نامزد 
دریافت اس��کار ش��ود، این مجید مجی��دی بود که 
با »بچه های آس��مان« توانس��ت چش��مان مدیران 
اس��کار را به خود خیره کن��د. از نگاه مردم ما، فیلم 
مجی��دی و همه فیلم های دیگر یک نگاه دلس��وزانه 
اجتماع��ی دارد. از ن��گاه م��ا بچه های آس��مان یک 
فیلم انس��انی است. اما چش��م غربی ها جز بدبختی 

و ویران��ی و فاکت ایرانی ها چه چی��ز دیگری را به 
تصویر می کش��د؟ یا نمونه اخیر آن فیلم ارزش��مدار 
»شیار 143« که کسی در حسن نیت سازندگان آن 
ذره ای تردید ندارد. فیلمی عاش��قانه، مادرانه و البته 
نش��ان دهنده مقاومت مردم ایران در هش��ت س��ال 
دفاع مق��دس. فیلمی که انتظار را به خوبی به تصویر 
می کش��د و برکات و اثرات معنوی جنگ هشت ساله 
علی��ه این مل��ت را پیش چش��م ق��رار می دهد. اما 

خارجی ه��ا »الفت« ی��ک مادر و ی��ک زن صبور را 
کس��ی می بینند که غریب دو دهه در یک روستای 
دورافتاده و به دور از امکانات می بینند. جایی که جز 

خاک و بیابان چیز دیگری نیست.

مدیران بی فرهنگ!
بدبختی فرهنگ و هنر این مملکت این اس��ت 
ک��ه مدیرانی در این ح��وزه کار می کنن��د که یا از 
حداقل س��واد و عل��م و فهم تخصص��ی و انقابی و 
اسامی برخوردار نیس��تند، یا نگاهی انقابی ندارند 
و درگی��ر عط��ر دود پیپ منورالفکر ها ش��ده اند و یا 
اساس��ا آمده اند که تیشه به ریشه فرهنگ این مردم 

و میهن بزنند. 
فرق��ی نمی کند نام ای��ن مدیر »جواد« باش��د 
یا »حجت اهلل«. مش��کل این اس��ت ک��ه آنها دغدغه 
نداشته و ندارند. یکی برای آنکه از قافله روشنفکری 
عق��ب نمان��د می گوید ما الب��ی کرده ای��م تا فانی 
اس��کار بگیرد و دیگری در متنی عجیب فحش نامه 
»فروش��نده« را ب��ه مولوی و حافظ و س��عدی گره 
می زند و از س��ر بی فکری و نافهم��ی برای فرهادی 
می نویسد »تابلوهای زیبایی آفریدید از نگاه عارفانه 
و راه و رس��م یک تمدن که��ن به زندگی« بدبختانه 
این جایزه را به نیمه شعبان هم ربط می دهند و آن 

را غرورآفرین می نامند!
آی��ا هرجا نام ایران به می��ان بیاید باید به خود 
ببالیم؟ مثا اگر به خاطر مصرف لوازم آرایشی رتبه 
اول دنیا را داشته باشیم جای تحسین است؟ اگر بر 
تعداد بیکاران، معتادان و... اضافه شود باز هم تابلوی 
زیبای��ی اس��ت؟ اگر یک نفر به خاط��ر یک حماقت 
بزرگ یا ی��ک خیانت غیرقابل جبران نام ایران را بر 

سر زبان ها بیندازد، باز هم باید مفتخر بود؟
این از ش��وربختی ماس��ت که مدیری که فیلم را 
احتماال ندیده از فیلم چنان تعریف می کند که »وزارت 
خارجه امریکا« چنین واژگانی را نمی تواند ردیف کند. 

برای مدیرانی که سینما را نمی فهمد
ب��رای م��ردم ایران متاس��فیم که ش��ما رئیس 
سازمان سینمایی اش هستید. متاسفیم که »تدبیر« 
دولت »امید« نشاندن دیپلمات بر صندلی فرهنگی 
اس��ت. کسانی که نه از س��ینما شناخت دارند، نه از 
حوزه فرهنگ که اگر چنین نبود، این چنین با اشک 
ش��وق برای آث��اری که توهین به هوی��ت این مردم 

است حس شاعری شان گل نمی کرد.
متاس��فیم که آدم هایی زم��ام امور فرهنگی این 
مملکت را در دس��ت دارند که نگاهش��ان به فرهنگ 
نگاهی »فرنگی« اس��ت. آدم هایی که فقط حرف های 
خ��وب را از رو خوب می خوانند، اما در عمل کم ترین 
نگاه دغدغه من��دی به »فرهنگ ایرانی و اس��امی« 
ندارند. متاسفیم که هنر انقابی از نگاه آنها به سخره 
گرفتن و تضعیف انقاب، مردم، ایران و اسام است.

اف��رادی که آنقدر در کار خ��ود »خراب« کرده اند 
ک��ه رهبر انقاب باید بیاید ب��ه آنها بگوید چه کنند و 
چه نکنند. در بدیهی ترین مس��ئولیت های خود چنان 
افتضاح��ی به بار آورده اند که رهبر این مملکت باید از 
شدت دغدغه مندی بی خواب شود، نگرانی اش را اعان 
کند، به مسئوالن تذکر بدهد، اما کک آقایان هم نگزد.

ما به جای شما در پیشگاه مردم، انقاب، ایران، 
اسام و رهبر انقاب شرمنده ایم. به جای همه شما 
که قطعا آن دنیا باید پاسخ بگویید، به خاطر کارهای 
کرده و ناکرده و ب��ه خاطر همه کم کاری ها و احیانا 
خیانت های ناخواسته ای که در دوران مدیریت خود 

مرتکب شده اید.

برای همسر قهرمانی که میهمان شهید بابایی شد
در شوق پرواز

غروب دوش��نبه بود که خبر رس��ید همس��ر شهید 
سرلشکر خلبان بابایی درگذشت.

صدیق��ه )ملیحه( حکمت پس از تحم��ل ماه ها درد 
ناش��ی از بیماری کبدی، بر اثر این عارضه در بیمارستان 

نمازی شیراز، دارفانی را وداع گفت.
ام��ا پس از ای��ن اتفاق، برخ��ی از اهال��ی فرهنگ و 
هن��ر و مخاطبان مختلف به درگذش��ت این بانوی مقاوم 
واکنش نشان دادند که تعداد محدودی از آنها را در ادامه 

می خوانید:

شایسته همسری و همراهی عباس بابایی
سیدعزت اهلل ضرغامی رئیس سابق سازمان صداوسیما 
درباره مرگ صدیقه حکمت همسر شهید بابایی و سریال 
»ش��وق پرواز« به کارگردانی یداهلل صمدی که در دوران 
مدیریت ایش��ان ب��ه تولید رس��یده بود گف��ت: "صدیقه 
حکمت همس��ر ش��هید بابایی به دیدار حق شتافت. او به 
راس��تی شایستگی همس��ری و همراهی آن سردار بزرگ 
س��پاه اسام را داشت. ش��هاب حسینی در سریال »شوق 

پرواز« کوالک کرد. او شایسته ی هر جایزه ای است."

دیدار دوباره ی یار مبارک
یداهلل صمدی کارگردان س��ریال »ش��وق پرواز« هم 
برای درگذشت همسر شهید بابایی پیامی را منتشر کرد.

 در متن پیام کارگردان سینما و تلویزیون کشورمان 
آمده است:

ملیحه در تش��ییع و بدرقه  پیکر پاک ش��هید بابایی 
گایه ای داشت:

"عباس تو به من کلک زدی. منو فرس��تادی خونه ی 
خدا، خودت رفتی پیش خدا؟!"

ح��اج خانم، ملیح��ه خانم دیگر غبط��ه نخور. تو هم 
امروز همان جایی هستی که عباس هست. دیدار دوباره ی 

یار مبارک. سام ما را هم برسان.
فقدان حاجیه خانم ملیحه حکمت، اسوه ی مقاومت، 
نجابت، مهرورزی و میهمان نوازی بر بازماندگان ایش��ان و 

بر ما نیز تسلیت باد.

همسر شهید بابایی به آرزویش رسید
الهام حمیدی بازیگر نقش صدیقه حکمت در سریال 
شوق پرواز به درگذشت همسر شهید بابایی واکنش نشان 
داد. حمیدی در صفحه ش��خصی اینس��تاگرامش نوشت: 
وای عجب دنیایی، در شب هایی که شهاب و خلبان بابایی 
سینمای ایران در آسمان جهان می درخشید، همسر و یار 
وفادار و عاش��ق ش��هید بابایی به آرزویش رسید و بسوی 

عشقی که سال ها بی تابش بود پر کشید.
وقتی تلفنی قبل س��فر به شیراز صحبت کردیم فکر 
نمی ک��ردم که دیگه خانم حکمت بر نمی گرده و باید بگم 
مدام بی تاب و عاشق رسیدن بسوی شوهر شهیدش بود، 
و یاد و خاطرات س��ریال ش��وق پرواز و لطفش��ان به من 
برای ایفای نقش��م به جای ایش��ان هرگ��ز از یاد و ذهنم 

پاک نمی شود.
درگذش��ت خانم حکمت مظهر اس��تقامت و عشق و 
وفاداری به همسر را به خانواده شهید بابایی و بویژه دختر 
عزیزش��ان و سایر دوستداران این خانواده محترم تسلیت 
ع��رض می کنم. روحش ش��اد و یادش گرام��ی. مطمئن 

هستم که به آرزویش رسید.

نقش غیرقابل انکار در حرکت متعالی شهید بابایی
پریچهر قنبری همس��ر شهاب حسینی بازیگر سینما 
و تلویزیون در س��وگ درگذش��ت زنده یاد ملیحه حکمت 

همسر شهید بابایی دل نوشته ای منتشر کرد.
در ای��ن مت��ن آمده اس��ت: در فرهنگ ما، آس��مان 
مفهوم��ی اع��ا دارد. آن��ان که ب��ر فراز معنای آس��مان، 
معن��ای متعالی یافتند از هر آن چه زمینی و پس��ت بود 

گسستند.
در مدتی که به واس��طه تولید سریال شهید بابایی با 
زوایای پنهان و آش��کار شخصیت آن بزرگوار آشنا شدیم، 
پ��ی به اهمیت فوق العاده زنی بردم که به عنوان همس��ر 
و همراه، نقش��ی غیرقابل ان��کار در حرکت متعالی عباس 

بابایی داشت.
خب��ر عروج ملکوتی خانم ملیحه حکمت به آس��مان 
و عزیمت��ش نزد پروردگار، ی��ادآور آن خاطرات فراموش 

ناشدنی از این اسوه مقاومت و صبر بود.
غفران، آرزویی است که در میان حزن و اندوه حاصل 

از این خبر، آراممان می کند.
روانش شاد و یادش گرامی باد.

قصه قصه وصلت است
علی دایی هم در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 

کل م��ن علیها فان و یبقی وجه رب��ک ذو الجال و 
االکرام دور جدایی ها خط بکشید. قصه قصه وصلت است. 
رفتن از دنی��ای خاکی را رها کنید. همس��ری با پروازی 
آس��مانی به دیدار ی��ار و همراهش رفته اس��ت. پیوندی 
مبارک در بهش��ت. پیوندشان را امش��ب عرشیان جشن 
می گیرند. عروج همسر ش��هید خلبان بابایی را از صمیم 

قلب تسلیت عرض مي کنم.
گفتنی اس��ت مراسم تش��ییع و تدفین پیکر همسر 
شهید بابایی امروز ساعت 8 صبح در ستاد نهاجا در تهران 
برگزار می ش��ود و فردا 6 خرداد نی��ز در قزوین پیکر این 
بانوی مقاوم تشییع و در امامزاده حسین قزوین و در جوار 

مزار مطهر شهید بابایی به خاک سپرده خواهد شد.
گ�روه فرهنگ�ی روزنامه سیاس�ت روز فقدان این 
بان�وی مهرب�ان را تس�لیت گفت�ه و ب�رای فرزندان و 

بستگانشان آرزوی صبر و شکیبایی می نماید.

برای کسانی که با چشمان کامال بسته 
برای جوایز سینمایی فرهادی هورا می کشند

فروشنده هویت و عزت ملی

بزرگداشت »مهران دوستی« 
با نامگذاری خیابانی به یاد او

مهران دوس��تی گوینده برتر رادیو و مجری 
ن م����ا د برنامه ه��ای تلویزیونی ایرانی ابتدای خرداد یا

س��ال گذشته به دلیل ایست قلبی دار فانی 
را وداع گفت. در دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شورای شهر 

مصوب شد خیابانی برای بزرگداشت یاد او نام گذاری شود.
ب��ه گزارش ف��ارس، بر اس��اس مصوبه ش��ورای ش��هر دیروز 
چهارش��نبه پنجم خرداد همزمان با س��الروز در گذش��ت مهران 
دوس��تی، خیابان اس��فراین در منطقه 6 به مهران دوستی تغییر 
ن��ام داده و آیین تجلی��ل از این هنرمند برجس��ته ایرانی صورت 

می گیرد.
مراس��م تغییرنام خیابان اس��فراین با حضور خانواده مرحوم 

دوستی و جمعی از اهالی هنر و رسانه صورت می گیرد.
زنده یاد مهران دوستی در سال 1359 و هنگام تصدی سمت 

مدیریت تولید صداوسیمای مرکز گیان، به دلیل نیامدن گوینده، 
ای��ن کار را برعهده گرفت و از آن پ��س حرفه گویندگی را دنبال 

کرد. 
مرحوم دوستی در زمان جنگ ایران و عراق اطاعیه های ارتش 
را در رادیو می خواند و از گویندگان رادیو جبهه بود. او در سالیان آخر 
عمر خود به عنوان یکی از چهره های شناخته ش��ده رادیو، گویندگی 
برنامه های متعددی را برعهده داشت. همکاری در برنامه های تلویزیونی 
ازجمله سینما یک، سینما دو و سینما چهار و انبوه تیزرهای تبلیغاتی 

از دیگر فعالیت های او در زمینه گویندگی بود.

دوستی توانسته بود با اجرای 
بی نظیر خود، سلسله برنامه های 
س��اعات بعدازظهر رادیو جوان 
را تبدی��ل ب��ه پرش��نونده ترین 
س��اعات رادیو کند و به عنوان 

گویندگان  محبوب تری��ن  از  یکی 
را  خ��ود  ج��ای  ایران��ی 

ای��ران  م��ردم  دل   در 
باز کند.


