
گزارش

 تدارک تلویزیون برای پوشش
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

معاون سیما از تدارک تلویزیون برای پوشش تمام 
بازی هــای جام جهانی و پرداختن دیگر برنامه ها به 

فرامتن این رویداد خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ســیما، محســن 
برمهانی معاون ســیما درباره پوشــش بازی های 
جام جهانی قطر گفت: رســانه ملــی با خرید حق 
پخــش، ضمن پوشــش ٦٤ بازی جــام جهانی، با 
اعزام تیمی از گزارشــگران، مجریان و عوامل فنی 
و تولیدی مخاطبان را در جریان این رویداد بزرگ 
قرار خواهد داد. معاون ســیما افزود: در دوره های 
گذشته ویژه برنامه های جام جهانی سیما محدود به 
شــبکه های مربوط به همین امر بود اما وجه تمایز 
این دوره این اســت که انعکاس ابعــاد دیگر جام 
جهانی در دســتور کار دیگر شبکه ها و برنامه های 
عمومی ســیما نیز قرار دارد. وی از تدارک مفصل 
شبکه های سه و ورزش خبر داد و افزود: شبکه سه 
ســیما، نیمی از جدول پخش ٢٤ ســاعته خود را 
برای پرداختن به این رویداد بزرگ اختصاص داده 
اســت و از حوالی ظهر تا بامداد همراه عالقه مندان 
به فوتبال خواهد بود. معاون سیما تصریح کرد: ٥٦ 
بازی از رقابت های فوتبال جام جهانی از شبکه سه 
ســیما و ۸ بازی هم به دلیل هم زمانی از شــبکه 
تخصصی ورزش روی آنتن خواهد رفت. وی گفت: 
فارغ از نگاه ورزشــی و حرفه ای به موضوع فوتبال 
و جام جهانــی، برخی از برنامه ســازان مــا با نگاه 
اجتماعی، فرهنگی به این رویداد نگاه کرده اند که 
می توان گفت یکی از ویژگی های برنامه های سیما 
در این دوره از جام جهانی فوتبال اســت. برمهانی 
گفــت: در ایــن دوره از رقابت هــای جام جهانــی 
به فراخور موضوع و ســاختار برنامــه، از مجریان 
غیرورزشــی و چهره های جدید استفاده شده است 
که البته این به معنای دور شــدن از مقوله ورزش 
برنامه های ورزشــی شبکه های  حرفه ای نیســت. 
یک و دو، بــا ویژه برنامه های خود، نگاه تخصصی و 
حرفه ای به ورزش دارند و در کنار آن شــبکه هایی 
نظیر نسیم با سه برنامه، شــبکه امید با دو برنامه 
بــا نگاهی خــارج از بعد ورزشــی و در حوزه هایی 
همچون فرهنگی - اجتماعی و... با رویکرد »فرامتن 
موضوع« به ابعاد مختلف رویداد جام جهانی ٢۰٢٢ 
قطر می پردازند. معاون سیما همچنین خاطرنشان 
کرد: تیم های مستندسازی هم در دوحه برای تهیه 
مستندهای روز حضور دارند که در دل برنامه های 

دیگر پخش خواهد شد.

تلویزیون برای تبلیغ تئاتر پای کار بیاید
پویا شش پری که این روزها نمایش »شاهزاده خانم 
و کالغ های تاج طال« را در تاالر هنر اجرا می کند، 
می گوید: با توجه به فضای فعلی و میزان استقبال 
از تئاترها بهتر است که تلویزیون برای تبلیغ تئاتر، 

پای کار بیاید.
ایــن کارگردان تئاتر که در حوزه تئاتر کودک فعال 
اســت، در گفت وگو با ایســنا دربــاره ویژگی های 
نمایش خود و اجرای تئاتر کودک در شرایط فعلی 
می گوید. او درباره شیوه اجرایی نمایش خود توضیح 
می دهد: شیوه اجرایی ما زنده عروسکی است و هر 
یک از بازیگران مان سه نقش را بازی می کنند و ما 
برای آماده سازی این نمایش، ٦ ماه تمرین کردیم. 
شش پری که اجرای نمایش خود را از ۱٦ آبان ماه 
آغاز کرده، درباره استقبال تماشاگران از این نمایش 
می گوید: زمانی که بعد از کرونا، تازه سالن ها فعال 
شــده بود، اداره کل هنرهای نمایشی هزینه نیمی 
از صندلی های ســالن ها را تقبــل می کرد و مابقی 
صندلی ها هــم با تبلیغاتی که صورت می گرفت، پُر 
می شد ولی حاال شــرایط اجرا سخت تر و استقبال 
تماشاگران کمتر شده است. این کارگردان با اشاره 
به حساســیت کار کودک در قیاس با کار بزرگسال 
ابراز تاســف می کند: این روزها شــرایط خیابان ها 
به گونه ای است که بســیاری از خانواده ها تمایلی 
ندارند فرزندان خود را برای کاری مانند دیدن تئاتر 
که جزو ضروریات اولیه زندگی هم نیســت، بیرون 
بیاورند. حتی وقتی شــرایط خیابان ها آرام اســت، 
نمی توان مطمئــن بود که این آرامش ادامه خواهد 
داشت و ممکن است یک ساعت بعد، وضعیت تغییر 
کند. بنابراین خانواده ها بــا چه اطمینانی فرزندان 

خود را برای تماشای تئاتر به مرکز شهر بیاورند.
او یــادآوری می کنــد: البتــه مدیریت تــاالر هنر 
اطمینان داده که داخل مجموعه کامال امن اســت 

ولی نمی توان شرایط بیرون را پیش بینی کرد.
این فعــال تئاتر کــودک درباره میزان اســتقبال 
مــدارس از اجراهای صبح نمایش خود می گوید: از 
سال ۹٥ که تشکیل گروه داده ام، همیشه مستقل 
کار کرده ام. در تجربه های پیشــین، همیشــه در 
فصل مدارس، مدرسه ها از اجراهای صبح استقبال 
خوبــی می کردند. ولی در شــرایط فعلی، تاکنون 
فقط دو اجرای صبح داشــته ایم. بعضی از مدارس 
تمایلی ندارند بچه ها را به تئاتر بیاورند. شش پری 
با ابراز تاســف از وضعیت تبلیغات و اطالع رســانی 
تئاتر در شــرایط فعلی می افزاید: دو هفته پیش از 
شــروع اجرای مان تراکت پخش کردیم چون تنها 
راه اطالع رسانی است. اعضای گروه در خیابان یا در 
اطراف مدارس تراکت پخش کردند. در ســال های 
اخیر بخش بزرگــی از زندگی ما به فضای مجازی 
رفتــه. تبلیغات تئاتــر و خرید بلیت هــم در این 
فضا انجام می شــد اما حاال که اینســتاگرام و وات 
ســاپ فیلتر شده، ای کاش مرکز هنرهای نمایشی 
دست کم با تلویزیون مذاکره کند تا بتوان از طریق 
زیرنویس در شــبکه پویا برای نمایش های کودک 
اطالع رســانی کرد اما متاســفانه در این زمینه هم 

هیچ حمایتی از گروه ها انجام نمی شود.

اخبــــار

ایتالیایـی اسـت کـه می گویـد:  حسـین مورالـی، جـوان 
نوعـی شـهادت  زهـرا)ع(  به نظـر مـن شـهادت حضـرت 
سیاسـی و اعتقـادی و دفـاع از حـق امـام زمان خـود بود، 
نکتـه مهمـی کـه موجـب شـد اسـالم را به عنـوان دیـن 

خـودم انتخـاب کـردم.
بـه گـزارش تسـنیم، جـوان تحصیل کـرده ایتالیایـی، هـم 
خودش مسـلمان شـده اسـت و هـم وظیفه خـود می داند 
کـه اسـالم را ترویـج و مـردم دیگـر را بـا دیـن حق آشـنا 
کنـد. حسـین مارکـو مورالی متولد سـال ۱3٥۹ شمسـی 
اسـت و حـاال حـدود ٢۰ سـالی اسـت کـه مؤسسـه امـام 
مهدی)عج( را در شـهر رم، پایتخت ایتالیا، تأسـیس کرده 

اسـت تـا محلی بـرای تجمع شـیعیان باشـد.
مارکـو کـه نـور اسـالم در هیئتـی در نزدیکی شـهر رم بر 
قلبـش تابیـده اسـت، آن قـدر بـه اهل بیـت علیهم السـالم 
به خصـوص حضـرت زهـرا)ع( و امـام حسـین)ع( عشـق 
مـی ورزد کـه خـود را آزادشـده آن حضرت به دلیـل ارادت 
به آسـتان مقـدس حضرت زهرا سـالم اهلل علیهـا می داند، 
این طـور اسـت که نام »حسـین« را برای خـودش انتخاب 
کـرده اسـت تـا یـادش نـرود بـر سـفره کریمانـه اربابـش 
مسـلمان  را  خـود  کـه  اسـت  این گونـه  اسـت،  نشسـته 
منتظـری معرفـی می کنـد که تا آخـر عمر باید در مسـیر 

ترویـج اسـالم فعالیت داشـته باشـد.
انجـام  گفت وگویـی  ایتالیایـی  مسـلمان  جـوان  ایـن  بـا 

داده ایـم تـا بـا گوشـه ای از زندگـی او آشـنا شـویم.

خانـواده ای  در  و  ایتالیـا  کشـور  در  شـما   *
اسـت؟ درسـت  آمدیـد،  دنیـا  بـه  مسـیحی 
بلـه. مـن در خانـواده ای مسـیحی و کاتولیک مذهـب بـه 
دنیـا آمـدم، البتـه در خانـواده مـا مذهـب نقـش پررنگـی 
نداشـت و معمـوالً به عنـوان یـک آداب یـا سـنت مـورد 
توجـه بـود، در واقـع تقریبـاً تمـام خانواده هـای ایتالیایـی 
این گونه انـد کـه مذهـب را به عنـوان سـنت قبـول دارند و 
یـا به طـور کلـی بـا مذهـب مخالف انـد، بـه هـر حـال من 
آداب کاتولیـک را در خانـواده یاد گرفتم و بعد در مدرسـه 

بیشـتر بـا ایـن مذهب آشـنا شـدم.

شـما  جامعـه  در  جایگاهـی  چـه  اسـام   *
داشـت؟ در واقـع می خواهیم بدانیـم چطور با 

اسـام آشـنا شـدید؟
مـن بـه دو علت نسـبت به اسـالم تمایل پیدا کـردم؛ یکی 
به دلیـل مسـائل اخالقـی کـه به نظرم اسـالم نکات بسـیار 
نـوع  خوبـی دربـاره اخـالق دارد و در واقـع کامل تریـن 
اخـالق در ایـن دیـن بیـان شـده اسـت و دیگـری به دلیل 

گرایش هـای سیاسـی اسـالم.

* منظورتان از گرایش های سیاسـی در اسـام 
؟ چیست

می دانیـد کـه دیـن از سیاسـت جـدا نیسـت، امـا ایـن در 
حالـی اسـت کـه همـه مـردم جهـان به غیـر از متدینیـن 
هـر دیـن و همچنین مسـلمانان، دیـن را از سیاسـت جدا 
می پندارنـد، در واقـع مـردم بسـیاری از کشـورهای غربی 
دیـن را از سیاسـت جـدا کرده اند تا هـر کاری می خواهند 
انجـام بدهنـد، به همیـن دلیل اسـت که دیـن را به عنوان 
آداب و سـنت قبـول دارنـد، نـه آنچـه بایـد بر اسـاس آن 

عمـل کنند،
امـا در اسـالم این طـور نیسـت، نمونه بـارز آن را می توانیم 
اهلل  سـالم  زهـرا  فاطمـه  حضـرت  شـهادت  ماجـرای  در 
علیهـا ببینیـم. بعـد از رحلـت نبـی مکرم اسـالم صلّی اهلل 
علیـه و آلـه، بایـد حضـرت امیرالمؤمنیـن امام علـی علیه 
السـالم بـه خالفـت می رسـیدند، امـا وقتـی حـق ایشـان 
غصب شـد، همسـر ایشـان کـه دختـر پیامبر بـوده مقابل 
سیاسـت زور سـاکت ننشسـت. ایشـان به عنـوان یـک زن 
مسـلمان وارد عرصـه سیاسـت شـدند و سـخنرانی کردند 
تـا از حـق دفـاع کننـد، حتـی به نظر من شـهادت ایشـان 
نوعـی شـهادت سیاسـی و اعتقـادی بود، چون بـرای دفاع 

از حـق امـام زمـان خـود به شـهادت رسـیدند، ایـن نکته 
مهمـی اسـت کـه بـرای مـن بسـیار اهمیـت دارد، آن قدر 
کـه اسـالم را به عنـوان دیـن خـودم انتخـاب کـردم و بـه 

ایـن دین مشـّرف شـدم.

* در دوران قبـل از مسلمان شـدن تا چه اندازه 
دربـاره این موضوعات تحقیـق کرده بودید؟

تقریبـاً ۱٥سـاله بـودم کـه نسـبت بـه موضوعات سیاسـی 
عالقه منـد شـدم، بـه همین دلیل شـروع کردم بـه مطالعه 
کـردن دربـاره فعالیت هـای امپریالیسـتی و صهیونیسـتی، 
اتفاقـات و رویکردهـای ضداخالقـی در کشـور  بـا  البتـه 
خـودم مخالـف بـودم. می دانسـتم کـه هم از نظر سیاسـی 
و هـم از نظـر اخالقـی از دیـن جـدا هسـتیم، بـه همیـن 
اینترنتـی  صفحه هـای  و  کتاب هـا  بیـن  مـدام  دلیـل 
به دنبـال چیـزی می گشـتم کـه بـه سـؤال های ذهنـی ام 
جـواب بدهـد، امـا محیـط کاتولیکـی کـه در آن زندگـی 
می کـردم هیـچ جوابـی برای من نداشـت، بـه همین دلیل 
بـود کـه احسـاس کـردم فضـای مـدرن فقـط پاسـخ های 
منفعالنـه دارد و در نتیجـه به سـمت گروه هایـی رفتـم که 
گرایش هـای سـنتی تری داشـتند تـا شـاید آن هـا جوابـی 
بـرای سـؤال هایم داشـته باشـند. در همین مسـیر بود که 
بـا مذهب هـا و سـنت های دیگری آشـنا شـدم و هـر کدام 
را کـه مـرور می کـردم بـا خـودم فکـر می کردم آیـا فضای 

سیاسـی برحـق و اخالق مـداری را دارنـد یـا نـه.

* خودتـان چه تعریفـی از حق داشـتید و حق 
می دانسـتید؟ چه  را 

تعریـف دقیقـی نداشـتم امـا بـه هـر حـال نظـرات ضـد 
امپریالیسـم آمریـکا و صهیونیسـم داشـتم، طبیعـی هـم 
بـود، چـون جبهـه مقابـل ایـن عقایـد، اسـالم بـود، پـس 
مـن هـم به سـمت اسـالم متمایـل شـدم و کنجـکاو بودم 
کـه اسـالم چـه موضعـی در برابر سیاسـت و اخـالق دارد.

* پـس ایـن، اولیـن بـاری بـود کـه با اسـام 
شـدید. مواجه 

در  کـه  وقتـی  بـا  بـود  هم زمـان  ایـن  و  اسـت؛  درسـت 
مطالعـات سیاسـی و ضـد امپریالیسـتی  خـودم بـا انقالب 
اسـالمی و امـام خمینی)ره( آشـنا شـدم. بـرای من خیلی 
ایـران به تنهایـی در برابـر چنـد  جالـب بـود کـه مـردم 
قـدرت اسـتکباری مقاومـت کننـد و حتـی ایـن کارشـان 

ریشـه در اعتقـادات دینـی داشـت.
ایـن سـؤال مـدام ذهنـم را درگیر کـرده بود کـه مگر دین 
مـردم ایـران چیسـت و چـه می گویـد کـه ایـن انـدازه به 

آن هـا قـدرت داده اسـت؟ مگـر چـه یـاد گرفته انـد کـه 
به نـام  از یـک رهبـر دینـی  به پیـروی  و  همـه یکدسـت 
امـام خمینـی علیه اسـتکبار جهانـی قیـام کرده اند؟ حتی 
وقتـی قیـام می کننـد، نمی گوینـد کـه »بـه مـا کمـک 
کنیـد یـا گرسـنه هسـتیم یـا نیاز بـه پـول داریـم.«، بلکه 

شعارشـان هـم دینـی اسـت و اهلل اکبـر می گوینـد.

* آن زمـان نـگاه مـردم ایتالیـا بـه اسـام و 
مـردم ایـران چگونـه بـود؟

ایتالیـا هـم ماننـد دیگـر کشـورهای غربـی نـگاه درسـتی 
بـه ایران و اسـالم نداشـت، هنوز هـم در غرب بسـیاری از 
مـردم و حتـی افـراد تحصیل کـرده گمان می کنند اسـالم 
دیـن مـردم عرب اسـت و نظر مثبتـی به آن ندارنـد، البته 
تبلیغـات ضـد اسـالم بـه ایـن نظـر دامـن زده اسـت، در 
چنیـن فضایـی در وهلـه اول کـه انقالب ایران را شـناختم 
بـا خـودم فکـر می کـردم می شـود »آزادی خواه باشـیم اما 

دیـن دیگری غیر از اسـالم داشـته باشـیم«.

* پس چه شد که به اسام متمایل شدید؟
در حیـن مـرور اتفاقـات انقـالب اسـالمی ایـران بـودم که 
بـا امـام خمینـی)ره( آشـنا شـدم و حرف هـای ایشـان را 
از  کتاب هایـی  حتـی  می کـردم،  مطالعـه  یـا  می شـنیدم 
شـهید مطهـری و عالمـه طباطبایـی هـم تهیـه کـردم و 
بـا خوانـدن آنهـا متوجـه شـدم کـه اسـالم دیـن منطبـق 
آزادی خواهـی،  معنـای  پـس  اسـت،  انسـان  فطـرت  بـر 
می شـود.  تعریـف  اسـالم  در  انسـانیت  و  حق طلبـی 
نمی تـوان انسـان کاملـی شـد امـا مسـلمان نبـود، در این 
میـان بـه مسـجد اهل سـنت هـم کـه در شـهر رم قـرار 
بیشـتر  اسـالم  دربـاره  تـا  می کـردم  رفت وآمـد  داشـت، 
بدانـم، امـا هنـوز به طـور کامـل قانع نشـده بودم کـه باید 

مسـلمان باشـم.

* نقطـه عطـف زندگی تـان که شـما را به دین 
اسـام مشـرف کرد، چه بود؟

در حیـن آشـنایی بـا اسـالم، بـا چنـد مسـلمان هم آشـنا 
شـده بـودم. یک روز یـک برادر ایتالیایی که شـیعه بود، به 
مـن پیشـنهاد کرد در مراسـم مذهبی شـان شـرکت کنم، 
البتـه این مراسـم در شـهر دیگـری برگزار می شـد. آن قدر 
بـه آشـنایی با دین اسـالم عالقه منـد بودم که پیشـنهاد او 
را قبـول کـردم. فاصله ای در حدود ٤۰۰ تـا ٥۰۰ کیلومتر 
را طی کردیم تا از رم به آن شـهر رسـیدیم. متوجه شـدم 
کـه آن مراسـم که »هیئـت« نامیـده می شـد، در رابطه با 
امـام حسـین علیـه السـالم و حضرت زهـرا علیها السـالم 

اسـت. روحانی ای در آن مراسـم سـخنرانی کـرد، بعد نماز 
خواندنـد و مراسـم عـزاداری هـم به زبـان ایتالیایـی برگزار 

شـد، آنچـه می گفتند عیـن حق طلبـی بود.
می شـنیدم کـه خانـواده پیغمبـر اسـالم صلّـی اهلّل علیه و 
آلـه انسـان های کاملـی بودنـد کـه هـم اخـالق را به کمال 
را به درسـتی درک می کردنـد،  داشـتند و هـم سیاسـت 
شـیعیان هـم آنهـا را الگـو قـرار داده بودنـد. چـای هیئت 
را خـوردم و وقتـی از آن جلسـه بیـرون آمـدم، احسـاس 
می کـردم کـه در وجـودم اتفاقاتـی می افتـاد، گویـی حـق 

را پیـدا کـرده بودم.

اسـام  دربـاره  مراسـم  آن  در  چه چیـزی   *
بـرای شـما به عنـوان یـک مسـیحی جالـب 

توجـه آمـد؟
یکـی از مسـائل، نحـوه دفـاع از حـق بـود کـه در زندگـی 
حضـرت فاطمـه زهـرا سـالم اهلل علیهـا اتفـاق افتـاد، بعد 
از آن سـخنران دربـاره رشـادت ها و آزادی خواهـی امـام 
اوج  مـن  به نظـر  کـرد.  صحبـت  السـالم  علیـه  حسـین 
رشـادت ها و شـجاعت در درسـتکاری در صحنـه کربـال 
اتفـاق افتـاد و مـن تـا آن روز چنیـن مطلبـی را نشـنیده 
بـودم، البتـه آن موقـع خیلـی جـوان بـودم و تقریبـاً ۱7 
سـال داشـتم، امـا دربـاره مذهـب کاتولیـک و مذهب های 

دیگـر تحقیق هـای زیـادی انجـام داده بـودم.
از طـرف دیگـر روحانـی در آن مجلـس یـک نکتـه مهـم 
گفـت کـه ذهـن مـن را بـاز کـرد. او می گفت»اگـر کسـی 
بـه ایـن مراسـم از بیـرون نـگاه کنـد و نداند ما بـرای چه 
عـزاداری می کنیـم، شـاید بگویـد اینهـا خرافاتی انـد کـه 
بـرای زنـی کـه هزار سـال قبل به شـهادت رسـیده اسـت 
یـا مـردی کـه در صحـرای کربال شـهید شـده اسـت، این 
طـور عـزاداری می کننـد، امـا اگـر کسـی چشـم و گـوش 
خـودش را بـاز کنـد حتمـاً متوجـه حضـور امـام حسـین 

علیـه السـالم در ایـن مراسـم می شـود«.
مـن هـم واقعـاً چنین حضـوری را احسـاس کـردم، حس 
می کـردم مـردم بـرای کسـی اشـک می ریختنـد و ابـراز 
محبـت می کردنـد که همـان لحظـه در آن مجلس حضور 
داشـت. به یـاد دارم کـه از آن شـب تـا دو یـا سـه روز بعد 
در محلـی سـاکن شـدم که چند مسـلمان با مـن هم خانه 
بودنـد. تمـام آن شـب و تـا چنـد روز بعـد مـدام بـه آن 
مجلـس فکـر می کـردم و از آن مسـلمان ها دربـاره دیـن 
آنهـا می پرسـیدم. همـه آن دو روز کنـار آنهـا بـودم و در 
مراسـم عزاداری شـان شـرکت می کـردم، فقـط مثـل آنها 
مسـلمان نبودم، اما شـاهد معنویت حاکم در جلسـه بودم 

و حـق را بـا همـه وجـودم احسـاس می کردم.
وقتـی هـم کـه بـه خانـه برگشـتم مـدام در اندیشـه آن 
مجلـس بـودم کـه در واقـع هیئـت بـود. حـدود ۸ مـاه 
دربـاره اسـالم و مذهـب شـیعه مطالعه داشـتم تـا این که 

بعـد از ۸ مـاه مسـلمان شـدم.

 * از همـان ابتـدا در بـدو تشـرف بـه اسـام، 
شیعه شدید؟

بلـه، ایـن افتخـار بزرگـی بـرای مـن بـود، البتـه در شـهر 
بـودم، بیشـتر مسـلمان ها  رم کـه مـن در آنجـا سـاکن 
اهل سـنت بودنـد و حتـی چنـد مسـجد رم هـم همگـی 
مسـجد اهل سـنت اند، شـیعیان در رم نه مسـجد داشـتند 
و نـه حسـینیه، در واقـع تنهـا راه ارتبـاط بـا شـیعیان، 
سـفارت ایـران در رم بـود. در آن زمان مسـجد اهل سـنت 
هـم می رفتـم، امـا مذهـب شـیعه انتخـاب من بـود، چون 
بـا امـام علـی علیـه السـالم آشـنا شـده بـودم، احسـاس 
اعتقـادات کامل تـر و منطقی تـری  می کـردم کـه تشـیع 
دارنـد و بـه همیـن علت تصمیم گرفتم مسـلمان و شـیعه 
شـوم. از همـان روز هـم نـام »حسـین« را بـرای خـودم 
امـام حسـین  بـه  ارادت بسـیاری  انتخـاب کـردم چـون 
السـالم  علیهـا  زهـرا  فاطمـه  حضـرت  و  السـالم  علیـه 
درونـی ام  تحـول  بـزرگان  آن  مجلـس  در  حتـی  و   دارم 

شروع شد.
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گفت وگو با جوان ایتالیایی که مسلمان شد 

تحت تأثیر شخصیت سیاسی حضرت زهرا )ع( مسلمان شدم

با پخش گسترده و رایگان تیزر فیلم های در حال اکران در سینماها از تلویزیون، 
فصل تازه ای از همکاری های دوجانبه ســازمان ســینمایی و صدا و ســیما آغاز 

خواهد شد.
در حاشیه جلسه شــورای عالی سینما در نهاد ریاست جمهوری با توافق محمد 
خزاعی رئیس سازمان سینمایی و پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما، مقرر 
شد در گام اول تیزر ٥ فیلم سینمایی در حال اکران از طریق شبکه های تلویزیون 
پخش شود. در این جلسه محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی کشور با اشاره 
به رویکرد همکاری های جمعی دو ســازمان، فعالیت کارگروه مشــترک و تاکید 
بر گســترش و تعمیق هر چه بیشتر روابط و همکاری های دوجانبه گفت: تعامل 
ســازمان سینمایی و صدا و سیما، به منظور ارتقا و گسترش فرهنگ فیلم دیدن 

و رونق بیشتر سالن های سینمایی صورت گرفته است. 
وی افــزود: در مرحله نخســت این طرح، قرار اســت تیزر فیلم های ســینمایی 
»بخارست«، »بامباال«، »لوپتو«، »بیرو« و »طبقه یک و نیم« از شبکه های مختلف 

تلویزیون به آنتن پخش ســپرده شــوند. خزاعی ضمن تاکید بر نزدیکی و تعامل 
هر چه بیشــتر بین سینما و تلویزیون و به موجب آن، ترسیم چشم انداز روشنی 
پیش روی دست اندرکاران سینما، ادامه داد: یکی از دغدغه های تهیه کنندگان و 
کارگردانان سینما در ادوار مختلف، نحوه پخش تیزرهای فیلم های در حال اکران 
از تلویزیون بوده اســت که به نظر می رسد با این اقدام، در دوره جدید، گام های 

عملی و جدی در جهت رفع موانع برداشته شود.
وی اظهار کرد: صنعت ســینما و اکران و عرضه فیلم ها به تبلیغات و حمایت های 

خبری و اطالع رسانی نیاز دارند. چرا که یکی از پرتکرارترین دغدغه ها و مشکالت 
ســینماداران، تهیه کنندگان و پخش کنندگان موضوع تبلیغات تلویزیونی فیلم ها 
در ســال های گذشته و هم اکنون اســت که خوشبختانه، با تعامل خوب رؤسای 
ســازمان صدا و ســیما دور جدیدی از حمایت ها و همکاری هــای دو مجموعه 
ســازمان ســینمایی و صدا و سیما آغاز شده اســت. به گفته وی، رونق اکران و 
اساساً صنعت سینما به سازوکارهای خبری و تبلیغاتی آن بستگی دارد. بنابراین 
به طور قطع ایســتادن تلویزیون در کنار سینما و ســینماگران بیش از گذشته 

منجر به رونق و شادابی سالن های سینما و رشد گیشه می شود.
رئیس ســازمان سینمایی کشور، از آغاز به کار کارگروه سینما و تلویزیون که در 
دوره جدید اشــاره و عنوان کرد: این کارگروه طی ماه های گذشته شکل گرفته و 
فعالیت مستمر آن با هدف رفع چالش ها و مشکالت سینما در حوزه های مختلف 
از جمله خرید رایت فیلم ها توســط رسانه ملی و بســته های خدمات تبلیغی و 

گفتمانی، به زودی آغاز می شود.

با توافق محمد خزاعی و پیمان جبلی؛

 پنج فیلم روی پرده 
تیزر رایگان تلویزیونی می گیرند

تعـداد آثـار متقاضی حضـور در بخش ملـی و بین الملل 
شـانزدهمین جشـنواره بین المللـی فیلـم مسـتند ایران 

اعالم شد. »سـینماحقیقت« 
بـه گـزارش ارتباطـات و اطـالع رسـانی مرکز گسـترش 
سـینمای مسـتند، تجربـی و پویانمایـی، آثـار ثبت نـام 
جشـنواره  شـانزدهمین  در  حضـور  بـرای  شـده 
»سـینماحقیقت« ٦۱٤ عـدد اسـت کـه از ایـن تعـداد 
٥٢۱ فیلـم حائـز شـرایط برای حضـور در »بخش ملی« 

هسـتند. جشـنواره 
از میان آثار ارسـال شـده بـرای حضور در شـانزدهمین 

جشـنواره »سـینماحقیقت«، ۱۰٥ اثـر در بخـش بلنـد، 
۱3۹ اثـر در بخـش نیمـه بلنـد و ٢77 اثـر متقاضـی 
حضـور در بخـش کوتـاه جشـنواره هسـتند. در بخـش 
بـرای  از ۹٥ کشـور  اثـر  ایـن دوره، ۱3٤۸  بین الملـل 

حضـور در جشـنواره ثبـت نـام کردنـد.
جشـنواره  در  حضـور  بـرای  منتخـب  آثـار  زودی  بـه 

می شـود. اعـالم  »سـینماحقیقت« 
شـانزدهمین جشـنواره بین المللـی فیلـم مسـتند ایران 
»سـینماحقیقت« بـه دبیـری محمـد حمیـدی مقـدم 

اواخـر آذرمـاه ۱٤۰۱ برگـزار می شـود.

 ارسال ۶۱۴ اثر برای حضور 
به دلیل اســتقبال مخاطبان از »جهان بانو« اجرای این در شانزدهمین دوره »سینماحقیقت«

نمایش میدانی تا چهارم آذرماه تمدید شد.
نمایــش میدانی »جهــان بانو« بــه تهیه کنندگی علی 
اســماعیلی و کارگردانی حســن بزرا از اول آبان ماه در 

بوستان والیت اجرای خود را آغاز کرد.
این نمایش درباره زنان تاثیرگذار و تاریخ ســاز اســت و 
از ابتدای عالم تا زمان حال را در بر می گیرد. داســتان 
»جهــان بانو« از خلقت حضرت حوا آغاز می شــود و در 
ادامه قصه زندگی حضرت هاجر، حضرت آسیه، حضرت 
مریــم، حضرت خدیجــه، حضرت زهــرا)س(، حضرت 
زینب)س( و حضرت معصومه)س( را روایت می کند. بعد 

از آن نمایــش وارد تاریخ معاصر ایران می شــود و نقش 
زنان تاثیرگذار در ماجرای کشف حجاب دوره رضاخان، 
دوران انقالب، دفاع مقدس و در نهایت ســال های اخیر 
و ایثار کادر درمان در دوران کرونا را به تصویر می کشد.
عالقه منــدان می توانند برای تهیــه و رزرو بلیت رایگان 
نمایش که ســاعت ۱۸ هر روز در بوستان والیت تهران 
اجرا می شود، به سامانه namaticket.ir مراجعه کنند. 
عوامل نمایــش میدانی »جهان بانــو« عبارتند از تهیه 
کننده: علی اســماعیلی، کارگردان: حسن بزرا، مجری 
طرح: امیر حسین طهرانی، طراح نور: عباس رحمانی پور، 

طراح صحنه و دکور: مرتضی پورحیدری، و...

اجرای نمایش میدانی »جهان بانو« تمدید شد


