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 تئاتر

سینمای ایران

انتخاب هیأت مدیــره کانون 
نمایشنامه نویسان خانه تئاتر 
۲۱ اسفند برگزار شد و طی 
یاراحمدی  محمدامیر  آن 
به  عنوان رئیس این کانون 

انتخاب شد.

ســعید داخ بازیگر ســینما، 
تئاتر و تلویزیــون قصد دارد 
که در نیمه نخســت  سال 
۹۷ نمایش »ســیندرال« 
را در مقــام کارگردان روی 

صحنه ببرد. نویسنده نمایش 
»سیندرال« علیرضا حنیفی است 

که آن را برای گروه کودک و نوجوان نوشته و سعید 
داخ گروه ســنی نمایش را تغییر داد و حنیفی این 

نمایشنامه را بازنویسی کرد.

هســتی مهدوی فــر، بازیگر 
جوان ســینما، بــه نمایش 
»زهر ماری« کار جدید گروه 
تئاتر بداهه بــه کارگردانی 
علی احمدی پیوســت که 

قرار اســت از فروردین ۹۷ در 
تماشاخانه پالیز به صحنه برود.

رامین پرچمی نمایشنامه خوانی 
متــن »بی مرگی« نوشــته 
علیرضا قاسمی را با همراهی 
هنرجویــان  از  جمعــی 
کالس های بازیگری موسسه 

متعلق به مســعود کیمیایی 
سرپرســتی و کارگردانی می کند. 

نگارش این نمایشــنامه حــدود دو  ســال به طول 
انجامیده و تاکنون سه بار بازنویســی و اصالح شده 
است. این بازنویســی با اختصار متن و کاهش تعداد 
شــخصیت های قصه از ۱۴ نفر به ۸ کاراکتر همراه 
بوده است. نمایشنامه خوانی »بی مرگی« ساعت ۱۹ 
روز جمعه- ۲۵اسفند- در پردیس تئاتر شهرزاد روی 

صحنه خواهد رفت.

فیلم کوتاه »دوستت دارم« 
به کارگردانی و بازی بابک 
حبیبی فر در جشــنواره 
فیلم Skepto در کشور 
ایتالیا به نمایش در می آید.

فونیکس  فرهنگــی  مرکز 
کانادا که تحــت  مدیریت 
امیر گنجوی است، برنامه 
بزرگداشت لوون هفتوان 
را با نمایش فیلم »کوپال« 

ساخته کاظم مالیی در روز 
۱۸ مارس برابر با ۲۷ اسفند در 

سینما ریجنت تورنتو برگزار خواهد کرد.

هفت فیلم سینمایی »تیتو 
موجــودات  و  کوچولــو 
پائوال  فضایی« ســاخته 
لیویــا رانــدی، »جبــر 
ســاخته  الپالســی« 

جیوردانو جیولیوی، »قانون 
این است« ساخته ســالواتوره 

فیکارا و پیکونــه، »چامبرا« ســاخته جوناس 
کارپینیانو، »نظم امور« ســاخته آندره آ سگره، 
»جایی که سایه ها فرو می افتد« ساخته ولنتینا 
پِدچینی و »تعــادل« بــه کارگردانی وینچنزو 
مارا، در بخش »مروری بر ســینمای ایتالیا« در 
سی و ششمین جشــنواره جهانی فیلم فجر به 

نمایش در می آید.

فیلمبرداری فیلم سینمایی 
»سرخ پوست« به نویسندگی 
و کارگردانی نیما جاویدی و 
تهیه کنندگی مجید مطلبی 
با حضور نویــد محمدزاده 

و پریناز ایزدیــار کلید خورد. 
انجام شده  برنامه ریزی های  طبق 

فیلمبرداری این فیلم ســینمایی طی ۲ ماه انجام 
می شود.

فیلــم مســتند »بافندگان 
خیال« از تولیــدات مرکز 
گسترش سینمای مستند 
و تجربی بــه کارگردانی 
سیدمحمدصادق جعفری 

در جشــنواره فیلم مستقل 
اسکاتلند پذیرفته شد.

فیلم سینمایی »بی نامی« به 
کارگردانی علیرضا صمدی 
فیلم های  جشــنواره  به 
ایرانی زوریخ می رود. این 
سومین حضور »بی نامی« 

بعد از حضور در فســتیوال  
پونا و اورنج سیتی است. همچنین 

پوستر انگلیسی این فیلم ســینمایی را محمد 
روح االمین طراحی کرده اســت. باران کوثری، 
حســن معجونی، پوریا رحیمی سام، شهروز دل 
افکار، مهتاب ثروتی، علی باقری، رضا افشــار و 
محمود نظرعلیان بازیگران این فیلم سینمایی 

هستند.
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 ادبیات و کتاب

پوالد امین|  روز گذشــته باالخره شنیده ها و 
شایعاتی که در رســانه های مجازی زبان به زبان 
می چرخید، به واقعیت پیوســت و سایت الف با 
انتشار تصاویری از حضور تعدادی از خانواده های 
شهدا و جانبازان در دادســرای فرهنگ و رسانه 
از شــکایت اینان از لیال حاتمی خبر داد. در خبر 
منتشر شــده ســایت الف که بعدتر شمار زیادی 
از رســانه های مجازی دیگر آن را بازنشر کردند، 
آمده بود کــه خانواده های شــهدا و جانبازان از 
لیال حاتمی بازیگر سینما و نجفی شهردار تهران 
شــکایت کردند. دلیل شــکایت از لیال حاتمی 
اظهارات او در نشســت خبری فیلــم خوک در 
جشــنواره برلین بود که لیال در آن نشســت از 
برخورد بــا معترضان در ایران انتقــاد کرده بود. 
درواقع اعالم شده که دلیل شکایت خانواده های 
شهدا از لیالی سینمای ایران »سخنرانی ایشان 
در حمایت از اغتشاشــگران اخیــر و عوامل به 
شهادت رساندن جوانان بسیجی و پرسنل نیروی 
انتظامی« اســت. شکایت از شــهردار تهران هم 
به دلیل برگزاری مراســمی در روز زن و حضور 
دختران خردسال روی صحنه انجام شده است. 
در این زمینه راه دانا نوشــته: موضوع شــکایت 
خانواده شهدا از شهردار تهران مربوط به برپایی 
مجلس رقــص و خوانندگــی به بهانــه والدت 

حضرت زهرا)س( و ترویج فسق علنی است!
آغاز داستان

لیال حاتمی از آن بازیگرانی نیست که راه به راه 
درباره مسائل مختلف سیاسی و غیر سیاسی نظر 
دهد و جنجال بســازد. این بازیگر که به خصوص 
در ســال های اخیر حضــورش در هــر فیلمی 
مایه اعتبــار و احترام آن فیلم بــوده و از معدود 
بازیگرانی اســت که صرف وجــودش یک فیلم 
را ارتقا می دهد، در فســتیوال فیلم برلین برای 
نخســتین بار دغدغه و درد مشترکش را با شمار 
پرشــماری از مخاطبانش فریاد زد و با توجه به 
محافظه کاری ذاتی این هنرپیشــه تحسین شده 
قطعا فکــرش را هم نمی کرد که ایــن اظهارات 
چنیــن واکنش های تنــدی برانگیــزد و بهایی 

چنین سنگین برایش داشته باشد. 
لیال حاتمی که در نشست رسانه ای فیلم خوک 
پاســخگوی خبرنگاران، منتقدان و اهالی رسانه 
بود، به رخدادهای اخیر ایران واکنش نشان داد. 
وطن امروز گزارش می دهد که این بازیگر در آن 
جلســه گفته: می خواهم از این فرصت استفاده 
کــرده و عمیقا ناراحتی و عصبانیــت خودم را از 
برخــوردی که اخیرا با معترضان در ایران شــد، 
ابراز نمایم. این شــرم آور است که در کشور من، 
تظاهرات و اعتراض به بهای جان تظاهرکنندگان 
تمام می شــود. برای نخستین بار است که من در 

مصاحبه ای سیاسی حرف می زنم. 
نخستین گفته های سیاسی لیال حاتمی که در 
فضای رســانه ای مجازی و بین اقشار روشنفکر 
بازتاب فراوانی یافت، امــا به پیامدهای متفاوتی 
ختم شــد و واکنش های تندی را موجب شــد. 
واکنش هایی که حتی تمســخر لحــن و لهجه و 
نظراتی درباره عدم تســلط لیال حاتمی به زبان 
انگلیســی را نیز شامل می شــد و این در حالی 
اســت که این بازیگر جزو معدود هنرپیشــگان 
ایرانی است که تســلطی کامل به زبان فرانسه و 
انگلیســی دارد. آغاز کننده واکنش ها اما سخنان 
پروانه معصومی بود که ســر صحنه یک سریال 

شهرستانی ابراز شده بود.
واکنش پروانه ای

گفته هــای تند لیــال حاتمی که بــرای هر آن 
کســی که روحیات محافظه کارانه ایــن بازیگر را 
می شــناخت، عجیب بود )منش شــخصی لیال 
مد نظر اســت و نــه تعلقش به اردوی سیاســی 
محافظــه کاران( و واکنش های تنــدی را موجب 
شــد. واکنش هایی که روی هم باعث شــدند او 
کامنت های صفحه شخصی خود را مسدود کند. 
ســینما پرس نوشــت که در این میان در قبیله 

ســینما و تلویزیون نیز این ســخنان واکنش به 
وجــود آورد و پروانه معصومی گفــت: خانم لیال 
حاتمی! مگر در کشــورهای دیگر اعتــراض را با 
بوســه جواب می دهند؟ این جا که در اعتراضات 
۴ نفر از نیروی انتظامی را شــهید کردند، این چه 
اعتراضی است؟ جاهای دیگر وقتی مردم اعتراض 
می کنند خیلی به مردم شــان احترام می گذارند؟ 
آنها که مردم را به مسلسل می بندند. خانم حاتمی 
عجب حرفی زده انــد. من که از این کار ایشــان 
خوشــم نیامد. کاش هرگز از این کارشان باخبر 
نمی شــدم. خواهش می کنم کســانی که حرفی 
می خواهند بزنند و خارج از ایران هستند، بدانند 
که در ایــران زندگی می کنند و ایرانی هســتند. 
پروانه معصومــی بیانیه اش را شــبیه یک روایت 
مشهور تاریخی به اتمام رســانده بود: اگر این جا 

را دوست ندارند بروند جای دیگر زندگی کنند! 
واکنش سینما 

پروانه معصومــی البته در میان ســینماگران 
ایرانی تنهــا نبود و یکــی دو نفر دیگــر هم به 
گفته های لیال واکنش نشــان دادند. قبل از اینها 
البته نخستین واکنش به حرف های لیال حاتمی 
را مانی حقیقی، کارگردان فیلم سینمایی خوک 
که در تمام طول مدت نشســت خبــری کنار او 
نشسته بود، انجام داد و گفت: ما این جا نیامدیم 
که وضع کشورمان را نشــان دهیم و از آن حرف 
بزنیم. این کارگــردان در ادامــه در گفت وگو با 

خبرگزاری رویترز از لیال حاتمی حمایت کرد.
ابراهیم داروغه زاده نخستین مسئول سازمان 
سینمایی بود که علیه لیال حاتمی حرف زد. دبیر 
جشــنواره فیلم فجر در توییترش نوشت: کاش 
یک بار هم فیلمسازهای ما به آلمانی ها می گفتند 
نظرتــون راجع به رابطه دولت آلمــان و صدام و 

بمب های شیمیایی چیه؟
ســیدعزت اهلل ضرغامی، رئیس سابق سازمان 
صداوســیما نیــز اظهــارات لیال حاتمــی را به 
گفته هــای رئیس جمهوری ربط داد و نوشــت: 
وقتی رئیس جمهوری محترم در مقابل دیدگان 
حیرت زده میهمانان خارجی، با تمســخر برخی 
اندیشــمندان اســالمی، آن هم بــا مثال های 
ســطحی و غیرمرتبط نســبت به یــک دیدگاه 
خاص نظری، استفاده ســوء سیاسی می کند، از 
لیال حاتمی چه انتظاری هســت؟ فرق ایشان با 
لیال حاتمی این اســت که ســخنان او، برخالف 
رئیس جمهوري جدی گرفته نمی شود و متقابال 
وظیفه اصلی اش که بازیگری اســت را خوب بلد 
است. حتی اگر نتواند کلمه protesters را به 

درستی تلفظ کند! 

پرویز فالحی پور و یکی دونفر دیگر از بازیگران 
سریال های صداوســیما نیز به صحبت های لیال 
واکنش نشان داده و اهداف او را زیر سوال بردند. 
مشــرق نیوز حتی صحبت های علــی علیزاده، 
تحلیلگری که پیش از این در شــبکه بی بی سی 
رؤیت می شد، را نیز منتشــر کرد: شرم آور است 
که لیال حاتمی به دخالت غــرب در امور داخلی 
ایران اعتراض نکــرد و نگفت ترامــپ با تزریق 
روزی یک بحــران، نهضت کلنگی کــردن ایران 
را راه انداخته. شــرم آور اســت که با سیاه نمایی 
کشــورش، داوطلبانه به این نهضت پیوست. آن 
هم در آلمان که هنوز از فروش بمب شــیمیایی 
به صدام و کشتار جوانان میهنش عذر نخواسته 
اســت. علیرضا غزوه شــاعر هــم با اشــاره به 
صحبت های لیال حاتمی در نشست خبری فیلم 
خود درجشنواره برلین طی پست اینستاگرامی 
نوشت: به نظر من ســلبریتی ها و هنرپیشه ها را 
خیلی بیشتر از حقشان بزرگ کرده اند، زیرا اینها 
برایشان صرفه سیاســی و اقتصادی دارند و این 

حکایت دردناک روزگار ماست.
غــزوه به یاد خاطــره ای هم افتــاده بود: خدا 
بیامرزد اخوان ثالث را وقتی یک شاعر مشهوری 
رفت فرانســه و به شــاهنامه فردوســی کمی 
چپ نگاه کــرد، با همان خلق وخوی خراســانی 
دوست داشــتنی اش به او اعتــراض کرد که آخه 

بچه جان! مطرح شدن به هر قیمت؟
بمب 

در میان این واکنش ها، اما به ناگهان گفته های 
یک مادر شــهید مثــل بمب ترکیــد. وقتی در 
تب وتاب هجمه و حمایت ها خبری منتشــر شد، 
مبنی بر این که مادر شــهید حســن قاسمی دانا 
یکی از مدافعان حرم از صحبت های لیال حاتمی 
ابراز نارضایتی و ناخشنودی کرده و ضمن تنظیم 
دادخواســتی علیه حاتمی، از مادران شــهدای 
دیگر نیز دعوت کرده تا او را حمایت کنند؛ معلوم 
بود این آغاز یک جار و جنجال حســابی خواهد 

بود و این قصه ادامه دار خواهد بود.
این صحبت ها خود نیز واکنش هایی داشــت. 
ازجمله سخنان یک جانباز جنگ تحمیلی درباره 
شیوه مبارزه در زمان انقالب. اما بعدتر رسانه های 
اصولگرا ایــن جانباز را قالبــی خواندند. تهمینه 
میالنــی نیز یکی از کســانی بود کــه در مقابل 

ادعای شکایت مادر شهید از لیال حمایت کرد.  
صحبت هــای میالنی هم مثل بمــب ترکید. 
یکی از ســایت های خاص او را به شهرزاد بازیگر 
ســینمای قبل از انقالب تشبیه کرد و در مطلبی 
به این مضمون گفت که اگر انقالب نبود، او ناچار 

بــود در فیلم ها برقصــد نه این که فیلم بســازد. 
بعضی دیگر چون ســیدرضا قربانپورگنجی که 
رسانه ها او را فعال رســانه ای کشور خواندند نیز، 
در صفحه اینســتاگرام خود درباره روزی نوشت 
که لیال حاتمی را دیده کــه خیابان یکطرفه را با 
ماشــین می رفته؛ و نتیجه گرفته بود که لیال از 

همان اول هم مشکل داشته است!
حامیان لیال

واکنش ها چــه در موافقت و چــه در مخالفت 
با لیــال حاتمی تمامی نداشــت. یکتــا ناصر در 
صفحه اینســتاگرامش نوشــت: برای من خیلی 
جالب اســت کســانی که همــواره غرب زدگی 
را نهی می کردنــد، حاال که یک بانوی شــجاع 
ایرانی هنرمند طرز برخورد با معترضان را مورد 
نکوهش قرار داده، برای انتقاد از حرف هایش ما را 
با همان کشورهای ذکرشده مقایسه می کنند بر 
فرض غلط که آنها هم معترضانشان را به بدترین 
شکل نابود می کنند. چرا فقط در این مورد الگوی 
ما هســتند و اساســا مگر مبادرت به یک رفتار 
زشت در کشــورهای دیگر مجوز الزم برای عمل 

به آن در کشور ماست.
واکنش های حمایتی از لیال حاتمی که بیشتر 
روشــنفکران و هنرمندان را شامل بود، از زبان ها 
و قلم های بسیاری دیگر نیز جاری شد؛ چنان که 
در روزهای اخیر این میدان بــه یک جبهه نبرد 

کامل تبدیل شده بود.
دقیقه 90

معلوم نیســت نتیجه کار چه خواهد شد. این 
نخستین بار نیست که هنرمندان ما به مسأله ای 
اعتراض می کنند و این مسأله در صفحات مجازی 
به جنجالی بزرگ تبدیل می شــود. اما از معدود 
دفعاتی اســت که پای شــکایت و شکایت کشی 
برای ابراز عقیده وسط می آید. لیال حاتمی؛ شاید 
به هیچ وجه فکــرش را هم نمی کرد که بابت یک 
ابراز عقیــده و انتقاد نه چندان تنــد و تیز درگیر 
حواشی پردامنه ای خواهد شــد و در این زمینه 
نیز لقب نخســتین بــه او تعلــق خواهد گرفت.

شــکایت مــادر شــهید از لیــال حاتمی که 
رســانه های اصولگرا حمایــت پردامنه ای از این 
اقدام به عمل آوردند، آغاز بدعتی اســت که باید 
دید درنهایت به چه نتیجه ای ختم خواهد شــد. 
باید دید واکنش ها به لیــال حاتمی تا کجا ادامه 
خواهد داشت؛ و این شــکایت چه حکمی را در 
پی خواهد داشــت. به  هرحال تمام نگاه سینما و 
جامعه ایران معطوف به این اتفاق است تا روشن 
شود ابراز عقیده لیال حاتمی چه هزینه ای برایش 

خواهد داشت.

 شکایت مادر شهید از لیال حاتمی به دلیل حرف هایش در جشنواره برلین

روایت یک داستان؛ تاوان یک اظهارنظر 

 »بدن دیوانه« یاسر خاسب در 
همایش اجتماعی جهان شرکت کرد

 حمایت از حقوق یکسان در 
قراردادهای مت دیمون و بن افلک

 رامبد جوان
بازیگر »قانون مورفی« شد

یاسر خاسب برای حضور در همایش اجتماعی 
جهان در کشــور برزیل و اجرای یــک بداهه آزاد 
به این کشــور ســفر کرد. به گزارش مهر در این 
اجالس چالشی و اعتراض گونه افرادی از ملیت ها، 
مذهب ها و تفکرهای متفاوت، گروه ها، انجمن ها 
و فعاالن مختلف از رشته های گوناگون فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی و ... در یک محل گرد هم می آیند 
تا عقاید خود را ابــراز کنند، این اجالس جایگاهی 
برای گفت وگو و ایجاد راه حل، همدلی، همفکری 
و همکاری اســت. او دربــاره موضوع های مدنظر 
همایــش اجتماعی جهان توضیــح داد: هنر ضد 
جنگ، ضد خشونت و افراطی گری، ضد تروریست، 
مقاومت علیه ظلم و باطل، جدال با نسل کشی و ... از 

موضوع های این همایش هستند.

مت دیمون و بــن افلک با اعــالم حمایت از 
ســخنان برنده جایزه اســکار اعالم کردند در 
قراردادهــای بعدی با توجه به خواســت وی از 
حقوق همه اقلیت ها یکســان دفاع می کنند. 
به گزارش مهر، مت دیمون و بن افلک که از طریق 
کمپانی شان پرل اســتریت شریک تهیه فیلم 
هستند، اعالم کرده اند که در تمام قراردادهای 
آینده شان در این کمپانی ماده ای را لحاظ خواهند 
کرد که از تنوع نژادی و جنسیتی اطمینان حاصل 
می کند. این خبر را فنشن کاکس دی جیووانی، 
بازیگر و تهیه کننده که همکار آنها در این کمپانی 
است، دوشنبه شب و زمانی که در فستیوال فیلم 
ساوت  بای ساوت وست )SXSW( بود از طریق 

توییتر اعالم کرد.

رامبد جــوان در فیلــم »قانــون مورفی« به 
کارگردانی خودش بازی می کند. به گزارش مهر، 
فیلمبرداری فیلم ســینمایی »قانون مورفی« به 
کارگردانی رامبد جــوان و تهیه کنندگی محمد 
شایسته این روزها در الهیجان درحال انجام است. 
رامبد جوان بعد از فیلم های »اسپاگتی در هشت 
دقیقه« و »پسر آدم، دختر حوا« برای سومین بار در 
فیلمی به کارگردانی خودش ایفای نقش می کند. 
نقشی که بسیار متفاوت از تجربه های قبلی جوان 
است. سعید ملکان طراحی گریم »قانون مورفی« 
را برعهده دارد. امیر جدیدی، امیر جعفری،  هادی 
کاظمی و ســروش صحت دیگر بازیگران کمدی 
اکشن »قانون مورفی« هستند که همگی جلوی 

دوربین حسین جلیلی رفته اند.

از صبح سه شــنبه ۲۲ اســفندماه عکسی از 
شهال ریاحی در شبکه های مجازی منتشر شده 
با این عنوان که او در خانه ســالمندان روزگار را 
سپری می کند. منوچهر ریاحی فرزند این بازیگر 
دراین باره گفت: نمی دانم چرا فردی که خودش 
هم در این عکس حضــور دارد چنین کاری را با 
ما کرده و تصویر مادرم را که شــرایط ناخوشی 
دارد، پخش کرده اســت. درحالی که پزشــک 
معالج مادرم می گوید این عکس فتوشاپ است و 
پیگیری برای پیدا کردن این خانم انجام می شود.

او به ایســنا گفت : شهال ریاحی ۱۵ سال است 
که »دیمنشــیا« و »آلزایمر« دارد و مدتی است 
با کاهش وزن شدید یعنی حدود ۲۰ کیلوگرم 

روبه رو شده و حال چندان مساعدی ندارد.

  انتقاد فرزند شهال ریاحی
 از یک بی اخالقی
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روایت تمام داستان های دور و بر لیال حاتمی که در نخستین صحبت های سیاسی دوران کاری اش با واکنش های نامنتظره رسانه ها و افراد جریان اصولگرایی مواجه شد

ســایت جایزه مــن بوکر 
نوشت: من بوکر بین المللی 
با انتشــار فهرست اولیه 
نامزدهایش، دور نخست 
ایــن رقابت را در  ســال 

۲۰۱۸ رقــم زد. درا یــن 
رخداد، ۱۳ رمان در فهرســت 

اولیه منتخبان نخستین دور این رقابت ها معرفی 
شده اند. جایزه من بوکر بین المللی برای حمایت 
از آثار ترجمه شده از گوشــه و کنار جهان اهدا 
می شود. فهرست نهایی شامل 6 نامزد خواهد 
بود که مبلغ ۵۰ هزار به طور مســاوی بین آنها 
تقسیم می شــود. هر 6 نفر  هزار پوند هم برای 

راهیابی به مرحله نهایی دریافت می کنند.

مراسم جشــن امضای آثار 
آیدین آغداشلو پنجشنبه 
۲۴ اسفند با حضور او در 
برگزار  چتر  کتابفروشی 
می شود. آیدین آغداشلو 

از ســاعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ در 
کتابفروشی چتر حاضر می شود 

تا با مخاطبان آثار قلمی خــود از نزدیک دیدار 
داشته باشد. عالقه مندان می توانند در این برنامه 

آثار آغداشلو را با ۱۰ درصد تخفیف تهیه کنند.

ترجمــه  ایتالیایــی رمــان 
»سووشــون« اثر سیمین 
دانشور در نخستین روز 
گشایش نمایشگاه کتاب 
میالن رونمایی شد. در این 

مراسم فرانچسکو بریوسکی 
مدیر انتشــارات بریوسکی و 

آنا وانزن ایرانشناس، مولف و مترجم ایتالیایی و 
فائزه مردانی محقق و پژوهشگر به تبادل  نظر و 

گفت وگو با مخاطبان پرداختند.

طرح »عیدانه کتــاب« از 
دیروز )۲۲ اسفندماه( در 
عضو  کتابفروشــی های 
طرح در سراســر کشور 
به جز اســتان تهران آغاز 

به کار کــرد. طرح »عیدانه 
کتاب« با شــعار »کتاب عیدی 

دهیم« آغاز شــده اســت. در طول 6 روزی که 
مراکز فروش کتاب فرصت داشــتند تا در این 
طرح ثبت نام کنند، 66۱ کتابفروشی از سراسر 
کشور در این طرح ثبت نام کردند که از این تعداد 
۵۰۹ کتابفروشــی از مراکز اســتان ها و مابقی 
از شهرستان ها هســتند. این طرح در تهران از 
۲۵ اســفندماه آغاز و تا ۱۲ فروردین ماه  ســال 
۱۳۹۷ ادامه خواهد داشت. در این طرح، سقف 
مجاز خرید برای هر خریــدار ۱۰۰ هزار تومان 
است و خریدار می تواند در چند نوبت و از چند 
کتابفروشــی، کتاب های عمومــی و کودک و 
نوجوان را با ۲۰ درصد تخفیف از کتابفروشی های 

عضو طرح خریداری کند.

کتابی با عنوان »اسناد تاریخ 
دانشگاه تهران؛ موجود در 
کتابخانه مرکزی و مرکز 
منتشر  دانشگاه«  اسناد 
شد. این کتاب به کوشش 

سوسن اصیلی تدوین شده و 
گزیده ای از اسناد دانشگاه تهران، 

موجود در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد است. 
این مجموعه شامل ۳۱۳ عنوان سند است که 
بخش اصلی آن از اسناد آرشیوی منتقل شده به 

کتابخانه مرکزی انتخاب شده است.

»پیراهن هــای  کتــاب 
همیشــه )مردان فوتبال: 
نوشــته  تک نگاری ها(« 
حمیدرضا صدر به تازگی 
توسط نشر چشمه منتشر 

و راهی بازار نشر شده است. 
این کتاب، پنجاه ویکمین عنوان 

مجموعه »علوم انســانی« است که توسط این 
ناشر چاپ می شود. »پیراهن های همیشه« در 
برگیرنده تک نگاری های شــاعرانه حمیدرضا 
صدر کارشناس فوتبال، درباره بزرگان تاریخ این 

ورزش است.

95 درصد هنرمندان وضع سخت 
معیشتی دارند

حمیدرضا نوربخش به کسر مبلغ قابل توجهی 
از قرارداد هنرمندان با عنوان بیمه اعتراض کرده 
و گفته: حدود دو  ســال پیش ما به  طور ناگهانی 
در زمانی که در حال اجرای جشنواره موسیقی 
فجر بودیم، با پدیده ای مواجه شــدیم که برای 
همه جامعه هنری و هنرمندان شوک آور بود. ما 
به یک باره دیدیم کــه از قراردادهای هنرمندان 
اعداد عجیب و غریبی بین ۱6 تا ۴۰ درصد به نام 
بیمه کسر می شود که  درصد بهت آوری دارد. این 
مبالغ بابت چه خدماتی اخذ می شود؟ اساسا مگر 
هنرمندان چند بار باید نسبت به پرداخت بیمه 

اقدام کنند؟
او افزود: ۹۵ درصد هنرمندان وضع ســخت و 
معیشــت حداقلی دارند، این موضوع می تواند 
زمینه اعتراض گسترده هنرمندان را فراهم آورد؛ 

وزیر کار باید درباره این موضوع پاسخگو باشد.


