گردشگري

ابزار جديد براي مقابله با گردشگران در بارسلون

در ادامه اقدامات ضدتروريستي در بارسلون اسپانيا ،استفاده از
دوچرخههاي الكترونيكي در برخي نقاط اين شهر ممنوع شد.
شــهر بارســلون كه زماني مكاني ايدهآل براي گردشگران
بود ،اين روزها ديگر ميانه خوبي با توريستها ندارد و مسافران
خارجي ديگر نبايد انتظار يك استقبال گرم را از سوي اهالي اين
شهر داشته باشند و حاال نيز تورهاي دوچرخههاي الكترونيكي
و اسكوترها هم در منطقه قديمي شهر و كنار دريا ممنوع اعالم
شــده است ،اقدامي كه با اســتقبال فراوان شهروندان مواجه
شده است.
ممنوعيت اســتفاده از دوچرخههاي برقي و اسكوترها تنها
بخشي از يك ديدگاه فراگير در شهر است كه بارسلون در حال
تبديل به يك پارك تفريحي است كه بيشتر به كام توريستها
اداره ميشود تا شهروندان و افزايش اجارهبهاي خانهها نيز موجب
شده بسياري از ساكنان بومي به بيرون از شهر رانده شوند.
هفته گذشته چند بخش از كشور اسپانيا بهويژه شهر بارسلون
پايتخت ايالت كاتاالن ،شاهد خرابكاريهايي در اعتراض به هجوم
بيرويه گردشگران بود و به عنوان نمونه افرادي نقابدار به يك
اتوبوس گردشگري در نزديكي استاديوم شهر بارسلون حمله
كردند و شــعار «توريسم در حال كشتن محلههاست» را روي
اتوبوس نوشتند و الستيكهاي آن را پنچر كردند.
بارسلون با جمعيت  1/6ميليون نفري ،سال گذشته ميزبان
بيش از  ۳۰ميليون گردشگر بود و صنعت توريسم با سهم ۱۴
درصدي نقش بسيار مهمي در اقتصاد اين شهر ايفا ميكند اما
مشكالت ناشي از حضور بيش از حد گردشگران ،ساكنان اين
شهر ساحلي را به ستوه آورده است.
زماني كه «آدا كوالئو» به عنوان اولين شهردار زن بارسلون
انتخاب شــد ،وعدههاي خود درباره جلوگيري از زيان رساندن
گردشگري به شهر مورد عالقهاش را فراموش نكرد .وي با اشاره
به شهر ونيز به عنوان درس عبرت گفت نميخواهيم شهر ما به
يك مغازه سوغاتفروشي ارزان تبديل شود.
وي از زمان قبول مسووليت جلوي همه مجوزهاي ساخت
هتل و آپارتمانهاي اقامتي را گرفته و همچنين خواستار اعمال
ماليات جديد گردشــگري و محدود كردن شمار گردشگران
شده است.
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   صاحب امتیاز و مدیر مسوول  :محمدرضا سعدی
   قائم مقام مدیر مسوول :محمدرضا عدل
   سردبیر :مسعود سليمي
   تلفن ویژه مدیر مسوول88766151  :
   تلفن تحریریه88731916  ،  88731952 ، 88731981 :

آلفرد هيچكاك در چنين روزي در سال1899به دنيا آمد .هيچكاك بيشتر در زمينه فيلمهاي
معمايي و دلهرهآور فعاليت داشــت .هيچكاك طي شش دهه ،در ساخت بيش از پنجاه فيلم
شركت داشت (از فيلمهاي صامت تا فيلمهاي تكنيكالر) و تا به امروز به عنوان سرشناسترين
و محبوبترين كارگردان فيلمهاي سينمايي شناخته ميشود .از فيلمهاي معروف او ميتوان
به سرگيجه ،پنجره پشتي ،شمال تا شمالغربي ،رواني ،بدنام ،ربهكا و پرندگان اشاره كرد .او در
سال  ۱۹۵۶تابعيت اياالت متحده آمريكا را پذيرفت .مجله مووي ميكر (فيلمساز) هيچكاك را
تاثيرگذارترين فيلمساز همه دورانها معرفي كرد و اكثريت قريب به اتفاق ،او را يكي از مهمترين
هنرمندان تاريخ سينما ميشناسند .نشريه معتبر سينمايي سايتاند ساوند آلفرد هيچكاك را،
بهترين كارگردان تمام ادوار سينماي انگلستان معرفي كرده است .مجله سينمايي توتال فيلم
او را بزرگترين كارگردان سينماي جهان در تمام دورانها برگزيد .در نظرسنجي بنياد فيلم
آمريكا چهار فيلم آلفرد هيچكاك به نامهاي سرگيجه ،رواني ،شمال از شمالغربي و پنجره پشتي
در فهرست  ۱۰۰فيلم برتر تاريخ قرار گرفتند .هيچكاك فيلم سرگيجه را كه بدونشك يكي
از بهترين فيلمهايش است ،براساس داستان «از ميان مردگان» نوشته بوالو -نارسژاك ساخت.
اين فيلم كه از اولين نمونههاي عالي فيلمهاي تغيير شخصيت و جنايتهاي پيچيده و از پيش
طرحريزي شده بود توجه همگان را جلب كرد .فيلم شمال با نورثوست نيز فيلمي جالب و
سنگين از نوع تريلرهاي سياسي ،جنايي با رگههايي از طنز خاص هيچكاكي بود كه هيچكاك
آن را با هزينهاي زياد براي كمپاني «ام .جي .ام» (مترو گلدوين ماير) ساخت .موفقيت اين فيلم
موجب شد كه هيچكاك با سربلندي وارد دهه  ۱۹۶۰شود.

تشريح جزييات جشن منتقدان سينما؛

تجليل از 4سينماگر

تاريخ محمودي!

ما سه نفر و يك عالمه انسان بوديم

   نمابر88731431 :
   تلفن سازمان آگهیها88534773 -4 -5 :
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   شماره پيامك30008388 :

کافه سينما

 قسمتي از ديالوگ فيلم:
اسكاتي (جيمز استوارت) :به نظر شما حيف نيست كه ما دو تا....
مادلين(كيم نواك) :جدا جدا پرسه بزنيم؟
اسكاتي :بله
مادلين :آدم وقتي كه تنهاست پرسه ميزنه
دو نفر كه باهم باشن هميشه يه جايي ميرن

دبير يازدهمين جشــن بزرگ منتقدان و
نويسندگان سينماي ايران با بيان اينكه آراي
اين دوره از جشن منتقدان غافلگيركننده است،
از برپايي بزرگداشتي براي جمشيد هاشمپور،
گوهر خيرانديش ،جمال اميد و فريد مصطفوي
خبر داد.
نشســت خبري يازدهمين جشن بزرگ
منتقدان و نويسندگان سينماي ايران با اعالم
جزييات ،تشريح برنامهها و رونمايي از پوستر

جشن صبح ديروز در مركز آفرينشهاي هنري
كانــون پرورش فكري كــودكان و نوجوانان
برگزار شد.
در ابتداي اين نشست جعفر گودرزي ،دبير
با بيان اينكــه «در انجمن منتقدان توجه به
جلوههاي فرهنگي سينماي ايران ركن اصلي
است و تمايز اين جشنواره با ديگر جشنوارهها
در اين اســت كه رايهاي ما پاك ،درست و
بسيار تميز و شفاف است» ،گفت ۲۶ :مرداد

وضعيت غيرقابل پيشبيني قرار گرفته و جدا
از لزوم باشــكوهتر برگزار شــدن اين جشن،
آبروداري آن است.
عاليي در ادامه نشست بيان كرد :امسال
ششمين سال اســت كه جشن را به صورت
آكادميــك برگزار ميكنيم .ما يك آييننامه
داخلي داريم كه اگر فيلمهاي مهم ديدهنشده
افراد زياد باشند ،راي آنها قابل قبول نيست زيرا
بايد عدالت و انصاف برقرار شود .اين كار دو ماه
و نيم طول كشيد و امسال به خاطر كم شدن
رشــتهها ،داوري با مشكالت كمتري مواجه
بود .بخش صدا را هم به داليلي كه دوســت
نداريم گفته شود ،حذف كرديم و اكنون ۱۳
رشته ارزيابي شدهاند .مسوول بخش آكادمي
انجمن با اشاره به اينكه  ۳۵۲هنرمند ارزيابي
ت :امســال  ۵۱اسم و امتياز در
شــدهاند ،گف 
بخش مكمل بازيگر مرد بررسي شدند و اين
واقعا حجم بااليي است .هر سال سوءتفاهمهايي
در زمينه رايگيري و دستهبندي آنها صورت
ميگيرد كه قول ميدهم چون آراي دوستان
پيشكسوت و باســابقه متفاوت از آراي افراد
كمســابقهتر است كه بايد حداقل چهار سال
ســابقه فعاليت در حوزه انتقاد و نويسندگي
داشته باشند ،در دستهبنديهاي خاص خود
بررسي ميشوند.
به گفته دبير اين جشن كانديداها تا فردا
اعالم ميشوند و پنجشنبهشب ( ۲۶مردادماه)
هم در خــال برگزاري جشــن ،برگزيدهها
اعالم خواهند شد .در بخشي ديگر ،از پوستر
جشنواره كه توسط علي باقري طراحي شده
است ،رونمايي شد.
در اين نشست جواد طوسي رييس شوراي
انجمن منتقدان ،علي عاليي مسوول بخش
آكادمي انجمن و رايگيري ،علي باقري طراح
پوستر ،سعيد عقيقي مشاور دبير و دبير اجرايي،
ميثم ميرزايي مدير هنري جشن ،ميهندوست
بازرس ،كامران ملكي عضو هياتمديره خانه
سينما و علي افشــار مدير روابط عمومي از
جمله حاضران بودند.

ساعت  ۱۹اين جشن در مركز آفرينشهاي
هنري كانون پرورش فكري آغاز ميشود .در
اين دوره چهار بزرگداشت از جمشيد هاشمپور،
گوهر خيرانديش ،جمال اميد و فريد مصطفوي
خواهيم داشت و همچنين يك نكوداشت از
زندهياد علي معلم كه چند دوره رياست اين
انجمن را بر عهده داشت ،انجام ميشود.
او همچنين تاكيد كرد :رايهاي امســال
جشــن غافلگيركننده اســت و تمام رايها
بســيار شفاف بوده و هيچ دخل و تصرفي در
آن نشده است.
گودرزي با اشاره به اينكه جايزه فيلمهاي
مســتند و كوتاه در اين جشنواره حذف شده
است ،افزود :يكي از تفاوتهاي اين جشنواره با
دورههاي قبل در اين است كه تصميم گرفته
شد فيلمهاي مستند و كوتاه در همان جشنواره
حقيقت بررسي شوند و ما با اين كار ،طوالني
بودن اين مراســم را از بين برديم .همچنين
بهخاطر حضور فعاالنه افراد در اين جشن ،در
اين دوره از يك تيم تشــريفات استفاده شده
و همه با كارت و باركد خاص خودشــان وارد
جشنواره ميشوند.
او با بيان اينكه برخالف سالهاي قبل امسال
يك اسپانسر براي جشن در نظر گرفته شده
اســت ،گفت :در اين دوره يك بانك دولتي و
چند شركت مختلف ديگر همراه ما هستند.
شركت آيو پخش زنده اينترنتي جشن را بر
عهده دارد.
در ادامه جواد طوســي ،رييس شــوراي
ت :يكي از ضرورتهاي
انجمن منتقــدان گف 
اين جشنها مستقل بودن دبير جشن و اختيار
عمل كامل داشتن است .ما در يك دوران گذار
هستيم و جدا از همفكريهايي كه با مديرعامل
خانه سينما و ديگر دوستان صورت گرفت و
بنيه مالي را در اختيار ما گذاشتند ،اميد است
سازمان سينمايي هم از ما حمايت كند .با اين
حال هنوز در وضعيت تثبيتشدهاي نيستيم
و ممكن است ناخودآگاه يك فرد را در نقطه
انفعالي قرار دهيم .متاسفانه جامعه ما در يك

ميراث فرهنگي

ايجاد سايت مفاخر در موزه روستايي گيالن

مديركل ميراث فرهنگي و گردشــگري
اســتان گيالن اعالم كرد :ســايت مفاخر و
مشــاهير در موزه منطقهاي روستايي گيالن
ايجاد ميشود.
رضا عليزاده با بيان اينكه قرار اســت ۳۰
ســرديس از مشاهير بزرگ استان گيالن در
سايت مفاخر و مشــاهير در موزه منطقهاي
روستايي گيالن قرار داده شود ،افزود :براساس
پيشبينيها سايت مشاهير و مفاخر گيالن در

هفته دولت افتتاح ميشود.
او ايجاد اين سايتموزه را با رويكرد ميراث
ناملموس در استان گيالن دانست و ادامه داد:
كتابخانهاي مجازي نيز براي انتقال اطالعات
گردشگراني كه از اين مجموعه بازديد ميكنند،
در اين سايت ايجاد ميشود .در واقع در شرايط
نهايي تكميل اين فضاها هستيم.
عليــزاده همچنين دربــاره پروژههاي در
دست مرمت در استان گيالن بيان كرد :كار

مرمت بناهاي تاريخي استان گيالن براساس
اعتبارات سال  ۱۳۹۵مانند حمام كسري ،پل
خشتي لنگرود ،مسجد اكبريه ،موزه چاي و
بقعه پيرعلي در الهيجان ،مدرسه فروغ و موزه
رشت و هتل ايران با پيشرفت فيزيكي خوبي
در دست انجام است.
او ادامه روند مرمت بناهاي تاريخي استان
گيالن را مورد انتظــار افكار عمومي و يكي
از دغدغههــاي اداره كل ميــراث فرهنگي و
گردشــگري اســتان گيالن دانست و گفت:
اميدواريم با همين روند و با اعتبار ســال ۹۶

بتوانيم ســاير بناها در استان را مرمت و احيا
كنيم.
سودوکو 3703
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بر فراز زباله

 درگذشت ويلبر رايت
ويلبر رايت ،مبتكر آمريكايي در  12ژوئيه 1868م در ايالت
اهايو در آمريكا به دنيا آمد .ويلبر كه چهار سال از برادرش اُرويل
بزرگتر بود فرزندان كشيش تهيدستي بودند كه نميتوانست
وسيله تحصيل آنان را فراهم ســازد .از اينرو ،اين دو برادر كه
به كارهاي فني و ســاختمان موتورها عالقه داشتند به ساخت
ماشينآالت گوناگون مشغول شدند و يك كارگاه دوچرخهسازي
تاسيس كردند .هنگامي كه ويلبر يازده ساله بود به تقاضاي برادرش
اُرويل ،درصدد برآمد تا بادبادكهاي جعبهاي را كه ميتوانست
پرواز كند بسازد .هرچند اين تالشها به ساخت هواپيماي كوچك
بادي و بيموتور انجاميد و بعدها نيز آن را تكميل كردند ولي از آن
جهت كه اين نوع هواپيما چندان قابل كنترل توسط انسان نبود ،از
رده خارج شد .تالش برادران رايت در سالهاي بعد باعث شد كه
پس از زحمات فراوان سرانجام موفق به ساخت هواپيماي موتوردار
شدند و براي اولينبار ،اين هواپيما را در  17دسامبر 1903م به
پرواز درآوردند .هرچند اولين پرواز رسمي اين هواپيما  59ثانيه به
طول انجاميد ولي تالش خستگيناپذير اين دو برادر در تكميل اين
اختراع باعث شد كه اين هواپيما در نمايش آزمايشي خود ركورد
 56دقيقه را به ثبت برساند .ويلبر رايت سرانجام در  13آگوست
1912م در اوج شهرت و افتخار در  45سالگي درگذشت .با اين
حال برادرش اُرويل كار تكميل هواپيما را ادامه داد و باعث ساخت
هواپيماهاي پيشرفته در سالهاي بعد شد .امروزه صنعت مدرن
هواپيماسازي كه قادر است هواپيماهاي بسيار بزرگ و سريع و
قارهپيما بسازد ،با نام برادران رايت گره خورده است.
 عزل محرمانه دكتر محمد مصدق از نخستوزيري
در حالــي كه مصدق ســرگرم
اقدامــات الزم و ضروري براي بقاي
خــود بود ،دولتهاي انگلســتان و
آمريكا با ايادي دربار پهلوي دست به
هم داده ،نقشه سرنگوني حكومت را
طراحي و آماده اجرا كرده بودند .روز
 22مرداد  1332محمدرضا پهلوي
بهطور محرمانه دكتر محمد مصدق
را از نخستوزيري عزل كرد و سرلشكر زاهدي را به نخستوزيري
برگزيد .اين تصميم بر اساس توصيه دولتهاي آمريكا و انگليس
انجام شد زيرا دولت مصدق با حمايت مردمِ ،
نفت ايران را ملي
كرده بود كه عملي مخالف منافع استعماري به شمار ميرفت.
هرچند در اين ميان ،مصدق با درخواست اختيارات بيشتر از شاه
و مجلس ،موجبات نگراني و ترس پهلوي را فراهم كرده بود .از اين
رو شاه براي دوري از عواقب رويدادهاي ناشي از بركناري مصدق،
به شمال ايران رفت .وقتي خبر عزل مصدق به او داده شد ،وي اين
حكم را نپذيرفت و اين حركت را كودتايي عليه خود قلمداد كرد.
در بامداد روز  25مرداد ،خبر كودتا بهطور مشروح از رسانههاي
گروهي پخش شد .پس از آنكه طرح بركناري مصدق شكست
خورد ،محمدرضا پهلوي به عراق و ايتاليا گريخت .با اعالم خبر
كودتاي نافرجام عليه دولت ،مردم مجسمههاي شاه و پدرش را به
زير كشيدند و عكسهاي محمدرضا را از ادارات برداشتند .اما چند
روز پس از فرار مفتضحانه شاه از كشور ،كودتاي  28مرداد توسط
آمريكا و انگليس اجرا شد و شاه پس از سقوط دولت مصدق به
ايران بازگشت و به حكومت مستبدانه خود ادامه داد.
  آغاز ساخت ديوار برلين
بعــد از جنــگ جهاني
دوم و آغــاز دورهاي ديگر از
روياروييها كــه به «جنگ
سرد» موسوم شد ،مساله آلمان
بهعنواننقطهتالقيدوانديشه
ليبراليسم و كمونيسم مطرح
شــد .از يك طرف تبليغات
گرم و شديد بوقهاي تبليغاتي غرب كه از رفاه ،آزادي و كرامت
انساني دم ميزدند و از سوي ديگر انديشه ماركسيستي و تسلط
دولت بر همه چيز و شكلگيري طبقات در جامعه بيطبقه ،باعث
ميشد ساكنان شرق اروپا كه زير سلطه كارگزاران شوروي قرار
داشتند و به ويژه مردم آلمان و شهر برلين به دنبال آسايش و رفاه
وعده داده شده ،باشند .با اوجگيري اين وضعيت و در عين حال
رجزخواني سران آمريكا و شوروي مبني بر نحوه حل مساله برلين
و از جمله پيشنهاد خروشچف مبني بر واگذاري برلين به آلمان
شرقي و خروج نيروهاي بيگانه از آن ،در نيمه شب  13آگوست
1961م پليس آلمان شرقي بناي ديواري  45كيلومتري را آغاز
كرد كه ابتدا با سيم خاردار و موانع ديگر ساخته شد ،سپس به
ديواري محكم كه از آن به «ديوار آهنين» ياد ميشــود ،تبديل
شد .اين ديوار كه از مظاهر اختالف و عدم تفاهم ميان شرق و
غرب به حساب ميآمد ،مدت  28سال پا برجا بود و شهر برلين
را به دو قســمت تقسيم ميكرد .در اين ميان ،تنها يك دروازه
تحت كنترل ،رفت و آمد ميان دو كشــور را ممكن ميكرد .با
وزيدن نسيم اصالحات در بلوك شرق ،ديوار برلين به عنوان نماد
تفكري منحط و فروپاشــيده ،در  9نوامبر 1989م توسط مردم
تخريب شد و در اكتبر سال بعد با ادغام دو بخش غربي و شرقي،
آلمان واحد شكل گرفت.
صدا و سيما

پاسخ

«ما ســه نفر بوديم» تجربهاي از صالح علــويزاده ،پويان
محمودي و پويا چوداريان به تهيهكنندگي سجاد افشاريان تا
جمعه  ٢٧مرداد تمديد شد.
در راســتاي همين اتفاق سجاد افشاريان؛ تهيهكننده اين
نمايش يادداشتي نوشت .متن يادداشت به شرح زير است:
«ما سه نفر و يك عالمه انسان بودي م...
ما هويت را به اشــتراك ميگذاريم ،در تجربههاي يكديگر
نقشهاي اصلي را برعهده ميگيريم و بزرگ ميشويم .هرچه
در اين لحظه بنويسم از گفته بوكفسكي بهتر نميتواند حسام و
نگاهم به زندگي را منتقل كند كه گفت اثر انگشت ما از قلبهايي
كه لمسشان كرديم هيچ وقت پاك نميشو د.
و من كســاني را كه در اين ســالها براي هويتبخشي به
انسانهاي پيش از خود و پس از خود وقت گذاشته و انديشيدهاند
را فراموش نميكنم ،اين نوشته هر چند كوتاه مجالي است تا
تمامقد تشكر كنم از تمام كساني كه تجربه نمايش ما سه نفر
بوديم را به نظاره نشستند ،كساني همچون هوشنگ گلمكاني،
احمد مســجدجامعي ،علي نجفي ،رحمتاهلل حافظي ،پژمان
تيمورتاش ،مهــدي يزدانيخرم ،شــيرين يزدانبخش ،رضا
درميشــيان ،هوتن شكيبا ،سياوش چراغيپور ،خسرو شهراز،
احمد كاوري ،مهدي كوشكي ،يوسف باپيري ،امين ميري ،اشكان
خطيبي ،ندا نصر ،فرهاد فزوني ،پيمان قديمي ،حميدرضا صدر،
فرهاد جم ،ابراهيم ابراهيميان ،آرش ابساالن ،فربد فرهنگ ،حميد
پورآذري و تمام شما رفقايي كه به اعتماد و باور نمايشهاي خالق
حرفهايهاي جوان رو دنبال ميكنيد.
چرا كه من هيچگاه تهيهكننده تئاتــر نبودهام اما در نبود
اشخاصي به عنوان تهيهكننده (چون عموما تهيهكنندههاي ما
مدير توليدهايي هستند با عنوان تهيهكننده) اين عنوان گاها در
جاي درستش و به درستي پيش از اسمم ميآيد آن هم فقط
و فقط به اعتقاد به آنهايي كه به جهان به گونهاي متفاوت و
خالق مينگرند و با حضورشان ميشود ترنم و صداي امواج دريا
را در دل تهران شلوغ احساس كرد».
از ديگر عوامل ميتوان به مصطفي اســفندياري (طراح
نور) ،شــهرزاد مظاهري (طراح لبــاس) ،علي اميري (طراح
پوســتر و بروشور) ،پيام يارايي (ساخت تيزر) ،پگاه زارعيان
(دســتيار كارگردان و برنامهريز) ،شــادي خواجه و سورنا
زاهدي (گروه كارگرداني) ،ســام بهشتي (مشاور رسانهاي)،
ســارا حدادي (مشــاور تبليغات) ،اميــر قاليچي (تبليغات
مجازي) ،مليكا قديمي (عكاس) و علي باقري (سرپرســت
تئاتر كار) اشاره كرد.
ما سه نفر بوديم ،تجربهاي از صالح علويزاده ،پويان محمودي
و پويا چوداريان و به تهيهكنندگي سجاد افشاريان است كه از يكم
مردادماه و در ساعت  ١٨اجراي خود را در سالن كوچك مولوي
آغاز كرده و به روزهاي پاياني اجراي خود نزديك ميشود.
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زنجان

سينما

هومن جعفري -آقاي زنگنه از يك تخلف
نفتي گسترده خبر دادهاند كه به دستور مكتوب
دفتــر رييسجمهور دوره دهم صورت گرفته
يعني دفتر رياستجمهوري نامهاي به وزارت
نفت ارسال كرده و دستور داده كه قراردادها را
اين يك نفر ببندد! طرف هم سه قرارداد بسته
كه در هر كدامش چندين و چند تخلف گسترده وجود داشته!
احتماال متن نامه چيزي شبيه به اين بوده:
از دفتر رياستجمهوري به وزارت نفت
ســام! از ساعت چند اومدين ســركار؟ از نننننننننننه؟
هششششششششت؟هفففففففت؟آماشالللللللال(ببخشيداين
براي فيلمي بود كه بچهها در نيويورك گرفته بودند .قاطي شد)
خب بچهها! يكي را بهتان معرفي ميكنم هر چي قرارداد اضافه
و به درد نخور داشتيد بدهيد او ببندد .طبيعي و بديهي است
كه اگر اين كار را نكنيد شــما هم مثل منوچ ،وسط يك سفر
خارجي متوجه ميشويد كه هواپيما رفته و شما بايد با بليت
عادي برگرديد وطن! ديگر خودتان ميدانيد!
قربانتان محمود!
نتيجه اخالقي :كاش يك بيهقي داشتيم تاريخ محمودي
را مينوشت!

يادداشت سجاد افشاريان براي تمديد نمايشش؛
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ميترا حجار به سريال «از يادها رفته» پيوست

در تازهترين مرحله ساخت
سريال «از يادها رفته» ميترا
حجــار به عنــوان بازيگر به
اين سريال پيوست و جلوي
دوربين رفت.
ميترا حجار در اين سريال
نقش شخصيتي به نام فروغ را
بازي ميكند .كه يك پزشك زن ايراني است كه در فرانسه درس
خوانده و حضورش در سريال همراه با اتفاقات عجيبي است.
پيش از اين بازيگراني همچون حسين ياري ،ليال بلوكات ،سيما
تيرانداز ،مهدي سلوكي ،رضا يزداني ،هليا امامي ،رسول نجفيان،
حبيب دهقاننسب و عليرام نورايي به اين سريال پيوسته بودند.
مجموعه تلويزيوني «از يادها رفته» يك ملودرام تاريخي است
كه در  ۵۰قسمت براي پخش از شبكه پنج سيما ساخته ميشود
و داستان آن به زندگي دختري جوان در سال  ۱۳۱۹ميپردازد كه
به دليل نداشتن شناخت از وضعيت كشور و آداب و رسوم دچار
بحران شديدي ميشود اما با كشف حقيقت سنتها و رفتارها به
آرامش در زندگي مشترك ميرسد.
تصويربرداري اين سريال عالوه بر تهران در ساير شهرستانها
و در لوكيشنهاي متفاوت انجام ميشود.
عوامــل ســريال «از يادها رفته» عبارتند از :نويســندگان:
ي و رويا خســرونجدي ،تدوين :شوكا زندباف ،مدير
حامد افضل 
تصويربرداري :ايرج عاشــوري ،صدابردار :محمود سماكباشي،
چهرهپرداز :مهين نويدي ،مدير توليد :دانيال كاشانچي و مهدي
تحويليان ،طراح صحنه و لباس :آيدين ظريف ،عكاس :پريدخت
اصباح ،محصول شبكه پنج سيما.

