
که این  بعد«  فیلم»بیست ویک روز  سپید: 
روزها در سینماهای تهران و شهرستان ها 
پسربچه ای  داستان  اکران است.  در حال 
تا  می کند  را  خود  تالش  تمام  که  است 
هزینه خرید دارو های شیمی درمانی مادرش 
را تأمین کند. حمیدرضا آذرنگ ازجمله 
بازیگرانی است که در این اثر بازی دارد 
او به ایسنا در مورد این فیلم گفت:» در 
روزگاری که فیلم های کودک و نوجوان 
به شدت مورد بی مهری قرارگرفته می شوند، 
تماشای فیلم »بیست ویک روز بعد« که یک 
سوژه درخشان و یک دغدغه ی اجتماعی 
بی نظیر در آن سیال هست را با کودکان 

خود از دست ندهید.«
او ادامه داد:» وقتی فیلم نامه را خواندم 
باوجودآنکه هیچ شخصیت تأثیرگذار به 
معنای تام حاضر در درام باسن وسالی که به 
من بخورد وجود نداشت، اصاًل به ذهن من 
خطور نکرد که بگویم من جایم کجاست! 
اتفاقاً گفتم که دوست دارم در این اتفاق 
خوب حضورداشته باشم و در کنار تمام 
نوجوانان و تیم حرفه ای پشت دوربین بازی 
کنم. این ها باعث دلگرمی بیشتر شد تا من 
در یک نقش کوتاه و به شدت متفاوت با 
گریمی جدید به عنوان مدیر یک کلوب 

بازی، ایفای نقش کنم.«
این بازیگر ادامه داد: »درمجموع شاید 
3-4 روز و در یک منطقه به شدت غریب 

در جنوب شهر در خدمت گروه بودم. اما 
به عقیده من ما آن قدر نگران اصل بودن ها 
شدیم، اینکه من اصل ماجرا باشم، من اصل 
اتفاق باشم، من اصل سکانس باشم و من 
اصل عبور باشم که یادمان رفته که ما قرار 
است تکمیل تر هم باشیم و یک اتفاق را به 
تکامل برسانیم. متأسفانه این کمتر در سینما 
هست که به تکمیل و تکامل هم فکر کردن 
اندیشه کنیم و من دوست داشتم فارغ از 
همه چیز در یک اتفاق خوب حاضر باشم.«

همکاری  نتیجه  در خصوص  آذرنگ 
خود در این فیلم گفت: »همواره از روز 
نخست امیدم این بود که ای کاش نتیجه 
حاصله از تالش گروه بعد از فیلم برداری 
حداقل به هفتاد درصد از توفیق فیلم نامه 
برسد. چون فیلم نامه به شدت درخشان بود 
و من با خواندن فیلم نامه بی درنگ به این 
نتیجه رسیدم که در این پروژه همکاری 

داشته باشم.«
به عنوان  کرد:»  بیان  ادامه  در  او 
این خانواده صمیمی  کوچک ترین عضو 
سینما از همه خانواده ها دعوت می کنم به 
تماشای این فیلم بنشینند. در روزگاری که 
فیلم های کودک و نوجوان به شدت مورد 
بی مهری قرارگرفته می شوند، تماشای فیلم 
»بیست ویک روز بعد« که یک سوژه درخشان 
و یک دغدغه ی اجتماعی بی نظیر در آن سیال 
هست را با کودکان خود از دست ندهید.«

فیلم  کارگردان  خردمندان  محمدرضا 
»بیست ویک روز بعد« با حضور در برنامه 
حضور  گفت:»  یک«  »فرمول  تلویزیونی 
فیلم ها  پشت صحنه  در  روانشناس  یک 

برای بازیگران خردسال الزم است.«
ساره نور موسوی بازیگر خردسال این 
فیلم نیز گفت:» من خوش خنده کالسمان 
هستم اما برای فیلم »نفس« جلوی خودم 
قم  در  هنوز  ما  کردم.  بازی  و  گرفتم  را 
زندگی می کنیم. پدرم تهران است و آخر 

هفته ها به قم می آید.«
او بابیان اینکه از دوربین خوشم می آید 
و دلم می خواهد عکاسی و فیلم برداری را 
تجربه کنم، توضیح داد: »چند سال پیش 
اسب سوار  یا  دامپزشک  می خواست  دلم 
آینده ام  شغل  درباره  نظرم  حاال  اما  شوم 
عوض شده اما هنوز هم اسب بهترین حیوان 

ازنظر من است.«
درباره  همچنین  خردسال  بازیگر  این 
آرزوهایش گفت:» دوست دارم یک ربات 
را  بیماران  دکتر،  به جای  که  بسازم  برقی 
درمان کند. نمونه آن ها را در فیلم ها دیده ام 

و می خواهم نمونه واقعی اش را بسازم!«
محمدرضا شیرخانلو، کودک بازیگری 
که با آثار سیروس مقدم به شهرت رسیده 
دیگر مهمان این برنامه تلویزیونی بود و 
گفت:» دلم می خواهد در دانشگاه شیمی، 

داروسازی یا پزشکی بخوانم.«

فیلم  کارگردان  خردمندان  محمدرضا 
مهمان  دیگر  بعد«  روز  »بیست ویک 
»فرمول یک« درباره ظرایف حضور کودکان 
»برای  گفت:  هنری  آثار  در  نوجوانان  و 
اینکه خردساالن در یک اثر هنری ایفای 
نقش کنند ضروری است یک روانشناس 
در پروژه باشد تا برای آن ها سیر کاری را 
که انجام می دهند توضیح بدهد و درباره 
شهرت برای آن ها بگویند. تا بعدها دچار 

مشکل نشوند.«
او ادامه داد: »سینمای کودک و نوجوان 
ما سیستماتیک نیست و همه چیز در آن 
رندوم اتفاق می افتد. در این جریان این گونه 
نیست که اگر کودکی در کاری درخشید 
بعدها بتواند این مسیر را ادامه بدهد و سیر 

حرفه ای داشته باشد.«
این فیلم ساز درباره انتخاب بازیگر نقش 
اول فیلم خود گفت: »ما برای انتخاب بازیگر 
هر جا توانستیم سر می زدیم. از مؤسسات 
بازیگری شروع کردیم و حتی به پارک ها 
و  می رفتم  شهر  جنوب  استادیوم های  و 
بازیگر  تا  می گرفتم  تست  نوجوان ها  از 

موردنظرم را انتخاب کنم.«
او درباره دلیل نام گذاری فیلم توضیح داد: 
»عنوان »بیست ویک روز بعد« از دل فیلم 
بیرون می آید و مخاطب وقتی به این لحظه 
می رسد آه از نهادش بلند می شود و می فهمد 

چرا این عنوان انتخاب شده است.«
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مهری  و  سلیمانی  فریبا  سپید: 
هدایت  ترتیب  به  زاده   یوسف 
نشسته  والیبال  ملی  تیم های 
را  بانوان  ویلچر  با  بسکتبال  و 

عهده دار شدند.
تیم های  مدیر  هادی رضایی، 
معرفی  از  نشسته  والیبال  ملی 
سرمربی تیم ملی بانوان خبر داد 
و گفت: »پس  از بررسی رزومه 
چهار مربی پیشنهادی، درنهایت 
خانم سلیمانی به عنوان سرمربی 
بانوان  نشسته  والیبال  ملی  تیم 

انتخاب و معرفی شد.«
رضایی افزود: »او پیش ازاین در 
ادوار مختلف با تیم والیبال نشسته 
بانوان همراه بوده است و ازاین پس 
نیز به عنوان سرمربی در کنار بانوان 
ملی پوش جهت آمادگی شرکت 
در مسابقات قهرمانی جهان 2018 

هلند، حضور خواهد داشت.«
او همچنین در والیبال ایستاده 
اجرایی،  متعدد  سوابق  دارای 

مربی گری و داوری نیز هست.
دهستانی،  مریم  همچنین 
با  بسکتبال  انجمن  نایب رئیس 
ویلچر از مشخص شدن سرمربی 
تیم ملی بانوان و آغاز اولین مرحله 
تمرینات با نظارت وی خبر داد.

افزود:  خبر  این  اعالم  با  او 
به عنوان  زاده  یوسف  مهری   «
با  بسکتبال  ملی  تیم  سرمربی 
تورنمنت  پایان  تا  بانوان  ویلچر 
بسکتبال با ویلچر آسیا و اقیانوسیه 
)AOZ(، انتخابی قهرمانی جهان، 
معرفی شد و تمرینات تیم ملی با 
نظارت وی از هشتم شهریورماه 

آغاز می شود.«
گفت:»دراولین  دهستانی 
اردوی آمادگی تیم ملی بانوان، از 
18 ورزشکار دعوت شده که البته 
به این تعداد، دو یا سه ورزشکار 
نیز افزوده خواهد شد. البته افزوده 
شدن این نفرات پس از مسابقات 
باشگاهی بانوان که از 29 مرداد 
به میزبانی زنجان برگزار می شود، 

انجام خواهد شد.«
بانوان  انجمن  نایب رئیس 
افزود:» تیم ملی بسکتبال با ویلچر 
بانوان برای شرکت در تورنمنت 
می شود  آماده  اقیانوسیه  و  آسیا 
و تالش می کنیم در زمره ی دو 
تیمی باشیم که از این مسابقات، 
سهمیه رقابت های جهانی آلمان 

را کسب می کنند.«
ملی  تیم  اردوی  اولین 
بسکتبال با ویلچر بانوان از 8 تا 
16 شهریورماه در تهران، کمپ 
تیم های ملی جانبازان و معلولین 

برپاست.
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بازتاب
درمانگاهیکهکاخآقامحمدخانقاجارراتهديدمیکند

ایسنا: چسبیده به دیوارهای کاخ آقا محمدخان قاجار در شهر گرگان، کمتر از 
یک ماه است که عملیات گودبرداری و ساخت وساز باهدف ایجاد درمانگاه 

به دنبال  اقدامی که شکایت میراث فرهنگی استان را  انجام است،  در حال 
داشته است.

کاخ آقامحمدخان قاجار در شهر گرگان، و تنها عنصر باقیمانده از معماری 
دارالحکومه آقامحمدخان، که دردهم بهمن 1383 با شماره ی ثبت 11288 
در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و از چند سال پیش به عنوان موزه »زن 
و دفاع مقدس« فعالیت می کند، این روزها شاهد ساخت ساختمانی در کنار 

خود بدون رعایت همه ی ضوابط ساخت وساز است.
حسین کتولی، دوستدار میراث فرهنگی گرگان و دکترای حفاظت و معماری 
در این زمینه می گوید: »گرگان پایتخت نشیِن قوم قاجار بوده و از آن دوره 
دست کم 12 کاخ تاریخی در محدوده ی بافت استرآباد ساخته شده بود، اما 
امروز فقط یک عدد از آن کاخ ها باقی مانده اند که بانام کاخ آقا محمدخانی 
دارد، که در طول چند  قرار  ایران شهر  دبیرستان  در خیابان کاخ، روبه روی 

سال گذشته مرمت شد و کاربری متناسبی گرفت.«
او بابیان این که ظاهراً استعالم برای این ساخت وساز از شهرداری صورت 
گرفته است و میراث فرهنگی نیز نامه ای را پیوسِت ضوابط ساخت وساز کرده 
است، ادامه می دهد: »این در حالی است که ساخت وساز در حال انجام در 

این محوطه در برخی موارد از ضوابط میراث خارج شده است.«
بنای  متری   10 از  کمتر  فاصله  در  ساخت وساز  »این  می کند:  تأکید  او 
قاجاری کاخ آقا محمدخان در حال انجام است و حتی گودبرداری آن نیز 

صورت گرفته است.«
ابراهیم کریمی، مدیرکل میراث فرهنگی،  صنایع دستی و گردشگری استان 
گلستان نیز در این زمینه می گوید: »بر اساس ضوابطی که میراث فرهنگی به 
مالکان این زمین ابالغ کرده و پروانه ی آن صادرشده بود، ساخت وساز در 
حریم کاخ آقا محمدخان بر اساس آن ضوابط انجام نمی شود و تاکنون نیز 

حدود هشت متر از ضوابط تجاوز شده است.«
او بابیان این که به دلیل این اتفاق، اداره کل میراث فرهنگی استان گلستان، 
در هفته گذشته از این پروژه شکایِت حقوقی انجام داده است، افزود:»این 
اداره کل پیش ازاین همه نقشه ها را دیده و تأیید کرده بود، اما هفته گذشته 

متوجه شدیم اقدامات بر اساس ضوابط ابالغ شده نیست.«
به گفته ی کریمی، از کمتر از یک ماه پیش عملیات گودبرداری در غرب 
این  قرار است  نظر می رسد  به  آغازشده است و  قاجار  آقا محمدخان  کاخ 

مکان به درمانگاه تبدیل شود.

زجر 
سرطان 

بدخیم را 
کشیدم

گروه جهادی منتظران ظهور، بزرگترین گروه جهادی دندان پزشکی کشور 
باحدود ۱۲۰کادر که ۱۰۰ نفر آنان دندان پزشک هستند در مناطق محروم 

خراسان شمالی حضور پیدا کردند.

        مهر

دوازهمین »کاشی ماندگار« دیروز )چهارشنبه، ۲۵ مرداد( بر سردر خانه احمدرضا 
احمدی، شاعر و نویسنده پیشکسوت، نصب شد. این شاعر مدتی است که به 

دلیل وخامت حال در منزل استراحت می کند. 

       ایسنا

مراسم معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد.
                تسنیم

در گفت وگو با کارگردان»بیست ویک روز بعد« مطرح شد

لزوم حضور روان شناس برای  هدایت بازیگران خردسال سـرمـربـیتیـمهای
والیبالنشستهوبسکتبال

باويلچربانوانمنصوبشدند


