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سینما
«خروج» ،نام تازهترین
فیلم ابراهیم حاتمیکیا

در ح��ال حاضر حاتمی کیا ن��گارش فیلمنامه
فیلم سینمایی «خروج» را به پایان برده است و
پس از گذراندن مراحل پیش تولید ،این فیلم را
جلوی دوربین خواهد برد.به گزارش میزان ،بنا
بر آخرین خبرهای منتش��ر شده از سازمان اوج
فیلم سینمایی «خروج» به کارگردانی ابراهیم
حاتم��ی کیا و تهیه کنندگی حبیب والی نژاد با
اتم��ام نگارش فیلمنامه وارد مرحله پیش تولید
شد.این فیلم سینمایی بعد از «بادیگارد» و «به
وقت شام» ،س��ومین همکاری سازمان هنری
رسانهای اوج با ابراهیم حاتمی کیا خواهد بود.
در حال حاضر حاتمی کیا نگارش فیلمنامه این
فیلم س��ینمایی را به پایان برده اس��ت و پس
از گذران��دن مراح��ل پیش تولی��د ،این فیلم را
جلوی دوربین خواهد برد«.خروج» بیس��تمین
فیلم ابراهی��م حاتمی کیا در مقام کارگردان در
س��ینمای ایران اس��ت.الزم به ذکر است ،طی
سالهای گذشته حاتمیکیا نشان داده که برای
ساخت هر فیلم به دو سال وقت نیاز دارد ،فاصله
زمانی ساخت فیلم سینمایی “چ”“ ،بادیگارد” و
“به وقت ش��ام” هر کدام دو س��ال بود و حاال
بر اس��اس همین فرمول به احتمال فراوان این
کارگردان پیشکسوت امس��ال باید فیلم جدید
خود را به جشنواره فیلم فجر برساند.حاتمی کیا
که طی سالهای گذشته موضع انقالبی خود را
بارها اعالم کرده حاال در فیلم جدیدش ش��اید
بار دیگر سراغ مس��ئلهای استراتژیک و جدی
برود ،اتفاقی که در سه اثر قبلی این کارگردان
به خوبی به چشم می خورد.آن طور که شنیده
میش��ود ،فیلم جدید حاتمیکیا مانند س��ه کار
اخیرش یک پروژه بزرگ و اس��تراتژیک است.
او دقیقا دو سال قبل در همین ایام پیش تولید
فیلم “به وقت شام” را در سکوت کامل خبری
شروع کرده بود.

تلویزیون
فلورا سام «مرضیه»
را کارگردانی میکند

مجموعه تلویزیونی «مرضیه» به کارگردانی فلورا
س��ام برای پخش در ماه محرم ساخته میشود.
مجموعه تلویزیونی «مرضیه» به کارگردانی فلورا
سام به تازگی کلید خورده و مراحل تصویربرداری
آن در تهران انجام میش��ود .بنا بر این گزارش،
تهیهکنندگی این مجموعه را «مجید اوجی» بر
عهده دارد و بناست در ماه محرم از این شبکه به
روی آنتن برود .به گزارش فارس ،در این مجموعه
تلویزیونی داریوش فرهنگ ،الهه حصاری ،فریبا
کوثری ،ش��اهرخ استخری و س��یاوش خیرابی
ایف��ای نقش میکنند.داس��تان «مرضیه» یک
ملودرام اجتماعی است که ماجرایی از جامعه روز
را به تصویر میکشد .شاهرخ استخری و سیاوش
خیرابی پیش از این در مجموعه «دلنوازان» به
کارگردانی حسین سهیلیزاده هم بازی بودهاند.

سریال
«پیشونی سفید» سریال میشود؟

سیدجواد هاشمی از ارائه پیشنهاد ساخت سریال
پویانمایی «پیشونی س��فید» به تلویزیون خبر
داد.س��یدجواد هاشمی بازیگر و کارگردان سینما
و تلویزیون در ح��وزه تولیدات کودک و نوجوان
درب��اره فعالیتهای اخیر خ��ود در این حوزه به
مهر گفت :من اخیراً پیش��نهاد س��اخت سریال
انیمیشن «پیش��ونی سفید» را به تلویزیون دادم
و درب��اره آن صحبتهای مقدمات��ی با مدیران
داش��تهام.وی که به تازگی پروانه س��اخت فیلم
سینمایی «تورنادو» را هم دریافت کرده ،درباره
ساخت سریال براساس سهگانه سینمایی خود در
تلویزیون عنوان کرد :زمانی برندها از تلویزیون
به سینما منتقل میشدند مثل «کاله قرمزی»
و ی��ا «مدرس��ه موشها» و ح��اال میتوان این
رویکرد را برعکس کرد چون آثاری در س��ینما
داری��م که مورد اس��تقبال گرفتهاند و میتوانیم
همین آثار را در تلویزیون هم بسازیم.هاشمی در
ادامه با اش��اره به نبود بودجه و تاثیر آن بر حوزه
کودک و تعطیل شدن برنامههایی مثل «محله
گل و بلبل» اضافه کرد :هرچقدر با ساخت برنامه
به کودکان بیش��تر توجه شود باز هم کم است،
تنها «محله گل و بلبل» کافی نیست و کارهای
ترکیبی از این دست در حوزه کودک بیشتر باید
ساخته ش��ود .با این حال کسر بودجه تلویزیون
روی بخش کودک هم اثر گذاش��ته اس��ت و به
نظ��ر میآید تلویزیون در س��الهای اخیر برای
تولیداتش بودجه نداش��ته است.هاشمی اضافه
کرد :این معضل کم توجهی به کودکان نه فقط
در تلویزیون که در س��ینما هم وجود دارد و فع ً
ال
بچهها در حاشیه هستند.

تهیه کننده سریال «گاندو» گفت :ما استوار،
پر ق��درت ،با توان مضاع��ف و با توجه به
حمایت مردم ،انگیزهمان برای تولید گاندو
 ۲چندین برابر ش��ده است.مجتبی امینی
گفت :قطعا تولید «گاندو  »۲عملی اس��ت
و انشااهلل مردم س��ال دیگر منتظر باشند.
وی با اش��اره به اینکه زمان پخش «گاندو
 »۲به روی کار آمدن دولت جدید ارتباطی
ن��دارد ،ادامه داد :ما اس��توار ،پ��ر قدرت ،با

ت��وان مضاعف و با توجه به حمایت مردم،
انگیزهمان ب��رای تولید «گاندو  »۲چندین
برابر ش��ده است .این تهیه کننده در پاسخ
به این سوال که با وجود سانسورهایی که
داشتید ،چطور میخواهید ادامه این سریال
را بسازید ،گفت :مثل همین فصل اول پیش
خواهی��م رفت .حاال اینک��ه در پخش چه
اتفاقی بیفت��د را نمیدانم .اما با قدرت پای
حرفمان میایستیم و فصل بعدی را تولید

میکنیم ،انشااهلل که خداوند کمکمان کند
تا بتوانیم کاری که تولید میکنیم را بدون
سانس��ور پخش کنیم .وی درباره تغییر در
ساختار سریال ادامه داد :در فصل بعدی به
پروندههای جدیدی میپردازیم ،اما هنوز به
جمعبندی کلی نرس��یدیم .روز سه شنبه
تهیهکننده مجموعه تلویزیونی «گاندو» به
سخنان واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور
پاسخ داد.در بخشی از این نامه آمده است

 :جناب آقای واعظی؛ س��ریال گاندو توهم
و تخیل نیس��ت ،س��ریال گان��دو صدای
در گلو مانده مردم ایران اس��ت .چه ش��د
که دش��منان مردم و ش��بکههای معاند از
جمله بی.بی.سی و سی.ان.ان به محتوای
سریال گاندو حمله کردند و شما هم حمله
کردید؟چه شد که حتی این جماعت هم در
کنار موافقان انقالب اسالمی به پای دیدن
سریال گاندو نشستند و آن را تا آخر دنبال

«انتقامجویان»
در یک قدمی تاریخسازی

کردند؟ پاس��خ یک گزینه بیش��تر نیست،
س��ریال گاندو حقیق��ت و اقتدار جمهوری
اسالمی را به رخ جهان کشاند و کیست که
نداند که نمایش حقیقت تلخ است و برخی
را به شکایت وا میدارد.

حاجی دلیگانی:

فشار بودجهای دولت علیه صدا و سیما بچهگانه است

گ�روه فرهنگ�ی  :عضو کمیس��یون برنامه و
بودجه مجلس در واکنش به فشار بودجهای
دولت علیه صداوسیما ،گفت :فشار بودجهای
بر صداوس��یما بچهگانه است و مجلس این
اجازه را به دولت نمیدهد.
حض��ور جریانه��ای سیاس��ی و حاکمیتی
در عرص��ه فرهن��گ و هن��ر هر کش��وری
و اثرگ��ذاری آنه��ا ب��ر تولی��دات فرهنگی
و هن��ری م��ردم را از گردون��ه مصرف این
محصوالت خ��ارج میکند .یعن��ی مردم به
کاالهای سفارش��ی حاکمیت��ی کمتر اقبال
نشان میدهند .تجربههای آن در کشورهای
مختلف وجود دارد و میتوان مورد بررس��ی
ق��رار داد .هر زمان ح��وزه فرهنگ و هنر به
صورت آزادانه موضوعات اجتماعی ،سیاسی،
فرهنگی جامع��ه را مورد بررس��ی قرار داده
جدای از این که رون��د انحرافی در تولیدات
فرهنگی را از بین بردند و مس��یر درستی را
در عرصه هن��ر پی��ش روی مخاطبان قرار
دادند س��بب ایجاد یک مهندسی فرهنگی،
هن��ری و سیاس��ی در بی��ن اف��کار عمومی
شدهاند«.گاندو» فارغ از موضوعات سیاسی
که به آن ویژه و خاص میپردازد یک سریال
خوش ساخت تلویزیونی به شمار میرود که
از یک بنمایه امنیتی سیاس��ی تالش کرده
مخاطب��ان زیادی را پای تلویزیون بنش��اند.
مخاطب ،مشتاق ادامه این روند است و اینکه

جریانات سیاس��ی ،یک تولید فرهنگی را با
یک کوتهنظری دنبال کنند و آن را دستمایه
یک گروکش��ی قرار دهند نشاندهنده عدم
اش��راف مناس��ب نس��بت به آثار نمایش��ی،
فرهنگی و هنری است.متأس��فانه شنیدهها
حاکی از آن است که دولت به واسطه پخش
سریال گاندو به دنبال اعمال فشار بر سازمان

صداوسیماس��ت و در این دول��ت به رئیس
صداوسیما اعالم شده سریالها باید ممیزی
شوند و متن مجموعههای تلویزیونی بایستی
پیش از هر اتفاق نمایشی در شورای نظارت
صداوس��یما و توس��ط نماین��ده دولت مورد
تأیید قرار بگیرد .س��پس بودجه آن پرداخت
میش��ود و همچنین خبری هم اعالم شده

بیش از  ۲۴میلیارد تومان به چرخه سینما وارد شده است؛

آمارگیش هسینماهادرروزهایداغتابستان

آمار فروش فیلمهای س��ینمایی در آخرین هفته
تیرماه نش��ان میدهد که در اولی��ن ماه از فصل
تابستان بیش از  ۲۴میلیارد تومان به چرخه سینما
وارد ش��ده است.به گزارش ایس��نا بر اساس آمار
و اطالعاتی که در س��امانه فروش سینمای ایران
قرار گرفته است ،فیلم «کار کثیف» ساخته خسرو
معصومی که از  ۱۲تیرماه روی پرده سینماها رفته
است با نمایش در  ۳۷سینما و با محدودیت سنی
 +۱۵سال ۱۲۴ ،میلیون و  ۹۰۰هزار تومان فروش
داشته و بیش از ۹هزار مخاطب پای تماشای این
اثر نشستند«.ایکس الرج» محسن توکلی که از
هفته اول تیرماه نمایشش در سینماها آغاز شده،
با در اختیار داش��تن  ۱۴۲س��ینما ی��ک میلیارد و
 ۷۰۰میلی��ون تومان فروش داش��ته و  ۱۶۴هزار
نفر این اثر کمدی را در س��ینماها تماشا کردهاند.
فیلم «زهرمار» به کارگردانی سید جواد رضویان
پس از سه هفته نمایش بیش از سه میلیارد تومان
فروش داش��ته و  ۲۹۰هزار مخاطب این اثر را در
 ۱۶۰سینما دیدهاند .این فیلم سینمایی به تفکیک
در ته��ران یک میلی��ارد و  ۷۴۴میلی��ون تومان

که بودجه سه ماهه صداوسیما نیز قرار است
پرداخت نشود.حسینعلی حاجی دلیگانی عضو
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش
به این اتفاق ،با تأکید بر این نکته که مجلس
با این تصمیم کودکانه دولت مقابله میکند
به تس��نیم ،گفت :بعید میدانم و دولتیها را
عاقلت��ر از این میبینم ک��ه بچگی کنند و

بدلیل پخش سریال «گاندو» به صدا و سیما
فشار بودجهای وارد کنند.وی تأکید کرد :اگر
چنین خبری حقیقت داشته باشد چیزی نیست
جز س��قوط اخالقی ،سقوط در دیکتاتوری و
گذر از آزادی و زیر پا گذاش��تن دموکراس��ی
و آزادی بیانی که س��الها در شعارهایش��ان
مطرح کردهاند.نماینده مردم شاهین شهر در
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ،تکلیف
صدا و س��یما را قانون مشخص کرده است
و در سطح تصمیمات کالن کسی نمیتواند
بر صدا و س��یما فشار وارد کند ،گفت :اینکه
دولتیها بگویند باید پیش از ساخت برنامهها
ی��ا س��ریالها فیلمنامه در ش��ورای نظارت
بر س��ازمان صدا و س��یما به تائید ما برس�� د
غیرقانونی اس��ت.عضو کمیس��یون برنامه و
بودجه مجل��س افزود :دولتیها و ش��خص
رئی��س جمهور بای��د برای تولی��د و پخش
س��ریال «گاندو» از صدا و س��یما تقدیرهم
بکنند چرا که س��ریال گاندو چیزی نبود جز
نمایش نفوذ و آس��یبپذیری مس��ئوالن که
باید مدام محطاط و مراقب باشند .به گزارش
تسنیم ،حسینعلی حاجی دلیگانی درباره فشار
بودج��های بر صدا و س��یما هم گفت :باید با
اصالح قوانین در مجلس تمهیداتی بیندیشیم
که صدا وسیما نیازمند دولت نباشد و دولتیها
نتوانند چنین تصمیمات ناصوابی برای رسانه
ملی بگیرند.

نویسندهکتابطنز«لطیفههایزیرخاکی»:

فروش داش��ته است«.سرخپوست» نیما جاویدی
پس از پنج هفته نمایش در  ۱۷۲سینما در تهران
و شهرس��تان ۱۰ ،میلی��ارد و  ۳۸۶میلیون تومان
فروش داشته که از این مقدار هفت میلیارد سهم
تهران ب��وده و  ۸۲۷هزار نفر آن را در س��ینماها
تماش��ا کردهاند.فیلم «ش��بی که ماه کامل شد»
ب��ه کارگردان��ی نرگس آبی��ار که تا ام��روز جزو
چهارمین فیلم پر فروش س��ال بوده ۱۳ ،میلیارد
و  ۱۱۱میلیون تومان فروش داشته و با محدویت
س��نی  +۱۲سال بیش از یک میلیون مخاطب را
به س��ینما جذب کرده اس��ت .از مجموع فروش
ای��ن فیلم هف��ت میلیارد توم��ان حاصل نمایش
ای��ن اثر در تهران بوده.فیلم س��ینمایی «ما همه
با هم هس��تیم» ساخته کمال تبریزی که از نیمه
خردادماه نمایشش آغاز شد ،حدود  ۹و نیم میلیارد
تومان فروش داش��ته و  ۸۷۰هزار نفر آن را روی
پرده سینماها تماشا کرده اند .این فیلم سینمایی
 ۱۶۹س��الن در تهران و شهرس��تانها در اختیار
داش��ته و از مجموع فروشش ،پنج میلیارد تومان
سهم فروشش در تهران بوده است.

طنزپردازانامروزههدفشانتنهاخنداندناست

نویسنده کتاب طنز «لطیفههای زیرخاکی» گفت :تمام
اثرها نمیتوانند طنز لقب بگیرند بلکه تنها اثری فاخر
شناخته میشود که انتقادی باشد و مخاطب را به فکر
فرو ببرد به بیان دیگر طنز واقعی درگیری اندیشه ایجاد
میکند.علیرضا لبش نویسنده کتاب طنز «لطیفههای
زیرخاکی» در گفتوگو با میزان گفت :کمرنگ ش��دن
تفکر و توجه به اقب��ال عمومی آفت بزرگی برای طنز
پردازی به ش��مار م��یرود.وی ادامه داد :یک طنزپرداز
باید تفکر تولید داش��ته باشد و به نقد مسائل اجتماعی
بپردازد ،اما متاسفانه امروزه میبینیم طنزپردازان بیشتر
به دنب��ال الیک و فالوور جمع کردن هس��تند.لبش با
اشاره به ضرورت بررس��ی آسیبهای موجود در حوزه
طنزپردازی اظهار کرد :بررسی علل و عوامل ریشههای
طنز نش��ان میدهد طنز پردازان ما در مسیری اشتباه
قدم بر میدارند و این امر س��بب فاصله گرفتن طنز از
رشد و ترقی میشود ،یک طنزپرداز باید خودش تولید
کننده محتوا باش��د نه مصرف کننده .آنها میتوانند با
تولید محتوای ارزشمند مسیر جامعه را تغییر دهند یا به
بیانی دیگر ذائقهها را عوض کنند و به تفکرات س��مت
و س��و بدهند.لبش با تاکید بر نحوه به کارگیری ساز و

کارهای طنز پردازی توس��ط هنرمندان ابراز کرد :عدم
توجه به چارچوبهای طنزپردازی این مقوله را به سوی
ابتذال کشانده است با این همه حضور فضای مجازی
نی��ز بر این چالش دام��ن زده بدین ترتیب کارها تنزل
پیدا کرده حتی در سینما نیز کمدی به شکل سخیفتر
دنبال میشود.این نویس��نده بیان کرد :متاسفانه دیگر
هنرمندان ذائقه نمیسازند و برای پیدا کردن مشکالت
و مسائل و دغدغههای اصلی جامعه حرکت نمیکنند
آنها حرکت س��از نیستند و در جهت تضعیف این هنر
ارزش��مند حرکت میکنند.وی با اش��اره ب��ه تفکرات
برخ��ی افراد مبتنی بر طنز مس��اوی با قهقهه تصریح
کرد :برداش��تهای درستی از طنز انجام نشده است به
همین خاطر برخی معتقدند طنز مساوی با قهقهه است
در صورت��ی که تعریف طنز چیزی متفاوت از باورهای
موجود بوده لذا نیازمند بازنگری اس��ت .لبش ابراز کرد:
هنرمندان ما امروزه به سوی خنداندن حرکت میکنند
و از اینک��ه بخواهند کاری تولید کنند که دیگران را در
اندیش��ه فرو ببرد فرار میکنند این کار سختی است و
ماندگاری ندارد البته این طبیعت انس��ان اس��ت که از
کارهای سخت فاصله بگیرد.

پرونده «محله گلوبلبل» بسته شد؛

داریوش فرضیایی از تجربه س��اخت «محله
گل و بلبل» گفت و از بس��ته ش��دن پرونده
آن برای همیش��ه خبر داد .او در توضیح این
خبر بیان کرد :کشش «محله گل و بلبل» تا
جایی بود که در سه فصل ساخته شود و اگر
ادامه پیدا میکرد ،لوس و تکراری میشد.
ای��ن مج��ری بازیگ��ر ح��وزه ک��ودک در
گفتوگویی با ایسنا درباره بسته شدن پرونده
«محل��ه گل و بلبل» ،عل��ت تکراری بودن
برنامهه��ای ک��ودک در تلویزیون ،کمرنگ
ش��دن عموها و خالههای تلویزیونی ،شبکه
کودک و عملکرد آن و همچنین برنامههای
آین��ده خود برای حوزه ک��ودک به گفتوگو
پرداخت.

روی آنتن بودن دغدغه نیس�ت ،درس�ت

بودن مهم است

فرضیایی در پاس��خ به اینک��ه آیا قصد دارد
برنامه جدیدی را در تلویزیون به راه بیندازد؟
توضیح داد :قصد که همیشه هست اما باید
به طرح نو و فکر نو برسیم .اتاق فکرمان باید
به کار خوب و پسندیدهای برسد که متفاوت
از کارهای دیگر باش��د؛ چرا که معتقدیم اگر
میآییم باید با دس��ت پر بیاییم و متفاوت از
نوع اجراهای قدیم باشیم؛ لذا این هم زمانبر
است و هم نیاز به بررسی و اجماع نظر دارد.
بودن روی آنتن دغدغه نیست .درست روی

تلویزیون برای برنامههای کودک کاری کند

آنتن بودن دغدغه اس��ت .ب��ا کیفیت بودن
برای ما مهم است.
برنامههای کودک باید کال بازنگری شود


وی در بخ��ش دیگ��ری از گفتوگوی خود
درب��اره عل��ت تک��راری ب��ودن برنامههای
ک��ودک در تلویزی��ون اظهار ک��رد :باید در
حوزه برنامههای کودک کال بازنگری شود.
حداقل در ن��وآوری ،ابداع خالقیت و هر چه
که اسمش را میگذاریم ،باید مطابق روز جلو
رف��ت .بچههای االن با بچههای دهه  ۶۰و
حتی  ۷۰فرق میکنند؛ لذا باید خیلی متفاوت
و بهروزباشیم.عموپورنگ گفت :فکر میکنم
تلویزیون در زمینه بهروز ش��دن برنامههای
ک��ودک حتم�� ًا بای��د کاری کند .از س��وی
دیگر حتم ًا باید جذب س��رمایه کند .ساخت
مجموعههای کودک بدون جذب س��رمایه
امکانپذیر نیست.فرضیایی در بخش دیگری
وضعیت برنامههای کودک تلویزیون را چنین
توصیف کرد :قطع ًا برنامهسازان تالش خود
را میکنند ولی در نهایت مخاطب باید پاسخ
ده��د .من به عنوان کس��ی که «محله گل
و بلب��ل» را کار کردم ب��دون اغراق و تکبر،
میگویم ک��ه این مجموعه با اقبال عمومی
مواجه شد و میدانم که خیلی متفاوت بود و
خیلی برای آن زحمت کشیدیم .تمام مقولهها
و مفاهیم «محل��ه گل و بلبل» موضوعات

مبتال به جامع��ه امروز و بچهه��ای ما بود.
م��ا در ای��ن برنامه به مهارته��ای زندگی،
دغدغههای بچهه��ا و حتی فضای مجازی
که گریبانگیر همه ش��ده ،پرداختیم .درباره
بدی و خوبی صحب��ت کردیم؛ اینکه خوبی
در نهایت غالب است و بچهها به راحتی این
موضوع را یاد گرفتند.
موافق بودن خاله و عمو نیستم
زیاد

ِ

ای��ن مجری در بخش دیگری از گفتوگوی
خود دربارهی علت کمرنگ ش��دن عموها و
خالهه��ا در تلویزیون گفت :در یک دهه عمو
و خاله خیل��ی جواب میداد اما قرار نیس��ت
خالهها و عموها ادامهدار باشند .این مساله به
نوع ذائقه و بهروز بودن برمیگردد .ش��اید در
دهه  ،۷۰عمو و خاله واژه خوبی برای بچهها
موافق ب��ودن خاله و عمو
ب��ود اما من زی��اد
ِ
نیس��تم؛ چرا که قرار نیست همه عمو و خاله
شوند .خوب اس��ت که به عنوان یک عنصر

فرهنگی شخصیتهایی برای بچهها تعریف
ش��وند و این به مدیریت درس��ت برمیگردد
که ما بتوانیم از این شخصیتها برای ارتباط
با کودکان اس��تفاده درست کنیم .حتی برای
انتقال خیلی از مفاهیم آموزش��ی ،اجتماعی و
هر چیز دیگری؛ بنابراین من به این موضوع
فکر میکن��م و به خو ِد لقب و پس��وند فکر
نمیکنم .شخصیتهایی که میتوانند ارتباط
آفرین باشند میتوانند جذب مخاطب کنند باید
برای آنها استراتژی و یک برنامهریزی صورت
بگیرد که چگونه میشود همچنان مخاطب را
در دست داشت و به جمعیت مخاطبان اضافه
کرد و از س��وی دیگر این شخصیتها دچار
روزمرگی و یکنواختی نشوند.
به استراحت نیاز دارم


فرضیای��ی افزود :من در طول این س��الها
مجری ـ بازیگر بودم و فقط مجری نبودم.
من فقط حرف نم��یزدم بلکه نمایش اجرا
میکردم .حتی سالن یک نفرهای که باشد
این کار را میکردم؛ چرا که معتقدم بچهها
بازی کردن را دوس��ت دارن��د .اگر عمری
باش��د کارمان را ادامه میدهی��م .فع ً
ال در
ح��ال فکر ک��ردن هس��تیم« .محله گل و
بلبل» س��ختیهای زیادی برای ما داشت.
به همین جهت مدتی نیاز به اس��تراحت و
دوری بودن از کارم��ان داریم؛ چرا که اگر

دور باش��یم فکره��ای بهتری ب��ه ذهنمان
میآی��د و بعد میتوانیم به طرح فکر کنیم.
فرضیای��ی همچنی��ن یادآور ش��د :در حال
حاض��ر برنامه مش��خصی ب��رای تلویزیون
ندارد.
شبکه کودک نگاه نمیکنم


این مج��ری بازیگر برنامهه��ای کودک در
پای��ان گفتوگو با ایس��نا در پاس��خ به این
پرس��ش که چرا با ش��بکه کودک همکاری
نمیکند؟ اظهار ک��رد :در ارتباط با مجریان
دیگ��ر اطالعی ندارم ام��ا در ارتباط با خودم
م��ن از ابتدا در ش��بکه یک بودم و س��پس
به ش��بکه دو آم��دم و در اینجا کار میکنیم
ک��ه همه چیز خوب اس��ت .ش��بکه کودک
ه��م کار خودش را میکند .ب��رای آنها هم
آرزوی موفقیت میکنم؛ البته من هیچکدام
از کارهای ش��بکه کودک را ندیدهام به غیر
از یکی ـ دو بار که به بیمارس��تان میرفتم،
کارتنهایی که پخش میشد را دیدم .حتم ًا
بچهها برنامههای ش��بکه کودک را دوست
دارند و آن را ن��گاه میکنند اما اینکه خودم
ببین��م ،ن��ه واقع ًا ندی��دهام .مه��م مخاطب
اس��ت و محتوایی که ما ب��رای مخاطب در
نظر میگیریم؛ محتوا باید طوری باش��د که
مخاطب را از نظر شعور و آگاهی باال ببرد و
از طرفی هم جذاب باشد.

«انتقامجویان :پایان ب��ازی» در یک قدمی
عبور از «آواتار» به عنوان پرفروشترین فیلم
تاریخ س��ینما قرار دارد.به گزارش فارس به
نقل از ورایتی ،فیلم سینمایی «انتقامجویان:
پای��ان بازی» ب��ا فروش  ۲میلی��ون و ۷۸۰
هزار دالری آخر هفت��ه قبل تنها  ۷میلیون
و  ۱۶۰ه��زار دالر ت��ا عبور از رک��ورد فیلم
س��ینمایی «آوات��ار» ب��ا  ۲میلی��ارد و ۷۸۸
میلیون دالر به عن��وان پرفروشترین فیلم
تری��خ دارد«.انتقامجویان» تا اینجا به رقم ۲
میلیارد و  ۷۸۰میلیون دالر رسیده است و در
یک قدمی گرفتن رکورد پرفروشترین فیلم
تاریخ از دس��ت «آواتار» فیلم علمی تخیلی
س��اخته «جیمز کامرون» است که به مدت
یک دهه عن��وان پرفروشترین فیلم تاریخ
س��ینما را در اختیار دارد .فیلم «انتقامجویان:
پایان بازی» تا کن��ون  ۸۵۱میلیون دالر از
فروش خانگی در گیش��ه آمریکا و  ۱میلیارد
و  ۹۰۰میلیون دالر از گیش��ه جهانی درآمد
کس��ب کرده اس��ت .ای��ن فیلم ب��ا حضور
قدرتمند در سینمای چین  ۶۲۹میلیون دالر،
در بریتانیا  ۱۱۴میلیون دالر ،در کره جنوبی
 ۱۰۵میلیون دالر ،در برزیل  ۸۵میلیون دالر
و در مکزیک  ۷۷میلیون دالر کس��ب کرده
است«.انتقامجویان» که بیست و دومین فیلم
دنیای سینمایی مارول محسوب میشود ابتدا
در  ۲۶آوریل اکران ش��د و گوی سبقت را از
«مرد عنکبوتی» کمپانی سونی که در گیشه
آمریکا  ۲۷۴میلیون دالر و در گیشه جهانی
 ۸۴۷میلیون دالر کسب کرده بود را ربود.
تایکا وایتیتی با «ثور »۴
به دنیای مارول باز میگردد

تایکا وایتیتی کارگردانی فیلم ابرقهرمانی «ثور
 »۴را ب��ر عهده گرفت و به دنیای س��ینمای
مارول بازگشت.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان به نقل از ورایتی ،تایکا وایتیتی به دنیای
س��ینمایی مارول باز میگردد .این فیلمس��از
دنباله فیلم سینمایی پرفروش «ثور :رگنراک»
که در سال  ۲۰۱۷منتشر ش��د را کارگردانی
میکند و فیملنام��ه آن را نیز خودش خواهد
نوش��ت.با بر عهده گرفتن کارگردانی سری
چهارم این فیلم ،وایتیتی س��اخت فیلم جدید
کمپانی برادران وارنر را به تأخیر انداخته است؛
اما این اس��تودیو امیدوار است که ساخت این
فیلم را نیز همزمان با «ثور» پیش ببرد«.ثور:
رگنراک» سومین اسپین آفی که از این فیلم
با مضمون پادش��اه آزگارد منتش��ر شده بود،
موفقیت بزرگی را کسب کرد و  ۸۵۴میلیون
دالر به صورت جهانی فروش کرد .پیش بینی
میشود کریس همسورث برای ایفای نقش
اصل��ی به ای��ن فیلم که هن��وز عنوانی برای
آن مشخص نش��ده ،بازگردد .کمپانی مارول
و دیزنی هنوز تاریخ انتش��اری برای این فیلم
عنوان نکرده اند.
فیلم جدید مایکل بی جردن
هم به اسکار رسید

تاریخ اک��ران فیلم جدید مای��کل بی جردن،
برای حضور در نود و دومین دوره جوایز اسکار
تغییر کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان
به نقل از ورایتی ،تاریخ اکران فیلم س��ینمایی
«فقط رحمت» که مایکل ب��ی جردن در آن
ایفای نقش میکند ،سه هفته جلو افتاد.زمان
اکران این فیلم به دلیل واجد ش��رایط ش��دن
برای حضور در اس��کار ،از  ۱۷ژانویه ( ۲۷دی)
به  ۲۵دس��امبر ( ۵بهمن) تغیی��ر کرد«.فقط
رحمت» داس��تانی بر اس��اس پرون��ده واقعی
شخصی به نام والتر مک میالن است که یک
آفریقای��ی -آمریکایی بود .او در س��ال ۱۹۸۶
متهم به قتل در آالباما میشود ،اما پس از پنج
سال در  ۱۹۹۳تبرئه و از زندان آزاد شد .برایان
استیونس��ان ،بنیانگذار و مدیر اجرایی سازمان
غیرانتفاعی شهروندان پیشگام در زمینه عدالت
برابر ،وکالت این پرونده را در س��ال  ۱۹۸۸بر
عهده گرفت و کتاب آن را با نام «فقط رحمت:
داستانی از عدالت و رستگاری» در سال ۲۰۱۴
منتشر کرد.مایکل جردن در حالی در این فیلم
نقش استیونسان را بازی خواهد کرد که جیمی
فاک��س نیز نقش مک میالن را برعهده دارد.
این فیلم محصول کمپانی برادران وارنر خواهد
بود و عوامل دیگر فیلم بری الرسون ،تیم بلک
نلسون ،راف اسپال و راب مورگان خواهند بود.
دستین دنیل کریتون ،این فیلم را کارگردانی
می کند و اندرو النهام نیز کمک نویسنده این
فیلم است.

