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اخبار
پری ناز ایزدیار
به سریال حسن فتحی پیوست

پری ناز ایزدیار به سریال «جیران» جدیدترین
ساخته حسن فتحی پیوست.به گزارش باشگاه
خبرن��گاران جوان ،پ��ری ناز ایزدی��ار برنده
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر جشنواره سی و
چهارم اولین بازیگری است که حضورش در
سریال جیران قطعی شده است.فیلمنامه این
سریال تاریخی را احس��ان جوانمرد و حسن
فتحی نوشتهاند .حس��ن فتحی کارگردانی و
اسماعیل عفیفه تهیه کنندگی این سریال را
به عهده دارند.پیشتولید ،س��اخت و انتخاب
لوکیشنهای «جیران» در تهران ادامه داشته
و بزودی عوامل و دیگر بازیگران این سریال
معرفی خواهند شد.
فیلمبرداری «نفوذ»
به  ٩قسمت پایانی رسید

 33قسمت از سریال «نفوذ» به تهیهکنندگی
محسن علی اکبری تصویربرداری شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،محسن
علی اکبری تهیه کننده سریال «نفوذ» گفت:
در شهرک س��ینمایی تلویزیونی ایران (زنده
یاد علی حاتمی) لوکیش��ن سفارت را ساخته
ایم .بعد از اتمام س��کانسهای سفارت راهی
شمال کش��ور میشویم که دکورهای مربوط
به س��ایت کبکان در آنجا ساخته شده است.
تهیه کننده سریال «نفوذ» درباره مدت زمان
تولید فصل اول نیز خاطرنشان کرد :ضبط ۳۳
قس��مت از فصل اول این سریال  ۴۲قسمتی
انجام شده است و پیش بینی میکنیم کار ۹
قس��مت پایانی ظرف چند ماه آینده به اتمام
برس��د.وی ادامه داد :هم اکنون در قزوین با
همکاری فرماندهی لشکر تیپ  ۱۱۶مشغول
فیلمب��رداری صحنهه��ای مربوط ب��ه ورود
ستون نظامی به شهر مریوان که در محاصره
نیروهای کرد بود ،هس��تیم .این ستون یک
ستون کامال زرهی بود که ارتشیان وارد شدند
و ش��هر مریوان از محاصره خارج ش��د.تهیه
کننده این س��ریال افزود :سریال «نفوذ» به
بازس��ازی بخش��ی از حوادث تاریخ کشور و
تس��خیر النه جاسوسی با عنوان انقالب دوم
که کمتر به آن توجه شده میپردازد .مجموعه
«نفوذ» به تهیه کنندگی محسن علی اکبری
و کارگردانی و نویسندگی جواد شمقدری در
فص��ل اول تاریخ انقالب از بهمن  ۵۷تا آبان
 ۵۸را در  ۴۲قسمت نشان میدهد.
آغاز صداگذاری «مردن در آب مطهر»

جدیدترین ساخته برادران محمودی که این
روزها توس��ط نیما جعف��ری جوزانی در حال
تدوین است ،به صداگذاری رسید.به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان ،حس��ین قورچیان
ک��ه پیش از این صداگ��ذاری «هفت و نیم»
را انج��ام داده اس��ت ،در فیلم «مردن در آب
مطه��ر» نیز با برادران محم��ودی همکاری
دارد.عل��ی ش��ادمان ،ن��دا جبرائیل��ی ،متین
حیدرنی��ا ،صدف عس��گری و س��وگل خلیق
علیرض��ا آرا ،امیررضا رنجب��ران ،خیام وقار،
پیمان مقدمی ،مهتاب جعفری ،فرید اسحاقی،
فاطمه شکری ،محیا رضایی ،فاطمه میرزایی
و علیرضا مهران بازیگران این فیلم هس��تند.
عاش��قانه تازه برادران محم��ودی قصه چند
جوان مهاجر افغان را روایت میکند که قصد
رفتن به اروپا را دارند.
سریال «کتونی زرنگی» کلید خورد

س��ریال تلویزیون��ی «کتون��ی زرنگ��ی» به
کارگردانی علی مالقلیپ��ور و تهیهکنندگی
محمدرض��ا ش��فاه کلی��د خورد.ب��ه گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان ،نخس��تین سریال
تلویزیون��ی علی مالقلیپور به تهیه کنندگی
محمدرضا ش��فاه با پایان پیش تولید ،جلوی
دوربین رفت.هدایت هاش��می ،افسانه چهره
آزاد ،ملیکا شریفینیا ،علی سلیمانی ،محمود
جعفری ،علیرضا جعفری و مصطفی ساسانی
بازیگران اصلی و رادمه��ر رزمجوی و عماد
شعبانی بازیگران خردسال «کتونی زرنگی»
را تشکیل میدهند .بازیگران دیگری نیز در
ادامه مسیر به پروژه خواهند پیوست«.کتونی
زرنگی» یک کمدی پرانرژی اجتماعی است
که نگارش فیلمنامه آن را محس��ن ملکی و
حس��ین حقیقی در حدود  ۲۰قسمت برعهده
داشتهاند.در خالصه داستان «کتونی زرنگی»
آمده اس��ت" :آقام همیش��ه میگه ِزرنگ ته
چاهه ،...ولی نمیدونه اگه من ته چاهم باشم،
کفت ِر چاهیام ،باالخره میپرم! " این سریال
در «باش��گاه فیلم سوره» و به سفارش گروه
فیلم و سریال شبکه سه سیما تولید میشود
و طبق برنامهریزیها قرار اس��ت در زمستان
امسال روی آنتن برود.

بهترین نقشهای سینما با پول به بازیگران میرسد

صدیق ش��ریف گفت :امروز اگر پول داشته
باش��ید بهترین نقشها در س��ینما به شما
میرس��د ،از طرفی رابطه ،دوستی و البی
نقشها را به بازیگران میدهد ،وقتی جیبت
خالی باش��د س��ینما هم برای شما نقشی
نخواهد داش��ت.فخرالدین صدیق شریف
بازیگر س��ینما ،تئاتر و تلویزیون در گفتگو
با میزان ،پیرامون آخرین فعالیتهای خود
در عرصه بازیگری گف��ت :در حال حاضر

چن��د پروژه به من پیش��نهاد ش��ده ،اما در
حال بررس��ی آنها بوده و هنوز هیچکدام
را قبول نکرده ام ،بیشتر مشغول استراحت
و مطالع��ه بوده و ترجی��ح میدهم به جای
پ��ر کار بودن ک��م ،اما خوب ب��ازی کنم.
بازیگر سریال «والیت عشق» دلیل غیبت
خود در س��ینما را اینگونه شرح داد :من در
س��ینما غیبت نکرده ام ،در سینما کمرنگ
و کم کار ش��ده ام ،زیرا پیشنهادی نیست،

برخی پیشنهادات هم آنقدر کوتاه و کوچک
هستند که نمیخواهم کارنامه کاری خود را
با حضور در آنها خراب کنم.وی در همین
ارتباط تاکید کرد :برای ش��خص من اندازه
و متراژ نقش مهم نیست ،اما وقتی هست
که به شما نقش��ی کوچک ،اما تاثیرگذار و
سخت پیشنهاد میش��ود که آن جریانش
متفاوت اس��ت ،م��ن این ن��وع نقشها را
دوس��ت دارم ،اما وقتی نقش در حد رفت و

منزل «نقی» در حال ساخت است

آمد جلوی دوربین بوده و مرا به هیچ چالشی
نمیان��دازد چرا باید آن را قبول کنم.بازیگر
سریال «روزهای بیقراری» وضعیت سینما
را ناامید کننده خواند و افزود :امروز اگر پول
داشته باش��ید بهترین نقشها در سینما به
ش��ما میرس��د ،از طرفی رابطه ،دوس��تی
و البی نقشه��ا را به بازیگ��ران میدهد،
وقتی جیبت خالی باش��د س��ینما هم برای
شما نقش��ی نخواهد داشت.صدیق شریف

س��ینما را محدود به عدهای خاص خواند و
خاطرنش��ان کرد :با نگاهی گذرا مشخص
اس��ت که تنها ع��دهای خاص در س��ینما
فعالی��ت میکنند و به همین دلیل نقش به
میانساالن و پیشکسوتان نمیرسد.

تاثیر منفی فضای مجازی بر وضعیت موسیقی کشور؛

عدم توجه به زبان فارسی در موسیقی امروز

گروه فرهنگی  :مدیر کل دفتر موس��یقی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی گفت :متاس��فانه طی سالهای گذشته
شاهد این نکته بودهایم که الفاظ و کلمات غربی و خارجی
و نامانوس به شدت وارد ادبیات شعر و ترانه شده و زبان
فارسی به هیچ وجه پاس داشته نمیشود ،ادبیات محاوره
و کوچه بازاری به ش��دت افزایش پی��دا کرده و به نوعی
ش��اعرانگی از ترانههای اخیر کام ً
ال گرفته ش��ده است.
موسیقی ایران طی سالهای گذشته با فراز و نشیبهای
فراوانی روبرو بوده است ،گسترش موسیقی پاپ و سرگرم
کننده در مقابل افت نسبی موسیقی سنتی و نواحی یکی
از بزرگترین مخاطرات موس��یقی طی سالهای گذشته
است.از سویی مشکل شعر و ترانه نه تنها در میان اهالی
ف��ن دچار نقد ش��ده بلکه در س��طوح عمومی جامعه نیز
گالیههای فراوانی را به همراه آورده اس��ت ،سال جاری
البته موس��یقی با چالش��ی جدید با عنوان تخصیص ۱۰
درص��دی بلیت کنس��رتها به وزارت فرهنگ و ارش��اد
اسالمی روبرو بود که از همان ابتدا انتقادات فراوانی را به
همراه داشت .به همین مناسبت میزان ،با محمد الهیاری
مدیرکل دفتر موسیقی ارشاد به گفتوگو نشسته است که
در ادامه می خوانید .
*نظر کلی شما درباره وضعیت کلی موسیقی از قبیل شعر،
ترانه ،موسیقی و آهنگسازی چیست؟

در فضای موسیقی کالسیک ،جدی و نواحی همواره گالیه
جدی و به حقی از س��وی دوستداران این نوع موسیقیها
وجود دارد و آن این اس��ت که ما کاری نمیکنیم که مردم
بیش از پیش گوشش��ان با چنین آثاری آش��نا شود ،عم ً
ال
در همین فضا موس��یقی پاپ رشد قابل توجهی کرده که
البت��ه مخاطبان خ��ود را هم جمع کرده اس��ت ،طبیعت ًا در
کنسرتهای برگزار شده اقبال عمومی نسبت به آثار پاپ
چندینبرابرآثارسنتیونواحیاست.هنرمندانموسیقیهای
نواحی و کالسیک گالیه به حقی دارند و من فکر میکنم
که این وظیفه مسئولین فرهنگی است که کمک کنند که
موس��یقی ملی و سنتی به فراموشی سپرده نشود ،بخشی
از این موسیقی ،موسیقی دستگاهی ،کالسیک و مقامی و
نواحی است که باید توجه بیشتری به آنها شود.

*چه تغییراتی نسبت به ترانه و موسیقی ایرانی در دو دهه
گذشته رخ داده است؟

مس��ئله دیگری که باید به آن توجه کرد این اس��ت ،که
پیشتر موسیقی متن محور بود و شعر و ترانه درجه اهمیت
بسیار باالیی در آن داشت ،نسبت به دو دهه گذشته تغییر
فراوانی رخ داده و امروز ما با موس��یقی مواجه هستیم که

خ��وب و خوبتر انتخاب نکرده و عم��وم ترانهها اگر بد
نباشند حداکثر معمولی هستند.ضمن اینکه شورای شعر و
ترانه و کالم وظیفه ارزش گذاری ندارد که به عنوان مثال
با کیفیتترین و بهترین ترانهها جایزه داده شود یا آنها
را انتخاب کند ،این ش��ورا نظارت حداقلی روی آثار دارد،
ب��ا این حال ترانههایی در بازار آمده و میآید که س��طح
کیفی مناسب را ندارند ،بدون شک این ترانهها به زودی
فراموش ش��ده و به یاد نخواهند ماند ،متاس��فانه ترانهها
تاریخ مصرف پیدا ک��رده و با آمدن ریتم جدید کام ً
ال به
فراموشی سپرده میشوند.

*در کل چه معیاری برای دریافت مجوز برای ترانهها وجود
دارد؟ دفتر موسیقی چه مالکهایی را در نظر میگیرد؟

کالم روی ریتم و ملودی س��وار ش��ده است .همین امر
باعث شده که خوانندگان پاپ دو دهه گذشته که آثار متن
محور ارائه میدادند با اقبال کمتری روبرو شوند.
کاه��ش نقش کالم و متن در آثار س��الهای اخیر قوت
کالم را نیز کاهش داده است ،سال گذشته دفتر موسیقی
ب��ا نزدیک به  ۱۹هزار ش��عر مواجه بوده که به تس��امح
میتوان نام بس��یاری از آنان را شعر یا ترانه گذاشت ،این
تعداد کار ما را بسیار سخت کرده است ،نباید از این مسئله
عبور کنیم که روند کیفی ترانهها طی دهه گذش��ته افت
محسوسی داش��ته است.کاهش کیفیت در ترانهها باعث
ش��ده تا بس��یاری هنرمندان صاحب س��بک و نخبگان
موسیقی و ترانه نویسی نسبت به وضعیت فعلی ناراحت
و گالیهمند باشند ،البته از سوی دیگر خوانندگان و دفاتر
پخش هم میگویند که مخاطبان امروز این نوع کم رمق
از ترانه و شعر را میپسندند.متاسفانه طی سالهای گذشته
شاهد این نکته بودهایم که الفاظ و کلمات غربی و خارجی
و نامانوس به شدت وارد ادبیات شعر و ترانه شده و زبان
فارسی به هیچ وجه پاس داشته نمیشود ،ادبیات محاوره
و کوچه بازاری به ش��دت افزایش پی��دا کرده و به نوعی
شاعرانگی از ترانههای اخیر کام ً
ال گرفته شده است.

*ب�ه مش�کل و معض�ل بزرگی اش�اره کردید ،ای�ن روزها
بس�یاری از م�ردم نیز کلمات و واژگان موج�ود در ترانهها
را نمیپس�ندند ،از نظ�ر ش�ما ریش�ه ای�ن مش�کالت در
کجاست؟

متاس��فانه اگر برخی از ترانههای امروزی را بررسی کنیم

میبینیم که شاید ک ً
ال دویست کلمه فارسی هم در یک
تران��ه وجود ندارد و هم��ان واژگان کم هم بنا به ریتم و
ملودی کنار هم چیده ش��ده اند ،به طور مش��خص دایره
واژگانی ترانه س��رایان بسیار محدود شده است ،از سویی
شاید خود ترانه سرا آشنایی کامل به ادبیات و زبان فارسی
را نداش��ته باشد ،از سویی بس��یاری از ترانه سرایان دلیل
این چنین نوش��تن خود را به ذائق��ه روز مخاطب ارجاع
میدهند.

*فض�ای مجازی ت�ا چه حد ب�ر وضعیت موس�یقی تاثیر
گذاشته است؟

فضای مجازی تاثیر منفی بر وضعیت موس��یقی گذاشته
اس��ت ،ما ام��روزه در ترانه س��رایی دچار ی��ک نوعی از
سطحی نگری و سطحی نویسی شده ایم ،برخی اوقات
حتی خودمان ذائقه مخاطب را پایین میآوریم ،اما وقتی
بخش عمدهای از همان نوزده هزار شعر و ترانه ارسالی به
دفتر موسیقی از همین جنس نوشتهها هستند کار شورای
ارزشیابی دفتر موسیقی بسیار سخت میشود.

*تایید رسمی ترانههایی که به دست خوانندگان میرسند
در چه نهادی صورت میگیرد؟

در دفتر موس��یقی شورایی برای شعر ،ترانه و کالم وجود
دارد که از کارشناس��ان ،شاعران و ترانه سرایان تشکیل
ش��ده است ،درخواست کننده و اجراکنندگان شعر خود را
به این شورا ارسال کرده و در نهایت با نظر سه کارشناس
در قبال آن نوش��ته تصمیم نهایی گرفته میشود ،منتها
در مقام انتخاب این را فراموش نکنیم که این ش��ورا بین

ب��رای تایید یک تران��ه مالکهای مهمی وج��ود دارد،
اصلیترین آن محتوای آن شعر است که خدای نکرده آن
ترانه اعتقادات و ارزش جامعه اسالمی را به خطر نیندازد،
مس��ئله محتوا برای ما بسیار جدی است و هیچگاه نباید
ترانهای از خطوط اخالقی ،اجتماعی ،ارزش��ی و سیاسی
جامعه رد شود.از سویی ترانه نباید آزادی جامعه را مختل
کند و همچنین امنیت فکری را از شنونده خود صلب کند،
نکته دوم برای ما صیانت و حفظ ادبیات فارسی است ،از
س��ویی دیگر ش��عر یا ترانه ارسالی باید به خوبی بر بستر
موسیقی جا بگیرد .بسیاری از درخواستهای مجوز برای
ترانه به این صورت اس��ت که پایین ترانه مینویسند که
اگر این نوش��ته ساختار ادبیاتی درستی ندارد به این دلیل
است که بستر ریتم تنظیم شده است.البته این گفته مورد
تایید ما نیس��ت ،اما نباید فراموش ک��رد که از مجموعه
 ۱۹هزارتایی  ۱۸هزار ترانه از همین جنس اس��ت و اگر
قرار باش��د که ما همه ای��ن ترانهها را رد کنیم علن ًا تعداد
مح��دودی ترانه به جا خواهد ماند .م��ا هیچگاه قائل به
این نیستیم که فضای سخت گیرانهای ایجاد کنیم ،بدون
شک از مالکهای اولیه خود نیز نخواهیم گذشت.
*آی�ا راهکاری برای حل مش�کل ش�عر و ترانه پیش بینی
شده است؟

در حال حاضر همکاران من با ترانه س��رایان به گفتوگو
نشس��ته اند ،در حال حاضر به صورت فردی یا گروهی از
ترانه س��رایان دعوت میکنیم تا آشنایی بیشتری با زبان
فارسی پیدا کنند و نوشتههایی که کراهت شعری داشته
و یا ش��اعرانگی ندارند را اصالح کنند .ما سعی میکنیم
اتفاقاتی همچون ورود عدم ادبیات خارجی و ضربه زننده
را به اشعار گوشزد کنیم تا در گامهایی طوالنی باعث ارتقا
سطح ترانهها شویم.

داریوش ارجمند مطرح کرد؛

بازیگر سریال «ستایش  »۳گفت :بازخوردها
نش��ان میداد که مردم عالق��ه ویژهای به
ش��خصیت «حش��مت فردوس» دارند ،زیرا
ویژگیهای خاص و به نوعی ش��باهتهای
ویژهای با پدر بزرگها دارد ،این برای جامعه
ام��روز ج��ذاب و دلپذیر ب��وده و در حقیقت
«حشمت فردوس» شخصیت گمشده امروز
جامعه ما است .داریوش ارجمند بازیگر نقش
حشمت فردوس در گفتوگو با میزان پیرامون
بازی در سریال «ستایش  »۳گفت :سریال
ستایش دارای محتوا و مضمونی پر بار بود،
در عین حال نویسنده با ذکاوت و هوشمندی

«حشمت فردوس» شخصیت گمشده امروز جامعه ما است

ظرایف اجتماعی خاصی را مطرح کرده و بار
دیگر تحول و زندگی انس��انها را در قالب
دیالوگهای موش��کافانه مط��رح کرده بود،
این امر در انتخاب م��ن برای کاراکترهایی
همانند «حشمت فردوس» تاثیرگذار است.
وی نقش نگارش متن در تولید یک سریال
جذاب و مخاطب پسند را مورد بررسی قرار
داد و تاکید کرد :وقتی متنی ارزشمند ،قوی
و خوب به بازیگر داده میشود نمیتوان آن
نق��ش را خوب بازی نک��رد و در عین حال
متنهای س��طحی را ه��م نمیتوان خوب
بازی کرد ،من با نویس��ندگان بس��یاری کار

ک��ردهام اما معتقدم بس��تر یک نقش موفق
را مت��ن خوب رق��م میزند ل��ذا از محتوا و
متنه��ا خوب دف��اع میکنم .زی��را معتقدم
من س��هام دار فرهنگی هر نقشی که بازی
میکنم هستم.این بازیگرسینما و تلویزیون
پیرامون ش��خصیت «حشمت فردوس» در
س��ریال «س��تایش  »۳بیان کرد :فردوس
شخصیتی منقضی و گمشده در فرهنگ ما
اس��ت ،این آدمها در فرهنگ ما گم شده و
یا بس��یار کم رنگ شدهاند .بازخوردها نشان
میداد ک��ه م��ردم عالقه وی��ژهای به این
ش��خصیت دارند ،زی��را ویژگیهای خاصی

دارد و ب��ه نوعی ش��باهتهای وی��ژهای با
پ��در بزرگها دارد ،این ب��رای جامعه امروز
جذاب و دلپذیر بوده و در حقیقت حش��مت
فردوس شخصیت گمش��ده امروز جامعه ما
است .ارجمند پیرامون بازخوردهای مردم از
نقش «حش��مت فردوس» در جامعه اظهار
کرد :این فرد نمایانگر شخصیت انسانهای
زحمتکش است و برای مردم جایگاه خاصی
دارد .آنچه برای مردم جذابیت دارد س��بک
زندگی این فرد اس��ت یادآوری ش��خصیت
این تیپ افراد در ذهن انس��انهای که سن
و س��الی از آنان گذشته بازگشت به گذشته

اس��ت این همان چیزی اس��ت که مخاطب
به آن عالق��ه دارد ،موضوعی که در زندگی
جامعه امروزی دیگر فراموش ش��ده و دیده
نمیش��ود .وی با اش��ار ه به نقش محمد که
«مهدی سلوکی» آن را در سریال «ستایش
 »۳ایف��ا کرد خاطرنش��ان کرد :ش��خصیت
محمد در س��ریال «س��تایش »۳کاراکتری
اس��ت که باید م��ورد توجه جوانان باش��د و
آنان باید بیآموزند که تجربه افراد س��المند
و با تجربه ارزشمند است ،جوانان امروز باید
بدانند که احترام به بزرگترها ارزش��مند و در
زندگی کاربردی است.

مجتبی کاظمی :

پیشکس��وت و بازبی��ن بخش خردس��ال
جش��نواره تئاتر ک��ودک گف��ت :عده ای
هنرمن��دان امروز صرف اینک��ه بچه ها را
بخندانن��د در س��رو کله خود م��ی زنند در
حالی که ص��رف تقلید انتظ��ار بچه های
ام��روز را ب��رآورده نمی کند .ب��ه گزارش
فارس ،مجتبی کاظمی که به «عمو قصه»
معروف اس��ت با اشاره به فعالیت های این
روزهایش اظهار کرد :ما گروهی داریم که
هر روز از صبح به س��ه مهد در سطح شهر
می رویم و کارهای اموزشی و نمایشی ارائه
می کنیم .در کنار این فعالیت ها ،نمایشی
هم برای کانون پرورش��ی آماده می کنیم
که نوعی خیمه ش��ب بازی مدرن است و
درباره جوجه ای است که با فضای پهلوانی
آش��نا می شود .این اثر از دل نمایش های
ما در مهدها بوجود آمده است و قرار است
بازبینی ش��ود تا به اجرا برسد.این بازیگر با
اش��اره به ضرورت نمای��ش برای کودکان
اظهار کرد :ما از نمایش مثل یک وس��یله

فعاالن نمایش کودک صرفا برای خنده کار نکنند

آموزشی استفاده می کنیم بخصوص بچه
ها هم خودش��ان در برخی از این نمایش
ها شرکت می کنند و از این طریق برخی
مفاهی��م و نکات الزم برای زندگی را بهتر
ی��اد می گیرند.به طور مث��ال وقتی درباره
میک��روب ب��رای بچه ها ح��رف می زنید
برایش��ان غیرقابل فهم است و وقتی خود
میکروب ها را می س��ازیم ک��ه وارد بدن
انسان شده اند و حتی جشن گرفته اند که
بچه ای را فریب داده اند برایش��ان جالب
اس��ت و یا خیلی از بچه ه��ا از آمپول می
ترس��ند و ما با نمایش نشان می دهیم که
چطور آمپول این میکروب ها را فراری می
دهد .بچه ها ب��ا دیدن این اتفاقات در دل
نمایش ها خوشحال می شوند و دلیل بهتر
و محکمتری برای مسواک زدن یا شستن
دس��ت و صورت و ...پیدا می کنند و اینها
مواردی اس��ت که بعد از دیدن نمایش ها
خ��ود پدرها و مادرها برایمان تعریف کرده
اند.وی با اشاره به برخی معضالت امروز در

آموزش به کودکان برای صحبت کردن با
غریبه ها و یا حریم خصوصی آنها نس��بت
به بدن شان تصریح کرد :حتی بسیاری از
موارد مهمتر آموزشی و آگاهی بخشی را از
طریق این نمایش ها می توان به بچه ها
ی��اد داد .نکاتی که پدر و مادرها به بچه ها
نم��ی گویند ،البته امروز پدر و مادرها حتی
فرصت ندارند نقاش��ی بچ��ه ها را ببینند و
بیشتر معلم خصوصی می گیرند و نمایش
به این ترتیب ج��ای خالی پدر و مادرها را
پر می کند.کاظمی همچنین با اش��اره به
آموزش هایی درباره برخی از سواالت بچه
ها نس��بت به تولد و حیات و دیگر مسائل

یادآور شد :یکی از سواالتی که خیلی برای
بچه ها متداول اس��ت این اس��ت که تولد
چیس��ت و ما همین سوال را هم از طریق
نمایش و اینکه به طور مثال یک گوس��اله
چگون��ه از دل مام��ان گاوه بیرون می آید
نمایش می دهیم.این مربی نمایش درباره
حضور یک جامعه ش��ناس و روانش��ناس
برای فعاالن کار کودک را الزم و ضروری
دانس��ت و بیان کرد :گروه ما دائم در حال
مطالعه اس��ت و حتی مربیان مهدها کتاب
هایی را به ما معرفی می کنند اما برخی از
گروه ها بدون آشنایی الزم با سنین کودک
کار میکنن��د درحالیکه بای��د در این حوزه
تخصصی و آگاهانه تر کار کنند .حتما باید
روانش��ناس و جامعه شناس باشد تا از آنها
کمک بگیرند .وی که امسال برای دومین
بار بازبین��ی آثار جش��نواره تئاتر کودک و
نوجوان همدان را بر عهده داش��ته اس��ت،
درباره آثار این دوره از جش��نواره بیان کرد:
شرکت کنندگان و فعاالن این حوزه خیلی

تهیه کننده س��ریال «پایتخ��ت» از مراحل
پی��ش تولی��د این س��ریال و اضاف��ه کردن
بخ��ش هایی به منزل نقی معمولی س��خن
گفت.الهام غف��وری در گفتگو با مهر درباره
ش��روع فصل جدید س��ریال «پایتخت» به
کارگردان��ی س��یروس مقدم که قرار اس��ت
برای نوروز  ۹۹آماده شود ،بیان کرد :ما پیش
تولید س��ریال «پایتخت» را شروع کرده ایم
و اکنون بخش��ی از عوامل در شمال کشور
هس��تند و لوکیش��ن خانه نقی را می سازند.
وی درباره لوکیش��ن منزل نقی در ش��یرگاه
واقع در شمال کشور که در فصل های قبل
نیز دیده ش��د اظهار کرد :لوکیشن خانه نقی
همچنان در شیرگاه اس��ت ولی نیاز بود که
بخش هایی به خانه نقی اضافه شود و االن
گروهی در شیرگاه مشغول این ساخت و ساز
هس��تند .غفوری درباره زم��ان کلید خوردن
فصل جدید سریال اعالم کرد :فکر می کنم
اوایل آذر فصل جدید سریال کلید می خورد.
وی درباره بازیگران «پایتخت» نیز توضیح
داد :فع�لا در حال انتخاب بازیگر هس��تیم
البت��ه بازیگرانی که تا این لحظه مش��خص
هس��تند هم��ان بازیگ��ران اصلی س��ریال
هس��تند که باید هماهنگی های الزم انجام
و قراردادها بس��ته شود .نقش چندانی اضافه
نش��ده و بازیگر جدیدی تاکنون به این تیم
نپیوسته است.تهیه کننده «پایتخت» درباره
نویس��ندگی فصل جدید این س��ریال بیان
کرد :آرش عباسی و محسن تنابنده در حال
نگارش فیلمنامه سریال هستند و  ۶قسمت
تاکنون نوش��ته شده است که تا زمان شروع
تصویربرداری  ۲قسمت دیگر نیز نوشته می
شود و مثل همیشه در زمان کار مابقی قصه
هم شکل می گیرد.غفوری درباره اینکه قرار
اس��ت در خارج از کشور هم لوکشین داشته
باشند ،یا خیر توضیح داد :فکر می کنم خارج
از ایران هم س��کانس هایی داش��ته باشیم،
یک سفر داریم که هنوز قطعی نشده است.
به هر حال «پایتخت» س��ریال مورد عالقه
مردم اس��ت و باید سفر و جذابیت های این
چنینی هم داشته باشد.این تهیه کننده درباره
نسخه سینمایی «پایتخت» و اینکه ساخت
آن منتفی شده اس��ت یا خیر ،گفت :ساخت
نس��خه س��ینمایی «پایتخت» کنسل نشده
اس��ت ولی اولویت ما این بود که اول نسخه
س��ریالی را بس��ازیم و تا پیدا شدن قصه ای
برای سینما صبور باشیم.

سینما
ساعت کار سینماهای کشور در چهارشنبه

سینماهای کشور روز چهارشنبه تا ساعت ۱۷
تعطیل هستند.به گزارش ایسنا طبق پیگیری
از شورای صنفی نمایش ،همزمان با شهادت
امام حس��ن عسگری (ع) ،سینماهای سراسر
کش��ور روز چهارش��نبه از صبح تا ساعت ۱۷
تعطیل هس��تند و پس از آن دایر میشوند.از
روز چهارشنبه ۱۵ ،آبانماه ،شش فیلم جدید
روانه اکران میشوند .در میان آنها «مطرب»
ب��ه کارگردان��ی مصطفی کیایی ق��رار بود از
هفته قبل اکران شود که به دلیل مشکالتی
اکرانش یک هفته به تعویق افتاد.به این ترتیب
فیلمهای «چشم و گوشبسته» به کارگردانی
ف��رزاد مؤتمن« ،منطق��ه پروازممن��وع» به
کارگردانی امیر داس��اگر« ،س��مفونی نهم»
محمدرض��ا هنرمن��د« ،تورنادو» س��یدجواد
هاشمی و انیمیشن «بنیامین» محسن عنایتی
از چهارشنبه اکران میشوند.
«مطرب» از چهارشنبه
این هفته اکران میشود

تالش می کنند تا به اتفاقات نو و جدید در
حوزه کودک و خردسال برسند اما خیلی از
ای��ده ها و نمایش ها تکراری اس��ت مثال
درباره میکروب همان داس��تان همیشگی
فندق و شکستن دندان و ...است و یا قصه
ای مثل «بز زنگوله پا» را کار می کنند که
داس��تانی است که همه بچه ها خوانده اند
و اگر هم قرار اس��ت دوباره اجرا شود باید
با شیوه های جدیدتر باشد.کاظمی در پایان
گفت :هرچه آگاهی بیش��تر باشد استقبال
بچه ها از این نمایش ها بیشتر است ،عده
ای صرف اینکه بچه ها را بخندانند در سر
و کل��ه هم می زنند درحالیکه صرف تقلید
حرکات چارلی چاپلین و یا دیگر کمدین ها
نم��ی توان انتظار کودکان امروز را برآورده
کرد .باید موقعیت های جدید ساخت امروز
بچ��ه ها با ما ح��رف می زنن��د و دغدغه
هایش��ان را با جدیت مطالب��ه می کنند و
نم��ی خواهند آنها را فقط به عنوان نی نی
های جذاب ببینیم.

فیلم س��ینمایی «مط��رب» با ب��ازی پرویز
پرس��تویی از  ۱۵آب��ان م��اه ب��ه س��ینماها
میآید«.مط��رب» از چهارش��نبه این هفته
اکران میشودبه گزارش حوزه سینما گروه
فرهنگی باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،فیلم
سینمایی «مطرب» به کارگردانی مصطفی
کیایی از چهارش��نبه  ۱۵آبان ماه اکران می
ش��ود .فیلم «مط��رب» در ادام��ه آثار قبلی
مصطفی کیایی یک فیلم کمدی و اجتماعی
است و پرویز پرس��تویی ،الناز شاکردوست،
مهران احمدی ،حس��ین امیدی ،امین مقدم
و محس��ن کیایی به عن��وان بازیگر جلوی
دوربین حس��ین جلیلی رفتهان��د.در خالصه
داستان این فیلم آمده است :اینا اص ً
ال ما رو
قبول ندارن بهمون میگن مطرب.

