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اخبار
کتاب تقریظ شده «رهبر معظم انقالب»
به  ۵زبان ترجمه میشود

مع��اون پژوهش��ی موسس��ه پی��ام آزادگان از
ترجم��ه کتابهای «س��رباز کوچ��ک امام» و
«زمان ایس��تاده بود» ب��ه  ۵زبان زنده دنیا خبر
داد .ب��ه گزارش میزان ،فرزانه قلعهقوند ،معاون
پژوهشی موسسه فرهنگی پیام آزادگان گفت:
روند ترجمه  ۲عنوان از کتب این انتشارات آغاز
ش��ده و پیگیریها برای ترجمه سایر کتب نیز
ادامه دارد.وی با بیان اینکه کتابهای «س��رباز
کوچک امام» و «زمان ایستاده بود» به عنوان
اولین عناوین برای ترجمه انتخاب شدند ،افزود:
این کتابها به زبانهای عربی ،ترکی استانبولی،
ترکی آذربایجانی ،اردو و پش��تو ترجمه خواهند
شد«.سرباز کوچک امام» و «زمان ایستاده بود»
به  ۵زبان ترجمه میشوندقلعهقوند با بیان اینکه
تقری��ظ رهبر انقالب بر کتاب س��رباز کوچک
امام نشان دهنده ویژگیهای خاص این کتاب
است ،گفت :مهدی طحانیان آزادهای است که
همانندش در دفاع مقدس نداریم ،زیرا اتفاقاتی
که برای او افتاد برای کمتر کسی رخ داده است.
وی نماینده نسل خود بودند و بسیار بهجاست که
که این گونه کتابها به دست مردم کشورهایی
که فرهنگ نزدیکی به مردم ما دارند نیز برسد.
وی در مورد کتاب زمان ایستاده بود نیز اضافه
کرد :این کتاب خاطرات  ۶۰آزاده دفاع مقدس
اس��ت که به طور خاص خاطرات وی از نجوه
اسارت توسط دش��من را روایت میکند.معاون
پژوهش��ی موسسه پیام آزادگان در پایان گفت:
برای ترجمه کتابهای انتشارات به سایر زبانها
نیز برنامه داریم و این مورد در دس��ت پیگیری
و اقدام است.گفتنیست کتاب «سرباز کوچک
امام» با استقبال پرشور عالقمندان مواجه شده
و به چاپ  ۱۰۰هزار جلد رسیده است.
«تو تمام نمیشوی» ،روایتی جذاب از
خاطرات دوران اسارت آزادگان

کتاب «تو تمام نمیشوی» خاطرات امیر اسداهلل
میرمحمدی از زندانهای بع��ث عراق را بیان
میکند که سهیال راجی کاشانی آن را به رشته
تحری��ر درآورده و انتش��ارات روای��ت فتح این
کتاب را در  ۵۰۴صفحه مصور راهی بازار نش��ر
کرده اس��ت.به گزارش میزان ،کتاب «تو تمام
نمیشوی» خاطرات امیر اسداهلل میرمحمدی از
زندانهای بعث عراق را بیان میکند که سهیال
راجی کاش��انی آن را به رشته تحریر درآورده و
انتشارات روایت فتح این کتاب را در  ۵۰۴صفحه
مصور راهی بازار نشر کرده است.برشی از کتاب:
هیچ یک از کسانی که برای استقبال آمده بودند،
نمیشناختم؛ چهرههای جدید ،آدمهای جدید.
بع��د از خ��وش و بش توی مرز ،م��ا را متوقف
کردند .با س��رود جمهوری اسالمی ایران حال
خوشتری دست داد .از خوشحالی با تمام وجود
اشک میریختم .دوباره به زندگی برگشته بودم.
از طرف کمیته آزادی اسرا به ما خیر مقدم گفتند
و اتوبوسهایی که اس��رای عراق��ی را با آن به
م��رز آورده بودند ،حرکت کردیم .آنها پیش از
ما مبادله ش��ده بودند .آنها را توی اتوبوسها
دیدیم ،با چمدانهای��ی پر از هدایا .اما ما آنقدر
هیجانزده بودی��م که حتی خودمان را با آنها
مقایس��ه نکردیم که آنها ب��ا این ظاهر خوب
به کشورشان میروند.اصال به این چیزها فکر
نمیکردیم .فقط شادی و خوشحالی بود و شور
و هیجان ورود به کش��ور و آزادی از زندانهای
عراق که در اوج ناامیدی دست داده بود.
«خاطرات دوچرخه» را با ذوق بخوانید

دوچرخه سواری یکی از سالمترین ورزشهاست
و افراد بس��یاری به این ورزش عالقه دارند و
خاطرات خود را از دوچرخه سواری مینویسند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،دوچرخه
سواری یکی از سالمترین ورزشهاست و افراد
بسیاری به این ورزش عالقه دارند و خاطرات
خود را از دوچرخه س��واری مینویس��ند .یکی
از جدیدترین کتابهایی ک��ه درباره خاطرات
دوچرخه س��وارها چاپ شده ،کتاب «خاطرات
دوچرخه» اس��ت.کتاب «خاطرات دوچرخه»
نوش��ته حمید س��لطان آبادیان در سال ۱۳۹۸
و در  ۲۹۲صفحه توس��ط انتشارات سوره مهر
برای عالقهمندان به چاپ رس��یده اس��ت.در
بخش��ی از کتاب میخوانیم:وقتی از سفرهایم
با دوچرخه برای دوس��تان و آشنایان صحبت
میکنم خیل��ی از آنها هیجانزده میش��وند
و ای��ن گون��ه س��فرکردن را از آرزوهای خود
میدانن��د .در ایامی دور این نوع س��فر آن هم
از ن��وع طوالنی اش و در کش��ورهایی دیگر
برای من هم آرزویی بود که دستیابی به آن را
تقریبا غیرممکن میدانستم ،اما از آنجایی که
خواستن ،میتواند با همت تبدیل به توانستن
شود این اتفاق بزرگ در زندگی من افتاد و به
این آرزو دست پیدا کردم.

«منطقه پرواز ممنوع» ،فیلمی که جایش در سینمای نوجوان خالی است

مجری برنامه تلوزیونی «سمت خدا» درباره
«منطقه پرواز ممنوع» گفت :در مدت زمان
قری��ب به دو س��اعت تماش��ای این فیلم،
هرلحظ��ه بی��ش از پیش ح��س میکردم
که چقدر در س��ینمای ما ج��ای چنین آثار
هنری خالی اس��ت«.نجمالدین شریعتی»
مجری تلویزیون با بی��ان این که «منطقه
پرواز ممنو ع فیلم خوشساختی بود و حس
خوب��ی را منتقل میکرد ،ب��ه فارس گفت:

کارگردانی ،صداگذاری ب��ه همراه انتخاب
لوکیشنها بس��یارهنرمندانه بود .از واکنش
تماش��اگران حاضر در سینما که سر ذوق و
شوق آمده بودند ،میشد فهمید که هیجان
فیلم برای مخاطب نوجوان باال است.وی با
تاکی��د بر اینکه فیلم دارای پیامهایی خوبی
بوده و از حیث انتقال پیام بس��یار تاثیر گذار
است ،افزود :من منتظرم آقای بامروتنژاد و
داسارگر ،ساخت این دست کارهای درخشان

در عرصه سینما ،خصوصا سینمای نوجوان را
ادامه دهند؛ چرا که در مدت زمان قریب به
دو ساعت تماشای این فیلم ،هرلحظه بیش
از پیش حس میکردم که در س��ینمای ما
چقدر جای چنین آثار هنری خالی است.این
مجری تلویزیون در ادامه با تاکید بر این که
بسیاری از فیلمهای تولیدی در حوزه کودک
و نوجوان ،مناسب این سن نیست ،ادامه داد:
امروز متاس��فانه فضای سینمای ما هجوی

اس��ت و در بعض��ی از فیلمها پیامهای غیر
اخالقی منتقل میش��ود که برای مخاطب
نوجوان ما مناس��ب نیس��ت .ام��ا در مورد
منطقه پرواز ممنوع اینطور نیس��ت و امروز
من با خیال راحت و طیب خاطر توانس��تم
دست بچههایم محیالدین و عمادالدین را
بگیرم و به سینما بیاورم.شریعتی همچنین
متدینین ما
خاطرنشان کرد :به نظرم جامعه
ِ
و جامعهای که برای ارزشها احترام قائلاند

«لیرشاه» و «کمدیزا»
برای اجرا آماده شدند

و حتی اگر این دایره را وسیعتر کنیم ،یعنی
پدر و مادرهایی که دغدغه تربیت و رش��د
بچههایش��ان را دارند ،توجه و اهتمام داشته
باش��ند به این که این فیلم ،همان مجال و
عرصهای هست که باید دنبالش باشند.

از «عموپورنگ» و«کاله قرمزی» چه خبر؟

گروه فرهنگی  :محمدرضا جعفری جلوه مدیر
ش��بکه دو سیما درباره سریالها و برنامههای
جدی��د ای��ن ش��بکه و همچنین سرنوش��ت
برندهای مطرحی همچون عموپورنگ و کاله
قرمزی ،توضیحاتی ارائه کرد.
محمدرضا جعفریجلوه مدیر شبکه دو سیما
در حاش��یه نشس��ت خبری «هزار راه نرفته»
درب��اره برنامهها و تولیدات جدید ش��بکه دو
س��خن گفت و در پاسخ به مهر درباره سریال
نوروزی و رمضانی این ش��بکه نیز بیان کرد:
س��ریال «کامیون» ب��ه کارگردانی مس��عود
اطیابی برای نوروز  ۹۹در حال تولید است که
امیدواریم مطابق ذائقه مخاطب باشد .همچنین
سریال حامد عنقا یکی از این گزینههای ماه
مبارک رمضان  ۹۹اس��ت.جلوه همچنین به
پخش س��ریال «از سرنوشت» اشاره و عنوان
کرد :بعد از مجموع��ه «حکایتهای کمال»
که این ش��بها در پایان پخش ق��رار دارد ،از
هفته آینده سریال «از سرنوشت» روی آنتن
میرود .س��ریال «از سرنوشت» در سه فصل
ساخته میشود که دو فصل آن امسال و فصل
س��وم در بهار س��ال آینده روی آنتن میرود.
همچنین سریال «بوم و بانو» در حوزه تاریخ
معاصر« ،بیگانهای با من اس��ت» در  ۲فصل،
«شاهرگ» با روایتی از رخدادهای سال  ۶۰از
دیگر مجموعههایی اس��ت که طی یک سال
آینده تولید و پخش میشود.
تولد مسابقههای جدید در سیما


وی به چند مس��ابقه در شبکه اش��اره و بیان

تازههای شبکه دو در زمستان۹۸

نام جدید «چهار چهار دو» رقابتی دو گروهی
است و تا حدی به مستندسازی از پهنه وسیع
ایران اتکا دارد و هر یک از ش��رکتکنندگان
خطهای از کشور را در رقابت با یکدیگر معرفی
میکنند.
پروژه بزرگ «شبکه کوچک» در شبکه دو


کرد :مسابقه «ایرانیش» این روزها در مرحله
تولید اس��ت و تیزرهای آن نیز از ش��بکه در
حال پخش اس��ت .این مس��ابقه کار متفاوت
و جذابی خواهد بود ک��ه محور آن خانوادگی
است اما با مسابقههای پیشین متفاوت است.
مدیر ش��بکه دو اضافه کرد :مسابقه دیگری
با نام «محاکات» داریم که مس��ابقهای برای
حکایته��ای زندگ��ی واقعی مردم اس��ت و
شرکتکنندگان مردمانی هستند که زندگیشان

را روایت میکنند و توسط داوران این روایتها
س��نجیده میشود .ما این برنامهها را پیگیری
کردیم تا در انتهای س��ال و نوروز  ۹۹پخش
شود و در سال جدید نیز ادامه پیدا کند.
عمو پورنگ با برند خود میآید


وی با اش��اره به تولید برنامهای توس��ط تیم
عموپورنگ عنوان کرد :بعد از تولید مجموعه
سه فصلی «محله گل و بلبل» که کار بسیار
وسیع و گستردهای بود و بیش از  ۲۵۰قسمت

«روزگار عمار» رمانی جذاب برای گروه سنی نوجوان است؛

عرصهادبیاتنیازمندنوآوریاست

نویس��نده کت��اب «روزگار عمار» گف��ت :نگارش
کتابهای مذهبی دین��ی آن هم به صورت رمان
جذابیت فراوانی برای نسل جوان دارد ،از سوی دیگر
این نوع سوژهها موضوعاتی هستند که کمتر به آنان
توجه شده و میتوان با نوآوری شروع تازهای برای
آنان رقم زد .مجید مالمحمدی نویس��نده عرصه
ادبی��ات در گفتوگ��و با می��زان پیرامون مضمون
کتاب «روزگار عمار» آخرین نوشته خود گفت :این
کتاب به زندگی عمار صحابه «پیامبراکرم (ص)»
پرداخته است ،این اثر توسط انتشارات جمکران به
چاپ خواهد رسید و در اختیار مخاطبان قرار خواهد
گرفت .وی در مورد ش��خصیت اول رمان «روزگار
عمار» بیان کرد :در این کتاب به ش��خصیت عمار
بن یاس��ر یک��ی از صحاب��ه «پیامبراک��رم(ص)»
پرداخته ش��ده اس��ت ،وی از نخس��تین مسلمانان
و از ش��یعیان «ام��ام عل��ی(ع)» در جنگ صفین
اس��ت که در رکاب «امیرالمؤمنین(ع)» جنگیده و
به دس��ت لشکریان معاویه ش��هید شده است .این
ش��هید بزرگوار بعد از «وفات پیامبراکرم(ص)» در
حمایت از «حضرت عل��ی (ع)» از بیعت با ابوبکر
سرباز زد .زندگی این شخص فراز و فرود بسیاری
دارد ک��ه در کتاب «روزگار عم��ار» به آن پرداخته

سریال نمایش��ی ادامه داش��ت ،در مجموعه
جدیدی که قرار است با محوریت عمو پورنگ
به تولید برس��د ترکیبی از نمایش داستانی و
اجراهای نمایش��ی را میبینیم ک��ه این هم
کار عظیمی اس��ت و در حال تولید است .این
مجموعه بن��ا بود برای اس��فندماه و نوروز به
پخش برس��د و سپس پخش آن از شبکه دو
ادامه یابد .جعفریجلوه با اشاره به یک مسابقه
دیگر در ش��بکه دو گفت :مسابقه «جاذبه» با

مدیر ش��بکه دو با اشاره به تولید برنامهای در
همکاری ب��ا مرکز صبا تصریح ک��رد :پروژه
مشترکی با نام «ش��بکه کوچک» داریم که
ترکیبی از کار زنده ،انیمیشن و عروسک است
که تا به حال این ترکیب سهگانه را نداشتهایم
و اکنون این پروژه یکی از کارهای وسیع مرکز
صبا است که بهصورت ویژه پیگیری میشود.
این پروژه با همت مس��عود صف��وی که از او
مجموعههای مختلفی از جمله «شکرستان»
را ب��ه خاطر داریم به تولید خواهد رس��ید.وی
درباره برنامه شب یلدا نیز اظهار کرد :احسان
ارغوانی و مهدی بابایی که س��ال گذشته نیز
تولید ویژه برنامه شب یلدا و نوروز امسال ویژه
برنامه نوروزی را بر عهده داش��تند ،در تدارک
برنامه یلدای امسال هستند .این دو تهیهکننده
در تدارک یک سه گانه از شب جمعه تا شب
یکشنبه هستند و انشااهلل از بهترین مجریان
هم برای برنامه بهره گیری خواهد ش��د.مدیر
شبکه دو سیما در پایان درباره تولید و پخش
«کاله قرم��زی» عنوان ک��رد :امیدواریم به
وقتش اخبار قطعی درباره «کاله قرمزی» را
برای مردمی که صاحب همه برنامهها هستند،
اعالم کنیم.

رونمایی از «لتیان» در فجر ۳۸؛

ش��ده اس��ت .مال محمدی در مورد لزوم نگارش
کتب تاریخی مذهبی به زبان نوجوانان ابراز کرد:
نگارش کتابهای مذهبی دینی آن هم به صورت
رم��ان جذابیت فراوانی برای نس��ل جوان دارد ،از
سوی دیگر این نوع سوژهها موضوعاتی هستند که
کمتر به آنان توجه شده و میتوان با نوآوری شروع
ت��ازهای برای آنان رقم زد .وی با اش��اره به نحوه
ن��گارش کتاب «روزگار عمار» اظهار کرد :ش��یوه
نگرش این کتاب با س��ایر کتابهایی که نوشتهام
متفاوت اس��ت هر فصل کت��اب از زبان تعدادی از
ش��خصیتهای مثبت و یا منف��ی آن روزگار نقل
شده است ،برای مثال شخصیت عمار از دیدگاه و
نظر ابوذر مطرح و ویژگیهای خوب و خصلتهای
انسانی ارزشمند این فرد تشریح میشود ،از سوی
دیگر دیدگاه شخصیتهای منفی همانند شخصیت
مروان بن حک��م که نقاط مثبت عمار را از دیدگاه
خودش منفی میداند نیز در کتاب گنجانده ش��ده
است .نویسنده کتاب «ماه غریب من» به سخنان
«امام عل��ی (ع)» در مورد عمار اش��اره و تصریح
کرد :این کتاب س��یره شخصیتی عمار را از دیدگاه
بزرگان و افرادی همچون «پیامبراکرم (ص)» مورد
بررس��ی قرار داده است ،همچنین پیشگوییهای
«امام علی (ع)» در مورد عمار و نحوه ش��هادتش
در این کتاب بیان شده است .مالمحمدی در مورد
صفحهآرایی و زمان انتش��ار کتاب «روزگار عمار»
خاطرنشان کرد :انتشارات جمکران این رمان را تا
چند ماه آینده به چاپ میرس��اند ،کتاب عالوه بر
متنی ش��یوا از صحفه آرایی مناسبی نیز بهره برده
که میتواند در جذب مخاطب موثر باشد.

تالش«امیرجدیدی»برایکسبدومینسیمرغجشنوارهفجر

فیلم سینمایی «لتیان» نخستین تجربه علی تیموری
محس��وب میش��ود ،وی تاکنون س��الها به عنوان
دس��تیار کارگردان در این عرصه فعالیت کرده و حاال
میخواهد شانس خود در مقام کارگردان امتحان کند،
وی در لتیان به س��راغ فیلمنام��های از اکتای براهنی
رفت��ه و امیر جدیدی را به عن��وان نقش اول مرد اثر
انتخاب کرده اس��ت .به گزارش میزان ،با شروع کار
هیات انتخاب س��ی و هش��تمین جشنواره فیلم فجر،
اهالی سینما مشتاقانه منتظر اعالم فهرست نهایی آثار
حاضر در این دوره از جشنواره هستند ،رویدادی که هر
سال تب و تاب ویژهای را برای دوست داران سینما به
همراه دارد .جش��نواره فیلم فجر در دوره سیوهشتم
خود نیز همچون ادوار گذشته شاهد حاضران و غایبان
مطرح و متفاوتی بوده است ،ابراهیمحاتمی کیا ،بهروز
شعیبی ،محمدحس��ین مهدویان ،مس��عود کیمیایی،
حمی��د نعم��ت اهلل ،محمدحس��ین لطیف��ی و پیمان
قاسمخانی بخشی از فهرست کارگردانانی هستند که
امسال برای حضور در فجر اعالم آمادگی کردهاند .اما
در این میان فجر امس��ال ب��ه نوعی رکورددار حضور
فیل م اولیها و کارگردانان جوان اس��ت ،کارگردانانی
که طی سالهای گذشته نش��ان دادند که میتوان به
ش��گفتی آفرینی آنها در مهمترین رویداد س��ینمایی

کش��ور امیدوار بود« ،علی تیموری» از جمله همین
کارگردانان جوان اس��ت که امس��ال برای نخستین
بار جش��نواره فیلم فج��ر را تجربه میکن��د« .فیلم
س��ینمایی لتیان» نخس��تین تجربه عل��ی تیموری
محس��وب میش��ود ،وی تاکنون س��الها به عنوان
دستیار کارگردان در این عرصه فعالیت کرده و حاال
میخواهد شانس خود در مقام کارگردان امتحان کند،
وی در لتیان به س��راغ فیلمنامهای از اکتای براهنی
رفت��ه و امیر جدیدی را به عن��وان نقش اول مرد اثر
انتخاب کرده است.امیر جدیدی بعد از کسب سیمرغ
بلورین جش��نواره فیل��م فجر برای ب��ازی در «تنگه
ابوقریب» برای دومین جایزه خود در مهمترین رویداد
سینمایی کشور تالش میکند ،وی در فیلم سینمایی
لتی��ان با بازیگران��ی همچون پریناز ایزدیار ،حس��ن
معجونی ،ستاره پسیانی ،علیرضا ثانیفر ،سارا بهرامی
همکاری داشته است ،این فیلم این روزها تدوین خود
را زیر نظر محمدرضا مویینی پش��ت س��ر میگذارد.
به تازگی نخس��تین تصویر از حضور پریناز ایزدیار و
سارا بهرامی در فیلم سینمایی لیتان به انتشار رسیده
است ،ایزدیار که برای فیلم «ابد و یک روز» سیمرغ
بلورین جش��نواره فیلم فجر را به دست آورده امسال
نی��ز برای این جایزه تالش میکن��د ،بهرامی نیز که
برای فیلم دارکوب سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر
را در کارنامه خود میبیند امسال برای دومین سیمرغ
بلوری��ن خود تالش میکند .نکت��ه قابل توجه درباره
لتی��ان همکاری مجدد پرین��از ایزدیار و امیر جدیدی
است ،امیر جدیدی و پریناز ایزدیار یکبار دیگر در فیلم
سینمایی هت تریک با هم همبازی بودند و این فیلم
هم مورد استقبال هوادارانشان واقع شد.

کنایه «فریبا کوثری» به بازیگران پُرکار سینما؛

بازیگر س��ریال «مختارنامه» گفت :س��االنه
بیش از هشتاد اثر سینمایی ساخته میشود،
اما ما ش��اهد حضور تعداد بسیار محدودی از
بازیگران در این آثار هس��تیم ،این انتقاد من
صرف ًا شخصی نیست و بسیاری از بازیگران
خ��وب ما هماکنون بیکار هس��تند ،امیدوارم
بازیگران پرکار سینما موفق باشند ،اما بدانند
که زمین گرد است و باالخره روزی نوبت به
ما هم میرس��د .فریبا کوثری بازیگر سینما
و تلویزیون در گفتوگو ب��ا میزان ،پیرامون
آخرین فعالیتهای خود در عرصه بازیگری
گفت :ب��ه تازگی ق��رارداد حض��ور در اثری
سینمایی را امضا کردهام و از هفته آینده برای
بازی در این فیلم جلوی دوربین میروم ،این
فیل��م اثری اجتماعی ب��ا مضمون معمایی و
پلیسی است که برای اکران آماده میشود.وی

دوست ندارم نردبانی برای ترقی سایرین باشم

درباره احتمال حضور خود در سی و هشتمین
جش��نواره فیل��م فج��ر اضافه کرد :امس��ال
خوشبختانه یا متاسفانه در هیچ اثری حضور
نداش��تم و طبیعت ًا در جشنواره فجر نیز غایب
خواهم بود ،دوستان سینمایی اینقدر پرکار و
فعال هستند که دیگر بازی در سینما به امثال
من نمیرسد.بازیگر سریال «مختارنامه» در
همین راستا ادامه داد :به طور معمول چندان
دلتنگ جشنواره فیلم فجر نمیشوم ،اگر فیلم
داشته باشم به کاخ جشنواره میروم ،در غیر
این صورت اگر فیلمی در این رویداد سینمایی
نداشته باش��م نه برای افتتاحیه ،نه در طول
برگزاری و ن��ه در اختتامیه حضور نمییابم،
زیرا در کل هیاهو را دوست نداشته و ترجیح
میدهم آث��ار را در آرامش طی طول س��ال
ببینم.وی حاشیهس��ازی در سینما را ناراحت

کننده خواند و ادامه داد :متاس��فانه نمیدانم
چرا در سینمای امروز هرچه پختهتر میشوید
بیشتر در حاشیه قرار میگیرید ،دوست ندارم
این حرف را بزنم ،زیرا صحبتهای زیادی در
این زمینه شده است ،اما فکر میکنم صحبت
دوس��تان در قبال باندبازی ش��دید در سینما
کام ً
ال درست است.بازیگر سریال «بازگشت»
در همین رابطه تاکید کرد :س��ینما به دست

تع��داد محدودی از افراد افتاده که هر از چند
گاهی راهی تئاتر ش��ده و از آنجا به ش��بکه
نمایش خانگ��ی میروند ،اینه��ا گروههایی
هس��تند که اکثراً در تمامی آثار حضور داشته
و ب��ه نوعی راهی ب��رای ورود بقیه بازیگران
نمیگذراند.وی با اش��اره به تولیدات س��ینما
طی س��ال افزود :س��االنه بیش از هشتاد اثر
سینمایی ساخته میشود ،اما ما شاهد حضور
تعداد بسیار محدودی از بازیگران در این آثار
هستیم ،این انتقاد من صرف ًا شخصی نیست و
بسیاری از بازیگران خوب ما هماکنون بیکار
هستند ،امیدوارم بازیگران پرکار سینما موفق
باشند ،اما بدانند که زمین گرد است و باالخره
روزی نوب��ت به ما هم میرس��د.این بازیگر
س��ینما و تلویزیون در همین راس��تا تصریح
کرد :اینکه تمامی سینما را به نام خود کرده و

اجازه حضور افراد را به آن ندهیم کار درستی
نیست ،من بسیاری از بازیگران را میشناسم
که به دلیل بیکاری مشکالت شدید معیشتی
دارند .نمیدان��م چرا بازیگران میانس��ال ما
کام ً
ال نادیده گرفته میشوند و تمام قصههای
س��ینمایی برای جوانان اس��ت ،به هیچ وجه
دوس��ت ندارم نردبانی ب��رای ترقی دیگران
باش��م و تنها نقشهایی کوت��اه و گذرا را در
آثار بازی کنم.کوثری با اش��اره به انحصاری
شدن سینمای امروز خاطرنشان کرد :چطور
یک بازیگر در جشنواره فیلم فجر  ۷فیلم دارد
آن موقع بسیاری از بازیگران سالها منتظر
پیش��نهاد ماندهاند ،این نوع از سینما با عدم
تنوع��ی که در بازیگران به وجود آورده بدون
ش��ک بعد از مدتی باعث دلزدگی مخاطبان
میشود.

یک کارگردان و بازیگر تئاتر از آماده سازی
دو پروژه نمایش��ی با هنرجویانش برای اجرا
خبر داد و گفت :متأسفانه بحث گرفتن سالن
برای کارگردانها معضلی شده است ما هم
با چند س��الن صحبت کردیم تا ببینیم کجا
میتوانی��م کارها را به صحن��ه ببریم«.کاوه
مه��دوی» کارگ��ردان و بازیگ��ر تئات��ر در
گفتوگو با فارس مبنی بر به اجرا رس��اندن
کارهایش با هنرجویان عنوان کرد :االن دو
کار ما با هنرجویان به مرحله اجرا رسیده اما
مشکلمان سالن است .با چند سالن دولتی و
خصوصی صحبت کردیم حتی شهرام کرمی
مدیرکل هنرهای نمایشی هم پیگیر کار ما
بود اما هنوز ش��رایط مش��خص نیست.وی
درباره این پروژه گفت :با توجه به بلند بودن
نمایشنامه لیرشاه تصمیم گرفتیم آن را به دو
بخش تقس��یم کنیم یک بخش خود لیرشاه
و بخش دیگر امیر گالس��تر که اگر به اجرا
برسیم نود درصد امیرگالستر به اجرا خواهد
رس��ید و در کنارش به لیرش��اه هم خواهیم
پرداخ��ت.وی در ادامه اف��زود :کالسهای
ما زیرنظر انجمن هنرهای نمایش��ی استان
تهران اس��ت که یکی از پروژهها در تهران
لیرشاه است که اکنون بیشتر کار آماده شده
و بچهها در حال تمرین هستند خیلی برایم
مهم است که این پروژه نمایشی دیده شود
و انتظارم هم همین اس��ت چ��را که در حد
کالسی نیس��ت و به مرحله حرفهای رسیده
اس��ت.مهدوی درب��اره پ��روژه دیگرش نیز
گفت :این پروژه برای بچههای شهریار است
که خوش��بختانه با خان��م مقتدی مدیر تئاتر
سنگلج صحبتهایی کردیم و امیدواریم این
کار در این سالن به صحنه برود .نمایش هم
براساس حس��اب پرداخت نمیشه داریو فو
اس��ت که من اس��م فعلی آن را «کمدیزا»
گذاشتهام.
سریال جدید «ارباب حلقهها» از
بازیگر اصلی خود رونمایی کرد

مورفی��د کالرک بازیگر س��ریال «نیروهای
اهریمن��ی او» ب��رای نقش اصلی س��ریال
«ارباب حلقهه��ا» انتخاب ش��د.به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از ورایتی،
مرفی��د کالرک بازیگر س��ریال «نیروهای
اهریمنی او» برای ایفای نقش اصلی سریال
«ارب��اب حلقهه��ا» انتخاب ش��د.او به جمع
بازیگرانی اضافه شد که شامل مارکال کاوانا،
جوز ماولی و ماکسیم بالدری میشوند .منابع
خبری میگویند که کالرک نقش گاالدریل
جوان را بازی میکند؛ شخصیت معروفی که
توسط کیت بالنشت در س��ه گانه سنمایی
«ارباب حلقه ها» و «هابیت» به کارگردانی
پیتر جکس��ون حضور داشت .به این ترتیب
یک��ی از اصلیترین نقشهای این س��ریال
از کتاب و فیلم مش��خص شد.س��ریالهای
«ارباب حلقه ها» توس��ط تیم نویس��ندگی
جی دی پین و آدام مک کی در حال توسعه
اس��ت .عالوه بر این برایان کاگمن نویسنده
س��ریال «بازی تاج و تخت» به عنوان تهیه
کننده این پرژوه حضور دارد و جی ا ِی بایونا
هم قرار اس��ت ،چند قسمت از این سریال را
کارگردانی کند .آمازون س��اخت دو فصل از
این سریال را تایید کرده است.
«توگو» ،نقشآفرینی «ویلیام دفو»
در سینمای هالیوود

فیل��م س��ینمایی «توگ��و» ب��ه کارگردانی
«اریکس��ون کور» اکران بین المللی خود در
سینماهای جهان را از جمعه مورخ بیستم ماه
دسامبر سال  ۲۰۱۹آغاز خواهد کرد.به گزارش
میزان ،فیلم سینمایی «توگو» به کارگردانی
«اریکس��ون کور» اکران بین المللی خود در
سینماهای جهان را از جمعه مورخ بیستم ماه
دسامبر سال  ۲۰۱۹آغاز خواهد کرد«.توگو»
ششمین تجربه اریکسون در مقام کارگردانی
سینما اس��ت ،البته وی طی سالهای گذشته
به عنوان فیلمبردار در نزدیک به شصت اثر
س��ینمایی و تلویزیونی فعالیت داشته است،
وی از س��ال  ۱۹۹۵میالدی تاکنون مشغول
فعالیت بودهاس��ت .اریکس��ون نخستین بار
کارگردان��ی س��ریال تلویزیون��ی «قان��ون
خان��واده» را تجربه ک��رد و پس از آن راهی
سینمایی شد.فیلم س��ینمایی توگو با بودجه
 ۴۰میلیون دالر توسط کمپانی والت دیزنی
پیکچرزساخته شده و فیلمنامه آن توسط تام
فلین به رشته تحریر درآمده است.ویلیام دفو،
جولیان نیکلسون ،کریستوفر هیردال ،مایکل
گس��تن ،مایکل مکاالتون ،توربیورن هار و
شان بنسون ازجمله بازیگرانی هستند که در
این فیلم س��ینمایی به ایفای نقش پرداخته
اند .توگو قرار اس��ت در تاریخ  ۲۰دس��امبر
 ۲۰۱۹در دیزنی به نمایش درآید.

