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اخبار
برنامه مهارتی «رویش» از شنبه روی
آنتن شبکه آموزش

برنامه«رویش» با محوریت مهارت درزمینه
کشاورزی،باغداری،دامپروری،شیالت ،مراتع
و جنگل ها و ...از ش��نبه  3خ��رداد ماه روی
آنتن شبکه هفت سیما می رود.به گزارش پانا
 ،برنامه «رویش» با محوریت مهارت درزمینه
کشاورزی،باغداری،دامپروری،شیالت ،مراتع
و جن��گل ه��ا و ...به معرفی س��ازمان جهاد
کش��اورزی می پردازد.این برنامه که از شنبه
 3خ��رداد ماه روی آنتن می رود هر روز یکی
از بخش های س��ازمان جهاد کش��اورزی را
بررس��ی م��ی کند.برنامه «روی��ش» دارای
بخش های پزش��کی و س�لامت ،مهارتی و
آموزشی،کش��اورزی و دامداری در دنیا ،بازار،
گردشگری و اکوتوریسم ،صادرات غیرنفتی،
صنای��ع مرتبط ،ارتب��اط ب��ا مخاطب،خبر و
هواشناسی،ایجاد کس��ب و کار و برند سازی
اس��ت.در این برنامه به کلی��ه امور مربوط به
کش��اورزی ،زراعی امورمرب��وط به دام های
سبک و سنگین،پرورش انواع طیور،مهم ترین
عوامل تاثیرگذار بر توسعه مراتع ،جنگل داری
و بیان زدایی،توس��عه و پرورش ماهی و انواع
محصوالت دریایی،راه های توس��عه صنعت
کش��اورزی،محصوالت صادراتی،آخری��ن
تجهیزات و ماش��ین آالت م��ورد نیاز و کلیه
پیش��رفت ه��ا در زمینه کش��اورزی پرداخته
می ش��ود.برنامه «رویش» به تهیه کنندگی
علیرضا س��پهرین هر روز س��اعت  19:10از
شبکه هفت سیما پخش می شود.
روایت بیماران
مرگ مغزی در یک مستند

س��اخت مس��تند  Gcs3ب��ه نویس��ندگی و
کارگردان��ی ابراهی��م ش��فیعی آغاز ش��د.به
گزارش ایس��نا به نقل از روابط عمومی فیلم
 ،مستند داستانی  Gcs3که به بیماران درگیر
ُکمای عمیق و آس��یبهای مغزی میپردازد
 ،براساس مستندات کامل پزشکی طی یک
دوره تحقیقاتی  ۱۴ساله صورت گرفته است.
این مستند که با همکاری پزشکان و جراحان
معتبر و حاذق مغ��ز و اعصاب ایران و جهان
ساخته میشود ،سعی بر آن دارد تا بتواند در
حوزه درمان و س�لامت گامی بزرگ بردارد.
ابراهیم ش��فیعی فعالیت حرف��های خود را با
دستیاری کارگردان و برنامهریزی در سینما و
تلویزیون آغاز کرد .وی در این سالها تجربه
س��اخت  ۴۸فیلم مستند و کوتاه را نیز داشته
است ،فیلمهای مستند «فرنگیس»« ،عاشقی
در غرب��ت»« ،زندگی و دیگر هیچ»« ،دو تار
مو»« ،پارادیزو»« ،صدای خواب»« ،صدای
س��کوت» و  ...که موفق ب��ه دریافت جوایز
مختلف��ی از جش��نوارههای داخلی و خارجی
شده است.بنابر اعالم سازمان سینمایی مبنی
بر آغاز تولیدات س��ینمایی به ش��رط رعایت
پروتکلهای بهداشتی ناشی از ویروس کرونا،
فیلمبرداری مستند داستانی  Gcs3در تهران
آغاز شده و قرار اس��ت در استان مازندران و
سپس کشورهای اروپایی و آمریکا ادامه یابد.
تجربه تئاتر آپارتمانی در قرنطینه

محمود صابری دبیر نخستین همایش سراسری
«تئاتر آپارتمانی در قرنطینه» با اشاره به دالیل
شکلگیری این رویداد با توجه به شیوع بحران
کرونا درباره ویژگیهای این همایش توضیحاتی
ارائه داد .محمود صابری دبیر نخستین همایش
سراسری تئاتر آپارتمانی در قرنطینه که با عنوان
«تئاترمان» شناخته میشود در گفتگو با مهر
درباره اولویتهای موضوعی این رویداد گفت:
به ش��کل طبیعی تئاتر آپارتمانی ،موضوعات
آپارتمانی را طلب میکند ،بنابراین انتظار میرود
که موضوعات مربوط به خانه و خانواده در غالب
آث��ار مورد توجه قرار بگی��رد که امری طبیعی
اس��ت و نه تنها منعی برای آن وجود ندارد که
یکی از اولویتهای موضوعی این رویداد است.
وی درباره مدت زمان آثار شرکتکننده در این
همایش بی��ان کرد :تنها محدودیت در حداقل
زمان آثار است که  ۳۰دقیقه در نظر گرفته شده
اس��ت و برای زمان حداکثری آثار محدودیتی
وجود ندارد .ولی به شکل طبیعی آثار نمایشی
با زمان خیلی طوالنی میتواند باعث خستگی
شود و بعید به نظر میرسد خود هنرمندان تئاتر
آثاری با زمان بیش از  ۱۰۰دقیقه ارائه کنند ولی
به هر حال محدودیتی برای حداکثر مدت زمان
اج��را وجود ندارد.این گزارش می افزاید  ،مرکز
هنرهای نمایشی حوزه هنری در راستای تداوم
تولی��د و ارائه محصوالت فرهنگی و هنری در
عرصه هنرهای نمایشی در روزهای قرنطینه و
فاصلهگذاری اجتماعی در دوران شیوع کرونا،
همایش تئاتر آپارتمانی را با عنوان «تئاترمان»
برگزار میکند.

شیوه زندگی آزادگان الگویی مطلوب برای جامعه امروز است

نویسنده کتاب «زمان ایستاده بود» گفت:
س��بک زندگی آزادگان در دوران اسارت
نمونهای ارزش��مند برای زندگی محسوب
میش��ود .اتفاق��ی که میتوان��د با کمک
گرفتن از ادبیات به خوبی به تمامی مردم
جهان شناسانده شود .فرزانه قلعهقوند در
گفتوگ��و پیرامون مضمون کتاب «زمان
ایستاده بود» گفت :سبک زندگی آزادگان
در دوران اس��ارت نمونهای ارزشمند برای

زندگی محس��وب میش��ود.وی افزود  :با
نگارش این نوع از کتابها میتوان عالوه
بر مطرح کردن ابعاد تازهای از زندگی اسرا
در جامعه پیام ارزش��مند دشمن شناسی و
تسلیم نشدن در مقابل دشمن ،همچنین
مقاومت و رسانه شناسی را مطرح کرد.این
نویس��نده ادبیات مقاومت در همین راستا
تاکی��د کرد :این مهم باتوجه به بیانیه گام
دوم و تاکیدات مقام معظم رهبری معرفی

سبک زندگی شهدا و آزادگان مولف ه قابل
توج��ه و با اهمیتی محس��وب میش��ود.
ما بای��د از رویکرد جامعه دوران هش��ت
س��ال دفاع مقدس درس بگی��رم و آینده
اجتماعی خود را ب��ا توجه به دغدغههای
امروز بس��ازیم .اس��ارات جزی��ی از دیروز
ماست که در دل دفاع مقدس جای گرفته
اس��ت .اگر دفاع مقدس هشت سال بود،
اما اسارت زمانی بیشتری را داشت .سبک

زندگی آزادگان در دوران اسارت نمونهای
ارزش��مند برای زندگی محسوب میشود.
قلع��ه قوند اس��ارت را روی��دادی تلخ در
زندگی هر فرد دانست و ابراز کرد :اسارت
همواره به عنوان رویدادی تلخ در زندگی
افراد شناخته میشود ،اما تالش کردم تا با
پررنگتر کردن بخشهای جذاب تلخی
اس��ارت را تا حد زیادی ک��م رنگ کنم،
زی��را معتقدم جنگ همواره تلخی را برای

مردم کش��ورها با خود به همراه دارد.قلعه
قوند لزوم ترجمه کتابهای ارزشی را در
دنیا مورد بررس��ی قرار داد و خاطر نشان
کرد :نگارش کتاب دفاع مقدس و ارزشی
همچنین ترجمه آن به زبانهای مختلف
باعث میش��ود تا این پی��ام به دنیا مخابر
شود که رزمندگان ما در طی هشت سال
دفاع مقدس تا چه میزان تالش کردند و
تا چه حد ایثار کردند.

ژانری که با کرونا احیا شد؛

رقابت پویانمایی ایرانی در سطح جهانی

گ�روه فرهنگ�ی  :معاون تولی��د کانون پ��رورش فکری
کودکان و نوجوانان معتقد اس��ت با شیوع ویروس کرونا
تولید انیمیش��نهای آموزش��ی و بهداش��تی ک��ه ژانری
فراموش شده در سطح رویدادهای جهانی بودند باردیگر
احیا ش��د .محمدرضا کریمی صارمی معاون تولید کانون
پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان در گفتگو با مهر ،با
اش��اره به اینکه با شیوع ویروس کرونا تولیدات انیمیشن
همراس��تا با این بیماری پیش میرود ،گفت :انیمیشن در
واقع ابزار بس��یار خوبی در حوزه تعلیم و تربیت است و بر
همین اساس از انیمیشن در حوزه آموزش طی یک دهه
گذش��ته در دنیا به خوبی استفاده ش��ده است و ایران نیز
مانند دیگر کشورها از این هنر رسانه در حوزه انیمیشن به
خوبی استفاده کرده است.کریمی صارمی افزود :طی ۱۵
س��ال گذشته از انیمیشنهای آموزشی در بحث فرهنگ
سازی راهنمایی و رانندگی در حوزه آموزش استفاده شد و
اهمیت و تأثیرگذاری انیمشن در این حوزه به خوبی نشان
داده ش��د.وی بیان کرد :جذب مخاطبی که آثار انیمیشن
راهنمایی رانندگی در قالب آموزشی داشت ،آثار کوتاه رئال
نداشت .بنابراین توجه به انیمیشن در حوزه آموزش شروع
شد .البته استفاده از انیمیشن و فیلم کوتاه در حوزه آموزش
در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دهه ۵۰
شروع شد که شامل تولید فیلمهای «چرا و چگونه» بود،
که میتوان آنها را هم آثار حرفهای ،آرتیستی و آموزشی
دانست.
راهاندازی پیک امید همزمان با شیوع کرونا


دبیر جش��نواره پویانمایی تهران ادامه داد :کانون پرورش
در همین راستا و با شیوع کرونا در سایت خود بخشی به
نام پیک امید را راهاندازی کرد که تعداد زیادی انیمیش��ن
و فیلم در راس��تای س��رگرم کردن ک��ودکان و نوجوانان
در س��ایت موردنظر بارگذاری ش��ده اس��ت که کودکان
و نوجوان��ان به صورت رایگان بتوانن��د از این آثار دیدن
کنند.وی با اش��اره به اینکه مربیان کانون پرورش فکری
ک��ودکان و نوجوانان در همین راس��تا تعداد زیادی فیلم،
انیمیشن و موشن گرافی آموزشی آماده کرده و در اختیار
این گروه س��نی قرار دادهاند ،توضیح داد :در کنار مربیان،
اعضای کانون نیز در این زمینه بیکار ننشس��ته و دست
به تولید فیلمهای آموزش��ی با موضوع کرونا زدهاند که از
کیفیت بس��یار خوبی برخوردار بوده است.کریمی صارمی
در بخ��ش دیگ��ری از صحبتهای خود تاکی��د کرد :در

اغلب سریالهای مناس��بتی امسال با پایان ماه مبارک
رمض��ان همچن��ان به پخش خ��ود ادام��ه میدهند.به
گزارش ایس��نا ،از میان چهار سریالی که برای پخش در
ل «زیرخاکی» به اتمام
ماه رمضان انتخاب شدهاند ،سریا 
رسید اما سریالهای «پدر پسری»« ،بچه مهندس »۳
و «س��رباز» همچنان پس از ماه رمضان هم به پخش
خود ادامه میدهند .س��ریال زیرخاکی داستان مردی به
ن��ا م فریبرز را روایت میکند که به هوای پولدار ش��دن
یک ش��به به دنبال یافتن عتیقه و زیرخاکی است و در
طی سریال ناخواسته درگیر ماجراهایی می شود .پژمان
جمش��یدی ،ژاله صامتی و ها ی حج��ازی فر بازیگران
(زیرخاکی) هس��تند.همچنین پنج ش��نبه (۱خرداد ماه)

کش��ور نیز برای آموزشهای مختلف و فرهنگ س��ازی
در برابر شیوع بیماری کرونا انیمیشنهای مختلفی ساخته
شده است که میتوان به مجموعه انیمیشنهای «دیرین
دیرین» اشاره کرد .به همین دلیل میتوان گفت انیمیشن
رس��الت خاص خود را در حوزه آموزش و فرهنگ سازی
دنبال کرده است و همه مخاطبان و به این باور رسیدهاند
که این رسانه یک ابزار آموزشی ،تعلیم و تربیت و فرهنگ
س��ازی اس��ت و البته این را هم نبای��د فراموش کرد که
مخاطب انیمیشن برخالف گذشته همه گروههای سنی را
شامل میشود .وی بیان کرد :تاکید میکنم از عناصری
که در انیمیش��ن وج��ود دارد از جمله تخیل و فانتزی به
خوبی میتوان برای فهم درس��ت موضوعهای آموزشی
مورد نظر اس��تفاده کرد ،کاری که شاید در سینمای رئال
انجامش بسیار سخت باشد.
پتانسیل جامعه انیمیشن در پاسخ به نیازهای روز


این هنرمند اشاره کرد :جامعه انیمیشن به راحتی میتواند
آثار مناس��بی را متناس��ب با نیازهای روز تولید کند و ما
باید از این پتانسیل نهایت استفاده را ببریم.دبیر جشنواره
پویانمایی تهران گفت :متأسفانه جشنوارههای هنری در
حال حاض��ر در تمام دنیا به تعویق افت��اده یا به صورت
آنالین برگزار میش��ود .به عنوان مثال جش��نواره فیلم
«انسی» مجبور است که به صورت آنالین برگزار شود،

سریالها با پایان ماه رمضان تمام نمیشوند

پش��ت صحنه زیرخاکی حوالی ساعت ۲۲از شبکه یک
سیما پخش می شود.جمعه  ۲خرداد نیز خالصه قسمت
های  ۱۵تا  ۱۹این س��ریال پخش می شود.از (۶خرداد)
آنتن شبکه یک میزبان سریال «پرگار» به تهیهکنندگی
امیر پوررحمانی و کارگردانی شهرام شاه حسینی خواهد
بود.
بچه مهندس ۳


پخش سریال «بچه مهندس  »۳که تاکنون  25قسمت
از آن از شبکه دو سیما به روی آنتن رفته است ،پس از
ماه مبارک رمضان هم ادامه خواهد داش��ت .این سریال
به کارگردانی علی غفاری و تهیهکنندگی سعید سعدی
در  ۴۰قسمت ساخته شده است .سریال «بچه مهندس»

اصغر نقیزاده مطرح کرد؛

دلیلمحبوبیت«زیرخاکی»مردمیبودنآناست

بازیگر فیلم آژانس شیش��های گفت :دلیل محبوبیت
«زیرخاکی» مردمی بودن آن اس��ت.اصغر نقیزاده در
گفتوگو ب��ا میزان ،پیرامون دالیل موفقیت س��ریال
تلویزیون��ی «زیر خاکی» گفت :از نظ��ر من اگر مردم
در ماه مبارک رمضان زیرخاکی را دوس��ت داشتند به
گروه همدل و بیریای تولید کننده این اثر بر میگردد،
هیچکس در این س��ریال کم نگذاشت و همه با تمام
وجود برای رضایت مردم کار کردند .وی در همین راستا
ادامه داد :شرایط فیلمبرداری سریال تلویزیونی زیرخاکی
در دوران بحران کرونا رقم خورد اما با تمام س��ختیها
گروه با تمام تالش خود اثری در خور را برای مخاطبان
تلویزیونی آم��اده کرد ،خوش��بختانه این همه تالش
از س��وی مخاطب��ان مورد رضایت ق��رار گرفت و این
بزرگترین پاداش برای گروه است .بازیگر سریال «زیر
خاکی» با اش��اره به توانایی باالی «جلیل سامان» در
کارگردانی اضافه کرد :من تا به حال با سامان کار نکرده
بودم ،وی در ابتدا گام مهمی برای اثرش برداشت و آن
هم انتخاب همگن و درست بازیگران کنار یکدیگر بود،
بازیگران هر کدام به بهترین شکل ممکن برای نقش
انتخاب انتخاب شده بودند و همین عاملی شد تا تمامی
کاراکترها توسط تماش��اگران باور شود .وی در همین
راستا ادامه داد :از نظر من با سابقه چندین سالهام هیچ
چیز به اندازه انسانیت و اخالق خوب در یک کار هنری
باعث موفقیت نمیشود ،مهمترین دلیل موفقیت این

چرا که این جشنواره اواخر اردیبهشت ماه برگزار میشود،
این جش��نواره در دورههای گذش��ته در ح��وزه آموزش
پزش��کی و بهداش��تی بخش��ی را در نظر گرفته بود که
امیدوارم امسال نیز با توجه به شیوع ویروس کرونا چنین
بخشی را برگزار کنند ،تا بتوانیم در این بخش حضور پیدا
کرده و آثار تولید ش��ده در حوزه انیمیش��نهای آموزشی
در «انس��ی» نمایش دهیم تا بتواند مخاطبان مناس��بی
برای این آثار پیدا کنیم.انیمیشن رسالت خاص خود را در
حوزه آموزش و فرهنگ س��ازی دنبال کرده است و همه
مخاطبان و به این باور رسیدهاند که این رسانه یک ابزار
آموزشی ،تعلیم و تربیت و فرهنگ سازی است و البته این
را هم نباید فراموش کرد که مخاطب انیمیشن برخالف
گذش��ته همه گروههای سنی را شامل میشودوی تاکید
ک��رد :این را میدانیم که در دنیا و به خصوص در فضای
مجازی تولیدات انیمیشن خارجی بسیاری در زمینه شیوع
ویروس کرونا تولید شده است که مانند آثار ایرانی برای
همه دنیا قابل فهم است پس میتوان گفت رقابت زیادی
در حوزه انیمیش��نهایی از این دست در دنیا وجود دارد.
معاون تولید کانون پ��رورش فکری کودکان و نوجوانان
گفت :در این میان تلویزیون به عنوان یکی از مهمترین
رس��انهها در کشور ،در ش��رایط بحرانی فعلی یک سری
تولیدات موش��ن را راه اندازی ک��رده و در این زمینه نیز

اثر بدون شک همین بود ،جلیل سامان رابطه دوستانه
ای با بازیگران داشت و همین رابطه خوب را به تمامی
گروه انتقال داده بود .بازیگر فیلم «از کرخه تا راین» در
همین رابطه ادامه داد :با وجود اینکه بسیاری از بازیگران
اثر از سینما آمده بودند و این روزها مخاطب خوبی را در
سینما دارند اما جالب توجه آنجاست که این بازیگران به
هیچ وجه با غرور وارد پروژه نشدند و همین عاملی بود
تا بازیگران تلویزیونی و یا بسیاری از جوانان حاضر در
زیرخاکی به راحتی و بدون استرس جلوی دوربین بروند.
وی داستان زیرخاکی را دلیل دیگری برای موفقیت اثر
خواند و ادامه داد :همه ما به گذش��ته احس��اس خوبی
داریم ،خاطرات همیشه برای ما شیرین است ،وقتی از
کودکی حرف میزنیم ،وقتی از خانه پدری حرف میزنیم
بسیاری از خاطرات خوب برایمان مرور میشود ،سریال
«زیر خاکی» هم از جنس خاطرات بود ،خاطراتی که به
طبع برای بس��یاری شیرین است ،به شخصه بسیاری
از میانس��االن را میدی��دم که با دیدن این س��ریال و
فضاسازی آن یاد دوران جوانی خود میافتادند و همین
عاملی بود تا اثر را دنبال کنند .نقیزاده ادامه داد :داستان
و فیلمنامه زیرخاکی به نوبه خود جذابیتهای ویژه خود
را داش��ت ،داستان به نوعی خودمانی بود و به راحتی با
مخاطبش ارتباط برقرار میکرد ،مخاطب به راحتی جای
شخصیتها می ایستاد و زندگی آنها و عاقبتشان در اثر
برایش از درجه اهمیت باالیی برخوردار بود.

نخستین بار ماه رمضان سال  ۱۳۹۷به روی آنتن شبکه
دو رف��ت و فص��ل دوم آن دی ماه همان س��ال پخش
ش��د .اکنون فصل سوم آن در ادامه داستان فصل های
گذشته به روایت داس��تان زندگی کودکی پرورشگاهی
به ن��ام جواد جوادی میپردازد.پرویز پور حس��ینی ،ثریا
قاس��می،فرناز رهنما و روزبه حصاری بازیگرانی هستند
که در (بچه مهندس)به ایفای نقش پرداخته اند.
پدر پسری


س��ریال «پدر پسری» مجموعه طنزی است که پخش
آن با ش��روع ماه رمضان از ش��بکه پنج سیما آغاز شده
اس��ت.پخش این مجموعه به تهیهکنندگی محمدرضا
حاج��ی غالمی و کارگردان��ی رضا جودی بع��د از ماه

موف��ق بوده اس��ت ،البته این را باید بگوی��م که با توجه
به اینکه تولید انیمیش��ن زمانبر اس��ت ،این رسانه ملی
با قدرت و سرعت دس��ت به تولید آثار موشن گرافی زد
که برای مخاطبان به نمایش گذاشته میشود.وی تاکید
کرد :البته سرعت عمل در تولید این نوع از انیمیشنهای
آموزشی تجربهای بود که میتواند در حوزههای دیگر نیز
مورد استفاده قرار گیرد.کریمی صارمی بیان کرد :حضور
انیمیشنهای ایرانی در بازارهای مختلف انیمیشن بسیار
خوب اس��ت و توانس��ته جایگاه خود را در این زمینه پیدا
کند ب��ه خصوص در حوزههای فیلمهای بلند داس��تانی
و آثار س��ینمایی انیمیشن توانسته است موفقیتهایی را
کسب کند .در حال حاضر نیز بیش از  ۱۰فیلم انیمیشن
س��ینمایی در کشور در حال تولید است که میتواند جزو
آثار موفق باش��د.وی تاکید کرد :بی ش��ک در بازارهای
انیمیش��نی که در آینده نزدیک در بس��یاری از کشورها
برگزار میش��ود آثار تولید شده ایرانی در بخش انیمیشن
جریان تازهای را پدید م��یآورد .باید بگویم که کرونا در
همه جوامع یک جریان جدی��دی را در نوع رفتار ،کردار
و نوع ن��گاه به زندگی ایجاد کرده اس��ت و این روند در
تولید انیمیشن به خصوص در حوزه آموزشی تغییراتی را
ایجاد کرده اس��ت ،شاید مدتی بود که توجه به فیلمهای
انیمیشن آموزشی در جشنوارههای خارجی کمتر شده بود
اما با ش��یوع چنین ویروسی در س��طح جهان توجهها را
دوباره به س��مت آن کشانده اس��ت .این هنرمند معتقد
اس��ت که بی شک علم پزشکی میتواند از ابزاری مانند
انیمیشن استفاده بیشتری در حوزه آموزشهای بهداشتی
داش��ته باشد و بخش فیلمهای آموزشی پزشکی به یک
ژانر جدید در حوزه انیمیشن تبدیل خواهد شد.وی توضیح
داد :آثار انیمیشنهای کوتاه ایران المانهای مختلفی از
جمله کشف ،ادبیات غنی ،موسیقی و جسارت و نوآوری
در موض��وع دارد که این  ۴عنصر باعث ش��ده اس��ت تا
همیش��ه فیلمهای کوتاه انیمیش��ن ما در جشنوارههای
بینالمللی موفق شود و توانسته جوایز بسیاری را در سطح
جهانی به دست آورد.کریمی صارمی در پایان گفت :بی
شک جامعه انیمیشن به آثار تولید شده آموزشی در حوزه
انیمیشن به عنوان یک ژانر جدید و یا یک ژانر فراموش
ش��ده توجه بیشتری داشته باش��د و با توجه به تولیدات
س��ریالی انیمیشن در ایران ،سفارشهای بسیار خوبی در
سطح جهانی خواهیم داشت.

رمض��ان هم ادامه خواهد داش��ت .مهران رجبی ،عزت
اهلل مهراوران،مریم س��رمدی و افش��ین سنگ چاپ از
بازیگران این س��ریال هستند.پخش س��ریال «سرباز»
که تاکنون  24قس��مت از آن پخش ش��ده اس��ت ،به
نیمه رسیده و همچنان در هفته های آتی ادامه خواهد
داش��ت.این س��ریال حکایت س��رباز وظیف��های به نام
یحیی ،همس��رش یلدا و رفقای هم خدمتیاش اس��ت
و در خالصه داس��تان آن آمدهاست :در وفای عشق تو
مشهور خوبانم چو شمع ،ش��ب نشین کوی سربازان و
رندانم چو ش��مع …آرش مجیدی ،الی��کا عبدالرزاقی،
سیاوش خیرابی و رویا تیموریان از بازیگران این سریال
هستند.

بازگشت «عصر جدید» از فطر؛

علیخانی«:ماهعسل»دانشگاهمنبود

احس��ان علیخان��ی همزمان ب��ا آمادهس��ازی ادامه
فصل دوم از برنامه «عصر جدید» ،ضمن اش��اره به
عالقمندی شخصیاش به حال و هوای برنامه «ماه
عس��ل» از احتمال بازگشتش به برنامهسازی در آن
حال و هوا گفت.به گزارش مهر ،احسان علیخانی در
گفتگوی الیو اینستاگرامی در پاسخ به سوالی درباره
برنام��ه «ماه عس��ل» و اینکه در می��ان برنامههای
رمضان امسال تلویزیون چقدر جای آن خالی است،
گفت :خیلی از رفقا این را میگویند ولی واقعیت این
اس��ت که این روزها من و دوس��تان به شدت درگیر
دغدغه جدید و مهم خ��ود در برنامه «عصر جدید»
هستیم .با همه سختیها احساس میکنم این برنامه
رسالتی دارد که باید به سرانجام برسد.وی ادامه داد:
«ماه عس��ل» برای من دانشگاه بود و با آن آزمون و
خطا کردم و چیزه��ای زیادی در آن برنامه آموختم.
علیخانی در ادامه با اش��اره به احتمال بازگشتش به
برنامهسازی با حال و هوای «ماه عسل» اظهار کرد:
ش��اید دیر یا زود به آن فضا و دنیای «ماه عس��ل»
برگ��ردم .آن جن��س از گفتگ��و با م��ردم عادی که
داستانهای ناشنیده بسیاری دارند ،به ذائقه و سلیقه
من نزدیکتر اس��ت .با این حال  ۱۲س��ال برای آن
تجربه بس ب��ود و از جایی به بعد احس��اس کردیم
ش��اهد تکرار مکرر این مدل از برنامهسازی هستیم
و به همین دلیل فکر کردم میشود کار دیگری هم

کرد .االن خیلی از اس��تعدادها پش��ت درها ماندهاند
و ب��ه همین دلیل س��راغ کاری رفتم ک��ه به مراتب
سختتر است.وی اضافه کرد :در چند سال اخیر که
«ماه عسل» پخش ش��د تعدادی برنامه بودند که با
این ش��کل و شمایل تولید ش��دند و این توی ذوق
مخاطب میزد و حس کردم من میتوانم سراغ کار
دیگ��ری بروم .هرچند برای این برنامه ش��ور و حال
دیگری داشتم با همه حواشیای که داشت ،با آن به
بلوغ رسیدم« .ماه عسل» رسانه مردم بیرسانه بود.
کسانی که قصههایشان خاک میخورد .البته اکنون
در میان همین برنامههایی که در شبکههای مختلف
موقع افطار پخش میش��ود ،بعض ًا سوژههای خوبی
دیدهام هرچند پرداختها به موضوع متفاوت اس��ت.
مجری «ماه عسل» در پاسخ به سوال دیگری درباره
نظرسنجی اخیر منتشر ش��ده از سوی صداوسیما و
اینکه برنامههای افط��ار جمع ًا  ۲۶درصد مخاطب را
توانستهاند به خود جذب کنند ،گفت :شاید مخاطب
خالقیت وی��ژهای در برنامههای افط��ار پیدا نکرده
اس��ت .همان احساس ش��باهت بیش از حد با آنچه
در سالهای گذشته دیده باعث شده برنامهها را کمتر
دنبال کند.وی به کرونا هم اشاره و عنوان کرد :درباره
این افت البته نمیتوان معض��ل کرونا را هم نادیده
گرفت .این معضل ب��ه گروههای تولیدی ،اتاق فکر
برنامهها و حتی دعوت از مهمانان بسیار ضربه زد.

سینمای جهان
فیلم جدید تام هنکس دیجیتالی
اکران میشود

فیلم س��ینمایی جدید تام هنکس هم بدون
اک��ران در س��ینماها ،در س��رویس نمایش
آنالین عرضه خواهد شد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان به نقل از ورایتی ،ش��بکه
اپل تی وی پالس حق��وق نمایش جهانی
فیل��م س��ینمایی «س��گ تازی» ب��ا نقش
آفرین��ی تام هنک��س را از کمپانی س��ونی
پیکچ��رز دریافت کرده اس��ت .ای��ن فیلم
س��ینمایی پیش از این قرار بود همزمان با
روز پدر در سینماها اکران شود.اپل تی وی
پالس که تنها ش��ش ماه از تأسیس از آن
میگذرد ،این توافق را روز گذش��ته اعالم
کرد .این سرویس استریم اعالم نکرده که
چه زمانی فیلم س��ینمایی «سگ تازی» را
منتش��ر خواهد کرد.س��ونی در ابتدا تنظیم
کرده بود فیلم س��ینمایی «سگ تازی» را
در تاریخ  ۱۲ژوئن در ایاالت متحده اکران
کند ،اما انتش��ار این فیلم به دلیل همه گیر
شدن بیماری کووید  ۱۹به تأخیر افتاد .این
فیلم سینمایی اولین روزهای جنگ جهانی
دوم را روایت میکند و داستان یک کاروان
از  ۳۷کش��تی متفقین به رهبری ارنس��ت
ک��راوس با بازی تام هنک��س را به تصویر
میکشد.اس��تودیو س��ونی اوایل ماه مارس
تاری��خ اکران این فیل��م را  ۵هفته به عقب
انداخت تا از تاریخ  ۵می به  ۱۲ژوئن برسد.
ای��ن ش��رکت همچنین یک تریل��ر نیز در
اوایل مارس از این فیلم س��ینمایی منتشر
کرد .در این تریلر تام هنکس در شرف آغاز
سفرش اس��ت و به تیم خود اعالم میکند
که این اولین س��فر او ب��ه اقیانوس اطلس
اس��ت .در این فیلم سینمایی که با اقتباس
از یک رمان به نام «چوپان خوب» ساخته
شده است ،اس��تیفان گراهام ،راب مورگان
و الیزابت ش��و به همراه تام هنکس نقش
آفرین��ی می کنند .آرون اش��نایدر این فیلم
س��ینمایی را از روی فیلمنامهای نوشته تام
هنکس کارگردانی کرده است.
«ددپول  »۳در برنامه  ۵سال آتی
مارول جایی ندارد

یک��ی از خالق��ان کتابهای مص��ور اعالم
ک��رد ک��ه در برنام��ه کاری  ۵س��ال آینده
کمپانی مارول ،س��اخت قسمت سوم فیلم
«ددپول» جایگاهی ندارد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان به نقل از ورایتی ،به گفته
راب الیفل��د خال��ق ش��خصیت کتابهای
مصور ،طرف��داران فیلمهای م��ارول نباید
حداق��ل تا پنج س��ال آینده انتظار س��اخته
شدن قسمت سوم فیلم سینمایی «ددپول»
را داش��ته باش��ند.الیفلد در مصاحبه جدید
خود اعالم کرده اس��ت که تقویم کاری ۵
سال آینده دنیای س��ینمایی مارول را دیده
اس��ت و «ددپول  »۳جای��ی در برنامههای
ای��ن کمپانی ندارد.او گفت :تا زمانی که که
یک فیلم در برنامه قرار نگیرد ،س��اخت آن
جدی گرفته نمیش��ود؛ م��ن فکر نمیکنم
قس��مت بعدی «ددپول» زودتر از پنج سال
آینده ساخته شود.زمانی که کمپانی دیزنی
کمپانی فاکس قرن بیستم را در سال ۲۰۱۹
خرید ،حقوق ساخت فیلم از شخصیتهای
«مردان ایکس» را هم به دس��ت آورد و دو
فیلم موف��ق را از ش��خصیت «ددپول» در
س��الهای  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۸س��اخت .کوین
فیگ تهیه کننده و رئی��س کمپانی مارول
اعالم کرده بود ک��ه برنامههایی برای وارد
ک��ردن مردان ایکس به دنیای مارول دارد،
ام��ا زمان مش��خصی را به ه��واداران ارائه
نداد.
اسکار  ۲۰۲۱به تعویق میافتد؟

با وجود این که برای برگزاری نود و سومین
دوره مراس��م اهدای جوایز اس��کار تا فوریه
(اس��فند  )۹۹فرصت است ،اما آکادمی اسکار
دارد ب��ه احتمال به تعویق افتادن بزرگترین
شب سینمای جهان فکر میکند.به گزارش
مهر به نق��ل از ورایتی ،منابع داخلی آکادمی
اسکار که خواستهاند ناشناس بمانند گفتهاند
در ای��ن مقطع هنوز نمیتوان قطع ًا گفت که
اسکار برگزار میشود .این در حالی است که
برنام��ه اس��کار  ۲۰۲۱ب��رای  ۲۸فوریه (۱۰
اس��فند) برنامهریزی شده اس��ت.یکی از این
منابع گفته ممکن اس��ت آنها برگزار مراسم
امسال اسکار را به عقب بیندازند.البته درباره
جزیی��ات این تصمی��م از جمل��ه تاریخهای
احتمالی جدید برای برگ��زاری ،هنوز چیزی
مطرح نش��ده اس��ت ،اما منب��ع دیگری نیز
میگوی��د هنوز تاری��خ برگزاری در ش��بکه
ایبیسی تغییر نکرده اس��ت.وقتی آکادمی
اس��کار ماه پیش قوانین پذی��رش فیلمها را
برای این دوره تغییر داد ،دیوید روبین رییس
آکادم��ی گفت :هن��وز خیلی زود اس��ت که
بتوانیم بگوییم اس��کار میتواند بر اثر شیوع
کرونا با چه تغییراتی روبهرو شود.وی افزوده
ب��ود :میدانیم میخواهیم از س��ینما تجلیل
کنیم اما دقیق ًا نمیدانیم مراس��م امسال چه
شکلی خواهد داشت.

