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موسیقی
نماهنگ جدید حاج صادق آهنگران
آماده عرضه شد

نماهنگ «سرگذشت» با صدای حاج صادق
آهنگران در قالب پویش سوره اشک در حوزه
هنری آماده پخش شد.به گزارش مهر ،تولید
نماهنگ «سرگذش��ت» با نوای حاج صادق
آهنگران در آستانه هفته دفاع مقدس به پایان
رس��ید.نماهنگ «سرگذش��ت» که با صدای
حاج صادق آهنگران و شعر میالد عرفان پور
ساخته شده ،تازهترین محصول حوزه هنری
در پویش «سوره اشک» است که مضمونی
مرتب��ط با دفاع مقدس و ایام عزاداری س��ید
و س��االر ش��هیدان دارد و قرار است در هفته
دفاع مق��دس منتش��ر شود«.سرگذش��ت»
محصول مرکز موسیقی حوزه هنری است و
آهنگسازی آن بر عهده بهنام صبوحی بوده،
صداگذاری نماهنگ را نیز سامان براتی انجام
داده است.حوزه هنری در قالب پویش «سوره
اش��ک» تولیدات مختلف��ی را در قالبهای
نماهنگ ،فیلم کوتاه ،تیزر فرهنگی ،سرود به
مناس��بت ایام عزاداری سید و ساالر شهیدان
تولید کرده و که انتش��ار این آث��ار تا اربعین
حسینی ادامه خواهد داشت.

سریال
پژمان بازغی بازیگر سریال «افرا» شد

پژمان بازغی بازیگر س��ریال درام اجتماعی و
خانوادگی «افرا» به کارگردانی بهرنگ توفیقی
ش��د.به گزارش مهر  ،مجموع��ه تلویزیونی
«اف��را» ب��ه کارگردان��ی بهرن��گ توفیقی و
تهی��ه کنندگی مش��ترک مجی��د موالیی و
محمدکامبیز دارابی آخرین مراحل پیش تولید
را سپری میکند.پژمان بازغی نیز به تازگی به
گروه بازیگران این س��ریال پیوسته و مراحل
انتخاب دیگر بازیگران اصلی و عوامل پشت
دوربین در حال انجام اس��ت.این نخس��تین
هم��کاری بازغ��ی و توفیقی اس��ت .پیش از
این مهدی س��لطانی برای بازی در س��ریال
«افرا» قرارداد بس��ته بود.این درام اجتماعی
و خانوادگ��ی که قص��ه آن در فضای معاصر
میگ��ذرد ،برای پخش از ش��بکه یک آماده
میشود.طراح قصه س��ریال پدرام پورامیری
است و فیلمنامه را فرزاد فرزانه و امیرحسین
نجفپور نوشتهاند.این سریال محصول گروه
فیلم و سریال شبکه اول سیماست.
آیا «خانه امن» از
جدول پخش حذف می شود؟

در حالی که اعالم ش��ده بود بناست مجموعه
تلویزیونی «خانه امن» آبان ماه به روی آنتن
برود ،تصویربرداری این سریال متوقف شد.به
گزارش فارس ،س��ریال جاسوس��ی -امنیتی
«خانه ام��ن» به کارگردانی احمد معظمی که
تنها  2ماه با نقطه پایان تصویربرداری فاصله
داشت؛ بدلیل عدم ایجاد امکان تصویربرداری
برای سکانس های اکشن در شهرک سینمایی
دفاع مقدس ،متوقف شد.این سکانس ها اغلب
برای قسمت اول این مجموعه است و باتوجه
به پروداکش��ن س��نگین آن ،تنها در شهرک
س��ینمایی دفاع مقدس امکان تصویربرداری
وجود داش��ت که هنوز مجوزهای الزم برای
تصویربرداری این س��کانس ها صادر نشده و
در نتیجه تصویربرداری متوقف شد.

فیلم
دعوت از نوجوانان ایرانی خارج از
کشور برای شرکت المپیاد فیلمسازی

نوجوانان ایرانی خارج از کشور میتوانند با ارائه
فیلمهای خود در چهارمین المپیاد فیلمسازی
نوجوانان کش��ور شرکت کنند.به گزارش ستاد
اطالعرس��انی جش��نواره بینالمللی فیلمهای
کودکان و نوجوانان ،فراخوان حضور نوجوانان
ایران��ی خ��ارج از کش��ور در المپی��اد چهارم با
همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
منتشر ش��ده است و بر اس��اس آن ،نوجوانان
 ۱۲تا  ۱۷س��اله (متولدین س��الهای  ۲۰۰۴تا
 )۲۰۰۹میتوانند در چهارمین المپیاد فیلمسازی
نوجوانان شرکت کنند.بر اساس فراخوان اعالم
شده ،نوجوانان ایرانی خارج از کشور میتوانند
آث��ار خود را فق��ط در بخش فیل��م کوتاه پنج
دقیق��های با محوره��ای اعالم ش��ده (آرزوی
نوجوان در مورد آینده کش��ور ،شهر یا خانواده،
تجارب��ی که کتابها و فیلمهای ماندگار برای
نوجوان ایج��اد کرده ،درسه��ای کرونا برای
رسیدن به آینده بهتر و کرونا فرصت یا تهدید؟)
ب��ه آدرس olampiyad.film@gmail.
 comارسال کنند و آخرین مهلت نام نویسی
و ارسال آثار برای نوجوانان ایرانی خارج از کشور
 ۱۰مهر ( ۱۳۹۹اول اکتبر  )۲۰۲۰خواهد بود.

همزمان با  ۳۱ش��هریورماه یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس با سخنرانی
ویدئو کنفرانسی مقام معظم رهبری تجلیل میشوند .به گزارش ایسنا ،سردار
کارگر رئیس ستاد گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس با اعالم این خبر
در یک نشست خبری اظهار کرد :مراسم بزرگداشت سپهبد شهید حاج قاسم
سلیمانی و ش��هدای مدافع حرم نیز برگزار خواهد ش��د.به گفته سردار کارگر،
نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاعمقدس نیز در هفته دفاع مقدس افتتاح خواهد
شد.سردار کارگر همچین اعالم کرد :از روز دوشنبه  31شهریور تا دوشنبه هشتم
شهریور روزهای هفته دفاع مقدس به ترتیب «اقتدار،والیتمداری،پیشکسوتان
وهمبستگیملی»«،جوانان،سربازانودانشپژوهی»«،تولیدملی،آمادگیدفاعی

وخودباوری»«،شهیدان،ایثارگرانوفخرآفرینان»«،معنویت،خانوادهوسالمت»،
«رزمندگان،زنان اسوه صبر و مقاومت»«،بصیرتافزایی،دشمنشناسی و استکبار
ستیزی» و «فرماندهان ،عزتمداران و حماسهآفرینان» نامگذاری شده است.
وی رونمایی از سیره  ۴۰شهید ارتش،تحلیل عملیاتهای دفاع مقدس،رونمایی
از س��ردیس شهید دریابان غالمعلی بایندر،برگزاری کنگره سراسری شهدای
طلب��ه و روحانی،برگ��زاری یادواره ش��هدای زن،تبیین نق��ش وزارت دفاع در
دف��اع مقدس،رونمایی از  ۱۲دایرهالمعارف ایس��تانی نقش نیروی انتظامی در
دفاعمقدس،برگزاری همایش عاش��ورایی دفاع مقدس و تبیین سبک زندگی
شهدا و رزمندگان دفاع مقدس را از دیگر برنامههای گرامیداشت چهلمین سالگرد

دفاع مقدس برشمرد.س��ردار کارگر افتتاح مراکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس
استانهای ایالم،اردبیل،البرز،چهارمحال و بختیاری،خراسان رضوی،قم،مرکزی
و خوزستان( آبادان)،نشست صمیمی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با جمعی از
جوانان مومن و انقالبی،برگزاری نمایشگاه اسناد دفاع مقدس،برگزاری جشنواره
ملی کتاب دفاع مقدس،برپایی نمایش��گاه نقش روحانی��ت در انقالب و دفاع
مقدس،گردهماییسراسریفرماندهانپشتیبانیومهندسیجنگجهاد،رونمایی
از کتاب خاطرات رزمندگان وزارت کش��ور،برپایی نمایشگاه اسناد نقش وزارت
اقتصاد در دفاع مقدس و نمایش��گاه اس��ناد دفاع مقدس در حوزه دیپلماسی و
بینالملل را نیز از جمله برنامههایی برشمرد که برگزار خواهند شد.

نایبرئیس اتحادیه ناشران تشریح کرد ؛

چرایی ثبات قیمت کاغذ و باالرفتن قیمت کتاب

گ�روه فرهنگ�ی  :نایبرئیس اتحادیه ناش��ران میگوید:
سوالی که اینروزها برای برخی پیش آمده این است که
باوجود ثبات قیمت کاغذ ،چرا قیمت کتاب افزایش پیدا
کرده است که ریش��ه اینمساله را باید در جای دیگری
جستجو کرد .محمود آموزگار نایب رئیس اتحادیه ناشران
و کتابفروشان تهران در گفت و گو با مهربه زمان پیش از
تحریمهای اخیر آمریکا علیه ایران رفت و گفت :پیش از
اینکه تحریمها آغاز شوند ،قرار بر این شد کاغذ بهعنوان
یکی از کاالهای اساس��ی ،ب��ا ارز  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی
تأمین شود .به اینترتیب تا پیش از آن ،قیمتهای اقالم
مختلف تولید کتاب ،یکسان بودند؛ چه قیمت کاغذ ،چه
هزینههای دیگر ناشران از حق تألیف و ترجمه گرفته تا
لیتوگرافی و صحافی و … .این هزینهها از یک منطق
واحد تبعی��ت میکردند و قیمت تمامش��دهای که برای
یکناش��ر محاسبه میش��د ،همه بخشهای مربوط به
تولید را تأمین میکرد .وی افزود :اما اتفاقی که در ادامه
افت��اد ،این بود که دولت برای حمایت از اینتولید ،کاغذ
را به فهرست کاالهای اساسی و مشمول دالر  ۴هزار و
 ۲۰۰تومانی وارد کرد .میتوان گفت ما در طول سال ۹۸
و نیمه اول س��ال  ،۹۹در واقع با وضعیتی مواجه هستیم
ک��ه بهجز کاغذ ،باقی هزینهه��ای تولیدمان حدود ۲۰۰
درصد افزایش پیدا کرده اس��ت .حتی هزینه حقالتالیف
ه��م تحت تأثی��ر ایناوضاع و احوال قرار گرفته اس��ت.
اینمیان ،سوال مهمی به وجود میآید و از این قرار است
که وقتی کاغذ دولت��ی برای چاپ کتاب اختصاص داده
میشود ،چرا قیمت کتاب باالست؟ چرا ناگهان قیمتها
اینگونه ش��دند و بهعنوان مثال ،کتاب��ی را که ما چاپ
دوم��ش را با  ۹۰۰صفحه و  ۶۵هزار تومان عرضه کرده
بودی��م ،حاال مجبوریم با  ۱۸۰هزار تومان قیمت به بازار
بفرس��تیم؟ در حالی که قیمت کاغذ نسبت ًا ثبات داشته و
هنوز نجومی نش��ده است! اینناش��ر در ادامه گفت :این
باقی هزینههاست که از منطق دیگری تبعیت میکنند.
منطقی که به تورم و نرخ ارز وابسته است .نکته مهم این
است که فقط کاغذ نیست که باید برای چاپ کتاب وارد
شود بلکه ملزومات دیگری هم هست که باید وارد شوند.
خالصه اینبحث این اس��ت که کنار افزایش نرخ ارز که
فوقالعاده تأثیرگذار اس��ت ،باید ت��ورم را هم ببینیم! اگر
در گذش��ته قیمت کاغذ ،یکسوم یعنی تقریب ًا  ۳۰درصد
هزینه تمامش��ده قیمت یککتاب برای ناش��ر بود ،االن
اینرقم به حدود  ۱۵درصد رس��یده اس��ت .یعنی قیمت

کاغذ  ۱۵درصد قیمت تمامش��ده یککتاب برای ناش��ر
است و سهم باقی ملزومات است که باال رفته است.
محموله کاغذ پیش از کرونا خریداری شده است


آموزگار در ادامه گفت :قیمت جهانی کاغذ در حال حاضر
ب��ه خاطر ویروس کرونا ،پایین آمده و به تُنی  ۸۰۰دالر
رسیده اس��ت .اینقیمت پیش از شیوع کرونا ،تنی هزار
دالر ب��ود .در حال حاضر محموله کاغذی که به کش��ور
ما وارد ش��ده ،مربوط به دوران پیش از کرونا و با همان
قیمت هزار دالر خریداری ش��ده است .درست است که
قیمت جهانی کاغذ پایین آمده اما باید توجه داشته باشیم
نرخ دالر ،آنموقع در کش��ور ما چهقدر بود و کاغذ ۸۰۰
دالری چهقدر برای ما هزینه داش��ت .اینمس��ائل قطع ًا
در افزایش قیمت تمامش��ده بیتاثیر نیس��تند .بنابراین
مسألهای که بهطور قطع میتوان دربارهاش نظر داد ،این
است که باال رفتن قیمت کاغذ در وضعیت فعلی ،بهشدت
فعالیت ناش��ران و صنعت نشر را محدود خواهد کرد .در
همینش��رایط فعلی که کاغذ دولتی تحویل ناشران داده
میشود ،شاهدیم که رغبت به چاپ کتابهای چاپ اول،
بسیار کاهش پیدا کرده و معمو ًال سراغ چاپ کتابهای
تجدیدچاپی موفقی میروند که امتحانشان را پس داده
و خواهند فروخت .یعنی ناش��ران سراغ چاپ کتابهایی
از فهرستش��ان میرون��د که مطمئناند س��رمایه را در
زمان کوتاهتری برمیگرداند .همه اینمسائل را هم باید
کنار یکموضوع اصلی قرار دهیم و آن هم این اس��ت

تهیهکنندهمستندخبرداد؛

روایتخلبانهایبازنشستهنیرویهواییدر«داستانهایناگفته»

تهیه کننده مستند «داستانهای ناگفته» گفت :راویان
مجموعه مس��تند «داس��تان های ناگفته» خلبان های
بازنشسته نیروی هوایی هستند که خاطرات خودشان را
تعریف می کنند.سید احسان نیکبخت نویسنده و تهیه
کننده مستند «داس��تان های ناگفته» در گفت و گو با
فارس اظهار داش��ت :این مجموعه مستند در  ۶قسمت
تهیه و تولید شده است و موضوع اصلی آن درباره نیروی
هوایی و مربوط به چهار عملیات بزرگ در ابتدای جنگ
اس��ت.وی ادامه داد :هر قسمت از این مجموعه مستند
یک بازه زمانی را روایت می کند .قسمت اول «داستان
های ناگفته» نام دارد و نگاهی گذرا دارد به آنچه که در
نیروی هوایی اتفاق افتاد.در حقیقت قس��مت اول ورود
به موضوع و بررس��ی و طرح موضوع آنچه که در ابتدا
رخ داده اس��ت.این تهیه کننده افزود :قس��مت دوم این
مجموعه مستند ،درباره خوزستان است که تمرکز روی
 ۱۵روز ابتدایی جنگ در پایگاه دزفول اس��ت .قس��مت
 ۳نی��ز برمی گردد به یک م��اه ابتدایی جنگ در جبهه

داخل کش��ور عراق .در آن زمان نیروی هوایی با تعداد
پروازهایی که داش��ته و ماموریت های دقیقی که انجام
می دهد ص��ادرات نفت عراق را از بین می برد و نیمی
از نی��روی هوایی عراق در هفت��ه اول از بین می روند.
نیکبخت در ادامه نیز عنوان داشت :قسمت  ۳این مستند
«ارتفاع پست» نام دارد و روزهای ابتدایی جنگ در داخل
جبهه های ایران در دش��ت خوزستان را نشان می دهد.
همچنین درباره فعالیت نیروی هوایی در آن روزها و غلبه
آنها بر دشمن می گوید .قسمت  ۵نیز اختصاص دارد به
تاثیر عکاس��ی های هوایی در چهار عملیاتی که منجر
به خروج کامل دش��من از خاک ایران می شود تا زمان
آزادس��ازی خرمشهر .وی درباره منبع هایی که برای به
تصویر کش��یدن این مستند به آنها مراجعه کرده اند نیز
گفت :کار آرش��یوی است و مشکلی که ما برای ساخت
این کار داشتیم این بود که در حال انجام عملیات ،هیچ
تصویری از عملیات نداریم و سعی کردیم در این مستند
از تصاویری استفاده کنیم که با موضوع همخوانی دارد.

ک��ه تقاضای کتاب ،افزایش پیدا نکرده و قش��ری که با
کت��اب انس و الفت دارند ،هم بهمرور تحت فش��ار قرار
گرفتهاند .یعنی مخاطبان کتاب هم با وضعیت اقتصادی
جدیدی روبرو ش��دهاند و ه��ر روز نقلهای ت��ازهای از
کسانی میشنویم که زندگی در شهرهای بزرگ را ترک
کرده و به ش��هرها یا مناطقی ک��وچ کردهاند که از پس
هزینههای زندگی بربیایند.نایب رئیس اتحادیه ناشران و
کتابفروشان تهران در ادامه گفت :پس میبینیم که سفره
مردم کوچکتر ش��ده و تاثیراتش را هم بر معیشتشان
گذاشته اس��ت .حاال اگر در اینشرایط بنا باشد حمایتی
روی قیمت کاغذ هم برداشته شود ،اوضاع تهیه و تولید
کتاب ،گ��ره خواهد خورد .در ح��ال حاضر ،قیمت کاغذ
وارداتی  ۱۰۰در  ،۷۰حدود بندی  ۱۶۰تا  ۱۷۰هزار تومان
اس��ت .این کاغذی اس��ت که با حمایت دولت در اختیار
ناش��ران قرار میگیرد .اما همینکاغذ در بازار آزاد ،حدود
 ۴۰۰هزار تومان قیمت دارد.

سیس�تم چاپ دیجیتال یکراهحل و تدبیر محس�وب

میشود

آم��وزگار گفت :برآورد ما این اس��ت که واردات  ۳۰هزار
تن کاغذ مربوط به شرایط ایدهآلتر بود؛ یعنی زمانی که
ش��مارگان عموم کتابها حداقل هزار نسخه بود .اما در
حال حاضر که شمارگان کاهش پیدا کرده ،سیستم چاپ
دیجیتال یکراهحل و تدبیر محسوب میشود .یعنی چون
شمارگان پایین آمده ،اکثریت قریب به اتفاق ناشران به

س��مت چاپ دیجیتال رفتهاند تا ب��ا هزینههای زینک،
انبارداری و تورم مقابله کنند و دوام فعالیت و حیاتشان را
تمدید کنند .چنینکاری هم طبیعی است چون اگر امروز
سراغ چاپ یککتاب هزار نسخهای بروید ،با هزینههای
امروز ص��رف نمیکند بخواهید آن را غیردیجیتال چاپ
کنید .ولی وقتی شمارگان کتاب موردنظرتان  ۲۰۰نسخه
باشد ،در یکدور ویزیت پخش��یها ،وارد کتابفروشیها
میش��ود و زودتر هزینههایش را برمیگرداند.وی افزود:
وقتی شمارگان کتاب حداقل هزار نسخه بود ،درخواست
و تقاضای حوزه نش��ر ،حدود  ۳۰هزار تن کاغذ بود .اگر
حس��اب کنیم میبینیم با قیمت تن��ی  ۸۰۰دالر ،مبلغی
حدود  ۲۴میلیون دالر میش��ود .خب االن شرایط تغییر
ک��رده و فکر میکنم مبلغ  ۲۴میلی��ون دالر برای امروز
دولت ،با  ۲۴میلیون دالر سال پیش متفاوت باشد .یعنی
ش��اید االن الزم باش��د  ۲۴میلیون دالر ،هزینه مسائل
واجبتری ش��ود .بههرحال هنوز نش��نیدهام در شرایط
جدید بودجهای برای کاغذ اختصاص پیدا کرده باشد ولی
ظاهراً تالشهایی در اینزمینه در جریان است.
فروش کتابهای عموم�ی در روزهای کرونا افزایش

پیدا کرده است

اینناشر در پایان گفت :بحث کرونا و شیوعش اینروزها
در جهان عمومیت دارد و طبیعی است که آثارش را هم
روی همهچیز نشان بدهد؛ ازجمله روی صنعت نشر .اما
نکت��ه مهمی اینمیان وجود دارد و این اس��ت که وقتی
بررس��ی میکنیم ،میبینیم کش��ورهایی که توانستهاند
ب��رای تولید کتاب ،ارتباط بهتر و نزدیکتری با امکانات
حوزه پیش��تاز برقرار کنند ،حاال وضعی��ت بهتری دارند.
مث� ً
لا آخرین آماری که از آمریکا داریم ،نش��ان میدهد
در اینکش��ور ،ف��روش کتابهای عموم��ی در روزهای
کرونا افزایش پیدا کرده و در قیاس با سال گذشته ،رقم
باالتری دارد .اما در کشورهای دیگر شاهد چنینوضعیتی
نیس��تیم .علتش هم این است که سهم اقتصاد دیجیتال
صنعت نش��ر ،در آمریکا خیلی باالست .یعنی نزدیک به
 ۴۰ت��ا  ۵۰درصد گردش مال��ی آمریکا را همین اقتصاد
دیجیتال تأمین میکند .اما در کشورهایی مثل ایران که
به روشهای سنتی عمل کردهاند ،اتفاقاتی مثل تحریم
و کرونا ،تلنگرهای جدی محسوب میشوند .بهنظرم اگر
آنمقاومتهای بیهوده را در تقابل با نش��ر الکترونیک و
آنالین نمیکردیم ،شاید امروز صنعت نشرمان وضعیت
بهتری داشت.

فیلمسوزی تا چه زمان در سینما ادامه خواهد داشت؛

شروع ۳میلیونتومانیفیلم«مهراناحمدی»درگیشه

س��ینمای کرونا زده س��ال  ۹۹به دلیل شیوع این
بیم��اری علنا اکران بهار را به طور کامل از دس��ت
داد ،اکران نوروزی به عنوان مهمترین فصل اکران
س��ینمای کشور با تعطیلی س��النها روبرو شد و از
سویی بسیاری از آثاری که نماینده اکران نوروزی
بودند اکرانش��ان را ب��ه زمانی دیگر تغیی��ر دادند.
به گزارش میزان  ،س��ینمای کرونا زده س��ال ۹۹
به دلیل ش��یوع این بیماری علنا اک��ران بهار را به
طور کامل از دس��ت داد ،اک��ران نوروزی به عنوان
مهمترین فصل اکران س��ینمای کشور با تعطیلی
س��النها روبرو شد و از سویی بسیاری از آثاری که
نماینده اکران نوروزی بودند اکرانش��ان را به زمانی
دیگر تغییر دادند.با فرارس��یدن تابستان و از ابتدای
تیر ماه سال جاری سینماها بازگشایی شدند ،اکران
دو فیلم موفق جشنواره فیلم فجر و نماینده اکران
نوروزی در ابتدا امید اکثریت فیلمس��ازان را نسبت
به بازگشت مخاطبان به سینما با وجود ادامه شیوع

بیماری کرونا را زنده نگه داش��ته بود ،اما شکست
س��نگین هر دو فیلم باعث ش��د تا بازگشاییها از
همان ابتدا شکس��ت بخورد.با سقوط آزاد دو فیلم
پربازیگر «شنای پروانه» و «خوب بد جلف :ارتش
س��ری» رس��ما دیگر آثار پربازیگر از اکران پا پس
کش��یدند و چرخه اکران تابس��تان به صفی از آثار
ک��م بازیگ��ر و یا متوس��ط تبدیل ش��د ،صفی که
شاید تاکنون اینقدر س��ینماها را برای اکران خالی
ندیده بودند.حال اکران پاییز  ۹۹آغاز ش��ده و فیلم
سینمایی «کاکا» یکی دیگر از نمایندگان این دوره
از اکران است .فیلم س��ینمایی کاکا به کارگردانی
عل��ی س��راهنگ و تهیهکنندگی امیر س��مواتی از
روز چهارش��نبه  ۱۹شهریور در سینماها اکران شد،
دومین س��اخته س��راهنگ بعد از فیلم زمانی برای
ایستادن اس��ت ،فیلمی که در روز اول خود تنها ۳
میلی��ون تومان فروخته تا از همان ابتدا بداند با چه
نوعی از فروش روبرو است.

علیرضا خمسه :خوشحالم که «یارعلی» تاثیرگذار بوده است

بازیگر سریال «زمین گرم» گفت :بازیگران باید این تبحر
را پیدا کنند که بتوانند گاهی مردم را بخندانند و گاها آنها
را به گریه وادار کنند اما به شخصه خودم ترجیح میدهم
به عنوان یک کمدین نقشهای کمیک را بازی کنم اما
خوشحال میش��وم که گاهی ببینم نقشهایی همچون
یارعلی در سریال «زمین گرم» تا این حد تاثیرگذار است.
علیرضا خمس��ه در گفتوگو با میزان ،پیرامون چگونگی
حضور خود در سریال «زمین گرم» و همکاری با «سعید
نعم��ت اهلل» گفت :اولی��ن بار در س��ریال «میکائیل» با
«سعید نعمت اهلل» آشنا شدم ،در آن سریال سعید نعمت
اهلل در مقام نویس��نده و بازیگردان حضور داش��ت و من
هم نقش��ی جدی و منفی را بازی میکردم .بعدها نعمت
اهلل ب��ه من گفت که آن نقش جدی و منفی در س��ریال
«میکائیل» را از همان ابتدا برای برای من نوش��ته بوده
است و حاال در سریال «زمین گرم» میخواهد در نقشی
مثبت و ج��دی به ایفای نقش بپ��ردازم ،به همین دلیل
فیلمنامه س��ریال «زمین گرم» را به من پیشنهاد کرد و

«زمین گرم» را به خاطر سعید نعمتاهلل پذیرفتم

در واق��ع باید بگویم که علت حض��ورم در این مجموعه
شخص سعید نعمت اهلل بوده است.خمسه پیرامون قدرت
خود در خلق شخصیتها و نقشهای متفاوت سینمایی
و تلویزیونی بیان کرد :ما بازیگران موظف هس��تیم از هر
نقش��ی که دور میش��ویم از قالبش در آمده و به زندگی
ع��ادی خودم��ان بپردازیم و هروقت نق��ش جدید به ما
پیش��نهاد میش��ود باید روحمان را در کالب��د آن کاراکتر
بدمی��م و به جای وی زندگی کنیم ،ما بازیگران به نوعی
روحهای س��رگردانی هس��تیم که در کالبدهای مختلف
حلول کرده و آن جسم را به شیوه خودمان زنده میکنیم.
بازیگر س��ریال «زمین گرم» درباره برنامههای آتی خود
برای حضور در آثار سینمایی و تلویزیونی اظهار کرد :ذات
و ماهیت من بیشتر به سمت آثار کمدی است ،از طرفی
وضعیت روحی جامعه بابت بیماری طی ماههای گذشته
وضعیت خوبی نیست ،به همین دلیل ترجیح میدهم در
انتخ��اب بعدی ام در اثری کمدی به ایفای نقش بپردازم
تا مردم بخندند و از تنشهای روزمره ش��ان کاسته شود.

بازیگر سریال «میکائیل» پیرامون مهمترین اصولی که
در ش��یوه کاری خود برای رس��یدن به جایگاه بازیگری
حرف��های انجام داده اس��ت اظهار ک��رد :پیش و بیش از
هرچی��ز تجربه به متفاوت ب��ودن بازیگران در نقشهای
مختلف کمک میکند ،معم��وال بازیگران کم تجربه در
ایف��ای نقشهای متف��اوت کمتر موفق میش��وند مگر
بازیگرانی که به صورت ژنتیکی این هنر را در خونش��ان
دارند ،اما به طور معمول بازیگران با کسب تجربه و حضور
در آثار مختلف میتوانند توانایی ایفای نقشهای متفاوت
را پیدا کنند.بازیگر سریال «میکائیل» درباره بازخورد مردم
نسبت به پخش سریال «زمین گرم» تاکید کرد :بازخورد
مردم نسبت به سریال «زمین گرم» همواره محبت آمیز
و مهرآمیز بوده و این نظر لطف مردم است که من نوعی
توانستهام تا اینجا به این شغل که عشق و حرفه ام است
ادامه دهم ،خوشبختانه بازخوردها حداقل نسبت به بازی
من در س��ریال «زمین گرم» تاکن��ون مثبت بوده ،اینکه
میشنوم مخاطب با بیان دیالوگهایی در سریال سریال

«زمین گرم» دارم اش��ک میریزد به همان نکته مهم در
تبحر بازیگری باز میگردد ،بازیگران باید این تبحر را پیدا
کنن��د که بتوانند گاهی مردم را بخندانند و گاها آنها را به
گریه وادار کنند اما به ش��خصه خودم ترجیح میدهم به
عن��وان یک کمدین نقشهای کمی��ک را بازی کنم اما
خوشحال میش��وم که گاهی ببینم نقشهایی همچون
یارعلی در سریال «زمین گرم» تا این حد تاثیرگذار است.
بازیگر مجموعه خاطرهانگیر «هوش��یار و بیدار» پیرامون
اینکه آیا تا پایان مجموع��ه «زمین گرم» حضور خواهد
داش��ت یا خیر بیان کرد :آن طور که در فیلمنامه سریال
خواندهام نقشم در سریال «زمین گرم» تا پایان کار ادامه
دارد ضمن اینکه من همین حاال که در حال پاس��خ دادن
به س��واالت هس��تم در س��رویس برای رفتن به سمت
لوکیشن سریال «زمین گرم» هستم به طوری که ضبط
این اثر بسیار جدی شده و هیچ تعطیلی هم نداریم ،گروه
با تمام تالش خود در حال فیلمبرداری اس��ت تا به اتمام
کار برسد.

بازیگر شرور فیلم
«مرد مورچهای  »۳انتخاب شد

جاناتان میجرز در سومین قسمت از مجموعه
فیلمهای س��ینمایی «مرد مورچه ای» نقش
ش��خصیت ش��رور فیلم را ب��ازی میکند.به
گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان به نقل از
ورایتی ،جاناتان میجر با گرفتن نقش اصلی در
قسمت سوم فیلم سینمایی «مرد مورچه ای»
به دنیای سینمایی مارول پیوست.ورایتی تایید
کرد که میجرز نقش��ی نامشخص را در فیلم
سینمایی «مرد مورچه ای» در مقابل بازیگران
اصلی این فیلم ،پال راد و اوانجلین لیلی بازی
خواهد ک��رد .پیت��ون رید ب��رای کارگردانی
س��ومین قس��مت از این فیل��م ابرقهرمانی
بازخواهد گشت .گزارشها نشان میدهد که
نقش در نظر گرفته شده برای جاناتان میجرز
« »Kang the Conquererن��ام دارد.
یک ش��خصیت ابرش��رور که قابلیت سفر در
زمان را دارد.اولین فیلم سینمایی «مرد مورچه
ای» در سال  ۲۰۱۵منتشر شد و بیش از ۵۰۰
میلی��ون دالر در گیش��ههای جهانی فروش
داشت .بعد از آن در سال  ۲۰۱۸دنبالهای برای
این فیلم به ن��ام «مرد مورچهای و زنبورک»
منتشر ش��د که آن هم در گیشه موفق بود و
به فروش  ۶۲۲میلیون دالری رس��ید.میجرز
در س��ال موفقیتهای خوبی داشته است .او
در فیلم سینمایی «پنج خون» به کارگردانی
اس��پایک لی در مقابل دلروی لیندو به نقش
آفرینی پرداخت وهمینطور نقش اصلی سریال
«الوکرفت کانتری» از ش��بکه اچ بی او هم
به او س��پرده شد .این بازیگر سال گذشته در
فیلم س��ینمایی «آخرین مرد سیاه پوست در
سان فرانسیسکو بازی کرد که توانست با آن
نامزد جوایز گاتهام و همچنین جوایز اسپیریت
فیلمهای مستقل شود.
آهنگساز برنده اسکار درگذشت

آل کاشا آهنگسازی که سابقه دریافت جایزه
اسکار را در کارنامه دارد ،در سن  ۸۳سالگی در
گذشت.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به
نقل از ورایتی ،آل کاشا آهنگسازوترانه سرایی
ک��ه در دهه  ۱۹۷۰میالدی موفق به کس��ب
جایزه آکادمی اس��کار برای دو فیلم «ماجرای
پوزیدون» محصول س��ال  ۱۹۷۲و همینطور
«آسمانخراش جهنمی» محصول  ۱۹۷۴بود،
در س��ن  ۸۳سالگی در لس آنجلس جان خود
را از دس��ت داد البته هنوز علت مرگ او اعالم
نشده است.کاشا به عنوان تیم آهنگسازی به
همراه جوئل هرش��هورن ،دوب��ار نامزد جوایز
تون��ی و چهار ب��ار نامزد جوای��ز گلدن گلوب
ش��ده ویک بار هم جایزه برگزیده مخاطبان
را دریافت کرده اس��ت .این زوج چندین جوایز
دیگر را در کارنامه هنری خود ثبت کرده است.
آهن��گ «صبح فردا» در س��ال  ۱۹۷۲از فیلم
سینمایی «ماجرای پوزیدون» هنوز هم یکی
از موس��یقیهای مش��هور سینماست .نسخه
دیگری از این موس��یقی که توس��ط مورین
مک گورن نواخته ش��د رتبه نخست صد اثر
محبوب را در اختیار داشت.نامزدیهای دیگر
کاشا در اسکار به محصول  ۱۹۷۷دیزنی به نام
«اژدهای پیت» باز میگردد که با هرشهورن
هم��کاری کردن��د .هر دوی آنها ب��ا این اثر
توانس��تند در بخش بهترین موسیقی متن و
همچنین بهترین ترانه ،نامزد اس��کار ش��وند.
هرشهورن در سال  ۲۰۰۵جان خود را از دست
داده اس��ت .کاشا سابقه نویسندگی نیز داشته
و در مجموع س��ه کتاب را نوشته است .گفته
میشود او روی چهارمین کتاب خود در زمینه
موسیقی کار کرده است.
«دووم پاترول» برای
سومین فصل تمدید شد

ساخت فصل سوم س��ریال تلویزیونی «دووم
پاترول» در س��بک ابرقهرمانی و درام توسط
کمپان��ی «دی س��ی کامیکس» تایید ش��د.
پخش فصل دوم این س��ریال از فوریه ۲۰۱۹
آغاز شد ،فصل سوم این اثر قرار است در سال
 ۲۰۲۱از طریق «اچ بی او مکس» آغاز خواهد
ش��د .به گزارش میزان ،س��اخت فصل سوم
س��ریال تلویزیونی «دووم پاترول» در سبک
ابرقهرمانی و درام توس��ط کمپانی «دی سی
کامیکس» تایید ش��د .پخش فصل دوم این
س��ریال از فوریه  ۲۰۱۹آغاز شد ،فصل سوم
این اثر قرار است در سال  ۲۰۲۱از طریق «اچ
بی او مکس» آغاز خواهد شد« .دووم پاترول»
ب��ر پایه گروهی خیالی به همین نام اثر آرنولد
دریک ،باب هینی و برونو پرمیانی از ش��رکت
دیسی کامیکس است ،اثری که در دو فصل
گذشته با اس��تقبال خوبی از سوی مخاطبان
روبرو ش��ده اس��ت.آوریل بالبی ،دایان گررو،
برندن فریزر ،آلن تودیک و تیموتی دالتون از
بازیگران آن میباشند .دووم پاترول به عنوان
یک اس��پینآف ب��رای مجموع��ه تلویزیونی
تایتانها بهش��مار میرود .در خالصه داستان
این سریال آمده است :گروهی از ابرقهرمانان
رنجکش��یده که دشواریهای بس��یاری را در
زندگی پشت سر گذاشتهاند ،تحت فرماندهی
یک دانش��مند دیوانه به نام دکتر نایلز کولدر،
درگیر ماجراهایی میشوند.

