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اخبار
انتصاب  ۳مدیر جدید در معاونت سیما

روز گذشته در احکامی از سوی معاون سیمای
رسانه ملی مدیران بخش های تامین برنامه
های خارجی و رسانه بین اللمل ،شبکه مستند
و شبکه افق سیما منصوب شدند.به گزارش
میزان ،روز ش��نبه در احکامی از سوی معاون
سیمای رسانه ملی مدیران بخش های تامین
برنامه های خارجی و رسانه بین اللمل ،شبکه
مستند و ش��بکه افق س��یما منصوب شدند.
معاون س��یما در حکمی «محسن برمهانی»
را به س��مت «مدیرکل تامی��ن برنامه های
خارجی و رس��انه بین الملل سیما» منصوب
کرد .در حکم مرتض��ی میرباقری خطاب به
برمهانی بر شناسایی ،انتخاب و خرید بهترین
آثار تلویزیونی در س��اختارهای برنامه سازی
به خصوص برنامه های نمایش��ی ،مس��تند
و پویانمایی منطبق با سیاس��ت های کالن
رس��انه؛ کم��ک به آماده س��ازی آث��ار تهیه
ش��ده اعم از ترجم��ه و دوبله؛ رصد و تحلیل
محتوای برنامه ه��ای ماهواره ای و انعکاس
آن به معاونت س��یما و مدیران ارشد سازمان
و هماهنگی با ش��بکه ه��ای مختلف داخلی
و خارج��ی ب��رای تولی��د کارهای مش��ترک
تاکید ش��ده اس��ت.تنظیم برنامه جامع اعزام
کارشناسان ذیربط به بازارها و جشنواره های
مهم جهانی و منطق��ه ای و حضور هدفمند
و فع��ال در ای��ن مراکز و عرض��ه و فروش
محصوالت س��یما بر اس��اس برنامه جامع از
دیگر تاکیدات معاون س��یما خطاب به مدیر
کل تامین برنامه های خارجی و رس��انه بین
الملل سیما است .همچنین میرباقری معاون
سیما در حکمی «محسن یزدی» را به عنوان
مدیر ش��بکه مستند سیما منصوب کرد .این
گ��زارش می افزاید ،با حکم میرباقری معاون
سیما ،سید سلیم غفوری به سمت مدیر شبکه
افق منصوب شد.
شبنم قلی خانی و اتابک نادری
به «طرالن» پیوستند

فهرس��ت بازیگران فیلم سینمایی «طرالن»
با پیوس��تن ش��بنم قلی خانی و اتابک نادری
تکمیل شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
فیلمبرداری فیلم سینمایی «طرالن» در اردبیل
از نیمه گذشت و جدیدترین بازیگران آن جلوی
دوربین رفتند.فیلمبرداری «طرالن» که اولین
تجربه سینمایی سیدمحمد حسینی محسوب
میش��ود ،از اوایل تیرماه در اطراف شهرستان
هیر اس��تان اردبیل آغاز ش��ده ب��ود و تاکنون
بیش از  ۶۰درصد آن انجام ش��ده اس��ت.فیلم
روایتگر قصه پس��ری به نام طرالن است که
در جریان اتفاقات و رویدادهایی معمول زندگی
با واکنشها و باوره��ا و در برخی موارد خرافه
سازیهای مردم روستا درگیر میشود و ...این
فیلم در حال و هوای بومی و منطقهای به زبان
ترکی تولید میشود .به غیر از شبنم قلی خانی و
اتابک نادری از دیگر بازیگران این فیلم میتوان
به داور فرمانی ،فریبا مهرزاد ،محمدرضا خدایی،
جالل محمدلو ،ضیغم اسماعیلی ،یاشار نادری،
مهدی ش��یری ،محمد فرجی ،پریسا عطایی،
بهمن صفاریان ،سولماز نادری ،احمد پرستان،
محمد فردین ،سیدرزاق صفوی ،ملکه فتحی،
غالمرضا خدایی ،اسماعیل بابایی ،بهزاد دانش،
محمد رحیم زاده ،س��جاد عال��ی زاده ،منصور
آدمی ،بهن��ام صاحبق��ران ،معصومه نجفیان،
فرانک غالمین ،نیلوفر همرنگ ،فریده روحی،
مینا خوش��رو و بازیگران خردسال ایلیا نوریان،
امی رضا رحیمی نس��ب ،ال آی ش��یری و ...
اشاره کرد.

پیگیری تعیین تکلیف طرح جمعیت در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان
اینکه اشتغال و تس��هیل ازدواج جوانان و
همچنین س��اماندهی فض��ای مجازی در
دستور کار این کمیسیون قرار دارد ،گفت:
اج��رای قانون تس��هیل ازدواج را پیگیری
خواهیم کرد .مرتضی آقاتهرانی در گفتگو
با خانه مل��ت ،توجه به بح��ث جمعیت و
تس��هیل ازدواج جوان��ان را از اولویتهای
مهم کمیسیون فرهنگی مجلس دانست و

تعیین تکلیف نش��ده و ما به فکر عملیاتی
کردن آن هس��تیم.آقاتهرانی یادآور ش��د:
اصالح قانون اداره صدا و سیما هم سالها
است بالتکلیف مانده و باید نسبت به تعیین
تکلیف آن اقدام کنیم.

ضرورت تالیف و تولید محتوا در چهارچوب قواعد خاص؛

نقش خانواده در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی

گ�روه فرهنگی  :یک نویسنده کتاب گفت :کودکان ذهنی
بسیار فعال و جس��تجوگر دارند ،لذا باید در تالیف و تولید
محتوا در چهارچوب قواعد خ��اص کتابهای کودکان و
نوجوانان به تولید محتوا پرداخته شود ،از سوی دیگر انتقال
تفکر بزرگساالنه با زبان کودکانه نمیتواند به عنوان کتاب
کودک برای مخاطب جذابیت داشته باشد .طیبه رضوانی
در گفتوگو با میزان پیرامون وضعیت امروز کتابخوانی
میان کودکان و نوجوانان گفت :خوشبختانه میزان مطالعه
در بین کودکان و نوجوانان طی سالهای اخیر با توجه به
افزایش آگاهی خانوادهها افزایش فراوانی داشته است ،این
مهم ریشه در نگاه خانوادهها به مسئله کتاب و کتابخوانی
دارد.رضوانی توجه خانوادهها به مطالعه کودکان و نوجوانان
را ب��ار دیگر مورد تاکید قرار داد و ابراز کرد :باید بدانیم که
کودکان دوس��ت دارند کتابها را در چه ژانری بخوانند و
دس��ت آنها را در انتخاب این ژانرها باز بگذاریم ،مسئله
دیگ��ر اینکه کودکان و نوجوان��ان میتوانند با ثبت نام در
کتابخانهها نیازهای مطالعاتی خ��ود را بر طرف کنند که
البته این روزها به دلیل شیوع بیماری کرونا کمی دستها
برای این موضوع بس��ته است ،در ش��رایط امروز تحمیل
س��لیقه در نوع خواندن و انتخاب ژان ر به کودکان پسندیده
نیس��ت .وی پیرامون دالیل استقبال کودکان و نوجوانان
از کتابهای ترجم ه بیان کرد :امروز ش��اهد اس��تقبال از
کتابهای ترجمه ش��ده هس��تیم در حالی که برخی افراد
با کتابهای ترجمه ش��ده برای کودکان مخالف هستند،
آنها معتقدند باید فرهنگ کش��ور خودمان برای کودکان
معرفی ش��ود و سنتهای کش��ور خودمان برای کودکان
مطرح گ��ردد ،اما من معتق��دم ما میتوانیم س��نتهای
درس��ت کشورهای دیگر را نیز معرفی کنیم ،اما این مهم
نیازمند آگاهی نویسندگان کودک در حوزههای روانشناسی
و ش��ناخت روحیه کودکان اس��ت.وی به ش��یوه نگارش
کتابهای کودک در کشورهای توسعه یافته اشاره و ابراز
کرد :بیش��تر کتابهایی که از کشورهای توسعه یافته به

زبان فارسی ترجمه میشوند جذابیت ویژهای برای کودکان
دارند لذا نویس��ندگان با علم به روحیه کودکان و تسلط بر
روانشناسی کودک میتوانند از این فرصت استفاده کرده و
بنا بر س��لیقه قشر کودک کتاب تولید کنند،این امر عالوه
بر جذب مخاطب کودک آموزشهای ارزشمندی را برای
آنان در پی دارد .رضوانی با اشاره به آسیب برخی کتابهای
تالیفی به کودکان خصوص ًا در س��الهای گذشته تصریح
ک��رد :برخی از کتابهای تالیفی در ح��وزه کودک که در
سالهای گذشته تولید و در چرخه نشر قرار گرفته به دلیل
عدم توجه به استانداردهای الزم در حوزه نشر کودکان ،نه
تنها مورد توجه این قشر قرار نگرفته بلکه ضررهای زیادی
را نیز برای مخاطب کودک به همراه داش��ته است ،لذا هر
نویس��ندهای که قصد فعالیت در حوزه تولید محتوا برای
کودک و نوجوان دارد ،بای��د دورههای ویژهای را در قالب
آشنایی با اصول و چارچوبهای نویسندگی برای کودکان
و آشنایی کامل با روانشناسی کودک بگذراند.رضوانی ذهن

کودکان را فعال و جستجو گر دانست و اظهار کرد :کودکان
ذهنی بس��یار فعال و جستجوگر دارند ،لذا باید در تالیف و
تولید محتوا در چهارچوب قواعد خاص کتابهای کودکان
و نوجوانان به تولید محتوا پرداخته ش��ود ،از س��وی دیگر
انتقال تفکر بزرگساالنه با زبان کودکانه نمیتواند به عنوان
کتاب کودک برای مخاطب جذابیت داش��ته باش��د ،زیرا
کودک نمیتواند با آن ارتباط برقرار کند این مهم آس��یب
س��ختی به روحیه ک��ودکان وارد میکند.رضوانی مطالعه
خالق را مقولهای ارزش��مند برای پیش��برد اهداف توسعه
سرانه مطالعه دانست و اظهار کرد :تعلیم و آموزش در درون
خانواده مقولهای مهم است لذا باید تالش کرد تا کتاب در
نگاه کودکان کاالیی بسیار ارزشمند قلمداد شود ،متاسفانه
امروزه ش��اهدیم که بچهها حت��ی در روخوانی کتابها با
مش��کل مواجه هستند و این از اشتیاق آنان برای خواندن
کتاب میکاهدنویسنده کتاب «مهدکودک گربهها» ابراز
کرد :وقتی بچهها کتاب میخوانند باید بتوانند بر روی آن

بازگشاییتماشاخانههاعاقالنهنیست؛

توقففیلمبرداریسریال«نجال»بهدلیلاوجگیریکرونا

بازیگر سریال «گاندو» گفت :در موقعیت فعلی عالوه
بر فیلمسازان و تولیدکنندگان بس��یاری از بازیگران
نیز به دلیل حفظ س�لامتی خود ترجیح میدهند در
خانه بمانند زیرا جلوی دوربین دیگر نمیتوان نکات
بهداشتی را رعایت کرد و یا با ماسک بازی کرد.
خسرو شهراز در گفتوگو با میزان ،پیرامون فعالیتهای
خود در عرصه بازیگری گفت :در حال حاضر به دلیل
ش��یوع موج دوم بیماری کرونا اکثریت آثار بار دیگر
تولیدات خود را متوقف کردهاند ،من هم در چند پروژه
مش��غول به کار بودم منتها به همی��ن دلیل فعال در
خانه مشغول استراحت هس��تم .وی در همین راستا
ادامه داد :طی زمس��تان سال گذشته و امسال درگیر
دو س��ریال تلویزیونی بودم ،سریال «جالل» یکی از
آثاری بود ک��ه در آن به ایفای نقش میپرداختم که
به طور کلی فعال متوقف شده و قرار است در صورت
شروع مجدد پروژه به من خبر بدهند ،عالوه بر آن در
س��ریال «نجال» به کارگردانی «خیراهلل تقیانی پور»
هم به ایف��ای نقش می پرداختم که آن هم به دلیل
شیوع مجدد کرونا متوقف شد .بازیگر فیلم سینمایی
«ماهی و گربه» با اش��اره به موج دوم بیماری کرونا
اضاف��ه کرد :در موقعیت فعلی عالوه بر فیلمس��ازان
و تولیدکنندگان ،بس��یاری از بازیگ��ران نیز به دلیل
حفظ س�لامتی خود ترجیح میدهند در خانه بمانند

تمرکز کنند و با روح کلمات آشنا شوند و ارتباط بگیرند باید
توجه داشته باشیم که کوتاهی ما در مقوله فرهنگ سازی
کتابخوانی برای ک��ودکان در آینده چالشهای فراوانی را
ایج��اد میکند.رضوانی پیرامون نقش خانواده در توس��عه
فرهنگ کتابخوانی برای ک��ودکان و نوجوانان بیان کرد:
خانواده همواره به عنوان نخستین کانون فرهنگ و هنجار
س��از در جامعه محسوب میشود لذا تشویق والدین نقش
بسیار مهم و تاثیرگذاری بر درونی کردن فرهنگ مطالعه در
بین کودکان و نوجوانان خواهد داشت.حتی کتاب خواندن
بر روی صحبت این کودکان تاثیر میگذارد ،کودکانی که
نس��بت به کودکان دیگر زمان کمتری را پای اینترنت یا
تلویزیون میگذرانند آین��دهای موفقتری پیش رو دارند.
رضوانی نقش تحمیل عالیق والدین برای انتخاب کتاب
به کودکان و نوجوانان را مورد بررس��ی قرار داد و تصریح
کرد :انتخاب نوع کتاب از س��وی والدین برای کودکان و
نوجوانان و تحمیل برخی از ژانرها از س��وی والدین باعث
دلزدگی کودکان و نوجوانان نس��بت به مطالعه میش��ود،
البته ای��ن موضوع به معنی رها کردن ک��ودکان به حال
خودشان نیست بلکه احترام به انتخاب کودکان و نوجوانان
زیر نظر والدین موضوعی مهم و ارزش��مند است این روند
تاثیر فراوانی در کتابخوان کردن کودکان و نوجوانان دارد.
ت فرزندان برای والدین را یکی از
رضوان��ی اهمیت موفقی 
مهمترین دغدغههای خانوادهها دانست و خاطرنشان کرد:
اهمیت موفقیت فرزندان برای والدین س��بب شده تا آنان
به مقولههای گوناگونی روی بیاورند حتی برخی از والدین
تالش دارند تا برای رسیدن به این منظور لباسهای متنوع
برای فرزندان انتخاب کنند ،اما باید بدانیم اگر میخواهیم
فرزندان افتخار آفرینی در آینده داش��ته باشیم باید به فکر
رشد و گسترش شاخصهایی همچون علم و آگاهی آنان
باش��یم و در این زمینه تنها کتاب و کتابخوانی اس��ت که
میتواند زمینه ساز رشد و توسعه فکری و ذهنی کودکان
و نوجوانان باشد.

فروش  ۱۸میلیونی «یادم تو را فراموش»؛

زیرا جلوی دوربین دیگر نمیتوان نکات بهداشتی را
رعایت کرد و یا با ماس��ک بازی کرد .وی با اشاره به
ساخت فصل دوم سریال انقالبی «جالل» تاکید کرد:
س��ریال جالل در فصل اول طی پانزده قس��مت و با
محوریت روزهای انقالب اسالمی ایران پخش شد،
بنا به استقبال مخاطبان سازندگان این سریال قصد
ساخت فصل دوم این سریال را داشتند که متاسفانه از
همان روزهای ابتدایی شیوع کرونا متوقف شد .بازیگر
س��ریال «گاندو» با اشاره به قرنطینه خانگی خود در
دوره فعل��ی اذعان کرد :این روزها همه ما موظف به
حفظ بهداشت و نکات بهداشتی هستیم ،بهتر است تا
حد ممکن خانه بمانیم ،اندکی خیال کردیم که بیماری
رفته اما به سرعت نشان داد که با کمی بی احتیاطی
بار دیگر می تواند جان افراد زیادی را به خطر بیندازد،
بنده این روزها تماما در خانه هستم و ترجیح میدهم
به جای بیرون آمدن کتاب بخوانم و یا فیلم تماش��ا
کنم .شهراز با اشاره به بازگشایی تماشاخانههای تئاتر
و س��النهای سینما تاکید کرد :من فکر نمیکردم که
سینما و تماشاخانهها باز شوند ،من با دوستان هم که
صحبت می کنم اکثرا معتقدند که بازگشایی سینما و
تئاتر در شرایط فعلی بیماری کرونا معقول نیست ،این
دور هم جمع شدن زیر سقف یک سالن نمایش و یا
سینما خطرناک است.

شکستدوباره«علیعطشانی»درگیشه

خبرگ��زاری می��زان -فیلم س��ینمایی «ی��ادم تو را
فراموش» با اتکا به موضوع خاص خود در صدد جذب
مخاطبانی بود که نزدیک به پنج ماه به س��ینما نرفته
بودند ،ام��ا در این راه به طور کامل شکس��ت خورد،
ای��ن فیلم بع��د از نزدیک به یک ماه اک��ران تنها به
فروشی نزدیک به هجده میلیون تومان دست یافت.به
گزارش میزان ،سینمای سال  ۹۹برای اکثریت اهالی
سینما شروعی کابوس وار داشت ،تعطیالت طوالنی
و سه ماهه س��ینماها در سال جدید در ادامه تعطیلی
اسفند ماه سال گذشته باعث شد تا اکثریت آثار برای
اکران زمانی غیر از س��ال  ۹۹را انتخاب کنند .با این
وجود برخی از فیلمسازان بعد از بازگشایی سینماها به
احتمال بازگشت دوباره مخاطبان به سالنهای سینما
ریس��ک اکران آثارش��ان را در شرایط کنونی به جان
خریدند ،اما تیر ماه سال جاری نشان داد که همچنان
برای بازگش��ایی س��ینماها بس��یار زود است .جدول
فروش سینمای ایران در تیر ماه سال جاری به خوبی
نش��ان به میدهد که به جز دو فیل��م اکثریت آثار با
شکست سنگینی در گیشه مواجه شدند ،آثار که شاید
در مجموع موفق به فروشی معادل نیم میلیارد تومان
هم نشدند ،این در حالی بود که فیلم «شنای پروانه»
در صدر جدول هم تنها دو میلیارد تومان فروخت .در
این میان «علی عطشانی» که طی سالهای گذشته

به شکس��تهای سنگین در گیش��ه عادت کرده بار
دیگر و در شرایطی ملتهب اقدام به اکران فیلمی کرد
که در س��ی و پنجمین جشنواره فیلم فجر با نقدهای
بسیار منفی مخاطبان و منتقدین روبرو شده بود .فیلم
سینمایی «یادم تو را فراموش» با اتکا به موضوع خاص
خود در صدد جذب مخاطبانی بود که نزدیک به پنج
ماه به سینما نرفته بودند ،اما در این راه به طور کامل
شکس��ت خورد ،این فیلم بع��د از نزدیک به یک ماه
اکران تنها به فروشی نزدیک به هجده میلیون تومان
دست یافت ،رقمی که طبیعتا با شرایط اقتصادی سینما
دستمزد تدارکات این پروژه را نیز تامین نکرده است.
عطشانی ،اما به جز تجربه موفق «دموکراسی در روز
روشن» طی سالهای گذشته هیچ اثر موفقی را روی
پرده نداشته است ،حتی فیلم تماما کمدی و بفروش
وی به نام «کاتیوشا» هم نتوانست مخاطب چندانی
به سینما بکشاند و از سوی منتقدین هم اثری متوسط
و رو به پایین شناخته شد .نکته جالب توجه در قبال
عطشانی آنجاست که با وجود شکستهای پیاپی در
گیشه و محتوا همچنان یکی از پرکارترین سینماگران
حال حاضر در کشور است که ساالنه حداقل دو فیلم
میسازد ،وی به تازگی راهی شبکه نمایش خانگی هم
شده و از سویی فیلم سینمایی «کوسه» را با بازیگرانی
همچون ریحانه پارسا در دست تولید دارد.

سلطانی مطرح کرد؛

پایان تصویربرداری «ایستگاه سالم»

تصویربرداری «ایستگاه سالم» به کارگردانی
س��امان مراد حسینی و نویس��ندگی محسن
جسور به پایان رسیده است.به گزارش فارس،
تصویربرداری فیلم تلویزیونی «ایستگاه سالم»
به کارگردانی سامان مراد حسینی و نویسندگی
محسن جسور به پایان رسیده است و این روزها
با پایان یافتن مراحل فنی منتظر دریافت نوبت
پخش است.داس��تان «ایستگاه سالم» درباره
کشف و شهود مانیا دختر جوان ارمنی نسبت
به گذشته خود است و قصه درباره یک معجزه
اس��ت .مانیا در نهایت تصمیم می گیرد برای
برطرف شدن این تردید تن به یک سفر ریلی
به مشهد بدهدلوکیشن های این فیلم در شهر
اراک ،بازار تاریخی اراک ،کارخانه واگن پارس
اراک ،حمام چهار فصل و مش��هد واقع ش��ده
است.فریبا جدی کار ،سیامک اطلسی ،نیلوفر
ش��هیدی ،فرخنده فرمانی زاده ،لیدا عباس��ی،
امیر کرمی و  ...از بازیگران «ایستگاه سالم»
هستند و سعید مرادی نیز تهیه کنندگی آن را
برای معاونت اس��تان های صداوسیما و مرکز
اراک به عهده دارد.

گفت :متناسب با دغدغهها و شرایط کشور
اولویتهای کمیسیون را تدوین کردیم که
یک��ی از مهمترین آنه��ا موضوع جمعیت
است.رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس
ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه اشتغال و
تسهیل ازدواج جوانان و ساماندهی فضای
مج��ازی در دس��تور کار کمیس��یون قرار
دارد ،افزود :کمیس��یون فرهنگی مجلس
ب��ه بهبود وضعیت زنان سرپرس��ت خانوار

هم توج��ه دارد.وی ادامه داد :کمیتههایی
مانن��د برنام��ه ،بودجه و اصالح س��اختار،
زن��ان ،خان��واده ،جوانان و تربی��ت بدنی،
تبلیغات اس�لامی ،ارشاد ،میراث فرهنگی،
صنایع دس��تی و گردش��گری و همچنین
فرهنگ ،هنر ،رس��انه و فضای مجازی در
کمیس��یون فرهنگی مجلس تشکیل شده
که هر کدام موضوعات مربوطه را با جدیت
پیگیری خواهند کرد.نماینده مردم تهران،

ری ،ش��میرانات ،اسالمش��هر و پردی��س
در مجلس یازدهم با بیان اینکه تش��کیل
کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده در دستور
کار مجلس قرار دارد ،گفت :تش��کیل این
کمیسیون در کمیسیون فرهنگی مطرح و
اعضا خواستار تشکیل آن هستند همچنین
طرح جمعیت و تعالی خان��واده با موضوع
فرزندآوری در مجلس اعالم وصول ش��ده
البته اس��تارت آن سالها زده شده اما هنوز

«جوکر» بیشترین شکایت مردمی را
به نام خود ثبت کرد

فقیه سلطانی بازیگر و کارگردان تئاتر گفت:
با اینکه ش��رایط برای اجرای نمایش در این
وضعی��ت کرونایی دش��وار بود و هر کس��ی
ریسک اجرای کار را نمی کند ،اما من راضی
هس��تم چرا که مخاطب م��ا را پیدا کرد و با
رعایت همه موازین اجرای پرباری داش��تیم
که امیدواریم آن را بتوانیم ادامه دهیم.
فقیه سلطانی بازیگر و کارگردان سینما ،تئاتر
و تلویزیون پیش از س��ال  99اجرای نمایش
«یک گاز کوچولو» را به کارگردانی خودش
از بیست و هشت بهمن ماه  98در تئاتر شهر
آغ��از کرد که به دلیل کرونا لغو ش��د در این
یک ماهی که اجراهای نمایش��ی در س��الن
های تئاتر آغاز ش��ده ،وی از اولین داوطلبان
اج��رای نمای��ش بود که از ده��م تیر ماه در
س��الن سایه تئاتر شهر اجرای این نمایش را
دو مرتبه با رعایت پروتکل های بهداش��تی
آغاز کرد.س��لطانی در این سال ها در آثاری
چون معجزه خن��ده ،صورتی ،عینک دودی،
آه��وی ماه نه��م و زخم و در آثار نمایش��ی

تئاتر جذاب ،مخاطبش را پیدا می کند
ِ

ش��بی در طه��ران ،س��لطان م��ار ،زیر گذر
لوطی هاش��م ،به��ار و آدم برفی و پدر بازی
کرده اس��ت.نمایش یک گاز کوچولو درباره
زندگی س��ه دوس��ت به نام های هلن ،آنا و
ماریا است که درگیر اتفاق ناخواسته ای می
شوند .نویسنده این نمایش فرزانه سهیلی و
طراح و کارگردان فقیهه س��لطانی است که
تا شب گذش��ته اجرای این نمایش در سالن
س��ایه تئاترشهر ادامه داش��ت.فقیه سلطانی
کارگردان در گفت وگو با فارس عنوان کرد:
اج��رای این نمایش در این ش��رایط بیش از
توقع م��ا خوب و پرمخاط��ب و پربار بود
و ما تقریبا هر ش��ب با س��الن ُپر البته با
همان شرایط پنجاه درصدی سالن به اجرا
می رفتیم.وی با اش��اره به کوچک بودن
سالن سایه برای اجرای نمایششان گفت:
ش��ب گذشته که آخرین ش��ب اجرایمان
بود یک عده از مردم پش��ت درب ماندند
و ما گفتی��م که ای کاش دو اجرا ش��ب
گذش��ته می رفتیم بهرحال امکان تمدید

نمایش هم ب��ه دلیل اینکه گروه دیگری در
نوبت بود برایمان در تئاتر ش��هر وجود ندارد.
سلطانی در پاسخ به این سوال که آیا تمایل
به اجرای مجدد کار در س��الن دیگری دارد
گفت :قطع��ا چنین کاری را انج��ام خواهم
داد چرا که تماشاچی بس��یار جذب کار شد.
بهرحال همین ش��رایط سخت و پر استرس
کرونایی و این اعالم آخر یک هفته تعطیلی
از هفته گذشته نیز روی روند کار تئاتر تأثیر
می گذارد چرا که مردم نمی دانند س��الن ها
باز اس��ت یا خیر .وی در ادامه افزود :با همه

این احوال ما تماش��اگر کارمان را داشتیم و
خوشحال هس��تم که این کار را اجرا کردم.
قرار اس��ت با سالن دیگری هم برای اجرای
مج��دد کار صحبت کنیم و به دنبال س��الن
بزرگتر هس��تیم ت��ا کار را راحتتر اجرا کنیم.
س��لطانی درباره نظر هنرمندان برای اجرا در
این ش��رایط و بحران هایی ک��ه وجود دارد،
گفت :بهرح��ال کار نمایش ما خیلی جذاب
بود و تماشاگر برایمان تماشاگر آورد به نظر
من در این شرایط هر کاری را مردم ریسک
تماش��ا کردنش را نمی خرند.وی همچنین
اظهار داش��ت :مردم در این شرایطی که
غم و غصه زیاد است ،نیاز به کاری دارند
که حالش��ان را خوب کند به نظر من این
کار هم به دلیل مایه های طنزی که دارد،
توانست مخاطبش را پیدا کند با اینکه ما
تبلیغات زیادی هم نداشتیم در حد فضای
مجازی چند تبلی��غ در صفحات خودمان
انجام دادیم اما مخاطب ما را پیدا کرداین
کارگردان و بازیگر درباره حمایت از اجرای

نمایش از س��وی هنرهای نمایشی گفت :ما
به جز کمک هزینه تئاتر ش��هر که به همه
گروه ها تعلق می گیرید  ،دیگر حمایتی برای
پنجاه درصد خالی بودن سالن شاهد نبودیم
ما حتی گیش��ه بلیتمان هم بیست درصدش
دریافت خواهد ش��د .من بدنب��ال نفع مالی
در این کار نبودم بیش��تر دوس��ت داشتم کار
را روی صحنه بب��رم و لذتش را مردم ببرند
بنابراین این یک دس��ت گرمی برایمان بود.
س��لطانی اظهار داشت :من از اجرا بردن این
کار با همه ش��رایط سختی که وجود داشت
خیلی راضی هستم همه بازیگران و عواملم
هم نظرشان همین است امیدوارم که بتوانم
آن را ادام��ه دهم.وی با اش��اره به دو وجهی
بودن این نمایش گفت :بخش سطحی کار
سرگرم کننده و بخش عمقی قابل تفکر است
مخاطب با شیوه خاص خود با کار ارتباط می
گیرد و در طول اجرا می خندد اما قطعا تفکر
هم دارد .بهرحال سه سال ما روی متن کار
کردیم که چنین نتیجه ای داشت.

ب��ا اعالم هیئ��ت ردهبندی س��نی فیلمهای
انگلس��تان ،در سال گذش��ته فیلم سینمایی
«جوکر» بیش��ترین شکایت مردمی را داشته
اس��ت.به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان
به نقل از ایندیوایر ،هیئت رده بندی س��نی
فیلمهای انگلیس تأیید کرد ،فیلم س��ینمایی
درام «جوک��ر» به کارگردانی تاد فیلیپس ،در
سال گذشته بیش��ترین شکایت مردمی را به
خود اختصاص داده است.بیشترین شکایتها
علیه «جوکر» در این باره است که این فیلم
باید به دلیل خشونت و لحن صحبت در آن،
درجه سنی باالی  ۱۸سال دریافت میکرد ،نه
 ۱۵س��ال .برخی هم معتقد بودند هیئت رده
بندی س��نی فیلم ها در انگلستان ،باید اکران
ای��ن فیلم را به طور کلی ممن��وع میکرد.در
حالی که «جوکر» بیشترین شکایت مردمی را
در سال  ۲۰۱۹داشته است ،اما میزان مجموع
شکایتهای آن در مقایسه با فیلم سینمایی
«گنجش��ک قرمز» بس��یار پایینتر اس��ت.
این فیلم در س��ال  ۶۴ ،۲۰۱۸مورد ش��کایت
داشت .مخاطبان این فیلم معتقد بودند درجه
سنی  ۱۵سال برای این فیلم خشونت بار کم
است.رکورد بیشترین میزان شکایت به فیلم
س��ینمایی «ش��والیه تاریکی» به کارگردانی
کریستوفر نوالن باز میگردد .از این فیلم در
سال  ۳۶۴ ،۲۰۰۸مورد شکایت شده بود.
«محافظان قدیمی» شارلیز
ترون  ۷۲میلیون بار دیده شد

نتفلیک��س اعالم ک��رد که فیلم س��ینمایی
«محاف��ظ قدیمی» در بی��ن  ۱۰اثر پربازدید
تاریخ این کمپانی قرار گرفته است.به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان ب��ه نقل از هالیوود
ریپورت��ر ،با اعالم نتفلیکس فیلم س��ینمایی
اکش��ن و مهیج «محافظان قدیمی» با بازی
ش��ارلیز ترون در بین پربازدیدترین فیلمهای
تاری��خ ای��ن کمپانی ق��رار گرفته اس��ت.در
صفحه رسمی این شبکه استریم نوشته شده:
«محافظان قدیمی» رکوردها را میش��کند.
فیلم موفق ش��ارلیز ترون اکنون در میان ۱۰
فیلم محبوب تاریخ نتفلیکس قرار دارد .جینا
پرینس بای��دوود ،اولین کارگردان زن س��یاه
پوستی اس��ت که فیلمش در این لیست قرار
گرفته است.این فیلم در حال حاضر به سمت
ثب��ت رک��ورد  ۷۲میلیون بازدی��د در  ۴هفته
نزدیک میشود .در فیلم سینمایی «محافظان
قدیمی» ستارگانی مثل کیکی الین و ماتیاس
اسخونارتس نقش آفرینی میکنند .این فیلم
 ۱۰ژوئیه منتش��ر شد و اکنون به یکی از ۱۰
فیلم محبوب این پلتفرم تبدیل ش��ده است.
فیلمنامه این فیلم س��ینمایی توس��ط گرگ
روکا نوش��ته و از یک رمان گرافیکی متعلق
به خودش ،اقتباس شده است .فیلم سینمایی
«محافظ��ان قدیمی» چهارمی��ن فیلم بلند
بایدوود اس��ت که برای ساخت فیلم «عشق
و بس��کتبال» و «زندگی مخف��ی زنبورها»
شناخته میش��ود.اخیراً اعالم شد که در صدر
پربازدیدترین فیلمهای نتفلیکس« ،استخراج»
با بازی کریس همسورث قرار دارد .این فیلم
در مجموع  ۹۹میلیون مخاطب داش��ته است
که حداقل  ۲دقیقه از این فیلم س��ینمایی را
تماشا کرده اند.
تقابل «کریس ایوانز» و«رایان
گاسلینگ» در فیلم جدید نتفلیکس

رایان گاسلینگ و کریس ایوانز ،در فیلم جدید
نتفلیکس به ن��ام «مرد خاکس��تری» نقش
آفرینی میکنند.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان به نقل از ورایتی ،رایان گاسلینگ آماده
جدال با کریس ایوانز در فیلم جدید ژانر مهیج
نتفلیکس می ش��ود که توسط برادران روسو،
نویس��نده و کارگردان فیلم سینمایی «انتقام
جویان :پایان بازی» س��اخته خواهد ش��د.نام
این فیلم س��ینمایی «مرد خاکستری» است
و بر اس��اس سری کتابهای مرد خاکستری
به نویسندگی مارک گرینی تولید می شود.به
نظر میرسد این فیلم سینمایی بسیار پر خرج
باشد .گزارش ش��ده که فیلم سینمایی «مرد
خاکس��تری»  ۲۰۰میلیون دالر بودجه خواهد
داش��ت؛ اما سرویس استریم نتفلیکس که به
خاط��ر پرداخت مبالغ زیاد مقصد مهمی برای
فیلمسازها شده است ،مشکلی برای تأمین این
هزینه نداردجو و آنتونی روس��و کارگردان این
فیلم خواهند بود .فیلمهایی که آنها پیش از
این س��اختهاند شامل «کاپیتان آمریکا :سرباز
زمستان»« ،انتقام جویان :پایان بازی» میشود
که کری��س ایوان��ز در ه��ر دوی آنها بازی
کرده است.کمپانی نوپای برادران روسو تهیه
کنندگی این پروژه را بر عهده گرفته است .جو
روسو به همراه نویسنده فیلم سینمایی «پایان
بازی» هم فیلمنامه «مرد خاکستری» را می
نویسد.فیلمسینمایی«مردخاکستری»داستان
یک مأمور سابق سیا با بازی رایان گاسلینگ را
روایت میکند که به یک قاتل تبدیل میشود.
ش��خصیت مقابل او نیز لیود هنسن است که
باید او را دستگیر کند .کریس ایوانز ایفاگر این
نقش خواهد بود.

