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تلویزیون
رحمانی« :ماه و غزل»
به محرم سال آینده می رسد

نویسنده سریال های تلویزیونی گفت :سریال
«ماه و غزل» با داس��تانی عاش��قانه تاریخی
برای مناس��بت محرم در نظر گرفته شده بود
که فکر می کنم به محرم س��ال آینده برسد.
سعید رحمانی نویسنده سریال های تلویزیونی
در گفت و گو با فارس ،درباره آخرین سریالی
که به نگارش درآورده اس��ت گفت :س��ریال
«ماه و غزل» آخرین س��ریالی بود که برای
تلویزیون نوش��تم .این سریال برای مناسبت
محرم در نظر گرفته ش��ده ب��ود که فکر می
کنم به محرم سال آینده برسد.وی ادامه داد:
مدتی پیش متن ها را به س��یما فیلم تحویل
دادیم و این روزها تصمیم هایی برای ساخت
آن گرفته می ش��ود .نمی دانم چه مس��ائلی
باعث شده تا این پروژه به محرم امسال نرسد
اما ش��اید بودجه و ش��رایط مالی یکی از آنها
باشد.این نویسنده همچنین بیان داشت :این
سریال به تبعات و نتایج قیام عاشورا و کربال
می پردازد و دو سال بعد از عاشورا و در سال
 ۶۳هجری رخ م��ی دهد.وی افزود :قصه ما
تخیلی است اما از رخدادهای واقعی تاریخی
عبور کرده اس��ت .ش��خصیت های قصه ماه
و غ��زل هم تخیلی هس��تند و ه��م واقعی.
شخصیت های اصلی مان تخیلی هستند اما
از میان شخصیت های تاریخی و رخدادهای
واقعی تاریخی عبور کرده اند.رحمانی در ادامه
ب��ا بیان اینکه پایه و اس��اس رخدادهای این
سریال تاریخی است ،بیان داشت :شخصیت
های تخیلی بین ای��ن رخدادها حضور دارند
و م��ا کن��ش و واکنش هایش را نس��بت به
رخدادها می بینیم.وی ادامه داد :درست است
که آق��ای علی اکبری تهیه کنندگی این کار
را به عهده داش��تند اما گوی��ا در حال حاضر
تهیه کننده ای ندارد.سعید رحمانی تا به حال
نگارش س��ریالهای روز رفتن ،س��ی امین
روز ،وفا ،رسم عاش��قی ،دریاییها ،رستوران
خانوادگی ،گمگشته و  ...را در کارنامه کاری
خود داشته است.
«باخانمان» هفته بعد کلید میخورد

مجموعه تلویزیون��ی «باخانم��ان» با پایان
مراح��ل پیش تولید و انتخاب عوامل پش��ت
دوربین و بازیگران ،هفته آینده کلید میخورد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،سریال
کمدی «باخانمان» ب��ه تهیهکنندگی زینب
تقوای��ی و کارگردان��ی برزو نیکن��ژاد اوایل
هفته آین��ده جلوی دوربی��ن میرود.تاکنون
حضور بازیگرانی چون حس��ن پورش��یرازی،
شهره لرستانی ،حسام محمودی ،الهام اخوان،
امیر آتش��انی ،امیرحس��ین طاه��ری ،فرزانه
سهیلی ،مهناز کرباسچیان( ،با حضور) سعید
امیرسلیمانی ،ش��هرام شکیبا ،خسرو احمدی
و (با هنرمندی) افس��انه بایگان در این پروژه
قطعی شده اس��ت.فیلمنامه س��ریال را امیر
برادران مینویس��د و این سریال قرار است از
شبکه سوم سیما روی آنتن برود« .باخانمان»
جدیدترین همکاری زینب تقوایی و برزو نیک
نژاد است.
حمید لوالیی بازیگر سریال نوروزی شد

سریال تلویزیونی “نوروز رنگی” در حال نگارش
قسمتهای پایانی و روزهای آخ ِر پیشتولید و
تس��ت بازیگران بوم��ی و محلی اس��ت و به
گفته کارگردانش از اول ش��هریورماه ضبط را
آغ��از میکند .حمید لوالیی و ش��هرام قائدی
حلوی دوربین علی مسعودی حاضر میشوند.
به گزارش تس��نیم ،س��ریال تلویزیونی “نوروز
رنگی” روزهای پیشتولید و شناسایی بازیگران
و لوکیش��نها را میگذراند .س��ریالی که برای
نوروز  1400آماده میش��ود و در مشهد جلوی
دوربین خواهد رفت .س��ریالی که قرار است با
لهجه و گویش مشهدی ساخته شود و به قول
کارگردانش بیش��ترین عوامل و بازیگران این
سریال هم مشهدیها خواهند بود.این سریال
به قول علی مسعودی نویسنده و کارگردانش،
بازخوانی خاطراتش در کوچه پس کوچههای
محالت مشهد اس��ت .تمام “نوروز رنگی” در
مش��هد فیلمبرداری میش��ود به جز بازیگران
اصلی مثل ش��هرام قائدی ،داریوش س��لیمی،
محمد اسالمی ،ماهان عبدی ،جواد خواجوی و
البته اضافه شدن حمید لوالیی ،بازیگران محلی
و بومی زیادی استفاده میشود .علی مسعودی
در گفتوگو با تس��نیم از نگارش قسمتهای
پایانی “نوروز رنگی” و روزهای آخر پیشتولید
خبر داد و گفت :انشاءاهلل مشکلی پیش نیاید
و به امی ِد آرامش��دن کرونا ،از اول ش��هریورماه
“نوروز رنگی” را جل��وی دوربین خواهیم برد.
سه ماه تصویربرداری طول میکشد و تدوین
همزمان اتفاق میافتد.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی با
اش��اره به تولید ۱۳هزار نمایش طی سالهای ۱۳۹۷
و  ۱۳۹۸و رتبه س��وم مضامی��ن تئاتر انقالبی و دفاع
مق��دس از جم��ع این آثار گفت :اقبال ب��ه تئاتر دفاع
مقدس ثمره بصی��رت و اراده هنرمندان به مفاهیمی
چون ایثار ،عزتمندی و س��ربلندی ایران اس��ت .به
گزارش ایرنا ،نخستین جایزه بزرگ سرو ویژه تقدیر از
نمایشهای برگزیده حوزه تئاتر انقالب و دفاع مقدس
که طی یک س��ال گذشته تولید و به اجرای عمومی

رفته بودند با هدف شناس��ایی ،ترغیب و تشویق آثار
و هنرمن��دان عرصه تئاتر انق�لاب و دفاع مقدس به
همت انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس برگزار شد.
س��یدمجتبی حس��ینی معاون هنری وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی در این مراس��م با اشاره به آنکه ایران
سرزمین سرسبزی و زیبایی است و برای ادامه جریان
و نبض حیاتش نیاز به هوش��مندی باالیی در تمامی
عرصهها از جمله حوزه فرهنگ و هنر دارد گفت :سرو
که بهعن��وان نماد مقاومت و ایس��تادگی در فرهنگ

کشورمان شناخته می ش��ود ،زیبندهترین نامی است
که برای این جای��زه با محوریت عرصه تئاتر انقالب
و دف��اع مقدس می توانس��ت انتخاب ش��ود .معاون
ام��ور هنری وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی یادآور
ش��د :همچنین در سال  ۱۳۹۸باوجود آنکه بخشی از
آن را با مش��کالت و آس��یبهای مربوط به ویروس
کرونا پش��ت سر گذاشتیم بیش از  ۶هزار اثر نمایشی
در سراسر کش��ور به صحنه رفت که باز هم سومین
رتب��ه در این میان مربوط به نمایشهای عرصه دفاع

مقدس و انقالب بود.حسینی گفت :حضور این تعداد
آثار نمایش��ی تنها ب��رای جایزه بزرگ س��رو نهتنها
نش��اندهنده حرکت جمعی هنرمن��دان عرصه تئاتر
به س��مت گفتمان فرهنگی و هنری انقالب است که
بازتاب دهنده بصیرت و ارادت هنرمندان نس��بت به
مفاهیمی چون ازخودگذشتگی ،ایثار ،مقاومت ،عزت
و سربلندی اس��ت که از کشوری انقالبی ،اسالمی با
مردمانی که همواره س��ربلندی و عزت این کشور را
خواستار بودند ،باید چنین نگرشی را انتظار داشت.

از شبکههای مختلف پخش میشود؛

ویژهبرنامههای عیدانه تلویزیون در آستانه عید «غدیر»

گ��روه فرهنگی  :جش��ن بزرگ عید س��عید
غدیر خم در شبکههای سیما با پخش ویژه
برنامههای متنوعی همراه اس��ت.به گزارش
مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی سیما ،به
مناسبت عید سعید غدیر شبکههای سیما با
پخش برنامههایی همچون جنگهای شاد،
ارتباط زنده با اماکن مقدس و … در راستای
همدلی کم��ک مومنانه با ش��عار «لبیک یا
رسول اهلل -لبیک یا علی» مهمان خانههای
بینندگان میشود.تمامی شبکههای سیما در
روز عی��د غدیر س��اعت  ۱۹:۳۰زیارت امین
اهلل را برای توس��ل به آن حضرت و در شب
عید غدیر ش��بکه قرآن و معارف سیما راس
ساعت  ۲۱استغاثه و توسل به امیرالمومنین
(علیه السالم) را پخش میکنند.شبکه یک
س��یما ،ویژه برنامههای «ورزش و مردم»،
«فرمول یک» ،مس��ابقه «ایران» و مسابقه
«دستپخت» با محوریت روز عید غدیر خم
در روز عی��د روی آنتن خواهد برد .همچنین
ویژه برنامه «خیابان ایران» حوالی اذان ظهر
از س��اعت  ۱۲ت��ا  ۱۴به این روز خجس��ته
خواه��د پرداخ��ت« .ورزش و مردم» عالوه
بر روز جمع��ه  ۱۷مرداد ،ی��ک ویژه برنامه
نیز به مناس��بت عید سعید غدیر خم در روز
ش��نبه  ۱۸مرداد پخش خواهد کرد.ش��بکه
دو س��یما ،ویژه برنامه «عید همدلی» را هر
ش��ب س��اعت  ۲۲به صورت زنده به همراه
پخش تواشیح و مداحی در آیتمهای متعدد
در دس��تور کار دارد .همچنی��ن برنامههای

«عصر خانواده»« ،در انتهای الوند» و «زنده
باد زندگی» نیز به ص��ورت ویژه روی آنتن
م��یرود .برنامه «زعفران» نی��ز به صورت
وی��ژه در روز جمعه  ۱۷مرداد از این ش��بکه
پخش میشود.شبکه سه سیما ،ویژه برنامه
«چراغان��ی» را در  ۲نوب��ت عصرگاه��ی و
شبانگاهی تا روز دوشنبه  ۲۰مرداد ماه روی
آنتن میبرد .همچنین برنامه «قرار همدلی»
با اجرای حمید ترابیان در این ایام تا روز عید

س��اعت  ١٧پخش میشودهمچنین پخش
س��ریال «بانوی عمارت» نیز از روز ش��نبه،
عید غدیر خم از این ش��بکه آغاز میش��ود.
ش��بکه چهار ،برنامهه��ای «فصل لبخند»،
«مه��ر خوبان» و «حدیث غدیر» و ش��بکه
جام جم برنامههای «جمع ایرانی» س��اعت
 ۲۲:۳۰و «خانه مهر» ساعت  ۲۰:۳۰را روی
آنتن میبرند.شبکه پنج سیما ،نیز برنامههای
«تا نیایش»« ،عطر عاشقی» و ارتباط زنده

اصغرنقیزاده:

شکست فیلم «مهدی قادری» در گیشه؛

فیلمبرداری«دادستان»چهارماهطولمیکشد

بازیگر فیلم س��ینمایی «آژانس شیش��های» گفت:
سریال «دادستان» در چهل قسمت ساخته میشود
و تا چهار ماه آینده فیلمبرداری اش به طول خواهد
انجامید ،البته نقش م��ن کوتاه بود و فیلمنامه را به
ط��ور کامل نخواندم اما امیدوارم اثر خوبی از آب در
بیاید.
اصغ��ر نق��یزاده در گفتوگ��و با می��زان ،پیرامون
حضورش در س��ریال «دادس��تان» ب��ه کارگردانی
مسعود ده نمکی گفت :من در دو قسمت ابتدایی این
س��ریال به ایفای نقش پرداختم و فعال کارم در این
پروژه تمام شده است ،شاید بعدها باز هم حضور این
شخصیت در س��ریال «دادستان» ادامه داشته باشد
اما هنوز مش��خص نیس��ت .وی با تاکید بر رعایت
پروتکلهای بهداش��تی در پش��ت صحنه س��ریال
«دادس��تان» اظهار کرد :پشت صحنه همه نکات تا
حتی االمکان رعایت می ش��د ،همه ماسک زده به
کار خود مش��غول بودند و خطری دیگران را تهدید
نمیکرد.بازیگر فیلم س��ینمایی «آژانس شیشهای»
درباره نقش خود در س��ریال «دادستان» تاکید کرد:
من در این س��ریال نقش یک افس��ر پلیس را بازی
میکنم ،البته نقش��م تفاوت چندان��ی با نقشهای
قبلی نمیکن��د اما کار در این پروژه برایم دوس��ت
داش��تنی بود .وی درباره زمانبندی تولید س��ریال
«دادستان» اظهار کرد :این سریال در چهل قسمت
ساخته میشود و تا چهار ماه آینده فیلمبرداری اش
به طول خواهد انجامی��د ،البته نقش من کوتاه بود
و فیلمنام��ه را به طور کامل نخوان��دم اما امیدوارم
اث��ر خوبی از آب در بیای��د .وی درباره دوری خود از

از حرم عبدالعظیم (علیه الس�لام) را پخش
میکند .همچنین از امش��ب چهارشنبه ۱۵
مرداد ماه تا آخر هفته نیز جنگ شبانه «شب
فیروزه ای» به عنوان ویژه جش��ن غدیر هر
شب پخش میشود .در روز شنبه نیز برنامه
«به خانه برمی گردیم» نیز به صورت ویژه
از ساعت  ۱۰:۳۰تا اذان ظهر پخش خواهد
شد.شبکه قرآن و معارف سیما ،ویژه برنامه
دهه والیت از حرم مطهر رضوی را هر شب

ساعت  ۲۳و ارتباط با حرم عبدالعظیم حسنی
(علیه الس�لام) را هر روز از س��اعت  ۱۲به
صورت زنده پخش میکن��د .ارتباط زنده با
حرم حض��رت معصومه (س�لام اهلل علیها)
هر شب س��اعت  ۱۹تا اذان مغرب و پخش
س��خنرانی آیت اهلل جوادی آملی و آیت اهلل
مجتبی تهران��ی به همراه مولودی خوانی از
دیگر برنامههای شبکه قرآن و معارف سیما
میباشد.همچنین در شب عید غدیر ارتباط
زنده از مس��جد مقدس جمکران ساعت ۲۱
و در روز عید غدیر برنامه «ش��میم والیت»
پخش میشود.شبکه نس��یم در آستانه عید
س��عید غدیرخم برنامههای «کودک شو»،
«دورهم��ی»« ،خندوان��ه» و «نس��یم آوا»
را روی آنتن میبرد.جمع��ی از هنرمندان و
ورزش��کاران کشور در قاب ش��بکه نسیم و
برنامه «کودک شو» حضور خواهند یافت و
با ش��رکت در برخی از بازیها و چالشهای
ای��ن برنام��ه لحظات جذاب و دلنش��ینی را
رقم خواهند زد.مهمانه��ای این برنامه در
ش��ب عید غدیر جمعه  ۱۷مرداد ماه ،محمد
معتمدی ،علیرضا خمسه ،حمید لوالیی ،نگار
عاب��دی و دخترش و خواه��ران منصوریان
(ش��هربانو و سهیال) س��اعت  ٢١به میزبانی
پژمان بازغی میش��ونددر ش��ب و روز عید
سعید غدیر خم برنامههای «نسیم آوا» ویژه
عید س��اعت ۲۰؛ «کودک شو» ساعت ،۲۱
«دورهمی» ساعت  ۲۳و «خندوانه» ساعت
 ۱بامداد از این شبکه پخش میشود.

بازیگری طی ماههای گذشته ادامه داد :ریههای من
از دوران دفاع مقدس شیمیایی است به همین دلیل
به سختی می توانم در پروژه ها حاضر شوم ،چندین
پیشنهاد داشتم اما بیماری کرونا برای شخص من به
شدت خطرناکتر است به همین دلیل حتی اگر همه
ماس��ک هم زده باشند من از حضور در جمع واهمه
دارم .بازیگر س��ریال «دادس��تان» در همین راستا
تصریح داد :متاس��فانه به دلیل مشکالت ریوی زیاد
از خانه خارج نمی ش��وم ،حتی چندی پیش عمویم
فوت کرد و با هزار ترس و لرز به مراسم تشییع پیکر
وی رفتم ،من با توجه به ش��رایطم مجبورم بیش از
ه��ر فرد دیگری رعایت کنم زیرا با خطر بیش��تری
روبرو هس��تم .وی درباره وضعیت فعلی سینما ادامه
داد :سینمای امروز کامال شکست خورده است ،تهیه
کننده جرات س��رمایه گذاری در س��ینمای امروز را
ندارد ،وقتی مخاطبی برای س��ینما وجود ندارد چرا
باید فیلم س��اخته شود ،بازگش��ایی سینماها هم در
وضعی��ت فعلی اش��تباه و به ضرر مردم اس��ت .این
روزها اکثریت اهالی س��ینما راهی ش��بکه نمایش
خانگی شده اند زیرا حداقل محلی برای پخش دارد.
نقی زاده با انتقاد از عدم حمایت مسئولین فرهنگی
از بازیگران افزود :در این مدت هیچکس هیچگونه
حمایتی از بازیگران نکرده اس��ت ،من بازنشس��ته
آموزش و پرورش هستم و حقوق ماهیانه می گیرم
اما به واقع تکلیف بازیگری که تنها ش��غلش بازی
کردن است چیست؟ .مس��ئولین فرهنگی ما اندک
اهمیتی به وضعیت بازیگران نمی دهند ،اصال ما را
نمی بینند که بخواهند اهمیت بدهند.

تغییرمسیر«بیوزنی»ازچرخهاکرانبهسینمایخانگی

فیلم سینمایی «بی وزنی» ساخته مهدی فرد قادری
بعد از شکس��ت در اکران سینماها پس از بازگشایی
راهی ش��بکه نمایش خانگی و اکران آنالین خواهد
ش��د ،این فیلم از اول تیر ماه سال جاری اکران شده
و در نهای��ت با  ۴میلی��ون تومان فروش به کار خود
خاتمه داد.ب��ه گزارش میزان ،فیلم س��ینمایی «بی
وزنی» س��اخته مهدی فرد قادری بعد از شکس��ت
در اکران س��ینماها پس از بازگش��ایی راهی شبکه
نمایش خانگی و اکران آنالین خواهد شد ،این فیلم
از اول تیر ماه س��ال جاری اکران شده و در نهایت با
 ۴میلیون تومان فروش به کار خود خاتمه داد .فیلم
سینمایی «بی وزنی» در چرخه اکران سینماها پس
از بازگش��ایی فراز و نشیبهای فراوانی داشته است
البته اکثریت آثار موفق به فروش مناسبی نشده اند،
تنها سه فیلم «خوب بد جلف:ارتش سری»« ،شنای
پروانه» و «زنها فرشته اند  »۲موفق به فروشی بیش
از یک میلیارد تومان در گیشه شدهاند و باقی آثار زیر
 ۱۰۰میلیون تومان فروختهاند.این فیلم سینمایی در
بهمن ماه  ۱۳۹۸اکران خود را در س��ینماهای ایران
آغاز کرد ،اما تنها چند روز پس از آغاز اکران ،سینماها
به دلیل ش��یوع ویروس کرونا تعطیل شدند و اکران
این فیلم هم متوقف گردید .حال فیلم سینمایی «بی
وزنی» با وجود حضور بازیگرانی پرتعداد و ش��ناخته
ش��ده راهی سینمای خانگی شده تا بار دیگر شانس
خود برای جذب مخاطب را بیازماید.امیرعلی دانایی،
بهاره کیان افش��ار ،نسیم ادبی ،یاسر جعفری ،جالل
فاطمی ،س��پیده مرادپور و تینا پاک��روان ازط جمله
بازیگرانی هس��تند که در این فیل��م به ایفای نقش

پرداخته اند«.بی وزنی» قصهای زنانه دارد و در یک
شب عروسی و روز بعد از آن روایت میشود که داماد
مراسم را ترک کرده است .در این بین؛ عروس ،مادر
داماد ،خواهر داماد و معش��وقه داماد با یکدیگر دچار
چالش میش��وند و فیلم با روای��ت غیرخطی ،روابط
هر ک��دام از این زنها با داماد را افش��ا میکند.این
فیلم سومین تجربه «مهدی فرد قادری» محسوب
میش��ود ،وی تاکن��ون تجرب��ه کارگردان��ی آثاری
همچون «جاودانگی» و «گلدانی که پاییز میشود»
را در کارنامه خود میبیند ،جاودانگی از این کارگردان
با اس��تقبال بس��یار خوبی روبرو شد ،اما «بی وزنی»
نتوانست موفقیتهای فیلم اول قادری را تکرار کند.
بی وزنی مبتنی بر پالنهای طوالنی س��اخته شده
اس��ت .مهدی فرد قادری اولی��ن فیلم بلند خود را با
عن��وان جاودانگی در یک پالن  ۱۴۵دقیقهای بدون
کات ،کارگردانی کرد .بی وزنی دومین فیلم سینمایی
ای��ن کارگردان ،با اس��تفاده از نماهای طوالنی و جا
به جایی زم��ان روایت میش��ود.مهدی فرد قادری
کارگردان این اثر درباره فیلم س��ینمایی «بی وزنی»
گفته است :جهان زنها پیچیده و شگفت انگیز است
و تاثیر بس��یاری بر جامعه امروز ایران دارد در نتیجه
فیلمنامه «بی وزنی» را ب��ر مبنای کاراکترهای زن
نوشتم .از طرفی زمانی که با فیلم اولم «جاودانگی»
در جش��نواره زیادی در جهان ش��رکت کردم اغلب
منتقدی��ن و مردم��ی که س��ینمای ای��ران را دنبال
میکردند برایشان سوال بود که چرا اغلب فیلمها در
جنوب شهر اتفاق میافتد و هیچ شکوهی در فیلمها
دیده نمیشود.

نویسنده کتاب مطرح کرد؛

«پرواز در جزیره»؛ روایتی ماندگار از حقیقت زندگی شهید «احمد خرمی شاد»

یک نویس��نده کتاب گفت :در کتاب «پرواز در جزیره»
تالش داش��تم تا حقیقت را بنویس��م و نش��ان دهم که
ش��هید احمد خرمی شاد همانند سایر مردم میزیسته و
تنها انتخابش بود که مس��یرش زندگی وی را نس��بت
به س��ایر هم سن و سالهایش متفاوت کرده است.اعظم
پشت مش��هدی در گفتوگو با میزان پیرامون مضمون
کتاب «پرواز در جزیره» گفت :کتاب «پرواز در جزیره»
درباره زندگی شهید احمد خرمی شاد یکی از فرماندهان
گردان عمار نوش��ته ش��ده اس��ت .این کتاب از س��ری
کتابهای فرماندهان گردان «لش��کر  ۲۷محمد رسول
اهلل(ص)» است.وی در مورد علل پذیرش نگارش کتاب
«پرواز در جزیره» بیان کرد :کتاب «پرواز در جزیره» از
س��وی انتشارات  ۲۷بعثت به من پیشنهاد شد لذا فرمت
خاص خود را داشت با این حال پس از مطالعه الزم بود
در م��ورد زندگی این فرمانده عزیز ب��ا نکاتی جذاب در
زندگی وی آشنا شوم تا شروع به نگارش کتاب کنم ،هر
چند نوشتن کتاب در مورد شهدا به دلیل مالحظاتی که
در خود نهفته دارد و توجه به خانوا دههای آنان ش��کلی

متفاوت به نوش��تن کتاب میدهد ،اما جذابیتهایی نیز
در این کتب وجود دارد که نباید آن را از نظر دور داشت.
مشهدی به فصل اول کتاب «پرواز در جزیره» اشاره و
ابراز کرد :فصلهای ابتدایی کتاب زندگی ش��هید احمد
خرمی ش��اد دوران کودکی این شهید بزرگوار را روایت
میکند ،او پسری شاد و در جای خود بسیار کنجکاو در
عین حال پر شور و پر انرژی بود ،این پتانسیل بعدها در
جبهه نیز با این ش��هید بزرگوار همراه بود و این ش��هید
را در پیش��برد اهداف خود یاری میک��رد.وی پیرامون
کتاب «پرواز در جزیره» ابراز کرد :ش��یوه نوشتن کتاب
«پرواز در جزیره» به سبک مستند و تاریخ شفاهی است
هرچند من عالقمند بودم تا کتاب را به س��بک داستانی
بنویسم تا جذابیتهای بیشتری را برای مخاطب داشته
باش��د ،ولی به دلیل برخی مالحظات و پر رنگ نمودن
بخش نظامی زندگی این ش��هید بزرگوار آن را در چهار
چوب تاریخ شفاهی ارائه نمودم.پشت مشهدی در مورد
شیوه پرداخت به شخصیت اول کتاب «پرواز در جزیره»
تاکید کرد :در کتاب «پرواز در جزیره» تالش داش��تم تا

حقیقت را بنویس��م و نشان دهم که شهید احمد خرمی
ش��اد همانند سایر مردم میزیس��ته و تنها انتخابش بود
که مس��یرش زندگی وی را نس��بت به سایر هم سن و
س��الهایش متفاوت کرده است .در عین حال نشان دادم
که الگوبرداری از این افراد بس��ادگی امکان پذیر است،
چ��ون او فردی بود که از میان ما برخواس��ته و همانند
ما زندگی میکرد و تنها برخی از ویژگیهای ارزش��مند
اخالق��ی وی بود که او را نزد پرودگار فردی خاص قرار
داد.وی در همین راس��تا ادامه داد :برخی ش��هدا هستند
که به دلیل ابعاد و حقایق زندگیش��ان میتوان تصویر
حقیق��ی و در عی��ن حال دلپذیرتری ب��رای آنان به قلم
کش��ید .من خود به عنوان یک نویس��نده هنگامی که
در حال نوش��تنن کتابی پیرامون زندگی ش��هید س��عید
جانبزرگی ،رتبه نخس��ت کنکور در رشته عکاسی بودم،
چنان از بی آالیش��ی و حقای��ق لحظه به لحظه زندگی
این ش��هید بزرگوار تاثیر گرفته ب��ودم که پس از پایان
نگارش کتاب اقدام به گذراندن دوره عکاسی کردم .وی
به ویژگیهای اخالقی ش��هید احمد خرمی شاد اشاره و

بیان کرد :اخالق یکی از خصیصههای مهم شهید احمد
خرمی شاد است او فردی بود بسیار منظم و ُمبادی آداب
و این خصوصیت خود را در هر شرایط حفظ میکرد در
عین حال رابط��ه خوبی با تمام اطرافیان خود داش��ت.
پش��ت مشهدی الگوپذیری از شهید احمد خرمی شاد را
رویکردی ارزش��مند برای جوانان امروز دانست و تاکید
کرد :من در زندگی خود درس��ی بزرگ از رفتار و اخالق
شهید احمد خرمی ش��اد دریافت کردم ،او فردی منظم
بود نظم او الگویی برای من شد و پس از آشنایی با وی
هم��واره برنامه ریزی برای روزهای آینده را در دس��تور
کارم قرار دادم ،برای مثال همیشه در شب قبل از خواب
کاره��ا و برنامههای خود را در نظر میگیرم تا بتوانم به
موقع به همه کارهای خود برس��م ،در عین حال ش��یوه
عبادی این ش��هید برایم مهم ش��د ،الگوبرداری از این
ش��هید بزرگوار باعث شد این تمرین را سر لوحه اعمال
خود قرار ده��م و تا جایی که میتوانم در مورد دیگران
قضاوت نکنم و یا اگر غیبت کردم خود را موظف میکنم
تا  ۱۰۰۰صلوات برای جبران خطایم بفرستم.

دیزنی «موالن» را
به صورت آنالین اکران میکند

کمپانی دیزنی تصمیم گرفت فیلم سینمایی
«موالن» را با رقم باالیی از طریق سرویس
نمایش آنالین دیزن��ی پالس اکران کند.به
گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از
ورایت��ی ،در تصمیمی تعجب برانگیز دیزنی
اعالم کرد از اکران فیلم سینمایی «موالن»
در سینماها صرف نظر کرده و در عوض این
اثر الیو اکشن را از چهارم سپتامبر در شبکه
نمایش آنالین دیزنی پالس با مبلغی بیشتر
از حالت معمول نمایش خواهد داد.بر خالف
دیگر محصوالت و محتواهایی که در دیزنی
پالس در دس��ترس هس��تند« ،موالن» به
صورت مستقیم در اختیار مشترکان سرویس
دیزنی پالس قرار نخواهد گرفت .مخاطبان
این فیلم س��ینمایی در آمریکا و چند کشور
دیگر باید برای تماش��ای این فیلم ۳۰ ،دالر
پرداخت کنند .این در حالی اس��ت که هزینه
عضوی��ت ماهان��ه در این س��رویس  ۷دالر
اس��ت .در بازارهای��ی که س��رویس دیزنی
پالس وجود ندارد ،فیلم سینمایی «موالن»
در س��ینماها نمایش خواهد داش��ت.از فیلم
سینمایی «موالن» همیشه به عنوان فیلمی
که قرار اس��ت اکران جهانی داشته باشد ،یاد
میش��د؛ به خصوص در کش��ور چین .اما با
وجود آنکه س��ینماها در کش��ور چین اقدام
به بازگش��ایی ک��رده اند ،فروش گیش��ه در
این کش��ور همچنان کساد اس��ت.این فیلم
سینمایی نس��خه جدید انیمیشن کالسیک
دیزنی است و حدود  ۲۰۰میلیون دالر برای
ساخت آن هزینه شده است .لیو ییفئی ایفاگر
نقش اصلی فیلم «موالن» است«.موالن»
قرار ب��ود در ماه مارس در س��ینماها اکران
شود ،اما به دلیل شیوع کرونا محقق نشد.
«نامتعادل» راسل کرو صدرنشین
گیشه انگلیس شد

فیلم سینمایی «نامتعادل» با بازی راسل کرو،
پرفروشترین فیلم گیش��ه انگلیس و ایرلند
شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل
از اسکرین دیلی ،فیلم سینمایی «نامتعادل»
که راس��ل کرو در آن نقش آفرینی میکند،
در  ۲۵۰س��ینما اکران شد و حدود  ۱۷۵هزار
یورو در انگلیس و ایرلند فروش داشت .هنوز
تعدادی از س��ینماهای این منطقه باز نش��ده
اند«.نامتعادل» نخس��تین فیلم آمریکایی بود
که به صورت گس��ترده از زمان بازگش��ایی
سینماهای انگلیس ،در این کشور به نمایش
گذاشته شده است«.س��ینی ورلد» این هفته
اقدام به بازگش��ایی س��ینماهای خود در این
کش��ور کرد و این در حالی است که سینمای
اودئون به تعداد س��الن ه��ای خود که هفته
گذشته بازگشایی کرده بود ،افزوده است .ارقام
فروش فیلم س��ینمایی «نامتعادل» نسبت به
فروش صدرنشین هفته گذشته که انیمیشن
«به پیش» ب��ا  ۴۸هزار یورو بود ،افزایش��ی
 ۲۶۳درص��دی را ثب��ت ک��رده اس��ت.فیلم
سینمایی «نامتعادل» که توسط دریک بورت
نویسندگی و کارگردانی شده است ،راسل کرو
را در اختیار دارد که در نقشی اصلی آن بازی
میکند .این فیل��م در ژانر مهیج و دلهره آور
ساخته شده است.جایگاه دوم گیشه انگلیس
به انیمیشن «به پیش» رسید .انیمیشن «تمام ًا
گرگ» با  ۳۳هزار یورو جایگاه س��وم و فیلم
سینمایی «جنگ ستارگان» با  ۳۱هزار یورو
جایگاه چهارم گیشه فروش را کسب کرد.فیلم
سینمایی «تلقین» ساخته کریستوفر نوالن به
مناسبت  ۱۰سالگی اش ،در تاریخ  ۱۲آگوست
در انگلی��س اکران میش��ود .اث��ر جدید این
کارگردان به نام «انگاش��ته» تابستان امسال
راهی سینماها خواهد شد.
جشنواره فیلم بمبئی
تا سال آینده به تعویق افتاد

جشنواره فیلم بمبئی اعالم کرد به دلیل شیوع
کرون��ا تا س��ال  ۲۰۲۱به تعوی��ق میافتد.به
گزارش مهر به نقل از ورایتی ،بیست و دومین
دوره جش��نواره فیلم بمبئی تا سال  ۲۰۲۱به
تعویق افتاد .بحران شیوع کرونا در هند موجب
اخذ این تصمیم شد.این جشنواره که از سوی
آکادمی تصاویر سینمایی بمبئی برگزار میشود
از س��وی «موکش آمبانی» میلیاردر هندی و
کمپانی «تله کامیونیکیشن جیو» وی حمایت
میش��ود و قرار بود به ص��ورت عادی در ماه
نوامبر (آبان) برگزار شود.این فستیوال اعالم
ک��رده فیلمهای منتخب بخش رقابتیاش را
اواخر همین ماه معرفی میکند.برگزارکنندگان
جش��نواره اع�لام کردند این تصمیم نش��ان
دهنده مسئولیت آنهاست تا بتوانند جامعه را از
بحران عبور دهند.آنوپاما چوپرا مدیر جشنواره
گفت :س��ال  ۲۰۲۰سال بقا و حفظ سالمت،
درونگرای��ی و فروتنی اس��ت .وی افزود :ما
تصمیم گرفتیم امسال سالمتی را در اولویت
قرار دهیم و جشنواره را پر از شکوه و عظمت،
سال آینده برگزار کنیم.وی افزود :برای امسال
تمرکز جش��نواره بر برنامه ساالنه فیلمهای
خود است که به تازگی اعالم شد با همکاری
«موبی» انجام میشود.

