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سریال
بازیگر «افسانه هزارپایان»
سریال میسازد

حامد تهرانی کارگردان مجموعه «خونه
یکی» ،از روند ساخ��ت این سریال خبر
داد.حام��د تهرانی کارگ��ردان مجموعه
تلویزیون��ی «خونه یک��ی» ،در گفتگو با
باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،در خصوص
روند تولید ای��ن مجموعه و اولین تجربه
کارگردانی خود اظهار ک��رد :کارگردانی
این سریال ب��رای من تجربه خوبی بود؛
چ��را که من کارگردان��ی خواندم و پیش
از این در پش��ت صحنه مجموعه هایی
ک��ه کار ک��ردم ،ب��ه ش��کل غیررسمی
کارگردان��ی را ه��م انج��ام دادم.وی در
ادام��ه بیان ک��رد :تولید سری��ال «خونه
یک��ی» خیلی اتفاقی ش��روع ش��د .پس
از صحب��ت هایی که داش��تیم ،سریع به
تولید مجموع��ه پرداختی��م .البته خدا را
ش��کر در این مسیر همه دوستان بازیگر
و عوامل تولید با ما همراه بودند و به من
محبت داش��تند .تمام بچه ها خیلی زود
ب��ا کار و داستان ارتباط برق��رار کردند و
این نقطه مثبت اولین کار من بود.بازیگر
مجموعه تلویزیونی «افسانه هزارپایان»
درباره روند تولی��د سریال «خونه یکی»
گف��ت :این مجموعه همچنان در مراحل
فن��ی و تدوین آن در ح��ال انجام است
و صداگذاری و آهنگس��ازی آن به انتها
نرسیده است.تهرانی در پایان یادآور شد:
مجموعه «خونه یکی» پیش تولید خیلی
خوب��ی را سپری کرد ت��ا در کوتاهترین
زمان تولید شد .انتخاب تمام بازیگران با
خودم بود و الحم��دهلل همه خیلی سریع
با نقش هایش��ان ارتباط برقرار کردند و
خروجی کار خیلی خوب شد.

تلویویزیون
«محکومین »۲
به اپیزود شانزدهم رسید

مجموعه تلویویزیون��ی «محکومین »۲
اپی��زود جدید خود را با حضور یک بازیگر
جدید ش��روع کرد.بهروز مفید تهیه کننده
مجموعه تلویزیون��ی «محکومین  »۲در
گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره
آخرین وضعیت تولید این مجموعه اظهار
کرد :تا امروز پانزده اپیزود را تصویربرداری
کردیم و هم اکنون اپیزود ش��انزدهم را با
حضور بازیگری جدید شروع میکنیم.وی
بیان کرد :بیش��ترین لوکیشنهای اپیزود
شانزدهم خارجی است و فقط بخشهای
کوتاه��ی از آن داخل زن��دان است که با
حضور مزدک رستم��ی بازیگر جدید این
مجموعه تصویربرداری خواهد ش��د.مفید
اف��زود :تا امروز ح��دود  ۸ت��ا  ۹اپیزود از
سریال «محکومین  »۲کامل شده و حدود
 ۹۰درص��د کارهای آنها از جمله تدوین،
صداگ��ذاری ،جلوههای بص��ری و  ...آن
انجام شده است.این تهیه کننده در پایان
یادآور شد :تولید سریال «محکومین  »۲تا
اواخر بهار  ۹۸ادامه دارد و تصمیم مدیران
بر این است که در پاییز  ۹۸پخش شود.

رادیو
همسران ویژه برنامه شب یلدای
رادیو جوان را اجرا میکنند

ویژه برنامه شب یلدا در رادیو جوان ،با اجرای
زوجهای جوان رادیویی اجرا میشود.حامد
مرادیان تهیه کننده برنامه های رادیویی،
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره
تولی��د و پخش برنام��ه رادیویی «به رسم
یل��دا» اظهار کرد« :ب��ه رسم یلدا» عنوان
ویژه برنامهای است که از جمعه ساعت ۲۱
تا  ۱:۳۰بامداد شنبه با اجرای دو زوج جوان
رادیویی محمودرضا قدیریان و همسرش
فرشته آلوسی و اشکان صادقی و همسرش
روی آنتن شبکه جوان میرود.وی در ادامه
درخصوص بخشهای مختلف این برنامه
عن��وان کرد« :به رسم یل��دا» یک برنامه
ترکیبی است ک��ه از بخشهای مختلف
گزارشی ،نمایش��ی ،گفتگوی حضوری و
تلفنی تش��کیل ش��ده است .همچنین در
این برنامه گزارشهای طنز میدانی که از
مردم گرفته ش��ده است را پخش خواهیم
کرد و در گفتگوهایی که از قبل ضبط شده،
نیما رئیسی با رستاک حالج گفتگو خواهد
داش��ت.تهیه کننده برنامه رادیویی «خط
آزاد» ،درباره دیگر بخشهای ویژه برنامه
«به رسم یلدا» افزود :در بخش حافظخوانی
به صورت حضوری امید صباغنو مهمان ما
خواهد بود و در ادامه برنامه با حضور پوریا
شکیبایی یادی از خسرو شکیبایی میکنیم
و با پخش خاطرات مرتضی احمدی یادی
از این هنرمند خواهیم کرد.وی درخصوص
بخش موسیقیای��ی برنامه «به رسم یلدا»
گفت :همچنین در این برنامه از ساعت ۲۱
تا  ۲۲میزبان گروه موسیقی بمرانی هستیم.
مرادیان در پایان یادآور ش��د :البته دو زوج
جوان مجری ،اجرای بخشهای نمایشی
این برنامه را برعهده خواهند داشت.

مس��تند «دلم ت��ا چند یارب خس��ته
باشد» که برشی کوتاه از زندگی شهید
سیدنورخدا موسوی است ،تهیه شد.
به گزارش ایس��نا ،مستند «دلم تا چند
یارب خس��ته باش��د» ب��ه کارگردانی
محس��ن م��رادی ،تهیه ش��ده است
و برش��ی کوت��اه از زندگ��ی ش��هید
سیدنورخ��دا موس��وی و پرست��اری
عاشقانه همس��ری فداکار که سالها
در کن��ارش بهعن��وان اس��وه صبر و
مقاومت ایس��تادگی کرده ،میپردازد.

تولید مستندی برای شهید نورخداموسوی
این مس��تند با هم��کاری بنیاد حفظ
آثار و نش��ر ارزشه��ای دفاع مقدس
لرست��ان و آوین فیلم ساخته ش��ده از
سیمای ش��بکه افالک لرستان پخش
میشود.تصویر و تدوین این مستند را
مهران یاراحمدی ،دستیار کارگردان را
رض��ا سلیمانی ،تصوی��ر هوایی عارف
زی��ودار ،مدیر تولید را امی��ر امیدنژاد،
مدیر هماهنگ��ی را مجتبی مرادی و
صداب��رداری این مس��تند را اسماعیل
صارمی��ان ب��ر عه��ده دارد.محس��ن

مرادی ،کارگردان مستند «دلم تا چند
یارب خس��ته باشد» در این باره گفت:
سیدنورخدا موس��وی هدیهای بود که
خ��دا به این ش��هر و دی��ار داده بود تا
چراغ راهنمایی برای پیدا کردن مسیر
باش��د.وی افزود :افتخار و لیاقتی بود
که نصیب تیم شهدایی «آوین فیلم»
ش��د که بتواند این مس��تند را درباره
شهید همیش��ه زنده وطن سیدنورخدا
موسوی تهیه کن��د کما اینکه تالش
من و دوستانم بر این است که بتوانیم

تلویزیون

لرست��ان را درزمینه ایثار و فداکاری با
هم��ه سرمایههایی که داش��ته و دارد
معرفی کنیم تا نسل جوان ما بداند که
این خاک چه بزرگانی را در دامان خود
پ��رورش داده است.مرادی تأکید کرد:
با توجه به نق��ش لرستان در پیروزی
انقالب و دف��اع مقدس انتظار میرود
که دستگاههای فرهنگی توجه بیشتری
داشته باشند و در تولید آثار فرهنگی به
مقوله ایثار و شهادت بپردازند.از جمله
آثار محسن مرادی کارگردان لرستانی

«محمدحسین لطیفی»
مجری هفت شد

میت��وان به مس��تندهای سرلش��کر
ش��هید محمد بروجردی ،شهید توکل
مصطف��یزاده ،ش��هید رحی��م دلفان،
ش��هید رضا رستمیمقدم ،ش��هیدان
باقری و ...اشاره کرد.

مهدی طحانیان به تعبیر رهبر معظم انقالب ،از شگفتیهای دفاع مقدس است

«سرباز کوچک امام(ره)» چطور قهرمان  ۸۰میلیون ایرانی شد؟

گ�روه فرهنگی:او سه ه��زار و هفتصد و
نودمین اسیر ایرانی در اردوگاههای عراق
ب��ود .نوجوانی طحانی��ان همانند تعدادی
دیگر از نوجوانان ایرانی ،پشت دیوارهای
بلند اردوگاههای عراق گذشت.
به گ��زارش تس��نیم « ،سرب��از کوچک
ام��ام(ره)» ماحص��ل پاسخگویی مهدی
طحانی��ان ب��ه  38ه��زار س��ؤال فاطمه
دوستکام��ی ،نویس��نده ،اس��ت که در
ط��ول  350ساعت مصاحب��ه در فاصله
سالهای  1388تا اردیبهش��تماه 1391
جمعآوری ش��ده است .کت��اب از دوران
کودکی طحانی��ان و فضایی که او در آن
بزرگ ش��ده بود ،آغاز میش��ود .خاطرات
مرب��وط به پی��روزی انق�لاب اسالمی و
ت�لاش طحانیان ب��ا دوستان��ش برای
همراه ش��دن با مردم از دیگر بخشهای
خواندنی کتاب است؛ خاطراتی که یادآور
خاطرات بس��یاری از ایرانیها از آن زمان
است :شکستن تمام قاب عکسهای شاه
که باالی تخت��ه سیاهها بود خیلی طول
نکش��ید .حجت قالب گرفت و من قاب
عکسها را از دیوار درآوردم و پرت کردم
وسط کالس .هر تکه از قاب عکس اعلی
حض��رت همایونی! با کلی عزت و احترام
ملوکانه یک طرف افتاد! اگر قاب عکسی
هم سالم مانده بود با پا لهاش کردیم .یک
تکه الستیک از داخل نایلونی که همراهم
بود درآوردم و کبریت کش��یدم بهش .بعد
وقتی شعله گرفت آن را گذاشتم زیر تخته
سیاه... .
اما عمده تمرکز «سرباز کوچک امام(ره)»،
چنان که از نام��ش پیداست ،بر خاطرات
کوچکتری��ن آزاده ایرانی در اردوگاههای
ع��راق است .طحانیان همانند بس��یاری
دیگ��ر از نوجوانانی که جن��گ آنها را به

یکباره بزرگ کرد ،راهی جبههها ش��د.
بعد از شرکت در چند عملیات ،در نهایت
در  19اردیبهشت  61به اسارت نیروهای
عراقی درآم��د .او سه ه��زار و هفتصد و
نودمین اسیر ایرانی در اردوگاههای عراق
ب��ود .نوجوانی طحانی��ان همانند تعدادی
دیگر از نوجوانان ایرانی ،پشت دیوارهای
بلند اردوگاههای عراق گذشت .او با وجود
سن کم ،خاطراتی را رقم زده که به تعبیر
رهبر معظم انقالب ،از شگفتیهای دفاع
مقدس است.
مجمع ناشران انقالب اسالمی با همکاری
انتش��ارات پیام آزادگان مس��ابقه «کتاب
قهرم��ان» را براساس ای��ن کتاب برگزار
میکند .به همین منظور« ،سرباز کوچک
امام(ره)» با تلخیص در اختیار عالقهمندان
ق��رار گرفته است .عالقهمن��دان تا پایان

اسفندماه فرصت دارند تا در این مس��ابقه
ش��رکت و برای کس��ب اطالعات بیشتر
میتوانند به سایت مس��ابقه به نش��انی
 ketabghahraman.comمراجعه
کنند.
بخشهایی از «سرباز کوچک امام(ره)» را
میتوانید در ادامه بخوانید:
* مثل تیری که از چله کمان رها ش��ده
باشد ،در منطقه میدویدم .گاهی سینهخیز،
گاهی گربهگرب��ه و گاهی هم دوال دوال.
حرفهای ش��هیدی که نمیدانستم که
بود و مرا از کجا میش��ناخت ،در گوش��م
زن��گ م��یزد .دل��م نمیخواس��ت ابزار
تبلیغاتی عراقیها علیه کش��ورم باشم .با
سرعت میدویدم و از البهالی ش��هدا رد
میشدم .پیکر بعضیهایشان سالم و پیکر
خیلیها به شدت از هم متالشی شده بود.

ابوالفضلتوکلیخبرداد

ساختمستندهایبزرگاندوبلهادامهدارد

ابوالفضل توکلی سازنده مس��تندهای مربوط
به پرتره دوبلورهای پیشکس��وت که از سال
 ۱۳۹۵از سوی ش��بکه مستند مجوز ساخت
این سلسله مس��تندها را گرفت ،در پاسخ به
پرسشی درباره ادامه ساخت این مستند ،ابراز
امیدواری کرد که مستند تمامی پیشکسوتان
هنر دوبله را بتواند بس��ازد.این مستندساز در
گفتوگو با ایسنا پس از پایان ساخت مستند
مربوط به پیشکس��وت عرصه دوبله (عباس
نبات��ی) از پخش و ساخت دو مس��تند جدید
درب��اره منوچه��ر آذری و همچنی��ن مهوش
افشاری (از پیشکسوتان دوبله) خبر داد.
او در ادام��ه توضی��ح داد :مس��تند مربوط به
منوچه��ر آذری ک��ه ش��ادکام ن��ام دارد ،به
تازگی ب��ه اتمام رسیده اس��ت و بعد از آنکه
مراحل پخش آماده شد برای رونمایی اعالم
خواهد ش��د .مستند خانم مهوش افشاری نیز
هماکن��ون در مرحلهی فیلمب��رداری است.
توکلی در پاسخ به اینکه در ادامه قرار است
مستند کدام یک از پیشکسوتان دوبله ساخته
ش��ود ،ضمن یادآوری ساخت مستند منوچهر
اسماعیلی که هنوز موفق به تولید آن نش��ده
است ،یادآور ش��د :تاکن��ون صحبتهایی با

از دیش��ب تا آن موقع یک چکه آب هم
نخورده بودم .تش��نگی امانم را بریده بود.
زبانم به کام چسبیده بود .هرجا میایستادم
که نفس��ی تازه کنم ،بین شهدا دنبال آب
میگش��تم .به هر قمقم��های که دست
میزدم خالی بود.
اگر میش��د تا ش��ب جایی خودم��ان را
پنه��ان کنیم ،ام��کان زن��ده ماندنمان
زیاد بود .میدانس��تم که با تاریک شدن
ه��وا ،بچههایمان عملیات میکنند و من
میتوانم خودم را به آنها برسانم .سینهخیز
از میان شهدا و زخمیها رد شدم .بعضی از
مجروحهادر لحظههای آخر عمر ،عکس
بچههایش��ان را دستشان گرفته بودند و
نگاه میکردند و زیر لب چیزهایی زمزمه
میکردن��د .بعضیها هم عکس حضرت
ام��ام(ره) را گرفته بودند و با ایش��ان وداع

میکردند .صدای مناجات و دعا از لبهای
بعضیه��ا در آن لحظات واقع ًا ش��نیدنی
بود .از اکثرش��ان خون زیادی رفته بود و
لبهایشان از بیآبی چاک خورده بود... .
* کن��ار خبرنگاره��ا ،یک خبرن��گار زن
بیحجاب هم بود که کت و دامن پوشیده
ب��ود و به عرب��ی با بقیه ح��رف میزد تا
چشمش بهم افتاد دهانش از تعجب بازماند
و بیهیچ حرفی به سمتم آمد .گفتم حتم ًا
میخواهد س��ر صحبت بازماند و بیهیچ
حرفی به سمتم آمد .گفتم حتم ًا میخواهد
سر صحبت را با من باز کند .نزدیکم که
ش��د دیدم دستش را ب��از کرد و به حالتی
که بخواهد س��رم را در آغوش بگیرد ،به
طرفم خم شد! هم خندهام گرفته بود هم
عصبانی شده بودم .یعنی چه فکری پیش
خودش کرده بود که میخواست اینطور
به من اب��راز محبت کند؟ دستش را پس
زدم و خودم را کنار کش��یدم .ماتش برده
بود .انتظار نداش��ت چنین واکنش��ی را از
من آن هم جل��وی خبرنگارها و فرمانده
اردوگاه ببین��د .سرم را پایین انداختم .دلم
نمیخواست چش��م در چشمش شوم .به
روی خودش نیاورد که چطور ضایع شده.
به عربی پرسید« :اسمت چیست؟»
گفتم« :مهدی»
گفت«:چندسالته؟»
گفتم« :سیزده سال»
ای��ن س��ؤال را ک��ه پرسی��د ،نگاهی به
همراهان��ش کرد و بعد بدون اینکه سراغ
بقیه بچهها ب��رود ،از آسایش��گاه بیرون
زد .بقیه هم پش��ت سرش بیرون رفتند.
محمودی با حرص نگاه معنیداری بهم
کرد و دنب��ال آنها بیرون رفت .معلوم بود
که برای این مصاحبه خیلی برنامهریزی
کرده بود!...

رییس هیات مدیره انجمن سواد رسانهای ایران:

هنرمن��دان دیگر نیز ش��ده است ،اما هنوز به
نتیجه قطع��ی نرسیدهایم ،چرا ک��ه تا زمانی
که به مرحله فیلمبرداری نرسد به طور یقین
معل��وم نخواهد ش��د.این مس��تندساز با بیان
اینکه ساخت این سلس��له مستندها از سال
 ۱۳۹۵در ش��بکه مس��تند با «روزگار بهروز»
ـ مس��تندی مربوط به بهروز رضوی ـ شروع
شد ،یادآور شد :این سلسله مستندها سپس با
مس��تند جالل مقامی با عنوان «آقا جالل و
مستر رابرت» جریان پیدا کرد و آقای عباس
نباتی آخرین مس��تندی بود ک��ه به سرانجام
رسید.وی درباره دشواری ساخت مستندهای
پرتره نیز گفت :سختی مس��تند پرتره از این
جهت است که ما باید با سوژه همراه ش��ویم.
یک وقت سوژه میگوی��د که آمادگی ندارد،
بنابراین باید کار را نگه داریم که این صحنه
مورد نظر را بگیریم و یا اینکه خودمان برای
باال رفتن کیفیت فیلم صبر کنیم تا صحنهای
اتفاق بیفت��د و کار را بگیریم .این هماهنگی
ت شدن شرایط کار
دوسویه کمی باعث سخ 
میش��ود.توکلی در پایان درباره فعالیتش در
شبکه مستند و در پاسخ به این پرسش که آیا
مستندسازها این شبکه را محلی برای عرضه
آثار خود میدانند؟ اظهار کرد :در شبکه مستند
سیما یکسری مستندهای تامینی و یکسری
مس��تندهای تولیدی پخش میشود .افرادی
مثل من ط��رح عمومی را ارائ��ه میدهیم و
چنانچه مورد تایید باش��د ساخت آن را ادامه
میدهیم .در ساخت این مجموعه نیز شبکه
مس��تند همکاری خوبی با ما داشته است که
امیدواریم ادامه پیدا کند.

اقدامات جزیرهای ،سواد رسانهای را به آفت میکشد

ریی��س هیات مدیره انجمن سواد رسانهای ایران
معتق��د است :آفت اصلی در حوزه سواد رسانهای
اقدام��ات جزیرهای است .امروز ب��رای فراگیری
نهضت سواد رسانهای باید تمام نهادها ،انجمنها،
موسسات و کانونهای فعال در این زمینه با تمام
قوا وارد میدان عمل شوند و اینگونه نباشد که از
هر سمتی صدایی که تاکید بر خودمحوری دارد،
شنیده شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی انجمن
سواد رسانهای ایران ،سی��د مرتضی موسویان با
تاکید بر ضرورت فراگیری نهضت سواد رسانهای
در کش��ور ،اظهار کرد :برای موفقیت این نهضت
باید تمام نهادهای مس��ؤول در ای��ن حوزه وارد
میدان ش��وند و طبق برنامهای ملی و جامع برای
کاهش کم سوادی رسانهای گام بردارند .تجربه
ثاب��ت کرده است اقدامات جزیرهای در این حوزه
موجبات توفیق را فراهم نمیکند و این مهم نیاز
ب��ه عزم و همراهی همگانی دارد.او با اش��اره به
تاکی��دات مقام معظم رهبری که «فع ً
ال دش��من
از اب��زار رسانه استفاده میکند ب��رای اثرگذاری
بر اف��کار عمومی .توجه کنید! اب��زار رسانه ،ابزار
مهم و اگر در دست دشمن باشد ،ابزار خطرناکی
است .ابزار رسانه را تشبیه میکنند به سالحهای

ش��یمیایی در جنگ نظامی؛ سالح ش��یمیایی را
وقتی میزنند ،سالح شیمیایی تانک و تجهیزات
را از بین نمیبرد؛ تجهیزات میماند و انسانها از
بین میروند و از قدرت استفاده از ابزار میافتند؛
سالح شیمیایی در جنگ نظامی اینجوری است؛
ابزار رسان��ه هم اینجور است .امروز از تلویزیون،
رادیو ،اینترنت ،شبکههای اجتماعی ،انواع و اقسام
وسایل فض��ای مجازی ،علیه اف��کار عمومی ما
استفاده میشود؛ این را کسانی که مسئولیت این
بخش از کش��ور را  -بخش ارتباطات را  -دارند،
درس��ت توجه کنن��د ،».افزود :پ��س از بیان این
دغدغه هوش��مندانه ،انجمن سواد رسانهای تنها
راه مقابله با این سالح شیمیایی را سواد رسانهای
عنوان کرد و بر ضرورت فراگیری این مهم تاکید
کرد .رییس هی��ات مدیره انجمن سواد رسانهای
ای��ران بی��ان کرد :ام��روز سواد رسان��های دیگر
نزد افکار عمومی ناش��ناخته نیس��ت و مخاطبان
میدانند برای زیس��ت در دنیای رسانهای ش��ده،
باید مهارتی با عنوان سواد رسانهای داشته باشند،
محصول چند سال تالش مجموعههای مختلف
فعال در این حوزه است.موسویان غفلت اصلی در
این حوزه استراتژیک را اقدامات جزیرهای دانست
و تصری��ح کرد :همانطور که زمانی برای ریش��ه
کنی بی سوادی ،نهضت سواد آموزی با مشارکت
تمام بخشهای مربوطه وارد میدان عمل شدند،
ام��روز برای فراگیری نهضت سواد رسانهای باید
تمام نهادها ،انجمن ها ،موسس��ات و کانونهای
فعال در این زمین��ه با تمام قوا وارد میدان عمل
ش��وند و اینگونه نباش��د که از هر سمتی صدایی
ک��ه تاکید بر خودمحوری و نفی سایرین را دارد،
شنیده شود.

فالحیپور :بازیگران باید براساس کیفیت انتخاب شوند نه حواشی مجازی

بازیگر سریال ش��هرزاد گف��ت :سینما
نبای��د تا این حد بهل بش��و باش��د که
هرکسی بتواند به راحتی وارد بازیگری
ش��ود بلکه باید برای ورود به بازیگری
تعریف درستی ارائه ش��ود .تعریفی که
بت��وان از آن طریق و بر اساس کیفیت
بازیگر را انتخاب کرد و نه حواشی وی
در فضای مجازی.
پروی��ز فالحی پور بازیگ��ر تلویزیون و
تئات��ر در گفتگو با می��زان ،درخصوص
فعالیته��ای اخی��ر خ��ود در عرص��ه
بازیگ��ری گفت :ب��ه تازگی ب��ازی در
سریال «مرگ خاموش» به کارگردانی
«احمد معظم��ی» را به پایان رسانده و
هم اکن��ون خود را برای اج��رای تئاتر
گاوخونی در ش��هر مشهد مقدس آماده
میکنم .در این نمایش با کامران تفتی

شهرزاد  ۴به احتمال فراوان سال آینده تولید میشود

همب��ازی خواهم بود و امیدوارم خاطره
خوبی برای مردم عزیز مشهد به یادگار
بگذارم.وی در همی��ن راستا ادامه داد:
چندین پیشنهاد بازی در آثار تلویزیونی
و سری��ال را ه��م دارم ک��ه همگی در
مرحله پی��ش تولید هس��تند و تولید و
تصویرب��رداری آنها پ��س از تعطیالت
ن��وروز س��ال آین��ده آغاز
خواهد ش��د.بازیگر سریال
«کهنه سرباز» درخصوص
وس��واس زیاد خ��ود برای
انتخ��اب نقش و ریس��ک
فراموش ش��دن در عرصه
بازیگری تاکید کرد :واقعیت
امر خ��ودم را در خطر این
ریس��ک نمیبینم زیرا بعد
از شهرزاد در سریال خوبی

همچون مرگ خام��وش بازی کردم و
ع�لاوه ب��ر آن تئاتر گاوخون��ی را جزو
کارنام��ه حرفهای خودم میدانم .در هر
ص��ورت مابین هر اث��ر کمی استراحت
نی��از است و من هم عجلهای برای کار
کردن ندارم.وی درباره احتمال ساخت
ش��هرزاد چه��ار اضافه ک��رد :من هیچ

وقت فکر نمیکردم که ش��هرزاد چهار
توسط حس��ن فتحی ساخته شود اما با
توجه ب��ه اخبار اخی��ر میدانم که وی
طی ماهه��ای آتی یا ابتدای سال آینده
به احتمال فراوان پیش تولید ش��هرزاد
را آغاز کن��د .اگر خود فتحی به ساخت
ش��هرزاد چهار عالقه نش��ان داده پس
میتوان گف��ت این داستان
در برنام��ه وی است.بازیگر
سریال «ش��ب دهم» درباره
زم��ان حضور خود در عرصه
سینم��ا تاکید ک��رد :چندی
پی��ش یک پیش��نهاد جدی
مش��ترک بین کشور ایران و
افغانستان داشتم اما حقیقت
امر نقش اینق��در منفی بود
که ترسیدم آن را بازی کنم

و ب��ه همی��ن دلیل ترجی��ح دادم آن را
رد ک��رده و منتظر پیش��نهاد بهتری در
عرصه سینما باش��م.وی درباره حضور
برخ��ی نابازیگ��ران در عرص��ه سینما
افزود :حض��ور برخی نابازیگ��ران و به
نوعی افرادی که صرف ًا به خاطر فعالیت
در فضای مجازی وارد سینما ش��ده اند
به این حرفه صدمات فراوانی را خواهد
زد.فالحی پور وضعیت کنونی سینما را
ناگوار خواند و خاطرنش��ان کرد :سینما
نبای��د تا این حد بهل بش��و باش��د که
هرکسی بتواند به راحتی وارد بازیگری
ش��ود بلکه باید برای ورود به بازیگری
تعریف درستی ارائه ش��ود .تعریفی که
بت��وان از آن طریق و بر اساس کیفیت
بازیگر را انتخاب کرد و نه حواشی وی
در فضای مجازی.

محمدحسینلطیفیدرنخستیناظهارنظر
پس از قطعی ش��دن حضورش در مقام
مج��ری «هفت» به تش��ریح رویکرد و
اولویتهای خود در این برنامه پرداخت.
محمدحسین لطیفی کارگردان سینما و
تلویزی��ون که اج��رای برنامه تلویزیونی
«هفت» در ایام برگزاری سیوهفتمین
جشنواره ملی فیلم فجر را برعهده خواهد
داش��ت ،در گفتگو با مهر درباره اجرای
برنامه «هف��ت» و رویک��ردش در این
برنامه عنوان کرد :اگر بنابر مذاکراتی که
تا کنون داش��تهایم قرار باشد من اجرای
قطعی این برنامه را به عهده بگیرم قطعا
رویکرد متفاوتی خواهم داشت.وی ادامه
داد :من جزو کس��انی بودم که هیچگاه
رویکرد قبلی «هفت» را قبول نداش��تم
و قطعا رویکرد من در چالش با مهمانان
ش��یوه متفاوت��ی خواهد داش��ت.لطیفی
اظه��ار کرد :اینکه م��ردم را به عیان به
تماشای مشکالت سینما بنشانیم و مردم
به ما بخندند رویکرد درستی نیست .من
رویکرد قبلی را هیچ وقت قبول نداشتم
و ش��اید نیم ساعت از برنامه را میدیدم.
این کارگردان سینما درباره رویکرد خود
عنوان کرد :من عالقهای به تنشها ندارم
رویکرد م��ا باید مهر و محبت و دوستی
باشد .اساسا برنامه «هفت» چالشی است
ام��ا این چالش میتواند پدرانه باش��د یا
نوعی موضعگیری باش��د در نهایت من
موضعگی��ری نمیکنم.محمدحس��ین
لطیفی که در مقام کارگردان این روزها
«ش��بی با عبدی» را روی آنتن ش��بکه
نس��یم دارد ،پیش از ای��ن اجرای برنامه
سینمایی «سینما-اکران» در شبکه پنج
سیما را تجربه کرده بود.

کتاب
کتاب جدید علی اهلل سلیمی
به نام « سکوت چلچله»

علیاهلل سلیمی گفت :کت��اب جدیدی را
درباره ش��هید امیر عرب زیر چ��اپ دارم.
علیاهلل سلیمی در گفتگو با میزان گفت:
کت��اب «سکوت چلچله» رمانی است که
ای��ن روزها زیر چ��اپ دارم و قرار است از
سوی موسس��ه شهید باقری منتشر شود.
وی در معرفی هر چه بیش��تر این کتاب
اظهار کرد :کتاب «سکوت چلچله» درباره
یکی از ش��هدای اطالعات عملیات است
و به زندگی ش��هید امیر عرب میپردازد.
علیاهلل سلیم��ی ،متول��د ۶فروردین ماه
س��ال  ۱۳۴۷در روستای «ت��وپ قره» از
توابع شهرستان خدابنده ،در استان زنجان
است .وی در سالهای پایانی دهه هفتاد
با ش��رکت در کالسهای داستاننویسی
حوزه هنری وارد جرگه نویسندگی شد و
داستانهای اولیه او ،در نشریات ادبی آن
زمان به چاپ رسید.اولین مجموعه داستان
مس��تقل وی با عنوان «زنی شبیه حوا»
در سال  ۱۳۸۴توسط نش��ر قو در تهران
چاپ و منتشر شده است .دومین مجموعه
داستان او با عنوان «باران جنوب» در سال
 ۱۳۸۷از نامزده��ای دریافت جایزه ادبی
ش��هید حبیب غنی پور در بخش داستان
دفاع مق��دس بوده است .سلیمی در سال
 ۱۳۸۸به عضویت انجم��ن قلم ایران در
آمده و سه دوره بازرس انجمن قلم ایران
بوده است«.تاکس��تانهای دش��ت ناز»،
«باران در سلول»« ،مسافر دجله»« ،یک
جف��ت جغد غمگین»« ،زمس��تان و چله
ها»« ،سفر معموال صبح اتفاق میافتد»،
«دعوت توحیدی»« ،مهمان پاسگاه زید»،
«طاهر کردستان»« ،باد برگها را سمت
درهها میبرد» و «آواز نخلستان» از جمله
کتابهایی هستند که تا کنون از علیاهلل
سلیمی به چاپ رسیده است.

سینما
فیلمبرداری «تبسم تلخ»
به پایان رسید

داریوش باباییان تهیهکننده فیلم سینمایی
«تبس��م تلخ» از پایان فیلمبرداری این اثر
در اصفهان خب��ر داد .داریوش باباییان در
گفتگو با مهر درباره جدیدترین فعالیتهای
خود گفت :چندی پیش پروانه ساخت فیلم
سینمایی «تبسم تلخ» با موضوع اجتماعی
را دریافت کردیم که به تازگی فیلمبرداری
این اثر در اصفهان به پایان رسیده و در حال
حاض��ر مراحل ویژوآل افک��ت آن در حال
انجام است و در تالش هس��تیم تا «تبسم
تل��خ» را برای اکران نوروز  ۹۸آماده کنیم.
وی بی��ان کرد :در ای��ن اثر الهام حمیدی،
پوراندخت مهیمن ،هوش��نگ حریرچیان،
علی رفیعی و حسین غیابی به ایفای نقش
پرداختهاند.باباییان گفت :این فیلم اجتماعی
ماجرای م��ردی را روای��ت میکند که به
دلیل ت��رک خانوادهاش ،دچار مش��کالت
زیادی ش��ده و در مس��یر زندگی جدیدش
پی به اش��تباهات خود میبرد و به زندگی
خود بازمیگردد.تهیهکننده «وای آمپول»
درب��اره دیگر اثرش با عن��وان «عکاس»
به کارگردانی ش��اهین باباپور که به تازگی
پروانه ساخت گرفته است ،عنوان کرد :هنوز
مقدمات ساخت این اثر فراهم نشده است
اما در نظر داریم بعد از انجام امور اولیه آن
بالفاصله «عکاس» را کلید بزنیم.

