روزنامه سیاسی  ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی
صاحبامتياز :مهرداد بذرپاش
مدیرمسؤول:محمدآخوندی
سردبير:رضاشكيبايي

نشانی  :خيابان انقالب اسالمي ،بين حافظ و خيابان وليعصر(عج) ،كوچه سعيد ،پالك 9
روابط عمومي 66413792 :تحريريه 66413783 :نمابر 66414137 :سازمان آگهيها61086163 :
پیامک 10002231:پست الکترونیک  info@vatanemrooz.ir :چاپ :شركت رواقروشن مهر

08

«کودکستان آقامرسل» چاپ هشتمی شد
رما ن نوجوان «کودکس��تان آقامرسل» که در واقع جلد دوم کتاب «گردان قاطرچیها» است ،از سوی انتشارات کتابستان
معرفت به چاپ هشتم رسید .این رمان به قلم داوود امیریان ،با ادبیاتی طنز و شیرین ،ابعادی از حماسه دفاعمقدس را به
تصویر میکشد و نوجوانان به سبب فضای شاد آن ،از آن استقبال کردهاند.

فرهنگ و هنر

وطن امروز شماره 2750

چهارشنبه  5تیر 1398

تلویزیون

کدام کارگردانان سینمای ایران این روزها دست به کار تولید شدهاند؟

یک سال پر خبر سینمایی

احس�ان سالمی :عادت سینمای ایران اس�ت که معموال در  6ماه نخست سال
هر آنچه دارد را صرف تبلیغ فیلمهایی میکند که در جشنواره فیلم فجر سال
گذش�ته به نمایش درآمدهاند و حاال به گیش�ه آمدهاند تا سرمایه صرف شده
برای آنها را بازگردانند؛ هر چند که بس�یاری از این فیلمها در زمینه بازگشت
س�رمایه در نهایت شکست میخورند اما این مانع از این نشده که فیلمسازان
هر س�اله باز هم به ساخت اثری جدید مشغول نش�وند .امسال برخالف چند
سال قبل ،خبرهای مربوط به ساخت پروژههای جدید کارگردانهای مهم خیلی

بهروز افخمی /کاغذ شطرنجی

کامبیز دیرباز هم مجری میشود

ت اصلی سینمایی کشور در نیمه دوم سال ،سر
زودتر از رسیدن به فصل رقاب 
از رس�انهها درآورده؛ خبرهایی که نشان میدهد امسال سینمای ایران شاهد
رقابت نامهای بزرگی خواهد بود و از این نظر احتماال هم جشنواره سیوهشتم
فیلم فجر ،جش�نواره پروپیمانی میشود و هم فصل اکران سینمایی سال بعد
میتواند از االن روی حضور چهرههایی نامدار حس�اب باز کند .هر چند تجربه
یکی دو سال اخیر نشان داده که نمیتوان به شکل قطعی نسبت به حضور همه
این آثار در جشنواره فیلم فجر امسال با قطعیت صحبت کرد.

نیکی کریمی /آتابای

داریوش مهرجویی /المینور

برزو نیکنژاد /دوزیست

شهرام مکری /جنایت بیدقت

بهروز افخمی از چند سال
پیش ک��ه درگی��ر اجرای
برنامه س��ینمایی «هفت»
ش��د ،از دنیای فیلمسازی
تا ح��دودی فاصله گرفت .هر
چن��د در این مدت خبره��ای متفاوتی درباره
س��اخت پروژهه��ای جدید افخم��ی از جمله
«خمسه خمسه»« ،سنپطرزبورگ  ،»2نسخه
س��ریالی «خوب ،بد ،جلف» و سریالی درباره
سیل اخیر منتشر شد اما تازهترین خبر رسمی
در ارتباط با او ،خبر دریافت پروانه ساخت فیلم
سینمایی «کاغذ شطرنجی» به تهیهکنندگی،
کارگردانی و نویسندگی خودش است که هنوز
خبری در ارتباط با قصه یا بازیگران آن منتشر
نشده است.

س��ازنده «هام��ون» ب��ا
«المین��ور» ب��ه س��ینما
بازمیگ��ردد .ای��ن خب��ری
بود که چن��د وقت پیش از
صدور مج��وز س��اخت پروژه
تازه داریوش مهرجویی توس��ط رسانهها مخابره
ش��د .داریوش مهرجویی ،کارگردان سرشناس
س��ینمای ایران بعد از  6س��ال فیلم تازهاش را
جلوی دوربین میبرد .مهرجویی که چند سالی
خبرهای جستهوگریختهای در ارتباط با ساخت
«سنتوری  »2توسط او شنیده میشد ،قرار است
«المینور» را با تهیهکنندگی رضا درمیش��یان و
نویسندگی مشترک وحیده محمدیفر و خودش
جلوی دوربین بب��رد« .اش��باح» آخرین پروژه
مهرجویی در سینما بود.

زوج نیکی کریم��ی و هادی
حجازیفر از سریال «ممنوعه»
حاال وارد س��ینما ش��دهاند تا
ای��ن بار ب��ه ج��ای بازیگر در
قام��ت کارگ��ردان و نویس��نده
«آتابای» را تولید کنند .کریمی که در چند س��ال
اخیر جدیترین فعالیت س��ینماییاش مربوط به
تهیهکنندگی فیلم سینمایی «آذر» میشد ،پیش از
این کارگردانی فیلم «شیفت شب» را بر عهده داشت
که استقبال نسبتا خوبی هم از آن شد .حجازیفر
هم این روزها در کنار بازیگری ،مدیریت تماشاخانه
«باران» را برعهده گرفته و به نظر میرس��د قصد
دارد فعالیتهایش را در حوزههایی غیر از بازیگری
گسترش بدهد .احتمال دارد حجازیفر و کریمی
هر  2از بازیگران «آتابای» باشند.

«دوزیس��ت» ه��م از جمله
پروژهه��ای پربازیگر امس��ال
س��ینمای ایران است؛ اثری
اجتماعی به کارگردانی برزو
نیکنژاد که گویا تصمیم گرفته
بعد از چند س��ال کار در حوزه فیلمهای کمدی
دوباره س��راغ س��اخت فیلمهای اجتماعی برود.
فیلمب��رداری این پ��روژه که از اواس��ط فروردین
آغاز ش��ده بود مدتی پیش به پایان رسید .جواد
عزتی ،ه��ادی حجازیفر ،مانی حقیقی ،س��عید
پورصمیمی ،پژمان جمشیدی و ستاره پسیانی از
جمله بازیگران «دوزیست» هستند .هر چند هنوز
زمان اکران پروژه نیز مشخص نشده ولی احتماال
از جمله آثاری باش��د که در جشنواره فجر امسال
حضور دارد .سعید خانی تهیهکننده این اثر است.

هر چند ش��هرام مکری در
سالهای گذش��ته همیشه
ب��ا نگاهی به اک��ران آثارش
در گ��روه کممخاط��ب
«هنر و تجربه» فیلم س��اخته
ولی واقعیت آن اس��ت که او فیلمس��از محبوب
جشنوارههای سینمایی است .مکری در «جنایت
بیدق��ت» با فیلمنامهای که به طور مش��ترک
توس��ط او و نس��یم احمدپور نوشته شده ،قصد
دارد با همکاری نگار اس��کندرفر که عموما او را
به واس��طه مدیریت موسسه آموزشی سینمایی
«کارنامه» میشناسند ،کارش را پیش ببرد .فیلم
سینمایی «هجوم» آخرین پروژه مکری بود که با
وجود درخواستش برای حضور در جشنواره فجر
در نهایت نتوانست به این جشنواره راه پیدا کند.

مجید مجیدی /خورشید

کمال تبریزی /در کمال بیشعوری

پیمان قاسمخانی /خوب ،بد ،جلف 2

مصطفی کیایی /مطرب

مسعود کیمیایی و دیگران...

«خورشید»بهتهیهکنندگی
و کارگردانی مجید مجیدی و
نویسندگی مشترک مجید
مجی��دی و نیم��ا جاویدی
دیگر پروژه مهم امس��ال است
که احتماال در جشنواره فجر سیوهشتم رونمایی
میشود .مجید مجیدی که پس از ساخت پروژه
عظیم «محمدرسولاهلل(ص)» سراغ ساخت فیلم
هندی «در میان ابرها» رفت ،پس از شکس��ت
تجاری این فیلم هم در گیشه سینمای هند و هم
در سینمای ایران ،حاال به نظر میرسد تصمیم
گرفته با همکاری نیما جاویدی که سال گذشته
فیلم موفق «سرخپوس��ت» را در جشنواره فجر
داشت ،کمی از ناکامی فیلم آخرش فاصله بگیرد.
حضور جواد عزتی بهعنوان بازیگر این فیلم قطعی
شده است.

احتماال پیمان قاسمخانی
زمانی که برای نخس��تینبار
تصمی��م گرف��ت ب��ه جای
نویس��ندگی مقابل دوربین
بیای��د ،فک��ر نمیک��رد روزی
با س��اخت اولین اث��ر س��ینماییاش تبدیل به
کارگردانی پرفروش شود .او که چند سال پیش
فیلم سینمایی «خوب ،بد ،جلف» را روانه پرده
س��ینماها کرده بود ،این روزها درگیر س��اخت
قس��مت دوم این اثر سینمایی با عنوان «خوب،
بد ،جلف :ارتش سری» شده است .در این پروژه
در کنار پژمان جمش��یدی و س��ام درخش��انی
که  2بازیگ��ر اصلی قس��مت اول بودند ،حامد
كميلى ،ريحانه پارسا ،گوهر خيرانديش ،فرهاد
آئيش ،اميرمهدى ژوله و مارال فرجاد نیز ایفای
نقشمیکنند.

«در کمال بیشعوری» عنوان
پروژه ت��ازه کم��ال تبریزی،
کارگ��ردان هم��واره پ��رکار
سینمای ایران است .تبریزی
که این روزها پروژه پرحاش��یه
«ما همه با هم هستیم» را در گیشه سینماها دارد،
در شرایطی تصمیم گرفته فیلم جدیدش را با نام
«در کمال بیشعوری» جلوی دوربین ببرد ،که در
کن��ار او ،محمد آفریده ،تهیهکننده فیلم ضدملی
و پرحاش��یه «یک خان��واده محت��رم» در قامت
تهیهکننده و حسین مهکام ،نویسنده و کارگردان
فیلم «بیحس��ی موضع��ی» قرار دارن��د .تبریزی
البته سریال پخش نشده «س��رزمین مادری» یا
هم��ان «س��رزمین کهن» را ه��م دارد که پس از
جنجالهای ایجاد شده ،هنوز هم سرنوشت پخش
آن از تلویزیون مشخص نیست.
در نخستین نشست مدافعان فرهنگی حرم مطرح شد

خطشکنی فعالیتهای اجتماعی در سوریه

نخس��تین نشس��ت مدافعان فرهنگ��ی حرم و
رونمایی از کتاب «چرا س��وریه» ش��ب گذش��ته با
حضور چهرهه��ای فرهنگی و هن��ریای همچون
حجتاالس�لام زائ��ری محقق و پژوهش��گر ،علی
جهانشاهی مدیر مؤسسه فرهنگی وارثین و حسن
شمش��ادی خبرنگار و کارشناس فرهنگی در محل
حسینیه هنر برگزار ش��د .به گزارش «وطنامروز»،
حجتاالس�لام زائری محقق و پژوهش��گر در این
مراسم در سخنانی با اشاره به لزوم بیان واقعیتهای
جنگ در س��وریه ،گفت :ما باید بیان کنیم دشمن
ما با چه قدرتی وارد س��وریه شد و چگونه تمام دنیا
پشت سر مخالفان رژیم سوریه ایستاده بود ،چرا که
اگر ما تعقل و هوش��مندی پشت سر تکفیریها را
نشان ندهیم آن وقت ،توان و قدرت واقعی رزمندگان
مدافع حرم مشخص نمیشود .اینجاست که مساله
پیوست فرهنگی و مساله شناخت محیط اجتماعی

که همیشه دغدغه حضرت آقا بوده مطرح میشود،
چرا که اگر ما نتوانیم فارغ از تبلیغات و شعار ،توان
واقعی دش��منان خود را ارزیابی کنیم عملیاتهای
ما دچ��ار اختالل میش��وند .در ادامه این مراس��م
علی جهانش��اهی ،مدیر مؤسس��ه فرهنگی وارثین
در س��خنانی گف��ت :ضعف ما عالوه ب��ر نکاتی که
آقای زائری گفتند در سیاس��تگذاری و تعیین راه
و اولویتهاس��ت .جهانشاهی بحث اصلی را مراحل
بعدی حضور در س��وریه دانست و خاطرنشان کرد:

پاسخ به حاشیههای باغ کتاب

باغ کتاب رقیب صنوف نشر نیست

مدیرعامل و نایبرئیس هیأتمدیره باغ کتاب
تهران در آس��تانه سالگرد تأسیس این مرکز درباره
عملک��رد آن توضیحات��ی ارائه دادند .ب�� ه گزارش
«وطنامروز» ،در این نشست خبری مهدی رمضانی،
نایبرئیس هیأتمدیره باغ کتاب تهران در اظهاراتی
عنوان کرد :در جلس��ه اخیر هیأت امنای س��ازمان
فرهنگی و هنری ش��هرداری تهران موضوع واگذاری این مرکز به س��ازمان و
مؤسس��ه نشر ش��هر با حدود و ثغوری که برای آن در نظر گرفته شده بود ،به
صورت قانونی انجام شد .در حوزه صنوف فرهنگی نیز باغ کتاب به دنبال رقابت
با هیچ صنفی از اهالی فرهنگ در اینجا نیس��ت .در ادامه این نشست خبری،
جاللی ،مدیرعامل باغ کتاب تهران نیز در سخنانی گفت :شاخص عدالت میان
ناشران توسط ما عم ً
ال رعایت شده است .در باغ کتاب تهران ناشرانی صاحب
ویترین هس��تند که عم ً
ال در جای دیگری غیر از اینجا نمیتوانستند صاحب
ویترین باش��ند .ما همچنین با امضای یک تفاهمنامه با ش��هرداران مناطق
جنوب کش��ور و نیز بنیاد علوی ،تابستان امسال شاهد بازدید  ۲۰هزار نفر از
دانشآموزان مناطق محروم تهران و دانشآموزانی از استانهای دیگر کشور از
باغ کتاب خواهیم بود که این بازدیدها به صورت رایگان برگزار میشود .وی از
ارائه تخفیفات بین  ۴تا  ۴۴درصدی در تمام بخشهای باغ کتاب طی هفته
آینده و به مناسبت سالگرد تأسیس این مرکز خبر داد.

سوریه یک سال است که به آرامش رسیده و بعضیها
میگویند بعد از آزادسازی حلب تقریبا معادله جنگ
به سمت جبهه مقاومت تغییر پیدا کرد؛ بعد از آن
زمان میشد آمادگی برای انجام کارهای فرهنگی و
اجتماعی فراهم بشود ،زیرا در شرایط جنگ خیلی
نمیتوان کار فرهنگی گس��تردهای انجام داد .ما در
اس��تراتژی کالن خود در حوزه کار با مردم سوریه
دچار اشتباه ش��دیم و با توجه به شرایط امروز این
کشور این سوال مطرح میشود که راهبرد کالن ما
چه باید باشد؛ پاسخ این سوال راهبرد و فعالیتهای
اجتماعی اس��ت و در واق��ع فعالیتهای اجتماعی
خطشکن ما هس��تند که پیکان فعالیتها باید به
سوی فعالیتهای اجتماعی باشد و از این منظر ورود
ما در یک کشوری باید از دروازه خدمترسانی باشد.
در انتهای نخستین نشست مدافعان فرهنگی حرم
مراسم رونمایی از کتاب «چرا سوریه» برگزار شد.

مراسم رونمایی از «تابستان سیاه» برگزار شد

ماجرای ترورهای سیاه دهه  60در یک بازی موبایلی

مراس��م رونمایی از ب��ازی «سایهروش��ن» با
زیرعنوان تابستان سیاه با حضور جمعی از اصحاب
رسانه و رئیس سازمان فضای مجازی بسیج برگزار
ش��د .به گزارش «وطنامروز» ،ای��ن بازی به ترور
نافرجام رهبر معظم انقالب اس�لامی در شش��م
تیر  ۱۳۶۰به دس��ت منافقان ک��وردل میپردازد.
این بازی نخس��تین بازی موبایل ماجرایی با بیش از  ۳۰کاراکتر تعاملی و
دهها صفحه دیالوگ با صداگذاری اساتید برجسته صداوسیما و حضور استاد
سعید مظفری در نقش کارگاه افشار است .از ویژگیهای برجسته این بازی
میتوان به داستان جذاب و درگیرکننده و روایت قصه آن اشاره کرد .مسلم
معین ،رئیس سازمان فضای مجازی بسیج در مراسم رونمایی از این بازی در
ارتباط با آن گفت :بازی تابستان سیاه روایت مستندی از حوادث سال  ۶۰و
ترورهایی است که در اوج شقاوتهای منافقین رخ داد بود .حدود  ۲۰نفر در
قالب یک تیم تخصصی بیش از یکسال ونیم روی این بازی زحمت کشیدند
تا به ثمر بنشیند .این بازی با به تصویر کشیدن مسجد ابوذر ،باغ آذری و...
فضای نوستالژیکی ایجاد میکند و بخوبی فضای ترورهای سال  ۶۰را نمایش
داده است .مقایسه آماری بین  ۸۸تا  ۹۶و ابتدای سال  ۹۷تا به امروز نشان
میدهد استفاده از ظرفیت بسیج در این فضا باعث شده است موازنه قدرت
به سمت نیروهای انقالبی پیش برود.

مصطفی کیای��ی هم از آن
دس��ته کارگردانهایی است
که در این سالها تبدیل به
یک برند شناختهش��ده در
سینمای ایران ش��ده است .او
این روزها درگیر ساخت فیلم سینمایی «مطرب»
اس��ت که قصه آن به چند ده��ه از زندگي یک
خواننده با بازی «پرویز پرس��تویی» ميپردازد؛
فیلمی که با توجه به سابقه کارگردانش به نظر
میرسد از همین حاال باید آن را یکی از فیلمهای
پرفروش سینمایی امس��ال دانست .با توجه به
خبرهای منتشر شده در رس��انهها ،به احتمال
زیاد این فیلم پیش از برگزاری جش��نواره فجر
امسال روانه گیشه سینماها خواهد شد .محسن
کیایی و الناز شاکردوست از دیگران بازیگران این
فیلمهستند.

ای��ن روزه��ا خیل��ی از
کارگردانهای شناختهش��ده
س��ینمای ایران دست به کار
تولید شدهاند اما هنوز خبری
قطعی و نهایی از پروژههای آنها
منتشر نشده است .جدیترین آنها مسعود کیمیایی
است که از سال گذشته خبر رسید قرار است پروژه
«خون شد» را کلید بزند ولی هنوز خبری رسمی
از آن منتشر نشده است« .محمدحسین لطیفی»
هم دیگر چهرهای اس��ت که بر اس��اس خبرهای
منتشر شده بزودی کارگردانی فیلم جدید خود را
با موضوع پرچم ایران آغاز میکند« .آژیر بیصدا»
هم عنوان دومین ساخته سینمایی رضا مقصودی،
سناریونویس سرشناس سینماست که پیش از این
فیلم موفق «خجالت نکش» را ساخته بود و بتازگی
برای کار جدیدش پروانه ساخت گرفته است.

گزارشی درباره آنچه این روزها در سینمای جهان میگذرد

از قدرتنمایی «داستان اسباببازی»
تا فیلم آخرالزمانی جرج کلونی
محمد حس�ینآبادی :سینمای جهان این روزها
شاهد اکران یکی از موفقترین دنبالههای تاریخ
سینماست .نسخه چهارم فیلم محبوب «داستان
اسباببازی» این روزها در گیشه سینماها حسابی
س��روصدا به پا کرده است .این انیمیشن با ۱۱۸
میلیون دالر فروش در  3روز نخس��ت اکران در
صدر ج��دول فروش هفتگی آمریکای ش��مالی
قرار گرفت .همچنین این فیلم عنوان چهارمین
افتتاحیه موفق در گیشه برای یک انیمیشن را به
نام خود زد .فقط «شگفتانگیزها « ،»۲پیدا کردن
دوری» و «ش��رک  »۳در  3روز نخس��ت اکران
بیشتر فروخته بودند« .داستان اسباببازی  »۴به
کارگردانی جاش کولی در وبسایت روتن تومیتوز
نیز تاکنون امتیاز  ۹۸درصد را دریافت کرده است.
اما خبر جالب توجه دیگر این روزهای سینمای
جه��ان مربوط به تصمیم «ج��رج کلونی» برای
ساخت اقتباسی سینمایی از رمان «صبح بخیر،
نیمهشب» به سفارش کمپانی «نتفلیکس» است.
او قصد دارد کارگردانی و یکی از نقشهای اصلی
آن را بر عهده گیرد .داستان این رمان آخرالزمانی
درباره داس��تانهای موازی «آگوستین» (با بازی
جرج کلونی) یک دانشمند تنها در قطب جنوب
و یک فضانورد اس��ت که تالش میکند به زمین
بازگردد و «آگوستین» نیز در تالش برای برقراری
ارتباط با این فضاپیماس��ت« .کلون��ی» در کنار
«گرنت هسال» تهیهکنندگان این فیلم هستند
و قرار اس��ت مراحل فیلمب��رداری این فیلم که
هنوز عنوانی برای آن انتخاب نش��ده از ماه اکتبر

س��ال جاری میالدی آغاز ش��ود .این برای اولین
بار اس��ت که «کلونی» با سرویسهای اینترنتی
چ��ون نتفلیکس برای س��اخت ی��ک فیلم بلند
همکاری میکند .وی اخیرا ً چند قسمت از سریال
« »Catch22را برای شبکه «هولو» کارگردانی
کرده و نقشی نیز در آن ایفا کرده بود .اما در کنار
این خبرهای س��ینمایی جالب توجه ،خبر ورود
یک سیاس��تمدار دیگر به عرصه ساخت فیلم و
برنامههای تلویزیونی نیز مورد توجه رسانهها قرار
گرفته است .براساس آنچه هالیوودریپورتر منتشر
کرده ،ش��ری بلر ،همس��ر تونی بلر نخستوزیر
اسبق بریتانیا برای نخستینبار قراردادی بهعنوان
تهیهکننده اجرایی برای یک فیلم سینمایی امضا
کرده است .این نخستین فیلمی است که بلر در
تولی��د آن نقش دارد .این فیلم را کمپانی لندنی
«جو جک اینترتینمن��ت» تولید میکند .البته
خانواده بلر که نش��ان داده اصوال عالقه زیادی به
تلفیق سیاس��ت با همه چیز دارد ،در این پروژه
سینمایی نیز دست بر یک سوژه سیاسی گذاشته
است! فیلم داستان گزارشگر جنگی مجله «تایم»
باب هس��تینگ را روایت میکند ک��ه وقتی به
بیتالمقدس فرس��تاده میش��ود ،به رستگاری
میرسد .داستانی که به نظر میرسد با توجه به
البی صهیونیستها در جشنوارههای جهان باید از
همین حاال آن را یک اثر موفق در جشنوارههای
جهان دانست! فیلم «ستون سنگی» را جان دیری
کارگردانی میکند و لوکیشن فیلمبرداری آن در
اسرائیل و نیویورک است.

کامبیز دیرباز ،بازیگر سینما
و تلویزیون ،اجرای مسابقهای
ب��ا محوری��ت اتومبیلرانی را
در شبکه «نس��یم» برعهده
خواه��د گرفت .ب��ه گزارش
مهر ،بهن��ام صفاریان ،ط��راح و مجری برنامه
تازه شبکه «نسیم» درباره جزئیات این برنامه
عنوان کرد :این مسابقه در زمینه خودرو است و
از آنجا که رشته ورزشی من اتومبیلرانی است،
قرار است در همین زمینه برنام ه خیلی خوبی
را برای نخس��تینبار در ایران تولید کنیم .من
هم کارشناس و هم داور اتومبیلرانی هستم که
اجرای این برنامه را بر عهده دارم و قرار است با
همراهی کامبیز دیرباز این برنامه را اجرا کنیم.
محمود محمودی هم تهیهکننده برنامه است
و مذاک��ره با کامبیز دیرباز برای نهایی ش��دن
این هم��کاری همچنان ادام��ه دارد .صفاریان
که در حوزه آهنگس��ازی هم فعالی��ت دارد با
اشاره به توصیه تلویزیون برای استفاده نکردن
از س��لبریتیها به عنوان مجری یادآور شد :به
ما گفته ش��د این اتفاق نبای��د رخ دهد بویژه
در برنامهه��ای زنده اما کامبیز دیرباز به غیر از
هنرپیشگی به این رشته ورزشی اشراف دارد و
اینگونه نیست که ما سراغ بازیگری رفته باشیم
که از موتور و ماشین چیزی نداند.

با «دورت بگردم ایران»
به سفرهای تابستانی بروید

فص��ل دوم «دورت بگ��ردم
ای��ران» ب��رای پخ��ش در
تابستان  ۱۳۹۸آماده میشود.
به گزارش «وطنامروز» ،تیم
سازنده مستند «دورت بگردم
ایران» در س��ری جدید این برنامه سفر خود را
با کاروانهایش��ان به غرب کشور بردهاند .این
س��فر  11روزه از همدان آغاز و به ارومیه ختم
میش��ود .دورت بگردم ایران ،اولین مس��تند
گردش��گری کودک اس��ت که رویکرد سبک
زندگی اسالمی -ایرانی را دنبال میکند و تالش
دارد گردش با خانواده ،تفرج در مناطق مختلف
ایران و نش��ان دادن یک س��فر دس��تهجمعی
لذتبخش را در بس��تر یک خانواده اسالمی به
نمایش بگذارد .این مستند به تهیهکنندگی و
کارگردانی «حس��ن حبیبزاده» با مش��ارکت
شبکه کودک و مرکز بسیج صداوسیما ساخته
ش��ده است که در  ۲۶قسمت  ۲۲دقیقهای در
تابستان از شبکه نهال پخش میشود.
تئاتر

جنایت آمریکا در پرواز هواپیمای
مسافری ایران تئاتر میشود

«علی برج��ی» کارگ��ردان
و بازیگ��ر تئات��ر ،س��ینما و
تلویزیون عنوان کرد تصمیم
دارد نمایشنامهخوانی از یک
قصه جدید البته با محتوایی
قدیمی از شهادت سرنش��ینان ایرانی در پرواز
 ۶۵۵ایرباس که توس��ط ناو آمریکایی شلیک
شد ،انجام دهد .به گزارش فارس ،او در ارتباط
با این نمایش با اشاره به اینکه ابتدا قرار است با
همراهی گروه نمایشیشان این کار را دوازدهم
تیرماه نمایشنامهخوانی کنند ،گفت :پس از آنکه
شرایط تهیه و تولید کار فراهم شد ،نمایش را
به صحنه اجرا خواهیم برد.این نمایشنامهخوانی
قرار اس��ت  3ش��ب اجرا ش��ود ک��ه در خود
نمایش��نامه  3کاراکتر تعبیه شده و توسط 3
نفر که یکی از آنها خودم هستم خوانش خواهد
شد .برجی با اشاره به شرایط نامطلوب اقتصادی
برای فعالیتهای فرهنگی و هنری گفت :تالش
میکنیم با همکاری انجمن تئاتر دفاعمقدس،
نمایش و مرکز هنرهای نمایشی تفاهمنامهای
برای انجام کارهای دفاعمقدسی داشته باشیم.
خبر

داستانهای شاهنامه فردوسی را
رایگان بشنوید

برنام��ه «قصههای س��رزمین
م��ن» روای��ت ش��نیدنی از
ش��اهنامه فردوس��ی با روایت
دلنش��ینی از مری��م نش��یبا،
گوین��ده پیشکس��وت رادیو
و بازی جمعی از بازیگران رادیو اس��ت که روی
سایت «ایران صدا» قابل دریافت است .به گزارش
«وطنام��روز» ،ش��اهنامه بزرگترین کتاب به
زبان پارس��ی اس��ت ک��ه در همه ج��ای جهان
مورد توجه قرار گرفته و به بسیاری از زبانهای
زن��ده جهان ترجمه ش��دهاس��ت .عالقهمندان
میتوانند اپلیکیشن تلفن همراه «ایرانصدا» را
برای سیس��تم عامل اندروید و  IOSاز نش��انی
 iranseda.irبه صورت رایگان دریافت کنند.

