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تلویزیون

چهره ها و خبر ها

جدول پخش شبکه کودک
موضوعمحور شد

سینمای جهان

جف بریجز سرطان دارد
بازیگر سرشناس سینما اعالم کرد به سرطان
مبتال شده است.
به گزارش مهر ،جف بریجز دیروز در توئیتر اعالم
کرد که به سرطان لنفوم مبتال شده است .او در
پستی که منتشر کرد با ارجاعی به «لبوفسکی
بزرگ» که در آن نقش شخصیت «دود» را بازی
کــرده بــود ،نوشت« :همان طور که اگر «دود»
بود میگفت ...جزییات جدیدی آشکار شده
است ». ...وی افزود« :به سرطان غدد لنفاوی
مبتال شدهام .اگرچه یک بیماری جدی است اما
حس میکنم که خوشبختم از این که یک تیم از
پزشکان خوب دارم .وی در ادامه گفت درباره
روند بهبودیاش اطالع رسانی میکند».

▪حالاینروزهایتانچطوراست؟

فکر کردم کرونا عده زیادی را به اسارت گرفته
–خنده .-می گفتم کجا بروم تا دوستانی را که
دراینمدتکمترسراغمراگرفتهاندپسبگیرم.
اینروزهااندکیسرماخوردهاماماخوبموکرونا
نگرفتهام.
▪قبلازمحرموصفرشنیدمدرفضایمجازی
فعالیتداشتید؟

منوچهر آذری در نقش دربان هتل در «هزار دستان»

مدیر شبکه کودک سیما تغییرات تازه این شبکه
را اعالم کرد.
محمد سرشار در گفتوگو با فارس در این باره
گفت« :جدول جدید پخش شبکه کودک برای
انتخاب بهتر خانواد هها ،از  27مهر  ،آغاز ماه
ربیعاالول چینش تازهای بر اساس موضوعات
موردنیاز کودکان پیدا کرده تا به اهداف تربیتی
این شبکه بیشتر کمک کند ».وی افزود« :از این
پس ،روزهای پنجشنبه و جمعه ،چینش متفاوتی
از برنامهها و پویانماییها را خواهد داشت تا شبکه
کودک میزبان رسانهای جذاب تری در روزهای
تعطیل باشد».
مدیر شبکه کــودک گفت« :انتخاب برنامهها
براساس موضوع کلی آنها نیز برای خانوادهها
راحت تر شده است .به عنوان نمونه از این پس،
هرروزساعت 14موضوع«سبکزندگیاسالمی
ایرانی» ،ساعت « 15:30ورزش» ،ساعت 18
«تربیت انقالبی» ،ساعت « 19دانــش» ،ساعت
« 19:30داستانهای خانوادگی نوستالوژیک»،
ساعت « 21محیط زیست» و ساعت 21:30
«ادبــیــات کهن» موضوعات کلی برنامههای
تلویزیونی یا آثار داستانی کانال نهال خواهد بود
تا کودکان  6تا  12سال ،محتوای تربیتی متنوع
و غنیتری را تماشا کنند ».سرشار اعالم کرد« :در
عین حال ،با کاهش اساسی سهم پویانماییهای
خارجی ،تعداد عناوین خارجی پخششده به
پنج عنوان در روز کاهش یافته و ساعات پربیننده
بیشتری به پویانماییها و برنامههای ایرانی
اختصاص یافته است».

مریم ضیغمی  -می گوییم و می خندیم .ترانه
ها و آهنگ های برنامه هایش را در ال به الی
سخنانش می خواند و بذله گویی ها و شوخی
های همیشگی اش را دارد اما نه مثل گذشته؛
گالیهداردودلگیراست؛ازکرونا،بیکاریوازاین
که دیگر یاران و هم قطارانش همچون فرهنگ
مهرپرور ،حسین عرفانی و استاد شجریان در
کنارش نیستند تا حتی برای یک بار به نقشی
جانببخشندیاصدایماندگاراستادرابشنود.
منوچهر آذری این روزها اص ً
ال آن آذری سابق
نیست و بی حوصله کنج خانه عزلت پیشه
کرده و کتاب می خواند و در آرشیو کاست های
رادیوییصبحجمعهباشماودیگرآثارشوعکس
های قدیمی اش غرق در خاطرات شده است.
مصاحبه با این هنرمند همیشه خندان که با
سوتهایشمعروفاستبهدلیلبیحوصلگی
ودلگیریدوبارانجامشدکهدرادامهچکیدهای
ازآنرامیخوانید.

کردهامولیتورمخیلیباالست.هرجابرایکار
می روم وقتی بحث دستمزد را به میان می آورم
میگویندازپولخبرینیست!منبیمهحضرت
ابوالفضل(ع) هستم ۵۰ .سال از عمرم را فقط
کار کردم و االن روحیه ام برای بیکاری خراب
اســت .همیشه در همه لحظات مــردم را شاد
می کنم ،تا زمانی که نفس ام می آید و می رود و
بازنشستگیندارم.اینروزهاآدمبیحوصلهای
شدهامچونپولنیست.
▪حالسینمااینروزهاچطوراست؟

ما کتاب «دن کیشوت» اثر سروانتس را برای
اپلیکیشن ایران صدا کار کردیم که مردم شب
هاییکهخوابشاننمیبردبهراحتیمیتوانند
آنرادانلودکنند.

خبر نــدارم .برخی دوستان گاهی تماس می
گیرند و حال مرا می پرسند .در سینماها تخته
شدهاست.الاقلگاهیبهسینمامیرفتموفیلم
میدیدمامااینهمازمادریغشد.

در منزل می خــورم و می خوابم چــون کاری
پیشنهاد نمی شود .البته چند کار کوتاه انجام
داده ام .در منزل کتاب می خوانم .در فضای
مجازیبرایشهرداریبرنامهاجراکردم.رئیس
رادیوفرهنگازمندعوتکردوصبحهایجمعه
برنامه «پرنیان صدا» را در رادیو فرهنگ داشتم.
البتهپولنمیدهند،بودجهوسوژهخوبنیست،
رادیوفرهنگدرمصوبهاشازارگاستفادهنمی
کندوبایدکمانچهجایگزینشود.گفتمکمانچه
از کجا بیاورم ،اگر بگویید پیازچه برای تان می
آورم،کمانچهبهمنچه؟-خنده-االنتخممرغ
راشانهای ۴۰هزارتومانمیخریمومنآهنگی
میخواندم«مندلمماهیرومیخوادماهیمنو
نمی خواد» بعد می گفتم «گوشت و مرغ و تخم
اشهمگیرمانمیادگیرمانمیاد»

هرگز .برای چه عصبانی بشوم .البته اگر حق
فردیناحقشودعصبانیمیشوم.

▪درمدتشیوعکروناچهمیکنید؟

▪بااینشرایطاقتصادی ،بیمهوبازنشستگی
دارید؟

دروغچرا؟ازهرکجاهرچقدربرسدخداراشکر

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

▪آیاعصبانیمیشوید؟

▪آخرینکتابیکهخواندیدچهبود؟

االن یک کتاب خوب با نام «شما و رادیــو» را در
دست مطالعه دارم و عکس من هم در کتاب
است .چندی پیش پسرم از داخل کتابی رسید
خرید کتاب های گذشته ام را درآورد و گفت که
چقدرپولبرایخریدکتابدادی!وگفتمدرآن
مقطعکاروخرجمیکردم.
▪دوستداریدچگونهدریادمردمبمانید؟

خدارحمتکندسیروسگرجستانیکهازمیان
ما رفت .یک بار هم با او رو به رو نشدم اما او را به
عنوانیکبازیگرخوبمیشناسمودرفراموشی
به خاک سپرده شد .ببینید انسان چیست که
محمدرضا شجریان از بیمارستان جم خیابان
مطهریدرتهرانآمدودرتوسمشهددفنشد.
ببینیدچگونهدریادمردممانده،منبهگردپایاو
همنمیرسمولیکارهاییانجامدادهامکهمردم
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بگویند خدا پدرش را بیامرزد که خنده بر لب ما
آورد .هنگام خروج از منزل و در زمان خرید هم
ماسکمیزنیمودیگرمردممارانمیشناسند،
قب ً
المیشناختندوسالموعلیکیمیکردند.دو
تاچشمسیاهرفتزیرماسکوماستمالیشدو
رفت-خنده.-
▪از آن دست آدم هایی هستید که آلبوم های
قدیمیوخاطراتگذشتهرامرورمیکنند؟

اتفاق ًاپسرپزشکمآثارکاستوآلبومهایمراجمع
آوری و نام و شماره گذاری کرده است .از میان
آرشیوم عکس هایی را پیدا کردم که غرق در
گذشتهشدموحالمگرفتهشد.دوستانیداشتم
که در گذشته ماندند مثل فرهنگ مهرپرور و
حسینعرفانی.
▪در شرایط شیوع کرونا پیشنهادتان برای
زنده نگه داشتن یاد و نام پیش کسوتان هنر
چیست؟

بهتراستسازمان،شبکهایرابهنامشبکهپیش
کسوتان راه انــدازی کند و شبانه روز آثارمان
پخششود.پسرمدریکهاردآثارمراجمعآوری
کرده و کارهایی از گذشته دارم همچون «جدی
نگیرید»«،بیرودروایسی»و....چهخوباستاز
تلویزیونبامنتماسبگیرندوبگویندآثارقدیمی
خود و دیگر دوستان را جمع آوری کن و شبکه
اختصاصیپیشکسوتانراهاندازیشود.بعدها
هم می توانند این آثار را در قالب سی دی در
انجمنپیشکسوتاندراختیارمردمقراردهند
واینکارهمکمکبههنرمنداناستوهممردم
آثارمانرادرمنزلدارند،نگاهمیکنندوشادمی
شوند .باور کنید مردم استقبال می کنند و قدر
هنرمندان را می دانند .من آدم سیاسی نیستم
اماداغهنرمندانیهمچونسیروسگرجستانی
و شجریان جگرم را سوزاند ،غم حسین عرفانی

مرا نابود کرد ،فرهنگ مهرپرور هم همین طور.
هرکدامازاینعزیزانگلهاییبودندکهدربین
مانیستندوجایگزینیندارند.چارلیچاپلیندر
کتابخاطراتشنوشتهاستکههرگزآرزونکنید
جای دیگری باشید و سعی کنید همیشه جای
خودتانباشید.

▪خاطره انگیزترین روزه ــای کــاری تــان با
کدام کارگردان ها بود؟ زنده یاد علی حاتمی،
محمدرضاهنرمند،سیروسمقدمو...

هر گلی بوی خود را دارد .از جوانی خاطرات
زیادیدارم.بعدهابازندهیادعلیحاتمی«هزار
دستان» را کار کردم که خاطرات زیادی دارم.
نقش دربان گراند هتل را به من داد .نمی دانید
چهعشقیمیکردمباایننقش.مرحومحاتمی
گفت می خواستم یک قسمت بازی کنی اما از
بازیاتخوشمآمدوبهنقشاتاضافهکردم.من
و محمود بصیری جلوی در هتل باال و پایین می
پریدیمکهعلیحاتمیگفتبرایآذریدودست
لباس بدوزید ممکن است در حین فیلم برداری
لباسش پاره شود و نمی توانم منتظر بمانم تا
لباس دیگری تهیه شود .در «دزد عروسک ها»
بامحمدرضاهنرمندهمکاریداشتموهندوانه
را در صورتم می کوبیدند .جــدی جــدی می
خواستندهندوانهرابکوبندوگفتمدماغمکمی
بزرگاستومیشکند-خنده-یکسوتآهنی
همداشتم.آخرسرهندوانهراچهارقاچکردندو
کامل در صورتم نکوبیدند و بعد پرت کردند و در
صورتمپخششداماسوتآهنیلبمراپارهکرد.
▪جامعه هنری مدیون زنده یاد علی حاتمی
است که شهرک سینمایی را از خود به یادگار
گذاشت.

دقیق ًاهمینطوراست.داستانهایمختلفیرا
درشهرکسینماییساختندولی«هزاردستان»
علیحاتمینشد.ماقدرداشتههایمانرانمی
دانیمووقتیآنهاراازدستمیدهیمقدرشان
رامیدانیمکهآنموقعفایدهایندارد.شجریان،
مقبلی ،عرفانی و  ...رفتند .در پایان سخنانم
بگویم بیا تا قدر یکدیگر بدانیم .قبل از رفتن
هنرپیشههابهآنهابهادهیم،همدیگررادوست
داشتهباشیموبههماحترامبگذاریم.کرونانشان
دادکهمیتواندتمامدنیارابههمبریزدپسکاری
نکنیمکهدنیابیشتربههمریختهشود.
▪انتهایآرزوهایتانکجاست؟

خوشبختی فرزندانم .برای خودم هیچ آرزویی
نــدارم .معلوم نیست من تا کی زنده باشم ولی
سالم زندگی کــرده ام و االن هم دوســت دارم
توانایی این را داشته باشم که سر صحنه ،به
تلویزیون ،رادیو و سینما بیایم .ان شاء ا ...اگر
کرونارفتومنبودمدرخدمتمردمهستم.

نــــویــــد مـــــحـــــمـــــدزاده در
اینستاگرامش نوشته در تئاتر
آموخته است بازیگر نباید حین
کار مریض شود .او همچنین از
کسانی که پروژهشان به دلیل
ابتالی او به بیماری کووید 19-به تعویق افتاده،
عذرخواهی کرده است.
سعید روستایی جایزه بزرگ
جشنواره فیلم بــوردو را برای
فــیــلــم «م ــت ــری شــی ـشونــیــم»
دریــافــت کـــرده .ایــن رویـــداد
سینمایی از  22تا  27مهر در
کشور فرانسه برگزار شده است.
اللهاسکندریباانتشارپستیدر
اینستاگرامشازابتالبهبیماری
کووید 19-خبر داده و نوشته
نگران سالمتی همکارانش در
سربرون» است
سریال «جشن ُ
کهدرکنارآنهامشغولکاربودهاست.
هنگامه قاضیانی از امروز با فیلم
«سازهای ناکوک» ساخته علی
حضرتی در سینمای آنالین
حضور خواهد داشــت .او فیلم
«زعفرانیه  14تیر» اثر سیدعلی
هاشمی را نیز آماده اکران دارد.
حمید لــوالیــی بــرای بــازی در
فیلم ویــدئــویــی «مــارپــیــچ» به
کارگردانیسعیدجلیلیجلوی
دوربین رفته و در ایــن فیلم با
بازیگرانی مانند عنایت بخشی
و فخرالدین صدیق شریف همبازی شده است.
جواد هاشمی قصد دارد ادامه
فیلم «پیشونی سفید» را در
قالب سریالی به همین نام ویژه
نمایش خانگی بــســازد .او در
سالهای  96 ،90و  97فیلم
«پیشونی سفید» را در سه قسمت ساخته بود.
ریحانه پارسا بــرای مشارکت در
ساخت فیلم «زمــان» در خــارج از
کــشــور بــه ســر مــیبــرد .او طــراح
فیلمنامه این فیلم بــوده و بازیگر
آن نخواهد بــود .به تازگی اخبار
متناقضیدربارهمهاجرتاینبازیگرمنتشرشدهاست.

