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اخبار
ضبط فصل دوم «عصر جدید» آغازشد

اولین قس��مت فصل دوم «عصر جدید» روز
چهارش��نبه ( ۲۳بهمن) ضبطش��د و به نظر
میرسد شاهد تغییرات بسیاری در آن باشیم.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،فصل
دوم برنام��ه «عصر جدید» اس��فند ماه روی
آنتن شبکه س��ه میرود.اولین قسمت فصل
دوم «عص��ر جدی��د» چهارش��نبه  ۲۳بهمن
ضبط شد .در این فصل عوامل ،دکور جدیدی
را برای برنامه در نظر گرفته اند.عالقهمندان
میتوانند برای حضور در اس��تودیوی «عصر
جدید» با مراجعه به س��ایت asrejadid.
 irثبت نام کنند.گفتنی اس��ت در فصل اول
عصر جدی��د فاطمه عب��ادی (هنرمند نقاش
با ش��ن) ،محمد زارع (آکروبات کار) ،پارس��ا
خائف (خواننده نوجوان) ،سعید فتحی روشن
(شعبده باز و منتالیست) و گروه دختران نینجا
(هنرهای رزمی) به ترتیب نفرات اول تا پنجم
شدند.
سریال «پرگار» از شنبه روی آنتن میرود

مجموع��ه تلویزیون��ی «پرگار» ب��ا نام قبلی
«آس��مان هوای ب��اران دارد» به زودی روی
آنتن تلویزی��ون میرود.به گزارش باش��گاه
خبرن��گاران جوان به نق��ل از روابط عمومی
شبکه یک ،مجموعه تلویزیونی «پرگار» با نام
قبلی «آسمان هوای باران دارد» به کارگردانی
شهرام ش��اه حسینی از شنبه  ۲۶بهمن روی
آنت��ن میرود.س��ریال «پ��رگار» روایتگ��ر
معض�لات اجتماعی پیرامون جوان و خانواده
اس��ت؛ از جمله چگونگی استفاده از فناوری،
جایگاه خان��واده در تعلیم و تربیت فرزندان و
. ...در خالصه داستان این سریال آمده است:
خانوادهای برای ادامه تحصیل دختر بزرگشان
در مقط��ع دکت��را راه��ی تهران میش��وند،
اما خواس��ته یا ناخواس��ته درگیرموضوعاتی
میشوند که دس��تمایه قصههای این سریال
است.این مجموعه تلویزیونی هرشب به غیر
از پنجشنبهها پس از بخش خبری ساعت ۲۱
نمایش داده میش��ود.علی عمرانی ،مرجانه
گلچی��ن ،فریبا کوثری ،بهرنگ علوی ،بابک
کریمی و فریبا جدیکار از جمله بازیگران این
مجموعه تلویزیونی هستند.س��ریال «پرگار»
ب��ه تهیه کنندگی امیر پ��ور رحمانی کاری از
گروه فیلم و سریال شبکه یک سیماست که
در  ۲۹قسمت  ۴۰دقیقهای تولید و به مرحله
پخش رسیده است.
سینمایی «افسانه بن هال» و «مادر» را
از شبکه چهار ببینید

برای اولی��ن بار فیلم
س��ینمایی «افس��انه
بن ه��ال» محصول
سینمای اس��ترالیا ،از
ش��بکه چهار س��یما
پخ��ش میش��ود.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل
از رواب��ط عمومی ش��بکه چهار س��یما ،واحد
تأمی��ن برنامه ش��بکه چه��ار که ب��رای آخر
هفت�� ه مخاطبان فیلمهای جدید را روانه آنتن
میکند ،برای پنجشنبه هفته جاری سینمایی
«افس��انه بن ه��ال» را برای پخ��ش در نظر
گرفته است«.افسانه بن هال» به کارگردانی
متیو هولمز محصول  ۲۰۱۷استرالیا است که
پنجشنبه ساعت  ۲۰:۳۰از شبکه چهار سیما به
نمایش در میآید.جیمی کافا ،جک مارتین و
ویلیام لی در این فیلم ایفای نقش کرده اند.در
خالصه فیلم آمده است :هفت تیر کشی به نام
«بن هال» با پیدا ش��دن دوست قدیمی اش،
دوب��اره به دنیای جرم و جنای��ت بازمیگردد.
آنه��ا که دوب��اره بان��د مخصوص خ��ود را
تشکیل داده اند ،خیلی سریع تبدیل به تحت
تعقیبترین مردان تاریخ استرالیا میشوند .بن
هال قب ً
ال همس��ر و یک پسر کوچک داشته
اس��ت که به دلیل همین کارهای تبهکارانه،
همس��رش از او جدا شده و اجازه نمیدهد بن
پس��رش را ببیند .بن به زور پسر را از مادرش
میگیرد و نزد یکی از دوس��تانش میگذارد و
...فیلم «مادر» ساخته علی حاتمی هم جمعه
 ۲۵بهمن ساعت  ۲۰:۳۰از شبکه چهار پخش
میشود.این فیلم داستان مادر پیری است که
در خانه س��المندان به س��ر میبرد .او که بعد
از س��الها تالش و تحمل مشکالت بسیار و
بزرگ کردن فرزندانش اکنون در آستانه مرگ
ق��رار گرفته ،از فرزندان��ش میخواهد او را به
خانه قدیمیشان ببرند و خودشان نیز در این
روزهای پایانی در آنجا جمع شوند.فرزندان او
هر یک مس��یری را در زندگیش��ان در پیش
گرفت��ه و به راه خود رفتهان��د .بیماری مادر و
سپس مرگش بعد از کش و قوسهایی آنها
را به یکدیگر نزدیک میکند.

«تمنای بی خزان»؛ روایتی از عشق یک شهید مدافع حرم

نویس��نده کتاب «تمنای بی خزان» گفت:
زندگی ش��هید مهدی حس��ینی درسهای
ارزشمندی را برای مخاطبان به همراه دارد از
جمله مهمترین آن به سبک زندگی اسالمی
و دین��ی او میتوان توجه کرد در عین حال
این شهید بزرگوار به لحاظ سنی و سالهای
زندگ��ی فاصله زیادی با ما ندارند .ش��یرین
زارع پ��ور در گفتوگ��و با می��زان پیرامون
مضمون کتاب «تمن��ای بی خزان» گفت:

کتاب «تمنای بی خزان» روایتی از خاطرات
زهرا س��لیمانیزاده همسرشهید مدافع حرم
مهدی حسینی است که توسط انتشارات ۲۷
بعثت منتشر شده است.وی به بخشهایی
از کت��اب «تمنای بی خزان» اش��اره و ابراز
ک��رد :کتاب «تمنای بی خ��زان» به نوعی
بیان کننده سبک زندگی ایرانی و اسالمی
برای خانوادها اس��ت .زهرا س��لیمانیزاده و
شهید مهدی حسینی باهم دختر خاله و پسر

خال��ه بودند ،آنان با ه��م ازداوج کرده و ۱۲
س��ال روزهای خوبی را در کنار هم گذرانده
بودند و س��رانجام شهید مهدی حسینی در
پیحمای��ت و دفاع از «حرم اهل بیت (ع)»
به جنگ با تکفیرها در سوریه میرود ،شهید
مهدی حس��ینی خانواده خ��ود را نیز همراه
خود میبرد ،زیرا زهرا س��لیمانی زاده طاقت
دوری از وی را نداش��ت .زارع پ��ور در مورد
بخش ابتدایی کتاب «تمن��ای بی خزان»

استقبال از «چاقوها بیرون» ادامه دارد

اظهار ک��رد :کتاب «تمنای ب��ی خزان» با
کودکی همسر شهید مهدی حسینی شروع
میشود .روایتهای زهرا س��لیمانیزاده از
سالهای پایانی دهه شصت و ابتدای دهه
هفتاد در نوع خود قابلتوجه است .پابهپای
مهدی ،قهرمان زندگیاش بزرگ میشود و
قصه عشقی که از نوجوانی بین آنها شکل
میگیرد در کتاب «تمنای بی خزان» روایت
میش��ود .کشش داستان در شدن و نشدن،

قهر و آشتیها ادامه پیدا میکند تا روزی که
مهدی به خواس��تگاریاش میرود .زندگی
خانواده آنها  ۱۲س��ال ب��ه طول میانجامد
و س��ر انجام با ماجرای اعزام شهید مهدی
حسینی به سوریه وارد مرحله جدید میشود.

حضور هادی حجازیفر در سه سریال تلویزیونی؛

جای خالی قومها و زبانهای مختلف در صداوسیما

گ�روه فرهنگی  :بازیگ��ر «ماجرای نیمروز»
بعد از سریال «نفس» جلیل سامان و پخش
نسخه سریالی «ایستاده در غبار» حاال با سه
سریال دیگر به تلویزیون میآید.
به گزارش تس��نیم ،بازیگری از خوی که با
سینما و آثار محمدحسین مهدویان ،شناخته
شد؛ البته که پیش از آن کارگردان تئاتر بود
و روی صحنه میرفت .از فیلمهای «هادی
حجازیف��ر» میتوان به ایس��تاده در غبار،
ماجرای نیمروز ،التاری  ،به وقت شام اشاره
کرد که در سی و هش��تمین دوره جشنواره
ی کریمی
فیلم فج��ر هم با «آتاب��ای» نیک 
و «دوزیس��ت» برزو نیکنژاد دیده ش��د .در
س��ریال «نفس» جلیل سامان نقشآفرینی
کرد و «ایس��تاده در غبار» سینماییاش در
قالب نسخه س��ریالی هم به نمایش درآمد.
حجازیفر قرار است به زودی با سه سریال
تلویزیونی به آنتن شبکههای سیما برسد.این
بازیگر سینما و تلویزیون در مورد سه سریال
تلویزیونیاش به خبرنگار خبرگزاری تسنیم،
گفت :در سه فیلم تلویزیونی بازی میکنم؛
«دوپین��گ» رضا مقص��ودی« ،زیرخاکی»
جلیل س��امان و س��ریال «کلبهای در ماه»
مرجان اشرفیزاده؛ از کار کردن در تلویزیون
میترس��یدم چرا که مخاطبین گس��تردهای
دارد و شناختهش��دن در ای��ن س��طح برایم
جذاب نیست .س��ختیها و عوارض خودش
را دارد؛ ب��ا این ح��ال دل را ب��ه دریا زدم و
کار ک��ردن در تلویزی��ون را انتخاب کردم.
مجموعه تلویزیونی رمضانی ش��بکه سه به
کارگردانی مرجان اش��رفیزاده برای پخش
در م��اه رمضان آماده میش��ود« .دوپینگ»

نام س��ریال دیگری است که رضا مقصودی
میسازد؛ این مجموعه تلویزیونی قرار است
ب��رای پخش در ن��وروز  1399آماده ش��ود.
س��ریال «زیرخاکی» س��اخته جدید جلیل
سامان تصویربرداری فصل اولش را به پایان
رس��انده اس��ت .هادی حجازی فر بازیگری
که در اولی��ن تجربه تلویزیون��یاش مقابل
دوربین سریال «نفس» به کارگردانی جلیل
س��امان رفته بود در دومین تجربه همکاری
ب��ا جلیل س��امان مقاب��ل دوربین س��ریال
زیرخاک��ی رفت.حجازیفر درب��اره دو فیلم
«دوزیس��ت» و «آتابای» افزود :خوشحالم

که دو اث��ر «آتابای» و «دوزیس��ت» مورد
توج��ه قرار گرفته اس��ت .طبع�� ًا حضورم با
فیلم «آتابای» پررنگتر است چرا که عالوه
بر بازی فیلمنامه را نوش��تم و همچنین این
فیلم در ش��هر من فیلمبرداری ش��ده است.
فیل��م به زبان ترکی اس��ت؛ خیل��ی نگران
بازخورده��ا بودیم اما خدا را ش��کر اتفاقات
خوب��ی رخ داد و خیلیه��ا فیلم را دوس��ت
داش��تند و به من پی��ام میدادند .وی درباره
نقش متفاوتش در «دوزیس��ت» خاطرنشان
کرد :وقتی فیلم «دوزیست» به من پیشنهاد
شد ،در ابتدا اص ً
ال نمیدانستم که قرار است

از زمان اکران فیلمم کام ً
ال ناراضی هستم اما چاره چیست؛

بازگشتقرباننجفیبا«خانهامن»بهتلویزیون

بازیگر سریال «خانه امن» گفت :واقعیت امر از زمان
اکران فیلمم ناراضی هستم اما چاره ای هم نیست،
اما متاسفانه چرخه اکران به شدت بی برنامه است و
ممکن است همین زمان هم از دست ما خارج شود،
خالصه امر خواستیم ریسک کنیم تا شاید این فیلم
در جرخه اکران دیده شود .قربان نجفی بازیگر سینما،
تئاتر و تلویزیون در گفتوگو با میزان پیرامون آخرین
فعالیت های خود در عرصه بازیگری گفت :به تازگی
اکران فیلم سینمایی «دشمنان» به کارگردانی علی
درخشنده را در جشنواره فیلم فجر پشت سر گذاشته
ام و هم اکنون در حال بازی در یک سریال هستم.
وی در همین راستا ادامه داد :در حال حاضر مشغول
بازی در سریال تلویزیونی «خانه امن» به کارگردانی
«احمد معظمی» هستم ،همچنان فیلمبرداری این
س��ریال ادام��ه دارد و هنوز زمان مش��خصی برای
پخش آن مشخص نشده است.بازیگر فیلم سینمایی
«دش��منان» درباره نقش خود در سریال تلویزیونی
«خانه امن» اضافه کرد :نقش من در س��ریال خانه
امن نس��بت به تمامی آثاری که در آنها بازی کرده

چ��ه اتفاقی بیفتد اما ب��ا صحبتهایی که با
آقای نیکنژاد داشتیم به این کاراکتری که
در فیلم اس��ت رس��یدیم .در این فیلم شیوه
ب��ازی من و ب��اورم به گونه دیگری اس��ت
اما این ریس��ک را پذیرفتم و ب��ازی کام ً
ال
تکنیکال را داشتم که خوشبختانه مورد توجه
نیز قرار گرفت .این بازیگر سینما و تلویزیون
با اش��اره به فیلم «درخت گ��ردو» اثر جدید
محمدحس��ین مهدویان گفت :محمدحسین
مهدویان به دنبال کارهای سخت و پیچیده
اس��ت .انرژی زیادی دارد و تهیهکنندههای
زیادیاند که دوس��ت دارند با او کار کنند و

خوش��حالم که او بخشی از دغدغههایش را
میس��ازد .طبع ًا تاریخ معاصر بخش مهمی
از زندگی ،ش��خصیت و هویت ما را ش��کل
داده و متأس��فانه به علت تعدد حوادث اص ً
ال
نمیرس��یم بعضی از این اتفاقات را تحلیل
کنی��م و به راحتی دچار فراموش��ی تاریخی
میشویم .به نظرم هر اثری که بتواند تاریخ
کش��ورمان را ثبت کند اتفاق بس��یار مهمی
اس��ت و ب��ه همین دلی��ل ب��رای او آرزوی
موفقیت میکنم .خوش��حالم ک��ه فیلمش
دیده میشود و مورد استقبال قرار میگیرد.
حجازیفر در پاس��خ به سؤالی مبنی بر این
که جای چه چیزی در س��ینما خالی اس��ت
گفت :واقع ًا در جایگاهی نیس��تم که بتوانم
تحلیل��ی ارائه بدهم اما فک��ر میکنم جای
قومه��ا و زبانهای مختلف در رس��انهملی
ما خالی اس��ت .فک��ر میکنم ک��ه زبانها
و لهجهه��ای مختل��ف میتوان��د به غنای
فرهنگی م��ا کمک کند که تاکن��ون از آن
بینصیب ب��ودم .امیدوارم که اتفاقات خوبی
رخ بده��د و عقبماندگی تاریخ��ی خود را
جبران کنیم .او تأکید کرد :بخشی از بایدها و
نبایدها از درون خود هنرمندها بیرون میآید؛
هنرمندی که در ارتباط با جامعه اس��ت و از
آن تأثیر میگیرد .این مسئله در بعضی کارها
وج��ود دارد و در بعضی دیگر نه و نمیتوان
خیلی خرده گرفت .امیدوارم که حال عمومی
جامعه بهتر شود و ش��ک نداشته باشید که
این مسئله در فیلمهایمان نیز وارد میشود.
حجازیفر درباره کارگردانیاش ،افزود :چند
طرح وج��ود دارد که در حال بررس��یایم و
هنوز به نتیجه نرسیدهاند.

پوریارحیمیسام:

ام متفاوت است و میتوانم بگویم چالش تازهای را
در این س��ریال تجربه کرده ام .وی در همین راستا
ادامه داد :این نقش جزو نقشهای اصلی س��ریال
خانه امن اس��ت که تا پایان آن حضور داش��ته و به
همین دلیل تا پایان فیلمبرداری همراه گروه خواهم
بود و به احتمال فراوان تا فروردین ماه سال آتی کار
من در این سریال به طول خواهد انجامید .نجفی با
اش��اره به اکران فیلم جدید خود اضافه کرد :در حال
حاضر مراحل نهایی و آماده س��ازی فیلم سینمایی
«فصل ماهی س��فید» برای اک��ران در حال انجام
اس��ت ،قرارداد اکران این فیلم ثبت ش��ده و به امید
خدا با پایان جشنواره فیلم فجر راهی سینماها خواهد
ش��د .کارگردان فیلم «فصل ماهی س��فید» درباره
اکران این فیلم خاطرنشان کرد :واقعیت امر از زمان
اکران فیلمم ناراضی هستم اما چاره ای هم نیست،
اما متاسفانه چرخه اکران به شدت بی برنامه است و
ممکن است همین زمان هم از دست ما خارج شود،
خالصه امر خواستیم ریسک کنیم تا شاید این فیلم
در جرخه اکران دیده شود.

«کرگدن»نوعینگاهسینماییدارد

بازیگر س��ریال «کرگدن» معتقد است که این مجموعه
پیچیدگیهایی در روایت دارد و از نوعی س��اختار و نگاه
س��ینمایی برخوردار است.پوریا رحیمی سام در گفتگو با
مه��ر درباره تجربه حضور در س��ریال «کرگدن» که به
کارگردانی کیارش اس��دی زاده در شبکه نمایش خانگی
عرضه میشود ،بیان کرد :بنای ما از روز اول این بود که
این سریال ،کار متفاوتی باشد اما من خودم باور نداشتم
چون همه س��ازندگان چنین ادعایی را دارند ،اما کیارش
اس��دیزاده واقع ًا ایستادگی کرد تا کار متفاوتی باشد.وی
ادامه داد :علیرغم اینکه بس��یاری از مشکالت تولیدی
گریبانگیر سریال شد اما همه پشت کیفیت سکانسهای
س��ریال ماندی��م تا به لح��اظ فیلمنامه و اج��را با دیگر
سریالهای ش��بکه نمایش خانگی متفاوت باشد .نوعی
نگاه سینمایی پشت این کار وجود داشت و میخواستیم
مس��یر جدیدی در آثار ش��بکه نمایش خانگی باز شود.
هرچند میدانس��تیم کار سختی هم هست و شاید مردم
برنتابند که داس��تان کمی پیچیده شود اما االن می بینم
که خیلی بازخوردهای خوبی میدهند.این بازیگر درباره
طنازیهای خود در این سریال و اینکه چقدر دیالوگها

را براس��اس فیلمنامه پیش میبرد ،نیز عن��وان کرد :ما
گزارههایی از ش��خصیت خود را میآوریم با این حال در
تالشم که ببینم قصه چه نیاز دارد.وی در واکنش به پیش
رفتن قصه در قسمتهای اخیر و اینکه مخاطب دوست
دارد زودت��ر قصه وارد جریان مافیای واردات دارو ش��ود،
اظهار کرد :در بسیاری از سریالهای خانگی این مشکل
پیش امده بود که با افت ریتم و کیفیت مواجه شده بودند
اما من خیلی به ادامه س��ریال «کرگدن» امیدوارم چون
می دانم این س��ریال به سمت پایانبندی درستی رفته
و سعی شد فیلمنامه در پایان هم همین حد از کیفیت را
نگه دارد.پوریا رحیمی سام با اشاره به بازی خود در فیلم
«من میترسم» ساخته بهنام بهزادی جشنواره فیلم فجر
و محور اصلی آن که به نمایش درآمد بیان کرد :این فیلم
ح��رف جدیدی را درباره ق��درت و آدمها مطرح میکرد؛
اینکه قدرت در آدمها دست به دست میشود و با خودش
فساد میآورد حرف بدیعی است و به شکل بدیعی هم در
این فیلمنامه به آن پرداخته شده است.وی ادامه داد :فکر
میکنم این اتفاق عارضه جامعه ما ش��ده و میتواند در
برخی مقاطع به یک بحران هم تبدیل شود.

نویسنده فیلم جنایی «عنکبوت»:

براهن��ی گفت«:عنکب��وت» به ط��ور جدی
مخاط��ب را به فک��ر میان��دازد و او را درگیر
خودش میکند .فیلم جنایی «عنکبوت» که
روایتگر داس��تان یک قاتل زنجیرهای است،
امس��ال در بخش خارج از مس��ابقه جشنواره
فجر ،در چند س��الن پردیس سینمایی ملت،
به نمایش درآمد .باش��گاه خبرن��گاران جوان
با براهنی نویس��نده فیلم «عنکبوت» گفت و
گویی داشته که در ادامه می توانید بخوانید.
* ایده اصلی فیلمنامه از کجا شکل گرفت؟
ایده اصلی قتلهای زنجیرهای زنان خیابانی در
سال  ۱۳۷۹در مشهد شکل گرفت .من همیشه
یک کنجکاوی شدید نسبت به جنایت و قتل
در زندگی داش��ته ام و این ش��د که سراغ پل
خ��واب رفتم و بعد هم برای نگارش فیلمنامه
«عنکبوت» در اواخر سال  ،٩٦ابراهیم ایرج زاد
با من صحبت کرد و پرس��ید که چه فیلمنامه
و طرحی دارم ،با هم چند جلس��ه گذاش��تیم و
دنبال طرح و ایده ای بودیم که کلیشه نباشد؛
طرح��ی که حرفی برای گفتن و ارزش مطرح
کردن داشته باشد.در حین جلسات دیدم که او
عالقه دارد فیلمی درباره قتل بس��ازد ،این بود
که به ماجرای قتلهای زنان خیابانی در مشهد
اش��اره کردم که به نظرم برای س��اخت فیلم

«عنکبوت» مخاطب را به فکر می اندازد

س��ینمایی ایده آل بود ،چون به شخصه خیلی
از این ماجرا تاثیر پذیرفته بودم.از آن جایی که
ابراهیم ایرج زاد هم مشهدی است و با موضوع
آشنایی کامل داشت ،بالفاصله گفت همین را
کار کنیم و قرار شد که من فیلمنامه را بنویسم
و او بسازد.از آن لحظه ما دو نفره و در مدت ۵
یا  ۶ماه تمامی منابع از جمله روزنامه ،پرونده ها،
افراد حاضر در موقعیت ،مستندات و ...را بررسی
کردی��م ،در نهایت بعد از تکمیل فاز تحقیقات
میدانی وسیع ،شروع به نگارش فیلمنامه کردم
و ابراهیم ایرج زاد به دنبال سرمایه و تهیه کننده
و اجازه س��اخت رفت که در نهایت به سختی
پروانه ساخت فیلم صادر شد.باید بگویم ابراهیم
ایرج زاد به ش��دت دنبال این قضیه رفت و با
سختیهای بسیار به اینجا رسیدیم که این فیلم
ساخته شد ،حتی دو یا سه نفر میخواستند طرح
را بدزدند ،اما فیلمنامه ما آماده ساخت بود.

*به نظر ش�ما اکران این فیلم به مشکل برمی
خورد؟

فک��ر نمیکنم .ب��ه نظرم خوب نیس��ت که
حساس��یت روی فیلم و سینما تا این حد باال
باش��د ،متاس��فانه اینطور به نظر میرسد که
عدهای با حضور این فیلم در جشنواره مخالفت
کردن��د و زیر بار انتخاب فیلم برای حضور در

فجر نرفتند.امس��ال دو فیلمنامه از من ,یکی
«عنکب��وت» و دیگری «لتیان» که فیلم اول
علی تیموری است؛ هر دو را کنار گذاشتند.من
واقعا تعجب میکنم که برخی از اعضای هیات
انتخاب آنقدر به این فیلمها ارادت دارند که از
آنها در حرفها و مصاحبه هایشان تعریف و
تمجید میکنند طوری که آدم با خودش فکر
میکند اگر داوری تا این حد با یک فیلم همراه
بوده که هنوز از آن اس��م میبرد و تحت تاثیر
آن اس��ت؛ پس چطور نتوانسته تاثیر بگذارد و
دیگ��ران را برای حضور در جش��نواره مجاب
کنن��د .با تمام این ها ،فیل��م را انتخاب نکرده
ن موضوع برای من عجیب است و البته
اند .ای 
خیلی چیزها شنیده ایم باالخره ما همه با هم
در یک محیط بسته کار میکنیم.
*آیا این فیلم روشنگری دارد؟

ب��ه گمانم ب��ه ش��دت روش��نگری دارد و با
نگاهی عمی��ق به فیلم میتوان تم��ام آن را
دید«.عنکب��وت» به طور جدی مخاطب را به
فکر میان��دازد و او را درگیر خودش میکند،
بعید میدانم بیننده «عنکبوت» را بی تفاوت
ببیند البته نظر و سلیقههای سینمایی متفاوت
وجود دارد ولی عنکبوت ذهنیت هر بینندهای
را میتواند به خود معطوف کند.

*چقدر جای خال�ی چنین فیلمهایی در جامعه
امروزی حس می شود؟
خیلی زیاد،وقایع گذشته باید ارزیابی شوند

و راه بسته نماند.
*زمان نگارش فیلمنامه چه حس�ی به شما به
عنوان خالق فیلمنامه ،دست داد؟

شاید باورتان نش��ود بعد از تمام شدن مرحل ه
تحقیق که با کارگردان انجام میش��د رفتم و
نشستم که در تنهایی بنویسم ،در چند ماهی
که به طور کامل فقط درگیر نوشتن متن بودم
ح��س آزار دهن��ده خاصی م��دام در من موج
میزد حتی س��ه ماه پس از پایان نیز به طور
مداوم به س��وژه فکر میکردم ،هنوز هم این
قصه در س��ر من ش��ناور است و فکر میکنم
که بعد از نوش��تن دچار یک نوع تزکیه شدم
انگار از یک تجرب ه سنگین روحی عبور کرده

بودم.به شدت با شخصیتهای واقعی آغشته
ش��ده بودم و جهان خیلی ترسناک و سیاهی
مدام در سرم بود وقتی شما سعی میکنید که
شخصیت را بنویسید ،مجبور هستید کارهای
او را از دید علت و معلول و روانی بفهمید و با
هر انتخابش همراه شوید ،باید از دید او جهان
و آدمها را مش��اهده و جهان بینی او را اختیار
کنید و او را در هر حرکت و واکنشی احساسی
دریابید.تماش��ای جهان از دید سعید فیلمنام ه
«عنکبوت» خیلی س��خت ب��ود ،پرداختن و
نوش��تن چنی��ن فیلمنامههایی اص�لا راحت
نخواهد ب��ود و واقعا کار خیلی از آدمهایی که
جهان دیگری دارند ،نیس��ت ،چون باید سعی
کنید در فیلمنامه و آدم هایش غرق ش��وید و
بتوانید چیزی از ذهن آنها بیرون بکشید .در
کل روزهای وحش��تناک و سختی را سپری
ک��ردم .در نهایت بعد از این مرحله احس��اس
کردم روحم رشد کرد و بزرگتر شد.
*نکته پایانی در این باره دارید؟

متاس��فم که فیلم از جشنواره حذف شد ،واقعا
حیف است ،امیدوارم که اکران آن درست پیش
برود .شب نمایش فیلم احساس کردم که مردم
با آن ارتب��اط خوبی برقرار کرده و کنجکاوانه
تماشامیکنند.

فیلم مس��تقل «چاقوها بیرون» فروشش در
سراسر جهان را به  ۳۰۰میلیون دالر رساند.
به گ��زارش مهر به نق��ل از ورایتی ،معمای
قتل ساخته رایان جانسون موفق شد تا آمار
فروش��ش را در نهایت تعج��ب به مرز ۳۰۰
میلیون دالر برس��اند.این فیل��م که از نوامبر
راهی سینماها ش��ده و نامزدی اسکار را هم
کس��ب کرده ۱۵۹ ،میلیون دالر در آمریکا و
 ۱۴۰.۹میلی��ون دالر در بازار جهانی فروخته
اس��ت تا فروش��ش به  ۲۹۹.۹میلیون دالر
برس��د .انتظار میرود این فیل��م تا آخر روز
سهش��نبه از  ۳۰۰میلی��ون دالر عبور کرده
باشد.این در حالی است که این فیلم ،فیلمی
مستقل است که بدون حمایت استودیوهای
بزرگ ساخته شده و موفقیت آن موجب شده
تا یک فیلم ادامه بر آن نیز در دست ساخت
قرار بگیرد.این فیل��م دومین فیلم پرفروش
اوریجینال غیرادامهای در سال  ۲۰۱۹بود و
پس از فیل��م «روزی روزگاری در هالیوود»
کوئنتی��ن تارانتینو قرار گرفت که فروش��ی
 ۳۷۴میلیون دالری را ثبت کرد.جالب اینکه
«چاقوه��ا بیرون» با نقدهای مثبت منتقدان
هم روبه رو شد و در روزهای تعطیالت سال
نو و پس از آن نیز در میان  ۱۰فیلم پرفروش
آمریکا باقی ماند و  ۱۰هفته است این جایگاه
را حفظ کرده است.بیرون از آمریکا ،این فیلم
بیشترین موفقیت را در چین کسب کرد که
 ۲۸.۴میلیون دالر فروخت .بریتانیا با فروش
 ۱۶.۸میلی��ون دالر ،آلم��ان با ف��روش ۹.۷
میلیون دالر ،اس��ترالیا با فروش  ۹.۳میلیون
دالر و فرانس��ه با ف��روش  ۸.۲میلیون دالر
دیگر نقاطی بودند که بیش��ترین اقبال را از
فیلم به عمل آوردند.
«مارگو رابی» همبازی کریستین بیل شد

مارگو راب��ی در فیلم س��ینمایی جدیدی به
کارگردانی دیوید راس��ل ،در کنار کریستین
بیل نقشآفرینی میکند.به گزارش باش��گاه
خبرن��گاران جوان به نق��ل از ورایتی ،مارگو
راب��ی به دنبال نام��زدی در اس��کار با فیلم
س��ینمایی «بمب خبری» ،پروژه جدید خود
را پیدا کرده و در فیلم جدیدی به کارگردانی
دیوید او راسل ،در کنار کریستین بیل نقش
آفرینی خواهد کرد.راسل این فیلم سینمایی
را از روی فیلمنام ه خ��ود کارگردانی خواهد
کرد .اطالعاتی از داستان این فیلم سینمایی
هنوز منتش��ر نش��ده اس��ت .متی��و بودمن
تهیهکنن��ده اجرای��ی فیلمه��ای «جوی» و
«شیاد آمریکایی» ،تهیه کننده این فیلم نیز
خواهد بود.با توجه به اینکه کریستین بیل و
مارگو رابی برای آینده پروژه خاصی ندارند،
به نظر میرس��د س��اخت فیلم که اولین اثر
راسل بعد از فیلم سینمایی «جوی» در سال
 ۲۰۱۵اس��ت ،در مسیر درستی حرکت کند.
مارگو رابی در س��ال  ۲۰۱۹بس��یار مشغول
ب��ود .او در فیلم س��ینمایی «روز و روزگاری
در هالیوود» به کارگردانی کوئنتین تارانتینو
در نقش ش��ارون تیت ظاهر شد و همچنین
در فیلم سینمایی «بمب خبری» بازی کرد.
نقش��ی که نقدهای مثبت��ی دریافت کرد و
دومین نامزدی او در اسکار را رقم زد.
سینمای چین از بازار
جشنواره برلین کنار کشید

با افزایش شمار مبتالیان و قربانیان ویروس
کرونا در چین ،صنعت س��ینمای این کش��ور
غرفهه��ای خ��ود را در ب��ازار فیل��م اروپا در
جشنواره برلین  ۲۰۲۰لغو کرد.به گزارش ایسنا
ی میشد
به نقل از هالیوود ریپورتر ،پیش بین 
بازار فیلم اروپا ( )EFMامسال میزبان حضور
رکوردشکن صنعت سینمای چین باشد اما با
توجه به افزایش بحران جهانی مرتبط با شیوع
ویروس کرونا و کشته شدن بیش از هزار نفر
در چین ،صنعت س��ینمای چین امسال و در
هفتادمین جشنواره فیلم برلین غایب خواهد
بود .کمپانیهای چینی که امسال قصد حضور
در بازار فیلم اروپا ( )EFMدر جشنواره برلین
را داشتند به سبب دش��واریهای ایجاد شده
برای دریاف��ت ویزا ،گزینه دیگری به جز لغو
س��فرهای خود به آلمان نداشتهاند«.ماتیس
ووت��ر نول» رئیس بازار فیل��م اروپا نیز از لغو
برنامه چتر س��ینمای چین که قرار بود برای
اولین بار در این بازار س��ینمایی برگزار ش��ود
ابراز تاسف کرد و گفت بزرگترین کمپانیهای
چین��ی چ��ون « »Wanda Mediaو
« »Alibaba Picturesمحبور ش��دهاند
پروژهه��ای خ��ود را از ب��ازار جش��نواره کنار
بگذراند .بنا براع�لام برنامه کامل هفتادمین
جشنواره فیلم برلین ،س��ینمای چین امسال
هیچ فیلمی در بخشهای رس��می جشنواره
برلین ندارد اما کشورهایی چون هنگ کنگ و
تایوان در جشنواره حضور دارند.

