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اخبار
موانع ساخت
«موسی (ع)» برطرف شود

مدیرعامل مؤسس��ه هنرمندان پیشکس��وت
با جمال ش��ورجه؛ کارگ��ردان و تهیه کننده
پیشکسوت سینما دیدار و روند درمان وی را
پیگیری کرد.به گزارش مهر به نقل از روابط
عمومی مؤسسه هنرمندان پیشکسوت ،سید
محمد طباطبایی مدیرعامل مؤسسه هنرمندان
پیشکسوت در ادامه طرح «ساعت سعد؛ دیدار
ب��ا پیشکس��وتان هنر» ب��ه هم��راه مدیران
مؤسس��ه به دیدار جمال شورجه رفت.در این
دیدار که در منزل این س��ینماگر پیشکسوت
انجام ش��د سید احمد میرعالیی ،تهیه کننده
س��ینما نیز حضور داش��ت .جمال شورجه در
این دیدار ضمن اشاره به مشکالت پیش رو
برای ساخت س��ریال موسی (ع) بار دیگر بر
ت�لاش برای رفع موانع و آغ��از به کار تولید
این س��ریال تاکید کرد.وی همچنین با اشاره
به توانمندیهای س��ینمای ایران بر ضرورت
توجه به س��اخت آثاری در حوزه موضوعات
مرتبط با معرفی و تبیین جهانبینی اس�لام
و قرآن تاکی��د کرد.همچنی��ن در این دیدار
مدیرعامل مؤسس��ه هنرمندان پیشکسوت با
اشاره به جایگاه جمال ش��ورجه در سینمای
انق�لاب و دفاع مقدس اظه��ار کرد :نقش و
تاثیر آقای شورجه در سینمای بعد از انقالب
انکار ناشدنی است.
ساعت اجراهای تئاترهای خیابانی در
«تئاتر شهر» تغییر کرد

ساعت اجراهای تئاترهای خیابانی در محوطه
تئاترشهراز س��اعت  ۱۷به  ۱۸:۳۰تغییر کرد.
ب��ه گزارش مهر به نقل از روابط عمومی اداره
کل هنرهای نمایشی ،اجراهای تئاتر خیابانی
با ش��عار «من ،تو ،ما  /تئاتر ،زندگی ،کرونا»،
از چهارش��نبه  ۲۱خردادم��اه در تهران و چند
اس��تان دیگر آغاز شد ،ساعت آغاز اجرای این
نمایشها در محوطه تئاترشهر بنا به تقاضای
عالقهمن��دان از  ۱۷ب��ه  ۱۸:۳۰تغییر کرد.در
تهران ۱۲ ،گروه نمایش��ی با مشارکت کانون
تئات��ر خیابانی اداره کل هنرهای نمایش��ی و
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی ش��هرداری
منطقه  ۱۱از چهارش��نبه  ۲۱خرداد تا ش��نبه
 ۳۱خ��رداد هر روز از س��اعت  ۱۸:۳۰تا  ۲۰در
پهنه فرهنگ و هنر رودکی (محوطه مجموعه
تئاترشهر) نمایشهای خود را اجرا خواهند کرد.
در بازه زمانی ذکرش��ده  ۳گروه در ش��هرهای
کرمان ،سیرجان و رفسنجان استان کرمان۶ ،
گروه در شهرهای قزوین ،شهر الوند و تاکستان
اس��تان قزوین ۷ ،گروه در ش��هرهای رشت،
الهیجان و آس��تانه اشرفیه استان گیالن و ۴
گروه در سطح شهر کرمانشاه استان کرمانشاه
با مشارکت اداراتکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
و دفاتر انجمن هنرهای نمایش��ی استانها به
اجرای تئاتر خیابانی میپردازند.
تاالر «محراب» از  ۱۵تیر
آغاز به کار میکند

مدیر تاالر محراب از فعالیت مجدد این مجموعه
تئات��ری با اجرای نمای��ش «بدنبال بخت» به
کارگردان��ی احمد دهقان از  ۱۵تیرماه خبر داد.
مهرداد کوروش نیا مدی��ر تاالر محراب درباره
زمان از س��رگیری فعالیتهای این مجموعه
تئاتری در ش��رایط کرونایی موج��ود ،به مهر
گفت :جدول اجراهای ت��االر محراب تا پایان
سال جاری بسته شده و قرار بود که نمایشها
از ابتدای فروردینماه امس��ال اجراهای خود را
آغاز کنند اما شرایط کرونا باعث شد تا مجموعه
با تعطیلی  ۴ماهه مواجه ش��ود که البته برای
تمام س��النهای تئاتر ایران شرایط رخ داد.وی
ادامه داد :مجدداً با گروههای نمایشی جلساتی
را برگزار کردیم و به توافق رسیدیم تا از  ۱۵تیر
به صورت منظم اجراهای تئاتری در سالنهای
کوچ��ک و بزرگ تاالر محراب آغاز ش��ود .بر
اس��اس این برنامهریزی قرار اس��ت از  ۱۵تیر
نمایش «بدنبال بخت» نوشته داوود فتحعلی
بیگی با کارگردانی احمد دهقان در سالن بزرگ
مجموعه محراب روی صحنه برود.کوروشنیا
با اشاره به اینکه اجراهای تاالر محراب با توجه
به پروتکلهای بهداشتی با ظرفیت  ۵۰درصد
س��الن روی صحنه میروند ،درب��اره گالیه و
انتقادهای مطرح ش��ده برخی هنرمندان تئاتر
درباره مناس��ب نبودن اجرای یک اثر نمایشی
با ظرفی��ت  ۵۰درصدی س��الن ،تصریح کرد:
معتقدم بای��د با آمار و ارق��ام در این خصوص
صحبت کنیم .طبق آمار موجود از میان تعداد
باالی اجراهای عمومی س��ال گذش��ته ،تعداد
کمی از نمایشها توانسته بودند با ظرفیت کامل
مخاطب اجراهای خود را پش��ت سر بگذارند و
اکثر اجراها با ج��ذب نصف ظرفیت مخاطب
سالن و حتی کمتر ،روی صحنه بودند.

«زمان ایستاده بود»؛ روایتی جذاب از سرنوشت  ۶۱آزاده در جنگ تحمیلی

یک نویس��نده کتاب گفت :کتاب «زمان
ایس��تاده ب��ود» در م��ورد  ۶۱آزاده جنگ
تحمیلی اس��ت که برای دفاع از میهن به
جبهه رفتند و در طی عملیاتهای مختلف
اسیر رژیم بعثی عراق شدند .این کتاب در
انتش��ارات فرهنگی پیام آزادگان به چاپ
رس��یده و به پنج زبان زنده دنیا نیز ترجمه
شده است.
فرزانه قلعهقوند نویسنده کتاب در گفتوگو

با میزان اظهار داشت :کتاب «زمان ایستاده
بود» در مورد  ۶۱آزاده جنگ تحمیلی است
که برای دفاع از میهن به جبهه رفتند و در
طی عملیاتهای مختلف اسیر رژیم بعثی
عراق ش��دند .وی در همین راس��تا ادامه
داد :کتاب «زمان ایس��تاده بود» مجموعه
روایتهایی کوتاه است که تنها به لحظه
چگونگ��ی اس��ارت رزمن��دگان در جنگ
تحمیلی پرداخته است ،افرادی که از اقشار

مختلف کش��ور هس��تند اعم از بسیجی،
سپاهی ،ارتش��ی و هرکدام از استانهای
مختلف و در بین آنان مرزنشین ،هنرمند،
کارگر ،مس��ئول ،معلم و روحانی نیز وجود
دارد .قلعهقوند پیرامون علل نگارش کتاب
«زمان ایس��تاده بود» ابراز کرد :هر جنگی
به طور قهری ش��هید ،اسیر و جانباز دارد.
ام��ا م��ن نقش اس��را را در رس��اندن پیام
انقالب به جهان بس��یار پر رنگ میبینم.

نگاهی به تاریخ ،خصوصا در تاریخ اسالم
و در زمان قیام «امام حس��ین (ع)» نشان
میدهد این اس��یران بودند که ظلم حاکم
وقت بر «سیدالشهدا (ع)» را آشکار کردند
و وقایع کرب�لا را برای مردم بازگو کردند
بدی��ن ترتی��ب حقانیت و صدای اس�لام
حقیقی را به گوش همگان رس��اندند.وی
در همین راس��تا ادامه داد :جنگ تحمیلی
تنها به رژیم بعثی عراق منتهی نمیش��د

موفقیت «بازماندگان» در دوران
قرنطینه خانگی

بلکه پش��تیبانی دنیای اس��تکبار را با خود
به همراه داش��ت و صدمات بسیاری را بر
کش��ورمان وارد کرد ،در این میان تعدادی
شهید شدند و تعدادی در همان وضعیت به
اسارت درآمدند.

آخرین خبرها از سرانجام دو سریال نیمه تمام تلویزیون؛

«پایتخت» بالتکلیف و«نون.خ» در راه تولید

از اماک��ن و اتفاقات دیگری به روز اول برگش��تهاند حتی
کارهای سینمایی و تلویزیونی ،حتی سینماها از اول تیرماه
بازگش��ایی میشوند اما با همه این اوصاف باز هم خبری
از س��ریال “پایتخت” نیست .س��یروس مقدم در آخرین
اظهاراتش 4 ،قسمت را برای فینال سریال اعالم کرده که
به عنوان طلب مخاطبین مانده و از یاد نمیرود.

گروه فرهنگی :هیچ خبری از فینال «پایتخت» نیس��ت و
س��ازندگان هم پاسخی نمیدهند اما خبر خوشحالکننده
آماده شدن سریال «نون.خ» برای تولید با قصههای جدید
در فصل تابستان است.
ای��ن روزه��ا وقتی درب��اره برخی از س��ریالهای ناتمام و
بالتکلیف خصوص ًا “پایتخت ”6صحبت میشود ما را یاد
برخی از س��ریالهای ناتمام و بدون تعهد نمایشخانگی
میاندازد .سریالهایی که خیلی راحت بدون آنکه به وقت
و س��رمایه هدر رفته توجه کنن��د ،ناتمام میمانند یا پایان
دمدستی برایش��ان رقم زده میشود .سریالهای ناتمام و
هزینه و وقتی که از مردم تلف میشود! این اتفاقی است که
به بهانه “کرونا” افتاده اما در همین حال و هوا ،خبرهایی از
پیوستن بازیگر نقش اصلی سریال (محسن تنابنده) و برخی
از دیگر ش��خصیتهای این مجموعه تلویزیونی رسانهای
میش��ود که عالوه بر بیتوجهی و بیتعهدی به سرمایه
مخاطب
رس��انهملی این سؤال را ایجاد میکند مگر وقت
ِ
تلویزیون احترام ندارد؟

مهدی فرجی تهیهکننده س��ریال “نون.خ” که این روزها
س��ریال “صفر بیس��ت و یک” را به کارگردانی سیدجواد
رضوی��ان و س��یامک انصاری جلوی دوربی��ن برده و به
ق��ول خودش  10درصد از کار جلو رفته و هنوز نمیتوان
ِ
پیشبین��ی از پایان تصویربرداری و زمان پخش داد .این
س��ریال برای شبکه سه سیما س��اخته میشود .او درباره
آخرین وضعیت س��ریال “نون.خ” به تسنیم گفت :ادامه
“نون.خ” در فصل سوم با قصههای جدید ساخته میشود.
ما تالشمان بر این است که انشاءاهلل در همین تابستان
سریال را کلید بزنیم.

قول
پیش از پایان فرمالیته “پایتخت  ”6س��یروسمقدم ِ
مس��اعد داد به زودی با فراهم شدن شرایط تولید سریال،
قس��مت آخر را به پخ��ش خواهند رس��اند .در حالی که
امروز عمده مجموعههای تلویزی��ون جلوی دوربیناند و
پروژههای سینمایی هم آغاز شدهاند ،سازندگان سریال نه
پاسخی به رس��انهها میدهند و نه شخصیتهای اصلی
داستان در دسترساند .چرا که خبرها از پیوستن بازیگران
محوری “پایتخت ”6به پروژههای جدید سینمایی خصوص ًا
محس��ن تنابنده که به پروژه سینمایی “قهرمان” پیوسته
اس��ت .اگر کرونا و ش��رایط اضط��راری وج��ود دارد چرا

احس��ان قاض��یزاده هاش��می عضو ش��ورای نظارت بر
صداوس��یما درباره بیتعهدی برخی از سازندگان به تولید
سریالهای ناتما ِم تلویزیون به خبرنگارخبرگزاری تسنیم
گفت :اگر معاونت سیما یا ش��بکههای تلویزیون به این
جمعبندی برس��ند که عوامل کارها تعهدی به ادامه کار
ندارند و سریال را ناتمام رها کردهاند طبع ًا باید مکانیزم و
معمول حقوقی را به جریان بیندازند .اصل بر این
فرآین��د
ِ
اس��ت کارها تمام ش��ود که به مخاطب تلویزیون احترام
گذاشتهشود .ش��أن و جایگاه گروههای س��ازنده ایجاب
میکند متعهد به قول و قرارشان با مردم باشند.

آخرین وضعیت سریال «نون.خ»


باید به قول و قرار با مردم احترام بگذارند


چرا برای «پایتختیها» مخاطب مهم نیست؟


هنرمندان و عوامل کار هرکدام مشغله جدید پیدا کردهاند،
انگار برای پایتختیها مردم و تلویزیون دیگر مهم نیستند.
چند باری با دس��تاندرکاران سریال تماس گرفتیم هیچ

پاسخی ندادند .وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا،
کارمندان را به س��رکار برگردانده ،بخشی از دانشآموزان
حضوری به مدرسه میروند و امتحان میدهند و بسیاری

کاوهسماکباشی:

انتخابهای اشتباه زیادی در کارنامه کاری خود دارم

بازیگر س��ریال «بچه مهن��دس  »۳گفت :تالش
دارم تا دیگر اش��تباهات گذشته را تکرار نکنم لذا
فیلمنامه و تیم کاری برایم مهم هس��تند ،بنابراین
در دو کار موفق و خوب «سرگشته» و «ماهور» به
ایفای نقش در سالهای گذشته پرداختم و از این
بابت خوشحالم که انتخاب های خوبی انجام دادم.
کاوه سماکباش��ی در گفتوگو با میزان پیرامون
فعالیتهای خود در عرص��ه بازیگری به ویژه در
دهه  ۸۰گفت :دهه هش��تاد دهه خاصی برای من
بود در آن زمان دس��ت به انتخابهای اشتباه زدم
در حالی که نمیباید چنین کاری را انجام میدادم
و کارهای بس��یاری را قبول کردم.وی وقفه ایجاد
شده در پذیرش کارهایش را اتفاقی خوب دانست
و اف��زود :برای مدت��ی وقف��های در فعالیتهایم
داشتم که سبب ش��د تا بتوانم با رویکردی جدید
دوباره وارد عرصه بازیگری ش��وم و این بار برای
پذیرش نقشهایم با دقت و توجه بیشتری دست
به انتخاب بزنم ،البته باید توجه داش��ت که گزیده
کارک��ردن با کم کار کردن تف��اوت فراوانی دارد.
س��ماک باش��ی تاکید کرد :ت�لاش دارم تا دیگر
اشتباهات گذشته را تکرار نکنم لذا فیلمنامه و تیم
کاری برایم مهم هستند ،بنابراین در دو کار موفق
و خوب «سرگشته» و «ماهور» به ایفای نقش در
سالهای گذشته پرداختم و از این بابت خوشحالم
ک��ه انتخاب های خوبی انج��ام دادم.وی بازی در
فیلم سینمایی «اشنوگل» را به عنوان یک تحول
ارزش��مند در پرونده هنری خود دانس��ت و افزود:

ایفای نقش در فیلم سینمایی «اشنوگل» برای من
یک موفقیت دوباره محس��وب شد چرا که ایفای
نقش در این پرژه سینمایی توانستم دوباره بگویم
که در حوزه سینما پیشرفت کرده ام.سماک باشی
در م��ورد ایفای نقش خود در س��ریال تلویزیونی
«بچه مهندس  »۳اظهار کردعوامل سریال «بچه
مهندس  »۳گروهی بسیار موفق و خوب بودند و
هستند و من از ایفای نقش در این سریال محبوب
تلویزیونی و در کنار چنین عواما پرتالش و حرفه
ای نهایت لذت را بردم.وی پیرامون لزوم همدلی
در کار گروهی را یک امتیاز در فیلمسازی دانست
و اب��راز کرد :همدلی گروهی در آثار تصویری اعم
از س��ینما و تلویزیون تاثیر بس��یار مثبتی بر روند
فعالی��ت کار ی��ک بازیگر میگ��ذارد بدین ترتیب
م��ن در س��ریال «بچ��ه مهندس  »۳ع�لاوه بر
اینکه نقش��ی که مورد عالقهام بود را بازی کردم
توانس��تم کار با گروه خ��وب و حرفه ای را تجربه
کنم که سبب شد س��ریال «بچه مهندس  »۳ب ه
عنوان یک س��کوی پرتاب دیگر برایم محس��وب
شود.وی پیرامون همکاری با کارگردانی همچون
علی غفاری در س��ریال تلویزیونی «بچه مهندس
 »۳بی��ان کرد :علی غفاری به عن��وان کارگردان
در سریال «بچه مهندس  »۳آرامشی را به گروه
منتقل میکرد که بس��یار ارزش��مند ب��ود و باعث
میش��د بازیگرانی همچون من فارغ از بسیاری از
دغدغهها و مس��ائل ،متمرکز بر کار خود شویم و
این امر برای من بازیگر بسیار ارزشمند بود.

رامین صدیقی مطرح کرد؛

انتشارآلبومدرسایهکرونا

ی��ک تهیهکننده ش��ناخته ش��ده آثار موس��یقایی از
برنامهری��زی ب��رای برگ��زاری چهارمین فس��تیوال
بداههن��وازی ،تولید دو آلبوم مه��م و تجربه بازی در
فیلم سینمایی «جهان با من برقص» سخن گفت.
رامی��ن صدیقی از ناش��ران و تهیهکنندگان ش��ناخته
ش��ده موسیقی کش��ورمان که طی سالهای اخیر در
قالب مؤسس��ه «هرمس» آث��ار متفاوتی را در عرصه
موس��یقی منتش��ر ک��رده در گفتگ��و با مه��ر ضمن
تش��ریح تازهترین فعالیتهای موس��یقایی خود بیان
کرد :طبق برنامهریزیه��ای انجام گرفته تا یک ماه
دیگر تازهترین آلبوم پیمان یزدانیان از آهنگس��ازان و
نوازندگان خوب پیانو توس��ط مؤسسه «هرمس» در
دسترس مخاطبان قرار میگیرد .سومین آلبوم کوارتت
«کاسته» نیز یکی دیگر از پروژههای ماست که طی
هفتههای آینده در بازار موس��یقی منتشر میشود.وی
ادامه داد :بعد از برگزاری «شبهای تکنوازی پیانو»،
«شبهای بداههنوازی زهی و زخمهای» و «فستیوال
بداههن��وازی و تکنوازی س��ازهای ب��ادی» در بنیاد
آفرینشهای هنری نیاوران که با اس��تقبال خوبی از
سوی مخاطبان مواجه شد ،درصدد هستیم تا فستیوال
بداههنوازی پیانو – درام را در سال جاری برگزار کنیم.
منتها برگزاری این فستیوال وابستگی کامل به ماجرای
ش��یوع ویروس کرونا دارد ک��ه نمیدانم تا چه زمانی
قرار است طول بکشد .قطع ًا اگر بحث موج دوم کرونا
شکل جدیتری به خود بگیرد برگزاری این فستیوال
نیز با چالش مواجه خواهد ش��د و ما نمیتوانیم تاریخ
دقیقی را برای این رویداد اعالم کنیم.این تهیهکننده

و ناش��ر موس��یقی تاکید کرد :در صورتی که بتوانیم
فس��تیوال را برگزار کنیم ،به احتم��ال فراوان این بار
بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران میزبان نخواهد بود.
چرا که پیش بینی ما این است که با توجه به ماجرای
دونوازی کنسرتهای این فس��تیوال به طور طبیعی
میزان اس��تقبال هم افزایش خواهد داشت .کما اینکه
به دلیل رعایت فاصلهگذاری که برای ماجرای کرونا
مطرح اس��ت طبیعت ًا باید شرایط را به گونهای طراحی
کنیم که اجراها در سالنی با ظرفیت بیشتر از نیاوران
در اختیارمان باشد .صدیقی که چندی پیش به عنوان
بازیگر فیل��م «جهان با من برقص» ب��ه کارگردانی
سروش صحت حضور داشت ،درباره تجربه بازیگری
خود در این اثر سینمایی اظهار کرد :من قبل از حضور
در فیلم «جهان ب��ا من برقص» تجربه بازی در یک
فیلم کوتاه و یک فیلم بلند را هم داشتهام .بنابراین در
عرصه بازیگری تجربه اولم محسوب نمیشود .جالب
اینجاست که پیشنهاد حضور من در فیلم سروش اول
با خو ِد من ش��روع شد .ماجرا هم از اینجا آغاز شد که
چون همس��رم طراح لباس این فیلم بود بنابراین من
به طور اتفاقی و قبل از ش��روع فیلمبرداری فیلمنامه
را خوان��ده بودم و عالوه ب��ر ویژگیها و امتیازاتی که
داشت به شدن مجذوب نقشی که بعدها برایم در نظر
گرفته ش��ده بود ،ش��دم .حتی یک بار هم به سروش
صحت زنگ زدم و گفتم« :این ش��خصیت را بس��یار
دوست دارم و اگر روزی دیدی که با بازیگران دیگری
ک��ه برای این ش��خصیتها در نظر گرفتی ،به توافق
نرسیدی ،روی من حساب کن».

با توجه به موضوع تراژیک فیلم مطرح شد ؛

فیلم سینمایی «درخت گردو» در دوره قبلی
جش��نواره فیل��م فجر به عنوان یک��ی از آثار
تحسین برانگیز شناخته شد ،هرچند این فیلم
موفقیت فراوانی را در فجر کس��ب کرد اما با
موضوعیت تراژیک خود شاید مناسب اکران
برای شروع کار سینما پس از بازگشایی نباشد.
به گزارش میزان  ،س��ینماهای سراسر کشور
بعد از چهار ماه تعطیلی به دلیل شیوع بیماری
کرونا بار دیگر از ابتدای تیر ماه فعالیت خود را
با رعایت پروتکلهای الحاقی وزارت بهداشت
ب��رای مبارزه با بیماری کرونا از س��ر خواهند
گرفت تا بار دیگر شاهد اکران آثار سینمایی در
سالنهای سینما باشیم.بازگشایی سینماها از
اول تیر ماه موافقان و مخالفان خاص خود را
دارد ،برخی این اقدام را زود میدانند و نسبت
به رعایت بهداشت احساس نگرانی میکنند،
برخی نیز بازگشایی سینماها را بالمانع دانسته
و آن را امری طبیعی در ایام پساکرونا میدانند،
اما هر چه هست هنر هفتم از ابتدای ماه آینده
بار دیگر میزبان مخاطب��ان خود خواهد بود.

اکران فیلم سینمایی «درخت گردو» شاید وقتی دیگر

برای اهالی سینما و تماشاگران این هنر بدون
شک لذت تماشای فیلم در سالن سینما و در
کنار نزدیکان خود تجربهای است که به هیچ
وجه با پدیده اکران آنالین و یا پدیدههایی این
چنین ایجاد نمیشود ،به همین دلیل اکران در
سینماها میتواند با توجه به دوری چهار ماهه
مردم از این هنر با استقبال خوبی روبرو شود.
در این میان ،اما چیدمان چرخه اکران سینماها
پس از دوران اوج کرونا چالش بزرگی محسوب
میشود ،از سویی برخی از فیلمها در میانههای
راه اکران متوقف ش��دند و از سویی برخی نیز
قبل از آنکه روی پرده بروند چراغ اکرانش��ان
خاموش ش��د ،در حال حاضر فیلمهای اکران
بهمن ماه و همچنین فیلم «خوب بد جلف» از
جمله آثاری هستند که با شیوع کرونا متوقف
شدند.از سویی بعد از این آثار ،فیلمهای اکران
ن��وروزی  ۹۹در نوبت بعدی اکران قرار دارند،
البته بر اس��اس اعالمهای قبلی بازگش��ایی
س��ینماها اختیاری اس��ت ،اما بعید است که
سینماداران بعد از چهار ماه تعطیلی همچنان

اصراری بر بسته بودن درب سالنهای نمایش
فیلم داش��ته باشند.فیلم س��ینمایی «درخت
گردو» در دوره قبلی جش��نواره فیلم فجر به
عنوان یکی از آثار تحس��ین برانگیز شناخته
ش��د ،اثری که بار دیگر به موضوعی مستند
و بمباران ش��یمیایی سردشت می پرداخت و
توانست مخاطبان س��ینما را تحت تاثیر قرار
ده��د ،هرچند این فیلم موفقیت فراوانی را در
فجر کس��ب کرد اما ب��ا موضوعیت تراژیک
خود ش��اید مناس��ب اکران برای ش��روع کار
سینما پس از بازگشایی نباشد .فیلم سینمایی
«درخت گردو» پنجمین فیلم محمدحس��ین

مهدویان کارگردان جوان ،اما صاحب سبک
س��ینمای ایران در سی و هشتمین جشنواره
فیلم فجر رونمایی ش��د و توانست دو سیمرغ
بهترین کارگردانی و بازیگر نقش اول مرد را
از آن خ��ود نماید.هرچند این فیلم در فضایی
تلخ و تراژیک س��اخته شده اما مهدویان طی
سالهای گذشته نشان داده که عالقه ویژه ای
به اکران نوروزی دارد ،فیلم سینمایی «درخت
گردو» س��اختار تازهای را برای مهدویان رقم
زده اس��ت ،از چیدمان بازیگران که نسبت به
گذشته تغییرات فراوانی داشته تا روال داستان
اث��ر کام ً
ال متفاوت از آثاری همچون ماجرای
نیمروز است ،وی در این فیلم چالش متفاوتی
یعنی به تصویر کش��یدن سه دوره تاریخی را
پشت سر گذاشته است .درخت گردو از همان
ابتدا جنجالی آغاز شد ،حضور همزمان پیمان
مع��ادی و مه��ران مدیری در کن��ار یکدیگر
ش��وک بزرگی به سینمای ایران بود ،ترکیب
این دو بازیگر در کنار مهدویان که همیش��ه
ترکیب بازیگران مش��خصی را داشته نشان

دهن��ده متفاوت بودن درخت گ��ردو با آثاری
همچون ماج��رای نیمروز و التاری اس��ت.
درخت گردو نخس��تین تجربه همکاری مینا
ساداتی با مهدویان به شمار میرود ،انتخاب
ساداتی برای این فیلم بار دیگر نشان از تغییر
در ترکیب بازیگران مهدویان دارد ،کارگردانی
که در چهار فیلم قبلی خود از بازیگران نسبت ًا
یکسانی استفاده کرده بود .مهدویان در فیلم
جدید خود تغییرات فراوانی داش��ته و انتخاب
مع��ادی ب��رای بازیگر نقش اول مرد نش��ان
دهن��ده تغییر در ش��یوه انتخ��اب بازیگر این
کارگردان اس��ت .حضور مهران مدیری دیگر
بازیگر س��ینما در فیلم درخ��ت گردو ترکیب
تازه و جالب فیل��م کارگردان ماجرای نیمروز
را کامل کرده اس��ت .مهدویان همواره در آثار
قبلی خود به مسائل و اتفاقات جذابی پرداخته
و به نوعی امضاء مضمونی برای آثارش پیدا
ک��رده و در فیلم «درخت گردو» هم بار دیگر
سراغ واقعهای معاصر یعنی بمباران شیمیایی
سردشت رفته است

س��ریال «بازماندگان» از جمله آثاری بود که
در چهار ماه گذش��ته با استقبال بی نظیری از
سوی مخاطبان روبرو شد ،این سریال در نگاه
منتقدین و مخاطبان عام امتیاز باالیی گرفت
و توانست از جمله آثار موفق پخش اینترنتی
در دوران قرنطین��ه خانگی باش��د .به گزارش
میزان  ،با شیوع بیماری کرونا و شروع قرنطینه
خانگی س��ینماهای سراسر کشورهای جهان
به تعطیلی کشیده شد ،این اتفاق شاید ضربه
مهلکی به سینما وارد کرده باشد اما باعث رونق
هرچه بیشتر پلتفرمهایی همچون آمازون ،نت
فلیکس و اچ بی او شد .سریال «بازماندگان»
از جمله آثاری بود که در چهار ماه گذش��ته با
اس��تقبال بی نظیری از سوی مخاطبان روبرو
شد ،این سریال در نگاه منتقدین و مخاطبان
ع��ام امتیاز باالیی گرفت و توانس��ت از جمله
آث��ار موفق پخش اینترنتی در دوران قرنطینه
خانگی باش��د.بازماندگان مجموعه تلویزیونی
درام آمریکایی به تهیهکنندگی دیمون لیندِلوف
و تام پِروتا و برگرفته از رمان پِ ّروتا با همین نام
اس��ت که از تاریخ  ۲۹ژوئن  ۲۰۱۴از ش��بکه
اچبیاو پخش شد.در خالصه داستان این فیلم
آمده اس��ت :بازماندگان درباره اتفاقات بعد از
یک واقعه رستاخیز مانند است -مثل بازگشت
مسیح برای انتقال افراد باایمان به بهشت -و
تمرکز فیلم روی افرادیست که منتقل نشدهاند
و در زمین رها ش��دهاند .در قسمت پایلِت این
س��ریال ،بازیگرانی همچون جاستین ثرو ،لیو
تایلر ،ایمی برنمن ،کریستوفر اکلستون ،امیلی
می��د و اَن َدود حضور دارن��د .بخش زیادی از
توجهها به این س��ریال به ای��ن دلیل بود که
تعدادی از عوامل س��ریال گمش��ده (سریال
تلویزیونی) در ساخت این سریال دست داشتند
و ژانرهای دوسریال هم به هم نزدیک بود ،به
علت موفقیت سریال گمشده ،انتظارها از این
سریال بسیار باال بود.
همکاری سریالی کایرا نایتلی
با «هولو»

بازیگر بریتانیایی بار دیگر به س��راغ تلویزیون
رف��ت تا ی��ک گام ب��زرگ دیگ��ر در دوران
کاریاش بردارد.ب��ه گزارش مه��ر به نقل از
ورایتی ،کایرا نایتلی قراردادی امضا کرد تا در
اقتباسی تلویزیونی از رمان «تایپیست دیگر»
نوشته س��وزان ریندل بازی کند.این اقتباس
در قالب س��ریال برای هولو انجام میش��ود.
اینه چایکن خالق «جهان ال» برای نوش��تن
فیلمنامه انتخاب شده و به عنوان تهیهکننده
و خالق این س��ریال هم حضور خواهد داشت.
تلویزیون سرچالیت و تلویزیون فاکس قرن
بیس��تم نیز تهیهکننده این سریال برای هولو
خواهند بود.این سریال با تمرکز بر شخصیت
«رز» ساخته میشود که تایپیست اداره پلیس
است که جلب دنیای همکار جدیدش اودیل (با
بازی نایتلی) میشود .در نهایت وقتی جرمی
رخ میدهد روش��ن نیست که کدامیک از این
دو زن بیش��تر در آن دخیل بودهاند.داس��تان
این س��ریال در نیویورک میگذرد و تریلری
روانشناسی و پرتعلیق است که مضامینی چون
هویت ،طبقه ،وس��واس و تمایالت مختلف را
روایت میکند.چایکن پیش از این هم با هولو
همکاری داشت و به عنوان تهیهکننده اجرایی
سریال پرطرفدار «داستان ندیمه» فعالیت کرده
بود.ریندل نویسنده داستان اصلی نیز به عنوان
تهیهکننده در کنار چایکن و نایتلی همکاری
خواهد کرد.
جایزه برتر جشنواره «انیمایو»
به فیلم کوتاهی از هاوایی رسید

پانزدهمین دوره جشنواره انیمایو که به صورت
آنالین برگزار ش��د برندگان خود را شناخت.
به گزارش مهر به نقل از ورایتی ،انیمیش��ن
کوتاه «کاپایماهو» از هاوایی جایزه بینالمللی
هیات داوران گ��رن کانارایا که برترین جایزه
پانزدهمین جش��نواره انیمایو است را به خود
اختصاص داد .این جایزه ش��امل یک جایزه
نقدی س��ه ه��زار یورویی و ش��انس حضور
در لیس��ت کوت��اه جوای��ز اس��کار در بخش
انیمیشنهای کوتاه نیز میشود«.کاپایماهو»
که توسط هینالیمونا وونگ-کالو ،دین همر و
جو ویلسون نوش��ته ،کارگردانی و تهیه شده،
در زب��ان بومی هاوایی به معنی س��نگهای
زندگی اس��ت.هیات داوران بینالمللی جوایز
امس��ال ب��ه ریاس��ت کالوس توکس��ویگ
تهیهکننده انیمیش��ن دانمارکی تشکیل شد.
وی فیلم «نغمه دریا» برنده جایزه مخاطبان
فستیوال فیلم آن سی را در کارنامه دارد.هیات
داوران مجموعهای از جوایز را به آثار س��اخته
شده در کشورهای مختلف اهدا کرد .امسال
انیمایو بی��ش از  ۱۶۰۰فیلم دریافت کرد که
از آنها  ۶۷فیلم برای رقابت انتخاب ش��دند.
این فس��تیوال امسال به خاطر پاندمی کووید
 ۱۹برای نخس��تین بار کام ًال آنالین برگزار
ش��د که البته این مسئله به نفع آن هم تمام
شد .انیمایو که شامل انیمیشن ،ویافاکس
و ویدیو گیمینگ میش��ود ،امسال  ۳۵هزار
شرکتکننده و  ۲۲هزار کاربر جدید داشت.

