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سینمای ایران
آماده شدن نسخه نهایی «جعبه
کوچک فلزی» تا یک ماه آینده

محمد بصیری آخرین وضعیت آماده سازی
فیلم س��ینمایی اش با ن��ام «جعبه کوچک
فل��زی» را تش��ریح ک��رد .محم��د بصیری
کارگ��ردان س��ینما درباره آخری��ن وضعیت
آماده س��ازی نس��خه نهایی «جعبه کوچک
فلزی» در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران
جوان،گفت :بخش جلوههای ویژه و تدوین
این فیلم به ص��ورت همزمان پیش میرود
و فکر میکنم حدود یک ماه آینده نس��خه
نهایی آماده ش��ود البته مس��تلزم این است
ک��ه کرونا وقفهای در کار ایج��اد نکند.او با
اشاره به زمانبر شدن کارهای فنی این فیلم
بیان کرد :به علت حساس��یتهایی که روی
جلوههای وی��ژه این اثر داریم باعث ش��ده
کلیت مس��ائل فنی آن زمانبر شود.بصیری
در پایان درباره اولین نمایش «جعبه کوچک
فلزی» عن��وان کرد :اگر جش��نواره کودک
تح��ت تاثیر وضعی��ت کرونا ق��رار نگیرد و
برگ��زار ش��ود اولین نمای��ش در این رویداد
خواهد بود و پس از آن برای اکران عمومی
برنام��ه ری��زی میکنیم«.جعب��ه کوچ��ک
فلزی» به کارگردانی محمد بصیری و تهیه
کنندگی علی ژکان اس��ت و علیرضا خمسه
و لی�لا اوتادی از جمل��ه بازیگران اصلی آن
هستند.
اختالسگران سوژه «عوضی» میشوند

کارگردان کمدی س��ینمایی «عوضی» که
به تازگی پروانه ساخت دریافته کرده است،
بیان کرد ای��ن فیلم درب��اره اختالسگران
و مفاس��د اقتص��ادی اس��ت.جواد اردکان��ی
کارگردان س��ینما در گفتگو ب��ا مهر درباره
فیلم س��ینمایی «عوضی» گفت :این پروژه
س��ینمایی به تازگی پروانه س��اخت دریافت
کرده اس��ت ،البت��ه فیلمنامه این پ��روژه با
ن��ام اولیه «قوه غذاییه» به ش��ورای صدور
پروانه س��اخت ارائه ش��ده ب��ود ،که اعالم
کردند نام این فیل��م کمدی باید تغییر کند.
به همین دلیل ن��ام «عوضی» را برای این
پ��روژه انتخ��اب کردی��م.وی توضی��ح داد:
«عوضی» را ک��ه تهیهکنندگی آن برعهده
عل��ی رویینتن اس��ت ،یک فیل��م کمدی
اس��ت که درب��اره اختالسگران و مفاس��د
اقتص��ادی در کش��ور اس��ت.این کارگردان
س��ینما بیان کرد :امیدوارم بتوانیم با بهوجود
آمدن ش��رایط مناسب تولید این فیلم را آغاز
کنیم .به زودی بازیگران این پروژه انتخاب
میش��وند و با توجه ب��ه برنامهریزی انجام
ش��ده و جذب بازیگران مورد نظر نیمه اول
س��ال فیلمبرداری «عوضی» به پایان رسد.
اردکانی در پای��ان گفت :این فیلم در کام ً
ال
در تهران فیلمبرداری میشود.

تلویزیون
کاوه آفاق در نقش قاچاقچی ارز

کاوه آف��اق خواننده پاپ ب��ه جمع بازیگران
مجموع��ه تلویزیون��ی «خان��ه ام��ن» ب��ه
کارگردانی احمد معظمی پیوست .به گزارش
مهر ،کاوه آفاق خواننده و آهنگس��از پاپ در
«خانه امن» تازهترین سریال احمد معظمی
ایف��ای نقش میکن��د تا نخس��تین تجربه
قاب تلویزی��ون را تجربه
بازیگ��ریاش در ِ
کن��د.او که پی��ش از «خانه ام��ن» در فیلم
سینمایی «المینور» به کارگردانی داریوش
مهرجویی نق��ش اول این اثر را بازی کرده،
حاال در دومی��ن تجربه بازیگری خود نقش
ی��ک «قاچاقچ��ی ارز» را ایف��ا میکند.این
دومین همکاری ابوالفض��ل صفری با کاوه
آفاق اس��ت و این خواننده جوان برای اولین
بار در تلویزیون ،تیتراژ سریال «سارق روح»
را ب��ه تهیهکنندگ��ی صف��ری خوان��ده بود.
کاوه آفاق خواننده ،ترانه س��را و آهنگس��از
قطعهه��ای معروفی چون «ش��ال»« ،اتاق
آبی»« ،عطر ت��و»« ،قصه زیرزمین» و…
اس��ت و چندین تجربه بازی در تئاتر را نیز
دارد.از آفاق چندین آلبوم موس��یقی منتش��ر
شده و همچنین کتاب مجموعه ترانههایش
تحت عن��وان «تهران  »۵۷-انتش��ار یافته
که اولین کتاب ترانه راک فارس��ی اس��ت.
پی��ش از این حمیدرضا پگاه ،امین زندگانی،
سیما تیرانداز ،سامان صفاری ،قربان نجفی
و پرویز فالحی پ��ور در «خانه امن» جلوی
دوربی��ن احم��د معظم��ی رفتهاند.بی��ش از
 ۸۰درص��د از «خان��ه امن» ب��ه کارگردانی
احمد معظمی با نویس��ندگی حس��ین تراب
ن��ژاد و به تهیه کنندگ��ی ابوالفضل صفری
تصویربرداری شده است.

مجلس به دنبال تقویت شبکه های برون مرزی است

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی
تاکید کرد :نگاه مجلس به تقویت ش��بکه
های برون مرزی اس��ت نه تعطیلی آنها.
سیداحس��ان قاضی زاده هاشمی در گفت
و گ��و با فارس درباره بیانیه نمایندگان در
خصوص حمایت از ش��بکه ه��ای برون
م��رزی توضیح داد :پیش از این در بودجه
س��ال  97ی��ک ردیف مس��تقل بودجه و
اعتبار ویژه از س��وی مجلس برای شبکه

ه��ای برون م��رزی جمهوری اس�لامی
درنظر گرفته شده بود اما فرآیند آن توسط
سازمان برنامه و بودجه به شکل معکوس
انجام شد و امسال هم که منجر به توقف
پخش تعدادی از شبکه های برون مرزی
از ماه��واره ها گردید ک��ه به هیچ عنوان
قابل قبول نیست.نماینده مردم فریمان و
سرخس در مجلس شورای اسالمی تاکید
ک��رد :از دس��ت دادن رس��انه هایمان در

شرایطی که امروز با یک جنگ اقتصادی
از سوی دشمنان و به خصوص آمریکایی
مواجه هس��تیم یک اش��تباه استراتژیک
است.وی خاطرنشان کرد :عدم تخصیص
بودجه ارزی ش��بکه ه��ای برون مرزی و
توقف پخش این ش��بکه ها از ماهواره ها
در اصل این معن��ا را می دهد که صدای
نظام جمهوری اسالمی ایران در دنیا قطع
ش��ده اس��ت.قاضی زاده هاشمی تصریح

ک��رد :ن��ه تنها بای��د درص��دد حمایت از
ش��بکه های برون مرزی موجود و تقویت
این رس��انه ها باشیم که الزم است که از
منظر کمی هم افزایش یابند.عضو هیات
رئیسه مجلس شورای اسالمی با تاکید بر
نگاه حمایتی نمایندگان مردم به ش��بکه
های برون مرزی گفت :مجلس ش��ورای
اس�لامی بیش از این نیز ب��ا پیش بینی
بودجه مس��تقل برای ش��بکه های برون

بازیگر فیلم
«محمد رسول اهلل» درگذشت

مرزی جمهوری اس�لامی درصدد تقویت
و برجس��ته ک��ردن نقش این رس��انه ها
بود .این نگاه حمایتی در مجلس یازدهم
تقویت می شود و امیدواریم در ادوار بعدی
مجلس هم ماندگار باشد.

صالحی :شهید سلیمانی با شکوه زیست و باشکوه خواهد ماند

سردیس سپهبد شهید قاسم سلیمانی رونمایی شد

گ�روه فرهنگ�ی  :وزی��ر فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی در مراس��م رونمایی از س��ردیس
شهید س��لیمانی گفت :شهید س��لیمانی را
میت��وان در یک جمل��ه اینگون��ه تعریف
کرد که او باش��کوه زیست ،باشکوه رفت و
باش��کوه ماند ،شکوه و عزت همیشه همراه
انسانهایی همچون شهید سلیمانی است.
به گ��زارش میزان ،طبق اعالم مرکز روابط
عموم��ی و اطالعرس��انی وزارت فرهن��گ
و ارش��اد اس�لامی ،س��ید عباس صالحی
روز یکش��نبه در مراس��م رونمایی از پوستر
جش��نوارههای بینالمللی ذوالفقار اس��تان
خوزستان و ملی تئاتر سردار آسمانی کرمان
و رونمایی از س��ردیس س��پهبد شهید حاج
قاسم س��لیمانی که در تاالر رودکی برگزار
ش��د ضمن تش��کر از حضور خانواده شهید
س��پهبد حاج قاس��م س��لیمانی و آیت اهلل
موس��وی جزایری اظهار داشت :وقتی امام
راحل رحلت کردند یکی از رسانهها آن زمان
تیتر زد «باشکو آمد و باشکوه رفت» و امروز
هم میتوان از این تیتر اقتباس کرد و گفت
«سرادر سلیمانی باش��کوه زیست ،باشکوه
رفت و باشکوه خواهد ماند» ،میتوان گفت
به این شکل زیست کردن رمز و راز زیادی
دارد.وی در ادامه با برش��مردن ویژگیهای
انسانهایی همچون شهید سپهبد سلیمانی
خاطرنش��ان کرد :اولین ویژگی که انسان را
به خدا میرس��اند تقوا اس��ت ،در کنار تقوا؛
احسان ویژگی دیگری است که انسانهای
همچون شهید سلیمانی دارند ،وقتی انسانی
متقی و محس��ن ش��د معیت الهی او را فرا

میگی��رد و این معی��ت آثار زی��ادی برای
انس��انهای متقی و محسن به همراه دارد.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی تاکید کرد:
ش��کوه و عزت همیش��ه همراه انسانهایی
همچون ش��هید سلیمانی اس��ت ،زندگی و
مرگ این افراد همیشه باعزت همراه است،
زیست شهید سلیمانی به گونهای است که
یک مراقبت پویا و همراه با عمل و حرکت
را میت��وان در آن دید.صالحی یادآور ش��د:
اخ�لاص خیلی س��خت اس��ت ،زی��را یک
مراقبت سخت درونی میخواهد ،زیرا انسان

نباید دچار هواهای نفسانی شود ،هیچکس
از ش��هید س��لیمانی در طول چهل س��ال
گذش��ته منیت ندیده اس��ت ،کسانی که در
این وادی بودند میدانند با چنین جایگاهی
نداش��تن ادعا در هیچ چیز چه مسیر سختی
اس��ت.وی افزود :مراعات حدود ش��رعی و
اخالقی در شهید سلیمانی متبلور بود ،رهبر
معظم انقالب نیز در مورد این شهید بزرگوار
ب��ه همین ویژگی تاکید داش��تند و فرمودند
«ش��هید س��لیمانی ی��ک جنگاور مس��لط
نظام��ی و هم ی��ک فرد با مراع��ات حدود

فیلمی به کارگردانی کاوه قهرمان ؛

میکائیلشهرستانی:

«لحظهایودیگرهیچ»راهیجشنوارهفجرمیشود

«سروش صحت» نویسنده ،بازیگر و کارگردان سینما
و تلویزی��ون که این روزها پخش نمایش خانگی فیلم
سینمایی «جهان با من برقص» را پشت سرمیگذارد،
با ایف��ای نقش در فیلم س��ینمایی «لحظهای و دیگر
هیچ» راهی جشنواره فیلم فجر خواهد شد .به گزارش
میزان  ،پس از نزدیک به چهار ماه تعطیلی سینماهای
کشور ،بنا بر تایید س��تاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت
فرهنگ و ارش��اد اسالمی سالن های سینما با رعایت
پروتکلهای بهداش��تی و با تخصیص پنجاه درصد از
ظرفی��ت صندلیها از یکم تیر م��اه آغاز به کار خواهد
کرد .از س��ویی تولیدات س��ینمایی نیز برای حضور در
جشنواره فیلم فجر آغاز به کار کرده اند .محمدحسین
مهدویان ،مرتضی علی عباس میرزایی ،وحید جلیلوند،
محس��ن قرایی ،اصغر فرهادی ،آرش انیس��ی ،مهدی
جعفری و نیما جاویدی از جمله کارگردانان سرشناسی
هستند که هم اکنون پیش تولید و یا تولید آثار سینمایی
خ��ود را آغاز کرده اند« .س��روش صحت» نویس��نده،
بازیگر و کارگردان س��ینما و تلویزی��ون که این روزها
پخ��ش نمایش خانگی فیلم س��ینمایی «جهان با من

برقص» را پش��ت سرمیگذارد ،با ایفای نقش در فیلم
سینمایی «لحظهای و دیگر هیچ» راهی جشنواره فیلم
فجر خواهد شد« .لحظهای و دیگر هیچ» به کارگردانی
کاوه قهرمان و تهیه کنندگی سیدغالمرضا موسوی به
تازگی فیلمبرداری خود را به پایان رسانده و هم اکنون
وارد مراحل پس از تولید شده است .بخش اول به دلیل
فصل ،در زمس��تان آغاز ،اما همزمان با ش��یوع کرونا،
فیلمبرداری تعطیل ش��د .بخش دوم ،پ��س از صدور
مجوز برای فیلمهای سینمایی توسط سازمان سینمایی
کشور در خرداد ماه آغاز شد.رعنا آزادی ور ،مهدی پاک
دل ،س��روش صحت ،نازنین فراهانی ،مجید نوروزی،
معصومه بیگی ،مهدی بزرگ زاده ،سعید آجرلو ،مهال
عرب بازیگران این فیلم هستند«.لحظهای و دیگر هیچ»
داستان زندگی یک زوج در سه مقطع متفاوت است که
همچون رویایی آشفته در هم تنیده اند .رویای زنی که
در خوابش خود را زنی دیگر میبیند.کاوه قهرمان فارغ
التحصیل دانشگاه هنر با مدرک کارشناسی ارشد است.
او فیلمسازی را از سال  ١٣٨٠با ساخت فیلم کوتاه آغاز
کرد و تاکنون  ۲۸فیلم کوتاه داستانی ،تجربی و مستند
س��اخته است.وی موفق شده اس��ت جوایز متعددی از
جشنوارههای معتبر داخلی کسب کند ،وی هم اکنون
مدرس کارگردانی در انجمن سینمای جوان و دانشگاه
سوره تهران اس��ت .او همچنین عالوه بر فیلم کوتاه،
نزدیک به دویس��ت تیزر تبلیغات��ی را کارگردانی کرده
است«.لحظهای و دیگر هیچ» اولین فیلم بلند سینمایی
کاوه قهرمان اس��ت که برای حضور در سی و نهمین
جشنواره فیلم فجر خود را آماده میکند.

ش��رعی بود» ،اینکه در سختترین شرایط
انس��ان حدود انس��انی ،اخالقی و شرعی را
فراموش نکند کار بس��یار دش��واری است.
مه��ار نف��س در لحظات س��خت و رعایت
حدود انس��انی و ش��رعی کار آسانی نیست.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد:
شهید س��لیمانی چهل سال بیوقفه در خط
جهاد بود ،در جبهه دفاع مقدس و همچنین
مقابله با تروریس��م خط نبرد و مبارزه را رها
نکردصالحی با برشمردن ویژگیهای دیگر
شهید سلیمانی گفت :شهید سلیمانی همیشه

مردمی بود و مردمی زیست ،به همین خاطر
مردم ب��ه وی ادای دین دارن��د ،او پناهگاه
مردم بود و با مردم ارتباط نزدیکی داش��ت
و ،زیرا مردم بدون حجابی میتوانس��تند به
این ش��هید بزرگوار دسترس��ی پیدا کنند و
مشکالت خود را مطرح کنند.
وی ادام��ه داد :ش��هید س��لیمانی به عنوان
خاط��رهای در ذهنها خواهد ماند ،امس��ال
چهلمین س��الگرد دفاع مقدس اس��ت ،این
ش��هید با دفاع مقدس ج��ان گرفت و بوی
او در می��ان همگان پیچید ،امس��ال اولین
س��الگرد دفاع مق��دس بدون حض��ور این
ش��هید واالمقام است ،اما حیات وی در بین
همه جاری و س��اری اس��ت.عضو شورای
عالی انقالب فرهنگ��ی اضافه کرد :وزارت
فرهنگ و ارشاد اس�لامی به سهم خود در
چهلمی��ن س��الگرد دفاع مق��دس ارتباط و
نقش شهید سلیمانی در دوران دفاع مقدس
را پاس خواهد داش��ت و مکتب شهیدان و
هم مکتب شهید سلیمانی را معرفی خواهد
کرد.صالحی بیان کرد :امس��ال همزمان با
چهلمین سالگرد دفاع مقدس همه استانها
به ویژه استان خوزستان و کرمان به عنوان
دو بال این حرکت خواهند بود ،خوزستان به
اعتبار روزهای سخت جنگ و خونهایی که
در این خاک ریخته شد تا خاک وطن حفظ
شود و کرمان نیز به عنوان زادگاه این شهید
دو استان اصلی در اجرای برنامهها خواهند
بود.وی در پایان از تمام اهالی فرهنگ ،هنر
و رس��انه که میتوانند در ترویج مرام شهید
سلیمانی اقدامی کنند قدردانی کرد.

سینما را دوست دارم اما بدون تئاتر زنده نیستم

بازیگر و کارگردان تئاتر گفت :من بدون تئاتر زنده
نیس��تم؛ در تئاتر پروس��ه زندگی وجود دارد که در
سینما نیست .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
میکائیل شهرستانی درخصوص تغییر شرایط تئاتر
پیش و پس از بیماری کرونا بیان کرد :ش��رایط نه
تنها از نظر ما بلکه از نظر مخاطبان هم تغییر کرده
است .اگر در سالنهای تئاتر پروتکلهای بهداشتی
رعایت ش��ود ،خطر به مراتب کمتر خواهد شد .در
حال حاضر جان گ��روه نمایش و مخاطبان برای
من مهمتر است ،اما از مخاطبان گله دارم ،ما هم با
این بیماری هولناک مواجه هستیم و سعی میکنیم
نکات ایمنی را رعایت کنیم .زندگی جریان دارد ،اما
این ترسها و نگرانیها سبب شده تا مسائلی که از
آنها غافل بودیم را ببینیم.وی با اش��اره به اینکه
تئاتر خانهای اس��ت که نمیتوانم آن را ترک کنم،
اظه��ار کرد :تئاتر برای من معنایی حیاتی دارد .در
ابتدای ش��یوع کرونا با وجود برگزاری کالسهای
آنالین من هم افس��رده شدم و فکر میکنم تئاتر
میتواند به شادابی ما کمک کند .تئاتر تفکربرانگیز

اس��ت؛ در تئاتر پروس��ه زندگی وجود دارد که در
سینما نیست .با اینکه بسیار سینما را دوست دارم،
اما بدون تئاتر زنده نیس��تم .امیدوارم هرچه زودتر
این بال از جامعه انس��انی و جهانی رخت ببندد.او
با اش��اره به اجرای نمایشنامه «آگوست در استیج
کانتی» گفت :قاعدت ًا من با هنرجویانم نمایشها را
کار میکنم ،در نمایش «آگوست در استیج کانتی»
ه��م همینگونه بوده و در حی��ن تمرین و مرحله
اول اجرا از تعداد هنرجویان کاس��ته و هنرجویان
جدی��دی جایگزین ش��دند .از  ۲۷س��ال پیش به
تولید آثار نمایش��ی و تدری��س در کنار بازیگری و
کارگردانی روی آوردم .طی این س��الها شاگردان
بسیاری داشتم که برخی از آنها اکنون بازیگران
مطرح و قابلی هس��تند .در یکس��ال ممکن است
 ۴اث��ر را با گروه هنرجوی��ان کار کنیم و اثری به
خصوص را آماده و روی صحنه ببریم.شهرستانی
در خصوص انتخاب نمایشنامه «آگوست در استیج
کانتی» بی��ان کرد :در ابتدا نمایش��نامه را خواندم
و در خوان��ش اول جذب آن ش��دم .البته به خاطر
ش��رایط روز جامعه تغییراتی در نمایشنامه اعمال
ش��د .به نظر من زمانی که کارگردان اثری را کار
میکند ،دیدگاههای شخصی خود را ارجح میداند.
از طرفی اصل اث��ر را هم بارها خواندیم و انطباق
دادیم که خانم علیزاده دراماتورژ اثر ،در این زمینه
بس��یار مرا کمک کردند .روال کاری من اینگونه
است که معمو ًال بر اساس شرایط گروه نمایشنامه
و پرسوناژها را انتخاب میکنم.

روزبه حصاری مطرح کرد؛

 ۷ماه با حس دوری از پدر و مادرم زندگی کردم تا «بچه مهندس» را درک کنم

بازیگر نقش جواد ج��وادی گفت :من هفت
ماه با حس نداش��تن پدر و مادر زندگی کردم
و این تجربه بس��یار سختی بود البته این کار
من ب��ه دلیل جای گرفتن بهت��ر در نقش و
اجرای درس��ت تکنیک کاراکتر جواد جوادی
در سریال «بچه مهندس  »۳بود.
روزبه حصاری در گفتوگو با میزان پیرامون
ایف��ای نقش در س��ریال «بچه مهندس »۳
گف��ت :بازی در نق��ش جواد ج��وادی برایم
تجرب��های جالب و جذاب بود و برای این که
بتوانم بهتر در این نقش حاضر ش��وم هفت
م��اه زندگی ب��دون والدی��ن را در ذهن خود
تجسم کردم .من معتقدم برای تبلور یافتن و
فراهم کردن زمینه ایفای نقش جواد جوادی
باید چنین رویکردی را در پیش میگرفتم تا
ارتباط ق��وی تری با این کاراکتر برقرار کنم.
وی لزوم توجه به کودکانی که بدون داشتن

والدین پ��رورش یافته و بزرگ میش��وند را
مورد بررس��ی قرار داد و افزود :من هفت ماه
با حس نداش��تن پدر و م��ادر زندگی کردم و
این تجربه بس��یار س��ختی بود البته این کار
من ب��ه دلیل جای گرفتن بهت��ر در نقش و
اجرای درس��ت تکنیک کاراکتر جواد جوادی
بود ،اما بای��د در نظر گرفت که این وضعیت
هر روز کودکانی اس��ت که بدون پدر و مادر
بزرگ میش��وند لذا توجه ب��ه آنان و کمک
به ش��کوفایی استعدادهای این عزیزان حتم ًا
باید در نظ��ر گرفته ش��ود.حصاری در مورد
کار با علی غفاری کارگردان سریال ««بچه
مهندس  »»۳اظهار کرد :سالها است که من
مخاطب کارهای علی غفاری به عنوان یک
کارگردان زبده و توانمند در سینما هستم لذا
کارهای وی را تا حدود زیادی میش��ناختم
وقتی این نقش به من پیش��نهاد ش��د آن را

قبول کردم.وی ایفای نقش در سریال «بچه
مهندس  »۳را کاری ارزشمند دانست و تاکید
ک��رد :ایفای نقش در اثر کارگردانی همچون
علی غفاری درسهای ارزشمند و تجربههای
گرانبهایی را برای اف��رادی چون من فراهم
میکند من از کار کردن با این کارگردان صبر
را آموختم.حصاری در همین راستا ابراز کرد:
علی غف��اری در کارهای خود همواره موفق
و س��تودنی عمل کرده است هنگامی که در

س��ریال «بچه مهندس  »۳با وی همکاری
میکردم شاهد تسلط وی بر کارش و توانایی
وی در بازی گرفتن از بازیگران بودم دقت او
در ساخت س��ریال در هر پالن بسیار جذاب
ب��ود.وی پیرامون پیش��نهادات جدید خود در
عرصه بازیگری بیان کرد :پیشنهادات جدید
داش��تهام و در حال مطالعه آنها هستم ،ولی
تصمیمی مبنی بر فعالیت با آنها هنوز نگرفته
ام همچنی��ن به زودی یک قطعه موس��یقی
جدید از من منتش��ر خواهد ش��د ،اما اکنون
در ح��ال س��یر مراحل قانونی ب��رای گرفتن
مجوز اس��ت ،من همواره به موسیقی عالقه
زی��ادی داش��ته و دارم و اولین تک آهنگم را
در پیج ش��خصیم بارگذاری ک��ردهام که بی
ربط با س��ریال بچه مهندس نیست.حصاری
در م��ورد ادامه فعالیتش با مجموعه س��ریال
بچه مهندس تاکید کرد :کار کردن با عوامل

و مجموعه سریال بچه مهندس برایم بسیار
جالب و دلچسب است ،زیرا آنان در این حوزه
حرفهای عمل میکنند تنها مسئله زمانبندی
اس��ت و چنانچه این مسئله مرتفع شود قطع ًا
هماهنگی الزم برای همکاری با این گروه را
در اولویتهای کاری خود خواهم داد .حصاری
مواجه ش��دن نقش جواد جوادی را با وقایع و
اتفاقات در داستان سریال را مورد بررسی قرار
داد و افزود :در س��طح جامع��ه افرادی مانند
ی بس��یار زیاد هس��تند این افراد
ج��واد جواد 
گاهی منتظر مواجه ش��دن با وقایع هستند و
برای این منظور صبر میکنند سپس هنگام
مواجهه با این اتفاقات با تمام وجود نتیجه را
لم��س میکنند و در مییابند مفهومی که در
ذهن آنها ش��کل گرفته امکان پذیر نیست.
م��ن معتقدم ج��واد جوادی نیاز داش��ت تا با
حقایق به صورت مستقیم مواجه شود.

«ارل کام��رون» بازیگر نقش «نجاش��ی»
پادش��اه حبش��ه در فیلم س��ینمایی «محمد
رس��ول اهلل» در سن  ۱۰۲سالگی درگذشت.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل
از ورایتی«،ارل کام��رون» بازیگر قدیمی و
مطرح س��ینمای هالیوود که بیشتر به خاطر
بازی در فیلم سینمایی «محمد رسول اهلل»
در میان ایرانیان ش��ناخته میش��ود در سن
 ۱۰۲س��الگی درگذش��ت.کامرون از اولی��ن
بازیگران سیاه پوست سینمای انگلستان بود.
کامرون متولد  ۸آگوست  ۱۹۱۷است و پیش
از آنک��ه حرفه خود را در تئات��ر و فیلم آغاز
کند ی��ک تاجر دریایی بود .فیلم س��ینمایی
«اس��تخر لندن» به کارگردانی باسل داردن
در س��ال  ۱۹۵۱اولین نقش آفرینی کامرون
محس��وب میشد .او در این فیلم نقش یک
ناخدا به نام جانی لمبرت را بازی کردداردن
و کامرون دوباره در سال  ۱۹۵۹در یک فیلم
س��ینمایی ژانر درام جنایی ب��ه نام «یاقوت
کبود» دوباره با یکدیگر همکاری کردند که
نژاد پرس��تی در لندن نسبت به مهاجران را
مورد بررسی قرار میداد .این فیلم سینمایی
در زمان خود پیش��رفت چش��مگیری را رقم
زد و همچنین توانس��ت جای��زه بفتا بهترین
فیل��م را ه��م دریافت کندکام��رون در فیلم
س��ینمایی «گلوله آتش��ین» که از مجموعه
فیلمهای جیمزباند اس��ت ،نیز سابقه حضور
دارد .او در این فیلم که س��ال  ۱۹۶۵ساخته
شد نقش یک مامور ویژه را بازی کرد که به
ش��ان کانری (بازیگر سابق نقش جیمزباند)
کمکهایی میکند .این دو نفر در یک فیلم
سینمایی ماجراجویانه به نام «کوبا» در سال
 ۱۹۷۹نیز دوباره با یکدیگر همکاری کردند؛
فیلمی که مربوط به انقالب در کش��ور کوبا
بود.از دیگر فیلمهایی که او در دهه  ۵۰تا ۷۰
میالدی نقش آفرینی کرده است میتوان به
«تارزان شگفت انگیز»« ،اسلحه در باتاسی»
و «دسامبر گرم» اشاره کرد.
فروش سینمای هنگکنگ
 ۷۰درصد کاهش پیدا کرد

باک��س آفیس هنگ کنگ به خاطر ش��یوع
کرونا افت��ی  ۷۰درص��دی را تجربه کردبه
گ��زارش مهر ب��ه نقل از ورایت��ی ،فروش
باک��س آفیس هن��گ کنگ در ش��ش ماه
نخس��ت س��ال  ۲۰۲۰با کاهش چشمگیر
 ۷۰درص��دی مواجه ش��د چ��ون مخاطبان
خان��ه ماندند و س��ینماها به خاط��ر پاندمی
کرونا بسته ش��دند.دولت هنگ کنگ تمام
س��ینماها را روز بیستوهش��تم م��ارس (۹
فروردین) بست چون موج دوم کووید ۱۹-
به خاطر تمام افرادی که به کشور بازگشتند،
گسترش یافت .سینماها شش هفته بعد در
روز هش��تم مه باز ش��دند چون تعداد موارد
ابتال در ش��هر تحت کنت��رل درآمد و تدابیر
فاصلهگ��ذاری اجتماعی بهتر پیش رفت.اما
اث��ر پاندمی بر باکس آفیس پیش از بس��ته
شدن سینماها حس شده بود و بعد از افتتاح
دوباره آنها هم حس شد.با استناد به ارقامی
که شرکت باکس آفیس هنگ کنگ وابسته
به انجمن صنعت فیلم هنگ کنگ منتش��ر
کرده ،درآمد حاصل از فروش در گیش��ه در
شش ماه نخست  ۲۰۲۰فقط  ۳۷.۸میلیون
دالر بود که نس��بت ب��ه  ۱۳۵میلیون دالر
به ثبت رس��یده در بازه مش��ابه سال قبل با
کاهش��ی  ۷۲درصدی مواجه شده است.در
حالیکه تعداد عناوین داخلی اکران ش��ده از
 ۲۱فیلم ب��ه  ۱۸فیلم رس��ید ،فیلم کمدی
هنگ کنگی «استاد بزرگ عظیم» در صدر
لیست قرار گرفت.
ناگفتههای بازیگر  ۸۰ساله

پاتریک اس��توارت بازیگر کهنهکار انگلیسی
قص��د دارد تا با اس��تفاده از ش��یوع کرونا و
دوران خانهنش��ینی ،کتابی درباره یک عمر
فعالیت حرف��های خود بنویس��د.به گزارش
مهر به نقل از هالیوود ریپورتر ،س��ر پاتریک
اس��توارت که دارد به تولد  ۸۰س��الگی خود
نزدیک میشود ،باالخره دارد آماده پروژهای
میشود که زمانی میترسید حتی دربارهاش
صحبت کند :کت��اب خاطراتش.این بازیگر
برن��ده جوایز مختلف که بیش��تر از همه به
خاطر ایفای نقش کاپیتان ژان-لوک پیکارد
در «س��فر ستارهای :نس��ل بعدی» شناخته
میش��ود ،قراردادی با گال��ری بوکس امضا
کرده تا با نوشتن یک کتاب ،نگاهی شفاف
و گرم به زندگی و دوران خود داش��ته باشد.
این خانه نش��ر اعالم کرد که عنوان و تاریخ
انتشار کتاب هنوز مشخص نیست.استوارت
که روز س��یزدهم جوالی (یک هفته دیگر)
هشتاد ساله میشود در بیانیهای گفت« :ایده
نوشتن کتاب خاطراتی بر پایه زندگی و مسیر
حرفهای کاریام سالهاست که در ذهن من
هست اما همیش��ه تقاضای کار باعث شده
به پسزمینه برود .امروز هیچ تقاضایی وجود
ندارد و پیشبینی هم نمیتوان کرد که کی
ممکن است وجود داشته باشد».

