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یک نویسنده کتاب مطرح کرد؛

خاطره نگاری پایههای ادبیات دفاع مقدس را مستحکم کرد
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اخبار
چنگیز جلیلوند همچنان در بیمارستان

چنگیز جلیلوند دوبلور باسابقه کشورمان ،این
روزها در بیمارس��تان با کرونا دس��ت و پنجه
نرم میکند.یکی از بس��تگان چنگیز جلیلوند
استاد با سابقه دوبله ،در گفت و گو با باشگاه
خبرن��گاران جوان،گف��ت :ح��ال او همچنان
تغییری نکرده و مانند سابق است.وی افزود:
این هنرمند این روزها در بیمارس��تان تحت
مداواس��ت و کرونا  ۸۰درصد ریه او را درگیر
کرده است.چنگیز جلیلوند (زاده  ۶آبان ۱۳۱۹
در ش��یراز) دوبلور ،مدیر دوبالژ و هنرپیش��ه
ایرانی است.مشهورترین گویندگیهایش در
فیلمهای س��ینمایی خارجی بهجای مارلون
براندو ،پل نیومن ،برت لنکستر ،ماکسیمیلیان
ش��ل ،ریچارد برتون ،پیتر اوتول ،یول براینر،
کلین��ت ایس��توود ،دی��ن مارتی��ن ،و… در
فیلمهای سینمایی ایرانی بهجای ناصر ملک
مطیعی ،ایرج قادری ،س��عید راد و … بود ه
است.
رحیم نوروزی« :پس از باران»
سکوی پرتابم به دنیای هنر بود

رحیم نوروزی ایفاگر نقش «فرخ» در سریال
«پس از ب��اران» گفت :ب��ازی در این نقش
سکوی پرتاب من به دنیای هنر بود.بهگزارش
ف��ارس ،رحیم ن��وروزی بازیگر نقش فرخ در
سریال «پس از باران» ،بهبهانه بازپخش این
سریال در کانال فارسی این شبکه ،با آیفیلم
ب��ه گفتوگو پرداخت.وی گف��ت :زمانی که
فیلمنامه س��ریال «پس از باران» به دس��تم
رس��ید ،تئاتر کار میکردم و گویا بازی من را
در تئاتر دیده بودند که سریال «پس از باران»
به من پیشنهاد شد .وقتی فیلمنامه را خواندم
از هم��ان ابتدا مش��خص بود این س��ریال،
س��ریال متفاوت و پرطرفداری میشود؛ زیرا
هم تیم کارگردانی خ��وب بود ،هم فیلمنامه
از هم��ان ابتدا قوی نوش��ته ش��ده بود و هم
اینکه تمام عوام��ل چه در مقابل دوربین چه
در پش��ت دوربین به خوبی چیده شده بودند.
نوروزی که قرار است در سریال «خانه امن»
با بازی متفاوتی ظاهر ش��ود ،بازی در نقش
فرخ را سکوی پرتابش به دنیای هنر دانست
و اظه��ار کرد :زمانی ک��ه فیلمنامه را به من
دادند نگفتند کدام نقش برای من است .من
در آن دوران جوان بودم و چند نقش از جمله
نقش غالم را به من پیشنهاد دادند .برای من
هم مهم این بود که نقش��ی داشته باشم که
بتوانم تواناییهای خودم را نشان بدهم .نقش
فرخ برای ش��روع خیلی مناس��ب به نظر می
رسید و باعث شد در میان مردم شناخته شوم.
بازیگر نقش فرخ در این س��ریال در پاس��خ
به این س��ؤال که اگر به بیس��ت س��ال قبل
برگردید ،باز هم همی��ن نقش را میپذیرید،
گف��ت :قطعا من نقش فرخ را باز هم انتخاب
میکردم .ب��ه نظرم فرخ مش��کالت درونی
داش��ت و یک سری عقده که نشان دادن آن
عقدهها برای بازیگر چالش اس��ت .من نقش
فرخ را دوست دارم .به نظرم بیشتر از ذات بد
که خیلیها فکر میکنند فرخ بدجنس است،
فرخ از مشکالت روحی رنج میبرد و احساس
تنهایی میکرد.

یک نویس��نده کت��اب گفت :ادبیات دف��اع مقدس در
حوزه خاطره نویسی از رش��د بسیار مناسبی برخوردار
بوده اس��ت ،البته بخش رمان و کتابهای داس��تانی
نیز توانسته اند حرکتهای خوبی انجام دهند ،همین
خاطرهه��ا در آینده زمینههای مناس��بی ب��رای ایجاد
رمانهایی ارزنده و ارزشمند خواهند بود خاطره نگاری
پایهه��ای ادبی��ات دفاع مقدس را مس��تحکم کردند.
ساسان ناطق در گفتگو با میزان پیرامون ادبیات دفاع
مقدس در هفته کتاب گفت :تالشهای بسیاری برای

نویسنده کتاب «تشنگان قلههای برفگیر» پیرامون
حرکت ادبیات دفاع مقدس به س��وی خاطره نویسی
ابراز کرد :ادبیات دفاع مقدس در حوزه خاطره نویسی
از رشد بسیار مناسبی برخوردار بوده است ،البته بخش
رمان و کتابهای داستانی نیز توانسته اند حرکتهای
خوبی انجام دهند ،همین خاطرهها در آینده زمینههای
مناس��بی برای ایج��اد رمانهایی ارزنده و ارزش��مند
خواهند ب��ود خاطره ن��گاری پایههای ادبی��ات دفاع
مقدس را مستحکم کردند.

استقبالی گسترده مخاطبان از پروژه ای نمایشی درباره تاریخ دفاع مقدس و انقالب اسالمی؛

چند سریال درباره شهدا در حال ساخت است؟

گروه فرهنگی  :س��اخت پروژه ای نمایش��ی
درباره تاریخ دفاع مقدس و انقالب اسالمی
و زندگی قهرمانان آن ،به دلیل حساسیت ها
مانند راه رفتن بر روی لبه تیغ است .تجربه
س��اخت فیلم و س��ریال درباره این سرمایه
های عظیم ملی و معنوی کش��ور ،حاکی از
آن است که هرکجا تولید پروژه ها با شناخت
کافی از قهرمان اصلی آغاز ش��ده و در ادامه
انتخاب عوامل ،چین��ش بازیگران ،پرداخت
فیلمنام��ه و در نهای��ت روند تولید ،درس��ت
صورت گرفته اس��ت ،اس��تقبالی گسترده و
فراتر از انتظار را از س��وی مخاطبان ش��اهد
بوده ایم و البته بالعک��س در هر پروژه ،اگر
این حساب و کتاب ها آنطور که باید و شاید
درست از آب درنیامده باشد ،متاسفانه آسیبی
بعضا جبران ناپذیر را متحمل شده ایم.
به گزارش ایسنا ،در ماه های اخیر تلویزیون
تولید چند مجموعه با موضوع ش��هدا را آغاز
کرده است و روند تولید پروژه ها هم حاکی
از این اس��ت که خوش��بختانه قرار نیست تا
پایان س��اخت خب��ری از توقف و تعطیلی را
ش��اهد باش��یم .روندی که در س��ال های
گذش��ته گریبانگیر چند پروژه دفاع مقدس
ش��د و هنوز هم دقیقا مشخص نیست چرا
برخی از این س��ریال ها هنوز که هنوز است
به سرانجام نرسیده اند.در سال های گذشته
خبرهایی درباره ساخت س��ریالهایی درباره
شهید طهرانی مقدم ،شهید صیاد شیرازی و
 ...به صورت جدی منتشر شد که البته هنوز
به سرانجام نرسیده است.
سریال شهید صیاد شیرازی


یک��ی از مجموعههایی که مدتها اس��ت
مراحل پژوهش و نگارش فیلمنامه آن دنبال
میشود ،س��ریال «ش��هید صیاد شیرازی»
است .سریالی که به تهیهکنندگی محمدرضا
ش��فیعی در دس��تور کار قرار گرفت��ه بود اما
در نهایت تهیه کنن��ده همین اواخر از تولید
انص��راف داد و با یادآوری اینکه نزدیک ۱۰
س��ال درگی��ر تحقیق و ن��گارش فیلمنامه
سریال «شهید صیاد شیرازی » بوده است و
تاکنون سه بار فیلمنامه بر پایه نظرات دوباره
نویسی ش��ده ،درباره علت انصراف نوشت:
«متاس��فانه هماهنگی بین صداوسیما ،ستاد
کل نیروهای مسلح ،ارتش و خانواده شهید
تبدیل به یک آرزو شده برایمان! جالبه بگم
تازه داریم بح��ث میکنیم که اصال اولویت
داره تولی��د این کار یا نه».قرار بود س��ریال

دههه�ای  ۱۳۵۰و  ۱۳۶۰اس�ت که تاکنون
از گریم کاراکترهای شهید بهشتی ،آیت اهلل
رفسنجانی ،شهید رجایی و  ...رونمایی شده
اس�ت .نقش ش�هید باهنر را هم فرهاد جم
ایفا می کند.
ساخت سریال «شهیدان باکری»


مهر ماه امسال خبر تولید سریال «شهیدان
باکری» به کارگردانی هادی حجازیفر که
قرار است خودش نقش مهدی باکری را نیز
ایفا کند ،اعالم شد.
این پروژه به تهیهکنندگی ابوالفضل صفری
در هفت قس��مت تهیه و تولید میش��ود و
محصول سیمافیلم است.این سریال چندی
پیش ب��ه دلیل بی نتیجه مان��دن مذاکرات
ه��ادی حج��ازی فر با ارتش ب��رای گرفتن
مج��وز تصویربرداری در یک منطقه نظامی
دچار حاش��یه شده بود ،که در مدت کوتاهی
این مشکل برطرف شد.
سریال شهید سردار سلیمانی


ش��هید صیاد ش��یرازی به فصل کوتاهی از
دوران کودک��ی ،نوجوانی و مراحل تحصیل
این شهید بپردازد .البته بخش اصلی سریال،
به جریان انقالب اس�لامی ،دفاع مقدس و
زمان ش��هادت آن بزرگ��وار اختصاص دارد.
این سریال قرار است در  ۵۰قسمت ساخته
شود.
سریال شهید طهرانی مقدم


از دیگر پ��روژه هایی که با موضوع ش��هدا
تولیدشان مطرح شد اما تاکنون به سرانجام
نرسیده اس��ت ،می توان به س��ریال شهید
طهرانی مقدم اش��اره کرد .چند س��ال پیش
بود که پروژه س��اخت سریال شهید طهرانی
مقدم در س��یما ،طراحی و اقدامات اولیه هم
انجام ش��د اما از آن موقع تاکنون این پروژه
عملی نش��ده است .این سریال که با عنوان
«کاب��وس نتانیاه��و» از آن نام برده ش��د،
حتی در تیرماه  ۹۳طی مراس��می با حضور
نمایندگانی از سپاه و صداوسیما معرفی شد
اما تاکنون خبری رس��می درباره به جریان
افتادن این پروژه مطرح نش��ده است.هرچند
یک س��ال قبل فیلمی س��ینمایی با عنوان
«آفتاب نیمهش��ب» به کارگردانی ش��هریار
بحرانی تالش کرد بخش��ی از زندگی شهید
حس��ن طهرانی مقدم را به تصویر بکشد اما
توقف سریال این شهید بزرگوار در مقاطعی
انتقادهایی را به همراه داش��ته است.در ادامه

ای��ن گزارش نگاهی می اندازیم به س��ریال
هایی که این روزها با موضوع قهرمانان دفاع
مقدس و انقالب اس�لامی در تلویزیون در
حال ساخت هستند:
شهید شهریاری؛ دانشمند هسته ای


زندگی شهید مجید ش��هریاری با همکاری
صداوس��یمای مرکز زنجان در حال ساخت
است .شهید مجید شهریاری استاد دانشگاه
ش��هید بهش��تی ،فیزی��کدان و دانش��مند
هستهای متولد زنجان بود که هشتم آذرماه
سال  ۱۳۸۹در خیابانهای تهران مورد ترو ِر
دشمنان قرار گرفت و به شهادت رسید.تولید
این سریال در  ۳۰قس��مت  ۴۵دقیقهای به
کارگردانی حس��ین تبریزی و تهیه کنندگی
مصطفی علمیف��رد از اواخر م��رداد ماه در
زنجان آغاز شد .گروه به تازگی تصویربرداری
فاز نخست در شهرک سینمایی غزالی را به
پایان رس��اندند و به دانشگاه شهید بهشتی
رفتند تا بخش های مربوط به این لوکیشن
را مقابل دوربین ببرند .این س��ریال زندگی
«ش��هید ش��هریاری» را از ب��دو تول��د ت��ا
ش��هادت به تصویر میکشد.حسین تبریزی
که تا به حال س��ریال هایی چون «رخنه»،
«تا رهایی»« ،قس��م» و «کیف��ر» را برای
تلویزی��ون کارگردانی کرده اس��ت ،حدود ۴
ـ  ۵س��ال از این رس��انه دور ب��ود و حاال با
ساخت سریال شهید شهریاری به تلویزیون

پایانی فاجعه بار برای «بی وزنی» ؛

فیلمی که بعد از ۴۰هفته ۴۰۰هزار تومان فروخت

سینما به روزهای قبل خود بر میگردد

کریم ل��ک زاده درباره بازگش��ت س��ینما به
روزهای قبل و پررنگ ش��دن فعالیت شبکه
نمایش خانگی توضیحاتی داد .کریم لک زاده
کارگردان سینما ،در پاس��خ به این سوال که
آیا س��ینما پس از کرونا به روزهای قبل خود
بر میگردد یا خیر و چ��ه تحولی تا آن زمان
رخ خواهد داد ،به باش��گاه خبرنگاران جوان،
گفت :به طور قطع اینکه سینما پس از کرونا
به حالت قبل خود برگ��ردد ،روندی تدریجی
خواهد داش��ت؛ البته معتقدم هنر هفتم قطعا
به روزهای عادی خود میرس��د.وی افزود :در
ای��ن میان توجه به نمای��ش آنالین فیلمها و
رفتن یکسری فیلمسازان و بازیگران به سمت
نمایش خانگی رخ میدهد؛ البته این موضوع
فقط ش��امل ایران نمیش��ود .فیلمس��ازان و
بازیگران بزرگ دنیا سالهاست برای شبکههای
آنالین و جایی مانند نتفلیکس فعالیت میکنند
و هم به سینما و هم به نمایش آنالین و وی
او دیه��ا رونق داده اند.کارگردان «ش��یرجه
ب��زرگ» ادامه داد :پس رونقی که در ش��بکه
نمایش خانگی و فضای آنالین کشور به وجود
آمده به سینما لطمه نخواهد زد ،ولی حتم ًا پس
از کرونا مشکالت اکران با توجه به حجم زیاد
فیلم تولید ش��ده وجود دارد.لک زاده در پایان
عنوان ک��رد :امیدوارم بحث نمایش خانگی و
دادن مجوزها و مشکالت بوجود آمده آن حل
شود تا در کنار سینما مانند کشورهای بزرگ
دنیا فعالیت کند.

انع��کاس و ثبت خاطرات و وقای��ع دفاع مقدس طی
این سالها رخ داده و کتابهای بیشماری منتشر شده
است ،اما هنوز نتوانستهایم دین خود هشت سال دفاع
مقدس به خوبی ادا کنیم ،البته ایراد در تولید نیس��ت
بلکه مش��کل در عظمت کار نهفته است.وی استقبال
از کتابهای ادبیات دفاع مقدس را مورد بررسی قرار
داد و بیان کرد :بازخوردها نش��ان میدهد ادبیات دفاع
مقدس توانس��ته جای خود را در طی س��الهای اخیر
ب��از کند ،در عین حال پختگی آثار تولید ش��ده نیز به

افزای��ش مخاطبان افزوده اس��ت ،ارتباط مخاطبان با
نویس��ندگان و نظرات آنان سبب شد نویسنده و ناشر
راه را ب��رای تولید کتاب باز ببینند.ناطق اش��ارهای به
اهمیت و جایگاه ادبیات دفاع مقدس در بین مخاطبان
کتاب ک��رد و افزود :کار پیرام��ون دفاع مقدس آنقدر
بزرگ و آنقدر گس��ترده است که تمام تالشهایی که
تا به حال انجام ش��ده تنها بخ��ش کوچکی از دریای
پهناور هش��ت س��ال دفاع مقدس را ش��امل ش��ده و
خواننده هنوز به دنبال نکاتی بکر و شنیده نشده است.

نویسندگان «ددپول  »۳مشخص شدند

فیلم سینمایی «بی وزنی» ساخته مهدی فرد قادری
بعد از شکس��ت در اکران سینماها پس از بازگشایی
راهی ش��بکه نمایش خانگی و اکران آنالین خواهد
ش��د ،این فیلم از اول تیر ماه سال جاری اکران شده
و بعد از چهل هفته اکران تنها چهارصد هزار تومان
فروش داشت.به گزارش میزان ،فیلم سینمایی «بی
وزنی» س��اخته مهدی فرد قادری بعد از شکست در
اکران سینماها پس از بازگشایی راهی شبکه نمایش
خانگی و اکران آنالین خواهد ش��د ،این فیلم از اول
تیر ماه س��ال جاری اکران شده و بعد از چهل هفته
اکران تنها چهارصد هزار تومان فروش داشت .فیلم
سینمایی «بی وزنی» در چرخه اکران سینماها پس
از بازگش��ایی فراز و نشیبهای فراوانی داشته است
البته اکثریت آثار موفق به فروش مناسبی نشده اند،
تنها سه فیلم «خوب بد جلف:ارتش سری»« ،شنای
پروانه» و «زنها فرشته اند  »۲موفق به فروشی بیش
از یک میلیارد تومان در گیشه شدهاند و باقی آثار زیر
 ۱۰۰میلیون تومان فروختهاند.این فیلم سینمایی در
بهمن ماه  ۱۳۹۸اکران خود را در س��ینماهای ایران
آغاز کرد ،اما تنها چند روز پس از آغاز اکران ،سینماها
به دلیل ش��یوع ویروس کرونا تعطیل شدند و اکران
این فیلم هم متوقف گردید .حال فیلم سینمایی «بی
وزنی» با وجود حضور بازیگرانی پرتعداد و ش��ناخته
ش��ده راهی سینمای خانگی شده تا بار دیگر شانس

خود برای جذب مخاطب را بیازماید.امیرعلی دانایی،
بهاره کیان افشار ،نسیم ادبی ،یاسر جعفری ،جالل
فاطمی ،س��پیده مرادپور و تینا پاکروان ازط جمله
بازیگرانی هس��تند که در این فیلم به ایفای نقش
پرداخت��ه اند«.بی وزنی» قصهای زنان��ه دارد و در
یک شب عروس��ی و روز بعد از آن روایت میشود
که داماد مراس��م را ترک کرده اس��ت .در این بین؛
ع��روس ،مادر داماد ،خواهر داماد و معش��وقه داماد
با یکدیگر دچار چالش میش��وند و فیل��م با روایت
غیرخطی ،روابط هر کدام از این زنها با داماد را افشا
میکند.این فیلم سومین تجربه «مهدی فرد قادری»
محس��وب میش��ود ،وی تاکنون تجربه کارگردانی
آث��اری همچون «جاودانگ��ی» و «گلدانی که پاییز
میش��ود» را در کارنامه خود میبین��د ،جاودانگی از
این کارگردان با اس��تقبال بسیار خوبی روبرو شد ،اما
«بی وزنی» نتوانست موفقیتهای فیلم اول قادری
را تکرار کند.ب��ی وزنی مبتنی بر پالنهای طوالنی
ساخته شده است .مهدی فرد قادری اولین فیلم بلند
خود را با عنوان جاودانگی در یک پالن  ۱۴۵دقیقهای
ب��دون کات ،کارگردانی ک��رد .بی وزنی دومین فیلم
سینمایی این کارگردان ،با استفاده از نماهای طوالنی
و جا به جایی زمان روایت میشود.مهدی فرد قادری
کارگردان این اثر درباره فیلم س��ینمایی «بی وزنی»
گفته است :جهان زنها پیچیده و شگفت انگیز است
و تاثیر بس��یاری بر جامعه امروز ایران دارد در نتیجه
فیلمنامه «بی وزنی» را بر مبن��ای کاراکترهای زن
نوشتم .از طرفی زمانی که با فیلم اولم «جاودانگی» در
جشنواره زیادی در جهان شرکت کردم اغلب منتقدین
و مردمی که سینمای ایران را دنبال میکردند برایشان
سوال بود که چرا اغلب فیلمها در جنوب شهر اتفاق
میافتد و هیچ شکوهی در فیلمها دیده نمیشود.

بازگشته است.نقش شهید شهریاری را کاوه
خداش��ناس بازی م��ی کند که ای��ن روزها
نقشی کم رنگ در س��ریال «آقازاده» دارد.
البته نقش شهید ش��هریاری در این سریال
در پنج برهه به تصویر کش��یده می ش��ود و
به همین خاطر پنج بازیگر مختلف در قالب
این نقش قرار گرفته اند.از حاشیه های این
سریال ابتالی مهران رجبی به کرونا بود که
این بازیگر پس از گذراندن مراحل درمان در
بیمارستان ،بار دیگر مقابل دوربین رفت.
سریال شهید باهنر؛ راز ناتمام


سریال ش��هید باهنر هم در سیمای استانی
و در صداوس��یمای کرمان ساخته می شود.
ای��ن مجموعه ب��ا عن��وان «راز ناتمام» به
کارگردانی مشترک امین امانی و علی امانی
و تهیهکنندگی امین امانی با درجه کیفی الف
از اوای��ل مرداد م��اه وارد مرحله پیش تولید
شد.بخش عمده لوکیش��نهای این سریال
در ته��ران و در ش��هرک س��ینمایی غزالی
قرار دارد و بخشهایی از کار نیز در کش��ور
ترکیه تصویربرداری میشود .این سریال با
مضمونی تاریخی و سیاسی در دو فاز گذشته
و حال تولید خواهد ش��دو پخش آن نیز در
نیمه اول س��ال آینده از ش��بکه اول س��یما
خواهد بود.

از ن�کات قاب�ل توج�ه در ای�ن س�ریال

بازس�ازی چهرهه�ای مط�رح سیاس�ی

تقریب ًا اوایل بهمن سال گذشته بود که علی
دارابی ـ معاون امور اس��تانهای صداوسیما
ـ از س��اخت سریال ش��هید سلیمانی سخن
گفت و اعالم کرد« :در سفری که با رییس
صداوس��یما داشتیم ایشان گفتند که سریال
فاخری برای ش��هید سلیمانی در صداوسیما
ساخته ش��ود که محور اصلی معاونت سیما
خواهد بود و ما هم کمک خواهیم کرد».ماه
بعد بود که یک��ی از خبرگزاری ها جزییات
ای��ن پ��روژه چنی��ن نوش��ت« :پیگیریها
نشان میدهد س��یما فیلم به دنبال ساخت
مینیس��ریالی درباره سپهبد ش��هید قاسم
س��لیمانی اس��ت .محور اصلی این سریال،
عملی��ات آزادس��ازی کرک��وک و ماجرای
حضور ش��بانه حاج قاسم سلیمانی در اربیل
کردس��تان عراق برای نجات این ش��هر از
چنگال داع��ش و جلوگیری از س��قوط آن
است».
البته خبری هم خرداد ماه  ۹۹منتش��ر ش��د
که بر اس��اس آن ،سریال سردار سلیمانی به
تهیهکنندگی سید مرتضی فاطمی در مرحله
تحقی��ق و پژوهش برای نگارش فیلمنامه و
انتخاب عوامل پروژه اس��ت .و در ادامه هم
اینگونه عنوان ش��د که «روح اهلل حجازی»
به عنوان کارگردان این سریال انتخاب شده
اس��ت .حجازی ساخت س��ینمایی «زندگی
خصوصی آقا و خانم میم»« ،مرگ ماهی» و
«اتاق تاریک» را در کارنامه دارد.

بخشی :بازیگری یک شغل است

نمیتوانتولیداترابههمینراحتیتعطیلکرد

بازیگر سریال «والیت عشق» گفت :برای ما هنر بازیگری،
نویسندگی و یا کارگردانی و غیره یک شغل است ،ما برای
تفری��ح بازی نمی کنیم که بخواهیم به راحتی آن را کنار
بگذاریم ،وقتی بحث شغل مطرح می شود ما با درآمدزایی و
معیشت روبرو می شویم ،لذا نمی توان به راحتی یک شغل
را به طور کامل تعطیل کرد .عنایت بخش��ی در گفتوگو
ب��ا میزان ،پیرامون آخرین وضعی��ت فعالیتهای خود در
عرصه بازیگری گفت :در حال حاضر پیشنهاداتی دارم اما
وضعیت بیماری کرونا تا حدی پیش رفته که اکثریت آثار
فعال متوقف ش��ده اند ،واقعیت امر هم باید طی دو هفته
جاری تمامی اصول بهداشتی رعایت شود تا باالخره شاهد
کاهش ش��یوع بیماری کرونا باشیم .وی در همین رابطه
ادامه داد :به واقع امروز ما نیازمند همتی جمعی برای مقابله
با بیماری کرونا هستیم ،این همت جمعی از خانه های ما
آغاز می شود ،به این صورت که ما نیازمند آن هستیم که
در خانه و خانواده خود نکات بهداش��تی را جدی بگیریم،
حجم فعلی بیماری کرونا به حدی است که دیگر اگر حتی
یک نفر هم در خان��واده رعایت نکند همه افراد در خطر
هستند .بازیگر سریال «ستایش» درباره احتمال تعطیلی
طوالنی مدت تولیدات تصویری اظهار کرد :شخصا شاید
ترجیحم این باشد که تا پایان کرونا فعالیت خاصی نکنم
اما همه نمی توانند با این روش زندگی کنند ،بدون شک
افراد زیادی در سینما و تلویزیون فعالیت می کنند که نان
شبش��ان به همین تولیدات وابس��ته است .وی در همین

راستا تاکید کرد :صحبت اصلی آنجاست که اگر قرار بر
تعطیلی طوالنی مدت فعالیت های سینمایی و تلویزیونی
و حتی تئاتری اس��ت ،ما چ��ه جایگزینی را برای اهالی
این سه هنر قرار داده ایم؟ آیا در برابر دستور به تعطیلی
تولیدات حمایتی ه��م از افراد صورت می گیرد یا همه
چیز در حد حرف اس��ت.این بازیگر پیشکسوت با اشاره
به معیشت هنرمندان طی ماه های گذشته اظهار کرد:
در حال حاضر نزدیک به یکس��ال از بیماری کرونا می
گذرد ،بس��یاری از هنرمندان بیکار و خانه نشین شده اند،
آیا مسئولین فرهنگی امروز سراغی از آنان می گیرند یا به
حال خودش��ان رها شده اند.وی هنر را یک شغل نامید و
افزود :برای ما هنر بازیگری ،نویسندگی و یا کارگردانی و
غیره یک شغل است ،ما برای تفریح بازی نمی کنیم که
بخواهیم به راحتی آن را کنار بگذاریم ،وقتی بحث شغل
مطرح می شود ما با درآمدزایی و معیشت روبرو می شویم،
لذا نمی توان به راحتی یک شغل را به طور کامل تعطیل
کرد .بازیگر سریال «والیت عش��ق» ادامه داد :از سویی
دانس��تن این نکته هم مهم است که بدانیم ،تعطیلی بر
روحیه هنرمندان هم تاثیر گذاشته است ،پیش از وضعیت
کرونایی هم درآمد بازیگران خوب نبود ،حداقل با فعالیت
از لحاظ روحی اوضاع خوبی داش��تند ،اما حاال چندین ماه
اس��ت که عالوه با س��ر و کله زدن با مشکالت مالی با
مشکالت روحی و افسردگی هم دست به گریبان شده اند.
بخشی با ابراز امیدواری به پایان بحران کرونا خاطرنشان
کرد :امیدوارم طرحهای اخیر برای تعطیلی کشور مثمر ثمر
باش��د و همه بتوانیم در کنار هم و با کمترین ضرر جانی
و مالی این بیماری را پش��ت س��ر بگذاریم ،باز هم تاکید
می کنم که این روزها باید بیش از هرکس��ی خودمان به
فکر این وضع باش��یم ،مسافرت نرویم ،میهمانی نرویم و
س��عی کنیم اکثریت وقت خود را در خانه و پیش خانواده
سپری کنیم.

نویس��ندگان مجموعه انیمیش��نی «برگری
باب» فیلمنامه س��ومین قسمت از «ددپول»
را خواهن��د نوش��ت.به گ��زارش باش��گاه
خبرن��گاران جوان به نقل از ورایتی« ،ددپول
 »۳در حال آماده س��ازی در استودیو مارول
اس��ت .نویس��ندگان برنده جایزه امی ،لیزی
مولینوکس-لوگلین و وندی مولینوکس برای
نوش��تن فیلمنامه این اثر انتخاب شده اند و
رایان رینولدز نی��ز در این فیلم نقش خود را
دوباره تکرار خواهد کرد.خواهران مولینوکس
ش��ریک همیشگی نویسندگی هستند که به
خاطر مجموعه «برگری باب» اثر برنده جایزه
امی شناخته میشوند .این دو همچنین برای
جوایز انجمن نویسندگان نیز نامزد شده اند و
از س��وی جوایز آنی در سال  ۲۰۱۷موفق به
کسب جایزه شدند .این دو به عنوان خالقان و
همینطور تهیه کنندگان اجرایی سریال کمدی
و انیمیشنی «شمال بزرگ» نیز فعالیت داشته
اند.مجموعه س��ینمایی «ددپول» که در رده
س��نی بزرگسال اس��ت تا کنون بسیار موفق
بوده و  ۱.۵میلیارد دالر فروخته اس��ت .فیلم
 ۲۰۱۶ددپول  ۷۸۳میلیون دالر فروش داشته
و دنباله آن نیز در سال  ۲۰۱۸به فروش ۷۸۵
میلیون دالری رسیده است.
«زن شگفت انگیز  »۱۹۸۴پیش از
آمریکا به چین میرود

کمپان��ی ب��رادران وارنر فیلم «زن ش��گفت
انگیز  »۱۹۸۴را ی��ک هفته پیش از نمایش
در آمری��کا ،در چین اکران میکند.به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان به نق��ل از ورایتی،
فیلم سینمایی «زن شگفت انگیز  »۱۹۸۴در
تاریخ  ۱۸دس��امبر و یک هفته زودتر از تاریخ
اکرانش در آمریکا ،در سینماهای چین اکران
میشود«.زن ش��گفت انگیز  »۱۹۸۴در بقیه
کش��ورهای بین المللی در تاریخ  ۱۶دسامبر
راهی سینماها خواهد شد .مسئوالن کمپانی
برادران وارنر پی��ش از این اعالم کرده بودند
ک��ه در آمریکا این فیلم ،همزمان در س��ینما
و ش��بکه نمایش آنالین «»HBO Max
نمایش داده میشود.این دنباله که گل گدوت
در آن نقش آفرینی میکند ،اولین عنوان مهم
هالیوودی خواهد بود که پس از «موالن» در
این منطقه اکران میش��ود .فیل��م اول «زن
شگفت انگیز» در سال  ۲۰۱۷در گیشه چین
 ۹۰میلی��ون دالر درآمدزایی کرد .گل گدوت
به همراه پتی جنکینز برای ساخت دنباله این
فیلم همکاری کرده اند که قس��مت اول آن
بیش از  ۸۲۰میلیون دالر در گیش��ه جهانی
فروخت��ه بود.دلیل اکران این فیلم در چین به
جهت آن است که سینماها بعد از همه گیری
ویروس کرونا در این کش��ور اکنون ش��رایط
بهت��ری دارند .فیلم جنگی «قربانی» از زمان
اکرانش در چی��ن  ۱۵۰میلیون دالر فروخته
و فروش ساالنه گیشه چین به  ۲.۳۵میلیارد
دالر رسیده است.اگرچه این میزان در مقایسه
با سال گذش��ته و زمانی مشابه ،کاهشی ۷۳
درصدی داشته؛ اما چین اکنون جانشین گیشه
آمریکای ش��مالی شده و به عنوان بزرگترین
بازار سینمایی جهان شناخته میشود و از این
جهت برای فیلم «زن شگفت انگیز» یک بازار
مهم به شمار میشود ۹۰ .درصد از سینماهای
چین در حال حاضر باز هستند.
نماینده تونس برای شرکت
در اسکار  ۲۰۲۱معرفی شد

تونس فیلم «مردی که پوستش را فروخت» را
برای شرکت در رقابت بهترین فیلم بینالمللی
به اس��کار معرفی کرد.به گزارش مهر به نقل
از ورایتی« ،مردی که پوس��تش را فروخت»
ساخته کوثر بنهنیه نماینده تونس در بخش
بهترین فیلم بینالمللی اسکار خواهد بود.این
فیلم نخستین بار در جشنواره فیلم ونیز روی
پرده رفت و جایزه بهترین بازیگر مرد را برای
نقشآفرینی یحیی محینی دریافت کرد .فیلم
در خاورمیانه نخستین بار در جشنواره الجونه
مصر ب��ه نمایش درآمد و ب��ه عنوان بهترین
فیلم عرب شناخته ش��د«.مردی که پوستش
را فروخت» از س��وی «بک فیلمز» مس��تقر
در پاریس به بازارهای بینالمللی ارایه ش��ده
و داس��تانش درباره یک مرد سوری است که
میپذیرد به یک ش��رط ویزای شنگن داشته
باش��د و بتواند وارد اروپا ش��ود .به این منظور
او پش��تش را در اختیار یک هنرمند مش��هور
میگ��ذارد تا هم��هاش را تتو کن��د تا به یک
کار هنری انس��انی بدل شود و بتواند در موزه
بروکسل به نمایش درآید«.مردی که پوستش
را فروخت» به زبانهای انگلیس��ی ،عربی و
فرانسوی فیلمبرداری شده و مونیکا بلوچی از
بازیگران آن اس��ت .این فیلم را بنحنیه پس
از فیلم «زیبایی و سگها» ساخته که درامی
درباره آزار یک زن جوان توسط پلیس بود .آن
فیلم سال  ۲۰۱۷در بخش نوعی نگاه جشنواره
کن به نمایش درآمد«.مردی که پوس��تش را
فروخ��ت» برای نمایش به بازارهای مختلفی
فروخته شده که سوییس ،پرتغال ،دانمارک و
نروژ ،تایوان ،برزیل ،بنلوکس ،ترکیه ،و روسیه
از جمله آنها هستند.

