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اخبار
تدوین «خانه امن» همچنان ادامه دارد

پریس��ا ناهیدپور گفت :پروس��ه تدوین «خانه
امن» ،همزمان با پخش س��خت اس��ت و ما
تمام وقت در حال کار هستیم .پریسا ناهیدپور
تدوینگر مجموعه تلویزیونی «خانه امن» ،در
گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان ،درباره
تدوین این س��ریال جاسوسی  -امنیتی گفت:
ابت��دای پروژه
تدوین س��ریال «خانه امن» از
ِ
ش��روع ش��د و همزمان با تصویربرداری ادامه
پی��دا ک��رد .این روزه��ا هم که س��ریال روی
آنتن تلویزیون است ،همچنان در حال تدوین
مجموعه هستیم.وی ادامه داد :با پخش سریال
«خانه امن» بازخوردهای خوبی از مردم گرفتیم.
با توجه به محتوای این مجموعه فکر میکردم
مخاطب خاص درگیرش ش��ود؛ اما اس��تقبال
خوبی را از عامه مردم شاهد هستیم .کار در این
مجموعه تجربه لذت بخش و س��ختی است؛
چرا که مونتاژ سریال همزمان با تصویربرداری
و پخ��ش جل��و میرود.ناهیدپور عن��وان کرد:
پایانبندی قسمتهای س��ریال «خانه امن»
به گونهای اس��ت که مخاطب منتظر قسمت
آینده اس��ت و این یک��ی از نکات مثبت آن به
شمار میآید و برای مخاطب جذاب است.وی
افزود :حساسیتهای سریال امنیتی باالست و
کار تدوین را سختتر میکند .اما خدا را شکر
تیم خوب و حرفهای داشتیم و مشاوران پروژه
به مباحث امنیتی نظارت داشتند.این تدوینگر
در خصوص سختیهای کار تدوین همزمان با
تصویرب��رداری و پخش گفت :صادقانه بگویم
پروسه سختی است؛ چرا که تمام وقت در حال
کار هستیم« .خانه امن» فرآیند سختی در حوزه
پ��س از تولید دارد؛ در کنار تدوین ،بخش های
موسیقی ،صداگذاری ،جلوههای ویژه و اصالح
رنگ نیز مشغول کار هستند و هماهنگیها با
تعاملی خوب پیش میرود.
«خانه عزیز»
سریال نوروزی شبکه دو شد

«خان��ه عزیز» س��ریال نوروزی ش��بکه دو به
تهیهکنندگ��ی نوی��د محم��ودی وارد مرحله
پیشتولید شد.به گزارش مهر به نقل از روابط
عمومی ش��بکه دو« ،خانه عزیز» یک ملودرام
ش��یرین اجتماعی است که بهصورت همزمان
توسط س��عید دولتخانی و نوید محمودی در
حال نگارش است.این سریال مراحل پیشتولید
خ��ود را میگذراند تا برای پخش در ایام نوروز
 ۱۴۰۰آماده ش��ود.نوید محمودی پیش از این
سریال «سایهبان» را برای شبکه دو سیما روانه
آنت��ن کرده بود که ضم��ن معرفی چهرههای
جدید با استقبال مخاطبان نیز روبرو شد.
جلیل سامان از ادامه
«زیرخاکی» انصراف داد

جلیل سامان کارگردان سریال «زیرخاکی» به
دلیل سانس��ور در بازپخش این سریال اعالم
کرد که از ادامه ساخت این مجموعه منصرف
شده اس��ت.به گزارش مهر ،این روزها سریال
«زیرخاک��ی» که در ایام م��اه مبارک رمضان
س��ال جاری روی آنتن شبکه یک سیما رفت
از این ش��بکه بازپخش میشود.جلیل سامان
چن��دی پیش از ت��دارک تصویربرداری فصل
جدی��د این س��ریال خب��ر داد و ح��اال امروز
دوش��نبه سوم آذرماه پست جدیدی در صفحه
شخصی خود در اینستاگرام نسبت به بازپخش
این س��ریال واکنش نش��ان داده است.سامان
در صفحه خود نوش��ته اس��ت« :ب��ا پوزش از
مخاطبین دوست داش��تنی سریال زیرخاکی،
به علت سانس��ور بی دلیل آن در بازپخش ،و
سیاس��تهای دوگانه و متناقض تلویزیون از
ادامه س��اخت آن انصراف میدهم».س��ریال
«زیرخاکی» جزو س��ریالهای محبوب اخیر
در ابتدای سال بوده است که توانست با زبانی
مفرح و طنازانه برخی واقعیتهای تاریخ قبل
انقالب را به تصویر بکشد.
رابعه اسکویی :کرونا را شکست دادم

رابعه اسکویی بازیگر س��ینما و تلویزیون ،با
انتش��ار ویدئویی در فضای مجازی از مبارزه
با کرونا و بهبود حال��ش خبر داد.به گزارش
باش��گاه خبرن��گاران جوان ،رابعه اس��کویی
بازیگر س��ینما و تلویزیون ک��ه مدتی درگیر
بیم��اری کرونا بود ،ب��ا انتش��ار ویدئویی از
بهبود حالش خبر داد.ای��ن روزها هنرمندان
و بازیگ��ران زی��ادی همچون م��ردم درگیر
بیماری کرونا شده اند.

«شهروند آسمان» خاطراتی جذاب از امیر خلبان «محمود انصاری»

یک کارشناس علوم قرآنی گفت :کتاب «شهروند آسمان» خاطرات امیر خلبان
محمود انصاری با نگاهی به س��یر زندگی وی ،بخش��ی از تالشهای نیروی
هوایی را برای مخاطبان مطرح کرده اس��ت.فاطمه دهقاننیری در گفتوگو با
میزان پیرامون مضمون کتاب «شهروند آسمان» گفت :کتاب «شهروند آسمان»
خاطرات امیر خلبان محمود انصاری با نگاهی به س��یر زندگی وی ،بخشی از
تالشهای نیروی هوایی را برای مخاطبان مطرح کرده است.وی در م ورد شیوه
نگارش کتاب «شهروند آسمان» ابراز کرد« :شهروند آسمان» در قالب بیست
ساعت مصاحبه تنظیم شده و نکتهای که درباره پرسشهای این کتاب میتوان
به آن اش��اره کرد ،این است که پرسشها و پاسخها برای ترغیب مخاطب به

مطالعه ،جذابیت الزم را دارند.دهقان نیری در مورد کتاب «ش��هروند آسمان»
بی��ان کرد :این کتاب زندگی امیرخلبان محمود انص��اری از بدو تولد تا دوران
بازنشستگی را بیان میکند .امیر محمود انصاری پس از چند سال به استخدام
نیروی هوایی درآمد ،در سال پنجاه و سه برای گذراندن دوره خلبانی به آمریکا
رفت و سال هزار و سیصد و سی و سی به ایران بازگشت ،در این زمان به عنوان
فرماندهی دانشکده خلبانی پادگان قلعهمرغی تهران و جانشین فرمانده دانشکده
پرواز در اصفهان سپس فرماندهی سازمان حفاظت و اطالعات نیروی هوایی
پایگاه مهرآباد در آمد ،او همچنین سابقه پنج سال فرماندهی پایگاه هوایی همدان
و شش سال فرماندهی آشیانه جمهوری اسالمی در پایگاه مهرآباد را بر عهده

داش��ته است.وی به مضمون کتاب «شهروند آسمان» اشاره و ابراز کرد :کتاب
«شهروند آسمان» همانند بسیاری از کتب خاطرات و تاریخ شفاهی با کودکی
و دوران متعدد زندگی راوی پرداخته است ،امیر خلبان محمود انصاری در سال
 ۱۳۵۳و در منطقه رس��تمآباد گیالن متولد شدند او از کودکی با مشاهده پرواز
هواپیماها به پرواز عالقهمند میشود .با مهاجرت خانواده به تهران ،زمینه تحقق
این آرزوی دوره کودکی فراهم میشود .چنانکه پس از اخذ دیپلم متوسطه برای
ثبت نام آموزش دوره خلبانی اقدام میکند ،تا آنکه پس از طی مراحل سخت
آزمونها و تستهای جسمی ،رفتاری و ذهنی و پس از مدتی به استخدام نیروی
هوایی در میآید .آموزشهای سخت فنی ،نظامی ،زبان آغاز میشود.

یک تجربه برخط ؛

فیلمهای جشنواره «مقاومت» را چگونه تماشا کنیم؟

گ�روه فرهنگ�ی  :کری��م خوشم��رام مدی��ر
پخش و نمایش ش��انزدهمین جشنواره فیلم
«مقاومت» به تش��ریح نحوه نمایش آثار این
دوره از جش��نواره پرداخت .کریم خوش مرام
مدیر پخش و نمایش ش��انزدهمین جشنواره
فیل��م «مقاومت» در گفتگ��و با خبرنگار مهر
درباره نمایشهای آنالین این دوره از جشنواره
گفت :جش��نواره فیلم «مقاومت» یک بستر
مناس��ب جهت ارائه ،معرفی و دیده شدن آثار
تولید ش��ده در بخشهای مختلف با موضوع
انقالب اس�لامی ،دفاع مقدس و مقاومت در
ابعاد مختلف اس��ت .به منظ��ور نمایش آثار
از ابت��دای ام��ر در دبیرخانه جش��نواره بنا بر
نمایش س��النی آثار منتخب در تمام استانها
کش��ور گرفته شد .با توجه به شرایط عمومی
کشور در همهگیری ویروس کرونا و تصمیم
ستاد جش��نواره مقرر ش��د عمده برنامهها به
صورت برخط و کم تجمع برگزار ش��ود .یکی
از بخشهای مهم در ای��ن مورد نمایش آثار
منتخب بود که با توجه به شرایط بحث نمایش
سالنی منتفی و مقرر شد از طریق سامانههای
نمایش آنالین و رس��انه ملی برنامه نمایش
انجام شود .به این منظور دو سامانه «عماریار»
و «نمافیلم» برای نمایش انتخاب شدند .آثار
منتخب هم در سه بخش اصلی ،سیدالشهدا
مقاومت و فیلمسازان بسیجی جهت نمایش
برنامهریزی و در سامانههای مذکور بار گذاری
شدند که در دسترس عموم عالقه مندان قرار
دارد.وی افزود :بر اساس جدول دو برنامه مجزا

به صورت چرخش��ی در اختیار این دو سامانه
قرار دادیم که ب��ه صورت روزانه نمایشهای
انجام میگیرد .نمایش آثار همزمان با شروع
جشنواره و گرامیداشت هفته بسیج از اول آذر
ماه کار خودش را ش��روع کرده و این برنامه تا
هفتم آذر ماه ادامه دارد .برنامهریزی انجام شده
به صورت روزانه است که نمایش از ساعت ۱۰
صبح هر روز در سه بخش شروع و تا ساعت
 ۲۲شب ادامه دارد .البته همین برنامه مجدد از

ساعت  ۲۲الی  ۱۰صبح روز بعد جهت عالقه
مندان تکرار خواهد شد.خوشمرام اظهار کرد:
در بسته بندی فیلمها در هر روز در سه بخش
اصلی ،س��ید الش��هدا مقاومت و فیلمسازان
بس��یجی اثر جهت نمایش داریم و آثار متنوع
شامل سینمایی ،مستند کوتاه و بلند ،پویا نمایی،
داستانی بلند و کوتاه ،نماهنگ جهت نمایش
برنامهریزی شده است .دوستان در سامانه نما
فیلم بابت جشنواره یک بسته اشتراک رایگان

شیرینیزدان:

تدارک برنامه هایی برای قدردانی از کادر درمان؛

فع ً
البازیگریراکنارگذاشتهام

بازیگر فیلم «بوس��یدن روی ماه» گف��ت :اتفاقا در
حال حاضر پیشنهادات بسیار زیادی برای بازی دارم
منتها به مراتب شرایط به نحوی است که نمیخوام
بازی کنم ،این نبود میل برای بازیگری هم به کرونا
ربطی ندارد و نمیخواهم غیبتم در عرصه بازیگری
را ب��ه کرونا ربط دهم .ش��یرین ی��زدان بخش در
گفتگو با میزان ،پیرامون آخرین فعالیتهای خود در
عرصه بازیگری گفت :در حال حاضر مشغول بازی
در هیچ کاری نیس��تم ،فعال نمیخواهم بازی کنم و
این تصمیم کامال شخصی است ،ترجیح من بر این
است که فعال در هیچ اثر سینمایی یا تصویری بازی
نکنم.وی در همین راس��تا ادام��ه داد :اتفاقا در حال
حاضر پیشنهادات بسیار زیادی برای بازی دارم منتها
به مراتب شرایط به نحوی است که نمیخوام بازی
کنم ،این نبود میل برای بازیگری هم به کرونا ربطی
ن��دارد و نمیخواهم غیبتم در عرصه بازیگری را به
کرونا ربط دهم .بازیگر فیلم «بوس��یدن روی ماه»
کرونا را ضربه زننده به بدنه س��ینما دانست و ادامه
داد :چندی پیش یکی از تهیه کنندگان به من زنگ
زد و گفت اوضاع در پشت صحنه آثار سینمایی بسیار
خراب است ،به من گفت که هر کاری با هر شرایط
مالی که پیش��نهاد ش��د را رد کنم ،زیرا به هیچ وجه
نمیتوان در پشت صحنه آثار سینمایی پروتکلهای
بهداش��تی را رعایت کرد ،البته من به دلیل کرونا از
بازیگری دور نش��دم ،اما میدانم که وضعیت برای

ویژه جشنواره «مقاومت» در اختیار قرار دادهاند
و در سامانه عماریار که هزینه اشتراک بسیار
اندک��ی دارد این دوس��تان نیز ت��ا  ۵۰درصد
تخفیف بابت جشنواره اعمال کردهاند .عالقه
مندان با مراجعه به این  ۲س��امانه میتوانند با
عضویت از تماشای آثار بهرهمند شوند .البته با
این عضویت هم از همه بخشهای س��امانه
میتوانند استفاده کنند.مدیر پخش و نمایش
شانزدهمین جشنواره فیلم «مقاومت» توضیح

داد :با توجه به شرایط فضای مجازی متاسفانه
امکان صد درصدی ب��رای حفاظت و امنیت
محتوای وجود ندارد .ب��ه طوری که حتی در
اکرانهای آنالین که بازه زمانی مشخص دارند
هم متاسفانه برخی آثار مورد نشر غیر قانونی
قرار گرفتند .برای کمک به امنیت محدودیت
زمانی تماشا را حداکثر تا  ۲۴ساعت قرار دادیم
و امکان دانلود محتوا وجود ندارد و به صورت
اس��تریمینگ نمایشها انجام میشود .ولی با
این وجود هم امکان برخی سوءاستفاده وجود
دارد .وی توضی��ح داد :عمده آثار نمایش داده
شده در جش��نوارهها ،فضای مجازی و رسانه
ملی نمایش داده شدهاند .البته تعداد اندکی از
تولیدات کوتاه با مجوز تهیهکنندگان محترم
ب��رای اولین بار پخش میش��وند .با توجه به
حجم باالی آث��ار ،در بخش نمایش تنها آثار
منتخب هیات انتخاب در لیس��ت پخش قرار
گرفت.خوش مرام در پایان گفت :جش��نواره
«مقاومت» به عنوان اولین جشنواره در نمایش
برخط آثار منتخب طی مرحله اول جش��نواره
در شهریورماه و مرحله دوم که در حال انجام
اس��ت باب جدیدی از فعالیتهای نمایشی را
شروع کرده که با بررسی نقاط ضعف و قوت
این موض��وع میتوان در برنامهریزی س��ایر
برنامهها و جشنوارهها مورد استفاده قرار گیرد.
در اینجا از همه دوس��تان و همکاران عزیز و
تهیه کنندگان محترم آثار که در برگزاری این
جشنواره و نمایش آثار همکاری کردهاند ،کمال
تشکر را دارم.

بازیگران بسیار خطرناک است .وی در همین رابطه
تاکید کرد :ش��اید من با داشتن حقوق بازنشستگی
بتوانم زندگی را بگذارنم ،اما میدانم که بس��یاری از
بازیگران و عوامل پشت صحنه برای خرج و مخارج
خود مش��غول کار هستند و نمیتوان این شغل را به
همی��ن راحتی از آنها گرفت و ی��ا تمامی پروژهها
را تعطی��ل کرد .این بازیگر پیشکس��وت با تاکید بر
لزوم حمایت از بازیگ��ران در ایام کرونا اضافه کرد:
اگر م��ا میخواهی��م تولید پروژهه��ای تصویری را
تعطیل کنیم باید ش��رایط ب��ه نحوی پیش برود که
از بازیگ��ران و عوامل س��ینما حمایت کنیم ،در غیر
این صورت نمیتوان به راحتی این ش��غل را تعطیل
کرد ،به همین واس��طه ش��خصا هیچ خ��ردهای بر
عزیزانی که در شرایط فعلی در پروژههای سینمایی
و تلویزیونی کار میکنن��د نمیگیرم .وی در همین
رابط��ه خاطرنش��ان ک��رد :در هر ص��ورت احتیاط
ش��رط عقل اس��ت ،رعایت بهداشت و پروتکلهای
بهداش��تی تولیدات تصویری یا مشاغل دیگر ندارد،
همه ما در هم��ه جا باید پروتکلها را رعایت کنیم،
ش��خصا امیدوارم که این وضعیت پایان یابد ،اما این
را هم بگویم که ما وظیفه داریم برای سالمت خود
و عزیزانم��ان بهداش��ت را رعایت کنی��م ،امیدوارم
تمامی دوس��تان بازیگر و هنرمندم در شرایط فعلی
به سالمت برهه زمانی کرونا را پشت سر گذاشته و
سال آینده با آرامش خیال کار کنند.

دورهمی رادیو جوان برای شب های پاییز

برنام��ه های «یک��ی بود یکی نب��ود» و «خدا قوت»
ش��بکه رادیویی جوان جهت باال بردن اطالعات مردم
در خصوص ویروس کرونا و نیز تقدیر و تشکر از کادر
درم��ان ،در محدودیتهای کرونایی و تعطیلی آذر ماه
به روی آنتن میروند .علیرضا مقصودی ،مدیر شبکه
رادیوییجوان در گفت وگو با فارس اظهار داش��ت :در
روزهای سرد آذر ماه که محدودیتهای جدیدی برای
مبارزه با ویروس کرونا وضع شده ،در این شرایط وظیفه
رسانه به ویژه رادیو ،این است که با اطالعرسانی صحیح
و به موقع ،از تبعات اجتماعی این محدودیتها بکاهد
و از س��وی دیگر با تولید برنامههای جذاب و شنیدنی،
مخاطبانیراکهاینروزهافرصتبیشتریبراینشستن
پ��ای رادیو دارن��د راضی نگاه دارد.وی اف��زود :در این
روزهای سخت ،رادیو جوان پویشی را به عنوان «هواتو
دارم» راهان��دازی کرده که در آن به مجموعههایی که
هوای مردم را در فضای کرونا دارند و همچنین به خود
مردم که میتوانند هوای اطرافیانشان را داشته باشند،
توجه میکند.در این پویش تالش میش��ود به تقویت
مجموعههایی که در حال خدمت رسانی به مردم هستند
بویژه کادر پزشکی درمانی که در صف مقدم مبارزه با
کرونا قرار دارند ،پرداخته شود .البته رادیوجوان پیشتر
در ویژهبرنامههایی چون «هواتو دارم» یا «قرارگاه» به
خوبی توانستهاست تا ارتباط مستمری را با کادر درمانی
در حوزههای مختلف داشته باشد.مقصودی با اشاره به
تالش شبکه رادیویی جوان جهت تقدیر و تشکر از کادر

درمان و خانوادههای پرسنل و خانواده شهدای سالمت
ادامه داد :ما در مجموعه رادیوجوان با هدف قدردانی از
جامعه پزشکی و همچنین باال بردن اطالعات مردم در
خصوص تالشهای این عزیزان در خط مقدم مبارزه
ب��ا ویروس کرونا ،برنام ه «خدا ق ّوت» را از اول تا هفتم
آذر هر روز در دو نوبت ،س��اعت  ۱۰و س��اعت  ۱۶به
صورت زنده و محیطی در یکی از بیمارستانهای کشور
به روی آنتن میبریم که مراسم افتتاحیه این برنامه اول
آذر در محل بیمارستان مسیح دانشوری تهران برگزار
شد.مدیر رادیوجوان در خصوص برنامههای این شبکه
رادیویی در شبهای کرونایی پاییز بیان کرد :برنامهی
زنده «بسته پیشنهادی» با هدف ایجاد سرگرمی برای
کسانی که در خانه ماندهاند ،هر شب ساعت  ۹به مدت
یک ساعت ،با همکاری و همراهی مخاطبان و شنونده
های رادیوجوان به روی آنتن م��یرود .در این برنامه،
رادیوجوان هرشب پیش��نهادها و راهکارهایی ساده و
ج��ذاب را به هواداران خ��ود ارائه میدهد تا از لحظات
در خانه ماندن ،لذت ببرند و ش��نوندهها نیز از اتفاقات
و تجربههای خود در این ش��رایط و گفتگو با اعضای
خانوادهش��ان و کارهایی که انجام میدهند ،عکس و
فیلم میگیرند و برای برنامه ارس��ال میکنند.وی در
پای��ان افزود« :یکی بود یکی نبود» یکی دیگر از ویژه
برنامههای رادیوجوان در شبهای کرونایی پائیز است
که به صورت زنده هر ش��ب س��اعت  ۱۰داستان چند
جوان ایرانی را روایت میکند.

جزییات بدرقه هنرمند پیشکسوت دوبله تشریح شد؛

چنگیز جلیلوند در قطعه هنرمندان آرام میگیرد

پیکر زندهیاد چنگیز جلیلوند هنرمند پیشکس��وت دوبله که روز یکش��نبه بر
اثر ابتال به کرونا دار فانی را وداع گفت ،در قطعه هنرمندان به خاک س��پرده
خواهد ش��د .ش��هراد بانکی دوبلور و مدیر روابط عمومی انجمن گویندگان و
سرپرس��تان گفتار فیلم درباره تشییع پیکر زنده یاد چنگیز جلیلوند بیان کرد:
هماهنگی با خانه سینما برای خاکسپاری زندهیاد جلیلوند در قطعه هنرمندان
انجام شده است و ایشان در این قطعه به خاک سپرده خواهد شد.وی درباره
زمان تشییع جلیلوند نیز بیان کرد :دختر زندهیاد جلیلوند خارج از ایران است
و منتظری��م تا به ایران بازگردد و آن وقت درباره زمان خاکس��پاری زنده یاد
جلیلوند تصمیمگیری خواهد شد.این گوینده اضافه کرد :درباره نحوه برگزاری
مراسم تشییع پیکر زندهیاد جلیلوند نیز باید دید پروتکلها به چه صورت خواهد
بود چون خاکس��پاری در بهش��ت زهرا نیز با محدودیتهایی انجام میشود.
مدی��ر روابط عموم��ی انجمن گویندگان و سرپرس��تان گفتار فیلم در بخش
دیگر درباره رعایت مالحظات بهداش��تی در استودیوهای دوبله صداوسیما و
احتمال در معرض ابتالء بودن س��ایر هنرمندان این حوزه بیان کرد :از زمان
شیوع کرونا مراقبتها بهصورت کامل انجام میشود .میکروفنها ضدعفونی
و میزها روکش میش��ود .حداکثر هم  ۲نفر در استودیو حضور دارند و کارها
را دوبله میکنند.بانکی درباره وضعیت دیگر پیشکسوتهای دوبله در دوران
ش��یوع کرونا عنوان کرد :برخی از گویندگان باسابقه و پیشکسوت همچون
منوچهر اسماعیلی ،خسرو خسروشاهی ،ناصر طهماسب و… این روزها کار
نمیکنند اما مرحوم جلیلوند همچنان در استودیوهای بیرون از صداوسیما و یا
در آموزشگاه کار میکرد.وی گفت :در این مدت چندین نفر از دوبلورها مبتال

به کرونا شدهاند اما بعد هم بهبود یافتهاند.

سیروس الوند  :به عشق صدای چنگیز جلیلوند به سینما میرفتیم


س��یروس الوند فیلمساز درپی درگذش��ت چنگیز جلیلوند ،دوبلور صاحبنام
کشورمان به ایسنا گفت :در دوره نوجوانی ما ایشان به جای همه آرتیستهای
درجه یک س��ینمای دنیا صحبت میکرد و ما به عش��ق شنیدن صدای او بر
چهره آن بازیگران  ،به سینما میرفتیم.او با اشاره به قدرت تیپسازی جلیلوند
اضاف��ه کرد :او به جای بازیگرانی مانند مارلون براندو ،پل نیومن ،سیلوس��تر
اس��تالونه و همینطور ناصر ملک مطیعی ،فردین و بهروز وثوق و  ...صحبت
میکرد و با آن صدای خوبش به عنوان مرد حنجره طالیی ش��هرت داشت.
الوند با یادآوری این نکته که جلیلوند در فیلم «طوقی» علی حاتمی به طور
همزمان به جای ناصر ملک مطیعی و بهروز وثوقی صحبت کرده است ،ادامه
داد :آنها دو نقش کامال متفاوت داشتند و چنگیز جلیلوند هم دو تا گویندگی
کامال متفاوت برای این دو نقش داش��ت.این سینماگر ،جلیلوند را هنرمندی
تکرارنشدنی دانس��ت و افزود :برخی از اشخاص بدون جانشین هستند مثل
عل��ی حاتمی که هیچ کس نمیتواند ج��ای او را بگیرد .چنگیز جلیلوند هم
چنین هنرمندی بود.الوند با اشاره به همکاریهایی که با جلیلوند داشته است،
ادامه داد :پیش از انقالب چهار فیلم س��اختم که در همه آنها چنگیز جلیلوند
گویندگ��ی میکرد و در یکی از آنه��ا مدیر دوبالژ هم بود .بعد از انقالب هم
در فیلم «این سیب هم برای تو» به عنوان بازیگر حضور داشت.او با ستودن
ویژگیه��ای اخالقی جلیلوند اضافه کرد :بس��یار متواضع و خونگرم بود .اگر
متوجه میش��د شما برای س��اخت فیلم از نظر مالی در مضیقه هستید ،حتما

همه گونه همکاری میکرد تا کارتان به نتیجه برسد و در قید و بند مادیات
نبود بلکه همیش��ه یار و همراه بچههای سینما بود.س��یروس الوند در پایان
صحبتش گفت :فکر نمیکردم چنگیز جلیلوند را با آن بدن آماده و قبراق از
دس��ت بدهیم .امروز واقعا روز بدی بود ،اعتبار  60س��ال دوبله در سینما را از
دس��ت دادیم و من این ضایعه را به جامعه هنری ،خانواده ،دوستداران ایشان
و اهالی سینما تسلیت میگویم.
 سیامک اطلسی:لنگه چنگیز جلیلوند به وجود نمیآید


س��یامک اطلسی ـ از پیشکسوتان عرصه دوبله ـ در توصیف چنگیز جلیلوند
که به حنجره طالیی معروف اس��ت ،چنین میگوی��د« :فکر نمیکنم لنگه
جلیلون��د بتواند به وجود آید».این بازیگر و دوبلور باس��ابقه با ابراز تاس��ف از
درگذش��ت چنگیز جلیلوند ،درباره ویژگیهای شخصیتی و حرفهای او اظهار
کرد :چنگیز جلیلوند از جمله هنرمندانی بود که به کارش خیلی اهمیت میداد
ن کار موفق هم بود.اطلس��ی با اشاره
و دوبله را دوس��ت داش��ت و البته در ای 
به درگذش��ت چنگیز جلیلوند به دلیل ابتال به کرونا ،ابراز تاسف کرد و گفت:
این کرونا خیلیه��ا را از ما میگیرد .چنگیز جلیلوند هم یکی از آن عزیرانی
است که کرونا از ما گرفت.او همچنین یادآور شد که آخرین همکاریاش با
مرحوم جلیلوند مربوط به س��ال گذشته بوده است.اطلسی در ادامه درباره کار
دوبله در روزهای کرونایی گفت :من هم در روزهای کرونایی کار کردهام اما
با ماسک و با در نظر گرفتن تمام نکات بهداشتی .در حال حاضر که دو هفته
همهجا تعطیل است و ما هم در خانه هستیم؛ بعد از تعطیالت هم دوباره کار
را شروع میکنیم.

سینمای جهان
گیشه سرد سینمای آمریکا

فیلم ترسناک «عجیب و غریب» با فروش تنها
 ۱.۲میلیون دالری ،پرفروش ترین فیلم گیشه
هفتگی سینمای آمریکا شد .به گزارش ایسنا به
نقل از ورایتی ،فیلم کمدی ترسناک «عجیب
و غریب» به کارگردانی «کریس��توفر لندون»
محصول مشترک یونیورس��ال و بلوم هاوس
ب��ا ثبت فروش  ۱.۲میلی��ون دالری در ۲۰۵۷
س��الن سینما در صدر گیشه هفتگی سینمای
آمریکا قرار گرفت .این فیلم در  ۱۰روز نخست
اکران خود در آمریکا و در حالی که بس��یاری
از مخاطب��ان در مقطع زمانی کنونی و تا تولید
واکسن کرونا تمایلی به رفتن به سینما ندارند
به فروش  ۵.۶میلیون دالری دست یافته است.
کمپانی یونیورسال روز یکشنبه اعالم کرد که
گیشه سینما همچنان با توجه به بحران کرونا
و تعطیلی سالن های سینما مختل خواهد بود.
فروش  ۱.۲میلیون دالری و ناامید کننده فیلم
«عجیب و غریب» در حالی رقم خورده که سال
گذشتهدرهمینمقطعزمانیانیمیشن«منجمد
 »۲محصول کمپانی دیزنی به فروش آغازین
 ۱۳۰میلیون دالری رسیده بود .همچنین با اوج
گیری مجدد شیوع ویروس کرونا بیش از ۷۰۰
سالن سینمای دیگر در آمریکا و  ۶۰سالن در
کانادا بار دیگر تعطیل شده اند.
همکاری «مریل استریپ» و «نیکول
کیدمن» در جشن پایان سال

فیلم س��ینمایی «جشن پایان س��ال» با بازی
رکورددار جوایز اسکار ،مریل استریپ اکران بین
المللی خود در سینماهای جهان را از یازدهم ماه
دسامبر سال  ۲۰۲۰میالدی آغاز خواهد کرد .به
گزارش میزان  ،فیلم س��ینمایی «جشن پایان
س��ال» با بازی رکورددار جوایز اس��کار ،مریل
اس��تریپ اکران بین المللی خود در سینماهای
جه��ان را از یازدهم ماه دس��امبر س��ال ۲۰۲۰
میالدی آغاز خواهد کرد.این فیلم دو ماه پیش
فیلمبرداری خود را به صورت کامل پشت سر
گذاشت .دوری برینشتاین ،بیل داماشک ،رایان
مورفی و الکس��یس وودال به صورت مشترک
تهیه کنندگی این فیلم را بر عهده داش��ته اند.
«جشن پایان سال» یک فیلم کمدی موزیکال
آمریکایی به کارگردانی رایان مورفی است .این
فیلم بر اس��اس موزیکال برادوی به همین نام
س��اخته شدهاست و قرار اس��ت در سال ۲۰۲۰
منتشر و در شبکه نتفلیکس پخش شود.مریل
اس��تریپ ،جیمز کوردن ،نیکول کیدمن ،اندرو
رنلز ،آوکوافینا و کیگان-مایکل کیش قرار استاز
جمله بازیگران فیلم «جشن پایان سال» هستند.
مریل استریپ به عنوان «دی دی آلن» ،جیمز
کوردن در نقش «باری گلیکمن» ،اندرو رنلز به
عن��وان «ترنت الیور» ،نیکول کیدمن در نقش
«آنجی دیکینس��ون» ،جو الن پولمن در نقش
«اما نوالن» ،آریانا دبوز به عنوان «آلیسا گرین»،
آوکوافینا به عنوان «خانم شلدون» ،کیگان -
مایکل کلید به عنوان «آقای هاوکینز» و کری
واشینگتن به عنوان «خانم گرین» نقش های
مختلف این فیلم را بر عهده دارند.
«کالس رانندگی» از جشنواره
انگلیسی جایزه گرفت

فیلم کوتاه مرضیه ریاحی از دومین جش��نواره
جهان��ی فیلم کوتاه «هبدن بریج» انگلس��تان
جای��زه گرفت.به گ��زارش ایس��نا ،در این دوره
از ای��ن رویداد س��ینمایی ،در مجم��وع  ۹فیلم
کوتاه فینالیس��ت جش��نواره بودند و «کالس
رانندگ��ی» تنها نماین��ده ایران در جش��نواره
ب��ود .جای��زه دوم بخش فیلم کوتاه جش��نواره
ب��ه «کالس رانندگی» ب��ه کارگردانی مرضیه
ریاحی به نمایندگی از ایران اهدا شد« .کالس
رانندگی» پی��ش از این جایزه زردآلوی طالیی
شانزدهمین جشنواره فیلم «زردآلوی طالیی»
ارمنس��تان ،جایزه بهترین فیلم کوتاه بیست و
دومین جش��نواره جهانی فیلم «مذهب امروز»
ایتالیا ،جایزه هیات داوران هجدهمین جشنواره
جهانی فیلمهای زنان «توپ��از» آمریکا ،جایزه
بهترین فیلم کوتاه بیس��تمین جشنواره جهانی
فیلم «اوه��ای» آمریکا ،جای��زه بهترین فیلم
کوتاه چهل و دومین جشنواره جهانی فیلمهای
مستقل  Big Muddyآمریکا ،جایزه بهترین
فیلم کوتاه بیس��ت و یکمین جشنواره جهانی
فیل��م Through Women’s Eyes
آمریکا ،جایزه بهترین فیلم به انتخاب تماشاگران
بیست و پنجمین جشنواره جهانی فیلمهای زنان
«آیچی» ژاپن ،جایزه بهترین فیلم کوتاه بخش
بینالملل شش��مین جشنواره جهانی فیلمهای
زنان دوبلین ایرلن��د ،جایزه بهترین فیلم کوتاه
درام سیزدهمین جشنواره جهانی فیلم I will
 tellانگلستان ،جایزه بهترین بازیگر زن برای
لیندا کیانی از دوازدهمین جش��نواره فیلمهای
ایرانی سانفرانسیسکو آمریکا ،جایزه ویژه هیات
داوران س��یزدهمین جشنواره جهانی فیلمهای
زنان س��ئول ک��ره جنوبی ،جای��زه دوم بخش
فیلم کوتاه دوازدهمین جش��نواره جهانی فیلم
 SiciliAmbienteایتالی��ا ،جای��زه بهترین
فیلمنامه فیلم کوتاه جشنواره جهانی فیلمهای
زنان «بیروت» لبنان برای مرجان ریاحی و دیپلم
افتخار هفتمین جش��نواره LIFE AFTER
 OILایتالیا را به دست آورده است.

