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اخبار
طنزهای خوب کجا رفتند؟

رامی��ن ناصرنصیر ضعف س��ریالهای طنز
تلویزیونی را نبود استمرار در پخش کارهای
کمدی در سالهای اخیر میداند؛ او همچنین
میگوید خ��ط قرمزهای کاذب باعث ش��ده
اس��ت تا س��ازندگان ب��ه س��راغ موضوعات
تک��راری برون��د ک��ه دیگر ب��رای مخاطب
جذاب نیس��ت.رامین ناصرنصی��ر ـ بازیگر ـ
در گفتوگویی با ایس��نا درباره دالیل ضعف
کیفی و کمبود سریال های طنز در تلویزیون
طی سالهای اخیر ،عنوان کرد :تلویزیون در
مقطع��ی باکس به خصوصی ب��رای تولید و
پخش سریالهای کمدی در نظر گرفته بود؛
به ویژه شبکه سه باکس شبانه پخش برنامه
کمدی داشت و به طور مستمر از این شبکه
کمدی تولید و پخش میشد .یکی از دالیل
رشد و بالندگی ،استمرار است .در آن استمرا ِر
پخش سریالهای کمدی ،تولیدکنندگان به
تجربههای جدیدی دس��ت مییافتند و رشد
میکردند .اما آن استمرار گذشته دیگر وجود
ندارد و تولید سریالهای کمدی مقطعی شده
اس��ت .برای مناس��بتهایی مثل نوروز و ماه
رمضان کار کمدی تولید میشد .طبیعتا وقتی
اس��تمرار نیست خیلی از دستاوردهایی که به
دس��ت میآید ادامه پیدا نمیکند و در جایی
توقف میش��ود.او افزود :دلیل دیگر میتواند
این باش��د که گاهی اوقات سلیقههایی که از
طرف س��فارش دهنده و مدی��ران تلویزیونی
اعمال میشود ،س��لیقههایی خوب و پیشرو
نیس��ت و ی��ا گاهی کار به کس��انی س��پرده
میش��ود که تجربه و مه��ارت کافی را برای
ساخت کار کمدی ندارند .در نتیجه مخاطب
هم مثل گذش��ته پیگیر نیست و تماشای کار
کم��دی امری اتفاقی ش��ده و ممکن اس��ت
کاری دیده شود یا نش��ود.ناصرنصیر با بیان
اینکه بازیگری جزو پرریس��ک ترین مشاغل
در ش��رایط همه گی��ری کروناس��ت ،درباره
شرایط کاری بازیگران در این دوران ،عنوان
کرد :بازیگران جلوی دوربین امکان استفاده
از ماس��ک را ندارند و همه توس��ط یک تیم
ثابت گریم میش��ویم و از وس��ایل مشترکی
برای گریم همه بازیگران استفاده میشود.
امیر کاظمی و علیرضا استادی
مقابل دوربین های سریال نوروزی

علیرض��ا اس��تادی و امی��ر کاظم��ی مقابل
دوربین س��ریال «همبازی» ب��ه کارگردانی
س��روش محمدزاده رفتند.به گزارش ایسنا ،
ادام��ه تصویربرداری س��ریال «همبازی» به
کارگردانی سروش محمدزاده و تهیهکنندگی
نوی��د محم��ودی در تهران انجام میش��ود.
علیرضا اس��تادی و امیر کاظمی هم به گروه
بازیگ��ران مجموعه تلویزیون��ی «همبازی»
اضافه ش��دند.با توجه به اینکه س��ریال برای
پخش در ایام نوروز در نظر گرفته ش��ده ،دو
گ��روه تصویربرداری مش��غول ضبط تصاویر
هس��تند.دیبا زاه��دی ،کامران تفت��ی ،مریم
مومن و حسین مهری پیشتر جلوی دوربین
محمدزاده رفته بودند«.ه��م بازی» ملودرام
عاش��قانهای است که س��عی دارد در فضایی
ش��اد و ش��یرین با قصهای اجتماعی به قلم
وحید حس��نزاده و مریم اسمیخانی در مورد
رواب��ط جوانان و هویت نگاه ویژهای داش��ته
باشد«.همبازی» برای پخش در نوروز ۱۴۰۰
از شبکه دو سیما آماده میشود.
حضور متفاوت «هومن برقنورد»
در جشنواره فیلم فجر

فیلم سینمایی «لیپار» به کارگردانی «حسین
ریگی» و تهیه کنندگی «س��عید خانی» برای
حضور در س��ی و نهمین جشنواره فیلم فجر
آماده ش��ده تا یک فیلم اولی ش��انس خود را
برای حض��ور در مهمترین رویداد س��ینمایی
کش��ور بیازماید .به گزارش میزان  ،س��ینمای
کشور طی نیمه اول س��ال  ۹۹با چالشهای
فراوانی روبرو بوده است ،بروز و شیوع بیماری
کرونا از اس��فند ماه سال گذشته چرخ تولید و
اکران در سینما را به طور کامل متوقف کرد و
به اذعان بسیاری از کارشناسان ضربه طوالنی
مدتی را بر بدنه این هنر وارد کرد.حال پس از
مدتها انتظار سینماهای کشور در آستانه بهمن
ماه و همزمان با نزدیک شدن به برگزاری سی
و نهمین جشنواره فیلم فجر بازگشایی شدند تا
بار دیگر با برگزاری این رویداد مهم سینمایی
خون در رگهای هنر هفتم به جریان بیفتد .در
این میان کارگردانان جوان و پیشکسوت سینما
با توجه به اعالم رییس سازمان سینمایی مبنی
بر قطعی بودن برگزاری جش��نواره فیلم فجر
پیش تولید آثار خود را آغاز کرده اند و سینما بار
دیگر با سرعت به سمت مسیر همیشگی تولید
و عرضه قرار گرفته است.

نویسنده کتاب «دختر ش��ینا» گفت :وقتی می خواهیم از لحاظ کیفی آثار
مطلوبی داش��ته باش��یم باید وضعیت زندگی روزانه و معیشت نویسندگان
را جدی بگیریم ،یک نویس��نده برای خل��ق اثری خوب به آرامش ذهنی و
جسمی نیازمند است .بهناز ضرابی زاده در گفتوگو با میزان پیرامون کاهش
سرانه مطالعه کتاب در کشور و تاثیرات آن بر جامعه نویسندگان گفت :سرانه
مطالعه کتاب در کش��ور هر روز در حال کاهش اس��ت و این کاهش بدون
شک تاثیر عمدهای در وضعیت امرار معاش نویسندگان قدیمی و جوان شده
است.نویس��نده نامزد جایزه چهره سال هنر انقالب نسبت به عدم تبلیغات
مناس��ب در عرصه کتاب اظهار کرد :متاس��فانه وضعیت عرضه نسبت به

تقاضای موجود خوب نیست ،رسانهها و مسئولین چندان توجهی به فضای
کتاب و انتشار آثار ندارند و اگر اثری هم چاپ شود برای آشنایی مخاطب با
آن اثر هیچ تالشی نمیشود ،از طرفی هم افزایش قیمت کاغذ بهای تمام
شده کتاب را دو چندان کرده که خود عاملی برای کاهش خرید مردم است.
نویسنده «دختر شینا» اظهار کرد :ما نیازمند آن هستیم که تمامی مناطق
و بخشهای کش��ور با فرهنگ خود آش��نایی بیشتر پیدا کنند ،این آشنایی
میتواند از طریق چاپ آثاری مربوط به آن منطقه صورت گیرد ،آثاری که
عالوه بر مردم بومی سایر مردم و حتی گردشگران نیز بتوانند از آن بهرهمند
شوند.ضرابی زاده از عدم برنامه ریزی مناسب برای پر کردن اوقات فراغت

جامعه با کتابخوانی تصریح کرد :در زمانی که فضای مجازی تمامی وقت
مردم را از آن خود کرده باید برنامهای درست برای بازگشت مردم به سوی
کتاب در نظر گرفته شود ،ذائقه مردم میتواند بار دیگر به سمت کتابخوانی
کشیده شود و یکی از اهرمهای مهم در این مساله تبلیغات درست و از جمله
حمایت رسانهها است.نویس��نده کتاب «ساجی» موفقیت در بخش کیفی
کتاب را معطوف به ایجاد محیطی آرام برای نویس��ندگان دانست و اضافه
کرد :وقتی می خواهیم از لحاظ کیفی آثار مطلوبی داشته باشیم باید وضعیت
زندگی روزانه و معیشت نویس��ندگان را جدی بگیریم ،یک نویسنده برای
خلق اثری خوب به آرامش ذهنی و جسمی نیازمند است.

چراغ سبز برای ادامه «نون.خ»؛
ِ

ماجراهای جدید سعید آقاخانی و بازیگرانش در ۱۴۰۰

گروه فرهنگی  :رو ِز س��کانس خواستگاری از دختر نورالدین خانزاده فرا رسید تا
آنتن ۱۴۰۰
اهالی "نون.خ" زودتر از بقیه س��ریالهای نوروزی تلویزیون مهیای ِ
سیما شوند.
تلویزیون امس��ال هم “نون.خ” دیگری برای ایام نوروز روانه شبکه یک سیما
میکند .کاری که نسبت به سریال شبکه دو“ ،بوتیمار” شبکه سه و “هشت آباد”
علی مسعودی با قدمت بیشتری است و البته با اعالم سیروس مقدم قسمتهای
باقیمانده فصل ششم را هم روی آنتن خواهیم داشت .اما با استقبالی که مخاطب
در فصل دوم نسبت به مجموعه سعید آقاخانی و اهالی “نون.خ” نشان داد ،این
سریال از هر جهت رقیب سرسختی برای کنداکتور نوروزی تلویزیون به حساب
نمایش آداب و رسوم و توجه آقاخانی و گروه
میآید.یکی از اتفاقات قابل توجه،
ِ
داش��تن قصه ،موقعیتهای بکر و شوخیهای با چارچوب
نویس��نده سریال به
ِ
اس��ت .ش��اید تیکههای جذاب و به رو ِز “نون.خ” خصوص ًا در فصل دوم ،توجه
بسیاری را به این نکته جلب کرد که میتوان با ایده و خالقیت هم مخاطب را
خنداند .چرا که پیش از این بسیاری میگفتند که شاد کردن مردم سخت است
و باید با هر قیمتی این کار را کرد.سعید آقاخانی در ال به الی صحبتهایش به
دل سرگرمی و شاد کردن
خانواده و صیانت از خانواده اشاره میکند که باید در ِ
مخاطب ،آموزهای هم برای سبک زندگی ایرانی داشت .در پشت صحنه روزهای
پایانی تصویربرداری سریال “نون.خ” به سراغ هنرمندان این مجموعه تلویزیونی
رفتیم و با آنها همکالم شدیم که باید برای سریالهای چند فصله تلویزیون
چه کاری کرد تا کماکان دلچسب و جذاب باقی بمانند.برای رفتن به س ِر صحنه
فصل س��وم نسبت به فصل دوم ،فاصله کمتری داش��تیم ،چون این بار اهالی
س��نجریان تهران آمده بودند .وقتی به بلندای این روستا
“نون.خ” به روس��تای
ِ
صدای کات دادنهای سعید
میرس��یدیم خانههای روس��تایی را میدیدیم که
ِ
آقاخانی تا نزدیکیهای آنجا به گوش میرس��ید.او ماسکزده با همان شکل و
شمایل نورالدین خانزاده جلوی دوربینهای رسانهها حاضر شد و گفت این بار
ِ
روی برخی دیگر از ظرفیتهای قصه مثل گیاهان دارویی تمرکز کردیم .هدف
ما خنداندن و شاد کردن مردم است و آن روزی که مردم نخندند ،آن روز حتم ًا
روز مرگ ما است.
توجه به مهاباد و آذربایجان غربی


کارگردان سریال “نون.خ” به لوکیشنهای سریال اشاره کرد و افزود :کردستان و
کرمانشاه را داریم و در آن لوکیشنها هم تصویربرداری میکنیم .امسال تصاویری
از مهاباد و آذربایجان غربی هم داریم.وی با اشاره به اینکه نون.خ اولین سریالی
است که بازیگرانش ماسک دارند ،خاطرنشان کرد :ما اولین کاری هستیم که با
ماس��ک بازی میکنیم و کاراکتر کرونایی هم در کار داریم .تمام تالشمان هم
این است که سریال جذابتر باشد.
آقاخانی درباره ش��وخیهای این س��ریال از جمله پیشبینی انتخابات آمریکا و
جشنواره فجر به تسنیم گفت :ما پیشبینی نکردیم برداشت از کار ما اینگونه
بود و از این دس��ت شوخیها هم داریم .البته شوخیهایی سال گذشته داشتیم
که خیلیها دلخور شدند و خیلی باید با احتیاط پیش رویم چون درباره هر چیزی
حرف بزنیم به یکی برمیخورد و االن هم همه آشنا دارند میتوانند جلوی کار
را بگیرند و از هر جایی برای ما مشکل ایجاد کنند.وی اضافه کرد :شوخیهای
زیادی هم البته داش��تیم در فصل پیش ما ش��وخیای با وزیر جوان داشتیم که
برخوردها از طرف خودش��ان فوقالعاده بود با اینکه نگرانی داش��تیم که به آنها
بربخورد درحالیکه هیچ مشکلی پیش نیامد و دقیق ًا از آنجایی که میترسیدیم،
مش��کلی پیش نیامد و برعکس از جایی که نمیترسیدیم واکنشهایی داشتیم
که خیلی وقتها دست ما را میبندد.آقاخانی درباره ورود به قومیت جدید ،تأکید
کرد :آنقدر که به قوم ُکرد میپردازیم به قومیت جدیدی نمیپردازیم ولی چند

کاراکتر داریم که از بندر ترکمن آمدهاند.
آیا "نون.خ" فصل جدیدی دارد؟


وی درباره تولید این سریال و همچنین ساخت فصل جدید بیان کرد :ما اواخر کاریم
و حدود دو هفته دیگر تصویربرداری تمام میشود .برای فصل جدید قصه کشش
دارد اما باید این فصل پخش شود و ببینیم بازخورد چیست اگر خوب باشد ادامه
دهیم .خود ما کاراکترها و فضا را دوست داریم .من کاراکتر خودم را دوست دارم
و بچهها هم عالقهمندند کار ادامه پیدا کند اما همهچیز به بازخوردها برمیگردد.
آقاخانی آرزو کرد“ :امیدوارم روزهای خوبی داشته باشیم .تمام تالشمان را می
کنیم کاری کنیم در روزهایی که مردم در خانهاند و از بیماری ،فقر و مشکالت
اقتصادی رنج میبرند ،بتوانیم خنده روی لبهایشان بیاوریم».
سرمای  10درجه زیر صفر


سپس به سراغ مهدی فرجی تهیهکننده سریال رفتیم و او درباره شرایط سخت و
سرمای  10درجه زیر صفر گفت :این کار در شرایط سختی پیش میرود .بیماری
کرونا ج ّدی و تهدیدآمیز اس��ت .رعایت پروتکلهای بهداشتی ،محدودیتهای
ج ّدی در تولید بوجود آورده است .افراد وقتی ماسک میزنند اکسیژن خونشان
پایین میآید و خسته میشوند.
او تأکید کرد :فشار کار زیاد است و سرما گاهی به  10درجه زیر صفر میرسد و
ما در این شرایط سخت کار میکنیم؛ اما در عین حال دلخوشیم انشاءاهلل سریال
پخش میشود و مورد رضایت مردم باشد .مردم از آنچه میبینند راضی باشند و
خنده به روی لبشان بیاورد.
اجتناب از شوخیهای مجازی بیادبانه


تهیهکننده س��ریال "نون.خ" تصریح کرد :سریال نوروزی "نون.خ" همه تالش
خاص خودش
خودش را کرده از شوخیهای فضایمجازی اجتناب کند ،شوخی ّ
را داش��ته باش��د و در عین حال ،ش��وخی مؤدبانه را برگزیند .سعی کردیم مسیر
فصلهای قبلی را دنبال کنیم؛ کماکان مسائل اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی در
نون.خ ادامه دارد و به حوادث مربوط به دوران خودش بیاعتنا نیست.
داستان “نون.خ»
کرونا جزئی از

ِ

او به حضور کرونا در قصه اصلی "نون.خ" اش��اره کرد و گفت :کرونا بخش��ی از
قصه ما شده و به آن میپردازیم .در تالشیم برای حفظ فصلهای قبلی و تداوم
موفقیتآمیز ،فرهنگ غنی ُکردهای غیور را به تصویر بکشیم که افتخارات بزرگی
برای ملت ایراناند .خوش��بختانه در نون.خ به آن استانداردها و جذابیتها توجه
داش��تهایم و اگر سریالهایی که به فصلهای بعدی میرسند موفق باشند باید
حرفهای نو بزنند و همچنین از رنگ ،نور ،موسیقی و دکور متنوع هم استفاده
کنند.
پایان یا ادامه “نون.خ»


فرجی در پایان درباره ادامه "نون.خ" در فصلهای آینده ،گفت :هنوز نمیتوانیم
به صراحت درباره فصلهای بعدی صحبت کنیم اما تصورم بر این است که ادامه
پیدا میکند.
خوشحالی شقایق دهقان برای ورود به شوخی با اقوام


شقایق دهقان بازیگری است که در فصل دوم به "نون.خ" پیوست و حاال قرار
اس��ت در فصل جدید به مهرههای کلیدی این داس��تان تبدیل شود .او درباره
تجربه "نون.خ" و شوخیهای خالقانه گفت :به نظرمن شوخی سرحدی ندارد
و اگر کس��ی یا کس��انی را نرنجاند به مقصود خودش رسیده است .خوشبختانه
ت روی آنها بود و خیلی از کاراکترهای سریال
سریالهای کمدی که حساسی 
با زبانها و گویشهای دیگر صحبت نمیکردند و همه تهرانیزبان بودند.وی
باب ورودش��ان باز شده و سریالهای کمدی مثل
افزود :خوش��حالم که امروز ِ
“پایتخت” و “نون.خ” ساخته میشوند .باعث افتخار است که ظرفیت تماشاچی

در مورد این طور کمدیها باال رفته و ما به عنوان سازنده میدانیم چطوری باید
این کارها را بسازیم.
سیروس میمنت و اتفاق خارقالعاده "نون.خ»3


س��یروس میمنت از فص��ل اول در “نون.خ” نقش کی��وان را بازی میکند .او را
بس��یاری به تیکه کال ِم “درود به ش��رفت” میشناس��ند .خ��ودش درباره اتفاق
خارقالعاده این فصل نسبت به فصلهای گذشته به خبرنگار تسنیم گفت :هر
فصل با قصه متفاوت و ایده خالقانه پیش میرود و این همان اتفاق خارقالعاده
ساخت یک کمدی در تلویزیون محسوب میشود.
دلیلِ محبوبیت “نون.خ»


او در پاس��خ به این س��ؤال که چرا این س��ریال در میان مخاطبی��ن به عنوان
مجموعهای محبوب تبدیل ش��د ،تأکید کرد" :نون.خ" روابط آدمها را نشان داد
سمت فضاهای بکر و دیدنی برد؛ چرا که مردم
و مردم را از نماهای آپارتمانی به ِ
از این فضاهای سریالهای تلویزیونی خسته شده بودند .این لوکیشنهای زیبای
کردستان و لباسهای رنگی و روابط انسانی ،مخاطب را وارد فضایی جذاب کرد.
روابط آدمها از هرچیزی مهمتر اس��ت؛ وقتی بس��یار صمیمیاند نسبت به مردم
شهرنشین که بیگانگی خفهشان کرده و این همان تفاوت جذاب است .و خوب
برای مردم شهرنشین که بیگانگی خفه شان کرده تفاوت خوبی داشت.
چرا "درود به شرفت" معروف شد؟


میمنت درباره سکانسی که خودش با لهجه و گویش کرمانشاهی میخواند گفت:
این سکانس به خاطر دلبریهای کیوان برای همسرش طراحی شده و به همین
خاطر میخواند که او قهر کرده و به خانه نورالدین خانزاده رفته است.او همچنین
درباره تیکه کالم “درود به شرفت” افزود :خوشحالم که آنقدر این تیکه کالم مورد
توجه قرار گرفته که همه مجریهای ایرانی و خارجی از این “درود به ش��رفت”
استفادهمیکنند.
بازیگر نقش شیرین در انتظار تماشای مردم


ن دختر نورالدین خانزاده ظاهر شد.
ندا قاس��می از همان روز اول ،در نقش شیری 
او درباره وجه تمایز "نون.خ "3نسبت به دو فصل قبلی گفت" :نون.خ "2بازخورد
خوبی داش��ت و کاراکترها برای مردم ش��ناخته شدند .من فکر میکنم نکتهای
که این فصل را نسبت به دو فصل قبلی متمایز میکند این است که مخاطبان
میتوانند منتظر باشند که هرکدام از این کاراکترها چه اتفاقاتی برایشان میافتد.
وی افزود :االن میبینید که ماس��ک میزنیم و قضیه کرونا را در سریال داریم.
در فیلمنامه به اتفاقات مختلفی اشاره شده که عالوه بر آن قضیه سرگرمی اتفاق
میافتد .چون رس��الت هر کاری است به مسائل و مشکالت مختلفی همزمان
بپردازد.
  سلمان ،خنده ریجستری و دامادی!


ب��ه س��راغ کاظم نوربخش بازیگر نقش س��لمان رفتیم که خیل��ی این روزها
محبوبیت خاصی پیدا کرده است .او درباره خندههایش که مورد توجه مخاطب
قرار گرفته ،گفت :یکی از بچهها گفت این خندهها ریجستری دارد! همهچیز از
خاطرهای شروع شد که برای سعید آقاخانی تعریف کرد و او گفت چقدر خوب
میخندی و در کار قرار دادیم.وی در پاسخ به این سؤال که چطور شد سلمان
آنقدر محبوب ش��د ،گفت :چون نقش��ش را بازی نکرد و ادا درنیاورد؛ بلکه این
نقش را زندگی کرد.نوربخش درباره مسئله دامادی نقش سلمان در فصل سوم
گفت :این کت و شلوار را برای سومین بار است در داستان میپوشم و امیدوارم
قد ِم ش��ما خوب باشد و به وصال برس��یم!!بازیگر نقش سلمان درباره جزئیات
داس��تان فصل سوم “نون.خ” تأکید کرد :قطع ًا زیباتر و خندهدارتر خواهد بود و
مهمتر از آن این است که هرکدام از شخصیتهای سریال در این فصل قصه
جداگانهای دارند.

با حضور وزیر ارشاد؛

مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران
برگزار ش��د.به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،مراسم
افتتاح نخس��تین نمایش��گاه مجازی کتاب ته��ران ،در
موسس��ه خانه کتاب و ادبیات ایران با حضور سید عباس
صالحی وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی ،محسن جوادی
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ،ایوب
دهقانکار مدیر عامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران،
هومان حس��ن پور رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان
آغاز شد.در این مراسم سید عباس صالحی وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی با اشاره به ویژگیهای نمایشگاه مجازی
کتاب تهران گفت :یک س��ال است که شرایط کرونایی
ای��ران و جهان را دربرگرفته؛ این مس��ئله در بخشهای
مختلف تاثیر گذاش��ت .یکی از بخشهایی که به شدت
تحت تاثیر شیوع این بیماری قرار گفت ،صنعت نشر ایران
و جهان اس��ت .صنعت نش��ر ما در این یک سال آسیب
دیده اس��ت و این مس��ئله هنوز هم ادامه دارد .براساس
یک نظرس��نجی حدود  ۶۰درصد ناش��ران معتقد بودند،
صنعت نش��ر ایران در ش��رایط کرونایی حداقل بیش از
 ۴۰درصد آسیب دیده است.وی افزود :تعطیلی نمایشگاه

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران افتتاح شد

بین المللی کتاب تهران و نمایشگاههای استانی ،شرایط
تعطیل فضای خدماتی کشور ،روی صنعت
تعطیل و شبه
ِ
نش��ر ما تأثیر گذاش��ت و این تأثیرگذاری کام ً
ال ملموس
و محسوس بود .ناشران علیرغم شرایط سخت کرونایی
به تکاپ��و و فعالیت خویش ادامه دادند و براس��اس یک
نظرسنجی حدود  ۶۸درصد ناشران به میزان  ۶۷و  ۸دهم
درصد کتاب چاپ اولی منتشر کردند و حدود  ۲۴درصد از
آنها بیش از  ۱۰عنوان کتاب در بازار نشر عرضه کردند.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی بیان کرد :سهم کتاب و
کتابخوانی برای رفع اضطراب ناش��ی از ش��یوع کرونا در
کش��ور قابل توجه بود .به نحوی که کتاب و کتابخوانی
س��هم بیشتری نسبت به قبل در اوقات فراغت پیدا کرد.
پارهای از اتفاقات به کمک آمد تا نش��ان دهد ناش��ران و
مخاطبان به حوزه فرهنگ مکتوب توجه نشان دادند .در
برنامههای فصلی موسس��ه خانه کتاب و ادبیات ایران در
مجموع یک میلیون و  ۲۰۰هزار کتاب به مبلغ  ۵۰میلیارد
تومان فروخته ش��د.صالحی ادام��ه داد :جریان فرهنگ
مکتوب ما در طوفان س��همگین کرونا زنده ،پویا و فعال
اس��ت .کمک فضای مجازی به فرهنگ مکتوب در این

مدت شتاب بیشتری پیداکرد ۶۹ .و  ۳دهم درصد ناشران
از فضای مجازی برای تبلیغ کتاب هایشان استفاده کردند
و این مسئله نشان میدهد ،فضای مجازی در این دوران
در حد انتقال متن نیس��ت بلکه در حوزه تولید پادکست،
قصه خوانی و نقالی کتاب هم وارد ش��ده و با شیوههای
متنوعی به سمت تبلیغات کتاب حرکت میکند .حدود ۵۰
درصد س��فارش اینترنتی کتاب در دوران ش��یوع کرونا و
خرید از کتابفروشیها  ۴۸درصد بود ۴۶ .و  ۶دهم درصد
جامع��ه ما کتابخوان هس��تند و از این تعداد  ۱۹و  ۲دهم
درصد کتاب الکترونیک مطالعه میکنند .این مسئله نشان
میدهد ذائقه مصرف جدیدی در کشور شکل گرفته است.
وی بیان کرد :در نتیجه برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب
تهران برای ایرانیانی که خارج از کش��ور هستند ،امکان
مش��اهده کتابهای فارسی فراهم میش��ود .همچنین
میتوان خالصههایی از کتابها را به زبانهای مختلف
در س��الهای آینده داشت و عدالتی فرهنگی را در کشور
ایجاد کرد .در نتیجه برگزاری نمایش��گاه مجازی کتاب
تهران ،ش��اهد کاهش تخلفات و هزینههای باالدس��تی
خواهیم بود .قدرت کنترل موج��ود در فضای مجازی از

فروش کتابهای غیر توس��ط ناشران جلوگیری میکند؛
مسئلهای که در نمایش��گاه فیزیکی کتاب دیده میشد.
همچنین ،ایوب دهقانکار مدیرعامل موسسه خانه کتاب
و ادبیات ایران ،درباره نخس��تین دوره نمایشگاه مجازی
کتاب تهران گفت :در نخس��تین دوره نمایشگاه مجازی
کتاب تهران ،هزار و  ۷۲۵ناشر داخلی و  ۱۸۰ناشر خارجی
ش��رکت کرده اند .تعداد  ۱۰۰هزار عنوان کتاب در بخش
کتابهای داخلی نمایش داده میشود و با توجه به ساختار
این رویداد فرهنگی ام��کان افزایش عناوین کتابها در
ای��ن بخش تا  ۳۵۰هزار عنوان هم وجود دارد.وی افزود:
در بخش بین الملل نمایشگاه مجازی کتاب تهران۱۰۹ ،
مرکز از خارج از کشور و از  ۲۴کشور حضور دارند .برخی
از کش��ورها برای نخس��تین بار اس��ت که در این رویداد
فرهنگی ش��رکت کردند و پیش از این در نمایشگاه بین
المللی کتاب تهران حضور نداش��تند .قابلیت تبادل رایت
ه��زار و  ۴۵۰عنوان کتاب در این نمایش��گاه وجود دارد.
همچنین کتابهای بخ��ش داخلی با تخفیف  ۲۰درصد
و کتابه��ای خارجی با تخفیف  ۵۰تا  ۷۰درصد فروخته
میشوند.

سینمای جهان
«بیوه سیاه» ابتدای تابستان
اکران میشود

فیلم س��ینمایی «بی��وه س��یاه» جدیدترین
محص��ول کمپانی م��ارول بعد از یکس��ال
تعویق در اک��ران باالخره ابتدای تابس��تان
 ۲۰۲۱اکران میش��ود .به گ��زارش میزان ،
فیلم سینمایی «بیوه س��یاه» محصول تازه
کمپانی مارول قرار بود تابستان امسال اکران
شود به دلیل ش��یوع بیماری کرونا اکرانش
بارها ب��ه تعویق افتاد ،حال بعد از گذش��ت
ماهها اعالم ش��د که فیلم س��ینمایی «بیوه
سیاه» جدیدترین محثول کمپانی مارول بعد
از یکس��ال تعویق در اکران باالخره ابتدای
تابس��تان  ۲۰۲۱اکران می شود.این فیلم به
کارگردانی کیت شورتلند است و فیلمنامهٔ
آن را ژاک ش��فر و ند بنس��ون نگاشتهاند و
از بازیگ��ران آن میت��وان ب��ه اس��کارلت
جوهانسون در نقش ناتاشا رومانوف در نقش
بلک ویدو ،فلورنس پیو ،دیوید هاربر ،ریچل
وایس و او .تی .فاگبنلی اشاره کرد .این فیلم
اولین فیلم فاز چهارم و بیس��ت و چهارمین
فیلم دنیای سینمایی مارول بهشمار میرود.
کار س��اخت فیلم بیوه سیاه از آوریل ،۲۰۰۴
توس��ط الینزگیت آغاز شد ،و دیوید هیتر به
عنوان نویسنده و کارگردان ،و آوی آراد برای
تهیهکنندگی انتخاب شدند .با این حال پروژه
رو ب��ه جلو پی��ش نرفت و ح��ق امتیاز فیلم
نس��بت به این ش��خصیت در ژانویه ،۲۰۰۶
به مارول اس��تودیوز بازگردانده شد.س��پس
اسکارلت جوهانسون نقش این شخصیت را
در چندین فیلم واقع شده در دنیای سینمایی
مارول ،ابتدا از مرد آهنی  )۲۰۱۰( ۲ایفا کرد.
مارول و جوهانس��ون در طی سالهای بعد
چندین دفعه به س��اخت ی��ک فیلم انفرادی
عالقه نشان دادند ،و در سال  ،۲۰۱۸ساخت
فیلم با استخدام شفر برای نوشتن فیلمنامه و
شورتلند برای کارگردانی پیش رفت.
«پیکی بالیندرز» با
فصل ششم به پایان میرسد

فصل ششم س��ریال درام «پیکی بالیندرز»
با ب��ازی کیلیان مورفی ،فص��ل پایانی این
مجموع��ه خواه��د بود.به گزارش باش��گاه
خبرنگاران جوان به نقل از هالیوود ریپورتر،
سریال درام «پیکی بالیندرز» پس از فصل
شش��م و پایانی به آخر خط خواهد رسید؛ اما
اس��تیون نایت خالق و نویسنده این سریال
اطمینان داد که داس��تان این اثر در شکل و
فرم دیگری ادامه پیدا میکند.سریال «پیکی
بالیندرز» یکی از موفقترین س��ریالهای
س��الهای اخیر ب��وده که داس��تان توماس
شلبی و خانواده تبهکارش را روایت میکند.
خانوادهای که قص��د دارند در بیرمنگام قبل
از جن��گ جهانی اول به قدرت برس��ند.این
سریال در سال  ۲۰۱۳برای اولین بار منتشر
شد و بعد از آنکه توسط نتفلیکس به نمایش
گذاشته شد ،به یک سریال محبوب جهانی
تبدیل شد .این سریال در سال  ۲۰۱۸جوایز
متعددی را از بفتا دریافت کرد.خبر پایان این
س��ریال همزمان با اتمام فصل ششم ،برای
مخاطبان ای��ن مجموعه ش��گفت آور بود؛
چ��را که پی��ش از این نای��ت در مصاحبه با
اینترتینمنت ویکلی اعالم کرده بود که این
س��ریال تا فصل هفتم ادامه خواهد داشت.
ویروس کرونا تولید فصل ششم این سریال
را عقب انداخته بود و حاال که س��اخت این
سریال آغاز ش��ده انتظار میرود ،اواخر سال
 ۲۰۲۱و ی��ا حتی اوای��ل  ۲۰۲۲نمایش داده
شود.
یک بخش جدید به جشنواره
فیلم ونیز امسال افزوده شد

جش��نواره فیلم ونیز ب��ا افزودن یک بخش
جدی��د اعالم کرد آم��اده پذیرش فیلمهای
عالقهمند برای برگزاری هفتاد و هشتمین
دوره خود در ماه س��پتامبر است.به گزارش
مه��ر به نقل از ورایتی ،پس از اینکه اعالم
ش��د بونگ ج��ون هو س��ازنده «انگل» به
عن��وان ریی��س هی��ات داوران ونیز ۲۰۲۱
انتخاب شده ،لیدو دیروز دوشنبه اعالم کرد
آماده پذیرش فیلمهای عالقهمند به شرکت
در این دوره اس��ت.این جش��نواره با صدور
بیانیهای اعالم کرد که بخش «اسکونفینی»
جشنواره که س��ال پیش کنار گذاشته شده
بود تا جشنواره سبکتر برگزار شود ،امسال
با بخش جدیدی به ن��ام «افقهای ویژه»
جایگزی��ن میش��ود«.افقهای وی��ژه» به
نوعی تداوم بخش رقابتی «افقها» اس��ت
که بر روندهای جدید در سینماهای جهان
تمرک��ز دارد ،ام��ا کمتر به اس��تانداردهایی
مانن��د طول فیلم و قالب آن بها میدهد.در
بیانیه ونیز آمده که این بخش جانبی جدید
برای فیلمهایی اس��ت که هیچ محدودیتی
را از نظ��ر ژانری ،طول اثر و مقصد خود در
نظر ندارند ،اما فیلم باید حداقل یک ساعته
باش��د .همچنین گفته ش��ده ک��ه برندگان
جوای��ز طبق نظر هیات داوران متش��کل از
مخاطب��ان ،برمبنای معیاره��ا و رویههای
اعالم شده اهدا میشود.

