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اخبار
علی نصیریان :واکسن ایرانی کرونا
را میزنم

بازیگر فیلم س��ینمایی «مسخره باز» گفت:
هنوز که واکسن داخلی کرونا نیامده است ،اما
شخصا به خارجی و ایرانی بودن تعصب ندارم،
اگر واکسن ایرانی کرونا بیاید و واکسیناسیون
آغاز شود من هم مثل همه مردم نوع ایرانی
واکس��ن را تزریق می کنم .علی نصیریان در
گفتوگو با می��زان ،پیرامون آخرین وضعیت
جس��مانی خ��ود گفت :خ��دا را ش��کر حالم
خوب بوده و وضعیت عمومیام هم مش��کل
خاصی ندارد ،س��عی میکنم با رعایت کامل
پروتکلهای بهداش��تی و خانه نش��ینی کاری
کن��م که مبادا به بیماری کرونا مبتال ش��وم.
وی در همی��ن راس��تا ادام��ه داد :نزدیک به
یکسال اس��ت که خانه نشین هستم ،البته با
شرایط س��نی من و شیوع بیماری کرونا این
بهترین کار اس��ت زیرا ای��ن بیماری به هیچ
وجه ش��وخی ندارد و ممکن خیلی راحت فرد
را مبتال نماید.بازیگر فیلم سینمایی «مسخره
ب��از» از رد کردن پیش��نهادات بازی گفت و
افزود :امس��ال پیش��نهادات زی��ادی را برای
بازی داش��تم اما ف��ارغ از کیفیت آثار همه را
به خاطر بیم��اری کرونا رد ک��ردم ،مثل هر
بازیگری دوس��ت دارم جل��وی دوربین بروم
اما ترجیحم کار در ش��رایطی ایده آل است.
نصیریان با اش��اره به تزریق واکس��ن کرونا
اضاف��ه کرد :هنوز که واکس��ن داخلی کرونا
نیامده است ،اما ش��خصا به خارجی و ایرانی
بودن تعصب ندارم ،اگر واکسن ایرانی کرونا
بیاید و واکسیناس��یون آغاز شود من هم مثل
همه مردم نوع ایرانی واکس��ن را تزریق می
کن��م .وی در همین رابطه خاطرنش��ان کرد:
وقتی یک واکسن به صورت عمومی زده می
شود بدون شک آزمون و خطای خود را پشت
سر گذاشته است ،از سویی ما پزشکان خوبی
داریم که به نظرم باید به آنها اعتماد کنیم.
«نوروز رنگی» سریال
نوروز  ۱۴۰۰شبکه پنج سیما

مجموعه تلویزیونی «نوروز رنگی» به نگارش
و کارگردانی علی مس��عودی سریال نوروزی
ش��بکه پنج ش��د.به گزارش ایلن��ا ،مجموعه
تلویزیون��ی «ن��وروز رنگ��ی» به ن��گارش و
کارگردانی علی مسعودی و تهیهکنندگی علی
اکبر تحویلیان در نوروز  ۱۴۰۰روی آنتن شبکه
پنج سیما میرود .این مجموعه تلویزیونی در
ژانر کمدی و اجتماعی به سفارش گروه فیلم
و س��ریال شبکه پنج سیما تولید میشود و با
لهجه و گویش مشهدی نیز تماشایی خواهد
ش��د .نوروز رنگی در بیست قسمت ،داستان
روزهای پایانی اس��فند ماه یکی از سالهای
عین طنز و
ده��ه  ۶۰را روایت میکند که در ِ
سرگرمی ،قرار است به سنتها و آداب ایرانی
در شهر مشهد مقدس بپردازد.
آثار برتر سینمای جهان برای
پخش در نوروز دوبله میشوند

معاون سیما در جمع صداپیشگان پیشکسوت،
با تاکید بر پش��توانه غنی سیما در حوزه دوبله
تصری��ح کرد :با وج��ود دش��واریهای کار در
ش��رایط کرونای اما به هم��ت هنرمندان این
عرصه ،شاهد رش��د کمی در دوبله آثار بودیم.
به گزارش ایلنا ،حمید شاه آبادی معاون سیما در
بازدید از واحد دوبالژ سیما با قدردانی از زحمات
فعاالن این واحد گفت :طی یک سال اخیر به
دلیل شیوع ویروس کرونا ،بسیاری از مشاغل
آسیب دیدند و بیشک یکی از مشاغلی که به
طور جدی تحت الشعاع کرونا قرار گرفت و با
مشکالت متعددی مواجه شد ،هنر دوبالژ بود.
وی خاطرنشان کرد :دوبله یک کار جمعی است
که هنرمندان باید در کن��ار هم قرار بگیرند تا
حاصل کار آنها ،ب��ه زیبایی و ظرافت از قاب
تلویزیون به نمایش درآید ،اما امسال این شیوه
کار تغییر کرد و برای حفظ سالمت صداپیشگان
که از س��رمایههای رس��انه ملی هس��تند کار
در اس��تودیوها به صورت انف��رادی و جداگانه
انجام ش��د تا آثار به آنتن برس��د و برای نوروز
نیز آمادهسازی ش��ود .معاون سیما تاکید کرد:
خوشبختانه رسانه ملی در حوزه دوبالژ توانمند
است و از پیشینهای قوی و غنی برخوردار است.
ب��ه همین دلیل هم امس��ال با وجود ش��رایط
کرونای��ی ،دوبله در س��یما از حیث کمیت در
مقایسه با سالهای گذشته ،رشد داشته است.
شاه آبادی خاطرنشان کرد :این نوید را به مردم
میدهیم که در نوروز  ۱۴۰۰بیش از  ۱۴۴فیلم
سینمایی را از شبکههای ملی به تماشا خواهند
نشست و تالش کردیم فیلمهای جدید و آثار
روز دنی��ا که با مضامین و مفاهیم خانوادگی و
اخالقی و اجتماعی ما در تناس��ب و هماهنگ
باشد ،تهیه و آمادهسازی شود.

فیلم دینامیت به کارگردانی مسعود اطیابی و تهیه کنندگی ابراهیم عامریان
به عنوان یکی از گزینههای قطعی اکران نوروزی س��ال  ۱۴۰۰معرفی شده
اس��ت ،فیلمی که با محوریت کمدی خود میتواند سینمای ورشکسته را از
وضعیت فعلی خارج کند .به گزارش میزان  ،پس از یکسال تعطیلی سینما،
سالنهای نمایش فیلم همزمان با آغاز سی و نهمین جشنواره فیلم فجر آغاز
به کار کردند ،هرچند همچنان به دلیل باقی ماندن بیماری کرونا اس��تقبال
چندانی از آثار نمی ش��ود اما اکثریت اهالی سینما باز بودن سینما در شرایط
فعلی را امیدبخش می دانند .حال نزدیک به کمتر از یک ماه به سال جدید
مانده و همچون سایر سالها مهمترین موضوع در چرخه اکران ،اکران نوروزی

است ،تاکنون سه فیلم به عنوان نمایندگان اکران نوروزی اعالم شده اند که
باید دید در نهایت کدام اثر راهی سینماها می شود« ،درخت گردو» ساخته
محمدحسین مهدویان« ،دینامیت» از مسعود اطیابی و «چپ راست» حامد
محمدی اسامی هس��تند که توسط شورای صنفی نمایش معرفی شده اند.
اعالم فهرست تازه فیلمهای آماده اکران برای نوروز سال آتی در حالی آغاز
شده که گمانه زنیهایی مبنی بر اعمال محدودیتها در نوروز  ۱۴۰۰شنیده
میش��ود ،حال باید دید آیا سینما باز خواهند بود تا میزبان این سه اثر باشند
یا خیر.فیلم دینامیت به کارگردانی مس��عود اطیابی و تهیه کنندگی ابراهیم
عامریان به عنوان یکی از گزینههای قطعی اکران نوروزی سال  ۱۴۰۰معرفی

شده است ،فیلمی که با محوریت کمدی خود میتواند سینمای ورشکسته را
از وضعیت فعلی خارج کند.احمد مهرانفر و پژمان جمش��یدی در این فیلم
نقشهای اصل��ی را ایفا میکنند ،عالوه بر این دو بازیگر نازنین بیاتی ،زیبا
کرمعلی ،محسن کیایی و نادر سلیمانی بازیگرانی هستند که در فیلم سینمایی
دینامیت به ایفای نقش پرداخته اند.از جمله عواملی که میتواند فیلم سینمایی
دینامیت را به عنوان یکی از شانسهای اکران معرفی کند ،ترکیب بازیگران و
نوع گریم متفاوت آنها در اثری کمدی است ،اثری که شاید بتواند به سرعت
سینما را به وضعیت قبلی فروش باز گرداند ،اما نکته آنجاست که این اثر تا چه
حد به کیفیت سینما اضافه خواهد کرد.

رحیم مخدومی :بودجههای فرهنگی را حیف و میل نکنید

دشمن دنبال ضربه زدن به ادبیات دفاع مقدس است

گ�روه فرهنگی  :یک نویس��نده کتاب گفت:
متاس��فانه آس��یبهای مغرضانه در ادبیات
دفاع مقدس به خوبی دیده میش��ود این امر
سبب خواهد ش��د که در آیندهای نه چندان
دور ارزشهای ادبیات دفاع مقدس زیر سوال
برود و انحرافات ح��وزه ادبیات دفاع مقدس
شکلی جدی به خود بگیرد.
رحی��م مخدوم��ی در گفتوگ��و ب��ا میزان
پیرامون تحوالت ادبیات دفاع مقدس گفت:
اولین تحوالت و یا بهتر بگویم شکلگیری
پایههای ادبیات دفاع مقدس از دهه  ۷۰آغاز
شد این جریان ادامه پیدا کرد و در ابتدا حرکت
بس��یار آرام بود ،اما در دهه  ۸۰شاهد تحول
قابل توجه��ی در ادبیات دفاع مقدس بودیم
البته در دهه هفتاد و ش��روع حرکت با نوعی
مقاومت نیز روبرو بودیم برخی معتقد بودند با
پایان هشت سال دفاع مقدس ،ادبیات دفاع
مق��دس نیز پایان یافته این تفکر بیش��تر در
برخی ناش��ران و مطبوعات دیده میشد ،اما
با گس��ترش ادبیات دف��اع مقدس و در عین
حال اس��تقبال مردم از برخی کتابها که در
این حوزه تولید ش��ده بود زمینه را برای رشد
و توس��عه همچنین گس��ترش ادبیات دفاع
مقدس فراهم کرد.
 رشد ادبیات دفاع مقدس


وی عوام��ل موثر نگارش و توس��عه ادبیات
دفاع مقدس را مورد بررسی قرار داد و افزود:
پس از هشت سال دفاع مقدس رزمندگان و
برخی آزادگان همچنین جانبازان دفاع مقدس
موج��ی نو در عرصه ادبی��ات ایجاد کردند و
شیوهای متفاوت برای بیان وقایع هشت سال
دف��اع مقدس در پیش گرفتند آنان عالقمند
بودند تا آن چراکه از اتفاقات جبهه وجود دارد
برای نسل آینده بیان کنند در عین حال مقام
معظم رهبری نیز در س��خنرانیهای خود با
تقریظهای��ی که برای برخ��ی از کتابهای
تولید ش��ده مینوش��تند این حرکت را قوت
بخش��یدند.مخدومی به مقایسه ادبیات دفاع
مقدس با دیگر ش��اخههای ادبی پرداخت و
اظهار کرد :اگرچه ادبیات دفاع مقدس ادبیاتی
نوپا است ،اما به س��رعت توانست رشد پیدا
کند ،ولی ریش��ههای این مقول��ه را باید در
چندعامل مد نظر قرار داد« در گام نخس��ت
اقبال مردمی بود که سبب شد تا کتابهای
دفاع مقدس در مس��یر رشد قرار بگیرند ،در
مرحل��ه بعد باید در برگزاری جش��نوارههای
مخصوص کتابهای دف��اع مقدس تاثیر را
دنب��ال کرد و در ادامه رون��ق ترجمه ادبیات
دفاع مقدس و صدور کتابهای دفاع مقدس
به کش��ورهای مختلف خصوص ًا کشورهایی
مانند لبنان و س��وریه که در جای خود قابل
تامل است.
وی نق��ش دف��اع مق��دس را در بخشهای

هنری و فرهنگی مورد بررس��ی ق��رار داد و
ابراز کرد :هش��ت سال دفاع مقدس توانست
رویکردهای ارزشمند و دس��تاوردهای قابل
توجهی را ب��ه جامعه ایران اس�لامی هدیه
کن��د از س��وژههای س��ینمایی تاکتابهای
متعدد و حتی رد پای آن در تحوالت نظامی،
اقتصادی و سیاس��ی به خوبی نمایان بود در
این میان تحوالت فرهنگی و ادبی خصوص ًا
در حوزه کتاب رش��دی چش��مگیر داشت و
تحولی بزرگ در جامعه ایرانی به وجود آورد.
نویس��نده کتاب «ورود فرماندهان ممنوع»
ت موجود در مسیر ادبیات
آسیبها و انحرافا 
دفاع مقدس را مورد بررسی قرار داد و تاکید
کرد :ادبیات دفاع مقدس نیز همانند بسیاری
از بخشه��ای فرهنگی دچار آس��یبهایی
ش��ده است ،آس��یبهایی که از آنان باید به
عنوان آف��ت در ادبیات دفاع مقدس نام برد،
مقولهای که ضربههای سخت و باورنکردنی
به مخاطب و در عین حال کتابها زده است
در ای��ن می��ان باید توجه داش��ت ،مخاطب
نقطه مرکزی در تولید محس��وب میش��ود
لذا کتابهایی که از واقعیت فاصله گرفته و
بر اساس مستندات نوشته نشده باشند قطع ًا
ذهنیت مخاطب را تحت تاثیر قرار میدهند
و اگر انحرافی در آن ایجاد ش��ده باشد باعث
دوگانگی در ذهن مخاطب ش��ده و مغایرت
فراوانی با باورهای او خواهد داشت در چنین
شرایطی ضربه به اعتماد مخاطب زده شده و
مخاطب از ادبیات دفاع مقدس فاصله خواهد
گرفت.
رواج سطحی نگری


مخدومی پیرامون آس��یبهای ،ادبیات دفاع
مقدس بی��ان کرد :چالشها و آس��یبهای

ادبی��ات دفاع مق��دس را ب��ه دو بخش باید
تقسیم کرد ،بخشی از این آسیبها در حوزه
ادبی��ات دفاع مقدس س��ادهلوحانه ،جاهالنه
و غیر عمدی اس��ت ،اما بخ��ش دوم از این
آس��یبها هدفگذاری و برنامه ریزی ش��ده
پیش میرود .تاثیر این آسیبها بر مخاطب
ی گرانه ش��ده ،زیرا
زمینه س��از نگاه س��طح 
پختگی الزم را ندارد و از حقیقت دور ش��ده
اس��ت ،این مهم س��بب دلزدگ��ی مخاطب
خواهد ش��د در چنین ش��رایطی ادبیات دفاع
مقدس به س��طحی نازل تنزل خواهد یافت
و یا به عبارتی ذائقه مخاطب خراب میشود.
وی به برخی آس��یبهای مغرضانه اشاره و
اظهار کرد :متاسفانه آسیبهای مغرضانه در
ادبیات دفاع مقدس به خوبی دیده میش��ود
این امر س��بب خواهد شد که در آیندهای نه
چندان دور ارزشه��ای ادبیات دفاع مقدس
زیر س��وال ب��رود و انحرافات ح��وزه ادبیات
دفاع مقدس ش��کلی جدی ب��ه خود بگیرد،
این حرکتی است که دشمنان آن را در پیش
گرفته و باید نس��بت به آن هوشیار بود البته
ردپای ای��ن حرکت مغرضانه متاس��فانه در
برخی از بخشه��ای دولتی و خصوصی نیز
دیده میشود برخی از ممیزیهایی که انجام
میش��ود به خوبی نشان میدهد که چگونه
برخی اهداف مغرضانه جه��ت از بین بردن
ادبی��ات دفاع مقدس در بخشهای که حتی
فکرش را نمیکنید ریش��ه کرده است ،تایید
برخ��ی کتابها برای انتش��ار و توزیع برخی
از کتابها ک��ه به هیچ عنوان در حوزه دفاع
مق��دس ارزش و جایگاهی ن��دارد ،همه این
عوامل گویای حضور آس��یبهای مغرضانه
اس��ت ،اما برخ��ی از کتابها ک��ه ارزش و

کیفیت بسیار مناس��بی در حوزه ادبیات دفاع
مق��دس دارند ب��ه راحتی رد میش��وند ،من
معتقدم بهترین رویکرد ب��رای مبارزه با این
حرک��ت مغرضانه دش��منان در حوزه ادبیات
دفاع مقدس زبان هنر اس��ت و نباید در این
مورد بی تفاوت بود.

آسیبهای مغرضانه درکمین ادبیات دفاع

مقدس

نویسنده کتاب «جنگ پا برهنه ها» در همین
راستا ادامه داد :دشمن بسیار متعهدانه برای
آس��یب زدن به ادبیات دفاع مقدس حرکت
ک��رده و به حمای��ت برخ��ی از حرکتهای
نادرس��ت و مغرضان��ه در داخ��ل میپردازد،
متاسفانه ردپای این بیتوجهیها در ادبیات،
هنر و حتی کتابهای منتش��ر شده در حوزه
دانش��گاه نیز دیده میشود باید توجه داشت
ک��ه از بودجههای دولتی به بهترین ش��کل
برای رش��د و توسعه و گسترش ادبیات دفاع
مقدس و پایداری اس��تفاده ش��ود ،نباید این
بودجهها حیف و میل شود و تمام مسئوالن
و ارگانهایی که دارای بودجههای فرهنگی
هس��تند باید بر این مهم توجه داشته باشند.
وی انتقادی نیز به وزارت فرهنگ و ارش��اد
اسالمی داشت و تاکید کرد :متاسفانه وزارت
فرهنگ و ارشاد اس�لامی توجهای به حوزه
ادبیات خصوص ًا دفاع مقدس نداشته ،تغییرات
متعدد در مدیریتها سبب شده است که هیچ
یک از مدیرانی که وارد عرصه فرهنگ و هنر
شدهاند نتوانند رویکردی مناسب را در پیش
بگیرند ،به این خاط��ر که تا یکی از مدیران
فرهنگی توانس��ته تا حدودی به بخشهای
مختلف ح��وزه نویس��ندگی ،فرهنگ و هنر
آشنایی پیدا کند تغییر پیدا کرده و فرد دیگری

که وارد عرصه مدیریت شده اطالعات چندانی
از این حوزهها را ندارد و دارای تجربیات الزم
نیست ،کسب تجربه برای مدیریت عالوه بر
هزینه ضربههای سختی بر بخشهای هنر و
ادبیات وارد میکند.مخدومی پیرامون رویکرد
رس��انه ملی در حوزه ادبیات ابراز کرد :رسانه
ملی نیز نتوانسته در حوزه معرفی کتابهای
مناسب دفاع مقدس نقشی موثر داشته باشد
اگرچه نقش رسانه ملی در معرفی آثار ارزنده
بسیار چشمگیر است ،اما حرکتی مهم در این
زمین��ه ندیده ایم.وی پیرامون جایگاه ادبیات
دفاع مق��دس بیان کرد :ادبیات دفاع مقدس
ریش��ه در فرهنگ مردم ایران زمین دارد لذا
کیفیت ادبیات دفاع مقدس و رش��د و توسعه
این هن��ر ارزنده به مهندس��ی فرهنگی نیاز
دارد ،در این راس��تا همه اصناف و اقشار باید
حرکت کنند و در طی یک حرکت جهادی و
فرهنگی میتوان به تربیت نیروهای توانمند
که س��رمایههایی ارزش��مند ب��رای ادبیات
خصوص ًا ادبیات دفاع مقدس باشند اقدام کرد،
در چنین شرایطی هرگز شاهد شکل گیری
ادبیاتی ضعیف در حوزه دفاع مقدس نخواهیم
بود و کیفیت کارها نیز ارزنده خواهد بود.
سنگربانان به دور از حمایتند


نویسنده کتاب «چه کس��ی ماشه را خواهد
کش��ید» تالش برای ثب��ت وقایع و اتفاقات
هش��ت س��ال دفاع مق��دس را کاری ارزنده
دانس��ت و تاکید کرد :هم اکنون همه تالش
دس��ت اندرکاران ادبیات دفاع مقدس برای
حف��ظ و ثب��ت اتفاقات و وقایع اس��ت که از
زبان رزمندگان و پدر و مادرهای شهدا بیان
میش��ود ،ما فرصت چندانی در دست نداریم
و باید از این س��رمایهها یعن��ی رزمندگان و
خانواده ش��هدا بیشترین اس��تفاده را ببریم و
به ثبت وقایع و اتفاقاتی که پیرامون هش��ت
س��ال دفاع مق��دس رخ داده بپردازیم ،زیرا
ثبت این وقایع تاریخ حماس��ه هش��ت سال
دف��اع مقدس را بیان میکند البته باید توجه
کرد که برخی از ناش��ران دفاع مقدس بدون
چشم داش��ت و تنها برای حفظ رویکردهای
ارزش��مند دفاع مقدس با چن��گ و دندان و
با وجود بس��یاری از نا مالیمات و مشکالت
متعدد همچن��ان ایس��تادهاند و کمکهایی
ک��ه باید حام��ی آنان باش��د هرگ��ز به این
س��نگربانان ادبیات دفاع مقدس نمیرس��د.
مخدومی وظیفه مخاطب��ان در قبال ادبیات
دفاع مق��دس را عنوان و خاطرنش��ان کرد:
مخاطبان میتوانند با خواندن کتابها و آثار
دف��اع مقدس نظرات ،عقاید و ایراداتی را که
به نظرش��ان میرس��د ارائه کنند و قطع ًا این
ارتباط میتواند رویکردی ارزشمند به دنبال
داشته باشد و سطح ارتقاء ادبیات دفاع مقدس
را به دنبال داشته باشد.

فصل دوم سریال دادستان ساخته میشود؟
کارگردان س��ریال «دادس��تان» به حواش��ی
اخیر این س��ریال پاسخ داد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان،پخش مجموعه تلویزیونی
«دادس��تان» به کارگردانی مسعود ده نمکی
از  ۲۲بهمن در ش��بکه سه س��یما آغاز شده
و ده نمک��ی در همین قس��متهای ابتدایی
نش��ان داده که باز هم مانند آثار قبلی خود به
دغدغههای اجتماعی و سیاسی بی توجه نبوده
و این موضوعات را دس��تمایه اثر جدید خود
قرار داده است.سریال  ۱۵قسمتی «دادستان»
فضایی پلیس��ی معمایی دارد و با س��ایر آثار
دهنمکی تفاوت بس��یاری دارد و کار جدیدی
در کارنامه این کارگردان محس��وب میشود.
به بهانه پخش س��ریال گفتگویی با مسعود
ده نمکی داش��تیم که در ادامه میخوانید:ده
نمک��ی درباره س��اخت «دادس��تان» گفت:
سریال دادستان ادامه همان فاصله طبقاتی و
دادستانهایی است که قبال در مستند «فقر و
فحشا» و س��ریال «دارا و ندار» نشان دادیم
و همینطور فیلم س��ینمایی «رسوایی»  ۱و۲
ک��ه به فس��اد اداری و  ...میپردازد .حاال این
بار با «دادس��تان» در قالب یک مینی سریال
مضم��ون مطالبه گ��ری و عدالت خواهی به
پدی��ده نفوذ با نگاه جدی��د در قالب یک کار

پلیسی اکشن برای مخاطبان در نظر گرفتیم.
میزان استقبال مردم از «دادستان»


وی با اش��اره ب��ه میزان اس��تقبال م��ردم از
«دادس��تان» ،ادامه داد :الحمداهلل در آنچه که
در جامعه میبینیم س��ریال مورد استقبال قرار
گرفت��ه و طبقات اجتماعی مختلف ،س��ریال
را تماش��ا میکنند و واکنشهای متفاوتی در
فضای مجازی و  ...ش��اهد هستیم.ده نمکی
در خصوص اینکه چقدر شرایط برای پرداختن
به این موضوعات مهیا بود ،توضیح داد :حرف
زدن در زمان خودش مهم اس��ت ،اینکه بعد از
 ۱۰سال یک سری حرفها را در حوزه عدالت
خواهی میزنند نشان میدهد که آنها حرف
زمان خودش��ان را نمیزند و این به دس��ت باز
بودن کارگردان بستگی ندارد بلکه به شناخت
زمان برمیگردد.کارگ��ردان اخراجیها درباره
ممیزیها عنوان کرد :شاید میتوان گفت که
ممیزیها حداقل بود ،البته بعضی اوقات فشار
سیاسی مجازی را داشتیم که با اعمال فشار
رسانهای ،مدیران تلویزیون را مجبور کنند که
ممیزی بیشتری داش��ته باشد که تقریب ًا این
اتفاق رخ نداد.
ممیزیهای سریال «دادستان»


وی افزود :برای همه س��ریالها این اتفاق

میافتاد و ش��اید پیشبینی میشد که برای
این س��ریال ممیزیها بیشتر باشد ،اما طبق
قراری که با مسئوالن سیما فیلم و تلویزیون
گذاش��ته بودیم که طبق متنی که دیده شده
ب��ود و تایید کردن��د کار روی آنتن برود .اگر
حرف��ی دارن��د در زم��ان ن��گارش فیلمنامه
اع�لام کنند چراکه ما به مت��ن وفادار بودیم
و تلویزی��ون روی حرف خ��ودش هم ماند و
کمترین ممیزی را داشتیم.
ده نمکی درباره ادامه س��اخت «دادس��تان»
اظهار کرد :طرح اولیه «دادس��تان» را برای
س��ینما نوشته بودم که به جش��نواره امسال
برس��انم ،اما به خاطر ش��رایط کرونا قصه را
تغییرات دادم و به یک مینی س��ریال تبدیل
ک��ردم .پدیده نفوذ همچنان ادامه دارد و باید
تا پایان سریال را ببینیم که چه اتفاقی خواهد
افتاد و بعد تصمیم بگیریم.وی افزود:ساختن

جریان�ی که ب�رای تخریب «دادس�تان»

برنامهریزی کردند را میشناسم

کارگردان «رس��وایی» در پاس��خ ب��ه انتقاد
منتقدان که گفتند س��ریال ش��عاری است،
عنوان کرد :برخیها پش��ت این حرف قایم
ش��ده اند و نقدها را به خودش��ان میگیرند.
برخی از آدمهایی که این حرف را میزنند که
خودشان بخشی از این قصه رانت در جامعه
هستند و خود من آنها را میشناسم .حتی به
برخی از این افراد سفارش دادند تا به سریال
ضربه بزنند و انتقاد کنند.
وی ادامه داد :زمانی که ما درباره عدالتخواهی
و مطالبهگری سریالی را میسازیم دیالوگها
هم به این س��مت میروند به نظر من این
شعار زدگی نیست .اینجا دعوای گفتمانها
با همدیگر اس��ت و آقای کاس��بی نماینده
یک گفتمان و تفکر است ،آنها شعارهایی
برای خودشان دارند .شخصیتها بر اساس

کمپانی دیزنی اعالم کرد که فیلمبرداری فیلم
سینمایی «بلک آدام» بهار سال آتی میالدی
آغ��از خواهد ش��د ،به تازگی نوحا س��نتینو به
جمع بازیگران این فیلم اضافه ش��ده اس��ت.
به گزارش می��زان  ،کمپانی دیزنی اعالم کرد
که فیلمبرداری فیلم س��ینمایی «بلک آدام»
بهار س��ال آتی میالدی آغاز خواهد ش��د ،به
تازگی نوحا سنتینو به جمع بازیگران این فیلم
اضافه ش��ده است .نوحا س��نتینو یک بازیگر
آمریکایی است که بیشتر به خاطر نقش خود
به عنوان «هیسوس آدامز-فاستر» در سریال
پرورشگاهیها و مشکل خوب (جایگزین جیک
تی .آس��تین) ش��هرت دارد .از دیگر فیلمهای
او میتوان به چگونه یک پس��ر بهتر بسازیم
و تقدیم به همه پس��رانی که عاشقشان بودم
اشاره کرد.چندی پیش نخستین تیزر کوتاه و
انیمیشن از فیلم سینمایی «بلک آدام» با بازی
«دواین جانسون» ثروتمندترین و پولسازترین
بازیگر سینمای جهان منتشر شده است ،این
فیلم  ۲۲دسامبر سال  ۲۰۲۱اکران بین المللی
خود در سینماهای جهان را آغاز میکند.بلک
ادم یک ش��خصیت خیالی ابرش��رور و برخی
اوقات ضدقهرم��ان ،در کتابه��ای کامیک
آمریکایی منتشر شده توسط دیسی کامیکس
اس��ت که عموم ًا ب��ه عنوان دش��من دیرینه
شخصیت ابرقهرمان شزم محسوب میشود.
این ش��خصیت توس��ط اتو بایندر و سی .سی
بک خلق شدهاس��ت ک��ه برای اولی��ن بار در
نخستین جلد از مجموعه کمیک مارول فمیلی
در دسامبر  ۱۹۴۵از انتشارات فاست کامیکس
حضور پیدا کرد«.جیمز کوئت سرا» کارگردانی
فیلم سینمایی «بلک آدام» را بر عهده دارد ،این
کارگردان و تهیه کننده اسپانیایی از سال ۲۰۰۵
میالدی تاکنون مشغول فعالیت بوده و آثاری
همچون «خانه مومی» ،بدون توقف و «رفت
و آم��د» را در کارنامه کارگردانی خود میبیند.
«نوحا سنتینو» دومین بازیگری است که در این
فیلم به ایفای نقش پرداخته است ،وی بیشتر به
خاطر نقش خود به عنوان «هیس��وس آدامز-
فاس��تر» در س��ریال پرورشگاهیها و مشکل
خوب شهرت دارد .از دیگر فیلمهای او میتوان
به چگونه یک پسر بهتر بسازیم اشاره کرد.
سینماهای نیویورک بازگشایی می شود

فرماندار نیویورک از تصمیم به بازگشایی سالن
س��ینما در این شهر پس از یک دوره طوالنی
تعطیلی و با ظرفیت محدود خبر داد.به گزارش
ایس��نا« ،آندرو کومو» فرماندار ایالت نیویورک
اعالم کرد که پس از حدو یک س��ال تعطیلی
سینماها در نیویویورک سیتی ،پرجعیت ترین
ش��هر آمریکا ،س��الن های س��ینما از تاریخ ۵
مارس و با ظرفیت  ۲۵درصدی مجاز به فعالیت
خواهند بود.عالوه بر محدویت ظرفیت حداکثر
 ۲۵درصدی ،س��الن های سینمای نیویورک
در هر س��انس حداکثر م��ی توانند میزبان ۵۰
مخاطب باشند ،ضمن این که استفاده از ماسک
و رعایت فاصل��ه اجتماعی و همچنین تدابیر
بهداشتی نیز ضروری است.سالن های سینمای
خارج از ش��هر نیویورک از اکتبر سال گذشته
میالدی با محدویت های مش��ابه بازگشایی
شدند با این وجود تئاتر برادوی همچنان تعطیل
است و مشخص نیست هنرمندان تئاتر برادوی
چه زمانی قادر خواهن��د بود ،بار دیگر نمایش
های خود را روی صحنه ببرند.همچنین با آغاز
فرآیند واکسیناسیون در سراسر انگلستان ،قرار
است سینماهای سراسر این کشور نیز از تاریخ
 ۱۷می با رعایت پروتکل های بهداشتی میزبان
مخاطبانسینماییباشند.
«گتسبی بزرگ» انیمیشن میشود

توضیحات دهنمکی درباره بازگشت سحر قریشی به تلویزیون؛

کارهای این چنینی با این ضرباهنگ بس��یار
س��خت است ،برخی از س��ریالها در ابتدا با
ضرباهنگ خیلی خوب ش��روع میشود ،اما
دچار افت میشود ،اما در دادستان شما شاهد
هس��تیم که هر قسمت ملتهبتر و جذابتر
است.

فیلمبرداری «بلک آدام»
بهار آغاز میشود

گفتمان آنها ش��کل گرفته است.کارگردان
«دارا و ن��دار» درباره اینکه برخی منتقدان از
خود کارگردان بیشتر انتقاد میکنند تا فیلم،
بیان کرد :سریال معلول تفکر کارگردان است
به هرحال پش��ت حمله و انتقاد به کارگردان
میتواند پنهان شود ،اما من حرف حسابی به
آن صورت ندیدم .بیشتر درباره فرم و دوربین
روی دست ،رنگ صحبت میکنند که به نظرم
ما به نوعی تابوشکنی داشتیم و ما میخواهیم
که ذائقه مخاطب را تغییر دهیم.
بازگشت سحر قریش�ی بعد  ۱۱سال به

تلویزیون

ده نمکی درباره بازگش��ت سحر قریشی بعد
 ۱۱س��ال به تلویزیون ،گفت :مش��کل خانم
قریشی حل شده بود که اجازه بازی در سریال
«دادستان» داده شد ،در سریالهای دیگر هم
ای��ن اتفاق رخ میدهد که برخی از بازیگران
بعد از محدودیتی که داشتن دوباره در سریال
کار کردند و ربطی به مسعود ده نمکی ندارد.
وی افزود :در س��ریال دادستان شاهد حضور
بازیگران طنز در نقشهای جدی هس��تیم و
خیل��ی هم خوب و قابل باور هس��تند .آقای
کاس��بی در اینجا بس��یار قوی ظاهر شدند و
بازی خوبی از او شاهد هستیم.

برای نخستین بار با اقتباس از رمان «گتسبی
بزرگ» نوشته اسکات فیتزجرالد یک انیمیشن
بلند سینمایی ساخته میشود.به گزارش مهر به
نقل از ورایتی ،ویلیام جویس برای کارگردانی
یک نسخه انیمیشنی از رمان مشهور اسکات
فیتزجرالد انتخاب ش��ده اس��ت.برای نوشتن
فیلمنامه نس��خه انیمیشنی «گتسبی بزرگ»
برایان سلزنیک که نویسنده فیلمنامه اقتباسی
«ش��گفتزده» در س��ال  ۲۰۱۷با اقتباس از
رمانی به همین نام از خودش بود ،انتخاب شده
اس��ت.این اولین نسخه انیمیشنی است که از
رمان «گتسبی بزرگ» ساخته میشود .آخرین
نسخه سینمایی این رمان ،فیلم باز لورمان در
سال  ۲۰۱۳بود که با بازی لئوناردو دیکاپریو
و کری مولیگان س��اخته شد.جویس با تاکید
بر اینکه گتسبی بزرگ در میان کتابخوانان
جای��گاه مهمی دارد ،گف��ت :بخش مهمی از
قدرت گتسبی از نثر تاثیرگذار فیتزجرالد میآید.
وی اف��زود با وجود س��اخته ش��دن فیلمهای
متعدد از این رمان وی فکر میکند انیمیشن
میتواند به کیفیت دستنیافتنی رمان برسد.
یک ماه پیش اعالم شد «گتسبی بزرگ» در
قالب س��ریال به تلویزیون میآید و «A+E
اس��تودیوز» و آیتیوی اس��تودیوز آمریکا با
همکاری هم و مایکل هرست نویسنده قصد
دارند یک سریال تلویزیونی با بودجه بزرگ با
اقتباس از «گتسبی بزرگ» بسازند.

