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«ماهیما» را در «وحدت» بشنوید؛
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 9فیلم برتر آرای مردمی تا روز چهارم
جشنواره اعالم شدند

نتیجه ش��مارش آرای فیلمهای نمایش داده
ش��ده در روز چهارم جش��نواره فیلم فجر ۱۵
بهمن ماه توس��ط ستاد انتخاب فیلم برگزیده
از نگاه تماشاگران جشنواره فیلم فجر اعالم
ش��د.به گزارش می��زان ۹ ،فیل��م برتر آرای
مردمی س��ی و هشتمین جش��نواره فیلم فر
تا چهارمین روز این رویداد بزرگ س��ینمایی
اعالم ش��د.نتیجه ش��مارش آرای فیلمهای
نمایش داده ش��ده در روز چهارم جش��نواره
فیلم فجر پانزدهم بهمن ماه توس��ط س��تاد
انتخ��اب فیل��م برگزیده از نگاه تماش��اگران
جش��نواره فیلم فج��ر اعالم ش��د.فیلمهای
آبادان یازده  ،۶۰دوزیست ،شنای پروانه ،روز
بلوا ،مغز اس��تخوان ،خوب بد جلف  ،۲درخت
گ��ردو ،روزصفر و خروج ۹ ،فیل��م برتر آرای
تماش��اگران سی و هش��تمین دوره جشنواره
فیل��م فجر تا روز  ۱۵بهمن ماه اعالم ش��ده
اس��ت.الزم به توضیح است فهرست فیلمها
بدون اولویت است.
کمالی  :پرکاری برای بازیگر ضربه
زننده است

کمالی گفت :بازیگر به زمان هایی نیاز دارد تا
زندگی کند چرا که پرکاری ضربه زننده است.
علیرضا کمال��ی بازیگر«آبادان یازده  »۶۰در
گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران جوان ،درباره
اینکه آیا س��تارهها تضمین ف��روش فیلم در
گیش��ه هستند یا نه ،گفت :اگر در فیلم خوب
حضور داش��ته باش��د ،تاثیرگذار اس��ت و اگر
فیلم خوب نباش��د ،معکوس جواب میدهد.
او در خصوص کم اهمیتی شخصیت پردازی
نقشها توس��ط برخی بازیگ��ران و تکراری
ش��دن ش��خصیتها ،بیان کرد :این موضوع
چند وجهی اس��ت؛ بازیگر زمانهایی را نیاز
دارد ک��ه از قاعده خارج و دور باش��د ،زندگی
کند ،ببیند ،سختی بکشد ،عاشق شود و دلش
بش��کند .وقتی که در مسیر شهرت ،درآمد و
حاش��یههای مثبت قرار بگیرد که البته لذت
بخش هم اس��ت ،زیس��تش کم میش��ود و
ابزاره��ای بازیگری اش مانن��د گریه ،خنده،
خش��م و ...تکراری میش��ود و این پرکاری
و تکرار ضربه زننده اس��ت.وی تصریح کرد:
البته نه اینکه خودشان میل به پرکاری داشته
باش��ند ،چون جامعه سینمایی و فیلمسازی از
آنها میخواهند و ناخودآگاه پرکار میشود و
به ش��خصه از آن به عنوان عنصر منفی یاد
نمیکنم بلکه میگویم مجال خودکاوی و پی
بردن به خیلی از ظرایف هستی را از خودش
میگیرد.وی در خصوص تاثیر تکراری بودن
فیلمنامهها بر تکراری شدن بازی بازیگران،
گفت :جمع یک سری اتفاقات است که او را
از دنیای کشف و شهود شخصیت قصه برای
ایفای نقشی متفاوت دور میکند .فیلمنامهها
میتواند تکراری باش��د ،اما آیا فکرهایی که
پش��ت فیلمنامه هاس��ت هم تکراری است؟
پ��س کاری ک��ه اتفاق میافت��د فقط گردن
بازیگ��ر نیس��ت.این بازیگ��ر در پایان گفت:
عموما همه عوامل تشکیل دهنده یک فیلم
واقعا باید به خودشان مجالی بدهند و زندگی
کنند تا به ورطه تکرار نیفتند.
« ۸۷متر» کیانوش عیاری به ایستگاه
پایانی نزدیک شد

عوام��ل مجموعه تلویزیون��ی « ۸۷متر» این
روزه��ا ،ضب��ط س��کانسهای باقیمان��ده را
پیگیری میکنند و به گفتهی کارگردان پایان
تصویربرداری این سریال سه ماه دیگر خواهد
بود .به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی
شبکه یک ،کیانوش عیاری ،کارگردان سریال
« ۸۷متر» با بیان اینکه هماکنون گروه تولید
با تالش ش��بانهروزی و فشار زیاد مشغول کار
هس��تند ،تاکید کرد :سعیمان بر این است که
تا سه ماه آینده تصویربرداری این سریال را به
اتمام برسانیم.کارگردان سریال «روزگار قریب»
تصریح کرد :روز تعطیل نداریم و تقریبا هر روز
همه عوامل و بازیگران پشت و مقابل دوربین
در حال تصویربرداری هستند .امیدوارم با تمام
س��ختیهای این کار ،مردم از خروجی سریال
راضی باش��ند.کیانوش عیاری در پایان گفت:
هم اکنون در لوکیشن اصلی سریال در خیابان
نیلوفر تهران هستیم ،جایی که داستان اختالف
و درگیری دو خانواده خلیل��ی و پوردورانی بر
س��ر مالکیت من��زل ،در آنج��ا رخ میدهد.در
خالصه داستان این سریال آمده است :علیرضا
پور ّد ّورانی به همراه همسر ،دو دختر و پسرش،
خانهای را از یک فروشنده به نام فرج ناصری
خریداری میکنند .اما روز اسباب کشی متوجه
می شوند که خانه به فرد دیگری به نام محسن
خلیلی فروخته شده است.

حجت اشرفزاده خواننده موسیقی ایرانی
همزم��ان ب��ا برگ��زاری س��ی و پنجمین
جش��نواره موس��یقی فجر هم��راه با گروه
«ماهیما» در تاالر وحدت تهران کنسرتی
را برگ��زار میکند.آرش جامع آهنگس��از،
نوازنده و سرپرس��ت ارکستر کنسرتهای
اخیر حجت اش��رف زاده در گفتگو با مهر
بیان کرد :طبق برنام��ه ریزیهای انجام
گرفته تازهترین کنسرت حجت اشرف زاده

اجرای حجت اشرفزاده در «فجر »۳۵
شد .این کنسرت در حال و هوای موسیقی
پاپ – ایرانی اس��ت که ما در س��از بندی
تغیی��ری را ایجاد نکردیم .در حوزه اجرای
قطعات نیز تمام تالشمان را خواهیم کرد
ک��ه قطعه «نگاه��م» به عن��وان یکی از
جدیدتری��ن آثار این خوانن��ده را نیز برای
مخاطبان اج��را کنیم که امیدوارم این امر
محقق ش��ود.جامع در بخ��ش دیگری از
صحبتهای خود بی��ان کرد :تمام تالش

روز جمعه  ۲۵بهمن ماه همزمان با دومین
روز از برگزاری س��ی و پنجمین جشنواره
موس��یقی فجر ای��ن بار در ت��االر وحدت
تهران پیش روی مخاطبان قرار میگیرد.
وی ادامه داد :آنچه در این کنس��رت برای
عالقه مندان اجرا میش��ود قالب اجرایی
اس��ت که طی هفتههای گذش��ته توسط
گ��روه «ماهیم��ا» ب��ه خوانندگی حجت
اش��رفزاده در برج میالد ته��ران برگزار

گروه این است که با توجه به اجرای برنامه
در تاالر وحدت تهران کنسرتی پیش روی
تماشاگران قرار گیرد که بتواند دربرگیرنده
شرایط کیفی خوبی برای شنوندگان باشد
و م��ن مطمئنم ب��ا توانایی ک��ه در حوزه
خوانندگی ،آهنگس��ازی ،انتخاب اشعار و
گروه نوازندگان وجود دارد مخاطبان شاهد
کنسرت با کیفیتی خواهند بود.حجت اشرف
زاده بهمن ماه امسال بود که همراه با گروه

سازندگان فیلم «شیوع» فراگیرشدن
کرونا را پیشبینی کرده بودند؟

جدید «ماهیما» تازهترین کنسرت خود را
به همت نشر موسیقی «آوای سوتهدالن»
و تهیهکنندگی سید محمد حسین مقدس
تفرشی در مرکز همایشهای برجی میالد
تهران اجرا کرد.

«ارتش سری» در پنجمین روز جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت؛

اکران رسانهای «فجر »۳۸به «مغز استخوان» رسید

گروه فرهنگی :پنجمین روز از جشنواره فیلم
فج��ر در پردیس س��ینمایی ملت ب��ا اکران
س��ه فیلم «مغز اس��تخوان» دومین ساخته
س��ینمایی «حمیدرضا قربانی»« ،روز بلوا»
از بهروز ش��عیبی و «خوب ب��د جلف:ارتش
س��ری» دومین تجرب��ه کارگردانی «پیمان
قاسمخانی» س��پری شد .به گزارش میزان،
پنجمین روز از س��ی و هش��تمین جشنواره
فیل��م فج��ر در پردیس س��ینمایی ملت به
عنوان کاخ رسانه و سایر سینماهای میزبان
این دوره از جشنواره فیلم فجر با اکران سه
فیلم سینمایی و یک فیلم مستند به کار خود
ادامه داد .پردیس س��ینمایی ملت در سی و
هش��تمین دوره از رویداد بزرگ س��ینمایی
کش��ور هم به عن��وان کاخ رس��انه معرفی
ش��د ،پردیسی که نسبت به سالهای گذشته
تغییرات فراوانی داشت اما همچنان حواشی
متعددی همچون نبود امکان مناس��ب برای

ارتباط بین اهالی رسانه و هنرمندان را پیش
روی خود می بیند .پنجمین روز از جشنواره
فیلم فجر در پردیس سینمایی ملت با اکران
س��ه فیلم «مغز اس��تخوان» دومین ساخته
س��ینمایی «حمیدرضا قربانی»« ،روز بلوا»
از بهروز ش��عیبی و «خوب ب��د جلف:ارتش
س��ری» دومین تجرب��ه کارگردانی «پیمان
قاسمخانی» سپری شد.
مغز استخوان


فیل��م س��ینمایی «مغز اس��تخوان» دومین
س��اخته س��ینمایی «حمیدرضا قربانی» در
پنجمین روز جش��نواره فیلم فجر به عنوان
نخس��تین فیلم در پردیس س��ینمایی ملت
موس��وم به کاخ رس��انه اکران ش��د .بابک
حمیدیان و بهروز ش��عیبی بازیگران اصلی
«مغ ِز اس��تخوان» حمیدرضا قربانی هستند،
پریناز ایزدیار ،جواد عزتی و نوید پورفرج نیز
در «مغز استخوان» به تهیهکنندگی حسین

پورمحمدی از دیگ��ران بازیگران این فیلم
موقت دومین
هس��تند« .مغ ِز استخوان» نا ِم
ِ
فیلم س��ینمایی حمیدرضا قربان��ی در مقام
کارگردان اس��ت که ب��ا فیلمنامهای از علی
زرن��گار با مضمونی اجتماعی جلوی دوربین
رفته است .حمیدرضا قربانی با «خانهای در
خیاب��ان چهل و یکم» در س��ی و چهارمین
جش��نواره فیلم فجر حضور داشت که نامزد
بهترین فیلم اول بخش «نگاه نو» شد.

خوب بد جلف:ارتش سری


فیلم سینمایی «خوب بد جلف:ارتش سری»
دومین تجربه کارگردانی «پیمان قاسمخانی»
خود در س��ینما و جشنواره فجر را پشت سر
خواهد گذاش��ت .این فیلم به عنوان آخرین
فیل��م در پنجمین روز جش��نواره فیلم فجر
اکران خواهد شد .قاسمخانی بار دیگر برای
این فیلم سینمایی به س��راغ زوج سینمایی
«پژمان جمش��یدی» و «س��ام درخشانی»
رفته اس��ت ،زوجی که از سریال «پژمان» با

روز بلوا


«روز بلوا» دومین فیلم جشنواره فیلم فجر در
پنجمین روز جش��نواره فیلم فجر بود .بهروز
ش��عیبی کارگردان و بازیگر جوان سینمای
ایران امسال نیز با اثری متفاوت در جشنواره
فیلم فجر حضور خواهد داش��ت« .روز بلوا»
چهارمین فیلم سینمایی بهروز شعیبی پس
از «دهلیز»« ،سیانور» و «دارکوب» در مقام
کارگردان است.فیلم سینمایی «روز بلوا» به

حاشیه و متن روز چهارم جشنواره فیلم فجر؛

استقبالبینظیراهالیرسانهاز«درختگردو»

چهارمین روز از جش��نواره فیلم فجر در دوره سی و
هش��تم نشبت با روزهای گذش��ته با شور و هیجان
بیشتری برگزار شد و بی شک اکران فیلم سینمایی
درخ��ت گ��ردو پنجمین س��اخته «محمدحس��ین
مهدوی��ان» را باید دلیل اصلی این اتفاق دانس��ت.
ب��ه گزارش میزان ،چهارمین روز از جش��نواره فیلم
فجر در دوره سی و هشتم نشبت با روزهای گذشته
با ش��ور و هیجان بیش��تری برگزار شد و بی شک
اکران فیلم س��ینمایی درخت گردو پنجمین ساخته
«محمدحس��ین مهدوی��ان» را بای��د دلی��ل اصلی
این اتفاق دانس��ت .فیلم س��ینمایی «آن شب» به
کارگردانی کوروش آهاری نخستین فیلم جشنواره
فیل��م فجر در پردیس ملت و روز چهارم جش��نواره
بود ،فیلمی که نتوانست مخاطبان زیادی را به سینما
بکشاند ،اکران آن شب در حالی رخ داد که اکثریت
اهالی رس��انه بیش از تماشای این فیلم خودشان را
برای تماش��ای فیلم سینمایی «درخت گردو» آماده
می کردند.در حالی در پردیس سینمایی ملت برگزار
شد که دومین س��انس از مجموعه اکرانهای این
س��ینما به فیلم سینمایی «درخت گردو» اختصاص
داش��ت .درخت گردو به کارگردانی «محمدحسین
مهدویان» با صف طوالنی اهالی رسانه و منتقدین
پیش از اکران این اثر در کاخ رس��انه ها همراه بود.
اکران این فیل��م یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین
لحظات س��ی و هشتمین جش��نواره فیلم فجر بود،
فیلمی که در هنگام اکران آن اش��ک بس��یاری از

کارگردان��ی بهروز ش��عیبی و تهیه کنندگی
محمدرضا تخت کشیان تازهترین محصول
مرکز فیلم و سریال س��ازمان اوج است که
راهی فجر  ۳۸میشود.بابک حمیدیان ،لیال
زارع ،محمد علیمحمدی ،مس��عود دلخواه،
زکیه بهبهانی ،س��اغر قناعت ،پاشا جمالی و
داریوش ارجمند بازیگران اصلی تازهترین اثر
بهروز شعیبی است.

مخاطبان س��ینما را جاری س��اخت .از نکات جالب
توجه نشس��ت خبری فیل��م درخت گ��ردو باید به
استقبال بی سابقه اهالی رسانه از این نشست اشاره
کرد.هرچند پیمان معادی در این نشست غایب بود
اما وی با تماس تلفنی به حضار متصل ش��د ،دیگر
حاش��یه این نشس��ت را باید در عینک دودی زدن
مهران مدیری دانس��ت ،مدیری دلیل این اتفاق را
اش��ک ریختن در سالن س��ینما در هنگام تماشای
درخ��ت گردو اعالم کرد .از جمله س��ایر حواش��ی
نشست خبری درخت گردو باید به حضور بازیگران
کودک کرد فیلم اش��اره کرد ،حضوری که س��وژه
عکاس��ان ش��د و لحظات جالبی را رقم زد ،بازیگر
خردسال دختر فیلم در هنگام صحبت اشک ریخت
و این اتفاق باعث ش��د تا مینا ساداتی دیگر بازیگر
این فیلم هم در حین نشس��ت اشک بریزد .نشست
خبری فیلم س��ینمایی درخت گ��ردو تا حدی مورد
اس��تقبال قرار گرفت که بسیاری از اهالی رسانه به
موقع اکران فیلم سینمایی «دوزیست» آخرین فیلم
اکرانی در روز پنجم جش��نواره فیلم فجر نرسیدند.
دوزیس��ت س��اخته جدید «برزو نیک ن��ژاد» نیز در
نوع با اس��تقبال نس��بی مخاطبان روبرو شد اما بعد
از اک��ران اثر نقدهای متفاوتی روی این فیلم اتفاق
افتاد .پنجمین روز از جشنواره فیلم فجر در پردیس
ملت نسبت به سایر روزها آرامش بیشتری داشت و
هنرمندان بهتر از گذش��ته با اهالی رسانه به گفت و
گوی رو در رو نشستند.

یکدیگر همراه شدند و این همراهی موفقیت
آمی��ز را در فیلمهایی همچ��ون «خوب بد
جلف» و «تگ��زاس» و «لونه زنبور» تکرار
کردند.از مهمترین اتفاقات نسخه دوم فیلم
سینمایی «خوب بد جلف» میتوان به نقش
آفرین��ی «حامد کمیلی» ب��ه عنوان یکی از
نقشهای اصلی اثر اشاره کرد ،حضور حامد
کمیلی در این فیل��م در حالی رقم میخورد
که «حمید فرخنژاد» بازیگر نسخه اول فیلم
در پروژه حضور ن��دارد ،کمیلی پیش از این
نی��ز تجربی��ات موفقی در عرصه س��ینمای
کمدی را از خود به ثبت رسانده است .فرهاد
آئیش ،گوهرخیراندیش و مارال فرجاد دیگر
بازیگرانی هستند که در نسخه دوم خوب بد
جلف به ایفای نقش میپردازند ،در این میان
«امیرمهدی ژوله» نیز بازی در نس��خه دوم
را همچون نسخه اول تکرار کرده و جزو سه
بازیگر باقی مانده از خوب بد جلف  ۱است.

هادی حجازیفر  :سال آینده فیلم سینماییام را میسازم

همیشهنسبتبهپژمانجمشیدیگاردداشتهام

بازیگر فیلم س��ینمایی «دوزیس��ت» گفت :همیشه
از دور ،نس��بت به پژمان جمش��یدی گارد داش��تم و
نمیدان��م دلیل آن چه بود ،اما ب��ه لحاظ اخالقی و
کار بلدی درجه یک اس��ت و در پش��تصحنه فیلم
«دوزیست» شاهد این بودم که چه زحمتی میکشد.
هادی حجازیفر در گفتوگ��و با میزان اظهار کرد:
در بازیگ��ری رویایی ندارم ب ه واس��طه اینکه معتقدم
در بس��یاری از لحظ��ات تعریف و س��لیقههایی که
وج��ود دارد چ��ه در مخاطب و چه در س��ینماگر بر
اس��اس تعریفی که من باور دارم منطبق نیست.وی
در همین راستا ادامه داد :من زمانی تشویق میشوم
که انتظارش را ندارم و زمانی دیده نمیشوم که باور
ندارم به طور مثال مگر میش��ود نادر فالح را در این
همه از نقشهای خوبش نادیده گرفت؟ ،اما داستان
این اس��ت که س��ینما قواعد خودش را دارد و کسی
نمیتواند آن را تغییر دهد.بازیگر فیلم «دوزیست» در
خصوص بازی در ژانرهای متفاوت و آینده بازیگری
خ��ود اذعان کرد :با وجود اینکه در ژانرهای مختلفی
ایفای نقش کردم ،اما هنوز نقشهای بسیاری است
که دوس��ت دارم تجرب��ه کنم ،اما گاه��ی اوقات در
زمان جش��نواره ،زدن برخی از حرفها ممکن است
ب ه درستی تعبیر نش��ود و به برخی دوستان بربخورد
و حم��ل بر غرور بگذارند.وی در همین راس��تا ادامه
داد :من همیش��ه تالش میکنم که زیست و تربیتم
مبنایش بر صداقت باشد من نیز مانند شما خبرنگاران
تا چند س��ال پیش دنبال دوستان بازیگر و کارگردان

سعی در گرفتن مصاحبه و صحبت با آنها داشتم و از
همان موقع سعی میکردم این صداقت را حفظ کنم.
بازیگر فیلم «التاری» در خصوص همکاری با پژمان
جمشیدی اظهار کرد :همیشه از دور ،نسبت به پژمان
جمشیدی گارد داشتم و نمیدانم دلیل آن چه بود ،اما
به لحاظ اخالقی و کار بلدی درجه یک اس��ت و در
پشتصحنه فیلم «دوزیست» شاهد این بودم که چه
زحمتی میکشد و با جان و دل مایه میگذارد ،رفتار
حرف��های او به من چیزهای زی��ادی آموخت.بازیگر
فیلم «آتابای» در خص��وص فعالیتهای آینده خود
اظهار کرد :رویای آینده من کارگردانی فیلم سینمایی
خودم است این را همیش��ه گفتهام ،اما توفیق آن را
هنوز پی��دا نکردهام ،اما حاال میگوی��م که به یاری
خداوند قطع ًا در س��ال آینده فیلم خود را میس��ازم و
امس��ال هم به یاری دوستان یک فیلم کوتاه ساختم
که تجربه بس��یار خوبی بود.وی در خصوص حواشی
موجود پیرامون جش��نواره فجر امسال تأکید کرد :در
کل من مشکالت و دیدگاههای سینما را نمیشناسم،
از نظر من سینما بخشی از جامعه است و همانطور
که جامعه نسبت به اتفاقات گاهی احساسی و گاهی
عقالنی برخورد میکند در س��ینما نیز چنین اتفاقی
میافتد اگر بخواهیم این اتفاقات را بزرگنمایی کنیم
درنهای��ت به ضرر هم اهالی س��ینما و هم مخالفان
آن تمام میشود و باید به احساسات همدیگر احترام
بگذاری��م همینطور آرزو میکنم همدلی و دوس��تی
بیشتر جریان یابد.

نازنین فراهانی « :کلیشه» عصبیام میکند

نازنین فراهانی درباره حضور در س��ریال «ملکاوان» و ویژگیهای نقش خود و
همچنین فضای وحشت در این س��ریال توضیحاتی ارائه کرد.به گزارش مهر،
نازنین فراهانی بیش��تر بازیگر سینماس��ت و در تلویزیون در سریالهایی چون
«بش��ارت منجی»« ،معمای ش��اه» و «ترور خاموش» به ایفای نقش پرداخته
است .فراهانی این شبها در نقش اصلی سریال «ملکاوان» به کارگردانی احمد
معظمی دیده میشود.مهسا با بازی فراهانی در این سریال نقش زنی را دارد که
به دنبال از دس��ت دادن همس��رش ،باید با خانواده شوهر و اجتماع اطرافش بر
سر حق حضانت فرزندان و سهم االرثش بجنگند.نازنین فراهانی در ابتدا درباره
حضور پررنگتر در سینما نسبت به تلویزیون و بازی در این سریال به مهر بیان
کرد :من بازیگر سینما هستم و بیشترین فعالیت من در سینما بوده است البته چند
فیلم توقیف شده یا به دالیلی اکران نشده دارم به هر حال در تلویزیون فعالیت
زیادی نداش��تهام و تا سالهای س��ال این انتخاب من بوده است که در سینما
باشم .یکی از نقاط قوت سریال ملکاوان فیلمنامه اش است .وقتی بازی در این
سریال پیشنهاد شد مشغول بازی در سریال «محکومین» بودم و از آنجایی که
در تمام اپیزودهای «محکومین» بازی داشتم حجم کارم خیلی زیاد بود .فیلمنامه
«ملکاوان» و نقش مهسا آنقدر خوب بود که خودم را به سریال رساندم .فیلمنامه
ساختار درستی داشت ،ضمن این که شخصیتها به خوبی پردازش شده بودند.

ریسک بازی در ژانر وحشت در «ملکاوان»
روابط آدمها خیلی درس��ت ،منطقی و معقول بود و مهم تر از همه ،ش��خصیت
پردازی درست بود.
شخصیتی پیچیده و چندالیه


وی با اش��اره به نقش��ی که ایفا میکند ،گفت :مهسا شخصیت پیچیده و چند
الیهای داش��ت که کش��ف این الیهها و زندگی بخشیدن به او برای من خیلی
جذاب بود .یکی از نقاط قوت دیگر سریال ،ژانر متفاوت آن بود که برای اولین بار
در تلویزیون اتفاق میافتاد .این عوامل مرا با کاری مواجه کرد که جذابیت زیادی
داشت و وسوسه کننده بود .طبیعت ًا هر بازیگر دیگری غیر از من هم در پذیرش
این نقش تردید نمیکرد.فراهانی با اشاره به ارتباطی که میان او و مادرشوهرش
در سریال به تصویر کشیده میشود ،اظهار کرد :معمو ًال شخصیتها در سریالها
کلیش��های هس��تند؛ یک عروس مظلوم و مادرش��وهر بدجن��س ،در حالی که
همه ما آدمیم .همه ش��خصیتها در فیلمنامه «ملکاوان» ،کنشهای واقعی و
غیرکلیشهای دارند .مگر میشود بچه زنی را از او بگیرند و واکنش تندی نشان
ندهد؟! در سکانسی از سریال که البته از آن حذف شده است ،مهسا به پریدخت
مادرش��وهرش حمله میکند و حتی او را میزند .البته او سالهاست که داروی
اعصاب مصرف میکند .خیلی جنگیده و در مقطعی از زندگی اش متوجه شده
که یک بچه س��ر راهی بوده است .همه اینها کاراکتر او را ساخته است و فکر

میکند نباید مظلوم باشد و باید حق خود را بگیرد.
خوب نیست تلویزیون به دنبال کلیشه برود


وی درباره حضور بیشتر در سریالهای تلویزیونی در آینده توضیح داد :در یک
دوره طوالنی حدود  ۱۰س��اله قبول نمیکردم که در هر س��ریالی بازی کنم و
نگاهم بیش��تر به سمت سینما بود ،به این دلیل که سطح فیلمنامهها و کارها
همیشه در سینما باالتر بوده است .اما حاال که «ملکاوان» را میبینم مطمئن
هس��تم که در تلویزیون هم میشود سریال خوب س��اخت .به نظرم معاونت
برون مرزی صداوس��یما و شبکه آی فیلم آن برای سرمایه گذاری در این ژانر
ریس��ک کرد و موفق شد .به هر حال اگر قرار باشد تلویزیون به دنبال کلیشه
ها برود چندان جالب نیست اما اگر کارهای خوبی در آن ساخته شود میتواند
پرمخاطب تر هم باشد.بازیگر «ترور خاموش» با اشاره به بازخوردها بیان کرد:
واکنشها خیلی خوب بوده است شاید به این دلیل که ما ژانر معمایی -وحشت
در تلویزیون نداشته ایم و بیشتر سریالها در فضای معمایی -جنایی -پلیسی
بوده اس��ت .کارکردن در اثری که رگههایی از ژانر وحش��ت داشته باشد ،برای
همه ما یک ریسک بود ،اما ظاهراً این ریسک خیلی خوب جواب داده ،چرا که
من بازخوردهای خیلی خوبی از مردم میگیرم؛ هم درباره کلیت سریال و هم
بازی خودم.

ت موضوع و قصه فیلم «ش��یوع» و
ش��باه 
انتشار این روزهای ویروس کرونا در جهان،
هم��ه را متعج��ب ک��رده اس��ت.به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از هالیوود
ت موضوع فیلم
ریپورت��ر ،این روزها ش��باه 
سینمایی «شیوع» ساخته استیون سودربرگ
در سال  ،۲۰۱۱به ش��یوع ویروس کرونا در
برخی کش��ورها بس��یار در فض��ای مجازی
مورد بحث قرار گرفته اس��ت.هر دو در چین
اتفاق میافتند و به نظر میرسد که در فیلم
«ش��یوع» هم خفاش عامل انتقال آلودگی
اس��ت .ویروس موجود در فیل��م و ویروس
کرونا هر دو به س��رعت در سراس��ر جهان
پخش ش��دند و ب��ا نش��انه و عالئمی مانند
آنفوالن��زا قربانیهای زی��ادی گرفتند.البته
ت بین این فیلم هیجانی سودربرگ -
شباه 
که اخیراً در بین محبوبترین فیلمهای آی
تونز در رتبه  ۱۰و پش��ت سر فیلمهایی مثل
«جوکر» و «انگل» قرار گرفته  -با ویروس
مرگبار کرونا سازندگان آن را متعجب نکرده
است.اسکات برنز نویسنده این فیلم میگوید:
شاید بعضیها بگویند که این شباهتها غیر
طبیعی اس��ت؛ اما من متعجب نیستم .چون
زمانی که با متخصصان (پزش��کان) در این
زمینه صحبت کردم ،آنها به من گفتند که
این موارد (بیماری های واگیر) روزی اتفاق
در جهان خواهند افتاد.تهیه کننده این فیلم
هم گفت :عقیده س��ودربرگ و اسکات برنز
این بود که فیلمی به ش��دت دقیق بس��ازیم
که با پروتکلهای واقع��ی و علوم مطابقت
داشته باشد.
مشترکان دیزنی پالس به  ۲۸میلیون
نفر در سه ماه رسید

ش��بکه دیزنی پالس تنها سه ماه است که
آغ��از به کار ک��رده اما تعداد مش��ترکان آن
به بیش از  ۲۸میلیون نفر رس��یده اس��ت.به
گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از
ورایت��ی ،دیزنی پالس تنها بعد از گذش��ت
س��ه ماه از آغ��از به کارش موفق ش��ده به
ح��دود  28.6میلیون مش��ترک برس��د.باب
ایگر رئیس اجرایی کمپانی والت دیزنی این
ارقام را به تازگی اعالم کرده است که اولین
آمار ارائه داده ش��ده از میزان مشترکان این
سرویس اس��ت .تا تاریخ  ۲۸دسامبر ۲۰۱۹
این سرویس استریم  ۲۶.۵میلیون مخاطب
ج��ذب کرده بود و رقم  ،۲۸.۶میزانی اس��ت
که تا کنون از از مخاطبان آن منتش��ر شده
اس��ت .دیزنی همچنین اعالم که مخاطبان
س��رویسای اس پی ا ِن که در آوریل ۲۰۱۸
ش��روع به کار کرد و مالکیت آن در دس��ت
دیزنی اس��ت و تا پابان سال به  ۶.۶میلیون
مش��ترک رسیده است .ش��بکه هولو هم که
دیزن��ی آن را هدایت میکن��د هم به ۳۰.۴
میلیون مشترک رسیده است .مخاطبان این
شبکه از س��ال  ۲۰۱۸که  ۲۲.۸میلیون نفر
بود ،افزایش زیادی داشته است.
جان تراولتا با کوین هارت
همبازی میشود

جان تراولتا در کنار کوین هارت در س��ریالی
موبایلی بازی میکند.به گزارش مهر به نقل
از هالیوود ریپورتر ،جان تراولتا با  ۲بار نامزدی
برای اسکار جدیدترین اسم بزرگی است که
برای بازی در س��رویس کیوبی قرارداد امضا
کرده اس��ت.تراولتا قرار است در برابر کوین
هارت در یک کمدی اکشن با عنوان «بمیر
هارت» برای این ش��بکه استریمینگ بازی
کند.تولید این سریال از یکشنبه هفته آینده
( ۲۰بهمن) ش��روع میشود.کوین هارت در
ای��ن مجموعه در نقش ش��خصیت خودش
ب��ازی میکن��د .او بازیگ��ری اس��ت که از
بازی در نقشهای طنز خس��ته شده و یک
کارگردان مش��هور به او پیشنهاد می دهد تا
در یک فیلم اکشن بازی کند .با این حال او
باید اول در بزرگترین مدرسه بازیگری که
توسط ش��خصیت تراولتا اداره میشود ،دوره
بیند .کوین هارت باید همه تالشش را بکند
تا از پس صحنههای خیلی اکش��ن برآید و
نقش اصلی عمرش را هم به دس��ت بیاورد.
خود هارت تهیه کننده این سریال هم خواهد
بود .اریک اپل نیز کارگردانی این س��ریال را
برعهده دارد.کیوبی قرار است از بهار ۲۰۲۰
برنامههایش را در دس��ترس کاربران بگذارد
و در ح��ال تولید برنامههای مختلف اس��ت.
گییرم��و دل ت��ورو ،کیفر س��اترلند ،دواین
جانسون ،سوفی ترنر ،ادریس البا ،سم ریمی
و دان چی��دل ،جنیفر لوپز و لنا ویت از جمله
هنرمندانی هس��تند که تاکنون با این شبکه
قرارداد تولید امضا کردهاند.

