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اخبار
تعطیلی تمامی برنامههای فرهنگی،
هنری و سینمایی تا پایان سال

پی��رو اطالعیههای قبل��ی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی و باتوجه به ادامه شرایط انتقال
بیماری کرونا ،تمام��ی برنامههای فرهنگی،
هنری و سینمایی سراسر کشور تا پایان سال
تعطی��ل خواهد بود .به گزارش میزان به نقل
از مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت
فرهنگ و ارشاد اس�لامی ،متن اطالعیه به
ش��رح ذیل اس��ت:پیرو اطالعیهه��ای قبلی
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و به علت
اس��تمرار ش��رایط انتقال بیماری در کش��ور،
بدینوس��یله اعالم میش��ود با تصویب ستاد
ملی مبارزه با کرون��ا و تاکید صنوف مرتبط،
تعطیلی تمام��ی برنامههای فرهنگی ،هنری
و س��ینمایی سراسر کشور تا پایان سال ادامه
دارد.همچنی��ن طبق تصمیم س��ازمان امور
س��ینمایی ،س��معی و بصری کلیه شوراهای
پروانه ساخت تا اطالع ثانوی تعطیل و پروانه
س��اختی برای آثار س��ینمایی و غیرسینمایی
صادر نخواهد ش��د .ضمن اینک��ه «کارگروه
بررس��ی آس��یبهای کرونا در س��ینما» نیز
تشکیل شده است».
مسابقه «ایران» نوروز هر شب روی
آنتن می رود

مس��ابقه «ایران» با اجرای س��ام درخشانی
در ایام نوروز هرش��ب روی آنتن شبکه یک
سیما می رود.به گزارش فارس ،مسابقه جدید
تلویزیونی «ایران» با اجرای س��ام درخشانی
از چهارش��نبه  ۱۴اس��فند همزمان با ش��ب
میالد امام جواد (ع) ساعت  ۱۹:۳۰از شبکه
یک س��یما پخش شد.بنا بر این گزارش ،این
مس��ابقه روزه��ای چهارش��نبه و پنجش��نبه
روی آنتن ش��بکه یک م��ی رود اما در نوروز
هرشب پخش خواهد شد.این مسابقه با هدف
ایرانشناسی طراحی شده و نخستین مسابقه
تلویزیونی اس��ت که تمام سواالت آن درباره
ایران است.شعار «ایران را با ایران بشناسیم»
به عنوان شعار این مسابقه تلویزیونی انتخاب
ش��ده است.مس��ابقه ایران در گروه اجتماعی
ش��بکه یک س��یما به تهیه کنندگی هاش��م
رضایت و با بومی س��ازی نمونه مس��ابقات
بزرگ تلویزیونی جهان طراحی شده است.
«دل خوش» به دنبال کارگردان

ن��گارش مجموعه تلویزیون��ی «دل خوش»
به قلم حامد افضل��ی این روزها ادامه دارد.به
گزارش فارس ،سریال کمدی «دل خوش»
از جمله آثاری است که در حال نگارش است.
این س��ریال به قلم حامد افضلی به نگارش
درآمده است و با اینکه محمد حاجی غالمی
یک��ی از گزینه های کارگردانی این س��ریال
است ،اما هنوز گزینه قطعی برای کارگردانی
توس��ط گ��روه تولید انتخاب نش��ده اس��ت.
این روزها نگارش  ۴۰قس��مت از س��یناپس
این س��ریال انجام شده اس��ت.این سریال از
جمله س��ریالهای اپیزودیک اس��ت که در
هر قس��مت ی��ک قصه دارد ،ام��ا یک قصه
عاشقانه ادامه دار نیز در داستان وجود دارد که
ش��خصیتهای ثابتی داشته و سایر اپیزودها
بازیگرهای مهمان دارند.این س��ریال در ۵۰
قس��مت برای گروه فیلم و سریال شبکه پنج
سیما تهیه و تولید خواهد شد.
پخش نسخه با کیفیت سریال «پاییز
صحرا» از تلویزیون

شبکه «تماشا» یکی از سریالهای سال 1364
یعن��ی «پاییز صح��را» را با کیفیت��ی جدید و
اصالح رنگ تصاویر پخش میکند.به گزارش
فارس« ،پاییز صحرا» س��ریال مشهوری بود
که ب��رای اولین بار در س��ال  65از تلویزیون
پخش شد.اس��داهلل نیکن��ژاد کارگردانی این
مجموعه تلویزیونی را به عهده داشت و مهرداد
فخیمی نیز مدیر فیلمبرداری این سریال بود.
جمشید مشایخی  -شهال میربختیار (صحرا)-
جمیل��ه ش��یخی(مادر ساس��ان) -داری��وش
مودبیان(ساسان) -اسماعیل داورفر  -مهری
ودادیان و رضا هوش��مند نیز بازیگران «پاییز
صح��را» بودند.این س��ریال در زم��ان خود از
میزان مخاطبان باالیی برخ��وردار بود و حاال
شبکه تماشا تصمیم گرفته نسخه اصالح رنگ
ش��ده این مجموعه تلویزیونی را در ایام نوروز
به روی آنتن ببرد.در س��ریال «پاییز صحرا»
مرحوم جمیله شیخی نقش منفی ماندگاری را
بازی کرد و شهال میربختیاری با نقش صحرا
در یادها ماند.ش��هال میربختیار ،عروس بود و
صحرا بود و خاستگاه تئاتری داشت البته .قرار
بود این نقش را سوسن تسلیمی بازی کند که
سهم میربختیار شد .اسداهلل نیکنژاد ،کارگردان
سریال اینگونه خواسته بود.

برای کسب اطالعات درباره کرونا به فضای مجازی اعتماد نکنید

نویس��نده کت��اب «هم نف��س» گفت :به
دلیل گس��ترش برخی از اخبار نادرس��ت و
حاش��یهها همچنین اطالعات غلط جامعه
دچار تش��ویق و نگرانی ش��ده است ،باید
توجه کنی��م که بهترین منبع اطالعات در
حال حاضر تنها رس��انه ملی است و برای
کس��ب اطالعات در مورد بیم��اری کرونا
هرگز به فض��ای مجازی اعتم��اد نکنید.
سید حسن شکری نویس��نده کتاب «هم

نفس» و پزش��ک در گفتوگ��و با میزان
پیرام��ون راه مقابله با بیماری کرونا گفت:
به دلیل گس��ترش برخی از اخبار نادرست
و حاشیهها همچنین اطالعات غلط جامعه
دچار تش��ویق و نگرانی ش��ده است ،باید
توجه کنی��م که بهترین منبع اطالعات در
حال حاضر تنها رس��انه ملی است و برای
کس��ب اطالعات در مورد بیم��اری کرونا
هرگز به فضای مجازی اعتماد نکنید.وی

به آس��یبهای فضای مجازی و اطالعات
نادرس��ت در م��ورد بیماری کرون��ا در این
فضا اش��اره و بیان کرد :فض��ای مجازی
بزرگترین ضربه را به حوزه س�لامت وارد
کرده و استرس بس��یاری را در بین برخی
از افراد جامعه ایجاد کرده است ،باید تاکید
کنم کس��ب اطالعات درس��ت از بیماری
تنها از منابع موثق باید تامین شود و سایر
اطالعات میتواند مشکالت را بیشتر کند

جشنواره فیلم ترایبکا  ۲۰۲۰عقب افتاد

و یا به شیوع بیماری دامن بزند.شکری پناه
بردن به فضای خانه را بهترین روش برای
فرار از بیماری کرونا دانس��ت و تاکید کرد:
من��ازل بهترین مکان برای در امان ماندن
از بیماری است ،متاسفانه کسانی که دچار
استرس بیماری کرونا هستند با حضور در
بیمارستانها و یا مراکز درمانی نه تنها خود
را آل��وده به بیماری میکنن��د بلکه زمینه
انتقال بیماری را به س��ایر افراد نیز فراهم

میکنند ،در حال حاضر بیمارستانها مکان
مناس��بی برای حضور م��ردم و اذهام آنان
نیستند.ش��کری بهترین راه برای گذراندن
اوق��ات فراغت را مطالعه دانس��ت و افزود:
اکنون زمانی مناسب برای مطالعه است.

هنرمندانی که خاطرههایشان برایمان جاویدان شد؛

یادی از هنرمندان سفر کرده سینما و تئاتر در سال ۹۸

عنوان هنرمندی نام برد که دس��ت گرفت و دس��ت و نان
نبرید.

گروه فرهنگی  :هرچند با روزهایی کرونایی به اس��تقبال
به��ار میروی��م ،ام��ا در همی��ن روزهای پ��ر التهاب هم
میکوشیم در حد توان به سنتهای ملی خود توجه کنیم
و اج��ازه ندهیم ویروس و بیماری ،ما را از آنچه نیاکانمان
به یادگار گذاش��تهاند ،غافل کنند .پس به رس��م هر سال،
یادی میکنیم از هنرمندانی که امسال به آرامش رسیدند
و خاطرههایش��ان برایم��ان جاویدان ش��د .به گزارش
ایس��نا ،س��ال  ۹۸پر از اتفاقات عجیب و غری��ب بود و در
این س��ال نیز تعدادی از هنرمندان را از دس��ت دادیم که
برخی از آنان همچون جمش��ید مشایخی جزو چهرههای
ماندگار بودند و برخی مانند شهال ریاحی ،داریوش اسدزاده
و ملکه رنجبر جزو قدیمیها .بعضی مانند نصرت کریمی
سالها در حسرت کار مانده بودند و برخی مانند پرویز بهرام
با صدایش��ان ماندگار.در این گزارش اجمالی ،در حد توان
از این هنرمندان یاد میکنیم و امیدواریم کس��ی را از قلم
نینداختهباشیم:
درگذشت کمالالملک سینما


جمشید مشایخی که در طول تعطیالت نوروز در بیمارستان
عرفان بس��تری بود ،ش��امگاه  ۱۳فروردین از دنیا رفت تا
نخستین مرگ بهاری امسال رقم بخورد.مشایخی که زاده
س��ال  ۱۳۱۳و دارای نشان درجه یک فرهنگ و هنر بود،
فعالیت هنری خود را نیم قرن پیش و با بازی در نمایشنامه
«وظیفه پزشک» نوشته «پیراندلو» آغاز کرد؛ نمایشی که
عل��ی نصیری��ان کارگ��ردان آن بود.مش��ایخی در طول
سالهای پرشمار فعالیت خود در بیش از  ۹۰فیلم سینمایی
و  ۵۰س��ریال بازی کرد .نقشآفرینیهای او در فیلمهای
«گاو»« ،قیصر»« ،شازده احتجاب»« ،سوتهدالن»« ،خانه
عنکبوت»« ،کمالالملک»« ،گله��ای داودی»« ،آوار»،
«پدربزرگ»« ،طلس��م»« ،س��رب»« ،روز واقعه»« ،خانه
روی آب»« ،یک بوس کوچولو»« ،جرم» و «سیزده »۵۹
و مجموعههای «هزاردس��تان»« ،داستانهای مولوی»،
«س��لطان صاحبق��ران»« ،ام��ام عل��ی (ع)»« ،پهلوانان
نمیمیرند» و «ستایش» فراموشنشدنی است.
 صدایی که خاموش شد


پرویز بهرام ،ص��دای ماندگار دوبله ایران ،دیگر هنرمندی
بود که بهار امس��ال راهی دیار باقی شد.او که صدایش به
واسطه گویندگی مستند «جاده ابریشم» در گوش مخاطبان
آش��نا و به یاد ماندنی بود ،صبح شش��م خرداد ماه پس از
س��الها تحمل بیماری در منزلش و در س��ن  ۸۶سالگی
درگذش��ت«.ژان والژان» در س��ریال بینوایان ،شخصیت
«لورن��س اولیویه» در هنری هش��تم و «اتلل��و» برخی از
نقشهای ماندگار این صداپیشه در هنر دوبله ایران است.
دیگر نقشهای ماندگار این دوبلور سرش��ناس کشورمان
صداپیشگی در مجموعههای «کارآگاه کاستر» و «راز بقا»
بوده اس��ت.بهرام دانشآموخته رشته حقوق قضایی بوده
است او کار دوبله را از اواخر دهه بیست از طریق مالقاتی
ک��ه با لطیفپور و جعفر والی که از دوس��تان وی بودند و
حضور در دوبله فیلم ایتالیایی «هنرپیشه» آغاز کرد.
اسدزاده دوست داشت یک قرن زندگی کند


تابستان امسال با درگذشت داریوش اسدزاده دیگر هنرمند
پیشکسوت همراه شد.این بازیگر پیشکسوت تئاتر ،سینما
و تلویزیون که دوس��ت داشت یک قرن زندگی کند ،سوم
ش��هریور ماه در سن  ۹۶س��الگی درگذشت.او متولد یکم
آذرماه  ۱۳۰۲در کرمانشاه بود که در  ۲۰سالگی وارد عرصه
بازیگری شد و سالها در مقام بازیگر ،نویسنده و کارگردان

درگذشت آقای نقال در اول اسفند


نخس��تین روز اسفند ماه با درگذشت مرشد سید مصطفی
سعیدی ،ش��اهنامه خوان و نقال پیشکسوت لرستانی و از
جمله چهرههای نامی عرصه نقالی ،همراه ش��د.او که در
 ۹س��الگی نزد س��ید مهدی صفریپور در همدان مداحی
وذاکری را فراگرفته بود ،در دوازده س��الگی با مرش��د کرم
اصفهانی آش��نا ش��د و نقل و س��خنوری را از اوآموخت.
مرشد مصطفی سعیدی س��ال  ۱۳۸۰به عنوان استاد برتر
داستانگزاری ایران در جشنواره موسیقی آئینی ،تجلیل شد
و در برنامههای تلویزیونی و جش��نوارهای بسیاری شرکت
داش��ت .او کتاب ارزش��مندی بنام «تومار نقالی» را در دو
جلد به چاپ رس��اند که اینک نایاب اس��ت و حاصل تمام
داشتههای ذهنیاش از نقلهای متفاوت است.
آرامش ملکه رنجبر بعد از یک دوره بیماری


در تئات��ر تهران (نص��ر) فعالیت کرد .بازی در دو س��ریال
«سمندون» و «خانه س��بز» و فیلمهای سینمایی زیادی
مثل «دو نیمه سیب»« ،همس��ر»« ،زمان از دسترفته»
و «بوی کافور عطر یاس» بخش��ی از کارنامه این هنرمند
اس��ت که دستی هم در نوشتن کتاب داشت .آخرین فیلم
او هم «حکای��ت دریا» به کارگردانی بهمن فرمانآرا بوده
است.

کوچ همیشگی نصرت کریمی ،مجید فرازمند ،ابراهیم

آبادی در پاییز

در فصل پاییز هم جامعه هنری ،سفر بی بازگشت چند هنرمند
دیگر را به نظاره نشست.مجید فرازمند ،فیلمنامهنویس از
جمله هنرمندانی بود که در نخستین روزهای پاییزی دست
از جهان شست .او روز  ۹مهر ماه پس از یک دوره بیماری و
در پی عارضه مغزی درگذشت.فرازمند سال  ۱۳۲۴در شهر
کرمانشاه زاده شد و فیلمنامههای سینمایی «دشمن»« ،این
زن ح��رف نمیزند» ۱۳« ،گربه روی ش��یروانی» ،از او به
فیلم برگردانده شده و از بین فیلمنامههای دیگرش میتوان
به «وفا»« ،مادر کامپیوتری»« ،بمانی هفتم»« ،دشمن»،
«دلقک»« ،راز سر به مهر»« ،پل»« ،روز هفدهم»« ،زنی
از جنس باران»« ،سرباز گمنام» و ...نام برد.
ابراهیم آبادی و س��فری بی بازگش��ت در ماه آبان درست
به فاصله یک ماه بعد ،ابراهیم آبادی بازیگر سینما ،تئاتر و
تلویزیون روز نهم آبان ماه درگذشت.او که یک ماه پایانی
زندگی خود را در بیمارستان تحت نظر گذراند ،متولد سال
 ۱۳۱۳بود و زیر نظر اساتیدی همچون علی اصغر گرمسیری
به تحصیل پرداخت ،برای ادامه تحصیل به «پراگ» رفت
و مدرک تحصیلی کارگردانی تئاتر را از این ش��هر گرفت.
آبادی در سالهای فعالیت حرفهای خود عالوه بر فعالیت در
تئاتر ،در فیلمها و سریالهای زیادی بازی کرد که فیلمهای
«عطر کافور عطر یاس»« ،توکیو بدون توقف»« ،صد سال
به این س��الها»« ،مومیایی « ،»۳آپارتمان شماره ، »۱۳
«دزد عروس��کها» و «گراند سینما» از آن جمله هستند.
س��ریالهای «مختارنامه»« ،پاورچین »« ،شب دهم» و
«معصومیت از دست رفته» از جمله آثار شناخته شده وی
در تلویزیون هستند.
نصرت کریمی؛ هنرمندی چند وجهی


کوچ پاییزی نصرت کریم��ی در  ۱۲آذر ماه دیگر رویداد
امس��ال بود .هنرمندی با س��ابقه که در سن  ۹۵سالگی

مدیر رادیو سالمت :همه جا همراه مردم هستیم

پاسخگوییبهسواالتکروناییدررادیوسالمت

مدیر رادیو سالمت گفت :در مدت شیوع بیماری کرونا
در ایران ،برنامه هایی طراحی کرده ایم که مخاطبان می
توانند همه سواالت خود را در این برنامه ها از پزشکان
و کارشناسان ما بپرسند.صدیقه اعتماد سعید در گفت و
گ��و با فارس گفت :رادیو س�لامت این روزها عالوه بر
اینکه تقریبا محور تمام برنامه هایش را کرونایی کرده
در فضای مجازی نیز پیش��تاز اطالع رسانی ،آموزش و
پیشگیری است .فضای مجازی رادیو سالمت با ساخت
حدود  ۵۰کلیپ و انتش��ار آن در فضای مجازی و کانال
های خبری س��عی کرده تا با آموزش و اطالع رس��انی
به موقع از ش��یوع بیشتر کرونا جلوگیری کند.وی ادامه
داد:کانال های خبری رادیو س�لامت در پیام رسان ها
نیز به صورت  ۲۴س��اعته آخرین اخب��ار کرونایی را به
اطالع مردم می رس��اند .وب س��ایت رادیو سالمت نیز
آخرین اخبار و گفتگوهای انجام شده در برنامه های این
ش��بکه را به صورت مکتوب ،صوتی و تصویری منتشر
میکند که این روزها بازدیدهای فراوانی دیدا کرده .رادیو
سالمت تالش میکند در این نبرد همراه با پرستاران و
پزشکان در خط مقدم باشد و به مردم وطن کمک کند
و مردم هم به راحتی به برنامه های ما دسترسی داشته
باشند.مدیر رادیو سالمت اظهارداشت :این شبکه رادیویی
در راستای پاسخگویی به سواالت مخاطبان این شبکه
درباره بیماری کوید  19برنامه پاسخگو را با هدف ارائه

اطالعات صحیح درمورد این بیماری روی آنتن برد .در
این برنامه که مدت زمان آن  60دقیقه بود و از ساعت 15
شروع شد دکتر مینوش شعبانی ،متخصص بیماری های
عفونی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی حضور داشت .از مهمترین نکاتی که مطرح شد
این بود که مصرف ماسک تنها برای مبتالیان به بیماری
کوید  19و افرادی که در خانه از این افراد پرستاری می
کنند و همچنین کادر درمان ض��رورت دارد.وی افزود:
س��ایر افرادی که عالئمی از بیماری را ندارند نیازی به
استفاده از ماسک ندارند مگر در شرایطی که در محیط
های عمومی و پرتردد رفت و آمد کنند .در ضمن به جز
کادر درمان که در ش��رایطی نیاز به اس��تفاده از ماسک
 N95دارند س��ایر افرادی که ضرورت دارد از ماس��ک
اس��تفاده کنند باید از ماسک معمولی یا جراحی استفاده
کنند .تاکید شد این ماسک ها مدت زمان محدودی در
حدود  3ساعت قابلیت حفاظتی دارند و بعد از این زمان
باید در سطل دردار انداخته شوند.اعتماد سعید تاکید کرد:
در ضمن عنوان شد مهمترین راه برای پیشگیری از ابتال
به ویروس کرونای جدید رعایت بهداش��ت فردی مثل
شستشوی مکرر دست ها با آب و صابون یا ضدعفونی
ک��ردن با مواد ضدعفونی کننده با پایه الکل ،اجتناب از
بوسیدن ،درآغوش گرفتن ،اجتناب از مصرف دخانیات و
خارج نشدن از منزل است.

در خان��هاش و ب��ر اث��ر کهولت س��ن درگذش��ت.او که
همچون بس��یاری از همنسالن خود در کودکی با دیدن
نمایشهای روحوضی به تئاتر عالقهمند شد ،در دهه ۲۰
به عنوان بازیگر ،کارگ��ردان و چهرهپرداز فعالیت خود را
در تئاترهای تهران ،هنر ،فرهنگ ،فردوس��ی و س��عدی
آغاز کرد.این هنرمند دانشآموخته کارشناس��ی ارشد در
رشتهی فیلمس��ازی انیمیشن عروس��کی از دانشکدهی
پراگ بود و در س��الهای فعالیت هنری خود به طراحی
عروس��ک ،عروسکسازی ،عروس��کگردانی ،انیمیشن
و مجسمهس��ازی نیزپرداخت و حدود پانصد مجس��مه
ساخت.کریمی عالوه بر نگارش چند کتاب به تدریس نیز
مش��غول بود .او در دوره جوانی خود برای ادامه تحصیل
ب��ه ایتالیا و چکس��لواکی رفت و در این دو کش��ور نیز
تجربیاتی به دس��ت آورد و فعالیت س��ینمایی خود را در
ایتالیا با کارآموزی در فیلم «ایس��تگاه مرکزی» س��اخته
ویتوریودسیکا شروع کرد.

زمس�تان و درگذشت ش�هال ریاحی ،ولی شیراندامی،

ملکه رنجبر و گلزار محمدی

ش��هال ریاحی بازیگر با س��ابقه تئاتر ،سینما و تلویزیون و
نخس��تین زن کارگردان ایران دی ماه امسال از دنیا رفت.
این بازیگر پیشکسوت که شامگاه دهم دی درگذشت ،در
آخرین ماههای زندگیاش ،وضعیت جسمانی خوبی نداشت
و به گفته فرزندش  ،نه تنها کس��ی را نمیشناخت ،بلکه
صحبت هم نمیکرد و نمیتوانس��ت غذا بخورد.ش��هال
ریاحی متول��د  ۱۳۰۵بود که عالوه بر س��الها حضور در
عرصه بازیگری تئاتر ،تلویزیون و س��ینما ،با ساخت فیلم
«مرجان» به عنوان اولین کارگردان زن سینمای ایران نیز
شناخته میشود.آخرین حضور او در سینما به فیلم «نهنگ
عنبر  »۲در سال  ۹۵برمیگردد.درگذشت ولیاهلل شیراندامی
در روز یازدهم بهمن ماه  ،مرگ زمستانی دیگری را برای
هنر ایران رقم زد.
ولی شیراندامی؛ هنرمندی که دست گرفت و نان نبرید


شیراندامی که متولد  ۱۳۱۰در شهر «مرو» بود ،در بیش از
 ۳۰تئاتر بازی و کارگردانی داشت و در فیلمهایی همچون
«جایی برای زندگ��ی»« ،خانهای روی آب»« ،بوی کافور
عطر یاس»« ،ش��ازده احتجاب»« ،ش��یر سنگی»« ،شب
دهم»« ،روز باش��کوه» و «وسوس��ه» هم به ایفای نقش
پرداخت .رضا بابک در روز خاکس��پاری او از شیراندامی به

در هشتمین روز اسفند نیز ملکه رنجبر پس از مدتها تحمل
بیماری در سن ۸۱سالگی در بیمارستان درگذشت .او مدتها
پیش به دلیل مشکل نارسایی حرکتی در بیمارستان بستری
شده بود.ملکه رنجبر زاده ۱۰شهریور  ۱۳۱۷در رشت بود.
وی از س��ن شش سالگی فعالیت هنری خود را با بازی در
نقش «کوزت» در نمایش «بینوایان» ش��روع کرد .بازی
در فیلمهای «نان عشق موتور « ، »۱۰۰۰پسر آدم  ،دختر
ح��وا» « ،ازدواج در وقت اضافه» و «گناهکاران» (آخرین
فیل��م) در کنار بازی در چند مجموعه تلویزیونی و تئاتر ،از
نقش آفرینیهای اوست.
عروسکیها در سوگ گلزار محمدی


و اما درگذش��ت گلزار محمدی هنرمند  ۴۲س��اله نمایش
عروسکی و دبیر هیجدهمین جشنواره نمایش عروسکی
ته��ران مبارک ،دیگر اتفاقی بود که کام هنرمندان تئاتر و
بویژه نمایشگران عروسکی را تلخ کرد.هنرمندی که طی
چند سال گذشته با بیماری سرطان دست و پنجه نرم کرد
ولی س��رانجام بامداد یکشنبه هیجدهم اسفند ماه ،خود را
به دستان مهربان فرش��ته مرگ سپرد تا در جهانی دیگر
به آرامش برسد.محمدی که در خانه پدریاش در سنندج
درگذش��ت ،در کارنامه هنری خود کارگردانی چند نمایش
عروسکی از جمله «ملک جمشید و غول»« ،تیبا و تیبوتی»
و «پهلوان پنبه» را داشت.
هنرمندان دیگری که با آنان خاحافظی کردیم


بهروز س��لطانیفر (کارگردان س��ینما و تلویزیون) ،سپهر
زندی  ،مس��عود دش��تبان (طراح پوس��تر آثار سینمایی)،
اشکان عقیلی ،سجاد کریمی (دس��تیار کارگردان) ،ناصر
احمدی (دوبلور پیشکس��وت) ،صالح پناهی اردی (طراح
و مجری دکور) ،حمید س��هیلی مظفر (مستندساز) ،صفر
علی اصغرزاده (چهره پیشکس��وت س��ینمای انیمیشن) ،
ولیاهلل رهبر (عکاس سینما)  ،داوود روستایی (مستندساز)،
همایون خسروی دهکردی (منتقد سینما و مدیر مسئول
مجله سینما ادبیات) ،بهرام پور ناصح ،حسن لعل سنجیان
(بازیگر و بدلکار) و علی اصغر طبسی (بازیگر پیشکسوت
سینما و تلویزیون) ،محمد مهدی علی محمدی (دوبلور)،
امیرکاووس باالزاده (اس��تاد دانش��گاه و پژوهشگر تئاتر)،
محمدابراهی��م رضایی (کارگ��ردان و معروف به پدر فیلم
رنگی ایران) دیگر هنرمندانی بودند که در سال  ۹۸برای
همیشه با این جهان خداحافظی کردند و راهی دیاری دیگر
شدند.

هما خاکپاش  :پیشنهاد بازی میدهند اما پول ندارند

وضعیتسینمابسیاربههمریختهاست

بازیگر سریال «این خانه دور است» گفت :پیشنهادات
برای بازی داده میشود ،اما میگویند پول نمیدهیم،
وقتی فیلم تولید و اکران ش��د و فروش کرد پول شما
پرداخت میشود .میگویند پیش قسط ،سرویس دهی
و غذا نداریم .هما خاکپاش بازیگر تلویزیون و سینما در
گفتوگو با میزان درباره دلیل کم کاری خود در عرصه
بازیگری گفت :پیشنهادات برای بازی داده میشود ،اما
میگویند پول نمیدهیم ،وقتی فیلم تولید و اکران شد و
فروش کرد پول شما پرداخت میشود .میگویند پیش
قسط ،سرویس دهی و غذا نداریم.وی در همین راستا
افزود :وضعیت س��ینما بسیار به هم ریخته است .اگر
پای تلویزیون بنشینیم و در این نوع آثار سینمایی کار
نکنیم بهتر است .وقت بگذاریم ،کار کنیم پیش قسط
ندهند ،سرویس ندارند ،غذا یک وعده دهند ،تازه زمانی
که فیلم در اکران فروش کرد پول ما پرداخت نش��ود.
درچنین شرایطی بنده کار نمیکنم.این بازیگر درباره
وضعیت تئاتر نیز اظهار کرد :در تئاتر س��ه ماه تمرین
میکنید آن وقت به بازبینی که میرسد تایید نمیشود
و زحمات گروه از بین میرود .پیش��نهادات زیادی به
من در تئاتر میشود ،اما به دردسرش نمیارزد .بیکاری
بسیار سخت است آن هم ما که همیشه روی آنتن و
بر پرده اکران بودیم ،اما در حال حاضر  ۴س��ال است
کار س��ینمایی ندارم در حالی که در گذشته بنده سالی

 ۲فیلم سینمایی روی پرده اکران داشتم.خاکپاش در
ادامه تصریح کرد :وضعیت در سینما افتضاح و قوانین
نیز از بین رفته است .اگر پول و پارتی داشته باشید تهیه
کننده به ش��ما بهترین نقش را میدهد و دائم جلوی
دوربین بازی خواهید کرد .مثل خیلی از افرادی که در
حال حاضر به شکل دائم جلوی دوربین بازی میکنند
و دوس��ت و آشنای خود را در آثار به کار میگیرند.وی
درباره پیشکسوتان عرصه بازیگری و برخوردهای فعلی
در رابطه با آنها برای بازی توضیح داد :برای بازیگرانی
مثل من که قدیمی هستند مجبورند که قرارداد ببندند،
اما پای قرارداد که میرسد کال با شرایط عجیبی اعم
از ندادن پول ،پیش قسط ،شرط فروش در اکران برای
پرداخت دس��تمزد و کس��ر مالیات در قرارداد روبه رو
میشویم ،در حالی که قانونی شده است که هنرمندان
مالیات ندهند.بازیگر «این خانه دور است» با اشاره به
برخی افرادی که برای بازی به جای گریم زیبا شدن
را مدنظر دارند بیان کرد :این موضوع برای تازه کارها
صدق میکند .هنرمندانی مثل من یا گوهر خیراندیش
که سالهای طوالنی در این عرصه زمان گذاشته ایم
میدانیم که اگر نقش یک زن معتاد یا فقیر را قرار است
بازی کنیم باید گریم شویم و به دنبال زیبایی نباشیم.
بازیگری که پیشکسوت است هیچ وقت به دنبال این
مسائلنیست.

جش��نواره فیلم ترایبکا با توجه به گسترش
وی��روس کرون��ا ،در موع��د مق��رر برگ��زار
نمیش��ودبه گزارش مهر به نقل از ورایتی،
نوزدهمی��ن دوره جش��نواره فیلم ترایبکا که
ق��رار بود از  ۱۵آوریل ش��روع ب��ه کار کند،
به دلیل جلوگیری از ش��یوع بیماری کرونا،
به تعویق افتاد.جی��ن روزنتال از بنیانگذاران
این جش��نواره با اش��اره به دالیل تاس��یس
ترایب��کا پس از رویداد  ۱۱س��پتامبر و اینکه
جامعه نیاز به احس��اس خوب داشت ،گفت
ای��ن دیانای ماس��ت ک��ه وقت��ی نگران
جامعهمان هس��تیم به س��مت جلو برویم و
اکنون با صدور فرم��ان جلوگیری از تجمع
اف��راد بی��ش از  ۵۰۰نفر ،ب��رای ممانعت از
گسترش ویروس کرونا تصمیم گرفتیم برای
امنیت و سالمت مردم و حمایت از دوستان،
فیلمس��ازان ،و داستانگویانی که قرار بود در
جشنواره باشند زمان برگزاری این دوره را به
تعویق بیندازیم.این جشنواره قرار بود امسال
با حضور  ۱۲فیلمس��از آثاری از  ۳۳کش��ور
مخت��ف را به نمایش بگ��ذارد و از  ۱۵تا ۲۶
آوریل ( ۲۷فروردین تا  ۷اردیبهشت )۱۳۹۹
میزب��ان مخاطبانش باش��د.انتظار میرفت
حدود  ۱۵۰هزار نفر در این جشنواره حضور
یابند و برای نخس��تین بار ق��رار بود برخی
از برنامههای فس��تیوال خ��ارج از منهتن در
نیوجرسی برگزار شود.
ابتالی «تام هنکس»
و همسرش به بیماری کرونا

ت��ام هنک��س در
بیانی��های اع�لام
ک��رد که در س��فر
او و همس��رش ب��ه
اس��ترالیا ه��ر دو به
ویروس کرونا مبتال
شده اند .هنکس اعالم کرده که هر دو آنها
نشانههایی از خستگی ،لرز و کمی تب داشته
اند و مورد تست کرونا قرار گرفته اند و نتیجه
هر دو مثبت بوده اس��ت .به گزارش میزان،
روز پنجشنبه خبری مبنی بر ابتالی کرونای
یکی از برندگان اس��کار س��ینمای جهان به
گوش رس��ید ،ای��ن خبر در دقای��ق اولیه به
صورت جهان��ی مورد توجه ق��رار گرفت تا
اینک��ه «تام هنکس» طی بیانی��ه ای آن را
تایی��د کرد .تام هنک��س در بیانیهای اعالم
کرد که در سفر او و همسرش به استرالیا هر
دو به ویروس کرونا مبتال ش��ده اند .هنکس
اع�لام کرده که هر دو آنها نش��انههایی از
خس��تگی ،لرز و کمی تب داشته اند و مورد
تس��ت کرونا قرار گرفت��ه اند و نتیجه هر دو
مثبت بوده اس��ت .هنکس در نهایت اعالم
ک��رده که هر دوی آنها هم اینک در حالت
قرنطینه هس��تند و از نزدی��ک مورد نظارت
پزش��کی هس��تند .با این حس��اب هنکس
اولین ستاره هالیوود است که ویروس کرونا
او را درگی��ر کرده ،او ب��رای حضور در پیش
تولید فیلم جدیدی درباره الویس پرس��لی به
کارگردانی باز لورمن به استرالیا رفته بود.
حضور بازیگر سریال «بازی تاج و
تخت» در «مردان ایکس»

نخس��تین تصویر از میس��ی ویلیامز بازیگر
مط��رح س��ریال بازی تاج و تخ��ت در فیلم
سینمایی «جهش یافتگان جدید» تازه ترین
نسخه س��ینمایی فیلم مطرح مردان ایکس
منتش��ر ش��د .به گزارش میزان ،نخس��تین
تصوی��ر از میس��ی ویلیام��ز بازیگ��ر مطرح
س��ریال بازی تاج و تخت در فیلم سینمایی
«جهش یافتگان جدید» تازه ترین نس��خه
س��ینمایی فیلم مطرح مردان ایکس منتشر
ش��د«.جهش یافتگان جدید» فیلمی رو به
اکران در س��بک ابرقهرمانی و ترس��ناک به
کارگردانی جاش بون اس��ت که بر اس��اس
یک گروه ابرقهرم��ان نوجوان به همین نام
از شرکت مارول کامیکس ساخته شدهاست.
فیلمنام��ه این فیلم توس��ط بون و کنات لی
به رش��ته تحریر درآمده اس��ت .این فیلم به
عن��وان س��یزدهمین قس��مت در مجموعه
فیلمه��ای م��ردان ایکس بهش��مار میرود.
جهشیافتهه��ای جدید در تاری��خ  ۳آوریل
 ۲۰۲۰از س��وی فاکس قرن بیس��تم منتشر
خواهد ش��د .از بازیگران آن میتوان به آنیا
تیلور-جوی ،میس��ی ویلیامز ،چارلی هیتون،
هنری زاگا و آلیس براگا اشاره کرد« .آنتونیو
بان��دراس» بازیگر مطرح س��ینمای هالیوود
که بیش��تر برای بازی در فیلم «دس��پرادو»
شناخته میشود در پروژه جدید فیلم «مردان
ایکس» به ایفای نقش پرداخته است.نکته
جال��ب در این نس��خه از فیلم مردان ایکس
عدم حضور تمامی بازیگران اصلی این فیلم
و حضور چهرههای جدید س��ینمایی اس��ت.
این فیلم مس��تقل از مردان ایکس س��اخته
شده اس��ت.فیلم س��ینمایی «مردان ایکس
(تازهتری��ن جه��ش یافته)» ب��ه کارگردانی
«جاش بوون» تابس��تان  ۲۰۱۷فیلمبرداری
خود را به پایان رسانده و وارد مراحل پس از
تولید شده است.

