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اخبار
ناصر ممدوح :دیگر بازیگری نمیکنم

ناصر ممدوح از دوبلورهای باسابقه کشورمان
میگوید ،دیگر به عنوان بازیگر در کاری مقابل
دوربین نخواهد رفت و پیشنهادی را هم در این
زمینه نمیپذیرد.این مدیر دوبالژ پیشکسوت
که پیشتر در سریالهایی چون «آسمان همیشه
ابری نیست»« ،راه شب» و «اغما» به ایفای
نقش پرداخته است ،درباره امکان حضور مجدد
مقابل دوربین سریالهای تلویزیونی به ایسنا
گفت :دیگر بازیگری نمیکنم .آخرین باری که
به عنوان بازیگر در کاری حضور داشتم سریال
«رویای گنجشکها» بود .حتی اگر پیشنهاد
خوب��ی هم در ای��ن زمینه بش��ود دیگر قبول
نمیکنم .دیگر حوصله جل��و دوربین رفتن را
ندارم.این دوبلور درباره شرایط کار در روزهای
کرونایی توضیح داد :من کم و بیش کار میکنم
اما مثل گذشته نیست که همه دوبلورها هنگام
دوبله در یک اتاق باشند .بلکه یکی یکی وارد
اتاق میش��وند ،صداگذاری میکنند و خارج
میش��وند.ممدوح که صدایش به عنوان راوی
ماجراهای مارکوپولو و ماجراهای س��ندباد در
ذهنها به یادگار مانده است ،درباره فعالیتهای
اخی��رش در ح��وزه دوبله بیان ک��رد :در حال
حاضر سریالی به اسم «گاتهام» را صداگذاری
میکنم.
پخش سریال «پریدخت»
با بازی لیال حاتمی

در ایام محرم ش��بکه تهران هر شب ساعت
 ۲۳س��ریال «پریدخت» را پخش می کند.به
گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شبکه
تهران« ،پریدخت» داس��تان زندگی دختری
به همین نام است ،که فرزند یکی از تاجران
سرشناس ش��هر اس��ت که دو خواستگار به
نام های نادر و نصرت دارد .داس��تان سریال
از س��ال  ۱۳۱۴و در جری��ان واقعه مس��جد
گوهرش��اد شروع میشود ،در مقطعی از سال
 ۱۳۲۰جریان پیدا میکند و در س��ال ۱۳۳۴
ادام��ه مییابد.این س��ریال را س��امان مقدم
کارگردان��ی کرده اس��ت و در مقابل دوربین
او بازیگرانی چون لی�لا حاتمی ،علی مصفا،
کامبیز دیرباز ،داریوش ارجمند ،عباس امیری،
ش��اهرخ استخری و  ...ایفای نقش کرده اند.
تکرار این مجموعه نمایشی ساعت  ۱۰صبح
خواه��د بود«.پریدخت» برای نخس��تین بار
محرم  ۸۶از شبکه دو سیما پخش شد.
قسمت  ۹و « ۱۰آقازاده» با هم میآید

این هفته دو قسمت جدید سریال «آقازاده»
با طراحی ،نویس��ندگی و تهیهکنندگی حامد
عنق��ا و کارگردان��ی بهرنگ توفیق��ی با هم
منتش��ر میش��ود.به گزارش مهر ب��ه نقل از
روابط عمومی «آقازاده» ،از آنجایی که زمان
پخش قسمت دهم سریال پیش از تاسوعای
حسینی است ،این بخش به احترام عزاداری
س��ید و س��االر ش��هیدان یک هفته جلوتر و
همراه با قس��مت  ۹عرضه خواهد شدقسمت
ویژه «آقازاده»  ۱۱۵دقیقه است و جمعه ۳۱
م��رداد ماه از وی او دیه��ای فیلیمو و نماوا
پخش میشود.بازیگران این سریال عبارتند
از امین تارخ ،امیر آقایی ،مهدی سلطانی ،ثریا
قاسمی ،لعیا زنگنه ،سینا مهراد ،دیبا زاهدی،
مهدی کوش��کی ،سامیه لک ،مسعود فروتن،
کاوه خداش��ناس ،س��عید داخ ،روزبه معینی،
احسان امانی ،مجید اسماعیلی ،اکبر رحمتی،
امید محمدنژاد و امین حیایی با حضور کامبیز
دیرباز ،هنرمندی نیکی کریمی ،نقش آفرینی
متفاوتی از جمشید هاشم پور و محمدحسین
لطیفی و با معرفی پردیس پورعابدینی.
سریال «سرزده» در کنداکتور
پخش شبکه یک قرار گرفت

مجموع��ه تلویزیونی «س��رزده» از تولیدات
صدا و س��یمای مرکز خراسان رضوی ،برای
پخ��ش از ش��بکه یک س��یما در نظر گرفته
ش��د.به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی
معاونت امور استانهای سازمان صدا و سیما،
«س��رزده» عن��وان مجموع��های تلویزیونی
است که با هدایت و مشارکت مرکز سیمای
استانها و در مرکز خراسان رضوی تولید شده
است.این درام اجتماعی با تاکید بر موضوعاتی
همچون توبه و بخشش ،داستان متفاوتی را
روایت میکند ،اصالن و رضا دوستان دوران
جوانی و رقبای کشتی چوخه بودهاند اما دست
روزگار مس��یر آنه��ا را از یکدیگر جدا کرده
اس��ت.رضا در نیروی پلیس خدمت میکند و
اصالن به کارهای خالف کشیده شده است؛
داستان از آنجا روایت میشود که چهار سال
قبل رضا موفق به دستگیری اصالن میشود
و...این سریال برای پخش از شبکه یک سیما
در جدول پخش قرار گرفته است.

انسیه شاهحسینی مدیر بخش «فیلمسازان بسیجی» شانزدهمین جشنواره
فیلم «مقاومت» بیان کرد که نیاز داریم به تعریفی تازه از مقاومت برسیم.
انسیه شاهحسینی مدیر بخش «فیلمسازان بسیجی» شانزدهمین جشنواره
فیل��م «مقاومت» به مهر گفت :با وجود ش��رایط کرونایی و اوضاع بعضی
اس��تانها تا امروز به بیش از  ۱۲اس��تان سفر کردهام ،بی اغراق باید بگویم
حضور پررنگ فیلمسازان استانی در این بخش باعث میشود خستگی این
سفرهای مداوم را فراموش کنم.وی ادامه داد :در اغلب استانها توانستهام با
مدیران و مسئوالن صحبت کنم ،اهتمام آنها برای حضور در شانزدهمین
جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» قابل توجه و شایسته تحسین است .در

بسیاری از س��فرهایی که داشتهام خدمت دوستان مسئول استان رسیدم و
اولویتهای این دوره را توضی��ح دادهام.کارگردان فیلم «زیباتر از زندگی»
گفت :همراهی و همکاری سپاه و بسیج در استانها باعث تسهیل و تسریع
در روند کارها و باال رفتن کیفیت پش��تیبانی و برگزاری این جش��نواره در
استانها شده است.شاه حسینی افزود :مفهوم مقاومت ،وسیع و درخشان است
و نباید آن را محدود به یک موضوع یا یک نوع نگاه کرد .مفهوم مقاومت
را باید در همه ابعاد زندگی ،جاری و س��اری کرد .جشنواره بینالمللی فیلم
«مقاومت» ،قرار است چنین نگاهی را منتشر و منعکس کند .مفهوم واقعی
مقاومت که در باورهای مذهبی و ملی ما ریش��ه دارد و با آن خو گرفتهایم.

کارگردان فیلم «ش��ب بخیر فرمانده» در بخش دیگری از صحبتهایش
بیان کرد :در اس��تانهایی که افتخار دیدار با فیلمس��ازان بسیجی را داشتم
و کارگاههای مبانی فیلمنامهنویسی و کارگردانی فیلم برگزار کردم ،توضیح
دادم که نیاز ما در این روزها رسیدن به تعریفی تازه از مقاومت است .وظیفه
هنرمند مسلمان و بسیجی این است که پرتوهای شکوهمند مقاومت را در
این روزگار سخت کشف کرده و به مخاطبان نشان بدهد.شاه حسینی گفت:
امیدوارم شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» به صورت فیزیکی
و طبق برنامه برگزار ش��ود ،قطع ًا در آن صورت تماشای شکوه و جلوهگری
فیلمسازان بسیجی ،برای همه سینمادوستان جذاب خواهد بود.

رونمایی در سالروز شهادت سردار دلها؛

«سپهبد شهید قاسم سلیمانی» موضوع کتاب جدید نویسنده «آن  ۲۳نفر»

گروه فرهنگی  :نویس��نده کت��اب «اردوگاه
اطفال» گفت :به ط��ور حتم تصمیم دارم تا
کتاب «شاید پیش از اذان صبح» که توسط
انتش��ارات سوره مهر به چاپ خواهد رسید را
همزمان با سالروز شهادت این شهید بزرگوار
به مرحله چاپ و رونمایی برسانم.
احم��د یوس��فزاده در گفتوگو ب��ا میزان،
پیرام��ون آخر فعالیته��ای ادبی خود گفت:
راستش را بخواهید این روزها درگیر نوشتن
کتاب جدیدم بودم که یکباره مسیرم به نوشتن
اثر جدید دیگر که برایم بسیار مهم و ارزشمند
اس��ت ،تغییر کرد ،این کتاب ارزشمند شامل
مجموعهای از دلنوشتههای من خطاب به
سپهبد شهید قاسم سلیمانی در زمان قبل و
بعد از ش��هادت این عزیز بزرگوار اس��ت.وی
در همین راس��تا ابراز کرد :این کتاب در حال
حاضر به نیمه رسیده و جالب است بدانید در
این کتاب عالوه بر دلنوشتههایم ،یک سری
از خاطرات شخصی که من با سپهبد شهید
حاج قاسم سلیمانی داشتهام نیز بیان شده که
این کتاب جدید مجموعهای از این خاطرات
و دلنوش��ته ها است.نویس��نده کتاب «آن
بیست و س��ه نفر» پیرامون مضمون کتاب
جدی��د خود با موضوع س��پهبد ش��هید حاج
قاسم س��لیمانی ،اظهار کرد :دلنوشتههایی
که در این کتاب ارائه میدهم در گذش��ته در
مجالت و نش��ریات محلی مختلف به چاپ
رسیده ،در واقع در این دلنوشتهها مخاطب
اصلی من سردار سلیمانی است ،به نوعی که
گویا برای این شهید بزرگوار نامه مینویسم،

این دلنوشتهها در کنار هم شکلی زیبا به خود
گرفت��ه که فکر میکنم نتیج��ه آن خوب از
آب در آی��د و برای مخاطب جذابیت فراوانی
داشته باشند.نویسنده کتاب «اردوگاه اطفال»
پیرامون نقطه اوج کتاب جدید خود با موضوع
زندگی س��پهبد ش��هید حاج قاسم سلیمانی
تأکید کرد :این کتاب تمام در مورد خاطرات،
دلنوشتهها و دیدارهای من با شهید سلیمانی
است ،اما فکر میکنم آن بخش از کتاب که
«سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی» در زمان
حیاتش پس از خواندن کتاب «آن بیس��ت و

س��ه نفر» برای من نامه تقدیر نوشت نقطه
اوج این کتاب باشد همچنین بخشهایی از
کتاب که به امنیت جنوب شرق کشور اشاره
دارد از نقاط اوج دیگر این کتاب محس��وب
میشود.یوس��ف زاده پیرامون نحوه نگارش
کتاب جدید خود اب��راز کرد :کلیه این کتاب
به ش��کل داستانهای کوتاه و خاطرات یک
الی دو صفحهای نوش��ته شده است که هر
ک��دام از این بخشها عنوان خ��ود را دارند،
فکر میکنم باتوجه به کوتاه بودن و جذابیتی
که در این خاطرات و دلنوشتهها وجود دارد

فرزانیان  :واردات خودکار ،ماژیک و غلطگیر از اردیبهشت ممنوع شد

گالیه پیمان صفا از بیتوجهی به تئاتر آزاد؛

افت ۷۰درصدیفروشلوازمالتحریر

رئی��س اتحادیه فروش��ندگان نوش��ت اف��زار و لوازم
مهندس��ی از افت فروش این صنف نس��بت به سال
گذش��ته خب��ر داد و درباره ممنوعی��ت واردات برخی
اقالم که در کشور تولید نمیشود ،توضیح داد.موسی
فرزانیان در گفتوگو با ایس��نا ،اظه��ار کرد :با وجود
ای��ن که ماههای مرداد و ش��هریور زمان اوج فروش
لوازمالتحریر و نوش��ت افزار اس��ت ،به دلیل ش��یوع
ویروس کرونا و تعطیلی مدارس ،صنف فروشندگان
نوش��تافزار با کاهش فروش و رکود عجیبی مواجه
ش��ده ان��د؛ به طوری ف��روش این صنف نس��بت به
س��الهای گذش��ته حدود  ۶۰ت��ا  ۷۰درصد کاهش
داشته اس��ت.وی افزود :با توجه به اینکه قرار نیست
مدارس باز ش��ود و دانش آموزان هم خرید نمیکنند،
بنابراین بنکداران و خردهفروشان هم این محصوالت
را نمیخرند.رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان نوش��ت
افزار و لوازم مهندس��ی درادامه درباره افزایش قیمت
لوازمالتحریر در سال جاری گفت :با توجه به افزایش
نرخ ارز و تغییر ارز مورد نیاز برخی واحدهای تولیدی
مثل خودکار ،قیمت در س��ال جاری افزایش یافته اما
در کل میتوان گفت که به دلیل رکود حاکم بر بازار
میزان این افزایش ،عقبتر از نرخ دالر است .البته این
افزایش قیمت هم در اقالم مختلف متفاوت اس��ت،
برای مثال با توجه به کاهش نرخ کاغذ ،برخی دفترها
به قیمت پارسال یا حتی پایینتر فروخته میشوند ،اما
قیم��ت مداد و خودکار بی��ن  ۳۰تا  ۵۰درصد افزایش
داش��ته است .قیمت اقالم وارداتی هم وابسته به نرخ
دالر اس��ت.به گفته فرزانیان بیشتر مداد و خودکارها
داخلی هس��تند ،اما الک غلطگیر و اتود و مغز آن به
طور کلی در کشور تولید نمیشود و در زمینه ماژیک

برای مخاطب نیز بس��یار جذاب باش��د.این
نویسنده حوزه دفاع مقدس پیرامون اینکه آیا
به ن��ام کتاب جدید خود ت��ا این لحظه فکر
کرده است یا خیر ،بیان کرد :تا این لحظه که
با شما صحبت میکنم تنها نامی که به ذهنم
میرسد «ش��اید پیش از اذان صبح» است،
چرا که وقتی با شهادت حاج قاسم سلیمانی
مواجه ش��دیم و جمعی��ت انبوهی در کرمان
ایجاد ش��ده بود ،خاکسپاری شهید سلیمانی
چندین ساعت عقب افتاد در همان لحظات
سخت من به یکی از دوستان آزادهام تماس

گرفتم و از او پرس��یدم باالخره پیکر ش��هید
سلیمانی چه زمانی به خاک سپرده میشود و
او در پاسخ به من گفت« :شاید پیش از اذان
صب��ح» فردا و من وقت��ی در آن لحظات در
آنجا حضور یافتم ،دیدم که پیکر این ش��هید
بزرگوار پیش از اذان صبح به خاک س��پرده
ش��د همین موضع دلیل نام «شاید پیش از
اذان صب��ح» برای اثر جدیدم شد.نویس��نده
کتاب «آن بیست و سه نفر» با اشاره به دلیل
رها کردن ناگهانی نگارش کتاب جدید خود
و ویرایش کتاب سپهبد شهید قاسم سلیمانی
اظهار کرد :راس��تش را بخواهید من مشغول
ویرایش کت��اب جدید دیگری ب��ودم که به
ناگهان متوجه شدم نزدیک به سالگرد شهادت
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی هستیم و در
قلب خود به شدت احساس میکردم که باید
ادای دینی نسبت به این شهید بزرگوار داشته
باش��م ضمن اینکه به حقیقت غم ش��هادت
حاج قاسم سلیمانی هرگز فراموش نمیشود
و خوش��ا به حال من ک��ه در کرمان زندگی
میکنم و هر زمانی که موقعیت باشد بر سر
مزار این شهید بزرگوار حاضر میشوم.یوسف
زاده پیرامون رونمایی از کتاب «شاید پیش از
اذان صبح» همزمان با سالروز شهادت سپهبد
شهید حاج قاسم سلیمانی خاطرنشان کرد :به
طور حتم تصمیم دارم تا کتاب «شاید پیش
از اذان صبح» که توسط انتشارات سوره مهر
به چاپ خواهد رس��ید را همزمان با س��الروز
شهادت این شهید بزرگوار به مرحله چاپ و
رونمایی برسانم.

هم تولید بسیار کم است و تقریبا از سال گذشته چند
شرکت فعالیت خود را در زمینه ماژیک وایتبرد شروع
کردند ،ام��ا ماژیکهای عالمت گ��ذاری ،طراحی و
نقاش��ی وارداتی اس��ت.وی همچنی��ن از ممنوعیت
واردات خودکار ،ماژیک و غلطگیر از اردیبهش��ت ماه
امس��ال خبر داد و گف��ت :واردات مداد و پاککن هم
قبال ممنوع ش��ده بود .در حال حاضر به دلیل رکود و
موجودیهای قبلی ممکن است مشکلی در بازار ایجاد
نش��ود .از طرف دیگر عموما کاالها از شب عید وارد
میشود .اردیبهشت و خرداد عمدهفروشها محصول
م��ورد نیاز خود را تهیه و در ماهه��ای تیر و مرداد به
خردهفروشها عرضه میکنند؛ لذا بخش��ی از کاالها
از قبل وارد ش��ده اس��ت.رئیس اتحادیه فروشندگان
نوشت افزار و لوازم مهندسی خاطرنشان کرد :بنابراین
شاید فعال مشکلی در تامین بازار نباشد ،اما تداوم این
وضعیت منجر به کمبود و گرانی برخی از این کاالها
ب��ه ویژه غلطگیر و ماژیک که تولید داخل هم ندارند
خواهد شد و ما در حال پیگیری رفع ممنوعیت واردات
این کاالها هستیم.وی با بیان اینکه واحدهای فروش
نوشتافزار جزو واحدهای آسیبدیده از کرونا نبودند
و تاکنون هیچ کمکی دریافت نکردهاند ،تصریح کرد:
مرداد و شهریور برای این صنف مانند شب عید برای
واحدهای پوشاک است و اگر واحدها در این دو ماه به
اندازه کافی کار نکنند انگار کل سال فعالیت نداشتهاند؛
بنابراین به مش��کل جدی برمیخورند .پیگیری ما از
س��تاد ملی کرونا برای قرار گرفتن صنف نوشتافزار
در بین صنایع آسیبدیده از کرونا هم بینتیجه ماند.
البت��ه دولت ه��م بودجه کافی ب��رای کمک به همه
واحدها ندارد.

کروناهنرمندانراخانهنشینکرد

پیم��ان صفا مدی��ر تئات��ر «دماوند» ب��ا گالیه از
بیتوجهی به تئاتر آزاد عنوان کرد در شرایط کرونا
بس��یاری از هنرمندان تئاتر منب��ع درآمد خود را از
دست دادهاند.پیمان صفا نویسنده و کارگردان تئاتر
و مدی��ر تئات��ر «دماوند» در گفتگو ب��ا مهر درباره
مشکالتی که هنرمندان تئاتر آزاد در بحران کرونا
با آن روبرو شدهاند گفت :با وضعیتی که پیش آمده
هنرمن��دان تئاتر آزاد نیز ضرب��ه زیادی خوردهاند و
بیش��تر هنرمندان نیز از کار بیکار شدهاند .متاسفانه
ت��ا امروز هیچ کم��ک هزینهای پرداخت نش��ده و
علیرغم اینکه وزارت ارش��اد اعالم کرد در سایتی
که مشخص کرده بودند برای اعالم خسارت ثبت
نام کنیم اما هنوز هیچ کمکی به گروهها نشده است
و ما همچنان در حال خس��ارت دادن هستیم .تنها
حمایتی که به تئاتریها شده پرداخت یک میلیون
تومان عیدی خانه تئات��ر بوده که آن هم به اعضا
پرداخت شده است.وی ادامه داد :من چه بهعنوان
مدیر تئاتر دماوند و چه نویسنده و کارگردان تئاتر،
همیش��ه تالش��م را کردهام نمایشهایی به صحنه
بب��رم که خانوادهه��ا از دیدن آن ل��ذت ببرند و از
نمایش��نامه و بازیگران حرفهای و کاربلد اس��تفاده
کردهام .حتی ما در تئات��ر دماوند به مجردها بلیت
نمیفروشیم و آثارمان بدون شوخیهای رکیک و
نامناسب اجرا میش��ود .ما  ۱۲ماه از سال را اجاره
میدهی��م در حال��ی که تنها  ۸م��اه میتوانیم کار
کنیم که متاسفانه با وضعیت پیش آمده همین چند
ماه ه��م نمیتوانیم اجرا برویم .بچههای تئاتر آزاد
علی رغم هجمههایی که برعلیه ش��ان وجود دارد
خیلی مظلوم واقع ش��دهاند و در طول این چند ماه

هیچ منبع درآمدی نداش��تهاند.صفا با اشاره به ضرر
بی��ش از  ۲۰۰میلی��ون تومانی که در این ش��رایط
کرده اس��ت ،بیان کرد :تماشاخانهها و تئاترها چند
م��اه تعطیل بودند که در تیرماه اعالم ش��د تئاترها
میتوانن��د با  ۵۰درصد ظرفیت بازگش��ایی ش��وند
در حال��ی ک��ه هیچ کمک هزینهای ب��ه نمایشها
پرداخت نمیش��ود در حالی که با این شرایط هیچ
تماشاگری حاضر نیست به دیدن نمایشها بیاید و
تنها ممکن اس��ت آخر هفتهها شاهد حضور تعداد
اندکی از تماش��اگران باش��یم .از این رو بازگشایی
تئاتره��ا با این ش��رایط هیچ صرفی ن��دارد و تنها
باعث ضرر رس��اندن به مدیران س��الن ،گروههای
نمایش��ی و به خطر افتادن سالمت آنها میشود.
مدیر تئاتر دماوند بیان کرد :معتقدم وزارت ارش��اد
چون نمیتوانس��ت از گروهه��ا حمایت مالی کند و
برای اینکه جلو اعت��راض آنها را بگیرد اجراها را
آزاد اعالم کرد .دولت نمیتواند مش��اغل را تعطیل
کند و قادر به پرداخت خس��ارتها هم نیس��ت اما
س�لامت گروه من واجب تر از اجرای تئاتر اس��ت
و اگر اتفاقی برای هر یک از آنها بیفتد چه کس��ی
قرار است جوابگو باشد.وی در پایان صحبتهایش
یادآور ش��د :تئاتر آزاد و کمدی تئاتر مظلومی است
در حال��ی که گ��ردش مالی ای��ن تئاترها در طول
یکس��ال برابر با کل بودجه تصویب شده برای کل
تئاتر ایران میش��ود اما متاس��فانه هیچ حمایتی از
هنرمندان این حوزه صورت نمیگیرد .این تئاترها
اگ��ر کمی مورد توجه دولت ق��رار گیرند ،میتوانند
تاثی��ر بهس��زایی روی مخاطب��ان بگذارند و حتی
میشود استفاده تبلیغاتی از این آثار کرد.

علی بیات مطرح کرد؛

جانشین تهیه کننده فیلم سینمایی «تا ابد» بر لزوم حمایت
و تبلیغ فیلمهای مستقل و تولید شده در بخش خصوصی
تاکید کرد.علی بیات کارگردان و مجری طرح س��ینما و
جانشین تهیه کننده فیلم سینمایی «تا ابد» ،درباره حال
این روزهای سینما و استقبال از فیلمها در روزگار کرونا،
به باش��گاه خبرنگاران جوان ،گفت :متاسفانه هنوز اکثر
مردم فکر میکنند سینماها تعطیل هستند .ما توقع داریم
با اطالع رس��انی در سایر رسانهها گفته شود که فعالیت
س��ینماها ادامه دارد؛ این یعنی حمایت مناس��ب در زمان
ضروری.وی تاکید کرد :نباید بگذاریم مردم عادت سینما
رفتن را کنار بگذارند؛ میت��وان این اطمینان را به آنها
داد که پروتکلهای بهداش��تی به طور کامل در سالنها
رعایت میش��ود و جای هیچ نگرانی نیس��ت .اگر عادت
سینما رفتن مردم از بین برود ،در دراز مدت ضربه مهلک
و جبران ناپذیری به بدنه اصلی سینما وارد میشود و این

جلوی طرد سرمایههای سالم از سینما را بگیریم

اصال مقوله خوبی نیست.بیات اظهار کرد :برخی میگویند
در این شرایط سینماها بسته باشد ،بهتر است؛ اما واقعیت
اینجاس��ت هر مکانی بسته شود ،باز شدن آن با هزار ،اما
و اگ��ر همراه خواهد بود و مش��کالت عدیدهای به میان
میآید .از همه مهمتر اعتمادسازی دوباره برای مخاطب
دشوار میشود.جانش��ین تهیه کننده فیلم در حال اکران
«ت��ا ابد» بیان کرد :ما با علم به وضعیت کنونی س��ینما
میتوانستیم فیلممان را اکران نکنیم؛ اما به واسطه احترام
به مردم و کمبود فیلم برای اکران این ریسک را به جان
خریدیم و فیلمی که بدون حمایت دولت س��اخته شده را
روانه س��ینماها کردیم .کمترین توقع ما اطالع رسانی و
تبلیغ برای آن اس��ت .خود سینماها هم میتوانند با دادن
س��النها و سانسهای خوب ،تبلیغات ،اطالع رسانی و...
به ما کم��ک کنند .واقعا هزینه تبلیغات آنقدر باالس��ت
که از عهده بخش خصوصی ب��ر نمیآید.این کارگردان

ادام��ه داد :مردم این روزها نیاز به تفریح دارند و س��ینما
میتواند در کنار تلویزیون ،بخشی از آن را پوشش دهد تا
حداقل برای چند ساعت از فکر دغدغهها و مشکالتشان
رهایی پیدا کنند.او درباره قصه فیلمش گفت« :تا ابد» در
مورد آدمهایی است که به علت شرایط سخت اقتصادی
مشکالتی برایشان پیش میآید« .تا ابد» فیلمی است که
بازیگر و قصه دارد و میتواند برای مخاطب جذاب باشد
و فکر آنها را درگیر کند.بیات افزود :این فیلم در بخش
خصوصی ساخته شده و پشتوانه پولهای بادآوردهای که
این سالها شاهد آنها هستیم را نداشت .سرمایه گذارش
با عشق به سینما آمده و سرمایه اش سالم است .امیدوارم
ح��اال که قبول کرده فیلم را در ش��رایط بد فعلی ،اکران
کند ،حمایت ش��ود .در غیر این ص��ورت خودمان باعث
طرد این افراد س��الم از سینما خواهیم شد و فضا را برای
ورود افراد ب��ا پولهای کثیف باز میکنیم .جا دارد اینجا

از محمد نجفی زاده ،امید امین نگارش��ی ،سعید کیوانفر
مجری طرح و سرمایه گذار و سماواتی پخش کننده فیلم
تشکر کنم که در این شرایط راضی به اکران فیلم شدند.
این کارگردان همچنین درباره جدیدترین فعالیت هنری
خ��ود هم اظهار کرد :از آنجا که به س��ینمای کوتاه عرق
دارم و ه��ر از گاهی ب��ه آن میپردازم ،با فرهنگ آدمیت
یک کار مشترک کوتاه با نام «به دادگاه احترام بگذارید»
س��اختیم و از بچههای حرفهای سینما در پشت دوربین
و از  ۱۳نوج��وان برای بخش بازیگری اس��تفاده کردیم.
قصه این فیلم که بس��یار ملتهب و تفکرزاس��ت روایت
 ۱۳نوجوانی اس��ت که به س��مت هدفی نامعلوم حرکت
میکنند و در ادامه مس��یر دور یک خرابه جمع میشوند.
پروس��ه انتخاب بازیگران این فیلم که همه نوجوان پسر
هستند ،بسیار مشکل بود و از بین بیش از هزار نفر آنها
را انتخاب کردیم.

از سرگیری تولید
«ماتریکس  »۴در برلین

تولی��د فیلم س��ینمایی «ماتریک��س  »۴با
نقشآفرینی کیان��و ریوز ،پس از توقفی پنج
ماهه از س��رگرفته ش��د.به گزارش باش��گاه
خبرن��گاران جوان به نق��ل از ددالین ،پس
از گذش��ت پن��ج م��اه از به تعوی��ق افتادن
س��اخت فیل��م س��ینمایی «ماتریکس ،»۴
دوربینها دوباره ب��رای فیلمبرداری این اثر
به کار افتادند.ددالین برای نخس��تین بار در
ماه م��ارس اعالم کرد ،تولی��د این فیلم که
محصول مش��ترک کمپانی ب��رادران وارنر
و ویلی��ج رودشوس��ت ،در برلی��ن (پایتخت
آلم��ان) به حالت تعلیق درآمده اس��ت .حاال
فیلمبرداری این پروژه دوباره آغاز شده است.
کیانو ری��وز در یک مصاحبه ویدئویی درباره
وضعیت این پروژه گف��ت :فکر میکنم که
همه این پروژه را دوس��ت خواهند داش��ت.
برای من نیز افتخار بزرگی است و خوشحالم
ک��ه در این پروژه هس��تم.او در ادامه درباره
رعایت پروتکلهای بهداش��تی اظهار کرد:
پروتکلهای بهداشتی موثری در لوکیشنها
رعایت میش��ود و تا کنون روند فیلمسازی
را مختل نکرده است .همه چیز سازماندهی
ش��ده است و همه س��خت کار میکنند.النا
واچوفس��کی کارگردان چهارمین قس��مت
از این مجموعه س��ینمایی پرفروش اس��ت
که حدود  ۱۷س��ال پس از اکران س��ومین
قس��مت ،جلوی دوربین می رود .تولید این
فیلم از ماه فوریه در سانفرانسیسکو آغاز شد.
س��ه گانه ماتریکس که توس��ط النا و لیلی
واچوفس��کی کارگردانی و نویسندگی شده،
در مجموع گیش��ه جهانی  ۱.۶میلیارد دالر
فروخته است».
بازیگر «ارابههای آتش» درگذشت

بن کراس بازیگر فیلم سینمایی «ارابههای
آتش» ،در  ۷۲س��الگی درگذشت.به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از گاردین،
ب��ن کراس که ب��رای ب��ازی در فیلم برنده
اسکار «ارابههای آتش» شناخته میشود ،به
دلیل بیماری که مشخص نشده است در ۷۲
س��الگی در وین درگذشت.بن کراس بعد از
فارغ التحصیلی از آکادمی سلطنتی هنرهای
درام ،از تئاتر جدا ش��د و به س��مت بازی در
فیلمهای سینمایی رفت .او توانست در سال
 ۱۹۷۷در فیلم سینمایی «پلی در دوردست»
در کنار مایکل کین و شان کانری به ایفای
نقش بپردازد .نقش��ی که به گفته خودش از
نقشهایی بود که به آن افتخار میکرد.او در
نهایت توانست در فیلم سینمایی «ارابههای
آتش» یکی از نقشهای اصلی به نام هارولد
آبراهامز را بازی کند .این فیلم داس��تان یک
ورزش��کار انگلیسی در المپیک  ۱۹۲۴است.
«ارابهه��ای آت��ش» به یک��ی از فیلم های
محبوب در ایاالت متحده آمریکا تبدیل شد و
توانست در آکادمی اسکار هم جوایز متعددی
از جمل��ه جایزه بهترین فیلم و کارگردانی را
دریافت کند.او در سال  ۲۰۱۲گفته بود ،بعد
از بازی در این فیلم پیش��نهادهای زیادی به
وی شد و توانست در  ۸۰الی  ۹۰پروژه بازی
کند؛ اما هیچکدام به اندازه «ارابههای آتش»
موفق نبودند .کراس در سال  ۱۹۹۵در فیلم
س��ینمایی «اولین ش��والیه» در کنار ریچارد
گییر و در سال  ۲۰۰۹هم در بازسازی فیلم
سینمایی «پیش��تازان فضا» به ایفای نقش
پرداخت.
«تلقین» نوالن
صدرنشین گیشه انگلیس شد

در فاصل��ه چن��د روز مان��ده به اک��ران فیلم
ی کریستوفر نوالن
«انگاش��ته» ،فیلم قدیم 
صدرنش��ین گیش��ه انگلیس و ایرلند شد.به
گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان به نقل از
ورایت��ی ،فیلم س��ینمایی «تلقین» محصول
کمپان��ی ب��رادران وارنر که به مناس��بت ده
س��الگیاش در س��ینماهای انگلیس و ایرلند
اکران شده است ،طبق آخرین آمار ارائه شده،
بیش از  ۲۷۳هزار دالر فروخته و صدرنش��ین
گیشه این دو کشور شده است«.تلقین» ساخته
کریستوفر نوالن در تاریخ  ۱۲آگوست در ۳۱۳
سینما اکران مجدد خود را آغاز کرده است .این
در حالی است که فیلم جدید و مورد انتظار این
کارگردان ۲۶ ،آگوس��ت برای نخستین بار در
سینماها نمایش داده میشود.فیلم جدید راسل
کرو به نام «نامتعادل» هم توانس��ت در هفته
سوم اکران با در اختیار داشتن  ۲۸۲سینما در
حدود  ۱۷۹هزار دالر بفروشد .در آمار فروش
این فیلم نسبت به هفته گذشته ،افزایشی ۱۶
درصدی را شاهد هستیم .در مجموع فروش
این فیلم به  ۸۹۰هزار دالر رسیده است.فیلم
سینمایی «پینوکیو» به کارگردانی ماتئو گارونه
با نقش آفرینی بنینی ،در هفته نخست اکران
ب��ا  ۱۴۳ه��زار دالر فروش ،به جایگاه س��وم
گیشه انگلستان رسید .در میان عنوانهایی که
ت��ازه اکران خود را آغاز کردهاند میتوان به دو
فیلم «قانون شکسته» و «دندان بچه» اشاره
کرد که به ترتیب با فروش  ۶۹و  ۵۱هزار دالر
به جایگاه ششم و هشتم گیشه رسیدند.

