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اخبار
مرضیه برومند نگارش فیلمنامه
«شهرموشها  »۳را آغاز کرد

مرضی��ه برومند کار ن��گارش فیلمنامه فیلم
سینمایی «شهرموشها  »۳را آغاز کرد.طبق
اعالم روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی ،با
انعقاد قرارداد نگارش فیلمنامه «شهرموشها
 »۳بین مرضیه برومند و بنیاد سینمایی فارابی،
ای��ن کارگ��ردان و فیلمنامهنویس س��ینمای
کودک و نوجوان ،کار نگارش سومین قسمت
عروس��کی موف��ق را آغاز کرد.بر
از این فیلم
ِ
اساس این خبر ،قسمت اول «شهر موشها»
به تهیهکنندگی بنیاد سینمایی فارابی در سال
 ۱۳۶۴و در پ��ی موفقیت برنام��ه تلویزیونی
«مدرس��ه موشه��ا» ،بهکارگردانی مرضیه
برومند با همکاری محمدعلی طالبی ساخته
شد و جزو پرمخاطبترین آثار سینمای ایران
در آن دهه محس��وب میشود.قس��مت دوم
«ش��هر موشها» ،با استفاده از کاراکترهایی
از نس��ل بعدی موشهای نسخه قدیمی ،در
س��ال  ۹۳به کارگردانی مرضی��ه برومند و با
مش��ارکت بنیاد سینمایی فارابی ساخته شد و
ش��کن دهه ۹۰
این بار به عنوان فیلم رکورد
ِ
به ثبت رسید.
توقف تصویربرداری
«خانه امن» تکذیب شد

تهیهکننده مجموعه تلویزیون��ی «خانه امن»
اخبار منتشر ش��ده درباره توقف تصویربرداری
این س��ریال را تکذیب کرد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،ابوالفضل صفری تهیهکننده
مجموعه تلویزیونی «خانه امن» با اش��اره به
روند تولید این سریال جاسوسی-امنیتی گفت:
تصویربرداری سریال «خانه امن» در کشورهای
همسایه ادامه دارد.وی در ادامه افزود :پیشتر دو
گروه به صورت همزمان ،یکی در داخل کشور
و دیگ��ری به صورت یک گروه بومی در یکی
از کشورهای همس��ایه در حال تصویربرداری
بودند و فعالیت آنها همچنان نیز ادامه دارد تا با
توجه به اعالم مرکز سیمافیلم این سریال برای
پخ��ش در آبان  ۹۹آماده ش��ود؛ لذا خبر توقف
فیلمبرداری صرف ًا مربوط به سکانسهای اکشن
و عملیات تروریستی داعش بود.این تهیهکننده
س��یما اضافه کرد :توقف کار گروه فیلمبرداری
سکانسهای اکش��ن و عملیات تروریستی به
واسطه طی روال اداری صدور مجوزهای الزم
جهت تصویربرداری در شهرک سینمایی دفاع
مقدس اتفاق افتاد و همین موضوع به اش��تباه
به عنوان توقف کامل و به تعطیلی افتادن کل
پروژه توسط برخی رسانهها استنباط شد.صفری
در پایان بیان کرد :دو گروه دیگر این س��ریال
در ح��ال اتمام س��کانسهای خود هس��تند و
صحنهه��ای عملی��ات داعش پ��س از صدور
مجوز فیلمبرداری در ش��هرک سینمای دفاع
مقدس ضبط خواهد شد.بر اساس این گزارش،
«خانه امن» به کارگردانی احمد معظمی سریال
پربازیگر و پرلوکیشنی است که در  ۵۰قسمت
توسط مرتضی اصفهانی طراحی و به قلم حسین
ترابنژاد نگاشته شده و تا امروز بازیگران زیادی
همچون حمیدرضا پگاه ،امین زندگانی ،پرویز
فالحیپور ،سیما تیرانداز ،حمید عطایی ،سامان
صفاری ،شایس��ته ایرانی ،ش��هروز ابراهیمی،
س��پیده خداوردی ،سوگل طهماسبی ،علیرضا
رئیسی ،نیلوفر کوخانی ،ارسطو خوشرزم ،روژین
رحیمی طهرانی ،زهره نعیمی و سامان دارابی
جلوی دوربین آن رفتهاند.
تولید «نوروز رنگی» به آبان موکول شد

علیرضا مس��عودی کارگردان س��ریال «نوروز
رنگی» بیان کرد که قرار اس��ت این سریال را
اواسط آبان ماه کلید بزند.علیرضا مسعودی که
پیش از این قرار بود س��ریال نوروزی «نوروز
رنگی» را از ابتدای ش��هریور م��اه کلید بزند
درب��اره به تعویق افتادن تولید این س��ریال به
مهر گف��ت  :تصمیم گرفتم بازنویس��یهای
دوبارهای روی فیلمنامه س��ریال داشته باشم
و بع��د از آن وارد تولید ش��وم.وی اضافه کرد:
از طرفی س��ریال ب��رای نوروز اس��ت و فکر
میکنم هنوز فرصت هست و نیازی به تولید
عجلهای سریال نیست.مسعودی که سریالش
را در مشهد تصویربرداری خواهد کرد ،در ادامه
گفت :با توجه به شرایط سخت تولید در شیوع
کرونا کمی هم صبر میکنیم تا ببینیم وضعیت
چگونه پیش خواهد رفت به ویژه که میگویند
با ش��روع پاییز کرونا دوباره اوج خواهد گرفت
و م��ا هم ب��رای بردن گروه به مش��هد باید با
برنامهریزی تصمیم بگیریم.این نویس��نده که
س��ریال «آخر خط» اولین تجربه کارگردانی
اش بود درباره تغیی��رات فیلمنامه جدید خود
در بازنویس��ی بیان کرد :تغییرات چندانی قرار
نیست لحاظ شود قصه مشخص است و روی
همان بازنویسیهایی انجام خواهد شد.

وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی از تشکیل جلسه با وزیر
بهداش��ت طی یک هفته آینده و برای رفع محدودیتهای سفر خبر داد و
گفت :اگر این محدودیتها ادامه یابد ،تمام سرمایهگذاریهای گردشگری
نابود میشود ،فعاالن گردشگری ورشکسته میشوند و دیگر قابلیت برگشت
نخواهند داشتبه گزارش ایسنا ،علیاصغر مونسان با ابراز نارضایتی از اینکه
گردشگری با وجود سهمی که در تولید ناخالص داخلی و اشتغال دارد ،مورد
حمایت قرار نمیگیرد ،به وضعیت موجود گردش��گری در کشور اشاره کرد
و افزود :گردش��گری در ابتدای شیوع ویروس کرونا در بسیاری از کشورها
صفر شد ،مرزها بسته شد ،پروازها کاهش یافت و ویزای گردشگری دیگر

صادر نشد اما به مرور این محدودیتها برداشته شد ،چرا که گردشگری در
همه کشورها عالوه بر موضوع اقتصادی کارکرد مهم اجتماعی و فرهنگی
دارد .در ایران نیز تا پایان ماه اردیبهشت گرشگری داخلی و خارجی تعطیل
شده بود .هرچند که ما هتلها را مطلقا تعطیل نکرده بودیم و عمده هتلها
به دلیل نبود مش��تری خودج��وش اقدام به تعطیلی کردن��د ،چون هزینه
نگهداری هتل باال است ،در برخی مناطق هم به دستور استانداران هتلها
بسته شد .به هر حال در خردادماه گشایشهای ایجاد شد و حجم زیاد سفر
اتفاق افتاد و تاسیسات گردشگری نفسی کشیدند اما با راه افتادن موج دوم
کرونا ،سفرها دوباره متوقف ش��د.وی افزود :توقف سفرها زیادی طوالنی

شده است .تا االن میگفتیم گردشگری تحت فشار است اما اگر این روند
ادامه یابد تمام سرمایهگذاریها نابود میشود و فعاالن این حوزه ورشکست
خواهند شد و قابلیت برگشت هم پیدا نمیکنند .خوب میدانم همه آنهایی
که در این بخش فعال بودند ضرر زیادی را متحمل شدهاند .ناراحت کنندهتر
این اس��ت که بسیاری از جوانها هرچه داشتند جمع کردند ،وام گرفتند تا
بومگردی راهاندازند و قرار بود از عید ش��روع به کس��ب درآمد کنند که نه
تنها درآمدی بدست نیاوردند ،حاال باید اقساط وام را هم بپردازند ،اضافه بر
آن مالیات و هزینههای بیمه تامین اجتماعی را هم دارند .فشار عجیبی به
گردشگری وارد شده است.

معاون صدای رسانه ملی:

گروه فرهنگی  :حمید ش��اهآبادی معاون صدای سازمان
صداوس��یما ضمن تأکید بر لزوم پاسداشت ملی یا شهدا
تأکید کرد :امروز دیگر س�لاح و مهمات شاخصه قدرت
کشورها نیست .آیین رونمایی از آثار رادیویی پاسداشت
مقام شهید و تقدیر از برنامه سازان دفاع مقدس پیش از
ظهر چهارشنبه  ۲۶شهریور در ساختمان شهدای رادیو
در صداوس��یما برگزار شد.حمیدرضا افتخاری مدیر اداره
کل هنره��ای نمایش��ی رادیو و مدی��ر رادیو نمایش در
ابتدای این مراسم با اشاره به طرح پاسداشت مقام شهید
اظهار کرد :این طرح پاسداش��ت حدود  ۹ماه است آغاز
شده و قرار است به شهدای کمتر شناخته شده بپردازد.
وی اضافه کرد :این پروژه بس��یار بزرگ است .ما طیف
گستردهای از شهدا را داریم و پیدا کردن قصههای جذاب
این شهدا کاری زمانبر است .ما پروژه را با دو محوریت
آغاز کردیم ابتدا با شهدایی که قصههای جذابی داشتند
پیش بردیم و در کنار آن زندگی ش��هدای ش��اخصی را
مورد تحقیق قرار دادیم.افتخاری تصریح کرد :بهزودی
زندگی  ۱۲ش��هید به س��ریال رادیویی تبدیل میشود و
پخش سریال از ش��بکههای رادیویی آغاز میشود.وی
همچنین گفت :برنامههای «چهل روایت چهل شهید»
و چند برنامه دیگر گوش��های از تالش همکاران من در
این طرح بود که برای پاسداشت مقام شهید انجام شد و
امیدواریم بتوانیم این پروژه را ادامه دهیم.
شاهآبادی :پاسداشت شهدا وظیفهای ملی است


حمید ش��اهآبادی مع��اون صدا در ادامه پش��ت تریبون
قرار گرفت و ب��ا خوشآمد گویی به مهمانان برنامه به
ویژه خانواده ش��هدا عنوان کرد :پاسداشت مقام شهید
وظیفهای ملی و همگانی اس��ت .م��ردم ایران قدردان
عزیزانی بوده و هس��تند که جانش��ان را در راه عزت و

پاسداشت شهدا وظیفهای ملی است

ش��رف کشور اهدا کردند.وی اضافه کرد :رسانه اما این
می��ان نقش متفاوت��ی دارد .انقالب اس�لامی و دوران
هشت س��ال دفاع مقدس معادالت جهان را تغییر داد.
رژیم گذش��ته به تبدیل ایران به ضرابخانه سالحهای
گوناگون اقدام کرد و با افتخار این کش��ور را به عنوان
ژاندارم منطقه معرفی میکرد تا از ابزار سالح به عنوان
نشانه قدرت استفاده کند.معاون صدا یادآور شد :حامیان
مختلف به این کار همت و تالش داش��تند اما واقعیت
این اس��ت که آنچه کش��ور را از یوغ بندگی نجات داد،
وجود آن س�لاحها نبود .امروز اگر عدهای در منطقه در
بس��تن پیمان دوستی با اس��راییل فکر میکنند تبدیل
کشورش��ان به انبار باروت ،در روز حادثه به دردش��ان
میخورد .اتفاق ًا ممکن است در چنین روزی جانشان را

بردارند و فرار کنند ،کمااینکه برای ش��اه ایران کمکی
نکرد.شاه آبادی افزود :ش��اخصه قدرت ،دیگر سالح و
انبار مهمات نیس��ت امروز برای دنیا ثابت ش��ده است
که «ش��هدا» سرمایه و نماد قدرت کشور ما هستند .ما
اندیشه شهادتطلبی قدرت خود را به دنیا نشان دادیم.
مع��اون صدا عنوان کرد :امروز ب��ه افتخار این عزیزان
اس��ت که دور هم جمع ش��دهایم .رسانه در این سالها
اقدامات گوناگونی را انجام داده است اما این غفلت که
نکند فقط به ذکر نام و یک اقدام نمادین و کلیش��های
اکتفا کنیم به کش��ور آسیب میزند .آنچه در رادیو ما را
بر آن داشت که این پاسداشت را به گونهای دیگر رقم
بزنیم احس��اس تکلیف بود و شرایط حساسی که کشور
با آن رو به رو است.

تصویربرداریبخشهایجنگی؛

در پشت صحنه «ایلدا» چه میگذرد؟

مجموع��ه تلویزیونی «ایلدا» ب��ه کارگردانی «راما
قویدل» بناس��ت همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس
روانه آنتن شبکه یک سیما شود.به گزارش فارس ،
موضوع  8س��ال دفاع مقدس از جمله مواردی است
که برای ما ایرانیان از اهمیت بسیار باالیی برخوردار
است و با اینکه سالها از آن می گذرد اما یاد و خاطره
شهدا و تالشی که برای جلوگیری از نفوذ دشمن به
کشور داش��ته اند ،برای همه ایرانیان محل عزت و
احترام است و هرس��ال به منظور گرامیداشت یاد و
خاطره این دالورمردان و شیرزنان ،بخشی از تولیدات
سینما و تلویزیون به این موضوع اختصاص می یابد.
امسال نیز بناست با آغاز هفته دفاع مقدس مجموعه
«ایل دا» به کارگردانی راما قویدل و تهیه کنندگی
علیرضا سبط احمدی از شبکه یک سیما پخش شود.
واژه «ایل دا» به معنای مادر ایل است .سریال ایل دا
قصه ای از قبل از آغاز جنگ تحمیلی را روایت می
کند .قصه ای که در دل لرس��تان می گذرد .در این
سریال ماجرای  2ایل به تصویر کشیده می شود که
درگیر مشکالت و چالش هایی با هم هستند .آنها از
طریق بزرگان روستا در حال رفع و رجوع اختالفات
هستند که ناگهان حبر می رسد که در مرزهای ایران
اتفاقاتی در ش��رف وقوع اس��ت .آنها به یکباره یک
تن می ش��وند و در مقابل حمله دشمن با هر وسیله
ای ک��ه در اختیار دارند ،به مبارزه برمی خیزند.برای
ما که این روزها به تماش��ای سریال های آپارتمانی

جوان امروز بیش از دهه  ۶۰در برابر هجمه قرار دارد


وی با بیان اینکه جوان امروز بیش از دهه ش��صتی ها
در برابر هجمهها قرار دارد ،اظهار کرد :ش��بههافکنیها
بسیار بیشتر در خانهها رسوخ کرده است .طرحی نو باید
در افکند .رفتارهای کلیشهای و کلی حل مسأله نمیکند
و بسیاری از این کارها با سالح رسانهای دشمن تأثیرش
کمرنگ ش��ده اس��ت .مثل دورهای که در فیلم «آبادان
یازده  »۶۰نش��ان میدهند باید امروز هم دست به کار
شد باید تک تک شبهههایی که مطرح میشود برایشان
برنامه داش��ته باشیم و حلشان کنیم.معاون صدا با اشاره
به جریانهای ش��بههافکنی تصریح کرد :دو گروه و دو
جریان میتوانند در کش��ور ش��بههافکنی کنند .گروهی
که ش��بههافکنی میکنند و راه س��ازش نشان میدهند
و گروه دیگری که با نام عدالتخواهی شبهههایشان را
مطرح میکنند .ه��ر دو جریان ضربه میزنند چه آنها
که با طرح اندیش��ههای سازشکارانه انتقاد میکنند چه
آنه��ا که ن��گاه انقالبیگری ص��رف میگیرند ولی به
الیههای عمیق کارش��ان نگاه کنید میبینید آنها هم
ش��بهه افکنی میکنند و اندیش��ههای رهبری را نشانه
میگیرند.وی در ادامه با اش��اره به طرح پاسداشت مقام
ش��هید عنوان کرد :همکاران ما در رادیو کارش��ان این
اس��ت که س��راغ این عزیزان و خانوادههایشان بروند و
اینگونه نش��ود که بعد از چند سال فقط دلخوش به نام
یک کوچه باشیم.ش��اه آبادی در پایان سخنانش گفت:
در طرح پاسداشت مقام ش��هید سراغ شهدایی خواهیم
رفت که کمتر از آنها سخن گفته شده است .این مسیر
پرزحمت اس��ت و به دس��ت آوردن دادهه��ا بعد از چند
دهه س��خت است .رادیو باید از همه ظرفیتها از جمله
نمایش و مستند و… بهره بگیرد.

مسعوددهنمکی:

عادت کرده ایم ،تصویر زندگی روستانشینان و دیدن
زیبایی های بکر و طبیعت جاندار سرزمینمان شوق
دیگ��ری دارد .در «ایل دا» هم خب��ری از آپارتمان
های شهری نیست و قصه در دل روستا می گذرد.
زندگی که ش��مه ای از آداب و رس��وم روستاییان را
هم به تصویر می کش��د و بازیگ��ران در تمام طول
سریال همه با لباس های محلی حضور داشته اند.از
س��ختی های کار در این سریال می توان به حضور
در ارتفاعات خرمآباد در روس��تاهای ریمله و سرمرغ
اش��اره کرد .همچنین بخش هایی از تصویربرداری
در روزهای س��ر و زمستانی سال گذشته انجام شده
استاین س��ریال همانطور که گفته شد ،به موضوع
جنگ و دفاع مقدس می پردازد و روایتی از حماسه
های مردم غیور سرزیمنمان در سال های  58و 59
اس��ت .آن هم رشادت مردم عشایر کشورمان که با
حضور بازیگران شناخته شده به تصویر کشیده شده
و بخش��ی از تاریخ معاصر را به تصویر می کشد.کار
با مبارزه و حماسه عشایریها در سال  1358شروع
میش��ود و در نقطه حماسههای جنگ تحمیلی به
پایان میرسد؛ روزهایی که مردم چه کوچک و چه
بزرگ برای بیرون راندن دش��من قدار و متجاوز در
هر کوی و برزن از ایس��تادگی ،مقاومت و مبارزه و
حماس��هآفرینی دس��ت برنمیداشتند.بخشی از این
مبارزات در س��ریال ایل دا به تصویر کش��یده شده
است.

«دادِستان»نامیکسایتخبریعدالتخواهومطالبهگراست

کارگردان سریال «دادستان» گفت« :دادِستان» نام یک
سایت خبری است که چندین دانشجو در سریال آن را
مدیریت میکنند ،این سایت محلی برای عدالتخواهی
و مطالب��ه گری طراحی ش��ده که در نام س��ریال هم
این مفهوم نهفته است.مس��عود ده نمکی در گفتوگو
با میزان ،پیرامون دلیل نامگذاری س��ریال «دادِستان»
گفت :نام س��ریال «دادِس��تان» اس��ت و ربطی به واژه
دادستان به مفهوم قضایی آن ندارد« ،دادِستان» نام یک
سایت خبری است که چندین دانشجو در سریال آن را
مدیریت میکنند ،این سایت محلی برای عدالتخواهی و
مطالبهگری است که در نام سریال هم این مفهوم نهفته
است.وی درباره مخاطب اصلی سریال «دادِستان» اضافه
کرد :این س��ریال هیچ گونه بار طنزی ندارد ،اما س��عی
کردیم کار متفاوتی باشد ،البته ادعا در این قبال درست
نیست ،اما سعی داشتیم که با ریتم و ساخت درست اثری
مطلوب ارائه کنیم ،داستان اثر بسیار متفاوت است ،این
سریال براس��اس یکی از ایدههای سینماییام بود مثل
«معراجیها» که یک ایده سینمایی بود و قرار بود ابتدا
سینمایی باشد« ،دادِستان» هم در ابتدا قرار بود تبدیل
به یک اثر سینمایی شود اما حاال برای تلویزیون ساخته
میشود اما در مورد اینکه آیا این مجموعه تلویزیون در
آینده تبدیل به س��ریال تلویزیون خواهد شد یا نه بعدا
صحبت خواهم کرد.کارگ��ردان «معراجیها» پیرامون
اینکه سریال «دادِستان» دارای چند قسمت است بیان
کرد :سریال «دادِستان» نزدیک به شانزده قسمت است

و محصولی از سیمافیلم محس��وب میشود.ده نمکی
درباره انتخاب بازیگران سریال «دادِستان» اضافه کرد:
ترکیب بازیگران دادِستان تلفیقی از بازیگران خوبی است
که در گذشته هم با آنها کار کردهام در گروههای سنی
مختلف ،بازیگرانی همچون برزو ارجمند ،نگار فروزنده،
سیدجواد هاشمی ،بهنوش بختیاری ،محمد کاسبی و از
طرفی با بازیگران جدیدی همچون علیرضا اس��تادی
و هلیا امامی که س��ابق بر این با آنها کار نکردهام در
این سریال حضور دارند و به طور کلی بازیگران سریال
«دادِس��تان» براس��اس درام و داستان انتخاب شده اند.
وی درباره دغدغه ساخت سریال «دادِستان» در شرایط
س��خت تولید در ایام کرونا اذعان کرد :س��اخت سریال
دادِستان چندین دلیل دارد ،اولین دلیل مضمون اثر است،
همانطور که گفتم ایده ای��ن اثر جزو ایدههایی بود که
همواره در پی س��اخت سینمایی آن بودم ،اما از آنجا که
مسئولین صدا و سیما ابراز تمایل برای همکاری با من
را داش��تند لذا تصمیم گرفتم که آن ایده سینمایی را با
گروه فیلمنامه نویسی جدید به سریال تلویزیونی بسط
و گسترش دهم امام به طور کلی اولویت اول من برای
ساخت یک اثر بدون شک محتوا است.کارگردان فیلم
«اخراجی ها» در همین رابطه تصریح کرد :دلیل دومم
برای س��اخت سریال دادِس��تان این است که وقتی در
شرایط کرونا شرایط سختی برای مردم وجود دارد و همه
درگیر بیماری هستند و از سویی رسانهها و مسئولین از
مردم میخواهند که تا حد ممکن در خانه بمانند .

بابک بهشاد:

وضعیت معاش بازیگران در دوران کرونا با چالش مواجه شده است

بازیگر فیلم «چهارراه استانبول» گفت :معیشت
و زندگ��ی تمامی بازیگران در ماههای اخیر با
چالش روبرو ش��ده اس��ت ،وضعیت معیشت
بازیگران در دوران کرونا وحش��تناک اس��ت،
البته این وضعیت به بازیگران ختم نمیشود،
خودمان میبینیم که کرونا تمامی مشاغل را
با بحران روبرو کرده اس��ت .بابک بهش��اد در
گفتوگو با میزان ،پیرامون آخرین فعالیتهای
خ��ود در عرص��ه بازیگری گفت :متاس��فانه
کرونا تاثیر بس��یاری بدی بر تولیدات گذاشته
است ،چندین پیشنهاد قطعی داشتهام منتها با
وج��ود بیماری کرونا تمامی این پروژهها فعال
متوقف شدهاند ،البته هیچ گالیهای نمیتوان
داش��ت ،چون تولیدکنندگان آثار هم در فشار
این بیماری هستند و تنها باید انتظار کشید تا
اوضاع به حالت ع��ادی برگردد.وی در همین
رابطه ادامه داد :ش��رایط بازیگ��ری در دوران
کرونا بسیار سخت اس��ت ،کار ما به صورتی
اس��ت که اگر تمام��ی پروتکلها هم رعایت
کنیم در نهایت جلوی دوربین باید ماس��ک از
صورت برداریم .بازیگری در شرایط فعلی اوج

خطر است .به شخصه نه برای بازیگری بلکه
برای بازگشت به ش��رایط عادی زندگی تمام
مردم امیدوارم هرچه سریعتر راهی برای خروج
از بحران کرونا در تمامی جهان پیدا شود.بازیگر
فیلم سینمایی «خط ویژه» با اشاره به کاهش
تولیدات ،زندگ��ی بازیگ��ران در دوران کرونا
را س��خت توصیف کرد و ادامه داد :معیش��ت
و زندگ��ی تمامی بازیگ��ران در ماههای اخیر
با چالش روبرو ش��ده است ،وضعیت معیشت
بازیگران در دوران کرونا وحش��تناک اس��ت،
البته این وضعیت به بازیگران ختم نمیشود،
خودمان میبینیم که کرونا تمامی مشاغل را
با بحران روبرو کرده است.وی در همین راستا
تاکید کرد :از نظر من مردم باید با صبر ،رعایت،
تالش و توکل بیش��تر به خدا از بحران فعلی
عبور کنند ،به شخصه با تمام وجودم امیدوارم
بار دیگر چهره نشاط را بر جامعه ببینم و روزی
برسد که دیگر هیچکداممان هراسی از بیماری
کرونا نداش��ته باش��یم.بازیگر فیلم «چهارراه
اس��تانبول» درب��اره برگزاری جش��نواره فیلم
فجر اظهار کرد :م��ن اطالع چندانی از نحوه

برگزاری جشنواره فیلم فجر ندارم ،اما باید دید
اگر قرار بر برگزاری این رویداد سینمایی باشد،
چ��ه تدابیری برای برگ��زاری ایمن آن لحاظ
میش��ود ،در هر صورت جش��نواره فیلم فجر
مهمترین رویداد سینمایی کشور است که زنده
نگه داشتن آن به سینما کمک شایانی میکند.
وی ادامه داد :جشنواره فیلم فجر دارای قدمت
و پشتوانه فرهنگی باالیی است ،این جشنواره
محلی برای ظهور و ب��روز چهرههای تازه در
سینمای کشور اس��ت و برگزاری آن همواره
تاثیرات مثبتی به همراه داش��ته است .مسلما
اگر تحت ش��رایط ایمن این جشنواره برگزار
شود اتفاقی خوبی اس��ت.این بازیگر سینما و
تئاتر درباره وضعیت اکران سینماها در دوران

کرونا تاکید ک��رد :در حال حاضر یک فیلم با
هزینههای میلیاردی س��اخته میشود ،اما در
چرخه اک��ران با فروش چن��د میلیونی روبرو
میش��ود ،از طرفی اکران آنالین ناامید کننده
پیش رفته اس��ت ،این اتفاق دردآور است که
فیلمی در چرخه اک��ران به نمایش در میآید
و در فاصله دو ساعت بعد نسخه قاچاقش در
اینترنت پخش میش��ود.وی در همین رابطه
افزود :شرایط کنونی اکران در سالنهای سینما
و اکران آنالین به نحوی است که من به تهیه
کنندگانی که فیلمش��ان را اکران نمیکنند یا
فیلمبرداری کاری تازه را شروع نمیکنند حق
میدهم ،من میفهمم ک��ه اکران و تولید در
ش��رایط کنونی بیماری کرونا چقدر عمل پر
ریسکی است.بهش��اد درباره احتمال استقبال
مخاطبان از جش��نواره فیلم فجر اذعان کرد:
اگر جشنواره فیلم فجر با تدابیر کامل بهداشتی
برگزار شود مردم از آن استقبال میکنند ،چون
مقوله جشنواره همیشه برای مخاطبان سینما
جذابتر از چرخه اکران است و همواره استقبال
از آن میلیونی بوده اس��ت .س��ال گذشته هم

ش��اهد آن بودیم که با وجود حواشی به وجود
آمده مردم به جشنواره فیلم فجر آمدند .از نظر
من اگر قرار بر برگزاری جش��نواره فیلم فجر
باش��د باید در شرایطی رخ دهد که جان هیچ
فردی تهدید نشود.وی در همین راستا تصریح
کرد :برگزاری بی برنامه جش��نواره فیلم فجر
به هیچ وجه قابل قبول نیست ،فکر کنید که
جشنواره برگزار شود و خدایی ناکرده اتفاقات
ناگواری در آن بیفتد و عدهای به بیماری کرونا
مبتال ش��وند ،این اتفاق وحشتناک و غیرقابل
خواهد ب��ود و طبیعتا منتقدان ب��ی نهایتی را
به همراه خواهد داش��ت .به همین دلیل فجر
امسال باید بسیار سفت و سخت برگزار شود و
اگر این شرایط ممکن نبود عدم برگزاری آن
بهتر است.بهشاد خاطرنشان کرد :به شخصه
معتقدم م��ا در برگزاری جش��نواره فیلم فجر
نیازمند برنامه ریزی درس��ت هستیم ،اگر این
برنامه ریزی به درستی صورت گیرد و تمامی
پروتکلها بسیار سختگیرانه اعمال شود ،شک
نکنید که برگزاری این رویداد امید تازهای در
جامعه به وجود میآورد.

«انگاشته» نوالن صدرنشین
گیشه انگلیس و ایرلند

فیل��م س��ینمایی «انگاش��ته» اث��ر جدی��د
کریس��توفر نوالن همچنان در گیشه ایرلند
و انگلی��س موفق عم��ل میکند.به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از ورایتی،
فیلم س��ینمایی «انگاش��ته» به کارگردانی
کریستوفر نوالن برای سومین هفته متوالی
صدرنشین گیش��ه انگلس��تان و ایرلند شد.
طبق آمار کام استور این فیلم  ۱.۵۸میلیون
دالر در  ۶۱۲س��ینمایی که در اختیار داشت،
فروخته اس��ت.به این ترتیب «انگاش��ته» از
زمان اکران تاکنون در حدود  ۱۶میلیون دالر
در انگلس��تان فروش داشته است .این فیلم
سینمایی که جان دیوید واشینگتن و رابرت
پتینسون در آن نقش آفرینی میکنند ،تا این
تاریخ در گیش��ه جهانی توانسته از مرز ۲۰۰
میلیون دالر فروش عبور کند.فیلم سینمایی
درام «بعد از آنکه برخورد کردیم» با افزایش
 ۷۳درصدی میزان ف��روش ،آمار بهتری را
رقم زده اس��ت .این فیلم  ۵۶۸هزار دالر در
این هفته فروش داش��ته است.در رتب ه سوم
فیلم سینمایی «سکوت را بشکن» قرار دارد
که از  ۳۶۳س��ینما ۳۲۱ ،ه��زار دالر فروش
داش��ته اس��ت« .جهش یافتهه��ای جدید»
محصول جدید دیزنی از دنیای مردان ایکس
نیز همچنان میفروشد و با فروش  ۲۵۷هزار
دالر توانس��ت مجموع ارزش بلیت فروشی
خود را به  ۱.۴میلیون دالر برساند.
صدای بازیگر هندی در هوش مصنوعی
کمپانی آمازون شنیده میشود

کمپان��ی آمازون از ص��دای آمیتاب باچان در
دس��تیار مجازی خود که به الکس��ا مش��هور
اس��ت ،استفاده خواهد کرد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران ج��وان به نقل از ددالین ،کمپانی
آمازون اعالم کرده است که از صدای آمیتاب
باچان ستاره بالیوودی در دستیار مجازی این
کمپانی به نام الکسا استفاده خواهد کرد .این
اولین باری اس��ت که از ص��دای یک بازیگر
هندی در هوش مصنوع��ی کمپانی آمازون
اس��تفاده می ش��ود.کمپانی آم��ازون در وب
س��ایت مربوط به کاربران هندی خود اعالم
کرد که این قابلی��ت برای کاربران هندی در
دس��ترس خواهد بود .همچنین گفته ش��ده
سیستم جدید این هوش مصنوعی از قابلیت
ی وضعیت آب و هوا و همین طور
به روزرسان 
گفتن جمالت انگیزشی برخوردار خواهد بود.
باچان ،اولین ستاره هندی است که صداپیشه
این دستیار مجازی میشود؛ این فرصت به او
اجازه میدهد چیزهای جدیدی را جست و جو
و تجربه کند.او در این باره گفت :تکنولوژی
همیش��ه به من این فرصت را میدهد که با
شکلهای جدید تطبیق پیدا کنم .در فیلم ها،
برنامههای تلویزیونی و پادکستها بوده ام ،اما
حاال هیجان زده هستم که زمینه جدیدی را
در همکاری با آمازون و الکسا تجربه میکنم.
ب��ا این فن��اوری صوتی فرصت ای��ن را دارم
که با مخاطبان بیش��تر ارتباط داش��ته باشم.
این سوپراس��تار  ۷۷ساله هندی ،کارنامه بلند
باالیی در زمینه فیلمهای س��ینمایی دارد که
از جمله آنها میتوان به «زنجیر» و «شعله»
اش��اره کرد .او با همکاری با آمازون به جمع
س��تارگانی میپیوندد که از ص��دای آنها در
وسایل تکنولوژی استفاده شده است.
خودکشی عجیب هنرپیشه موفق و
پرکار ژاپنی در  36سالگی

جس��د «آشینا سِ ئی» بانوی هنرپیشه پرکار و
پردرخواست ژاپنی در آپارتمانش در توکیو پیدا
شد؛ او  36سال داش��ت.به گزارش فارس به
نقل از ورایتی ،جس��د «آشینا سِ ئی» ،بازیگر
مطرحی ک��ه تقاضای زیادی ب��رای نمایش
های تلویزیونی و فیلم داش��ت ،روز دوش��نبه
در آپارتمان خود در توکیو کش��ف شد .پلیس
توکیو و نماین��ده وی تایید کردند که وی در
اثر خودکش��ی در س��ن  ۳۶سالگی جان خود
را از دست داده اس��ت.وی در سال  ۱۹۸۳در
اس��تان فوکوشیما متولد ش��د ،و در حالی که
هن��وز نوجوان بود به توکی��و آمد و خیلی زود
کار پی��دا کرد.او اولین بازی خود را در س��ال
 ۲۰۰۲در درام شبکه  TBSبا عنوان «دنباله
خوشبختی»()Shiawase no Shippo
ب��ه نمای��ش گذاش��ت.در س��ال  ۲۰۰۷او با
شکس��تن دادن نزدیک به  ۸۰۰رقیب دیگر،
ب��ه عنوان بازیگ��ر نقش اول ژاپن��ی در درام
تاریخی «ابریشم» س��اخته «فرانسوا ژیرار»
انتخاب ش��د ،این فیلم محصول مش��ترک
ژاپ��ن ،کانادا و ایتالیا ب��ود.وی طی یک دهه
گذشته آثار تلویزیونی و سینمایی بی شماری
را ب��ازی کرد ،از جمله نقش اصل��ی در درام
سال  ۲۰۱۰ساخته «کازویا کوناکا» با عنوان
«ناناسه :سرگردان روانی» و یک نقش مداوم
از سال  ۲۰۱۷تا امسال در مجموعه تلویزیونی
محبوب آس��اهای با عنوان «آیبو :دو کارآگاه
توکی��و» که فصل نوزدهم آن از اکتبر پخش
می شود .وی همچنین به عنوان صداپیشه از
جمله نقش اصلی «امیلی تورن» در س��ریال
«انتقام» از سال  ۲۰۱۱در آمریکا کار کرد.

