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محمد حقی مطرح کرد؛
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اخبار
انتشار سومین آلبوم
ساالر عقیلی در یک ماه

آلبوم «کجا رفتهای» به آهنگسازی محمد امین
همایی یکی از تازهترین آثاری اس��ت که طی
روزهای اخیر به خوانندگی ساالر عقیلی پیش
روی مخاطبان قرار گرفت .به گزارش مهر« ،کجا
رفتهای» عنوان یکی از تازهترین آثار موسیقایی
در روزهای اخیر است که به آهنگسازی محمد
امین همایی و خوانندگی ساالر عقیلی منتشر
شده است .این آلبوم سومین اثری که با صدای
س��االر عقیلی در بهمن ماه امسال پیش روی
مخاطبان قرار گرفته است.احسان افشاری شاعر
مجموعه درباره این آلبوم نوش��ته است« :امین
همایی این مجموعه را با رویکردی مینی مال
و خالی از پیچیدگیه��ای هارمونیک در بافت
موسیقی کالسیک غربی نوشته است .موسیقی
ساده و سیالی که خود تمام ًا در اختیار بیانگری
شعر و اجرا قرار داده است.ساالر عقیلی با حفظ
شخصیت آوازی خود در فضای موسیقایی که
برای نخس��تین بار به اس��تقبال آن رفته است
کیفیتی س��تودنی و بینقص از خ��ود ارائه داده
اس��ت .وی متاثر از مکتب آوازی اصفهان چه
در اوجها چه در تحریرها چنان به تحویل دادن
درست کلمات و فراتر از آن اجرای نمایشی شعر
وفادار است که راهی جز همراهی و هم حسی
برای ش��نونده باقی نمیگذارد .ش��عرهای این
مجموعه درون مایه تغزلی دارند ،عاش��قانهای
نئوکالسیک که در قالب غزل ،مثنوی و چهار
پاره شکل گرفتهاند«».کجا رفتهای»« ،رویای
فراموش ش��ده»« ،جش��ن تنهایی»« ،تماشا
کن»« ،حاشا» و «کیستم» با اشعاری از احسان
افش��اری اس��امی قطعات این آلبوم را تشکیل
میدهند .این در حالی اس��ت که علی جعفری
پویان ،پدرام فریوس��فی ،علیرضا دریایی ،نیما
زاهدی ،س��هراب برهمندی ،دانیال جورابچی،
شهرام رکوعی ،پورنگ پورشیرازی ،داود منادی،
کریم قربانی گروه نوازندگان آلبوم را تش��کیلی
میدهند .ناصر نصیری ط��راح گرافیک ،امید
اصغری میکس و مس��ترینگ نیز دیگر عوامل
اجرایی آلبوم را تشکیل میدهند.
ویژه برنامه «چهل تیکه»
برای ایام جشنواره فیلم فجر

برنام��ه «چهل تیکه» ش��بکه نس��یم در ایام
برگزاری جش��نواره فیلم فجر ویژه این رویداد
س��ینمایی روی آنت��ن میرود.اله��ام حاتمی
تهیهکننده برنامه «چهل تیکه» ،در گفت و گو
با باش��گاه خبرنگاران جوان ،درباره ویژه برنامه
شبکه نسیم در ایام جشنواره فیلم فجر گفت :با
توجه به شرایط کرونا ،ادامه برنامه «چهل تیکه»
با تغییراتی مواجه شد.وی ادامه داد :قرار است به
بهانه آغاز جشنواره فیلم فجر «چهل تیکه» ویژه
برنامهای داشته باشد و نوستالژیهای  ۳۸دوره
جشنواره فیلم فجر را مرور کند .همچنین گفت و
گوهای پخش نشده از سینماگران در سالهای
گذش��ته را پخش میکنیم.حاتمی عنوان کرد:
در بخش ویژه ای هم آخرین خبرها و اتفاقات
جشنواره فجر  ۳۹را اعالم میکنیم.
تهیهکننده «نون.خ»
سراغ یک ملودرام میرود

مهدی فرجی تهیهکننده س��ریال «نون.خ»
از بررس��ی ی��ک فیلمنامه مل��ودرام خبر داد
که معتقد اس��ت قصهای ج��ذاب و اجتماعی
دارد.مه��دی فرجی تهیهکننده س��ریالهای
تلویزیونی در گفتگو با مهر از بررسی فیلمنامه
یک سریال با فضایی ملودرام خبر داد و بیان
کرد :پیشنهادی در حوزه تولید یک سریال با
فضای ملودرام دارم که در حال بررسی طرح
آن هستیم.وی که بعد از مدیریت شبکه یک
بیشتر به مشاوره و تهیهکنندگی سریالهای
کمدی مشغول بوده است ،گفت :طبیعی است
که اگر فیلمنامه جذابی در فضای ملودرام به
من پیشنهاد شود ،عالقمند هستم آن را هم
بررس��ی کنم و اکنون همی��ن اتفاق هم رخ
داده اس��ت .یک فیلمنامه ج��ذاب با قصهای
اجتماعی و فضای ملودرام پیش��نهاد شده که
در حال بررس��ی شرایط تولید آن هستیم که
وقتی قطعیتر شد از جزئیاتش خبر میدهیم.
تهیهکننده س��ریالهای «ن��ون.خ» و «صفر
بیس��ت و یک» درباره دغدغهاش نسبت به
تولید آثار طنز عنوان کرد :مردم ما به ش��دت
به آثار کم��دی عالقمندند و ب��ه اعتقاد من
بخشی که در سریالسازی کمتر به آن توجه
میشود همین فضای کمدی است ،در حالی
ک��ه مخاطب زی��ادی دارد.وی در پایان بیان
کرد :ما نیاز به آثاری داریم که فرح و شادابی
را بتوان��د به جامعه تزریق کن��د .من در این
سالها فکر کردم شاید توجه و تمرکز به این
فضا هم خودم را راضی میکند و هم نش��اط
بیشتری به جامعه منتقل کند.

محمد حقی میگوید اگر نمایشگاه کتاب فیزیکی برگزار میشد باید فروش
 ۲۰۰میلیاردی میداش��ت ،اما نمایشگاه مجازی نهایتا  ۶۰میلیارد خواهد
فروخ��ت .پس باید آن را صرفا یکگام برای جبران زیان ناش��ران دید.به
گزارش مهر ،از پیش از ش��یوع ویروس کرونا صنعت نش��ر ایران به دلیل
نوسانات ارز که مس��ائلی را پیرامون واردات کاغذ و ملزومات چاپ پیش
آورد ،دچار مشکالت عدیدهای شد .شیوع کرونا و عدم برگزاری نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران در س��ال  ۱۳۹۹آوار مشکالت را سهمگینتر کرد
و نفس ناش��ران را به ش��ماره انداخ��ت .این میان اما تعدادی از ناش��ران
توانس��تند با تقویت حضور خود در فضای مجازی ،فروش مناسبی داشته

باش��ند.تداوم کرونا باعث شد تا نهادهای مسئول فرهنگ کشور برگزاری
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران را در دستور کار قرار دهند .اتفاقی
خجس��ته که توانایی جذب مخاطبان از سراسر کشور را داشت ،اما برخی
از مش��کالت زیرس��اختی باعث ش��د تا این اتفاق مهم رخ ندهد .درباره
چند و چون این نمایش��گاه با محمد حقی ،نویس��نده و پژوهشگر و مدیر
انتشارات کتابستان معرفت به گفتوگو نشستیم.حقی گفت :برخی آمارها
از نمایش��گاههای سال  ۹۷و  ۹۸توسط مس��ئوالن برگزاری ارائه شد که
اگر آنها را کنار هم بگذاریم به نتایجی خواهیم رس��ید .س��ال  ۱۳۹۷قائم
مقام نمایش��گاه کتاب تهران اعالم کرد که فروش نهایی نمایشگاه ۱۳۰

میلیارد تومان بوده اس��ت .سال  ۱۳۹۸نیز قائم مقام نمایشگاه اعالم کرد
که  ۹۹میلیارد تومان از طریق دستگاههای پوز کتاب خریداری شده است.
تخمین  ۱۰درصدی فروش نقدی هم اعالم شد که مبلغ نهایی در حدود
 ۱۱۰میلیارد تومان میشود.مدیر انتشارات کتابستان معرفت در پایان تاکید
کرد :حواسمان باش��د که برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تنها توانست
یک سوم مشکالت از برگزار نشدن نمایشگاه فیزیکی کتاب در سال ۹۹
را برای ناشران برطرف کند .کشور بیش از یکسال است که درگیر کرونا
اس��ت و همین عامل افت  ۴۰درصدی در صنعت نشر را موجب شد .فکر
مسئوالن فرهنگی کشور برای جبران این افت چیست؟

شانزده فیلم طی هشت روز به نمایش در خواهند آمد ؛

پرکارترین بازیگران مرد جشنواره فجر  ۳۹چه کسانی هستند؟

گروه فرهنگی  :پژمان جمش��یدی ،جمشید
هاش��م پور ،رضا عط��اران ،هوتن ش��کیبا،
امیر ش��مس و امیر نوروزی بازیگران مردی
هس��تند که امس��ال با دو فیلم راهی سی و
نهمین جشنواره فیلم فجر شده اند.
س��رانجام پس از ک��ش و قوسهای فراوان
س��ی و نهمین جش��نواره فیلم فجر با اعالم
اس��امی آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ
آغاز به کار کرد .این دوره از جش��نواره فیلم
فج��ر با توجه به ادامه ش��یوع بیماری کرونا
در ش��رایطی خ��اص و ب��ا محدودیت های
فراوان برگزار خواهد ش��د ،برخالف سالهای
گذشته که کاخ رس��انه میزبان چهار اثر بود
امسال تنها دو فیلم در روز به نمایش گذاشته
خواه��د ش��د.بر این اس��اس ط��ی روزهای
برگزاری جش��نواره فیلم فجر در برج میالد
و پردیس سینمایی ملت به عنوان کاخ رسانه
و منتقدین ش��انزده فیلم طی هشت روز به
نمای��ش در خواهند آم��د .البته هنوز تکلیف
اکران ه��ای مردمی این دوره از جش��نواره
فیلم فجر مشخص نشده است.هر ساله و با
اعالم اسامی آثار حاضر در جشنواره فیلم فجر
تب و تاب شانس��های اصلی دریافت سیمرغ
و همچنی��ن پرکارترین بازیگ��ران حاضر در
مهمترین رویداد س��ینمایی کش��ور باال می
گیرد ،امس��ال نیز برخی بازیگران توانس��تند
با حض��ور در دو فیلم به عن��وان پرکارترین
بازیگران شناخته ش��وند .به همین مناسبت
می��زان ،به پرکارترین بازیگران مرد س��ی و
نهمین جش��نواره فیلم فجر نگاهی انداخته
اس��ت :پژمان جمشیدی ،جمشید هاشم پور،
رضا عطاران ،هوتن شکیبا ،امیر شمس و امیر
نوروزی بازیگران مردی هستند که امسال با
دو فیلم راهی س��ی و نهمین جشنواره فیلم
فجر شده اند.

و فیلم سینمایی «شیشلیک» به کارگردانی
«محمدحس��ین مهدویان» ب��ه ایفای نقش
پرداخت��ه اس��ت ،منتقدان احتم��ال دریافت
س��یمرغ برای فیلم «گیج گاه» را برای وی
متصور می شوند.
امیر شمس


هوتن شکیبا


هوتن ش��کیبا که ح��ال به عن��وان یکی از
دارندگان سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر
ش��مار می رود ،امسال هم همکاری تازه ای
با نرگس آبیار داش��ته است ،وی توانست در
جشنواره سی و هفتم با «شبی که ماه کامل
شد» سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد را از
آن خود نماید .وی در سی و نهمین جشنواره
فیلم فجر با دو فیل��م «ابلق» به کارگردانی
«نرگ��س آبی��ار» و «تی تی» س��اخته آیدا
پناهن��ده حضور خواهد داش��ت .ابلق دومین
همکاری مشترک شکیبا با الناز شاکردوست
است.
پژمان جمشیدی


پژمان جمش��یدی که در س��الهای گذش��ته

جایگاه خود به عن��وان یک بازیگر را تثبیت
کرده تاکنون یک بار موفق به نامزدی سیمرغ
بلورین جشنواره فیلم فجر شده اما همچنان
سودای دریافت این جایزه را در سر دارد .وی
امس��ال در با دو فیلم «خط فرضی» ساخته
فرنوش صمدی و فیلم سینمایی «شیشلیک»
ساخته محمدحس��ین مهدویان راهی سی و
نهمین جشنواره فیلم فجر شده است.
رضا عطاران


عطاران تاکنون چهار بار نامزد سیمرغ بلورین
جشنواره فیلم فجر شده است ،وی سرانجام
برای فیلم س��ینمایی «طبقه حس��اس» به
کارگردانی «کمال تبریزی» این جایزه را به
خانه برد .رضا عطاران امسال با دو فیلم راهی
سی و نهمین جشنواره فیلم فجر شده است،

اجرای ۱۲نمایش با موضوع شهید سلیمانی؛

همهگروههایتئاترفجرتستکرونامیدهند

دبیر سی و نهمین جش��نواره تئاتر فجر گفت :همه
گروههای نمایش��ی بدون اس��تثناء توس��ط وزارت
بهداش��ت به صورت رایگان تس��ت کرونا میدهند.
ب��ه گزارش فارس ،نشس��ت خبری س��ی و نهمین
جش��نواره تئاتر فجر با حضور حسین مسافر آستانه
دبیر جش��نواره پیش از ظهر چهارشنبه  ۸بهمن در
تاالر رودکی برگزار ش��د .وی در ابتدای این نشست
گفت :دبیر س��ی و نهمین جشنواره تئاتر فجر گفت:
تئاتر از دل آیینهایی بیرون آمده اس��ت که آرامش
اجتماعی ایجاد میکند .مس��افر آس��تانه با قدردانی
از مدافعان س�لامت گف��ت :آن هنرمندان تئاتر هم
که در صحنه بودند ،در این ایثار ش��ریک هس��تند،
چون ارتقای روحیه جامعه مدنظرش��ان بوده است.
دبیر س��ی و نهمی��ن جش��نواره تئاتر فج��ر اظهار
داش��ت :اگر نمایشهایی در جدول نهایی جشنواره
ق��رار نگرفتهاند دلی��ل بر ضعف آنها نیس��ت ،بلکه
بهخاطر محدودیتهای ما در ایام ش��یوع کروناست.
وی اف��زود :این دوره از جش��نواره ۶ ،بخش اجرایی
مجموع�� ًا  ۱۰۷نمایش (ک��ه  ۴۹نمایش از تهران و
مابقی از س��ایر استانهاست) در دو بخش رقابتی و
غیررقابتی روی صحنه میروند.مسافر آستانه گفت:
ش غیر اجرایی داریم که شامل :بخش تلهتئاتر
 ۵بخ 
و گزارشهای صحنهای ،مسابقه نمایشنامهنویسی،
مسابقه و نمایشگاه عکس تئاتر ،مسابقه و نمایشگاه
پوستر تئاتر و نمایشگاه اسناد  ۴۰سال تئاتر مقاومت.
دبیر سی و نهمین جش��نواره تئاتر فجر اضافه کرد:

در بخش «س��رباز انقالب» که ویژه شهید سلیمانی
است ۱۲ ،نمایش حضور دارد .این بخش با همکاری
بنیاد شهید برگزار میشود و بخشی از هزینهها را این
مجموعه به عهده گرفته اس��ت .وی افزود :میانگین
سنی کارگردانان امسال که در جشنواره حضور دارند،
 ۳۷سال است .جوانترین کارگردان  ۲۰سال دارد که
از یزد ش��رکت کرده و مسنترین  ۷۰سال که آقای
داود فتحعلی بیگی است .از  ۱۰۸کارگردان حاضر در
جشنواره هم  ۴۷نفر تحصیالت کارشناسی و  ۴۵نفر
کارشناسی ارش��د دارند .دو کارگردان هم در مقطع
دکتری هس��تند .دبیر س��ی و نهمین جشنواره تئاتر
فجر در بخش دیگری از این نشس��ت یادآور ش��د:
همه گروهها بدون اس��تثناء توسط وزارت بهداشت
به صورت رایگان تس��ت کرونا میدهن��د .این کار
از چند روز پیش انجام ش��ده است .همچنین حدود
 ۲۰۰نفر از همکاران س��تادی ما تس��ت دادهاند.وی
در ادامه به حامیان جش��نواره اش��اره کرد و افزود :با
یکی از تاکسیهای اینترنتی هماهنگی شده است تا
 ۳۰درص��د تخفیف در اختیار افرادی قرارگیرد که به
آنها کد تخفیف میدهیم .محسن حسنزاده مدیر
روابط عمومی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر هم
توضیحاتی درباره چگونگی حضور اصحاب رس��انه
در این دوره از جشنواره گفت :امسال کارت مهمان
نخواهیم نداشت و همه ش��رکت کنندگان صرف ًا با
ارایه بلیت میتوانند وارد سالنشوند ،بلیت هم باید
به صورت الکترونیکی تهیه شود.

وی در دو فیلم «شیش��لیک» به کارگردانی
«محمدحس��ین مهدویان» و «روش��ن» به
کارگردان��ی «روح اهلل حج��ازی» به ایفای
نقش پرداخته اس��ت .شیش��لیک نخستین
تجربه همکاری عطاران با مهدویان است.
جمشید هاشم پور


هاشم پور یکی از پرافتخارترین بازیگر سینما
در سی و نهمین جش��نواره فیلم فجر است،
وی بع��د از دریافت دیپلم افتخار جش��نواره
برای فیلم هیوا سرانجام برای بازی در فیلم
س��ینمایی «دارکوب» سیمرغ بلورین سی و
ششمین جشنواره فیلم فجر را از آن خود کرد.
جمش��ید هاشم پور امس��ال با دو فیلم راهی
جشنواره فیلم فجر شده است ،وی در آثاری
همچون گیج گاه به کارگردانی عادل تبریزی

امیر ش��مس س��الها در قام��ت بازیگر تئاتر
ظاهر ش��ده و در آثاری س��ینمایی همچون
«در میان تپه ها» حضور داش��ته است ،وی
برای نخس��تین بار راهی جشنواره فیلم فجر
شده و حضورش با دو فیلم به نوعی شروعی
رویایی اس��ت .وی به خاطر بازی در نمایش
هایی همچون کوریوالنوس ،رومولیت ،نقل
مکان و آش��ویتس زنان در تئاتر شناخته می
شود.وی امسال در دو فیلم «مامان» ساخته
آرش انیس��ی و «مصلحت» ب��ه کارگردانی
«حس��ین دارابی» به ایفای نق��ش پرداخته
است ،باید دید این بازیگر جوان می تواند در
اولین حضور خود در جش��نواره فیلم فجر به
نامزدی و یا دریافت سیمرغ بلورین جشنواره
برسد یا خیر.
امیر نوروزی


امیر نوروزی طی س��الهای گذشته جا پای
خود را در میان اهالی تئاتر سف کرده است،
وی توانست با درخشش در نمایش «النچر
 »۵م��ورد تایی��د بس��یاری از اهال��ی هنر و
منتقدین قرار گیرد .این اولین حضور نوروزی
در جش��نواره فیلم فجر است .وی امسال در
دو فیل��م «مامان» س��اخته آرش انیس��ی و
«مصلحت» به کارگردانی «حسین دارابی»
به ایفای نقش پرداخته است ،از نکات جالب
این اتفاق همبازی ش��دن «امیر نوروزی» و
«امیر ش��مس» در هر دو فیلم و قرارگیری
هر دو در فهرس��ت پرکارترین بازیگر سی و
نهمین جشنواره فیلم فجر است.

معظمی:

«سرباز»ادایدیناهالیتئاتربه«حاجقاسمسلیمانی»

بازیگر فیل��م «تک تیرانداز» گفت :امس��ال با فیلم
سینمایی «تک تیرانداز» به کارگردانی علی غفاری
راهی جش��نواره فیلم فجر میش��وم ،ای��ن فیلم در
ژانر دفاع مقدس س��اخته ش��ده و فرازی از ش��هید
«عبدالرس��ول زرین» به عنوان بهترین تک تیرانداز
دوران دف��اع مقدس را روایت میکند.انوش معظمی
در گفتوگو با می��زان ،پیرامون آخرین فعالیت های
خود در عرصه بازیگری گفت :در حال حاضر مشغول
ب��ازی در نمایش «س��رباز» به کارگردانی حس��ین
پارس��ایی هستم که قرار در پنج نوبت اجرا و در طی
برگزاری س��ی و نهمین جشنواره تئاتر فجر در تاالر
وحدت روی صحنه برود .وی در همین راستا ادامه داد:
عالوه بر آن با توجه به شیوع بیماری کرونا و در خانه
ماندن مردم ،با همکاری حوزه هنری مشغول ضبط و
تولید نمایشنامه های صوتی هستم ،این آثار مذهبی
بوده و قرار است به مخاطبان خانگی عرصه هنرهای
نمایشی عرضه شود.بازیگر نمایش «سرباز» پیرامون
بازخورد این نمایش اظهار کرد :خوشبختانه این اثر در
دوره اجرای خود با استقبال بسیار خوبی روبرو شد و
مخاطبان توانستند با آن ارتباط برقرار کنند ،نمایش
سرباز عرض ارادت اهالی تئاتر به سپهبد شهید حاج
قاسم سلیمانی است که امیدوارم در عرصه تئاتر ادامه
پی��دا کرده و دیگر هنرمندان نیز وارد میدان ش��وند.
امیدوارم در عرصه هنرهای نمایش��ی شاهد کارهای
دیگ��ری با موضوعی��ت زندگی این ش��هید بزرگوار
باش��یم .وی در همین رابطه اضافه کرد :خوشبختانه

مخاطبان زیادی به تماشای سرباز نشستند و نقدهای
بسیار خوبی برای کار نوشته شد و شخصا امیدوارم در
جش��نواره تئاتر فجر نیز اثر با حضور خوب مخاطبان
روب��رو ش��ود .بازیگر س��ریال «مختارنام��ه» درباره
حضورش در س��ی و نهمی��ن جش��نواره فیلم فجر
اظهار کرد :امس��ال با فیلم سینمایی «تک تیرانداز»
به کارگردانی علی غفاری راهی جشنواره فیلم فجر
ش��ده ام ،این فیلم در ژانر دفاع مقدس ساخته شده
و فرازی از ش��هید «عبدالرس��ول زری��ن» به عنوان
بهتری��ن تک تیرانداز دوران دف��اع مقدس را روایت
میکند .وی درباره نقش خود در فیلم «تک تیرانداز»
ادام��ه داد :من در این فیلم نق��ش یک تک تیرانداز
عراقی را بازی میکنم ،فکر میکنم که این فیلم در
جش��نواره فیلم فجر با اقبال خوبی روبرو شود .آنچه
من س��ر فیلمبرداری با آن روبرو ش��دم نوید فیلمی
با کیفیت میدهد .گروه بازیگ��ران و عوامل اثر و از
سویی حساسیت باالی علی غفاری در تولید فیلمی
استاندارد نوید این را می دهد که خروجی اثر فیلمی
قابل قبول خواهد بود .این بازیگر سینما و تلویزیون
درباره احتمال موفقیت «تک تیرانداز» در جش��نواره
فیلم فجر  ۳۹افزود :جش��نواره فیلم فجر قابل پیش
بینی نیس��ت و هر سال آثار تازه ای به سینما معرفی
می ش��وند ،ش��خصا امیدوارم زحمت تمامی عوامل
س��ینما که امسال فیلمی در فجر دارند دیده شود .در
هر صورت مهمترین اتفاق درباره «تک تیرانداز» این
است که چنین فیلمی ساخته شده است.

معینی :نرگس آبیار در بهترین اثر و کارگردانی شانس سیمرغ دارد

به خاطر گریم سنگینم در «ابلق»  ۳بار بیمارستان رفتم

بازیگر فیلم سینمایی «ابلق» گفت :خوشبختانه چندین منتقد فیلم «ابلق» را
تحس��ین کرده اند ،تا آنجایی که من در اثر حضور داشتم فیلمی شسته رفته
ساخته ش��د و من برای دریافت سیمرغ بلورین کارگردانی و بهترین فیلم از
جشنواره فیلم فجر برای ابلق شانس باالیی میبینم.
گیت��ی معینی در گفتوگو با میزان ،درب��اره فعالیتهای اخیر خود در عرصه
بازیگری گفت :طی یکس��ال گذش��ته به سختی س��ر پروژهها حضور یافتم،
خوش��حالم که یکی از پرکارترین س��الهای خود را پشت سر می گذارم اما از
سویی کرونا شرایط را برایم بسیار سخت کرده است .وی در همین راستا ادامه
داد :امس��ال در آثار متنوعی ب��ازی کردم که به نظر خودم بهترینش تا اینجا
حضور در فیلم سینمایی «ابلق» به کارگردانی نرگس آبیار است ،سعی کردم
تا در تمامی پروژه ها بهداش��ت را رعایت کنم تا مبادا در این س��ن به کرونا
مبتال ش��وم.این بازیگر س��ینما و تلویزیون درباره حضورش در فیلم «ابلق»
اضافه کرد :در فیلم نرگس آبیار نقش مادر «هوتن شکیبا» را بازی می کنم،
این نقش یکی از س��خت ترین و در عین حال ش��یرین ترین نقشهایی بود

که ایفا کردم و در آن با بازیگران خوبی مثل بهرام رادان ،هوتن شکیبا و الناز
شاکردوست همبازی ش��دم.وی در همین رابطه تصریح کرد :نقشم در فیلم
ابلق را بسیار دوست دارم اما گریم به شدت سنگینی را تحمل کردم ،به خاطر
گریم طوالنی و سخت حتی سه بار کارم به بیمارستان کشید ،اما آنچه شیرین
بود اینکه خود نرگس آبیار کنارم بود و همیشه حتی در بیمارستان هم مرا تنها
نگذاشت .گریم من در فیلم ابلق سخت ترین و طوالنیترین تجربه گریمی
بود که طی تمامی سالهای بازیگری تجربه کرده بودم.بازیگر فیلم سینمایی
«ابلق» نرگس آبیار را کارگردانی کاربلد دانست و اضافه کرد :آبیار کار خودش
را بلد اس��ت ،سینما را می شناسد و به خوبی با بازیگرانش ارتباط برقرار می
کند ،وی به خوبی در ساخت فضا و اتمسفر بازیگران را راهنمایی می کند و
از س��ویی همیشه جوی آرام ،دوستانه و پر از احترام را برای بازیگران فراهم
می کند .وی عالوه بر کارگردان بودن ،انسان درستی است و همیشه با من
با مهربانی رفتار کرد .وی درباره احتمال دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم
فجر اضافه کرد :همه چیز خوب است وقتی که خدا برای انسان درست کند،

من زیاد در قید و بند سیمرغ گرفتن نیستم و دوست دارم در کار خوب بازی
کنم .امیدوارم اگر لیاقت داش��ته باش��م این جایزه را بگیرم اما بیشتر دوست
دارم که س��ایر دوستانم در ابلق سیمرغ ببرند .معینی با اشاره به حادثهای که
در فیلمبرداری ابلق برایش رخ داده افزود :سر فیلمبرداری بودیم که براثر یک
اتفاق پای من شکس��ت ،باور کنید تمامی بازیگران و نرگس آبیار نگذاشتند
آب در دل من تکان بخورد ،به نحوی که گاها یادم می رفت که پایم شکسته
است و حتی برخی صحنه ها را نشسته و با پای شکسته بازی کردم.
وی درباره فضای داس��تان فیلم ابلق اضافه کرد« :ابلق» روایت داستانی تلخ
است ،نمی توانم بیشتر از این بگویم اما داستانی غم انگیز را دنبال می کند،
با این وجود از این فیلم بهترین خاطرات در ذهن من به یادگار مانده اس��ت.
معینی با اش��اره به احتمال استقبال از فیلم ابلق خاطرنشان کرد :خوشبختانه
چندین منتقد فیلم را تحسین کرده اند ،تا آنجایی که من در اثر حضور داشتم
فیلمی شسته رفته ساخته شد و من برای دریافت سیمرغ بلورین کارگردانی و
بهترین فیلم از جشنواره فیلم فجر برای ابلق شانس باالیی قائل هستم.

احتمال فیلمبرداری مجدد
صحنههای فیلم جدید «جیمز باند»

سازندگان فیلم «زمانی برای مردن نیست»،
ممکن اس��ت به دلیل تأخیره��ای پیاپی در
اکران آن مجبور به فیلمبرداری مجدد بعضی
از س��کانسها شوند.به گزارش ه خبرنگاران
ج��وان به نقل از ایندیپندنت ،ممکن اس��ت
سازندگان فیلم سینمایی «زمانی برای مردن
نیست» به دلیل تأخیر و تعویقهای زیاد در
اکران ،سکانسهای جدیدی را فیلمبرداری
کنند.فیل��م جدید جیم��ز باند که ق��رار بود
آوریل سال  ۲۰۲۰اکران شود؛ یکی از اولین
فیلمهایی بود ک��ه اکرانش به دنبال پاندمی
کرونا ب��ه تعویق افتاد.کمپانیهای س��ازنده
فیل��م ،اکران آن را از اکتبر س��ال  ۲۰۲۰به
آوری��ل  ۲۰۲۱موک��ول کردند؛ اما ب��ا ادام ه
پاندمی کرونا ،اخیراً اعالم ش��د که این فیلم
با یک تعویق  ۶ماهه دیگر راهی س��ینماها
میش��ود.این تصمیم به این معناس��ت که
تهیهکنندگان فرصت کافی برای فیلمبرداری
صحنهه��ای جدید به منظ��ور اضافه کردن
تکنولوژیهای پیش��رفته به تجهیزات باند
را خواهند داش��ت .نش��ریه سان در گزارشی
اعالم کرد که گجتهای پیشرفت ه شخصیت
جیم��ز باند در این فیلم با بازی دنیل کریگ
به حدی قدیمی است که به نظر میرسد ،او
چیزی را در دس��ت دارد که برای سالهای
گذشته است.
«گتسبی بزرگ» به تلویزیون میآید

ساخت سریالی با اقتباس از «گتسبی بزرگ»
در دستور کار قرار گرفته است.به گزارش مهر
به نقل از هالیوود ریپورتر« ،گتسبی بزرگ»
در قالب سریال به تلویزیون میآیدA+E«.
اس��تودیوز» و آیتیوی استودیوز آمریکا با
همکاری هم و مایکل هرست نویسنده قصد
دارند یک سریال تلویزیونی با بودجه بزرگ
با اقتباس از «گتس��بی بزرگ» بسازند.هنوز
هیچ ش��بکهای با این تصمیم پیوند نخورده
و تهیهکنن��دگان قصد دارند این س��ریال را
به س��رویس کابلی و آنالین بفروش��ند.این
پروژه در قالب یک مینی س��ریال دیده شده
که هرست نویسنده فیلمنامه آن خواهد بود.
وی که نویس��نده «الیزابت»« ،تودورها» و
«واکینگها» بوده اس��ت ،از تهیهکنندگان
ه��م خواهد بود .بنی��اد فیتزجرالد هم همراه
ای��ن پ��روژه خواهد بود و بلیک ه��ازارد که
نتیجه دختری اسکات و زلدا فیتزجرالد است
به عنوان مشاور در آن حضور دارد.گفته شده
« A+Eاس��تودیوز» دهههاس��ت ک��ه حق
س��اخت این رمان نمادی��ن را در اختیار دارد
و زمان آن به س��ال  ۲۰۰۰و س��اخت فیلم
تلویزیون��ی با ب��ازی پ��ل راد در نقش نیک
کاراوی و توبی استفنز در نقش جی گتسبی
و میرا س��وروینو در نقش دیزی ،برمیگردد.
آن فیلم با همکاری بیبی سی ساخته شده
بود.این در حالی است که این کتاب از امسال
به عنوان حقوق عامه شناخته میشود و همه
امکان استفاده از آن را خواهند داشت.
بازگشت «چارلیز ترون»
به هالیوود با «فیوریوسا»

فیلم سینمایی «فیوریوسا» که به نوعی اسپین
آف و فیل��م مس��تقل از مجموع��ه فیلمهای
«مدمکس» لحاظ میشود ،اکران بین المللی
خود در س��ینماهای جهان را  ۲۳ژوئن ۲۰۲۳
مورخ  ۲تیر  ۱۴۰۲آغاز خواهد کرد .به گزارش
میزان  ،فیلم سینمایی «فیوریوسا» که به نوعی
اسپین آف و فیلم مستقل از مجموعه فیلمهای
«مدمکس» لحاظ میشود ،اکران بین المللی
خود در س��ینماهای جهان را  ۲۳ژوئن ۲۰۲۳
مورخ  ۲تی��ر  ۱۴۰۲آغاز خواهد کرد.آنیا تیلور
ج��وی برای ایف��ای نقش فوریوس��ا در فیلم
«فیوریوسا» که اس��پینآف مدمکس خواهد
بود ،انتخاب ش��ده اس��ت .همچنین کریس
همس��ورث س��تاره مجموعه فیلمهای ثور و
یحیی عبدالمتین دوم برای ایفای نقش به این
فیلم پیوستند .جرج میلر کارگردانی ،نویسندگی
و تهیهکنندگ��ی این فیل��م را برعهده خواهد
داش��ت.جورج میلر تایید کرد که فیلم بعدی
او «س��ه هزار سال عطش» فیلمی از پیشینه
کاراکتر «فیوریس��ا» از فیلم مدمکس -جاده
خش��م خواهد بود.ش��ارلیز ترون برای ایفای
این نقش باز نخواهد گشت .میلر عنوان کرده
اس��تخدام بازیگر جدید را به استفاده از CGI
ب��رای جوانتر کردن ش��ارلیز ت��رون ترجیح
میدهد .همچنین جان سیل ،فیلمبردار جاده
خشم که پس از این فیلم بازنشسته شده بود
برای فیلمبرداری این فیلم بازخواهد گش��ت.
جرج میلر  ۷۳س��اله کارگردان ،تهیهکننده و
فیلمنامهنویسی اهل اس��ترالیا و خالق جهان
«مکس دیوانه» است .اولین فیلم از مجموعه
«مکس دیوانه» در س��ال  ۱۹۷۹عرضه شد و
به دنب��ال آن «مکس دیوانه »۲در  ۱۹۸۱و «
مکس دیوانه :در آن سوی تاندردوم» در ۱۹۸۵
به اکران درآمدند.جری بروکهایمر تهیه کننده
فیلم های «دزدان دریایی کارائیب :اعالم کرد
هنوز حضور یا عدم حضور جانی دپ در قسمت
بعدی این فیلم ها مشخص نشده است.

