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بلیتفروشیفجرچهلم
باظرفیت ۶۶درصدی
بلیتفروشیچهلمینجشنوارهفیلمفجرباظرفیت
 ۶۶درصدیدرحالانجاماست.
بــه گـــزارش صــبــا ،از صبح دیـــروز بلیتفروشی
سینماهای مردمی چهلمین جشنواره فیلم فجر در
سامانههایبلیتفروشیآغازشد.اینبلیتفروشی
با رعایت فاصلهگذاری اجتماعی انجام میشود
و از هر سه صندلی ،یک صندلی به عنوان فاصله
اجتماعی فروخته نمیشود .این در حالی است که
در برخی ردیفهای دور از پرده ۵۰،درصد بلیتها
فروختهمیشود.بنابرایناندکیکمتراز ۶۶درصد
بلیتهای سالنهای چهلمین جشنواره فیلم فجر،
برای مخاطبان به فروش خواهد رسید .در روزهای
اخیر ،شیوع سریع سویه امیکرون ویــروس کرونا،
نگرانیهایی را برای برگزاری این دوره از جشنواره
بهوجودآوردهاست.

شباهت«جیران»و«آهویمنمارال»
بررسیشد

جلسهکارشناسیبررسیمشابهتسریال«جیران»
و«آهویمنمارال»چهارشنبهدرساترابرگزارشد.
بهگزارشایسنا،اینجلسهباحضورمهردادغفارزاده
کارگردان سریال «آهــوی من مــارال» ،اسماعیل
عفیفه تهیهکننده سریال «جیران» ،کارشناسان
محتوایی منتخب ساترا و نماینده نهادهای نظارتی
در سالن جلسات ساترا برگزار شد .این نشست پیرو
درخواست مهرداد غفارزاده مورخه  ۲۸دی ،برای
بررسیمشابهتهایطرحسریال«آهویمنمارال»
با سریال «جیران» تشکیل شده است و کارشناسان
محتواییراجع بهاصلوجودیامیزانمشابهتهای
احتمالینظرخواهندداد.

چهره ها و خبر ها
حمید فرخنژاد به زودی با فصل
دوم ســریــال «مــیــدان ســرخ»
ساخته ابراهیم ابراهیمیان در
نمایش خانگی حضور خواهد
داشــت .سعید صفرپور مجری
طرح این مجموعه اعالم کرده فصل دوم در حال
تکمیل مراحل فنی است.

مرحلهسوممسابقه«خندانندهشو»3بهدلیلبیماریسرماخوردگیامیرمهدیژوله
ومشکوکبودناوبهسویه ُامیکرون،بااتفاقیپیشبینینشدهمواجهشدهواینداور
فعالدرمسابقهحضورنخواهدداشت.روزسهشنبهصفحهاینستاگرام«خندوانه»این
خبررااعالمکردونوشتدرغیابژوله،پژمانجمشیدی،داوریمسابقهرابرعهده
خواهدداشت.قراراستبرنامهاعالمنتایجمرحلهدوم«خندانندهشو»3نیزامشب
رویآنتنبرود.

سعید روستایی با فیلم «متری
شیش و نیم» در جمع نامزدهای
چهلوهفتمین دوره جوایز
سزار معروف به اسکار سینمای
فــرانــســه حــضــور دارد .ایــن
کارگردان در شاخه بهترین فیلم خارجی نامزد
دریافت جایزه شده است.

▪غیبتموثرامیرمهدیژوله

یکیازامتیازهای«خندانندهشو»درفصلسوم،ترکیبداورانآناست.رامبدجوان،
حسنمعجونیوامیرمهدیژولههرکداماززاویهخاصیاجرایشرکتکنندگانرا
تحلیل و نظرات جالب توجهی را مطرح میکنند .از میان این سه داور ،امیرمهدی
ژوله به عنوان یک نویسنده و به پشتوانه تجربهاش در زمینه کمدی ،تحلیلهای
تخصصیودرستیازاجراهاداشت.اودرواکنشبهحذفیکیازشرکتکنندههای
منتخباشوبیماریاماسیکیازاستعدادهانیزاحساساتیشدوبهطورکلیحضور
موثروجالبتوجهیدرمسابقهداشتهاست.طبیعتاغیبتموقتیاودراینمرحلهاز
«خندانندهشو»بیتاثیرنخواهدبود.
▪پژمان،جانشینژوله

پژمان جمشیدی در طول سالها فعالیت خود توانسته تواناییاش را به عنوان
بازیگر کمدی بااستعداد ثابت کند و روزهای اوجش را در سینما
و تلویزیون سپری میکند ،اما حضور او در جایگاه داوری یک
مسابقه استندآپ با اما و اگرهایی مواجه است .جمشیدی
در توضیح دلیل حضورش در «خندانندهشو  »3گفته است
که صرفا برای خالی نبودن جایگاه ژوله به «خندوانه» آمده و
خودش را در جایگاه داوری نمیبیند .در واقع او تالش
کرده همین ابتدا تکلیف اش را با مخاطبان روشن
کند و بگوید ادعایی در این زمینه ندارد ،اما در هر
صورترایونظرشبهعنوان«داور»تعیینکننده
خواهد بود .از آن جایی که پژمان جمشیدی
تجربهخاصیدرزمینهاستندآپوداوریندارد،
انتخاب او به عنوان جایگزین امیرمهدی ژوله
سوالبرانگیز است ،اما با همه اینها نمیتوان
منکر جذابیت حضور او در مسابقه شد .این بازیگر با
فیلمهای کمدی پرفروش خود و سریالهایی مانند
«پژمان»و«زیرخاکی»،نزدمخاطبانسینماوتلویزیون
تبدیل به چهره محبوبی شده و حضورش در مسابقه
برای تماشاگر جالب و کنجکاویبرانگیز خواهد بود.
باید دید او اینبار در جایگاه داور «خندانندهشو» چه
خواهدکردوچهتحلیلهاییازاجرایشرکتکنندگان
ارائهخواهدداد.

مصطفی قاسمیان

فیلمسینمایی«قهرمان»کهدرماههایاخیرباحواشی
مربوطبهاتهامنقضکپیرایتمواجهبوده،دیروزدردو
متنطوالنیموردبحثواقعشدونقلمحافلسینمایی
بود .نخست مصاحبه مفصل آزاده مسیحزاده سازنده
مستند«دوسربرد،دوسرباخت»بودکهصبحدیروزدر
مجلهتجربهمنتشرشدودر 8هزارو 500کلمهبهبیان
ماجراهایمربوطبهاینطرحمیپرداخت.عصردیروز
نیز جوابیهای مفصل در  2هزار و  400کلمه از سوی
روابطعمومیفیلمسینمایی«قهرمان»منتشرشدکهاز
نظرحقوقیبهاینادعاهاپاسخمیدادودربخشیازآن،
نوشتهشدهبودکهدرمصاحبهای،بهزودیبهادعاهای
اخالقیمسیحزادهنیزپاسخدادهخواهدشد.
▪فرهادیمدعیشدمستند متعلقبهاوست

مسیحزاده در گفتوگوی دیروز خود ،اتفاقاتی را که
در  5سال گذشته درباره سوژه فیلم مستندش افتاده
بود ،مرور کرده است .او در سخنانی که توسط متن
منتشرشده تیم «قهرمان» هم تایید شد ،سوژه مستند
خودوفیلمفرهادیرامتعلقبهخودشدانستومدعی
شد رضایتنامهای که درباره حقوق سوژه فیلم نوشته
و امضا کرده ،در شرایط عادی نبوده و نمیتوانسته در
برابر اصغر فرهادی که مدرس کارگاه و بسیار مشهور
و موفق بوده ،ادعایی انجام دهد .او همچنین گفت که

فرهادی چندین بار ادعا کرده فیلم «قهرمان» شبیه
به مستند او نیست ،ولی بعدها متوجه شده که از روی
مستندش،کپیبرداریشدهاست.مسیحزادهدراین
مصاحبه گفت فرهادی در خانه سینما ،مدعی شده
فیلمهایی که در کارگاه وی ساخته شده ،متعلق به
اوست و آنها را به شاگردانش هدیه داده است .دیروز
گفتوگوی آزاده مسیحزاده با واکنشهای فراوانی
مواجهشدوبحثهایزیادیرابهوجودآورد.
▪مسیحزادهمستندشراشبیه«قهرمان»کرد

چند ساعت پس از انتشار این گفتوگو ،جوابیه تیم
«قهرمان» منتشر شد .این جوابیه ،ضمن تأیید معرفی
سوژهازسویآزادهمسیحزاده،ایدهگفتوگوباافرادی
که چیز باارزشی یافت ه و آن را به صاحبش رساندهاند،
متعلقبهفرهادیدانستوبرخالفادعایمسیحزاده
ازامضایرضایتنامهتوسطویدرفضاییکامالعادی
خبرداد.تیمحقوقی«قهرمان»همچنیندراینبیانیه،
مدعیشدمستنداولیهشاگردفرهادی29دقیقهبوده،
اما برای آن که شباهتهایش به فیلم فرهادی بیشتر
شود ،پس از تماشای این فیلم ،نسخه تازهای در 44
دقیقهتدوینکردهکهریشهبسیاریازشباهتهایآن
بهفیلم«قهرمان»است.تیمحقوقیفرهادیهمچنین
راهنماییهایاورابرایشاگردش،ازعللشباهتهای
مستندبهفیلمدانست.سازندگان«قهرمان»درنهایتاز
عالقهمندانسینماخواستندمنتظرمصاحبهایدرباره
ابعاد اخالقی این اتفاق باشند .باید تا انتها صبر کرد و
دیداینماجرابهکجاخواهدرسید.

مــســعــود نــــقــــاشزاده دبــیــر
چهلمین جــشــنــواره فــجــر به
بیماری کووید 19-مبتال شده.
مدیر روابط عمومی جشنواره در
گفتوگو با مهر این خبر را اعالم
کرده و گفته نشست خبری جشنواره فجر مجازی
برگزار میشود.
ستاره پسیانی از امــروز با فیلم
«یدو»اثرمهدیجعفریدرپلتفرم
تلوبیون پالس حضور دارد .این
فیلم از طریق تلوبیون به صورت
آنالین و رایگان قابل تماشاست.
پیشتر«تکتیرانداز»دراینپلتفرماکرانشدهبود.
مصطفی زمانی به زودی با فیلم
«روز ششم» اثر حجت قاسمزاده
اصــل بــه سینما م ـیآیــد .بهاره
افشاری،جمشیدهاشمپور،امیر
جعفری،مهراناحمدیوافشین
هاشمیازبازیگراناینفیلممحصول 99هستند.
فریدهسپاهمنصورداستانزندگ 
ی
خود را در کتاب «زندگی حرفهای
فریده سپاهمنصور» منتشر کرده.
ایــن کــتــاب بــه قیمت  85هــزار
تومان ،از زبان او به قلم دخترش
نوشتهشدهوزندگیوخاطراتشراروایتمیکند.
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