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مهر-سریجدید«کارآگاهگجت»ازپنجشنبهبیستممهرماهدرشبکهنهالمهمانکودکانایرانیمیشود.مجموعه«کارآگاهگجت»کههرهفته
پنجشنبههاوجمعههاراسساعت 17پخشمیشود،مجموعهایباتکنیکسهبعدیاستکهدرسال 2015ودر 23قسمتیازدهدقیقهایدر
کشورکاناداتولیدشدهاست.داستاناینمجموعههمچونسریقدیمیبهدشمنیدکترکالوباکارآگاهگجتبرمیگردد.

پخش سری جدید «کارآگاه گجت»
از شبکه نهال

...

...

چهره ها و خبر ها

گزارش

بازار تجاری تازه برای سلبریتی ها

 2/5میلیارد برای
اسکان افتخاری!

پــس از رســانه ای شــدن تکنیک فــروش ویال های شــمال
از طریــق ســاکن کــردن ســلبریتی ها ،روش تــازه ای در
پیش گرفته شــده و ســلبریتی ها رســم ًا بــا حضــور در این
مجموعه ویال ها بــه تبلیغ علنی می پردازنــد .در این زمینه
یکی از ســلبریتی ها دســتمزد میلیاردی بابت تبلیغ اخیر
بــرای یک مجموعــه ویــا دریافت کرده اســت و ایــن رقم،
از دســتمزد این بازیگــر در پروژه های ســینمایی به مراتب
بیشتر است.
به گزارش «تابناک» ،چندی پیش این رســانه افشا کرد که
رفت وآمد شماری از ســلبریتی ها به تعداد قابل توجهی از
ویال های شمال ایران ،بر اساس یک سلسله قرارداد تملک
مشــروط رخ می دهد .با توجــه به رفت وآمد ایــن چهره ها،
بازارگرمی صاحب مجموعه ویال برای فروش دیگر ویال ها
نتیجه می داد و عرضه مجموعه ویال با استقبال خریداران
روبه رو می شــد .برخی ویالداران قرارداد های تازه ای نیز
تنظیم کرده بودند که واگــذاری قطعی ویال را به رفت وآمد
مستمر دو تا پنج ســاله سلبریتی ها مشــروط کرده و بدین
ترتیب مانع از فروش ســریع و یک باره ویال ها شــده بودند.
پس از رسانه ای شــدن این تکنیک و لو رفتن روش افزایش
قیمت مجتمعهای ویالیی در برخی مناطق شمالی ایران،
رویکرد به کلی تغییر یافت و اکنون به شکلی علنی نیز شاهد
تبلیغ ویال هستیم.
عالوه بر یکی از پیش کسوتان باشگاه پرسپولیس که رسم ًا
در این زمینه وارد عمل شده و دریافتی قابل توجهی داشته،
یک چهره سینمایی نیز به تبلیغ یک مجتمع ویالیی اقدام
کرده و دستمزد بسیار کالنی دریافت کرده است .با توجه
به آن که در صــورت اعالم رســمی چنین دســتمزدهایی،
مامــوران مالیــات به ســراغ این اشــخاص می رونــد ،ابعاد
این توافق های مالــی در هاله ای از ابهام قــرار دارد .با این
حال یــک منبــع آگاه بــه تابناک گفــت در یک مــورد ،یکی
از ســلبریتی هایی که بــه تازگی به تبلیــغ مجموعه ویالیی
پرداخته ،عالوه بر دریافت یک ویال مطابق با رویه پیشــین
به عنوان بخشــی از دریافتی اش ،مبلغ کالنی پول نقد نیز
دریافت کــرده که مجموع ایــن رقم به  2.5میلیــارد تومان
میرسد .این رقم از دستمزد سالیانه این سلبریتی در طول
هر سال برای فعالیت تخصصی و حرفه ای اش بیشتر بوده
و به همیــن دلیل برخی دیگر از ســلبریتی ها نیــز به دنبال
رایزنی برای همکاری با مجموعه های مشــابه هستند و در
این زمینه مذاکراتی میان مدیر برنامه برخی بازیگران زن
مطرح سینمای ایران برای عقد قراردادهای مشابه با برخی
مجموعه های دیگر انجام شده است؛ مدلی که جذاب تر از
تبلیغ یک سلبریتی مرد است.
بازیگــران مطرح زن ســینمای ایــران معمو ًال دســتمزدی
بین  200تا  400میلیون تومــان برای پروژه های مختلف
دریافت میکنند و با توجه به این که معمو ًال بازیگران مطرح
زن در طول ســال حداکثر دو یا ســه فیلم بــازی می کنند،
چنیــن قرارداد های میلیــاردی می تواند تحــول جدی در
شــرایط اقتصادی شــان رقم بزنــد .پیش بینی می شــود با
توجه به افزایش مجتمعهای ویالیی در مناطق شمال ایران
که بر لوکس ســازی تاکید دارند و با هــدف ایجاد جذابیت
برای چنین مجموعه هایی ،شاهد استفاده بیشتر از چنین
گزینهای برای تبلیغ باشیم.

...

تلویزیون

بازگشت خالق «شهرزاد» و «شب دهم»
به تلویزیون
کارگردانــان مطرحــی همچــون داوود میرباقــری،
رضامیرکریمی ،حســن فتحی ،ســیروس مقدم ،کیانوش
عیاری و محمدحســین لطیفــی هرکدام مشــغول مراحل
مختلف نگارش ،تولید یا پس از تولید ســریال های جذاب
تلویزیونی هســتند و می توان این مقطع را مقطعی طالیی
برای معاونت سیما توصیف کرد .به گزارش روابط عمومی
رسانه ملی ،دکتر حسین کرمی ،رئیس مرکز امور نمایشی
معاونت سیما با بیان این مطلب افزود :هم اکنون حدود41
سریال در مراحل تولید و پساز تولید قرار دارند و  50تا 60
سریال مراحل نگارش را میگذرانند.
وی با اشــاره به مراحل نگارش ســریال «ســلمان فارسی»
به نویســندگی و کارگردانــی داوود میرباقــری گفت :این
سریال برای  40قسمت طراحی شده و هم اکنون نگارش
و بازنویسی  20قســمت ابتدایی آن به پایان رسیده است و
آقای میرباقری مشــغول نهایی کردن متن بیستم قسمت
دوم این سریال مهم تاریخی است.
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نگاهیبهمهمترینرقبایاحتمالیفیلم«نفس»دربخشبهترینفیلمغیرانگلیسیزباناسکار

92فیلم،یکمجسمه
محمد عنبرسوز  19 -سال از زمانی که «بچههای آسمان» مجیدی ،نامزد اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان شد ،میگذرد.
در این دو دهه ،ایران دو بار با فیلمهای اصغر فرهادی به جمع نامزدها راهیافته و هر دو بار هم در نهایت مجسمه طالیی اسکار به
ایران آمده است .امسال برای اولین بار فیلم یک کارگردان زن را به اسکار معرفی کردهایم و با توجه به این که سال قبل ،یک فیلم
ایرانی جایزه را برده ،می توان امید داشــت که «نفس» به خوبی در این رویداد سینمایی مورد توجه قرار بگیرد .با این حال فیلم
نرگس آبیار ،رقبای سرسختی در نودمین جشن اسکار دارد؛ جشنی که  92فیلم از  92کشور در آن شرکت کردهاند .با ما همراه
باشید تا با قدرترین رقبای «نفس» برای دستیابی به مجسمه طالیی اسکار ،آشنا شویم:

پایانخوش
Happy End
میشــاییل هانکه ،اتریش
حال وهــوای اثــر :ســابقه هانکه در ســینما
به قدری درخشــان و مورد اعتماد اســت که
تقریبــا هر زمــان فیلــم جدیدی می ســازد،
می توان پیش بینی کرد که آن فیلم نماینده
کشــورش در اســکار خواهــد بــود« .پایــان
خــوش» ،جدیدترین ســاخته این فیلم ســاز
شــهیر ،خانواده ای متمول را بــا نگاهی تلخ
و نقادانه به تصویر می کشــد کــه هیچ یک از
اعضایــش حس خوبی به زندگــی ندارد .در
این خانواده که همه به دنبال کسب ثروت و
پیشرفت اجتماعی هستند ،والدین چشمان
خود را بر روی وضعیت فرزندانشان بسته اند
و خانــواده در حــال غــرق شــدن در زندگی
ماشینی است .هانکه که به خاطر عالقه اش
به دغدغه های انســان مدرن شــهرت دارد،
در فیلــم جدیدش ،بــه نحو ضمنی ،مســئله
مهاجــرت و بحران هــا و ناهنجاری هــای
پناه جویان را نیز مورد نظر قرارداده است.
برگ برنده :احتماال مهم تریــن برگ برنده
«پایان خوش» خــود کارگردانش باشــد که
عالوه بر دو نخل طالیی که در کارنامه دارد،
در ســال  2012نیز با فیلم «عشق» ،اسکار
بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان را از آن خود
کرد .دیگر نقطه قوت فیلــم جدید هانکه که
در بخش نخل طالی جشنواره اخیر کن هم
تحســین منتقدان را متوجه خود کرد ،بازی
عالــی ایزابــل هوپر اســت؛ بازیگــری که در
اسکار ســال گذشــته ،با این که در فیلم غیر
انگلیســی زبان «او» بازی کرده بود ،باز هم
نامزد اســکار بهتریــن بازیگر نقــش اول زن
شد و به نظر می رسد رای دهندگان آکادمی
عالقه زیادی به او دارند.

 120تپشدردقیقه
Beats Per Minute 120
ربان کمپیلو ،فرانسه
حال وهــوای اثــر  :درام  135دقیقــه ای
کارگردان مراکشــی تبار «مریلند» ،امسال
نماینده کشور فرانسه اســت .نماینده سال
قبل فرانسه در اسکار فیلم «او» ساخته پل ور
هوفن بود که علی رغم ایــن که گلدن گلوب
بهتریــن فیلم غیــر انگلیســی زبــان را از آن
خود کرد ،در اسکار حتی به جمع پنج نامزد
نهایــی هــم راه نیافــت و رقابت را بــه «تونی
اردمــن» مــارن آده از آلمــان و «فروشــنده»
اصغر فرهادی از ایران واگذار کرد .داستان
فیلم « 120تپش در دقیقه» در فضای اوایل
دهه  90میالدی در فرانسه و بر محور مسئله
بیمــاری ایدز می گــذرد .جایی کــه عده ای
از فعــاالن اجتماعــی از این موضــوع مطلع
می شــوند که برخــی آزمایشــگاه ها داروی

محوشدگی
In the Fade

این بیماری را در اختیــار دارند ،اما از توزیع
آن خودداری می کنند.
برگ برنــده 120« :تپش در دقیقــه» در کن
حضور موفقی داشت و توانست جایزه بزرگ
کن را از آن خــود کند .موفقیت ایــن فیلم در
کن کــه زمــان زیــادی هــم از آن نمی گذرد،
احتمــاال در ذهــن رای دهنــدگان آکادمــی
اســکار مانده و همین مطلب می تواند الاقل
برای حضورش در بخش هــای نهایی رقابت
موثر واقع شــود .همچنین موضــوع فیلم که
به اپیدمــی ایدز در دهــه  80و اوایل دهه 90
فرانســه و فعالیت هــای اجتماعــی مرتبط با
آن می پردازد ،از مواردی اســت که می تواند
شانس این فیلم را در اســکار امسال افزایش
دهد.

رژیــم این کشــور به یک مــوزه هنــری تبدیل
شــده اســت؛ امــا بــا بــروز مشــکالتی ،اداره
مــوزه از کنترل خــارج می شــود .محور های
اصلی «مربع» عبارتند از اخالق ،شــجاعت،
وظیفهشناسی و میهنپرستی.
بــرگ برنــده :مهم تریــن نقطــه قــوت
«مربــع» احتمــاال درخشــش خیره کننــده
آن در جشــنواره اخیــر کن اســت کــه عالوه
بر برانگیختن ســتایش منتقــدان ،نخل طال
را هم بــرای عواملش به ارمغان آورد .ســابقه
روبــن اوســتلند در ســاخت فیلــم «فــورس
مــاژور» و دیالوگ هــای خــوب فیلــم کــه بــه
زبان های ســوئدی و انگلیســی نوشته شده
است ،احتماال دیگر برگ های برنده «مربع»
هستند.

اول پدرم راکشتند

دربارهروحوبدن

First They Killed My Father

On Body and Soul

آنجلینــا جولی ،کامبوج

ایلدیکو ایندی ،مجارســتان

حال وهوای اثــر :مدت ها بود کــه در اخبار
از حضــور آنجلینــا جولــی ،در فعالیت های
خیرخواهانــه مرتبــط بــا حقــوق بشــر در
کشــور های محــروم می شــنیدیم .فیلــم
«اول پــدرم را کشــتند» احتمــاال حاصــل
دغدغه هــای جولی و تجربیــات او از حضور
در این فضاست .فیلم نامه این اثر ،اقتباسی
است از داســتان واقعی زندگی النگ اونگ
که در ژانــر زندگینامــه ای  -تاریخــی تولید
شــده و داســتان نجــات شــخصیتی بومــی
از دســت رژیم خمر های ســرخ را بــه تصویر
می کشــد و بــه جنایاتــی کــه در کامبوج رخ
داده ،می پردازد.
برگ برنده :مهم تریــن برگ برنــده فیلم که
قطعا توجه رای دهنــدگان را جلب می کند،
حضور ســلبریتی هالیوودی آنجلینا جولی،
این بار در مقام کارگردان فیلمی است که زاده
دلواپسی های شخصی اوست .فیلم برداری
خوب اثــر ،حمایــت نخســت وزیــر کامبوج و
انتشــار آن توســط نتفلیکس نیــز می تواند از
نقــاط قــوت «اول پــدرم را کشــتند» ،باشــد.
همچنین تجربه نشــان داده فیلم هایی که به
مسائل حقوق بشری مهمی مانند نسلکشی
میپردازند ،بیشتر مورد توجه رایدهندگان
آکادمی قرار میگیرند.

حال وهــوای اثر :عنــوان خــاص فیلمی که
نماینده کشــور مجارســتان است ،شــاید در
ابتدا باعث شــود فکر کنیم با فیلمی خشــک
و فلســفی طرفیم که جذابیت خاصی ندارد؛
اما خیلی زود روشــن می شــود که بــا یک اثر
عاشــقانه ســطح باال مواجهیم« .درباره روح
و بدن» راوی عشــق و احساسی عاطفی بین
دو کارگر اســت که در رویاهایشان با یکدیگر
زندگــی رویایی و عاشــقانه ای دارنــد ،اما در
واقعیت قــادر به ایــن کار نیســتند .این فیلم
نگاه فلســفی خود را بین نگــرش عاطفی به
عشق به عنوان یک حالت درونی با نگاه مادی
به واقعیت بی رحم زمینی ،بــه خوبی تصویر
می کند و لحن جذابی دارد و می تواند هر دو
دسته مخاطب روشنفکر و عادی سینما را به
خود جلب کند.
بــرگ بــرنــده :تــم عاشقانه در یک
فیلم همیشه یکی از جذاب ترین
ژانرهاست و «دربـــاره روح و بدن»
نیز روابــط عاطفی را به بهترین نحو
بــه تصویر کشیده اســـت .نــگــاه تلخ
و غــم انــگــیــز کـــارگـــردان
بــــه واقـــعـــیـــت هـــای
ظـــالـــمـــانـــه ای که
در جـــوامـــع علیه
روابط عاطفی پاک
انــســان هــا قــد علم
مــی کــنــد ،از دیگر
جـــذابـــیـــت هـــای
ایـــن فیلم اســت.
«دربــــــاره روح و

مربـع
Square
روبن اوستلند ،سوئد
حالوهوای اثــر« :مربع» را بخــش عمده ای
از کارشناســان ،اصلی ترین شــانس کســب
اسکار امسال دانســته اند؛ یک درام سیاسی
طعنه آمیز و انتقادی که فضای کشور سوئد را
پس از براندازی حکومت ســلطنتی به تصویر
می کشــد .موضوع کلــی فیلم این اســت که
مهم ترین کاخ سلطنتی در سوئد پس از تغییر

بــدن» احتماال از زمانی که خــرس طالیی
برلین را برد ،در ذهن رای دهندگان ماندگار
شده است و همین موضوع می تواند الاقل
حضورش را در مراحل بعدی تضمین کند.

فاتح آکین ،آلمان
حالوهوایاثر :درام انتقامجویانه کارگردان
ترک تبار آلمانــی را که با بــازی دایان کروگر
فیلمی خشن و آزار دهنده محسوب می شود
احتماال باید یکــی از مهم ترین شــانس های
اسکارا مسال بدانیم .داستان فیلم به ترسیم
شــخصیت زنی می پردازد که پس از به اتمام
رساندن سوگواری برای همسر و فرزندش که
در یک بمب گذاری کشــته شده اند ،درصدد
انتقامجویی از مسببان این واقعه برمیآید.
برگ برنده :عالوه بر رزومه آکین و اعتبارش
در عرصه سینما ،احتماال باید مهم ترین برگ
برنده «محو شــدگی» را توجهــش به جنایات
نازی هــا و مانــور کارگــردان روی مفاهیمی
ماننــد خشــم ،نفــرت ،انتقــام ،کینــه و...
بدانیم که ترکیب آن ها با صــدای انفجار ها و
صحنههای خشن و آزاردهنده ،حس عجیبی
را در مخاطب ایجاد می کند و اثری متفاوت و
شاخص در کارنامه کاری فاتح آکین محسوب
میشود.

بیعشـق
Loveless
اندری زویاگینتسف ،روسیه
حالوهوای اثر :احتماال روســیه هم امســال
حضور قدرتمندی در اسکار خواهد داشت و
فیلم «بی عشق» می تواند یکی از جدی ترین
گزینه ها بــرای حضــور در میــان پنــج نامزد
نهایی اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان
باشد .کارگردان فیلم «لویاتان» که بسیاری
از منتقدان ستایشش کردند ،این بار در فیلم
جدیدش به جامعه معاصر روســیه پرداخته و
نبود عشق و روح زندگی را در این اجتماع به
تصویر کشیده است .داستان این فیلم با
محور قراردادن یک نبود ظاهری،
یعنی گم شــدن یک کودک ،به
بســیاری از کمبود های انسان
معاصر طعنه میزند که خودش
هم متوجه آنها نیست.
بــــرگ بــــرنــــده :بـــســـیـــاری از
کــــــارشــــــنــــــاســــــان،
زویـــاگـــیـــنـــتـــســـف
را کــــارگــــردان
فــــیــــلــــم هــــای
فــــلــــســــفــــی
مــــی دانــــنــــد
کـــه نــــام فیلم
قــــبــــلــــی اش
ه ــم از کتاب
مشهور توماس

هابز ،فیلسوف انگلیسی ،گرفته شده بود.
فیلم «بی عشق» را نیز می توان نمایندگی
این کارگردان از جنبش حیاتگرایی معاصر
دانست و از این جهت می تواند مورد توجه
مخاطبان روشنفکر قرار گیرد .جایزه ویژه
هیئت داوران کن نیز از مــواردی است که
می تواند رای های بیشتری را برای این فیلم
در اسکار جمع کند.

آی ســینما  -بعــد از شکســت ســنگین فیلــم ابرقهرمانی
«والرین و شهر هزار سیاره» در گیشه دنیا،
لوک بسون فیلم جدیدش «آنا» را با بازی
لــوک ایونز بازیگــر ســه گانه «هابیت» و
«سریع و خشــمگین  »6مقابل دوربین
میبرد.
مهر  -گویینت پالترو بازیگر مطرح هالیوود ،به صف
چهره هایی پیوست که تجربیات ناخوشایند خود را از
هاروی واینستاین در چند روز اخیر علنی
کـــــردنـــــد .پــــالــــتــــرو اعـــــــام کـــرد
وقتی  22ســال داشــت بــا پیشنهاد
غیراخالقی واینستاین روبه رو شده تا
بتواند در فیلمی بازی کند و تن به این
کار نداد.

...

گفت وگو

نظـمالهی
Divine Order
پترا بیوندینا وولپی ،ســوئیس
حالوهوای اثر :نماینده ســوئیس در اسکار
امسال که فیلمی تاریخی محسوب می شود،
مادری را روایت میکند که با تاسیس کمپین
و دیگر فعالیت های اجتماعی از حقوق برابر
زنــان در جامعه دفــاع می کند .ایــن فیلم که
رگه هایــی از درام کمدی و تلــخ دارد ،هم در
جشــنواره های مســتقل و هــم در جشــنواره
سینمایی ساالنه سوئیس بسیار موفق ظاهر
شده است.
برگ برنده :عالوه بر موضوع فیلم که حقوق
زنان است و باعث می شود بخش عمده ای از
رایدهندگان اسکار به آن عالقه نشان دهند،
معرفی شدنش از سوئیس نیز می تواند برگ
برنده دیگر «نظم الهی» باشــد؛ زیرا سوئیس
کشــور مهمی در این بخش از اســکار است و
معموال توجهات را به خود جلب میکند.

بادسـیاه
Dark Wind
حسین حسن ،عراق
حالوهوایاثر :ممکن است مهمان ناخوانده
بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان اسکار
امســال ،فیلمــی از عــراق بــا حضــور برخی
چهرههای ایرانی ،از جمله مریم بوبانی ،تورج
اصالنی و ...باشد .این فیلم توسط کارگردان
سرشناس کرد عراق ،حسین حسن ،ساخته
شده و به مسائل این کشور و ناآرامی هایی که
مردمش را آزرده خاطر می کند ،می پردازد.
«باد سیاه» شاید از جهت هنری شانس باالیی
برای کســب جایزه نداشته باشــد ،اما تجربه
نشــان داده مســائل روز دنیــا و موضوعــات
سیاســی می تواند نظر رای دهندگان اسکار
را تغییر دهد.
برگ برنده :عالوه بر کشــور عراق که معموال
حضور پررنگی در جشنواره های بین المللی
نــدارد و ممکــن اســت داوران بخواهنــد نام
ایــن کشــور را از طریــق فیلــم «باد ســیاه» به
گوش مردم جهان برســانند ،مهم ترین برگ
برنده نماینده عراق احتماال موضوع محوری
آن ،یعنــی جنایــات داعــش اســت .گروهک
داعــش طی ســال های اخیــر به یــک بحران
جهانی تبدیل شــده و ممکن اســت داوران و
رایدهندگان اسکار بخواهند از عوامل فیلم
«باد ســیاه» به خاطر پرداختن به این موضوع
مهم ،با دادن امتیاز باال در اسکار ،تقدیر کنند.

آنجلیناجولی،پیشترسهفیلمبلندسینماییهم
ساخته که هیچکدام توجه منتقدان را جلب نکرد

رامین پرچمی از ممنوع الکاری گفت
رامیــن پرچمی که این روز ها در نمایشــی بــا موضوع دفاع
مقدس به نام «غســالخونه» حضور دارد ،پیش از این هم در
اثر «پچپچههای پشت خط نبرد» علیرضا نادری روی صحنه
رفته بود .او در گفتوگو با ایلنا ،درباره حاشیههای مربوط به
ممنوعیت فعالیتهایش در سینما و تلویزیون صحبت کرده
است .مهمترین صحبتهای او را بخوانید:
▪چرا پیگیر نبودی که ممنوعالکاری؟

برای من جالب بود که یکی از مسئوالن ارشاد به من گفت
ما از شما گله داریم که نیامدی برای حل مشکل ات! گفتم
مگر کســی به من اعالم کــرده بود کــه ممنوع الــکاری؟ یا
کسی حکمی داده بود و چیزی گفته بود؟ از کجا باید بدانم
مشکلمچیستوبایدکجابرومدنبالش؟گفتندنه؛شماباید
میآمدی و تقاضا میکردی .گفتم من اصال با این روال آشنا
نیستم ولی از این به بعد چشم!
▪شرکتکننده «ادابازی» بودم

حدودیکماهپیشهماهنگکردندبرایبرنامه«ادابازی»به
خندوانهبروموحتیهمگروهیامهممشخصوبخشیازکار
فیلمبرداری شد .در لحظه آخر که قرار بود کل برنامه ضبط و
قرعهکشیشودنامهای،تلفنیچیزیشدکهاینآقانمیتواند
کار کند .ســوال این بود که برای رســیدن به همان بخش از
کار هم قطعا چند مرحله را پشت سر گذاشته بودم و مشکلی
نداشتم حاال آن لحظه آخر چه دلیلی وجود داشت که جلوی
کارمراگرفت؟جزسلیقهچیزدیگرینمیتواندباشد.چون
تهیهکننده گفت استعالمها را کرده و جوابها را گرفتهایم
مشکلینبودهامادقیقالحظهآخرایناتفاقمیافتد.مشخص
استکهکسییاکسانیهستندکهفعالصالحنمیداننددر
تلویزیونحضورداشتهباشم.نمیدانمچرا؟!
▪مدیر شبکه به خاطر من توبیخ شد!

حتی اگر قرار بود مجازاتی بشوم ،اگر اشتباهی کردم هفت،
هشتسالبهخاطرشممنوعالکار بودم و همه اینها انجام
شده .اگر قرار بود بروم خارج از کشور یا هر کار دیگری کنم؛
دیدند عمــا این اتفاق نیفتــاده و من نمی خواهــم ایران را
ترک کنم .یک بار خیلی اتفاقی به برنامه پخش زنده شبکه
دو رفتم و در آن حضور داشتم .مدیر برنامه هم بدون این که
بداند ممنوع التصویرم من را از بین جمعیت صدا کرد و من
آن جا دیده شدم .فردایش برخی سایت ها نوشتند که «آی
این آقای فتنــه  88در تلویزیون چــه کار می کند »..همین
باعث شد مدیر شبکه توبیخ شود!
▪ارشاد گفت نباید نقش پلیس مثبت بازی کنم!

آقای تکاور مرا برای نقشــی می خواســت که پلیس مثبتی
بود؛ مثل این که ارشــاد گفته نــه این آقا نبایــد نقش پلیس
مثبت را بازی کند! اما چون در کار بــودم آقای تکاور لطف
کرد و نقش کوتاه دیگری به مــن داد که برای من همین که
یک کار ســینمایی و تصویری بــازی کردم؛ خــوب بود .کار
آقای تکاور اولین کار تصویریام بعد از مدتها بیکاری بود
و حاال صحبت های دیگری هم شــده؛ احمــد احمدی قرار
است کاری را تهیه کند که گفته حتما در آن هستی و آقایان
اسدزاده و تبریزی هم وعده هایی دادهاند.

▪بازگشت میرکریمی پساز  20سال به تلویزیون

او همچنیــن به نگارش ســریالی بــه کارگردانی ســیدرضا
میرکریمی اشاره کرد و گفت :این سریال به روابط عاطفی
در یک خانواده در اواخــر دوره قاجار و آغاز دوره ســلطنت
پهلوی میپردازد و در 50تا 60قسمت طراحی شده است.
کرمی افزود :آقای میرکریمی هم اکنون در حال بازنویسی
متن و تعیین لوکیشنهای این سریال در شهرهای قزوین،
زنجان و سمنان است و این از آن ســریال هایی است که ما
بسیار به آن امیدواریم.
رئیس مرکز امور نمایشی سیما از بازگشت حسن فتحی به
تلویزیون بعد از مدت ها خبر داد و گفــت :آقای فتحی قرار
است به زودی کار نگارش ســریالی درباره هفت پهلوان از
قومیت های مختلف ایران را شروع کند و این سریال نقطه
بازگشت دوباره او به تلویزیون خواهد بود.
CMYK

