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سینمای ایران

چهره ها و خبر ها
گــاب آدینه در نمایش «جنت
مکان ،خلد آشیان» اثر محمد
حاتمیرویصحنهخواهدرفت.
ویدوماهپیشازابتالیخودش
و دخترش به ویروس کرونا خبر
دادهبود.آدینهظاهرابهبودیافتهاست.

گزینههای اکران جدید سینما
چیست؟
گمانهزنیها درباره فیلمهای جدیدی که به اکران
میآیند ،آغــاز و اسامی  ۵فیلم جدید مطرح شده
است.
به گزارش صبا ،با توجه به این که مرتضی شایسته
دبیر شورای صنفی نمایش دیروز اعالم کرد دفاتر
پخش تا روز شنبه  ۱۴تیرماه با مراجعه به دبیرخانه
شورا تقاضای خود را برای اکران ثبت کنند ،حال به
نظر میرسد فیلمهایی که اکران آنها در هفته اول
تیرماه،دنبالهاکراناسفندماهبودهاستباآثارجدید
جایگزینمیشوند.طبقآخریناطالعات،فیلمهای
«عطرداغ»«،جهانبامنبرقص»«،چهلو»7و«یادم
تو را فراموش» باید جای خود را به فیلمهای جدید
بدهند.فیلمهای«زنهافرشتهاند»۲بهکارگردانی
محمدحسین فرحبخش« ،اللــه» به کارگردانی
اسدا ...نیکنژاد« ،گربه سیاه» به کارگردانی کریم
امینی«،المینور»بهکارگردانیداریوشمهرجوییو
«انفرادی»بهکارگردانیمسعوداطیابینزدیکترین
گزینههابهاکرانجدیدسینماهاهستند.
هم اکنون دو فیلم «شنای پروانه» ساخته محمد
کارت و «خوب ،بد ،جلف  »۲به کارگردانی پیمان
اکرانپساکروناهستند.
قاسمخانیفیلمهایجدید
ِ

سینمای جهان

تعویق بازگشایی سینماهای
ایامسی
مجموعه سینماهای زنــجــیــرهای ایامســــی از
سرگیریفعالیتخودرابهسببافزایشمواردابتال
بهویروسکرونابهاواخرماهژوییهموکولکرد.
به گــزارش ایسنا ،این خبر پس از تغییر تاریخ
اکران دو فیلم «موالن» محصول شرکت دیزنی
و «انگاشته» جدیدترین ساخته کریستوفر نوالن
از مــاه ژوییه به اوت ،منتشر شــد .سینماهای
ایامســـی قــرار بــود از تــاریــخ  ۱۵ژویــیــه بخش
عمد های از سالنهای سینمایی خود را شامل
 ۴۵۰مجموعه بازگشایی کند و  ۱۵۰مجموعه
سینمایی دیگر هم طبق برنامه باید از  ۲۴ژوییه
فعالیتخودراازسرمیگرفتند.براساستصمیم
های جدید ،تاریخ اولیه بازگشایی این سینماهای
زنجیرهای  ۳۰ژوییه خواهد بود و بخش دیگری
از سالنها نیز اوایــل اوت فعال خواهند شد.
با بازگشایی سینماهای ا یا مســی در آمریکا،
سالنهای این مجموعه در  ۱۵کشور از جمله در
اروپا و خاورمیانه فعالیت خود را از سر خواهند
گرفت .گزارشها حاکی از آن است که سینمارک
و رگال دو مجموعه بزرگ سینمایی دیگر آمریکا
نیز تاریخ بازگشایی خود را بر این اساس تغییر
خواهند داد.

مهرتوقیفبرسرمایههایسیما

نگاهی به وضعیت 3سریال توقیفی که هنوز راهی به آنتن نیافتهاند
مصطفی قاسمیان  -دیــروز علی مالقلیپور
کارگردانسریال«کتونیزرنگی»درگفتوگویی
درباره این مجموعه ،به توقیف این سریال اشاره
کردوبااشارهبهعذرخواهیچندینبارهخودش،
تداوم توقیف این مجموعه را به اختالفاتی مرتبط
دانسته که میان مدیران تلویزیون دیده میشود.
نگاهیداریمبهمجموعههایتوقیفیرسانهملی:
▪گرانترینوپرسروصداترینتوقیفی

مــابــیــن ســـریـــالهـــای تــوقــیــفــی ،ب ـیتــردیــد
پرسروصداترین عــنــوان« ،سرزمین کهن» به
کــارگــردانــی کمال تبریزی اســت 3 .قسمت
نخست این مجموعه که به «سرزمین مــادری»
تغییر نام داده ،سال  93به پخش رسید ،اما بعد
از اعتراضات قومیتی ،به محاق توقیف رفت.
این مجموعه بعد از تالشهای بسیار و رایزنی با
نمایندگان استان خوزستان و ...به صداگذاری
و حتی تصویربرداری مجدد هم رسید .حتی
در حاشیه این تالشها ،قول و قرارهایی برای
بزرگداشت مفاخر ایل بختیاری داده شد و در
نهایت سریال «بانوی سردار» با هزینهای فراتر از
تولیدات مراکز استانها ،برای ادای احترام به
«بیبی مریم بختیاری» تولید و از شبکه  3پخش
شــد .با ایــن حــال ،همچنان مشکل «سرزمین
مادری»(سرزمینکهن)حلنشدهاست.سریال
کمال تبریزی در این مدت چندین بار به پخش
نزدیک شده و حتی تیزرهای آن نیز پخش شده،
اماهرگزرنگآنتنراندیدهاست.برایحلمشکل

اینمجموعه،پیشنهادهاییازگوشهوکنار،مانند
توزیع سریال در نمایش خانگی نیز رسیده ،اما در
نهایت مهر توقیف همچنان بر «سرزمین مادری»
باقیماندهاست.
▪دردسرهاییککامنتبرای«کتونیزرنگی»

سریال توقیفی شاخص یک سال اخیر ،همین
مجموعه «کتونی زرنگی» است که ذکر آن آمد.
ایــن مجموعه طنز ،محصولی از باشگاه فیلم
سوره (زیرمجموعه حوزه هنری سازمان تبلیغات
اسالمی) است که در  18قسمت برای شبکه 3
سیما تولید شده ،اما اواخر سال  98و چند روز
پیشازموعدپخش،بهدلیلانتشاریکاظهارنظر
نامتعارفازسویکارگردانمجموعه،توقیفشد.
یکی،دو روز بعد معاون سیما درباره این سریال
گفت« :اعالم شد که کار از نظر کیفی صالحیت
پخش نــدارد و بعد از این که این مسئله مطرح
شد ،جنبههای دیگر هم در کنار آن قرار گرفت».
.بالفاصلهقائممقامشبکهسهدربارهاینمجموعه
گفت« :به دلیل خطای فاحش کارگردان ،شبکه
تصمیم به توقف پخش این سریال گرفت ».در
نهایت بحث نه فقط بر سر حواشی ،بلکه بر سر
کیفیت آن هم به وجود آمده است .سازندگان
«کتونی زرنگی» مدعی هستند که سریال نهتنها
کیفیت پایینی نــدارد ،بلکه از تولیدات در حال
پخش تلویزیون هم باکیفیتتر است .کارگردان
و تهیهکننده مجموعه توقیف این اثر را با وجود
عذرخواهی کارگردان بابت اظهارنظرش ،تنها

بهدلیلاختالفاتبینمدیرانسازمانمیدانند.
مدیران سیما به جز همان یک اظهارنظر ،درباره
اینمجموعهسکوتکردهاند.یکهفتهبعدمدیر
گروه فیلم و سریال شبکه سه نیز اینگونه توضیح
داد« :همان طور که شبکه سه بدون درنگ و با
قاطعیت در برابر کامنت توهینآمیز کارگردان
اینسریالدرفضایمجازیموضعگرفتوپخش
سریالراداوطلبانهمتوقفکرد،باهمانقاطعیت
نظر شبکه این است که این سریال مشکل فنی
و محتوایی عمدهای نــدارد؛ مگر ایــن که نقد و
شوخی با رویههای غلط در دولت و مجلس را در
اینسریال،اشکالمحتواییبخوانیم».
▪تولیدوتوقیفبیسروصدای«ع.ش.ق»

در ایــن میان مجموعه «ع.ش.ق» (بــا همین
نگارش) به کارگردانی قاسم جعفری هم از
توقیفیهاست که تاکنون کمترین اخباری از
جانب سازندگان آن منتشر نشده است .گویی
تهیهکننده و کارگردان سریال هیچ تمایلی به
پخش آن ندارند .این در حالی است که چندی
پیش نامهای از سوی  10بازیگر جوان سریال
که قرار بوده با این مجموعه به سینما و تلویزیون
معرفی شوند ،رسانهای شد ،اما عوامل اصلی
سریال در برابر توقیف این مجموعه که سال 97
تولیدشدهاست،هیچواکنشینشانندادهاند.از
تیزروتصاویرمجموعه«ع.ش.ق»،بهنظرمیرسد
که فضای آن کمی شبیه به «خط قرمز» اثر موفق
همین کارگردان در دهه هفتاد باشد .شاید اص ً
ال

ممنوعیتاستفادهازصندلیدرپشتصحنهفیلمنوالن!
آن هاتاوی از ممنوعیتهای عجیب در لوکیشن فیلم برداری آثار
کریستوفر نوالن گفت.
بــه گ ــزارش باشگاه خبرنگاران ج ــوان ،آن هــاتــاوی بازیگر
هالیوودی ،دلیل این که چرا کریستوفر نوالن بودن صندلی
سر صحنه فیلم برداری را ممنوع کرده است ،اعالم کرد .او در
فیلمهای سینمایی «شوالیه تاریکی بر می خیزد» و «میان ستاره
ای» در حالی با نوالن همکاری کرد که استفاده از تلفن همراه
نیز در آن ممنوع بود.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

نوالن دیدگاه خاص خود را دارد و میخواهد کارها به خواست او
پیش برود .این موضوع شامل زمان اکران فیلمها نیز میشود.
فیلم جدید او به نام «انگاشته» قرار بود ماه آینده در سینماها
اکران شود ،اما اکنون به ماه اوت موکول شده که مطمئن ًا دلخواه
نوالن نبوده است .واضح است که استفاده از تلفن همراه باعث
حوا سپرتی بازیگران میشود ،امــا دلیل ممنوعیت وجود
صندلی سر صحنه فیلم برداری چیست؟ آن هاتاوی در این باره
میگوید« :نوالن دلیل خوبی برای این کار دارد؛ من دو بار با وی

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

دلیل توقیف این مجموعه ،مسیر قصه و برخی
روابطی باشد که در سریال به تصویر کشیده
شده است ،اما در این باره هیچ اظهارنظر رسمی
منتشر نشده و به نوعی مجموعه «ع.ش.ق» و
بازیگران جوان آن فراموش شدهاند .مدیران
تلویزیون دربــاره این سریال نیز سکوت پیشه
کردهاند.
یپاسخ
لهایب 
▪سوا 

جالب این جاست که برخی سریالهای توقیفی
در سالها و ماههای گذشته به پخش رسیدهاند.
«بیقرار»2بهکارگردانیفلوراسام«،زیرهمکف»
به کارگردانی بهمن گــودرزی و ایــن اواخــر دو
مجموعه «پرگار» و «آخر خط» جزو سریالهای
توقیفی رسانه ملی بودهاند که در نهایت به آنتن
رسیدهاند .آن چه مشخص است ،این که در این
توقیفها که گاه به دلیل حواشی یک بازیگر رخ
میدهد و گاه به دلیل محتوای مجموعه ،وقت،
هزینه و زحماتی که برای تولید مجموعه صرف
شــده ،قربانی اصلی اســت .در این گونه موارد
مشخص نیست که چگونه میشود با وجود فیلم
نامهای که در چندین مرحله به تأیید میرسد،
تهیهکنندهایکهازسویمدیرانسازمانمعتمد
شناخته میشود و همچنین حضور ناظر کیفی،
سریالهاچگونهبهمحاقتوقیفمیروند.مدیران
تلویزیونعموماًعالقهایبهپاسخ گوییدربارهاین
مجموعهها ندارند و سرنوشت آنها به مرور زمان
سپردهمیشود.

کار کردهام و او هیچگاه اجازه استفاده از صندلی را سر صحنه
فیلم برداری نمیدهد .استدالل او این است که اگر صندلی
داشته باشید ،پس شما یا عوامل روی آن خواهید نشست و اگر
بنشینید به معنای آن است که در حال کار کردن نیستید».
عــاوه بر صندلی و تلفن هــمــراه ،نــوالن در فیلم سینمایی
«دانکرک» اجازه استفاده از بطری آب را هم به عوامل نداد! بری
کیوگن بازیگر این فیلم گفته بود« :سروصدای بطریها عامل
حواسپرتی بازیگران است و آنها چیزی شبیه اسباببازی
هستند ».این بازیگر میگوید با وجود این سیاستهای کاری
غیرمعمول ،نمیبینید و نمیشنوید کسی چیزی منفی از کار
کردن با نوالن بگوید.

داوود مــیــربــاقــری بــه زودی
تصویربرداری سریال الف ویژه
«سلمان فارسی» را با رعایت
پــروتــک ـلهــای بــهــداشــتــی از
سر خواهد گرفت .تولید این
مجموعه به دلیل شیوع ویــروس کرونا متوقف
شده بود.
ژالــــه صــامــتــی از ی ــک شنبه
هفته آینده با فیلم سینمایی
«پسرکشی» اثــر محمدهادی
کــریــمــی بـــه اکـــــران آنــایــن
خــواهــد آمــــد .او قــــرار اســت
در «شیشلیک» به کارگردانی محمدحسین
مهدویان حضور داشته باشد.
بهروز شعیبی پس از ساخت 5
فیلم سینمایی ،پروانه ساخت
یک فیلم ویدئویی گرفته است.
این فیلم «بالهای خوشبختی»
نام دارد و فیلم نامه آن به طور
مشترک توسط شعیبی و سعید اصغرزاده نوشته
شده است.
حسام منظور بــرای بــازی در
سریال «نجال» ویژه پخش در ایام
محرم ،جلوی دوربین رفت .او
سال گذشته در دو فیلم «مست
عــشــق» و «طــاخــون» حضور
داشته که هنوز رونمایی نشدهاند.
جــواد افــشــار سریالی دربــاره
حضرت معصومه(س) خواهد
ســاخــت .ایـــن مــجــمــوعــه روز
گــذشــتــه در جلسه مشترک
مجمع نمایندگان استان قم
و مدیران صدا وسیما به تصویب رسید .افشار
کارگردان «گاندو» است.
لیال بلوکات در گفتوگویی
رادیویی از اثر ویروس کرونا بر
بیناییاش صحبت کرده و گفته
اســت« :به خــودم میگفتم که
امشب را به صبح نمیرسانم،
امــا بعد از حــدود دو ساعت آرا مآرام بیناییام
برگشت».

