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سینمای جهان

تولید «خانه گوچی» تمام شد
بازیگر و خواننده آمریکایی با گذاشتن یک پست
اینستاگرامی از اتمام فیلم برداری فیلم «خانه
گوچی» خبر داد.
به گزارش صبا ،لیدی گاگا با قرار دادن عکسی
از ریدلی اسکات با ماسکی به صورت در کنار
خودش نوشت« :فیلم برداری «خانه گوچی» به
پایان رسید ».این فیلم قرار است روز  ۲۴نوامبر
در گرماگرم فصل جوایز امسال راهی سینماها
شود .در این فیلم لیدی گاگا ،آدام درایــور ،آل
پاچینو ،جرمی آیرونز ،جرد لتو و سلما هایک نقش
آفرینی می کنند.
درام «خــانــه گــوچــی» داســتــان واقــعــی توطئه
«پاتریشیا رجیانی» با بازی لیدی گاگا برای قتل
شوهرش «مائوریزیو گوچی» با بازی آدام درایور
است.
آل پاچینو ستاره کهنه کار هالیوود نیز در این فیلم
در نقش «آلدو گوچی» ظاهر می شود .حضور آل
پاچینو البته با حاشیه هایی نیز همراه بوده است،
چندی پیش پاتریشیا گوچی دختر آلدو گوچی
سردودمان امپراتوری مد گوچی از انتخاب آل
پاچینو در نقش پدرش در این فیلم انتقاد کرد .

خبر

عبدالوهاب شهیدی درگذشت
خواننده پیش کسوت موسیقی ایرانی در ۹۹
سالگی دار فانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،عبدالوهاب
شهیدی در پی عارضه قلبی در  ۹۹سالگی
دارفانی را وداع گفت .این خواننده  ۹۹ساله
موسیقی ایرانی روز شانزدهم اردیبهشت امسال،
برای مقابله با بیماری کووید ۱۹-واکسینه شد.
مرحوم شهیدی در سال ۱۳۰۱در میمه اصفهان
به دنیا آمد .این هنرمند از اوایــل سال ۱۳۲۰
فعالیتهای هنری خود را با فراگیری موسیقی
ردیف دستگاهی ایران ،آواز ،نوازندگی سنتور و
نوازندگی عود نزد اسماعیل مهرتاش آغاز کرد
و عالوه بر مهارتهایی که در حوزه خوانندگی
و آهنگ سازی داشــت ،در حوزه عودنوازی نیز
نوازندهای معتبر به حساب میآمد.
«در مدح علی (ع)»« ،دوبیتیهای بابا طاهر»« ،راز
عود»« ،عود من خداحافظ»« ،گله دارم شتربانا»،
«نگاه گرم تو (زندگی)»« ،تنها بیا»« ،بی تو به سر
نمیشود» و «گلهای تازه» از جمله آثاری است
که تاکنون توسط مرحوم شهیدی در دسترس
مخاطبان قرار گرفته است.
مــعــاون ام ــور هــنــری وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی در پیامی درگذشت وی را تسلیت گفت.
سیدمجتبی حسینی در پیام تسلیتی نوشته
اســت« :استاد عبدالوهاب شهیدی خواننده
و نوازنده توانمند و برجسته ایــران است که با
شناخت دقیق و عمیق از شعر ،آواز و تصنیف
میخواند .استاد شهیدی آثــار و تصنیفهای
ماندگاری را بــرای موسیقی ایــران و ایــران به
یادگار گذاشت و با آثارش و همراهی و همدلی با
هنرمندان شاخص موسیقی در دهههای گذشته
در تاریخ موسیقی و هنر این سرزمین  ،نقشی
خوش زده است».

چهره ها و خبر ها

مصطفی میرجانیان  -پس از مرگ ،نه خواب
است و نه خیال ،حقیقتی است انکارناپذیر؛
ماجرای آمدن ،بودن و ماندن که باالخره دیر
یا زود تجربه اش می کنیم« .زندگی پس از
زندگی» به کارگردانی ،تهیه کنندگی و اجرای
عباس موزون که این روزها روی آنتن شبکه
چهار رفته ،به عالم بعد از مرگ می پردازد و تا
حدی از این ماجرا رمزگشایی می کند .موزون
از  ۱۶سالگی تئاتر را شروع کرده و خودش را
مدیون سرزمین خراسان می داند .او سال ها
نویسندگی ،بازیگری و کارگردانی را تجربه
کــرده ،چندین مستند ساخته و . ...گفت
وگوی خراسان را با سازنده برنامه تلویزیونی
«زندگی پس از زندگی» می خوانید:
▪دراینیکماهبرنامه«زندگیپساززندگی»
چهنتایجیداشتهاست؟

هــرروز پیام های بی شماری به دست مان می
رسد ،اما تشویق ها و تخریب ها برایم اهمیتی
ندارند .برایم تحوالت مثبت در زندگی آدم ها
اهمیتداردکهزیاداست.دراینمدت،پیامهای
زیادی از خارج و داخل کشور دریافت کردیم که
آدمهاازتغییراتمثبتدرزندگیشانگفتهاند.
بیشترآنهامیگویندبعدازدیدنبرنامهتانبرای
ادای حق الناسی که بر گردن مان بوده ،اقدام
کرده یا در عبادت های مان بسیار قوی تر شده
ایم .هرکدام از بخش های برنامه نتایج جالبی
داشته است ،مثال در سومین برنامه ،خانمی از
آلمانبهصفحهشخصیامپیامدادوگفتکهمن
دوستیآتئیست(خداناباور)دارمواینشخصبا
مشاهدهقسمتاولبرنامهتانخداباورشد.االن
که قسمت سوم پخش شده ،دوستم می خواهد
نمازخواندنراشروعکندوهیچراهنماییندارد.
بازخوردها بیشتر از این جنس و برایم شیرین
است.مابرایبخشیازبازخوردهایمانصفحه
ایدراینستاگرامبازکردیمکهمردمبیایندوفقط
ازتاثیراتبرنامهبگویند.طی 3-2روزچندهزار
فالوئر به صفحه اضافه شده اند که هرکدام شان
از تاثیر برنامه در زندگی شان گفته اند .دو شب
پیشهمحجتاالسالمفرحزادکارشناسبرنامه
«سمتخدا»درتماسیباماگفتکههمسایهای
دارندکهازخانوادهایسرشناساست.ظاهراآقا
که از افراد بسیار معروف هم هست ،با همسرش
رفتار خوبی نداشته ،اما وقتی زندگی بهروز
عظیمی،فردیکهبهدلیلبداخالقیتجربهمرگ
داشته و دچار تحول شده را دیده  ،همان شب
دستوپایهمسرشرامیبوسدوطلببخشش
میکند .حس خوبی دارد که چنین تاثیرگذاری
هاییرامیبینیم.امکاننداردقبولکنماینکار

مناست.برنامه«زندگیپساززندگی»اولمال
خدا و بعد هم مال حضرت معصومه(س) است.
اینبرنامهمثلیکتکیهیاهیئتاستوماهممثل
خدمتکاریهستیمکهیکچایدستهیئتیها
می دهیم .در برنامه می خواهیم بگوییم که عالم
غیب وجود دارد .ما در دنیای دیگر ادامه حیات
خواهیمداشتواینزندگیوزندگیدرعالمغیب
نسبتبههمحالتانعکاسیوآینهایدارند.عالم
غیبترسندارد،خیالنیستواصالچیزمبهمی
نیست.بایدنگاههابهآنراتغییردهیم.
▪مردم از کجا بدانند که این تجربه های پس از
مرگواقعیاست؟

حدود 70ابزاربرایصحتسنجیتجربهمرگ
وجود دارد 60 .تا از این ها ،ابزارهایی است که
پژوهشگران غربی آن ها را پیدا کرده اند .من
خودمهم 10مولفهرابرایصحتسنجیتجربه
های مرگ در دست دارم .هر مهمانی که جلوی
دوربینمیآید،با ۷۰مولفهحرفهایشراگوش
میدهموصحتسنجیمیکنم.تجربهگرهای
مابایکمصاحبهجلویدوربیننمیآیندوآنچه
جلوی دوربین می بینید ،دفعه چندم است که
آن ها با ما مصاحبه می کنند .برخی می پرسند
این مولفه ها را بگویید تا باور کنیم که مهمانان
تان واقعیت را می گویند ،اما مثل این است که
ما سواالت کنکور را اعالم کنیم .چون بعد از آن
دیگرکنکورمعناندارد.حتیدرکنکورمیتوان
سواالتجدیدطراحیکرد،امااگرمامولفههای
صحت سنجی ادعاها را بگوییم ،دیگر ابزاری
برای بررسی واقعیت های پس از مرگ نداریم.
حاال ممکن است برخی بگویند که این آدم ها
واقعیترانمیگویند،امامنمعتقدمدروغگویی
درمقابلدوربینتلویزیوندیگرغیرممکنشده
است .چون هرکدام از این آدم ها را حداقل چند
هــزار نفر دیگر می شناسند .فرض کنید یک
مهمان از تجربه پس از مرگ می گوید .فامیل،

دوستان ،همه عوامل برنامه و آدم های محل و
همسایههاچهمیگویند؟اینروزهاهرکداممان
ابزاریبهنامتلفنداریمکهمیتوانیمخبریرابه
گوشهمهبرسانیم.ماچطورمیتوانیمبرایهر
برنامه چندین هزار نفر را تا ابد ساکت نگه داریم
تارازمهمانمانبرمالنشود؟
▪مرز بین خرافه و واقعیت چگونه در برنامه
«زندگیپساززندگی»رعایتمیشود؟

اول این که برنامه تدوین می شود و زنده پخش
نمی شود .برنامه ای که شما در  40دقیقه می
بینید حــدود  5-4ساعت فیلم ب ــرداری شده
است .این برنامه مثل همه برنامه های ضبطی
جهان ،گلچین حرف ها را پخش می کند .این
سانسور نیست ،بلکه حرف های اضافه و نظرات
شخصی را حذف می کند .ما در این برنامه صرفا
دنبالتجربههامیگردیم.بعضیدوستانازروی
خلقیات شان جزئیات غیرضروری یا گاه تحلیل
هایشخصییاحرفهاییرابااغراقمیگویند
کهمااینمواردراحذفمیکنیم.
▪علت دکــور ســاده و اجــرای خنثی مجری
چیست؟

دربرنامهمادربارهحقیقتیصحبتمیکنیمکه
می گوید ای انسان! از ماده و مادیات عریان شو.
چون تو یک وجود خالی و پاک و عاری از مواد
هستی.حاالفرضکنیددریکدکورگرانقیمت
بنشینیم.آیامیتوانیمچنینچیزیرابهمخاطب
بگوییم و او هم قبول کند؟! ما نمی توانیم در یک
دکورچندمیلیاردیومبلگرانقیمتبنشینیم
و از عالم روحانی صحبت کنیم .این سادگی را
باید در همه چیز احساس کنید؛ از دکور تا شیوه
اجــرا و ...ما نمی توانیم فیلم بــازی کنیم چون
این طوری حرف مان بر جان آدم ها نمی نشیند.
جالباینجاستکهبگویمبرنامهمابسیارعوامل
کمیهمدارد.شمااگرتیتراژراببینید،مثالیک

فیلمجیسوناستاتهامصدرنشینگیشهشد
فیلم «خشم مردانه» در هفته نخست اکران،
پرفروش ترین فیلم گیشه سینمای آمریکا شد.
به گــزارش ایسنا ،با افزایش واکسیناسیون
در آمریکا و کاهش محدودیت های نمایش
فیلم به ویژه در نیویورک و لس آنجلس ،گیشه
آمریکای شمالی به تدریج در حال بازگشت به
مدار اصلی است و این آخر هفته میالدی نیز
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فیلم «خشم مردانه» به کارگردانی گای ریچی
و با بازی جیسون استاتهام که روایتگر داستان
یک دزدی بزرگ است ،توانست با فروش 8/1
میلیون دالری ،پرفروش ترین فیلم آخر هفته
گیشه آمریکا نام گیرد.
این فیلم بر خالف فیلم های «گودزیال علیه
کونگ» و «رایا و آخرین اژدهــا» اکران خود را

کامال به روال معمول آغاز کرده و به صورت
همزمان در سامانه های نمایش آنالین نیز
عرضه نشده و فقط در سالن هــای سینما،
نمایش داده می شــود .ایــن فیلم در گیشه
بینالمللی نیز تاکنون 17/6میلیون دالر
فروخته و از دیروز (دوشنبه  ۱۰می) به صورت
گستردهدرسینماهایچیناکرانخواهدشد.

نفر از عوامل ما پنج سمت دارد .من خودم هم
پژوهشگری،همنویسندگی،دکوپاژوکارگردانی
و اجرا و تهیه کنندگی را بر عهده دارم و در برخی
قسمتها،شاعربرنامههستم.منعالوهبراینها
حمالهمهستم!یعنیدربرنامهپایهدوربینبلند
می کنم .یک جایی مجبور بودیم وسط رودخانه
برویم .من تا کمر توی آب رفتم و فیلم بــردار را
روی شانه گرفتم تا فیلم برنامه را بگیرد .جالب
این جاست که کل بودجه برنامه ما ،کمتر از یک
سوم دکور یکی از برنامه های شبکه های دیگر
استکهنامشرانمیآورم.مادراینبرنامهایران
گردیداشتیمتاآدمهاراپیداوبخشهاییرافیلم
برداریکنیم.چونمیخواهیماینسادگیرادر
کارماننشانبدهیم.
▪کرونارویتهیهبرنامهچهتاثیریداشت؟

ما در اوج کرونا فیلم برداری می کردیم .باید
با ماشین به شهرها می رفتیم تا ابزار و وسایل
مان را ببریم ،اما جاده ها بسته بود و به دلیل
ممنوعیت تهیه فیلم و سریال ها در آن زمان،
حتی برای فیلم برداری مجوز نداشتیم .مجبور
بودیم با هواپیما به شهرها برویم و از آن جا
ماشین بگیریم تا به محل فیلم بــرداری مان
برویم .هم عوامل و هم خودم و خانواده ام کرونا
گرفتیم .ما کلکسیون کرونا بودیم! برخی از
تجربه گرها را به خاطر ابتال به کرونا نتوانستیم
به تهران بیاوریم .ما می خواستیم برای قسمت
هایی از تجربه پس از مرگ ،مستند بازسازی
داشته باشیم .اما به دلیل کرونا نتوانستیم این
کار را انجام بدهیم .اساسا سوژه های این طور
برنامه ها به راحتی پیدا نمی شوند .سوژه های
مان مثل جواهرهایی در کوه هستند .کار ما
فقطبهسوژههمختمنمیشود.درهمینفصل
ما حدود  1500سوژه داشتیم و توانستیم 30
قسمت را تهیه کنیم .بعد از این برنامه ،سازمان
می خواهد که فصل سوم را بسازیم .مخاطبان
و مسئوالن درخواست می کنند که برنامه در
طولسالادامهداشتهباشد،اماشبکهمیگوید
برای کیفیت بیشتر باید برای ماه رمضان کار
کنیم .هنوز به تصمیم مشخصی نرسیده ایم.

جواد عزتی روز پنج شنبه با فیلم
«شنای پــروانــه» به کارگردانی
محمد کارت ،به نمایش خانگی
م ـیآیــد .ایــن فیلم در سینمای
آنالین اکران موفقی را پشت سر
گذاشتوپنجمیلیاردو 669میلیونتومانفروخت.
بــهــرام رادان تهیهکنندگی
فیلم «علفزار» به کارگردانی
کاظم دانشی را برعهده گرفته
است .آخرین فیلمی که رادان
تهیهکننده آن بود« ،گربه سیاه»
ساخته کریم امینی است که رادان در آن نقش
خودش را نیز بازی کرده است.
بهروز شعیبی فیلم برداری فیلم
جدیدش با نام «بدون قرار قبلی»
رادرمشهدبهپایانرساندهوادامه
فیلم برداری را در استان البرز ،از
سر گرفته است .مصطفی زمانی
تنهابازیگرفیلماستکهنامشرسانهایشدهاست.
میالد کیمرام در تیزر تبلیغاتی
یک نشان تجاری ابزارآالت که از
تلویزیونپخششده،حضورپیدا
کرده .او پیش از این هم در زمینه
تبلیغاتفعالیتکردهودرتبلیغ
یکنشانتجاریساعتمچیدیدهشدهبود.
نـــســـیـــم ادبــــــــی در فــیــلــم
«خائنکشی» به کارگردانی
مسعود کیمیایی بــازی کرده.
فریبا نادری و شکیب شجره نیز
بازیگرانی هستند که به تازگی
نامشان اعالم شده است .این فیلم اکنون مراحل
فنی را پشت سر میگذارد.
بیژن افشار صبح دیــروز بر اثر
ابتال بــه بیماری کــوویــد19-
درگـــذشـــت .او در روزهــــای
گذشتهبراثرابتالبهاینبیماری
در بیمارستان به سر میبرد.
سریالهای «مختارنامه»« ،معمای شاه» و «یلدا»
از آثار او هستند.

