
گروه ســینما و تلویزیون - فیلمبرداری فیلم جدید جکی چان با عنوان 
»سواری« شروع شد.

فیلمبرداری تازه ترین فیلم ســینمایی جکی چان با نام »ســواری« آغاز 
شد.این فیلم درونمایه طنز دارد و برای اکران در سال ۲۰۲۲ ساخته می شود. 
جکی چان ۶۷ ســاله در این فیلم نقش یک رزمی کار را بازی می کند که 
عالقه زیادی به اســبش دارد؛ اما طی اتفاقاتی که در زندگی برایش می افتد، 

مجبور می شود از اسبش دل بکند.
فیلم »پیشــتاز« ساخته جکی چان، در ســال گذشته در چین ۴۴ میلیون 

دالر فروخت.

گــروه ســینما و تلویزیــون - فیلــم »گشــت ارشــاد ۳« بــه 
 کارگردانــی ســعید ســهیلی آماده نمایش شــده و به زودی بــه نمایش در 

می آید.
فیلم »گشت ارشــاد ۳« به کارگردانی سعید سهیلی آماده نمایش شده و 
سازندگان فیلم قصد دارند با توجه به روند واکسیناسیون و احتمال بازگشایی 
کامل ســالن های ســینما در ماه های آینده، فیلم »گشت ارشــاد ۳« را قبل از 

برگزاری جشنواره  فجر اکران کنند.
فیلم ســینمایی »گشت ارشاد« در ســال ۹۱ و »گشت ارشاد ۲« در سال 

۹۵ ساخته شد.
ســاعد ســهیلی، پوالد کیمیایی، بهنام بانی، میرطاهــر مظلومی، نازنین 
کیوانی، مبینا رحمتی، اســداهلل منجزی، امیر محاسبتی، اشکان عقیلی، مهدی 
دانایی فرد، علیرضا خواجه نیا و امیر جعفری گروه بازیگران »گشــت ارشاد 

۳« را تشکیل می دهند.

فیلمبرداری جدیدترین فیلم جکی چان آغاز شد؛

مبارز اسب سوار به سینما ها می آید

اکران قبل از جشنواره فیلم فجر؛

» گشت ارشاد ۳« به سینما ها می آید

سینما و تلویزیون 8
گروه ســینما و تلویزیون- تا 
همین دو ســال پیش وقتی صبح ها به 
خیابان می رفتیم، گاهی شــاهد صف 
بچه هایی بودیم که برای اردو به سینما 
می رفتند و شوقی که برای فیلم دیدن 
با دوستانشــان در چشماهایشان بود 
را می توانســتیم حتــی از دور ببینیم. 
ســینما رفتن یکــی از جذاب ترین 
تفریحات برای کودکان اســت که به 
دلیل همه گیری بیماری »کرونا« فعال 
از آن ها دریغ شــده اســت. هرچند 
سینمای کودک در بخش اکران کمی 
مهجور بوده و در حقش کم لطفی شده 
اســت اما با این حال تا قبل از شیوع 
ویروس »کرونا« توانسته بود خودش 
را ســرپا نگه دارد.در حال حاضر هم 
که سینمایی نیســت و تهیه کنندگان 
می ترســند که معضل قاچاق آنالین 
گریبان فیلم شان را بگیرد؛ لذا ترجیح 
می دهند تا ببینند این ویروس ناخوانده 
چه زمانی عــزم رفتن خواهد کرد تا 
پس از آن به اکران فیزیکی فیلم ها فکر 
کننــد. اما واقعا جای ســوال دارد که 
برای ســینمای کودک در دوران »پسا 
کرونا« چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ آیا 
می توان آینده امیدوارکننده ای را برای 

این حوزه مهم سینما، انتظار داشت؟
باید فضای سینما را برای 

بچه ها حفظ کنیم
بهروز مفید که تهیه کنندگی فیلم  
»دزد و پــری« را در کارنامه خود دارد 
درخصوص وضعیت اکران فیلم های 
کودک و نوجوان در ســینماها گفت: 
در دوران قبــل از »کرونا«، ســینمای 
کودک، بــا وجودتمام مشــکالت، 
اکران های خود را داشت و روالش را 
طی می کرد. هر چند زیاد به آن بها داده 
نمی شد و زمان های اکران محدود بود، 

اما ما می توانستیم از اکران های صبح 
برای مدارس اســتفاده کنیم. در واقع 
اکــران صبح مــدارس کمک موثری 

برای مقوله اکران و فروش آثار بود.
این کارگردان بیان کرد: شــاید 
بتوان گفت، بیشــتر تامیــن بودجه 
فیلم های ســینمایی کودک از بخش 
صبحگاهی ســینماها بــود .اما برای 
دوران بعــد از کرونا، من نمی دانم چه 
اتفاقی قرار است رخ دهد، به  هر حال 
امیدوارم فضای کودک از این وضعیت 
خارج شــود. ســینما اقتضاعات و 

جذابیت هــای خــودش را دارد که 
نمی تواند حذف شــود. بــه ویژه در 
حوزه کودک وقتی بچه ها با دوستان و 
والدینشان به سینما می آیند، جذابیت 
آن برایشــان دو چندان می شــود. لذا 
باید تالش کنیم فضای سینما را برای 
بچه ها حفظ کنیــم.او ادامه داد: ما در 

حال حاضر شــرایط خوبی نداریم. 
حدود یک سال و نیم است که فیلم ها 
منتظر اکران هستند. این وضعیت هم 
تهیه کنندگان را به شدت تحت فشار 
گذاشــته و هم فضــای فرهنگی را 
متزلزل کرده اســت. اگر دولت بتواند 
به متولیان مربوطه برای اکران آنالین 
کمک کند شاید اتفاقات خوبی در این 
حوزه شــروع به شــکل گرفتن کند؛ 
یعنی فــروش آنالین را تقویت کرده 
و بالفاصله فروش خانگی را داشــته 
باشیم. از طرفی دولت سوبسیدهایی 

را بدهــد تا به تهیــه کنندگان کمک 
شود که محصوالتشان را به این شیوه 
عرضه کنند. این تهیه کننده با اشاره به 
این که امنیت الزم برای اکران فیلم ها 
به صورت آنالین وجود ندارد، افزود: 
مشــکل بزرگی کــه در اکران آنالین 
فیلم هــا وجود دارد، مســئله قاچاق 

فیلم هاســت. وقتــی فیلم ها در 
پلتفرم ها اکران می شوند بیشتر 
از یکی دو روز فروش نمی کنند 

و بالفاصله قاچاق شــده و در 
شبکه های ماهواره ای پخش می شوند 
یا به صورت کپی توســط ســی دی 
فروش ها، به فروش می رسند. قاچاق 
فیلم ها یک معضل بزرگ اســت. اگر 
امنیــت الزم برای اکران آنالین ایجاد 
شــود یا حداقل یارانه ای قابل توجه 
برای تهیه کنندگان در نظر گرفته شود، 
آن ها می توانند کمی در فضای آنالین 

راحت تر فیلم هایشان را اکران کنند.
کمــک موثِر اکــران صبح 

مدارس به فیلم های کودک
اوضاع ســینمای کودک در دو 
دهه ۶۰ و ۷۰، مناســب بــود و آثار 
سینمایی به راحتی اکران می گرفتند؛ 
اما این موضــوع در دهه 8۰ و ۹۰ به 

یکی از بزرگترین معضالت سینمای 
کودک تبدیل شد. البته که یکسری از 
فیلم ها مانند »کاله قرمزی«، »مدرسه 
موش ها« یا انیمیشــن های »آخرین 
داستان«، »شاهزاده روم« و... توانستند 
فروش خوبی داشته باشند اما بخشی 
از آثــار کودک در زمان اکران مهجور 
ماندند.  شاید بتوان دلیل موفقیت آثار 
سینمایی یاد شده را عالوه بر ساعات 
خوب اکرانشان، تبلیغات خوب هم 
در نظر گرفت. متاســفانه، فیلم های 
حوزه کودک اغلــب تبلیغات کمی 
دارند. البته اشاره به این نکته خالی از 
لطف نیست که قبل از شیوع ویروس 
»کرونا« تعدادی از فیلم های در حال 
اکــران در حوزه کــودک و نوجوان، 
اکــران صبح ویژه مــدارس را اخذ 
می کردند که کمک خوبی برای دیده 
شدن و فروششان به حساب می آمد.

با این روش اکران صبحگاهی، 

تقریبا همه بچه ها می توانستند از طریق 
اردوهای مدرســه فیلم هــا را ببینند. 
درواقع با یک تیر به دو نشان می زدند؛ 
یعنی هم کمی از سرمایه تهیه کنندگان 
برمی گشت و هم فیلم ها توسط بچه ها 

دیده می شدند.
نگرانی برای آینده سینمای 

کودک
بیتا منصوری، تهیه کننده، درباره 
وضعیت اکران فیلم ها گفت: من بابت 
آینده ســینمای کودک نگران هستم. 
چراکــه در دو ســال اخیــر  به دلیل 
شیوع ویروس کرونا وضعیت اکران 
فیلم ها مطلوب نبود. »بنیاد ســینمایی 
فارابی« از بخش کودک حمایت مالی 
می کند و برای این گونه مهم سینمایی 
جشنواره برگزار می کند. اما فیلم تولید 
نمی کنیم که فقط در جشنواره حضور 
داشــته باشد؛ باید به فکر اکران آن هم 
باشــیم. کاش برای اکــران بهتر آثار 

کودک برنامه ریزی صورت بگیرد.
او ادامه داد: »جشنواره کودکان و 
نوجوانان« تنها جشنواره ای است که ما 
برای این ژانر داریم و بعضی از فیلم ها 
تنها به واسطه این جشنواره می توانند 
رنگ پــرده را ببینند. بــرای مثال 
فیلم »پاستاریونی« به کارگردانی 
سهیل موفق دو جایزه مهم »هیئت 
داوران جشــنواره« و هــم 
جایزه »هیئت داوران بخش 
کودک« را برنده شــد اما ما 
برای اکران آن خیلی ســختی 
کشیدیم. او گفت: در حال 
حاضر هم کــه اکران های 
آنالین را شــاهد هستیم، 
بــا معضل نداشــتن حق 
کپی رایت مواجه می شویم 
؛ فیلم ها یک ساعت بعد از 
اکران همه جا پخش می شــوند و به 
همین خاطر صاحبان آثار بابت اکران 
آنالین اثرشــان هــراس دارند. باید 
ســازوکاری برای حق کپی رایت آثار 
تعریف شود که بتوان با خیال راحت 
آثار کــودک و نوجوان را در بســتر 

آنالین اکران کرد.
 بخشــی از حیات در اکران 

آنالین
با وجود همه مشکالت، سینمای 
کودک، به لطف »جشنواره بین المللی 
کــودکان و نوجوانــان« و اقدامات 
متولیان سینمای کودک جریان داشت 
و در تعامل با صنف و سینماداران در 
حال رونق پیدا کردن و  نتیجه گرفتن 
بود امــا اکنون در دو ســال اخیر، با 
شــیوع بیماری »کرونا« چالش هایی 
ســر راه اکران آثار کودک به چشــم 
می خــورد. اما از آن جایی که در حال 
حاضر و بــه دلیل همه گیری بیماری 

»کرونا«، حیات سینما به اکران آنالین 
وابسته شده است؛ پس باید برای اکران 
آنالیــن فیلم های مختص به کودکان 
و نوجوانــان نیــز برنامه ریزی هایی 
صورت بگیرد.ایــن قضیه هم جنبه 
مثبــت و هم منفــی دارد. جنبه مثبت 
اکــران آنالیِن فیلم هــای کودک این 
اســت که تمام بچه ها از سراسر ایران 
می تواننــد از تماشــای فیلم ها لذت 
ببرند. در خیلی از شهرســتان ها تنها 
یک سینما داریم یا اصال سینما نداریم، 
بنابراین همه بچه ها نمی توانســتند از 
فرصت تماشــای آثار سینمایی این 
حوزه بهره مند شــوند. از طرفی این 
روزها بچه ها هیــچ تفریحی خارج 
از خانه ندارند و فقط مشــغول فیلم 
دیدن و بازی های کامپیوتری هستند. 
پــس اکران آنالین فیلم های کودک و 
نوجوان می تواند فرصت خوبی برای 
دیده شدن باشند. در این فضا البته باید 
قاچــاق فیلم ها را در نظر داشــت که 
جنبه منفی اکران های آنالین به شمار 
می آید.  در حــال حاضر پلتفرم های 
آنالین ما هنوز امنیت الزم را ندارند و 
فیلم ها بعد از چند روز اکران، کپی شده 
و به صورت قاچاق پخش می شوند. 
البتــه مدیــران و مســئوالن مربوطه 
مدت هاســت به دنبال راه حل  دائمی 
برای این معضل هســتند.اگر مشکل 
امنیت پلتفرم ها حل شود، اکران آنالین 
می تواند نه تنها برای سینمای کودک 
بلکه برای همه حوزه های ســینمایی 
کمک کننده باشــد. همچنین می توان 
در دوران پســا کرونا در کنار سینمای 
فیزیکی، سینمای آنالین را هم داشته 
باشیم تا افرادی که شرایط سینما رفتن 
ندارند، هرجایی که هســتند بتوانند 

فیلم ها را ببینند.

سینمای کودک در اکران 
آنالین موفق خواهد بود؟

وضعیت اکران فیلم های کودک در آخرین سال های پیش از شیوع ویروس »کرونا« رونق گرفته بود.
 کارشناسان معتقدند در حال حاضر با شیوع این بیماری باید به اکران آنالین آثار فکر کرد. 

آیا سینمای کودک در اکران آنالین موفق خواهد بود؟

گروه سینما و تلویزیون - گوهر 
خیراندیش از خاطرات در بازیگری 
سینما و همکاری با کارگردانان سخن 

گفت.
در ادامه سلســله نشست های 
تاریخ شفاهی، موزه سینمای ایران طی 
یک هفته هر روز گفتگوی تفصیلی با 
یکی از عوامل تاثیرگذار سینمای ایران 
را منتشر می شود. گفتگوی تفصیلی 
گوهر خیراندیش بازیگر پیشکسوت 
سینما، تئاتر و تلویزیون در گفتگو با 
فریدون جیرانی از چهره های ماندگار 
و نامدار ســینمای ایــران را در ادامه 

می خوانید.
گوهــر خیراندیش با بیان اینکه 
یکی از اولین فیلم هایش در ســینما 
»شب حادثه« نوشته فریدون جیرانی 
بوده اســت، افزود: در این فیلم زنده 
یاد پرویز پورحســینی نقش همسرم 
را بــازی می کــرد، ســیروس الوند 
کارگردان و حســین فرح بخش تهیه 

کنندگی فیلم را برعهده داشتند.
خیراندیش دربــاره فیلم »روز 
باشــکوه« ساخته کیانوش عیاری نیز 
گفت: اصغر هاشــمی که در آن فیلم 
دســتیار کارگردان بود مــن را برای 
حضور در »روز باشکوه« معرفی کرد. 
در این فیلم آقای نصیریان نقش همسر 
مــن را بازی می کرد. در خانه ای که ما 
برای فیلمبرداری در آن حضور داشتیم 
ســرداب و جاهای مختلفی وجود 
داشــت که برایم جالب بود و من هر 
جایــی را در آن خانه می دیدیم بداهه 
جمالتــی را می گفتم و آقای عیاری 
می گفت همین جمله هــا را جلوی 

دوربین فیلمبرداری هم بگویم.

آقــای  »معیشــت«  در 
نصیریان خسته نمی شوم!

وی ادامــه داد: کیانوش عیاری 
در »روز باشــکوه« طوری من را آزاد 
گذاشت که حس راحتی خوبی داشتم 
و بیشتر صحنه ها را بداهه می گفتم و 
ایشــان می پســندید. یکی دیگر از 
خاطرات زیبا در فیلم این بود که زنده 
یاد »ولی اهلل خاکدان« طراح صحنه و 
لباس بود و مــن و علی نصیریان که 
بازیگــران فیلم بودیــم و زمانیکه به 
مهمانسرای سمنان رسیدیم، کیانوش 
عیاری به ما خوشامد گفت و پرسید 
خسته که نشدید و من در پاسخ به او 
گفتم »من در معیشت آقای نصیریان 
خسته نمی شوم و آقای عیاری گفت 
البته َمعیــت. همانجا به خودم گفتم 
گوهر اگر کتابی را چاپ کردند فقط 
همین یک تیراژ در نیامده که تو آن را 
بخوانی، تیراژهــای مختلف دارد و 
بهتر است کتاب زیاد بخوانم و همین 
موضوع موجب شــد تــا توجهم به 

ادبیات جلب شود.)با خنده(
در ادامه فریدون جیرانی به اینکه 
گوهر خیراندیش در فیلم »زیر بام های 
شهر« بازی خوبی داشته و برای همین 
نقش در جشنواره کاندیدا شده بود و 
زنده یاد جمشید اسماعیل خانی نیز 
در آن فیلم حضور داشته است اشاره 
کرد و خیراندیش نیز توضیح داد: من 
تمام مدت ســعی کردم نقش هایم را 
باورپذیر بازی کنم و عاشق نقشم در 
»زیر بام های شهر« هستم و زمانیکه در 
سینما فیلم را دیدم برای بازیگر فیلم 
گریه کردم. زنده یاد جمشید اسماعیل 
خانی در »زیر بام های شهر« درخشان 

بازی کرد.
وی با بیــان اینکه از فیلم »بانو« 
خاطرات زیادی دارد، گفت: زمانیکه 
توسط داریوش مهرجویی برای »بانو« 
انتخاب شدم اسماعیل خلج قصه های 
تاریخی می نوشــت که من در آنجا 
نقش یک زن قدیمــی با لباس های 
تاریخی را داشــتم که هیچ شباهتی 
به نقش هاجر در فیلم بانو نداشــت. 
داریوش مهرجویی بازی من را در آن 
تئاتر دیده بود و به من گفت تو بازیگر 
خوبی هستی. البته رخشان بنی اعتماد 
هــم به من گفته بود که بازی های من 
در تئاتر را دیــده بود و برای حضور 
در فیلم هایش من را انتخاب کرده بود 
اما زمانیکه در ســینما من را دیده بود 
که بینی ام را جراحی کرده ام منصرف 

شده بود.
خیراندیش دربــاره فیلم »بانو« 
خاطرنشان کرد: داریوش مهرجویی 
نقش هاجــر را در این فیلم برای من 
درنظر گرفت و عبداهلل اســکندری 
گریم صورت مــن که یک صورت 
سوخته بود را انجام داد. جالب است 
بدانیــد که مــن در این نقش اصاًل به 
دنبال زیبایی نبودم و ســعی می کردم 
زشــت تر شــوم زیرا باید صورت 
سوخته، موهای وزوزی و دندان های 
زرد می داشــتم. داریوش مهرجویی 
وقتی گریم را دید خوشش آمد. یادم 
می آید عکس گریم من را روی دیوار 
زده بودند و زنده یاد جمشید اسماعیل 

خانــی وقتی دید به مهرجویی گفت 
گوهر خیلی زیبا است و نمی توانید او 

را زشت کنید.
وی بــا بیان اینکه قــرار بود در 
بانو بــه جز »هاجــر« نقش دیگری 
هم داشــته باشــد، خاطرنشان کرد: 
زنده یــاد ژیال مهرجویی برای نقش 
دیگر من در »بانــو« مخالفت کرد و 
می گفت نقش دیگر می شــود همین 
گوهر خیراندیــش فعلی درحالیکه 
ما می خواهیم متفاوت باشــد. در این 
فیلم تورج منصوری فیلمبردار و عزیز 
ســاعتی به عنوان عکاس نیز حضور 
داشــتند. زمانیکه فیلمبرداری شروع 
شــد و زنده یاد عــزت اهلل انتظامی با 
لهجه ترکی صحبت کرد با خودم گفتم 
من حتی نمی توانم یک جوک ترکی 
تعریف کنم و به آقای مهرجویی گفتم 
من می توانم با لهجه شیرازی صحبت 
کنم و او پذیرفت. درباره نقش و لجه 
شــیرازی از آدم های مختلف و حتی 
مادرم هم پرســیده بودم. شعرهایی 
شیرازی محلی می خواندم و داریوش 
مهرجویــی قبول کرد. یــادم می آید 
زمان فیلمبرداری همین که شروع به 
خواندن کردم، داریوش مهرجویی و 
تورج منصوری خنده شــان گرفت و 
بیرون رفتند و یک لحظه متوجه شدم 

هیچ کسی پشت دوربین نیست.
جایزه بازیگری من در فیلم 

»بانو« سفر به مکه بود
وی درباره فیلم »شــیدا« ساخته 

کمــال تبریزی نیز گفت: یادم می آید 
که جایزه بازیگری من در فیلم »بانو« 
سفر به مکه بود که در این سفر کمال 
تبریزی هم همراه ما بود. برای حضور 
در فیلم »شیدا« آقای تبریزی از من و 
اسماعیل خانی دعوت کرد به دفترش 
رفتیــم و گفت نقش کوتاهی دارم اما 
شما به خوبی می توانید آن را بازی کنید 
که من هم پذیرفتم. نقش مادرزن پارسا 
پیروزفر را داشتم و کمند امیرسلیمانی 
نقش دختــرم را بازی می کرد و زنده 
یاد نادیا دلدار گلچین هم در آن فیلم 
حضور داشــت. با اینکه نقش کوتاه 
بود امــا خاطرات خوبی دارم و آقای 
تبریزی از من و همســرم در این فیلم 

خیلی راضی بود.
خیراندیش دربــاره نقش خود 
در فیلم »ارتفاع پست« ساخته ابراهیم 
حاتمی کیا نیز توضیح داد: جمشــید 
اســماعیل خانی سر ســریال »کت 
جادویی« رفته بــود و من هم با تهیه 
کننده آن ســریال قرارداد بسته بودم 
و درســت در همان زمــان فیلمنامه 
»ارتفاع پســت« را برای من آوردند. 
حبیب رضایی من را در تئاتر »چرخه 
آتــش« که نقش یــک زن جنوبی را 
بازی کرده بودم دیده بودند و انتخاب 
کرده بود. جمشید اسماعیل خانی با 
من دعوا کرد که چرا می خواهم کت 
جادویی را کنســل کنم و در »ارتفاع 
پست« بازی کنم و من به او گفتم این 
نقش را خیلی دوســت دارم و از تهیه 

کننده کت جادویی می خواهم به من 
اجازه بدهد که ابتدا این فیلم را بازی 

کنم که در نهایت رفتم و بازی کردم.
وی ادامه داد: ابراهیم حاتمی کیا 
من و لیال حاتمی را به عنوان نقش اول 
زن برای فیلم »ارتفاع پست« معرفی 
کرده بود زیــرا حضور من به عنوان 
مادر در فیلم، نقش پر رنگی بود. یادم 
می آید در جشــنواره فیلم فجر برای 
نقش اول زن بــه من دیپلم افتخار و 
ســیمرغ را به ترانه علیدوستی برای 
فیلم »من ترانه ۱۵ ســال دارم« دادند 
که ترانه علیدوســتی تواضع نشــان 
داد و بعد از جشــنواره برای من یک 
یادداشــت نوشــت و به من تبریک 
گفت و تا به امروز هم نشــان داده که 
دختر بااســتعداد و با کماالتی است. 
بعد از فیلم »ارتفاع پســت« جمشید 
اســماعیل خانی پذیرفت که من در 
انتخابم اشــتباه نکردم و او فیلمنامه 
و بازی من را هم دوســت داشت. 
درواقع »ارتفاع پســت« برای من 

سکوی پرتاب بود.
وی درباره دریافت سیمرغ 
برای نقش خود در فیلم »رسم 
عاشق کشی« نیز گفت: برای 
ارتفاع پســت به من دیپلم 
افتخار دادند و درست سال 
بعد برای »رســم عاشق 

کشی« سیمرغ گرفتم. 
زمانیکه روی سن رفتم 
خطاب به جمشــید 

اسماعیل خانی گفتم »جمشید جان 
باالخره سیمرغ را گرفتم« و زمانیکه 
از ســن پایین آمــدم ناصر تقوایی و 
منوچهر اســماعیلی گفتند که از این 

جمله من گریه شان گرفته بود.
خیراندیش در پایان بیان داشت: 
بعد از »بانو« هیچ نقشــی توجهم را 
مثل »رسم عاشق کشی« جلب نکرد. 
خسرو معصومی در ابتدا فکر می کرد 
که شــاید من از عهده نقش بر نیایم. 
یکی از صدابــرداران به او گفته بود 
گوهر خیراندیش در تلویزیون دیده 
شده اما خسرو معصومی من را برای 

نقش در نظر گرفت.
گوهر خیراندیش دیپلم افتخار 
بهترین بازیگر نقــش اول زن برای 
»ارتفاع پســت« در بیســتمین دوره 
جشــنواره فیلم فجر، تندیس زرین 
بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای 
»واکنش پنجم« در بیســت و یکمین 
جشنواره فیلم فجر، سیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر نقــش اول زن برای 
»رسم عاشق کشی« در بیست و دومین 
دوره جشنواره فیلم فجر، تندیس زرین 
بهترین بازیگر نقش اول زن برای فیلم 
»دعوت« در دوازدهمین جشن خانه 
سینما و تندیس زرین بهترین بازیگر 
نقش مکمل زن برای فیلم »دنیا« را در 

کارنامه هنری خود دارد.
موزه ســینمای ایران به عنوان 
مجموعــه ای فرهنگــی و تاریخی 
که راوی ســیر تاریــخ و تحوالت 
سینمای ایران است خود را موظف 
می دانــد نظــرات و دیدگاه های 
سینماگران باتجربه و پیشکسوت را 
جمع آوری کرده تا نسل های آینده 
با نگاه و مســیر زندگی حرفه ای 
و نحوه خلق و شــکل گیری آثار 
هنرمنــدان و صاحب نظران هنر 

سینما آشنا شوند.

گروه سینما و تلویزیون - فصل 
جدید مجموعه تلویزیونی »روزگار 
جوانی« به کارگردانی اصغر توســلی 
بــرای پخش از شــبکه پنــج آماده 

می شود.
مجموعــه تلویزیونی »روزگار 
جوانــی« بــه تهیه کنندگی ســپهر 
محمدی و کارگردانی اصغر توسلی  
برای پخش از شــبکه پنج سیما آماده 
می شــود. این روزها عوامل مشغول 

تدوین این سریال هستند.
تاکنون ۱۷ قســمت از ســریال 

»روزگار جوانی« تدوین شــده است 
و همزمــان صداگذاری آن انجام می 
شــود و صداگذاری ۱۰ قســمت به 
پایان رســیده اســت. آرش بادپا هم 

آهنگسازی کار را به عهده دارد.
بیــوک میرزایی، آریا توســلی، 
ســعید زارعی، ســینا کرمــی، امیر 
مســعود واعظ و عیســی حسینی از 
جملــه بازیگــران »روزگار جوانی« 
هستند که با همراهی بازیگران مهمان 
مثل رســول نجفیان، زهرا داودنژاد، 
اللــه صبــوری، ســیاوش چراغی 

پور، محمودرضا قدیریان، ســولماز 
حصاری و فرشته آلوسی داستان این 
سریال را روایت می کنند. در خالصه 
داســتان این مجموعه تلویزیونی که 
به قصه زندگی جوانــان متولد دهه 
۱۳۷۰ و ۱۳8۰ می پردازد، آمده است: 
پس از گذشــت ســال ها، عباس آقا 
)بیوک میرزایی( تصمیم می گیرد که 
بخشــی از خانه مســکونی اش را به 
تعدادی جوان دانشــجو اجاره دهد. 
دانشجویان جدید همسایه عباس آقا 

می شوند، بی خبر از این که ...

فصل ســوم این سریال داستان 
فصــل دوم را ادامــه نمی دهد و در 
هــر قســمت ماجرا های مســتقلی 
دارد.  تولید فصــل جدید مجموعه 
تلویزیونــی »روزگار جوانــی« در 
گروه فیلم و ســریال شبکه پنج سیما 
بــه تهیه کنندگی ســپهر محمدی و 
کارگردانــی اصغر توســلی از بهمن 
ماه ۹۹ شــروع شــده اســت و قرار 
است در ۳۰ قسمت روی آنتن برود.
فصــل اول »روزگار جوانی« ســال 
۱۳۷۷ به تهیه کنندگی اصغر توسلی، 

کارگردانی شــاپور قریــب و اصغر 
توسلی و نویسندگی اصغر فرهادی 
روی آنتن شبکه پنج رفت. همچنین 
فصــل دوم این مجموعه در ســال 

۱۳۷8 بــه تهیه کنندگی و کارگردانی 
اصغر توسلی و نویسندگی علی اکبر 
محلوجیان و فرهاد نقدعلی برای این 

شبکه تولید شد.

گروه ســینما و تلویزیون - 
فیلم کوتاه »خورشــید گرفتگی« به 
کارگردانی رها امیرفضلی و علیرضا 
قاســمی به بخش مسابقه جشنواره 

نیس فرانسه راه پیدا کرد.
فیلم کوتاه »خورشید گرفتگی« 
به کارگردانی رها امیرفضلی و علیرضا 
قاســمی به بخش مســابقه بیست و 
یکمین دوره جشنواره نیس فرانسه 
راه پیدا کرد. این جشنواره از هشتم تا 
پانزدهم اکتبر برابر با ۱۶ الی ۲۳ مهر 
در شهر نیس فرانسه برگزار می شود 

فیلم کوتاه »خورشــیدگرفتگی« در 
بخش مســابقه بهترین فیلم اروپایی 

به رقابت خواهد پرداخت.
داســتان  خالصــه  در 
»خورشــیدگرفتگی« آمده اســت: 
»کمــی پیــش از کامــل شــدن 
خورشــیدگرفتگی واقعیت زندگی 

ساقی دست خوش تغییر می شود.«
عوامــل این فیلم کوتاه عبارتند 
از: نویســنده و کارگردان: علیرضا 
قاســمی، رها امیرفضلی بازیگران: 
پانیــذ  چراغی پــور،  خورشــید 

اسماعیلی، آنیتا باقری، فراز مدیری 
و پیمان نعیمی، مدیر تصویربرداری: 
سهیل گوهری پور، تدوینگر: پویان 
شعله ور، مدیر هنری و طراح استوری 
برد: آرمین رنگانی، گروه کارگردانی: 
مســعود قدسی، رضا باستانی، مهیار 
ماندگار، عرفــان ادیگوزلی، طراح 
صحنــه و لبــاس: فــراز مدیری، 
صدابردار: امیر شاهوردی، طراحی 
و ترکیب صدا: آرش قاسمی، طراح 
چهره پــردازی: بابک کشــن فالح، 
منشی صحنه: آیدا پالیزگر، عکاس: 

محراب پوروحدانــی، مدیر تولید: 
فرشــید زینالی، تدارکات: رحمان 
ســراوانی، رنگ آمیزی رنگ و نور: 
امیرحســین خوشــبین، جلوه های 
ویژه: کلمنت ل پلوان، طراح پوستر: 
آرمین رنگانی، جانشین تهیه کننده: 
علی نجاریان، تهیه کنندگان اجرایی: 
رهــا امیرفضلــی، آریــا قوامیان، 
مانــی نیلچیانی، تهیه کننده: حســن 
 نجاریان، علیرضا قاســمی، آدرین 

بروئه.
»خورشــیدگرفتگی« محصول 

مشترک کمپانی ایرانی ضلع ششم و 
کمپانی فرانسوی ستاره سفید بوده و 

پخش بین المللی آن بر عهده کمپانی 
مانیفست است.

گوهر خیراندیش؛

همسرم دعوا کرد چرا در »ارتفاع پست« بازی می کنم

تدوین ۱۷ قسمت از سریال »روزگار جوانی« انجام شد

»خورشیدگرفتگی« به جشنواره نیس فرانسه رسید

اگــر مشــکل امنیت پلتفرم ها حل شــود، اکــران آنالیــن می تواند نه تنها برای ســینمای 
کــودک بلکه برای همــه حوزه های ســینمایی کمک کننده باشــد. همچنیــن می توان در 
دوران پســا کرونا در کنار ســینمای فیزیکی، ســینمای آنالین را هم داشــته باشــیم تا 
افرادی که شــرایط ســینما رفتن ندارند، هرجایی که هســتند بتوانند فیلم هــا را ببینند.
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