
گروه سینما و تلویزیون - »مشق امشب« به کارگردانی اشکان نجاتی و 
مهران نعمت اللهی با نگاهی به فیلم »مشــق شب« اثر عباس کیارستمی آماده 

نمایش و پخش جهانی شد.
این فیلم، الیه های پنهان مســائل آموزشی و پرورشی دانش آموزان ایران 

را به تصویر می کشد که از نگاه جامعه به دور مانده است. 
در خالصه این فیلم آمده است: »مدرسه به درد نمی خوره.. «

پخش بین الملل فیلم به عهده شــرکت Iranian independents به 
مدیریت محمد اطبایی است.

فهرست عوامل »مشق امشب« عبارت است از:
طراح و کارگردان: اشکان نجاتی و مهران نعمت اللهی، مدیر فیلمبرداری: 
حامد فرشته حکمت، صدابردار: فرید پیرایش، صداگذار: سیدرضا گدازگر، 
تدوین: وحید گلستان، دستیار تدوین: مطهره روحی نیا، طراح تیتراژ: کورش 
پارســانژاد، دســتیار اجرایی تیتراژ: محمد مهرانفر، برنامه ریز: مرجان پروین 
حسینی، منشی صحنه: مهسا معارف خواه، اصالح رنگ و نور : فربد جاللی، 
ســاخت تیزر: منصور غالمی و ماهک منصوریان، عکاس: غالمرضا بهرامی، 
الناز افتخاری و زهره لطفی، طراح ســایت: ایمان نعمت اللهی، مترجم: صنم 
کالنتری، زیرنویس: پوریا صدر، مدیر تدارکات: حسین کریمی، طراح پوستر: 
سیدجعفر ذهنی، طراح عنوان فیلم: سعید سلیمی، اجرای نوشته عنوان: ماهان 
خوشــیار، روابط عمومی: آزاده فضلی، تهیه کننده: اشــکان نجاتی و مهران 

نعمت اللهی، پخش بین الملل: محمد اطبایی.

گروه سینما و تلویزیون - فیلمبرداری »قاتالن ماه« کامل جدیدترین ساخته 
مارتین اسکورسیزی پس از یک دوره طوالنی ۷ ماهه در اوکالهاما به پایان رسید.
اسکورسیزی ۷۸ ساله پس از پایان حدود ۷ ماه فیلمبرداری برای جدیدترین 
ساخته اش، حاال باید حدود شش ماه نیز با »تلما شونمیکر« بر روی تدوین »قاتالن« 
ماه کامل« کار کند تا این فیلم را احتماال برای اکران در سال آینده میالدی آماده کند. 
این فیلم بر اساس کتاب پرفروش و غیرداستانی نوشته »دیوید گرن« ساخته 
شــده و داســتان آن درباره مجموعه قتل هایی است که در دهه ۱۹۲۰ میالدی در 
اوکالهاما روی می دهد؛ زمانی که سرخپوســتان منطقه اوسیج در زیرزمین های 
خود نفت کشف کردند و سپس تک به تک کشته شدند و با افزایش آمار قتل ها 
سازمان تازه تاسیس اف بی آی پرونده را در دست گرفت و یکی از هولناک ترین 

جنایت های سازمان یافته تاریخ آمریکا افشا شد. 
در ایــن فیلم »دی کاپریو« در نقش »ارنســت برکهــات« بازی می کند که 
خواهرزاده یک دامدار قدرتمند به نام »ویلیام هیل« با نقش آفرینی »رابرت دنیرو« 

است. »لیلی گلداستون« نیز در فیلم در نقش همسر »دی کاپریو« بازی می کند. 
 »اریک راث« نویسنده برنده اسکار فیلم های »فارست گامپ« و »مورد عجیب 
بنجامین باتن«که نگارش فیلمنامه اقتباســی »قاتالن ماه کامل« را بر اساس رمان 
نوشــته »دیوید گرن« بر عهده داشته پیش تر گفته بود: »اسکورسیزی« قصد دارد 
فیلمی بســازد که احتماال آخرین وســترنی باشد که با این سبک و سیاق ساخته 

می شود و این فیلم شبیه هیچ یک از فیلم هایی نیست که تاکنون دیده ایم.«
»جسی پلمونز«، »تانتو کاردینال«، »کارا جید مایرز«، »جین کالینز«، »جیلین 
دیون« و ...  از دیگر  بازیگرانی هستند که در این فیلم مقابل دوربین اسکورسیزی 
می روند.  هنوز تاریخ اکران دقیقی برای فیلم »قاتالن ماه کامل« اعالم نشده است. 

ساخت فیلمی با نگاه به »مشق شب« کیارستمی

پایان فیلمبرداری »قاتالن ماه کامل« پس از ۷ ماه

سینما و تلویزیون 8
گروه سینما و تلویزیون- اتفاقی 
کــه این روزها یک بــار دیگر تکرار 
شــده و نام رضا عطاران یک بار دیگر 
به عنوان سریال ســازی که می تواند 
نقطه پایان بر رکود و فترت تلویزیون 

بگذارد، مطرح شده است.
حضور رضا عطاران در تلویزیون 
البتــه در تمام این ســال های دوری، 
کم رنگ نبوده اســت. اگر کنداکتور 
شــبکه های تلویزیون را تنها در ســه 
چهــار ماه اخیر مــروری گذرا کنیم، 
می بینیم که عطاران در این مدت بارها 
و بارها در شبکه های مختلف حضور 
داشته اســت: در آغاز تابستان شاهد 
نمایش ســریال »ترش و شیرین« در 
شبکه تماشا بودیم. این شبکه یک ماه 
قبل از آن نیز سریال »متهم گریخت« 
را روی آنتــن فرســتاده بود، و بعد از 
آن هم »بزنگاه« را پخش کرد. شــبکه 
آی فیلم نیز در این فاصله سریال های 
رضا عطــاران از جمله »کوچه اقاقیا« 
و »خانــه به دوش« را بارها به نمایش 
گذاشته است. بگذریم از انواع و اقسام 
شبکه های استانی و البته ماهواره ای که 
در هر بازه زمانی حداقل یک ســریال 
از عطاران روی آنتن دارند. این یعنی 
عطاران در این سال ها مدام پیش چشم 
مخاطبان تلویزیون بوده و شــیرینی 
حضورش در تمــام این مدت برای 
بینندگان آثارش کاســته نشده است، 
اما با این اوصاف این کمدین محبوب 
چرا کار جدیدی در تلویزیون جلوی 

دوربین نمی برد؟!
خداحافظی طوالنی

عطاران که پس از استقبال نسبی 

مخاطبان از ســریال »کوچــه اقاقیا« 
تبدیل به برگ برنده تلویزیون شد؛ در 
تمام سال های بعد از آن در تلویزیون 
در اوج بوده اســت. این کمدی ســاز 
محبوب پس از آن ســریال »خانه به 
دوش« را در مــاه رمضــان ۸۳ روی 
آنتن داشــت کــه محبوبیتی عجیب 
یافت و در سال های بعد هم به عنوان 
پرتکرارترین سریال تاریخ تلویزیون 
رســید.»متهم گریخت« نیز که کمتر 
از یک ســال بعد حاصل حضور رضا 
عطاران و رفقایش در تلویزیون بود، 
سریال غافلگیرکننده دیگری شد که 

تقریبــا تمام موفقیت هــای »خانه به 
دوش« را تکرار کرد و حتی گام ها نیز 

از آن فراتر رفت.
عطاران بعد از آن در ماه رمضان 

سال ۸۵ سراغ سریال »ترش و شیرین« 
رفت. گام دیگری در ادامه مسیر آشنای 
این چهره محبوب در سریال سازی که 
به نحوی عجیب باز هم موفق شــد. 
انگار عطاران کلید صندوق موفقیت 

را یافته بود…
سریال »بزنگاه« اما با همان فرمان 
پیش نرفت. این ســریال که به عنوان 
جنجالی ترین تجربه رضا عطاران در 
تلویزیون شــناخته می شود، اگرچه 
از نظر کیفــی کار موفقی بود و حتی 
منتقدان آن را بهترین ســریال کارنامه 
عطــاران می دانند، ولــی ماجراهای 

نمایش آن به حواشــی و جنجال های 
مختلفی منجر شد که همین هم باعث 
ممیزی فراوان سریال شد. اتفاقی که 
ریشه دلخوری شــدید رضا عطاران 

از تلویزیــون را در آن می داننــد و در 
نهایت هم باعث شــد این سریال ساز 
کــه تا همان چند ماه پیش برگ برنده 
تلویزیــون نامیده می شــد، وادار به 
خداحافظــی از جام جم شــود. یک 
خداحافظــی طوالنی که در تمام این 
ســال ها زمزمه هایی دربــاره پایانش 
مطرح شده، اما این شایعات هیچ گاه 

عملی نشده اند…
تالش برای پایان دوری

در تمام این سال ها، تالش های 
زیادی برای پایان دادن به دوری رضا 
عطاران از تلویزیون به انجام رسیده و 

بسیاری در خود شبکه های تلویزیون 
هم درباره لزوم بازگشــت این چهره 

محبوب سخن گفته اند…
یکی از کســانی که بیشــترین 

تالش هــا را بــرای بازگشــت رضا 
عطاران انجام داد، مهــران مهام بود. 
ایــن تهیه کننده که تاکنون بیشــترین 
همکاری را با رضا عطاران داشته، در 
مورد غیبت عطاران در تلویزیون، در 
خود تلویزیون به صراحت گفت که 
»بی محلی تلویزیون بود که به دوری 

رضا عطاران منجر شد«!
مهام البته در این مسیر تنها نبود. 
بســیاری دیگر از دوستان و همکاران 
عطاران و البته حتی برخی از مدیران 
تلویزیــون هم در این مدت نســبت 
بــه تبعات و آســیب های این دوری 
طوالنی هشــدار داده انــد. از جمله 
بیژن بنفشــه خواه که دربــاره کمبود 
سریال های موفق و محبوب کمدی در 
تلویزیون گفت که تقصیر این کمبود بر 
عهده خود تلویزیون است و در واقع 
این تلویزیون بوده که کمدی سازانی 
مانند رضا عطاران یا مهران مدیری را 
فراری داده اســت. بنفشه خواه در آن 
گفت وگو درباره کیفیت کار عطاران 
و مدیــری گفته بود کــه اینها افرادی 
هستند که بدون فیلمنامه هم می توان 
بهشان اعتماد کرد و قرارداد بست.این 
تالش ها ولی هیچ کدام در این سال ها 
به نتیجه نرسیده اند و بازگشت عطاران 
به تلویزیون ممکن نشــده اســت. 
جالب- و البته ناراحت کننده- اینکه 
حتی رایزنی هــای مدیریتی مدیران 
گروه ها و شــبکه های مختلف هم به 
جایی نرسیده اند و آن گونه که مهران 
مهام گفته »بارهــا عطاران را تا دم در 
تلویزیون آورده اند اما ممکن نشــده 
اســت.« انگار پای طلسم دیگری در 

کار است…
دلگیری رضا عطاران

امــا اینکه چرا بازگشــت رضا 
عطاران به تلویزیون ممکن نمی شود، 
دالیل زیادی می تواند داشــته باشــد 
که از جملــه مهم ترین دالیل این امر 
می توان بــه دلخوری شــدید رضا 

عطاران از تلویزیون اشاره کرد.
عطــاران که هنوز هــم به رغم 
ده ها کار موفق ســینمایی بیشــتر با 
سریال هایش در میان مخاطبان عادی 
تلویزیون شــناخته می شــود، بارها 
گفته که آخرین ســریالش »بزنگاه« را 
با نهایت انگیزه هایش ســاخته و در 
ایــن میان حواشــی و البته تعبیرها و 
تفسیرهای عجیب و به تبع آن ممیزی 
و سانسور این سریال او را بسیار آزار 
داده اســت. تا جایی کــه بارها گفته 
کــه آن زمان چنان دلخــور بوده که 
ترجیح می داده بیکار بماند، اما دیگر 

با تلویزیون همکاری نکند…
دالیل دیگر دوری

اما از نظر کارشناسان طوالنی 
شــدن دوری رضا عطــاران از 

تلویزیــون دالیل دیگری نیز 
دارد. از جملــه ترس های 
شخصی خود رضا عطاران. 
به هر حال عطاران به عنوان 
سریال ســازی که در زمینه 
کاری خــود به حد اعالی 
موفقیت رسیده، قطعا برای 
تردیدهایی  بازگشــت 
خواهــد داشــت کــه 
آیــا آثــار جدیدش آن 
موفقیت های ســابق را 

تکــرار خواهند کــرد؟ آیا خاطره آن 
کارهای موفق سابق را پیش مخاطبان 

کم رنگ نخواهند کرد؟
عامل دیگری که اتفاقا این عامل 
قبل را تشــدید هم می کند، بازگشت 
دیگر چهره های موفق سریال سازی 
کمدی به این عرصه و البته شکســت 
آنهاست. به هر حال عطاران نمی تواند 
چشم بر شکســت مهران مدیری در 
سریال »در حاشــیه« و البته شکست 

جواد رضویان در سریال »۰۲۱« ببندد. 
موضوعی ترسناک برای کارگردانی 
که به واســطه دوری طوالنی مدت از 
کار، به خودی خود نیز کار دشــواری 
بــرای تصمیم گیــری دارد.از نــگاه 
کارشناسان مسایلی مانند موفقیت و 
پول سازی عطاران در سینما، کم شدن 
قدرت شبکه های تلویزیون و مدیران 
شبکه ها، تجمیع قدرت در سیمافیلم 
و البته پروســه طوالنی و دشوار آماده 
کردن شــرایط ساخت یک سریال را 
نیز می توان دیگر فاکتورهای موثر در 
دوری طوالنی عطاران از تلویزیون 

دانست…
کــه  شــرایطی  در  حــاال 
زمزمه هــای  مدت هاســت 
ساخت ســریالی در شبکه 
نمایش خانگی توسط رضا 
عطاران شنیده می شــود، ظاهرا 
مدیران تلویزیون یک بار دیگر به فکر 
بازگرداندن رضا عطــاران افتاده اند. 
تصمیمــی که البته ایــن بار هم بعید 

است به نتیجه برسد!

رضا عطاران؛ از تلویزیون 
فراری است...!

بازگشت رضا عطاران به تلویزیون. این تیتر شاید یکی از معدود اخباری باشد که در تمام ده دوازده سال اخیر
 کهنه نشده و هر از چندی شاهد انتشار آن در یکی از رسانه ها یا روزنامه های ایران بوده ایم.

گــروه ســینما و تلویزیون 
-  نــگار عابدی که چند ســال دارد 
در »دودکــش« بازی می کند، درباره 
ســاخت فصل جدید این ســریال 
گفت: ســریالهایی مثل »پایتخت« یا 
»دودکش« به برند تبدیل شــده اند و 
همیشــه درباره سری بعدی آنها این 

احتمال وجود دارد.
ی  دربــاره  عابــدی  نــگار 
انتقادهایی که نســبت بــه بی تغییر 
بودن کاراکترهــای »دودکش« علی 
رغم گذشــت سالهای مختلف یا به 
سمت ساده لوحی رفتند، مطرح شد، 
گفت: افــروز در فصل اول یک آدم 
ساده و آرام است. خیلی حرف نمی 
زند و منفعل اســت در عین حال به 
برادر بزرگترش احتــرام می گذارد 
و به بــرادر کوچکترش محبت می 
کند. بعضی آدمها در جوانی ناشــی 
از غرور یا خجالت، بســته تر باشند 
اما به مرور راحت تر مکنونات قلبی 

شــان را می گویند. ما در ۱۰ ســال 
گذشــته در ارتباط با آدمهای دیگر، 
جدی تری بــوده ایم اما در مواجهه 
با مســائل، خودمان را به آن راه می 
زنیم و فشارها ناشی از این می شود 
که آدمها رفتار شــیرین تری داشته 
باشــند، البته منظورم شــیرین عقل 

بودن نیست.
این بازیگر ۵۱ ســاله که 
»سریالیست«  برنامه  مهمان 
با اجرای پدرام کریمی بود، 
درباره نقدهایی که درباره 
»دودکــش«  ســریال 
خوانــده گفــت: در 
دورانی که ســریال 
پخش می شــد و 
مــا روز پخــش 
بودیــم، خیلی از 
نقدها را از دست 

دادم. من همزمان با 
نقدها  تصویربرداری 

را نمی خوانم چون روی کارم تاثیر 
می گــذارد. وی افزود: من روز آخر 
فیلمبرداری به سریال »در کنار پروانه 
ها« منتقل شدم و تا امروز هم درگیر 
هستم. هنوز برای خواندن نقدها 
وقت دارم و اگر قرار باشــد 
فصــل جدید این ســریال 
ســاخته شــود تا آن موقع 
نقدهای مکتوب را خواهم 

خواند.
تاکید  بازیگــر  این 
کرد: البته نقدهای خوبی 
شــنیدم که مهم ترینشان 
این بود که سریال بسیار 
شریف است. یک سریال 
وقتــی می خواهد بر لب 
مخاطب خنده بنشاند، از 

نظر من اینکه چطور از مخاطب خنده 
بگیریم مهم است. آیا قرار است سراغ 
شوخی های سطحی یا فانتزی هایی 
که در زندگی مان وجود ندارد برویم؟ 
درباره این سریال به جرات می توانم 
بگویــم ۹۸ درصد راضی بودند! وی 
درباره انتقــاد دو درصد باقی مانده 
توضیح داد: بعضی از جاهای سریال 
تلــخ بود و به همین انتقاد می کردند. 
به نظر من آقــای نیک نژاد این خط 
داستانی را خیلی درست پیش بردند. 
ما با طنازی مشــکالت را مطرح می 
کنیم تا بتوانیم به آنها بپردازیم. ما همه 
در روزهایی هســتیم که باید در کنار 
هــم آنها را تحمل کنیم تا رد شــوند 
و بگذرند؛ بنابراین سریال طبیعتا در 

بخشهایی تلخ شده بود.

عابدی در پاســخ بــه مجری 
»سریالیســت« در ایــن بــاره که آیا 
موافق ســاخت »دودکش ۲« بوده، 
توضیح داد: خیلــی زیاد. آقای نیک 
نژاد طرح داســتان را نوشــته بود و 
تک تک شــخصیت هــا را خودش 
خلــق کرده بود، حتی برای برخی از 
آنهــا ما به ازا دارنــد. در »پادری« که 
من نتوانســتم همکاری کنم قدری 
شــخصیت ها کمرنگ بود و جا بود 
آنها دوباره زنده شــوند. حیف بود 

دوباره به این آدمها پرداخته نشود.
ایــن بازیگــر تصریــح کرد: 
آدمهایی مشابه کاراکترهای دودکش 
هنوز وجود دارند اما در ســیاهی و 
تاریکــی برخی آدمهای بد آنها دیده 
نمی شوند. این بازیگر درباره میزان 

مخاطب ســریال اظهار کــرد: ما دو 
پیک کرونا را حین ســاخت سریال 
پشت سر گذاشتیم و نزدیک به یک 
ماه پروژه به علت درگیر شــدنمان با 
کرونــا تعطیل بــود و خود من مبتال 
شــدم. جامعه در این ایام ســختی 
زیادی داشت و خانه ای نبود که یک 
نفر در آن کرونا نگرفته باشــد و این 

عوامل خیلی موثر است.
وی همچنین در واکنش به نقد 
منتقد برنامه گفت: کلیشــه ای بودن 
زنان ســریال را قبول نــدارم و اگر 
بخواهیم اینطوری نگاه کنیم هر نقش 
مادری کلیشه ای است. درباره افروز 
اینگونه نیست و او یک زن آرام و بی 
زبان اســت که بیشتر به جای قربان 
صدقه رفتن بچــه هایش اهل عمل 
اســت. عابدی درباره تجربه کرونا 
گرفتنش گفــت: ضعف و بی حالی 
شدیدی داشتم اما بعد از پایان دوره ام 
بالفاصله سر کار رفتم و همان موقع 

هم به گرگان رفتیم.
وی درباره ساخت »دودکش ۲« 
بیان کرد: سریالهایی مثل »پایتخت« یا 
»دودکش« به برند تبدیل شــده اند و 
همیشــه درباره سری بعدی آنها این 
احتمال وجود دارد. معموال پایان هر 
فصل هم باز است. دودکش هم پایان 
بازی داشــت. اگر این بار هم ۸ سال 
طول بکشــد تا فصل بعدی ساخته 

شود، اگر زنده بودم، بازی می کنم.
عابــدی در پایان گفت: نقدتان 
خــوب بود و برنامه تان را هم خیلی 
دوســت دارم فقط فکــر می کردم 
دربــاره روند بــازی ام باید توضیح 
بدهم و برخی ســواالت تخصصی 
بود.  »سریالیســت« به تهیه کنندگی 
محمــد باریکانی و مجتبی فرجی و 
با اجرای پدرام کریمی کاری است از 
گروه تاریخ، فرهنگ و هنر شبکه یک 
که پنجشنبه هر هفته ساعت ۲۳ و ۱۵ 

روی آنتن شبکه یک سیما می رود.

گــروه ســینما و تلویزیون - 
مهــران غفوریــان جلــوی دوربین 
ســریال »نوبت لیلی« به کارگردانی 

روح اهلل حجازی رفت.
مهران غفوریان جلوی دوربین 
ســریال »نوبت لیلی« به کارگردانی 
روح اهلل حجازی رفت که قرار است 

از شبکه نمایش خانگی پخش شود.
»نوبت لیلی« نخستین همکاری 

مشــترک غفوریان و حجازی است 
که پــس از اتمام فیلمبرداری فاز اول 
شمال کشــور، این روزها در تهران 

جلوی دوربین است.
نویســندگان ایــن مجموعــه 
مهدی شیرزاد، ســروش چیت ساز 
و روح اهلل حجازی هســتند. حجازی 
تهیه کنندگی ایــن مجموعه را هم بر 
عهــده دارد.بنا بر اعالم، »نوبت  لیلی« 

عاشقانه ای در سبکی جدید است که 
این روزها در حال فیلم برداری است.
»نوبت لیلــی« اولین ســریال 
روح اهلل حجازی پس از فیلم های »در 
میان ابرهــا«، »زندگی خصوصی آقا 
و خانم میم«، »زندگی مشــترک آقای 
محمودی و بانو«، »مرگ ماهی«، »اتاق 

تاریک« و »روشن« است. 
حمیدفرخ نژاد و مریال زارعی  از 

بازیگران اصلی این سریال هستند که 
پیش از این جلوی دوربین رفته اند.

در خالصه داســتان مجموعه 
آمــده: »لیلی که اتفاقات شــوم زمان 
کودکی اش را ناشــی از نفرینی کهن 
می دانــد، از طریق کتابــی مرموز در 
می یابد کــه او و خانواده اش تاکنون 
در زمان و مکان های موازی بسیاری 
زیسته اند و اکنون »نوبت لیلی« است تا 

با رمزگشایی از کتاب و یافتن تابلوی 
ارزشــمند نیاکانش دست به انتخابی 

بزند که به تمام این زندگی های زیسته 
معنا بدهد.« 

گروه سینما و تلویزیون - محمد 
قانع فرد دبیر دومین جشــنواره فیلم 
نوستالژیا جزییات برگزاری این دوره 
جشــنواره را که ۳۰ شــهریورماه تا ۳ 
مهرماه در میالن ایتالیا برگزار می شود، 

تشریح کرد.
محمــد قانع فــرد نویســنده، 
کارگردان و تهیه کننده ســینما و دبیر 
دومیــن جشــنواره فیلم نوســتالژیا 
درباره زمان برپایی جشــنواره گفت: 
دومین جشــنواره فیلم نوستالژیا ۳۰ 
شهریورماه تا ۳ مهرماه مصادف با ۲۱ تا 
۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱ برگزار می شود، البته 
با توجه به شرایط و محدودیت هایی 
کــه جهان با آن به دلیل شــیوع کرونا 
درگیر اســت، امیدواریم که مشکلی 

برای برگزاری نداشــته باشــیم. وی 
درباره نحوه برگزاری جشنواره نیز بیان 
کرد: بنایی به نمایش آنالین فیلم های 
حاضر در جشنواره و در اصل اعتقادی 
به برگزاری آنالین جشنواره نوستالژیا 
نداریــم، چراکه معتقدیم جشــنواره 
آنالین، هویت اصلی یک جشــنواره 
را که در واقع جمع شــدن هنرمندان 
گردهم، ایجاد تعامل و تماشای فیلم ها 
کنار یکدیگر اســت، نخواهد داشت 
و برگزاری آنالین جشــنواره، اهداف 
و فوایدی که از برگزاری جشــنواره 
در ذهن ما اســت، پاســخگو نیست.
قانع فرد درباره داوری آثار جشــنواره 
گفت: در پروســه ای فشرده، سخت و 
حرفــه ای، کار داوری فیلم ها به پایان 

رسیده است و ما در هر بخش یک اثر 
برگزیده معرفی خواهیم کرد. داوری 
آثار توســط داورها به صورت آنالین 
انجام شد و تصمیم گیری برای انتخاب 
بهترین فیلــم کوتاه، بهترین فیلم بلند 
و بهترین فیلمنامه، بســیار ســخت و 
چالش  برانگیز بود. وی در ادامه درباره 
تاثیــرات کرونا و قرنطینه توضیح داد: 
تاثیراتــی که کرونا بر جهان داشــته، 
غیرقابــل انکار اســت و فکر می کنم 
دیگر شاهد شــرایطی قبل از کرونا با 

آن مواجه بودیم، نباشیم. 
همچنان که حاال که چند روز به 
آغاز جشــنواره نوستالژیا مانده است 
و بنا داریم ســر تاریخ آن را برگزاری 
کنیم اما نمی دانیم شرایط به چه منوال 

پیش خواهد رفت! چراکه شرایط قابل 
پیش بینی نیست و اجازه برنامه ریزی 
دقیق را از مســئوالن یک جشــنواره 
می گیــرد.  خیلی از جشــنواره های 
جهانی به دلیل کرونا، تعطیل شدند کما 
اینکه ما نیز سال گذشته، دومین دوره 
جشنواره نوستالژیا را برگزار نکردیم 
و خیلی از جشــنواره ها نیز به سمت 
برگزاری آنالیــن رفتند.دبیر دومین 
جشــنواره فیلم نوستالژیا همچنین از 
انتشــار تیزر رسمی جشنواره خبر داد 
و گفت: دومین دوره جشــنواره فیلم 
نوستالژیا ابراز همدردی خود را با ملت 
ستم دیده افغانستان اعالم و برای همه 
مردم در هر کجای دنیا، صلح و آرامش 
آرزو می کند. تیزر رسمی دومین دوره 

جشــنواره بین المللی فیلم نوستالژیا 
میالن ایتالیا نیز با طراحی و ســاخت 

میدیا کیاست رونمایی و منتشر شد.
وی در پایان ضمن تشکر از اهالی 
رســانه، هنرمندان، داورها و همراهان 
این جشــنواره، گفت: جشنواره فیلم 
نوســتالژیا، اولین جشنواره فیلم های 
ایرانی در ایتالیا است که با هدف ایجاد 

فضای نوستالژیک برای ایرانیان شمال 
ایتالیا و ارائه بخشــی از فرهنگ و هنر 
ایــران به ایتالیایی ها راه اندازی شــده 
اســت و در ۲ بخــش رقابتی کوتاه و 
بلند، برگزار می شــود. جشنواره فیلم 
نوســتالژیا ۳۰ شهریورماه تا ۳ مهرماه 
۱۴۰۰ )۲۱ تــا ۲۵ ســپتامبر ۲۰۲۱( 

برگزار می شود.

گروه سینما و تلویزیون - مجید 
مظفــری در خصوص نقش و دالیل 
حضور خود در فیلم کوتاه »َدَوران در 
۵:۳۳ دقیقه« و آینده سینما توضیح داد.

»َدَوران  پــروژه  فیلمبــرداری 
در ۵:۳۳ دقیقــه« به کارگردانی ســید 
محمدرضا حســینی و تهیه کنندگی 
آریا صفاری، پس از پشت سر گذاشتن 
روز های پر فشار و سخت پایان یافت. 
لوکیشــن های این فیلــم در تهران و 
اطراف کرج بــوده که با فیلمبرداری 
فرشاد گل سفیدی به سرانجام رسید.

مجید مظفری که در دومین ســاخته 
محمدرضا حسینی ایفاگر سه نقش در 
سه قالب متفاوت است، درباره حضور 
خود در این پروژه به خبرنگار ما گفت: 
از لحظه ای که ســناریو به من پیشنهاد 
شد و آن را خواندم احساس کردم که 
وارد کاری حرفه ای می شوم. نگاه تازه 
و بیــان حرفه ای قصه به قدری بود که 
خالقیت فکری ایجاد می کرد. من که 
در این پروژه ســه نقــش را بازی می 
کردم، ســعی داشتم ایفای نقش ها به 
گونه ای باشد که تماشاگر زمان دیدن 

فیلم، فکر نکند که می شد این نقش ها 
را ســه نفر متفاوت بازی کنند.آینده 
سینما در دست کارگردان هایی است 
کــه کار خود را با فیلم کوتاه شــروع 

کرده اند
وی افزود: گــروه کارگردانی، 
تهیــه، فیلمبــرداری و ... »َدَوران در 
۵:۳۳ دقیقه«، بسیار حرفه ای برخورد 
کردند و تعامــل کارگردان با اعضای 
گروه بســیار عالــی و بجا بــود. به 
نظرم آینده ســینمای ایران در دست 
کارگردان هایی اســت که کار خود را 

با فیلم کوتاه شــروع کرده و به مرور 
وارد سینمای حرفه ای می شوند. کار با 
محمدرضا حسینی که خود نویسنده 
فیلمنامه هم بود، بســیار لذت بخش 
بوده است.گفتنی است؛ دیگر عوامل 
فیلــم »َدَوران در ۵:۳۳ دقیقه« عبارتند 

از:
رضا  محمد  نویسندگان:ســید 
حسینی و رســول حق شناس، مدیر 
برنامــه ریزی و دســتیار کارگردان: 
کیانوش عینی، دستیار کارگردان: امیر 
حسین قلیچ، مدیر تولید: علی ملکی، 

طراح صحنه و لباس: شهاب شریفی، 
صدابردار: مجتبی باللی، طراح گریم: 
عاطفه رضایــی، تدوین و جلوه های 

ویژه: محمد یوسفی، موسیقی:عرفان 
فرشــی زاده، روابــط عمومی: نگار 

امیری

نگار عابدی:

احتمال ساخت »دودکش ۳« وجود دارد

سریالی به کارگردانی روح اهلل حجازی؛

مهران غفوریان بازیگر »نوبت لیلی« شد

جشنواره فیلم های ایرانی در ایتالیا چگونه برگزار می شود؟

مجید مظفری  :

آینده سینما در دست کارگردان هایی است که با فیلم کوتاه پا به هنر هفتم گذاشته اند

از نــگاه کارشناســان مســایلی ماننــد موفقیت و پول ســازی عطــاران در ســینما، کم 
شــدن قدرت شــبکه های تلویزیــون و مدیران شــبکه ها، تجمیــع قدرت در ســیمافیلم 
و البتــه پروســه طوالنــی و دشــوار آماده کردن شــرایط ســاخت یک ســریال را نیز 
می تــوان دیگــر فاکتورهای موثــر در دوری طوالنی عطــاران از تلویزیون دانســت…
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