
گروه ســینما و تلویزیون - بازیگر ســینما و تلویزیون از پایان ضبط 
مجموعه تلویزیونی »کلبه عموپورنگ« خبر داد.ســپند امیرسلیمانی بازیگر 
تلویزیون و ســینما، درباره آخرین فعالیــت هنری خود گفت: درگیر پروژه 
تلویزیونی »کلبه عمو پورنگ« بودم و ضبط این برنامه به پایان رسید.وی افزود: 
تولید و پخش این مجموعه همزمان انجام می شد و فکر می کنم تا پایان آذرماه 
پخش آن از شبکه دو ادامه داشته باشد.گفتنی است؛ پخش ادامه قسمت های 
مجموعه تلویزیونی کلبه عموپورنگ به تهیه کنندگی مســلم آقاجانزاده پس 
از پایان محرم و صفر از سر گرفته شد.»کلبه عموپورنگ« هر روز ساعت ۱۹ 
از شــبکه دو و تکرار آن روز بعد ساعت ۱۲ پخش می شود.در این مجموعه 
تلویزیونــی بازیگرانی، چون داریوش فرضیایی، کمند امیرســلیمانی، امیر 
غفارمنش، رامین ناصرنصیر، ســپند امیرســلیمانی، محمدرضا داوودنژاد و 

نعیمه نظام دوست ایفای نقش کرده اند.

گروه سینما و تلویزیون -فیلم »باال رو نگاه نکن«، با بازی لئوناردو دیکاپریو 
از ۱۰ دسامبر به نمایش در خواهد آمد.

اگر به شما اطالع دهند که دنیا به پایان می رسد، چه کار می کردید؟
قطعا، شما عکس العمل سریعتری نسبت به سیاستمداران و افراد مشهور در 
 )Don’t Look Up( »فیلم طنز طعنه آمیز جدید آدام مک کِی، »باال رو نگاه نکن
از خود نشــان خواهید داد. آدام مک کِی کارگــردان آثاری، چون »رکود بزرگ« 
)The Big Short( و »معاون« )Vice( بوده اســت و هر کدام از این فیلم ها 
در دوره خود در مراسم اسکار درخشان بودند و حاال نوبت به فیلم »باال رو نگاه 
نکن« است. دو ستاره سینمای هالیوود یعنی لئوناردو دی کاپریو و جنیفر الرنس 
در »باال رو نگاه نکن« نقش آفرینی کرده اند و در این فیلم نقش ستاره شناســانی 
را دارند که از نزدیک شــدن یک شهاب ســنگ به سیاره زمین باخبر می شوند، 
اما هشدارهایشان از طرف رئیس جمهور و سیاستمداران نادیده گرفته می شود 
تا اینکه این دو ستاره شــناس مجبور می شوند برای در جریان گذاشتن مردم، از 
راه های دیگری وارد عمل شوند.آدام مک کِی در این فیلم خشونت خود از تغییر 
اقلیم زمین نشان داده است و این کار خود را با ستاره های زیادی پر کرده است و 
از میان آن ها می توان به تیموتی شلمی، تایلر پری، کیت بالنشت، مارک رایلنس، 
ران پرلمن، اسکات مسکودی و آریانا گرانده اشاره کرد.پلتفرم اینترنتی نتفلیکس 
که تهیه کنندگی این فیلم را به عهده گرفته است، با این فیلم به دنبال درخشش در 

جشنواره های مختلف است. 

ضبط مجموعه تلویزیونی 
»کلبه عمو پورنگ« به پایان رسید

فیلم جدید دی کاپریو از ۱۰ دسامبر 
در سینما ها

سینما و تلویزیون 8
گروه ســینما و تلویزیون- او 
تصریــح کرد: علیرغــم اینکه همه ما 
می گوییم مردم به آثــار طنز نیاز دارند 
و ایــن موضوع را به عینه هم دیده ایم، 
اما واقعاً از جانب مســووالن و منتقدان 

اساساً کار طنز جدی گرفته نمی شود.
این کارگردان جوان که با ساخت 
مجموعه »خوشنام« سومین سریالش در 
تلویزیون را در کارنامه کاری اش ثبت 
می کند، در زمینه بحث نیاز و ضرورت 
ســاخت ســریال های کمدی که این 
روزها در بخشــی از مطالبات مردم از 
رئیس صداوسیما هم مطرح بوده است 
با ایسنا گفت وگو کرد و به این پرسش 
پاسخ داد که چرا در این سال ها نتوانستیم 
طنزهــای قابل توجهی برای تلویزیون 
داشته باشیم و سریال های طنز ماندگار 

سال های گذشته را تکرار کنیم؟
نجف زاده گفــت: بدون تعارف 
می گویم مــن پروژه هــای مختلفی 
کار کردم و آثــار زیادی را در ژانرهای 
مختلف دســتیاری کرده ام اما معتقدم 
ساختن کار طنز بســیار دشوار است، 
آن هــم برای مردم طنازی مثل ایران که 
خودشان شــوخ طبع هستند و باید در 
این شــرایط اقتصادی و کرونا حالشان 
را خوب کنیم. من حداقل خودم در این 
ســال ها علی رغم اینکه بازخوردهای 
خوبی از مردم بابت کارهایم گرفتم، اما 
فکر می کنم دست اندرکاراِن کار طنز را 

جدی نمی گیرند.
متخصصان طنــز را فراری 

داده اند!
او در ادامــه همیــن بحث یادآور 
شــد: یکی از دالیلی که همکاران ما که 
در حوزه طنز تخصص داشــتند، از این 
حوزه بیرون رفتند و به سمت کارهای 
جــدی روی آورده اند واتفاقا قریب به 
اکثرشــان هم در ژانر جدی موفق بوده 
اند، این است که آنها را فراری داده اند و 
جدی نگرفته اند. به نظرم تا شما یک کار 
جدی نکنید، احساس نمی کنند که اصاًل 
کار بلد هستید. این در حالی است که در 
حوزه طنز، کار کردن بسیار دشوارتر از 

هر ژانر دیگری است.
به اعتقاد نجف زاده بخشی از این 
موضوع به ســالیق مربوط است؛ این 
کارگردان توضیح داد: به هرحال وقتی 
بحث طنز مطرح می شــود، بدون شک 
چاشنی نقد هم دخیل است. گاه ما می 
خواهیم فضــا را به لحاظ موضوعات 
اجتماعی، سیاســی و فرهنگی بسته تر 
کنیم، ولی وقتی فضا را بســته می کنیم 

که با برخی از اقشــار جامعه شــوخی 
نکنیم چراکه ناراحت می شوند، بحث 
فــرق می کند؛ در حالی که در دنیا همه 
جور قشری وجود دارد و تا شما به دل 
آدم های متنوع نروید، نمی توانید قصه 

جذابی تعریف کنید.
کارگردان »خوشنام« در عین حال 
بر باال بردن ظرفیــت های فرهنگی و 
اجتماعی در حوزه ســاخت آثار طنز 
تاکید کرد و گفت: اگر خاطرتان باشــد 
مجموعه »پایتخت« هم در اوایل کار با 
تعداد محدودی از بازخوردهای منفی 
از جانــب مازندرانی ها مواجه شــد 
ولی ظرفیتشــان را بــاال بردند و بعدها 
متوجه شــدند که چقــدر پایتخت به 
فرهنگ مازندران کمک کرد. یا سریالی 
مثل »نــون خ« هم همینطور. درواقع از 
یک ســو بحث قومیت ها مطرح است 
و از یک ســو، طبقات اجتماعی؛ یعنی 
ما باید بتوانیم ســراغ مدیران، کســبه، 
معلمان، پزشکان و هر طبقه اجتماعی 
با هر شغلی برویم اما متاسفانه وقتی در 
آثار طنز و یا حتی جدی چاشــنی انتقاد 
دخیل می شــود، از ما می خواهند یک 
شــخصیت بی بته و بی اصل و نســب 
خلــق کنیم تا به هیــچ کس بر نخورد. 
وقتی هم که شخصیت ها مصداق عینی 
نداشته باشند قطعاً برای مخاطب قابل 
باور نخواهند بود و کار حتماً لطمه می 
خورد؛ بنابراین مسووالن در وهله اول 
باید کار طنز را جدی بگیرند و بیشتر به 

این حوزه بها بدهند.
اگر مــی گوییم در خط مقدم 
جبهه فرهنگی هستیم پس حمایت 

کنید
علیرضــا نجف زاده در عین حال 
تاکید کرد: پروژه هایی که االن مشغول 
کار کردن هســتند و همه همکاران ما 
هســتند، به نوعی در خط مقدم جبهه 
فرهنگــی اند و همواره تالش می کنند 
تا برای مردم کار خوب بسازند؛ بنابراین 
نیاز است بیشتر پشــتیبانی و حمایت 
شوند. اگر ما اعتقاد داریم که یک جنگ 
فرهنگی و رقابت فرهنگی با شبکه های 
ماهواره در پیش داریم، پس حتما باید 
اینطور فکر کنیم که کســانی هم که در 
این شرایط کار فیلمسازی می کنند، در 
واقع سربازان خط مقدم جبهه فرهنگی 
هستند. به همین خاطر باید حمایت و 
پشتیبانی شوند چون قطعا با دستان خالی 
نمی شــود مقابل توپ و تانک ایستاد. 
ضمــن اینکه همکاران مــا واقعاً ثابت 
کرده اند که اگر شرایط خوب باشد این 

توانمنــدی را دارند که آنتن ماهواره را 
بگیرند. زمانی برنامه های تلویزیونی ما 
مخاطبانش از ماهواره بیشتر بود و الزمه 
این اتفاق این است که یک کار گروهی 

انجام شود و یک حمایت جدی شود.
او سپس به تعهد عوامل »خوشنام« 
برای ارائه یــک کار خوب برای مردم 
اشــاره کرد و گفت: به هر دلیلی وقتی 
اتفاقاتــی برای برخی پروژه ها می افتد 
و به لحــاظ مالی دچار ضــرر و زیان 
می شــوند، قطعاً در کیفیت کارها تاثیر 
منفی می گذارد که باید حمایت بیشتری 
شــوند. خدا را شکر از روزی که با بچه 
های »خوشــنام« دور هم جمع شدیم، 
همــه باهم هم قســم شــدیم تا برای 
مردم کم نگذاریم و کم فروشی نکنیم. 
امیدواریم حمایت های بیشتری هم از ما 

صورت بگیرد و به کارمان توجه شود.
این حق مردم است که سریال 

خوب تماشا کنند
کارگردان سریال »خوشنام« سپس 
به بحث رقابت تلویزیون با شبکه نمایش 
خانگی اشاره کرد و گفت: در این شرایط 
به نظرم رقابت خیلی خوب است و من 
شخصاً استقبال می کنم، چون به هر حال 
شبکه نمایش خانگی هم باید فعالیت 
خودش را به شــکل خوب و مســتمر 
داشته باشد. در کل اگر خروجی رقابت 
به نفع مخاطب و مردم باشد، عالی است 
اما نمی شــود در یک کفه ترازو رقابت 
کرد یعنی باید شــرایط متعادل باشد تا 
رقابت درست به وجود بیاید. اگر شرایط 
استاندارد باشد آن زمان رقابت معنا پیدا 
مــی کند. امیدواریم ایــن اتفاق بیفتد، 
چون حق مردم است که فیلم و سریال 
خوب بینند. مردم این همه سختی می 
کشــند و از صبح تا شب کار و تالش 
می کنند، شــبها که در کنار خانواده پای 
تلویزیون می نشینند دلشان می خواهد 
از تماشای فیلم و سریال ها لذت ببرند، 

چه از طریق شبکه نمایش خانگی و چه 
از طریق تلویزیون، دوست دارند و این 
حق شان است که برنامه های پرمحتوا و 
جذاب ببینند تا بتوانند روز بعد با انرژی 

بیشتری کار کنند.
خبرهایــی از ســریال طنز 

»خوشنام«
نجف زاده ســپس با اعالم اینکه 
نیمــی از تصویربرداری مجموعه طنز 
»خوشنام« به پایان رسیده است، درباره 
زمان پخش ســریالش، اضافه شــدن 
بازیگران جدید تا پایان کار، دشــواری 
هایی که همواره عوامل تولید »خوشنام« 
این روزها با کرونا پشت سر می گذارند 

و .... توضیح داد.
ایــن کارگردان دربــاره اینکه آیا 
ســریالش از گزینه های پخش در ایام 
رمضان ۱۴۰۱ است؟ خاطرنشان کرد: 
شخصا از روزی که قصه را خوانده ام و 
کارگردانی این مجموعه به من پیشنهاد 
شد، به لحاظ مضمون حس کردم فضای 
کار خیلــی می تواند به فضای رمضان 
نزدیک باشد، ولی اینکه چه تصمیمی 
بر اساس کنداکتور پخش گرفته شود، 
هنوز قطعی اعالم نشده است. به تازگی 
صحبت هایــی برای پخش ســریال با 
شــبکه یک انجام شــد اما هیچ چیزی 

قطعی نشده است.
»خوشنام« پتانسیل پخش 

در ماه رمضان را دارد
کارگــردان ســریال هــای طنز 
»بوتیمــار« و »زوج یا فرد« درباره اینکه 
معموال تلویزیون در دقیقه ۹۰ ساخت 
ســریال های مناسبتی را شروع می کند 
ولی به نظر می رســد این بار زودتر به 
فکر افتاده است، توضیح داد: به هر حال 
ما برای ســاخت آثار مناسبتی در کوتاه 
ترین زمان باید از تجارب گذشــته مان 
اســتفاده کنیم. به نظرم قصه »خوشنام« 
پتانســیل این را دارد که در ماه مبارک 

رمضان پخش شود و واقعاً آرزو می کنم 
این اتفاق بیفتد و مخاطبان هم از کارمان 
استقبال کنند. مجموعه های »بوتیمار« 
و »زوج یا فرد« هم از کارهای نوروزی 
شــبکه ســه بودند و البته در دقیقه ۹۰ 
تصمیم به تغییر کنداکتور گرفته شــد. 
با این همه خداراشــکر بازخوردهای 

خوبی گرفتیم.
کرونا با »خوشنام« چه کرد؟

نجــف زاده در بخشــی دیگر از 
صحبت هایش درباره دشــواری های 
کاری در ایام کرونا به ویژه برای ساخت 
ســریال های آپارتمانی مثل »خوشنام« 
که در لوکیشــن های سربسته ریسک 
باالتــری دارند، بیان کــرد: یک ماه از 
تصویربــرداری مان گذشــته بود که 
متاسفانه علیرغم رعایت پروتکل ها و 
از آنجایی که دیر واکسیناسیون شروع 
شــد، عوامل گرفتار کرونا شدند؛ این 
در حالی است که در پروژه فیلمسازی 
واقعاً نمی شــود خیلی از پروتکل ها را 
رعایت کرد، چون بازیگران ماســک 
ندارنــد و در فاصله نزدیک به هم بازی 
می کنند و در یک محیط بســته حدود 
۵۰ نفر چندین ســاعت در کنار هم کار 
می کنند. ما خیلی از عزیزان و بزرگانمان 
را به خاطر کرونا از دســت دادیم که هر 
کدام برای ما سرمایه و گنجینه بودند که 
متاسفانه بخشی از این اتفاقات به دلیل 

واکسیناسیون دیر بود.
کارگردان »خوشــنام« گفت: در 
یک فضای سربســته تقریباً پنجـ  شش 
نفر از عزیزان ما در پروژه »خوشــنام« 
همان اوایل کار دچار کرونا شدند؛ خانم 
ها شــهره لرستانی، فریده سپاه منصور 
و ســحر ولدبیگی و همین طور آقای 
حمید لوالیــی و حتی خودم هم مبتال 
شــدیم و حــدود ۲۰ روز کار متوقف 
شــد ولی بعد از اینکه بهبودی حاصل 
شد و واکسیناســیون قوت گرفت، در 

حال حاضر ۵۰ روز اســت که کار می 
کنیــم و امیدواریم که دیگر کرونا ما را 
اذیــت نکند اما باز همچنان پروتکل ها 
را رعایــت می کنیم. خدا را شــکر هم 
االن واکســن زیاد شده و اعالم کردند 
که دوز سوم هنرمندان تزریق شود؛ البته 
پیشکســوتان در اولویت هستند و بعد 
برای بقیه هنرمندان تزریق خواهد شد.

منتظریم رضــا فیاضی به 
جمع مان بپیوندد

نجف زاده ســپس بــا بیان اینکه 
نیمی از تصویربرداری »خوشــنام« به 
پایان رســیده اســت، از حضور رضا 
فیاضی، بازیگر پیشکسوت کشورمان 
که به تازگی به علت کرونا در بیمارستان 
بستری و خوشبختانه مرخص شد، در 

این پروژه خبر داد.
وی خاطرنشــان کــرد: به خاطر 
۲۰ روزی کــه کارمان متوقف شــد، 

عقــب افتادیم و تا االن ۵۰ درصد از 
تصویربرداری تمام شده است. 

ما کارمان را تابستان شروع 
کردیم و به لحاظ پوشش 
بازیگران، قصه به گونه 
ای طراحــی شــده 
بود کــه بازیگران ما 
تابستانی  پوشــش 
داشتند و االن هم که 

هوا ســرد شده شرایط مان سخت شده 
است چون باید با لباس های تابستانی 
کار را ادامــه بدهیم. بزودی آقای رضا 
فیاضی به جمع بازیگران ما می پیوندد، 
متاسفانه فعال ایشان درگیر کرونا هستند 
و امیدواریم زودتر حالشان خوب شود 

و همکاری اش را با ما شروع کند.
و از مکافات عمل غافل مشو، 

گندم از گندم بروید، جو ز جو...
نجــف زاده همچنین درباره دلیل 
انتخاب خالصه داســتان »خوشــنام« 
کــه در آن تنها آورده شــده اســت، از 

مکافــات عمل غافل مشــو، گندم از 
گندم بروید، جو ز جــو، توضیح داد: 
»خوشــنام« یک ملودرام شیرین است 
که از زندگی نشــأت گرفته؛ یعنی مثل 
زندگی واقعی که هم شادی دارد و هم 
با غم همراه اســت، این کار، هم تلخی 
دارد و هم شــیرینی. »خوشــنام« همه 
اینهــا را با هم دارد و نمی شــود گفت 
صرفاً یک کار کمدی اســت. ما سعی 
کردیــم موضوعات تلخ اجتماعی را با 
یک زبان شیرین بیان کنیم، بنابراین به 
شعر »از مکافات عمل غافل مشو، گندم 
از گنــدم بروید، جو ز جو« رســیدیم. 
امیدواریم در زمان پخش هم کار برای 
بینندگان جذابیت داشــته باشد. در کل 
قصه »خوشــنام« قصه آدم هایی است 
که شــاید بعضی وقت ها فکر می کنند 
همیشه فرصت برای خیلی کارها هست 
اما خیلی زود دیر می شود و همه ما هم 
این را می دانیم اما یادمان می رود. اساسًا 
انسان نیاز به یادآوری دارد. این سریال 
یک ملودرام اجتماعی است که با زبان 
شیرین بیان می شود و اگر هم یک کار 
کمدی نامیده می شود، این طور است که 

بازیگران بر اساس موقعیت های قصه 
در لحظه های فان قرار می گیرند.

وی در تکمیــل همیــن بحث 
اضافــه کرد: ما هر آنچه را که کشــت 
کنیم، برداشــت خواهیــم کرد، قصه 
»خوشــنام« هم قصه آدمی اســت که 
در مســیر خوشنام شدن قرار می گیرد، 
منتهی مشکالتی برایش فراهم می شود 
که ناشی از عملکرد خودش در گذشته 

بوده است.
کارگــردان »خوشــنام« در پایان 
صحبت هایش به بازدید مدیران شبکه 
یک سیما از این مجموعه اشاره کرد و 
گفت: آقای زین العابدین، مدیر شبکه 
یک که به طور ســرزده از پشت صحنه 
ســریال، طی روزهای اخیــر بازدید 
کردند، به دوســتان تولید مــا انرژی 
مضاعفی دادند، امیدوارم حمایت های 

عملی هم زودتر صورت بگیرد.
سریال »خوشنام« به تهیه کنندگی 
احمد زالی برای پخش از شــبکه یک 

سیما در حال تولید است.
حمیــد لوالیی، هومــن حاجی 
عبداللهی، شهره لرستانی، رابعه مدنی، 
فریده ســپاه منصور، سحر ولدبیگی، 
عباس جمشیدی فر، امیر کربالیی زاده، 
امیر غفارمنش، اکبر ســنگی، مهرداد 
ضیایی، ساناز ســماواتی، محمدرضا 
داودنژاد، کریم قربانی، سیاوش چراغی 
پور و ... ار بازیگران این مجموعه طنز 

هستند.

گروه ســینما و تلویزیون-  جونا 
هیــل بــرای بــازی در نقش جری 
گارســیا نوازنده گیتار آمریکایی، به 
پروژه جدید اسکورسیزی پیوست.

جونا هیل بازیگر ســینما که در 
آثاری مانند »گرگ وال اســتریت« 
 )The Wolf of Wall Street(
و »گشت خیابان بیست و یکم« )۲۱ 
Jump Street( بــازی کرده، قرار 
اســت در فیلم »مرده شــکرگزار« 
)The Grateful Dead(، پروژه 
جدید مارتین اسکورســیزی نقش 
جری گارسیا، نوازنده آمریکایی را 

بازی کند.
این فیلم قرار اســت توســط 
شرکت اپل تهیه شــود. استودیوی 

فیلمســازی اپل با اسکورســیزی 
در حــال تهیه فیلــم »قاتالن فالور 
 The Killers of the( مــون« 
Flower Moon( نیز هســت که 
قرار اســت لئوناردی دی کاپریو در 

آن نقش آفرینی کند.
اســکات الکســاندر و لــری 
کارازفســکی، نویســندگان اصلی 
فیلم هایــی از جملــه »دولمیــت 
 Dolemite Is My( »اســم منه
 Big( و چشــمان بزرگ )Name
Eyes( فیلمنامه »مرده شــکرگزار« 
درباره گروه موســیقی را نوشته اند 
و اپل هم حق امتیاز موســیقی گروه 
Dead در این فیلم خریداری کرده 

است.

گروه موسیقی »مرده شکرگزار« 
)The Grateful Dead( در دهه 
۱۹۶۰ تأســیس شد. جری گارسیا، 
گیتاریســت اصلــی و خواننده این 
گروه بود. این هنرمند آمریکایی در 
سال ۱۹۹۵ بعد از اینکه این گروه به 
 Rock( تاالر شهرت راک اند رول
 )and Roll Hall of Fame

وارد شد، درگذشت.
مشخص نیست که چه بخشی 
از تاریخ این گروه در این فیلم پوشش 
داده خواهد شــد، اما اسکورسیزی 
قباًل بخشــی از داستان این گروه را 
روی پرده به نمایش گذاشته است و 
در سال ۲۰۱۷، مستند »سفر طوالنی 
 )Long Strange Trip( »عجیب
را درباره این گروه تهیه کرده است.

ریک یورن، باب ویر، فیل لِش، 
میکی هارت، بیل کرتزمن، تریکسی 
گارســیا، اریک آیسنر و برنی کیهیل 
دیگر تهیه کنندگان این فیلم هستند.

جونا هیــل که دو بــار نامزد 
دریافت جایزه اســکار شده ، قرار 
است امســال در فیلم »باال رو نگاه 
نکــن« )Don’t Look Up( بــا 
لئوناردو دی کاپریو و جنیفر الرنس 

روی پرده های سینما باشد.

گروه ســینما و تلویزیون-  
کارگردان فیلم داستانی »هارمونیکا« 
بیــان کــرد ایــن فیلم بــا هدف 
فرهنگسازی با موضوع اهدای عضو 

در جامعه تولید شده است.
امید حســینی کارگردان فیلم 
داستانی »هارمونیکا« گفت: این فیلم 
داستانی در سال ۱۳۹۹ تولید شده و 
درباره اهدای عضو و فرهنگسازی 
آن در جامعه اســت، این اثر در گونه 
ســینمای کودک و نوجوان ساخته 

شده است. 
»هارمونیــکا« اولین تجربه من 
به عنوان کارگــردان در زمینه تولید 
فیلم داســتانی اســت و پیش از این 
تلویزیونی  پروژه های  تهیه کنندگی 
چون »طلوع«، »اینجا همیشه بارانی 
اســت«، »رویا و پارســا« و … را 

برعهده داشته ام.
وی با اشــاره بــه اینکه برای 
اولین بار اســت فیلمــی با موضوع 
کودک و نوجــوان جلوی دوربین 
می برد، بیان کرد: بحث اهدای عضو 
و نجات جان انســان ها مساله بسیار 
مهمی اســت که پیش از هر چیز نیاز 
به فرهنگسازی دارد، به همین دلیل 
فکر می کنم پیش از هر چیز کودکان 

و نوجوانــان باید با موضوع اهدای 
عضو آشنا شوند.

کارگردان این فیلم داســتانی 
توضیــح داد: »هارمونیکا« به مدت 
۹۵ دقیقه ساخته شــده است، البته 
نباید این را هم فراموش کرد که این 
فیلم در دوره شــیوع ویروس کرونا 
ساخته شــده و می توان گفت تمام 
عوامل فیلم با ســختی های بسیاری 

همراه بودند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر 
فیلم هایــی با موضوع ایثار و در کنار 
آن اهدای عضو در ســینمای کودک 
و نوجوان بســیار کم تولید می شود، 
این در حالی اســت که ســینما به 
عنوان بهترین رسانه برای آموزش و 

فرهنگسازی در این زمینه می تواند 
موثر باشد.

اینکــه  بیــان  بــا  حســینی 
ســرمایه گذاری و تهیه کنندگی این 
کار کاماًل توســط بخش خصوصی 
ساخته شــده و ارســالن حسینی 
تهیه کننده این پروژه اســت، گفت: 
»هارمونیکا« قرار است در این دوره 
از جشــنواره فیلــم »عمار« حضور 
داشته باشد، البته پیش از این در نظر 
داشــتیم تا این فیلم را در جشنواره 
فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان 
نمایش دهیم اما به دلیل ابتالی رضا 
مطهــری تدوینگر پــروژه به کرونا 
نتوانســتیم آن را به این جشــنواره 

برسانیم.

تلویزیون-   و  گروه ســینما 
دواین جانسون اعالم کرد که حاضر 
است در سری فیلم های »جیمز باند« 

جانشین دنیل کریگ شود.
دوایــن جانســون، بازیگر و 
کشتی کج کار حرفه ای آمریکا که به 
نام »راک« )The Rock( مشــهور 
است، گفته که می خواهد جیمز باند 

بعدی باشد.
نقش این جاســوس حرفه ای 
انگلستان در ۱۵ ســال اخیر توسط 
دنیل کریگ بازی شــده اســت و با 
اکران فیلم »زمانی برای مردن نیست« 
)No Time to Die( اعــالم کرد 
که دیگر حاضر نیســت این نقش را 

بازی کند.

دواین جانســون، ســتاره این 
روز هــای هالیــوود در مصاحبه ای 
بــا Esquire اعالم کــرد که قصد 
دارد جــا چای قدم های دنیل کریگ 
بگــذارد و جیمز باند بعدی باشــد. 
او همچنیــن اعالم کرده اســت که 
پدربزرگش، پیتر میــوا در فیلم »تو 
 You( »تنها دو بــار زندگی می کنی

Only Live Twice(، پنجمیــن 
فیلم جیمز باند نقش منفی را بر عهده 
داشت، اما این ستاره هالیوود اصرار 
دارد که نقش منفی و شرور داستان را 
 نمی خواهد و باید نقش مأمور ۰۰۷ را 

بازی کند.
با جدایی کریگ از این ســری 
فیلم ها، گمانه زنی هــای زیادی در 

مورد اینکه چه کســی جایگزین او 
خواهد شد، وجود دارد. ستاره های 
بریتانیایی مانند هنری کویل، تام هاپر 
و تام هــاردی همگی به عنوان ۰۰۷ 
بالقوه معرفی شــده اند و به صفوف 
باند های ســابق مانند شــان کانری، 
راجــر مور، جــورج الزنبی، پیرس 

برازنان و تیموتی دالتون پیوستند.

جانســون در حــال حاضر در 
 )Red Notice( »اعــالن قرمــز«
نتفلیکس در کنــار رایان رینولدز و 
گال گادوت دیده می شود. رینولدز 
در رسانه های اجتماعی ادعا کرد که 
این فیلم در اولین روز اکران خود به 
پربیننده تریــن فیلم نتفلیکس تبدیل 

شده است.

همکاری مجدد جونا هیل با مارتین اسکورسیزی

اعالم آمادگی دواین جانسون برای بازی در نقش جیمز باند

» هارمونیکا« با موضوع اهدای عضو تولید شد

شرکت آریا اطلس کیش
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اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی
حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزود، حقوق و دستمزد

گروه ســینما و تلویزیون-
حمیــد فرخ نژاد رئیس هیات داوران 
بیستمین دوره جشنواره بین المللی 

فیلم برایتالیت آمریکا شد. 
بنا بــر اعالم روابــط عمومی 
جشــنواره بین المللــی برایتالیت 
 International آمریــکا 
 ،Brighlight Film Festival

حمید فرخ نژاد بازیگر تئاتر، سینما و 
تلویزیون ایران، تجربه نویسندگی و 
کارگردانــی را در کارنامه خود دارد 
و جوایز متعددی را از جشنواره های 
مختلف داخلی و خارجی کســب 
کرده است. وی طی حکمی از سوی 
بال بلیک دبیر جشــنواره بین المللی 
برایتالیت فیلم در هالیوود به عنوان 

رئیس هیئت داوران این جشــنواره 
منصوب شــد.  این جشنواره که در 
بخش فیلم های بلند، کوتاه، مســتند 
و انیمیشــن برگزار می شود، نگاهی 
ویژه به فیلمسازان جوان و سینمای 

مستقل دارد. 
بــا توجــه به حضــور حمید 
فرخ نژاد به عنوان رئیس هیئت داوران 

جشــنواره، ســینمای ایران شانس 
زیــادی در این رقابــت بین المللی 

خواهد داشت. 
اختتامیه این جشنواره ۱۳ آوریل 
۲۰۲۲ )۲۴ فروردین ۱۴۰۱( در شهر 
لس آنجلس برگزار خواهد شــد و 
برندگان هر بخش عقاب طالیی این 
جشــنواره را دریافت خواهند کرد.  

فرخ نژاد متولــد ۱۳۴۸ آبادان، فارغ 
التحصیل تئاتر از دانشکده هنرهای 
زیبای دانشــگاه تهران اســت. وی 
فعالیت ســینمایی را از سال ۱۳۶۹ با 
بازی در فیلم در کوچه های عشق به 
کارگردانی خسرو سینایی آغاز کرد.

 تگزاس )مسعود اطیابی،۱۳۹۶( 
التــاری )محمدحســین مهدویان، 

۱۳۹۶( دختــر شــیطان )قربــان 
ســمفونی   )۱۳۹۶ محمدپــور، 
نهــم )محمدرضا هنرمنــد، ۱۳۹۷( 
سامورایی در برلین )جمشید نادری، 
۱۳۹۷( و مالقات با جادوگر )حمید 
بهرامیــان، ۱۳۹۸(  از جملــه آثاری 
است که حمید فرخ نژاد در آن ایفای 

نقش کرده است.

گفت وگو با علیرضا نجف زاده، کارگردان سریال "خوشنام":؟

نتوانستیم طنزهای موفق گذشته را 
تکرار کنیم 

علیرضا نجف زاده که این روزها مشغول ساخت مجموعه »خوشنام« برای پخش از شبکه یک سیماست، تکرار نشدن
 سریال های ماندگار گذشته را به دالیل متعددی مرتبط دانست و یکی از این دالیل را کمیت و کیفیت کارهای طنز برشمرد.

حمید فرخ نژاد رئیس هیات داوران جشنواره برایتالیت آمریکا شد
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