
گروه سینما و تلویزیون - "جینا کارانو" قرار است در فیلم جدید خود 
نقــش یک مأمور امنیتــی را بازی کند که وظیفه اش حفظ جان "جو بایدن" 

است.
اخراج از مندلوریان دقیقاً جینا کارانو را از کار بیکار نکرده است. کارانو 
پس از کار بر روی یک فیلم وسترن با برنامه ریزی برای فیلمبرداری یک فیلم 
هیجان انگیز در اوایل سال ۲۰۲۲، به تازگی برای بازی در فیلم »پسرم هانتر« 
)My Son Hunter(، یک فیلم بیوگرافی غیرمجاز از پسر جو بایدن، هانتر 
بایدن، انتخاب شده است. این بازیگر نقش خود را در ویدیویی که در یوتیوب 

منتشر شده است، اعالم کرد.
»پسرم هانتر« توسط رابرت دیوی کارگردانی می شود و فِلیم مک آلیر و 
آن مک الهینی تهیه کننده آن هستند. این فیلم داستان پسر رئیس جمهور ایاالت 
متحده را دنبال می کند که وارد سبک زندگی ظاهراً رسواکننده خود می شود. 
کارانو در این فیلم نقش یک مأمور سرویس مخفی جهانی را بازی می کند و 
به بازیگرانی که قبال اعالم شــده بود از جمله لورنس فاکس، در نقش هانتر 

بایدن و جان جیمز در نقش جو بایدن می پیوندد.
کارانو دربــاره انتخاب خود به عنوان بازیگر این فیلم در مصاحبه ای با 
ددالین )Deadline( گفت: داستان، بازیگران، گروه، مردم، این چیزی است 
که هنر را عالی می کند و این کاری اســت که ما انجام می دهیم. من از اینکه 
با بازیگران باورنکردنی، یک کارگردان بینا و چند دوســت تازه پیدا شــده به 
عنوان تهیه کننده کار می کنم، هیجان زده هستم. فیلمنامه فوراً برای من جذاب 
و به شــدت خنده دار بود، مخصوصاً بعد از اینکه در سال ۲۰۲۰ به تازگی در 

معرض قلمرو سیاسی قرار گرفتم.
وی افزود: رابرت دیوی کسی است که به محض اینکه در فوریه ۲۰۲۱ 
از کار کنار گذاشته شدم، با من تماس گرفت. من برای حمایت از او و یکی از 
انسان های مورد عالقه ام، الرنس فاکس، قرارداد را امضا کردم. هر دوی آن ها 
همیشه بازیگرانی بوده اند که من تماشا کردنشان را دوست داشتم و حاال هر 
دو به دوستان و مربیان من تبدیل شده اند. این باعث افتخار است که در جریان 

چنین داستان جذابی قرار بگیرم.«
کارگردان رابرت دیوی همچنین گفت: وقتی به زن مدرن فکر می کنیم، به 
زنانی می اندیشیم که باهوش، زنانه، قوی، پرورش دهنده و آسیب پذیر هستند 
و دارای حس شوخ طبعی هستند. من با شناختن زنانی که به ملت ما خدمت 
کرده اند، افتخار می کنم... من بازیگری می خواســتم که تماشاگران باور کنند 

قادر به محافظت از شخصیت نمادینی مانند جو بایدن باشد.«
جینا کارانو، یک مبارز حرفه ای MMA، شاید بیشتر برای بازی در نقش 

کارا دان در سریال جنگ ستارگان شناخته شود. 
پس از بازی در این شــخصیت به مــدت دو فصل، لوکاس فیلم پس از 
انتشار میم های بحث برانگیز آنالین، کارانو را اخراج کرد که نتیجه آن کمپین 
رســانه های اجتماعی FireGinaCarano# بود. بســیاری از طرفداران 
طوماری را برای دیزنی امضا کردند تا او را به ســریال بازگرداند و همبازی 
ســابقش، جیانکارلو اسپوزیتو اخیراً او را به عنوان شخص مورد عالقه خود 
برای همکاری در مندلوریان معرفی کرد.بعید اســت که کارانو به این زودی 
به دنیای جنگ ستارگان بازگردد، اما او در چند پروژه دیگر در آینده حضور 

خواهد داشت.

بازیگر هالیوود محافظ 
جو بایدن می شود
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گروه سینما و تلویزیون-  مهدی 
فخیم زاده بازیگر و کارگردان ســینما 
و تلویزیــون گفت: یکی از دالیلی که 
بازیگرانــی مثل من کمتر کار می کنند 

ربطی به سیستم ندارد، بلکه سناریو ها 
بد است.

ایــن بازیگر و کارگردان توضیح 

داد: بیشــتر کار هایــی که پیشــنهاد 
می شــود و متن آن برای من ارســال 
شــده، فیلمنامه های خوبی نیستند و 
شخصیت های طراحی شده برای بازی 

مناسب نیستند و اگر نقش خوب باشد، 
قبول می کنم.

وی ادامه داد: آشنایی با نویسندگی 

و کارگردانی باعث شده تا قبل از تولید 
یک اثر بتوانم نتیجه کار را حدس بزنم، 
پس در این مدت کار هایی که به نظرم 
نمی توانسته نتیجه خوبی داشته باشد 

قبول نکردم.
فخیــم زاده دربــاره حضور در 
ســریال »اپیدمی« گفــت: زمانی که 

فیلمنامه ســریال اپیدمــی را برای من 
فرستادند، نکته مثبت آن نقش متفاوتی 
بود که در سریال برای من وجود داشت. 
در این سال ها نقش های مختلفی مثل 
قاتل، معتاد و... بــازی کردم، اما هیچ 
وقت تجربه نقش پزشــک را نداشتم. 

برای همین جذب شدم.
وی درباره شــخصیت خود در 
این ســریال عنوان کــرد: دکتر جهان 
پزشــکی اســت که در دوران کرونا 
فعالیت های مختلفی را باید انجام دهد، 
این مجموعه روز های ابتدایی بحران 
کرونا و تالش شبانه روزی کادر درمان 
و نیرو های جهادی که برای مقابله با آن 

می پردازند، را روایت می کند.
وی بــه فعالیت هایش در دوران 
کرونا اشــاره کرد و گفــت: در حال 
حاضر فرصتی پیش آمد و برای شبکه 
نمایش خانگی مشغول نگارش سریال 

هستم.
این بازیگر و کارگردان ادامه داد: 
به عنوان فیلمســاز برای مخاطب عام 
کار می کنــم و به دنبال ســوژه و قصه 
نو هســتم و به خاطر حساسیت هایی 
که دارم هنوز هم نگارش سریال تمام 

نشده است.
وی درباره حضورش در سریال 
سلمان فارسی بیان کرد: یک جا هایی 
نقل شــده که فخیم زاده در ســریال 
سلمان فارســی بازی می کند، اما من 
صحبتی بــا داود میرباقری نداشــتم 
وهیچ خبری نیســت و من در سلمان 

فارسی نیستم.
فخیــم زاده با اشــاره به اهمیت 
ســفارش دهنــدگان در تولیــد آثار 
تلویزیونــی گفت: گاهی فیلمســاز 
بنــا بر نظر ســازمان و نهادی، اقدام به 
تولید یک مجموعه تلویزیونی یا فیلم 
سینمایی می کند که این امر اتفاق بدی 
نیست و می تواند یک جریان موضوعی 
را رقم بزند؛ به طور مثال فیلم »خواب و 
بیدار« سفارش محمدباقر قالیباف برای 
معرفی فعالیت هــای پلیس و نیروی 
انتظامی بود؛ پــس تصمیم گیرندگان 
می توانند فیلم ساز را وارد یک جریان 
فیلمســازی کنند و در فرهنگســازی 

ایفای نقش کنند.
وی ادامه داد: پلیســی که در این 
ســریال ها معرفی شد خودش به یک 
ممیزی تبدیل شــد، در حالی که االن 

فیلمسازان سعی می کنند پلیس با لباس 
در آثارشان نباشد چراکه با مشکالتی 
همراه می شوند. از طرفی یک نفر را به 
عنوان مشاور انتظامی می آورند تا کار 
را بررســی کند و باید طبق نظر آن ها 

کار جلو برود.
وی در توضیح خاطره ســاخت 
ســریال خواب و بیــدار گفت: آقای 

قالیباف به من گفتند می خواهم یک 
کاری درباره پلیس بسازی؛ گفتم 
من کار تبلیغاتی بلد نیستم گفت 
فیلــم تبلیغاتی نمیخواهم مردم 
فکر می کنند ما همان آژان های 

۵۰ ســال پیــش هســتیم و 
بزهــکاران همان هســتند، 
اما جرایم ما مدرن شــدند و 

پلیس هــا هم فرق کردند پس 
این را به تصویر بکشید تا مردم 

با فعالیت های نیروی انتظامی آشنا 
شوند؛ از دفتر که بیرون آمدم. در 

طبقــه اول نیروی انتظامی، پلیس۱۱۰ 
بــود. برایم جالب بود که همه اتفاقات 
ثبت می شود. بیشتر مردم پلیس را فقط 
همان پلیس هــای راهنمایی رانندگی 
می دانســتند در حالــی که پلیس های 
مــا فعالیت های مختلفــی دارند. این 

موارد نیاز به معرفی داشــت و در این 
ســال ها کار های خوبی در این زمینه 

انجام شد.
ایــن پیشکســوت بازیگری و 
کارگردانــی در پایــان بــه بازیگران 
جوان توصیه کــرد با حضور در چند 
اثر خود را بازیگر ندانند و همیشــه و 
در همه حال در حال آموختن و رشــد 
باشــند و گفت: یک بازیگر باید مورد 
قبول جامعه شــود، نه اینکه خودش 
از خودش راضی باشــد. یک بازیگر 
جوان با چند فیلم هنرپیشــه حرفه ای 
نمی شــود بلکه باید مــداوم کار کند، 
مطالعه داشته باشد و آثار مهم سینمایی 
را ببینــد؛ زمانی که ما کار خودمان را 
شــروع کردیم آموزشگاه بازیگری 
نبــود فقــط دانشــکده دراماتیک و 
هنر های زیبا بود که بیشــتر هنرمندان 
آنجا درس خواندند، اما همیشه برای 

بیشتر آموختن تالش می کردیم.

گروه سینما و تلویزیون-  کانون 
کارگردانان سینمای ایران از داریوش 
فرهنگ کارگردان، فیلمنامه نویس و 
بازیگر پیشکسوت در موزه سینمای 

ایران قدردانی می کند.
مراسم شب »داریوش فرهنگ« 
به همت کانون کارگردانان سینمای 
ایــران و با مشــارکت موزه ســینما 

و فیلمخانــه ملی ایــران با حضور 
چهره هــای مطرح ســینمای ایران 

برگزار می شود. 
این مراســم بــا رعایت کامل 
عصــر  بهداشــتی  پروتکل هــای 
چهارشــنبه ۳ آذر ماه ساعت ۱۸ در 
ســالن ســینماتوگراف موزه سینما 
برگزار خواهد شد. در شب »داریوش 

فرهنگ« عالوه بر سخنرانی برخی از 
ســینماگران درباره این فیلمســاز، 
نســخه مرمت شــده فیلم »طلسم« 

نمایش داده می شود. 
شــب کارگردانان بــه دبیری 
»وحید موســائیان« برگزار می شود 
و طراح پوســتر این مراســم »بهزاد 

خورشیدی« است. 
داریوش فرهنگ فیلم نامه نویس 
، کارگردان و بازیگر ســینمای ایران 
اســت که ســاخت مجموعه هایی 
همچون »افسانه ســلطان و شبان«، 
»تولدی دیگر« و فیلم های سینمایی 
مانند »طلسم«، »دو فیلم با یک بلیت« 
و »تکیــه بر باد« و »خنده در باران« را 

در کارنامه هنری خود دارد. 
حضــور در این مراســم ویژه 
اعضاء کانون کارگردانان ســینمای 
ایران اســت و با هماهنگی و دعوت 

قبلی انجام می شود.

گروه سینما و تلویزیون-  پنجاه 
و دومین جشــنواره بین المللی فیلم 
هنــد )گوا( میزبان ۸ فیلم و یک داور 
از ســینمای ایران خواهد بود پنجاه و 
دومین جشنواره فیلم هند )گوا( که از 
قدیمی ترین جشنواره های سینمایی 
در آسیاســت از ۲۰ نوامبر )۲۹ آبان( 
کار خــود را آغاز کــرد و در طول ۸ 
روز برگزاری تــا ۲۸ نوامبر )۷ آذر( 
در مجمــوع میزبان نمایش ۶۲۴ فیلم 
از ۹۵ کشــور جهان خواهد بود.  فیلم 
»قهرمان« ساخته اصغر فرهادی برنده 
جایزه برزگ جشنواره کن و نماینده 
سینمای ایران در بخش بهترین فیلم 
بین المللی اسکار ۲۰۲۲ فیلم اختتامیه 
جشنواره فیلم هند )گوا( خواهد بود 
و در کنار آن فیلم ســینمایی »غیبت« 
ساخته علی مصفا محصول مشترک 
ایران، چــک و اســلواکی، »پدران« 
ساخته سالم صلواتی و »خورشید آن 
ماه« به کارگردانی ســتاره اسکندری 

در بخش پانورامای جهان، »کشــتن 
خواجه« ساخته عبد آبست در بخش 
مدال یونســکو گانــدی، »مامان« به 
کارگردانــی آرش انیســی در بخش 
رقابتــی فیلم های اول و »روســری 
آبی« ساخته رخشان بنی اعتماد نیز در 
بخش آثار داوران این رویداد سینمایی 
به نمایش گذاشته خواهد شد. امسال 
رخشان بنی اعتماد سینماگر ایرانی به 

عنــوان رئیس هیات داوران به همراه 
»استفن وولی« تهیه کننده و کارگردان 
بریتانیایــی، »کایرو گوئرا« کارگردان 
و فیلمنامه نویس اهل کشور کلمبیا، 
»ویموکی جایاســوندارا« فیلمساز و 
منتقد اهل سریالنکا و »نیال مادهاب 
پاندا« تهیه کننده و کارگردان هندی، 
فیلم های بخش رقابتــی اصلی این 

رویداد سینمایی را داوری می کنند.

گــروه ســینما و تلویزیون-  
محمود پاک نیت با اشاره به حضورش 
در سریال »نوار زرد ۲« بیان کرد که این 
مجموعه قصه ای پلیسی و جذاب دارد.
محمــود پــاک نیــت بازیگر 
سریال »کهنه ســوار« که این روزها از 
شــبکه آی فیلم روی آنتن می رود و از 
ساخته های اکبر خواجویی بوده است 
به خبرنگار مهر بیان کرد: سریال »کهنه 
ســوار« از آن کارهــای نوســتالژیک 
اســت که خاطرات خیلی خوبی از آن 
دارم. آن زمــان جوان تــر هم بودیم و 
انرژی بیشــتری داشتیم. کار برای من 
ارزش بیشــتری داشت به خصوص 
که با بزرگانی مثل مرحوم محمدعلی 
کشــاورز و زنده یاد حمیده خیرآبادی 
همکار بودیم. آن زمان عشــق و عالقه 
خاصــی به کار داشــتیم، البته نه اینکه 
عالقه کم شــده باشد اما آن زمان جوان 
بودیم و در یک جمع با حضور بزرگان 

کار می کردیــم و همین موضوع خیلی 
برایمان اهمیت داشت و انگیزه می داد.

وی دربــاره عالقــه اش به این 
ســریال و پذیرفتن نقش ها عنوان کرد: 
من اصوالً تا نقشی را کامل نخوانم قبول 
نمی کنم. اگر بتوانم خودم را راضی کنم، 
آن وقت نقش را بازی می کنم. نقشم در 
ســریال »کهنه سوار« هم جذاب بود و 
تا حاال مشــابه اش را کار نکرده بودم، 
بــه همین خاطر به انــدازه کافی برایم 

جذابیت داشت.
پاک نیت درباره فضای این سریال 
کــه به ورزش کشــتی می پرداخت و 
عالقه خودش عنوان کرد: هم به کشتی 
عالقه دارم و هم به والیبال. فوتبال را هم 
دوســت دارم اما در حد یک تماشاگر. 
در دوران کودکی یکبار در بازی فوتبال 
توپ به بینی ام خورد و باعث خونریزی 
شدید و شکستگی شــد و از آن زمان 
دیگر قید بازی فوتبال را زدم و ترجیح 

دادم در حد یک تماشاگر باقی بمانم.
وی بــا اشــاره به خاطــره ای از 
همکاری با کارگردان »پدرساالر« اظهار 
کرد: برای بازی در سریال »پدرساالر« 
بین شیراز و تهران در رفت و آمد بودم. 
اتفاقاً مرحومه حمیده خیرآبادی در زمان 
تصویربرداری »پدرساالر« وقتی فهمید 
که همســرم هم بازیگر است به اطالع 
مرحوم آقای خواجویی رســاند. آقای 
خواجویی گالیه کردند که چرا زودتر 
نگفتی و خانم صبرکن می توانست نقش 
یکی از دختران پدرساالر را بازی کند اما 
خوب من از آشنابازی خوشم نمی آید 
و دلــم نمی خواهد چون خودم در یک 
سریال هستم همسرم هم حضور داشته 
باشد، مگر اینکه خواست کارگردان بر 
این باشد. زمان سریال پدرساالر دو بچه 
هم در خانه داشتیم که واقعاً سخت بود 
همسرم آنها را رها کند و به تهران بیاید. 
آقای خواجویی حتی می گفتند می شود 

بچه ها هم بیایند و همگی در یک خانه 
ساکن شوید اما در نهایت امکانش فراهم 
نشد. البته خودم هم دوست نداشتم به 
واسطه من نقشی به همسرم داده شود. 
این کار را درست نمی دانم و واقعاً متنفر 
هستم از این موضوع. به هر حال، وقتی 
صحبت بازی در ســریال »کهنه سوار« 
پیــش امد آقای خواجویی گفتند فالن 
نقش را هم برای خانم صبرکن در نظر 
گرفته اند و به این ترتیب همسرم هم در 

این سریال بازی کرد.
این بازیگر درباره مقایســه »کهنه 
ســوار« و »پــدر ســاالر« گفت: قصه 
»پدرساالر« خیلی جذاب و جامع بود. 
محال بود مخاطب ســریال را ببیند و 
نگوید فالن شخصیت سریال شبیه یکی 
از افراد خانواده یا فامیل است و خودمان 
شبیه اش را داریم. شخصیت های سریال 
برای بیننده جذابیت داشتند و باورپذیر 
بودند اما قصه کهنه ســوار این ویژگی 

را نداشــت. قصه این ســریال درباره 
خانــواده ای بود که به کشــتی عالقه 
داشتند و همه خانواده ها لزوماً به کشتی 

عالقه ندارند.
وی درباره فعالیت این روزهایش 
گفت: در سر صحنه سریال »نوار زرد ۲« 
به کارگردانی آقای سروش محمدزاده 
هســتم. کار پلیســی جذاب و خوبی 

است که سری دومش ساخته می شود. 
البته تمامی عوامل این سریال از جمله 
بازیگرانش همه عوض شده اند و گروه 
جدیدی سری دوم را می سازند. برای 
بازی در سریال »تب تاب« به کارگردانی 
آقای داریوش مختاری هم قرارداد دارم 
که قرار اســت بــه زودی بازی ام آغاز 

شود.

شب »داریوش فرهنگ« در موزه سینمای ایران
 برگزار می شود

۷ فیلم و یک داور از سینمای ایران در جشنواره هند

محمود پاک نیت مطرح کرد؛

سر صحنه »نوار زرد ۲« هستم

دکتــر جهان پزشــکی اســت کــه در دوران کرونــا فعالیت هــای مختلفی را بایــد انجام 
دهــد، ایــن مجموعــه روز هــای ابتدایــی بحــران کرونــا و تــاش شــبانه روزی کادر 
درمــان و نیرو هــای جهــادی که بــرای مقابلــه بــا آن می پردازنــد، را روایــت می کند.
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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 سینما و تلویزیون-بیست 
و یکمین دوره جشــن حافظ برای 
معرفی برترین های سینما و تولیدات 
شــبکه نمایش خانگی و چهره های 

تلویزیونی برپا شد.
مراســم ایــن دوره از جشــن 
حافظ با یک ساعت تاخیر نسبت به 
زمان اعالم شــده قبلی یعنی ساعت 
۲۰در هتل اســپیناس پاالس تهران با 
حضور هنرمندان و چهره های سینما 

و تلویزیون برپا شد.
این جشــن که ســال ها قبل به 
همت مرحوم علی معلم بنیان گذاشته 
شــد، امســال به دوره بیست و یکم 
رســیده و به دبیری امید معلم برگزار 

شد.
در مراسم که با محدودیت  ناشی 
از شرایط کرونایی ، با ظرفیت نصف 

و با پروتکل های بهداشــتی و فاصله 
گذاری برگزار شد هنرمندانی حضور 
داشتند و به گفته برگزارکنندگان مردم 
بصــورت آنالین از طریــق آپارات 

برنامه را می دیدند.
ابن برنامه با تالوت قرآن و پخش 
سرود جمهوری اسالمی و تیزری از 
فیلم های دفاع مقدسی و قدیمی و نیز 
با یادی از علی معلم و اجرای محمد 

سلوکی آغاز شد.
اجرای قطعه ای موسیقی توسط 
رضــا یزدانی با شــعری از حافظ از 

بخش های ابتدایی این مراسم بود.
علی معلم دبیر جشن سخنانی را 
مطرح کــرد و در ادامه  کلیپ داوران 
پخش شد. در بخش بعدی مراسم با 
بزرگداشــت شهید علی اندی همراه 
شد که امید معلم از خانواده این شهید 

نوجوان تقدیر کرد.
پدر شــهید لندی در سخنانی از 
پســرش یاد کرد و از برگزارکنندگان 
جشن تقدیر کرد. سپس با حضور امیر 
علی دانایی و شاهرخ استخری از کادر 
درمان تقدیر شــد که در دوران کرونا 

روزگار سختی را گذراندند.
کلیپــی از کادر درمــان پخش 
شــد که توسط ایسنا ساخته شده بود 
و ســپس از دکتر جاللی فخر دعوت 
شــد تا به نمایندگی از کادر درمان از 

او تقدیر شود.
ســپس با حضور آذر معماریان 
مدیر جشــن از یک عمــر فعالیت 
هنری مســعود کیمیایــی کارگردان 
ســینما تقدیر شــد. مراسم با پخش 
کلیپ از سخنان مسعود کیمیایی برای 
مراســم بزرگداشت اش همراه شد و 
جواد طوسی به نمایندگی از مسعود 

کیمیایی جایزه اش را دریافت کرد.
طبق اعــالم مجــری برنامه و 
سخنان جواد طوسی اعالم شد که به 
دلیل کسالت  مسعود کیمیایی نتوانسته 

در مراسم حاضر شود.
جواد طوســی اعــالم کرد که 
مسعود کیمیایی جایزه اش را به مردم 
اصفهان و آب خشــکیده زاینده رود 
تقدیم می کند. در ادامه از علی اوجی 

تهیه کننده بواسطه کارگردانی جشن 
حافظ در سال های مختلف تقدیر شد. 
با یادی از ارشا اقدسی هنرمند بدلکار 
کــه چند ماه قبل از دنیا رفت، تندیس 
حافظ بهترین دستاورد فنی و هنری 

اهدا شد به مادر این هنرمند.
همســر پیمان ابــدی هنرمند 
بدلکار که چند ســال قبل درگذشت 
تندیس حافظ را به مادر ارشا اقدسی 

اهدا کرد.
مادر ارشا اقدسی متنی را خواند 
و ابراز خرسندی کرد که باالخره توجه 
به بدلکاران در یک مراســم سینمایی 

اتفاق افتاد که خواست پسرش بود.
تندیس بهترین فیلم برای قهرمان 

اصغر فرهادی 
 تندیس حافظ بهترین فیلمنامه با 
حضور  پانته آبهرام اهدا شد به اصغر 
فرهادی . در ســه بخش باال تمام سه 
جایزه با حضور پانتــه ابهرام به امیر 
جدیدی و سحر گلدوز به نمایندگی 
اهدا شد. اصغر فرهادی در سفر بود .

تندیس بهترین بازیگر مرد )دو 
جایزه(: با حضور مهران مدیری اهدا 
شــد به پیمان معــادی برای درخت 

گردو.
پیمان معادی به دلیل حضور در 
ســر صحنه فیلمبرداری نتوانست در 

مراسم حضور داشته باشد.
پیمان معادی با پیام تصویری از 

اهدای این جایزه تشکر کرد.
مهران مدیری خطاب به مهدویان 
گفت که دلیل انتخابم را نمی دانم برای 
درخت گردو. خیلی بد بازی کردم اما 
پیمان معادی درخشان بود و مستحق 

دریافت این جایزه بود.
 در ادامــه با حضور ســعید راد 
دیگر جایزه این بخش اهدا شد به امیر 

جدیدی برای قهرمان.
سعید راد با اشــاره به حواشی 
داوری اش در جشــنواره فیلم فجر 
گفت : اینجا اعالم می کنم من تاثیری 
نداشتم در نگرفتن جایزه جواد عزتی.
او در ادامــه به جــواد عزتی و 
همسرش اشاره کرد که جز بازیگران 

خوب سینمای ایران هستند .
تندیس حافظ بهترین بازیگر زن 
ســینما )دو جایزه(:  با حضور آزاده 
صمدی اهدا شد به سوسن پرور برای 

»بوتاکس«.
در ایــن بخش یک جایزه دیگر 
اهدا شــد به پردیــس احمدیه برای 
فیلم »تومان «. تندیس حافظ بهترین 
موســیقی متن با حضور رضا یزدانی 
اهدا شــد به  فیلم سینمایی»پوست« 

)بامداد افشار(

 تندیــس  حافظ بهترین تدوین 
با حضور سپیده عبدالوهاب اهدا شد 

به»قهرمان )هایده صفی یاری(.
سپیده عبدالوهاب اعالم کرد که 
مادرش در مراســم نتوانست حضور 
داشــته باشد و گرگین بازیگر فیلم به 

نمایندگی از او جایزه اش را گرفت.
بهتریــن  حافــظ  تندیــس 
فیلمبــرداری با حضور الهه حصاری 
و نیما ریســی اهدا شــد به »تومان« 

)مرتضی نجفی(
 نشــان عباس کیارســتمی با 
حضور علیرضا امینی اهدا شد به  فیلم 

-»پوست« )بهمن و بهرام آرک(
 تندیــس حافــظ بهترین فیلم 
مستند با حضور محمد رضا مصباح 
و آرمین رحیمیان اهدا شــد به ،»خط 

باریک قرمز« )فرزاد خوشدست(
تندیس حافظ بهترین دستاورد 
فردی ویژه بــا حضور  رضا عطاران 

اهدا شد به علی سرتیپی.
تندیس بهترین ترانه تیتراژ فیلم 
یا ســریال با حضــور گالب آدینه و 

دخترش نورا هاشمی اهدا شد به
»هم گنــاه«: قطعــه »هم گناه«، 
علیرضا قربانی؛ ترانه ســرا: حســین 

غیاثی، آهنگساز: علیرضا افکاری.
علیرضا قربانی پس از دریافت 

جایزه اش گفت که کرونا باعث شــد 
که قدر با هم بودن ها را بدانیم .

علیرضا قربانی به در خواســت 
برگزارکنندگان مراســم قطعاتی از 

اشعار حافظ را خواند.
تندیس بهترین چهره تلویزیونی 
با حضور مســعود فروتــن و بهرام 
بهرامیان اهدا شد به سروش صحت 

)کتاب باز(
 تندیس حافظ بهترین فیلم نامه 
تلویزیون و شــبکه خانگی با حضور 
لیال بلوکات و همایون ارشــادی اهدا 
شــد به زخم کاری محمد حســین 

مهدویان .
تندیس حافظ بهترین کارگردانی 
تلویزیونی و شبکه نمایش خانگی با 
حضــور نیکی کریمی  اهدا شــد به 
شــهرام شاه حسینی برای سریال  می 
خواهم زنده بمانــم. تندیس حافظ 
بهترین بازیگــر کمدی تلویزیونی و 
شبکه نمایش خانگی با حضور گوهر 
خیراندیش و دخترش آزاده اسماعیل 
خانی اهدا شــد به ژاله صامتی برای 

سریال »زیر خاکی«
بهترین بازیگر زن درام تلویزیون 
و شــبکه نمایــش خانگی با حضور 
نسرین نصرتی اهدا شد به رعنا آزادی 
ور بــرای زخم کاری. تندیس حافظ 

بهترین بازیگر مرد کمدی تلویزیونی 
و شبکه نمایش خانگی با حضور رضا 
بابک اهدا شــد به پژمان جمشیدی 

برای زیر خاکی.
رضا بابک شــعری را برای علی 
معلم و به یاد این هنرمند فقید خواند.

پژمان جمشیدی ابراز خرسندی 
کرد که اولین جایزه ســینمایی اش را 
از جشن حافظ گرفته است. تندیس 
حافظ بهترین بازیگر مرد تلوبزیونی و 
شبکه خانگی در بخش درام با حضور 
مســتانه مهاجر اهدا شد به امیر آقایی 

برای آقازاده.
جایــزه ویژه هیــات داوران با 
حضــور مه لقا باقــری در این بخش 
اهدا شــد به جواد عزتی برای زخم 

کاری و شنای پروانه.
تندیس بهترین ســریال جشن 
حافظ در تلویزیون و شبکه خانگی با 
حضور امیر حسین شریفی تهیه کننده 
اهدا شد به زخم کاری به تهیه کنندگی 

محمدرضا تخت کشیان.
ایــن جایزه را محمد حســین 
مهدویان بــه نمایندگی از تهیه کننده 
دریافت کــرد. رضا یزدانی در بخش 
های از مراســم قطعاتــی اجرا کرد. 
پخش تیزر درگذشتگان سینما از دیگر 

بخش های این مراسم بود.

فخیم زاده ؛

برای اولین بار نقش پزشک 
بازی میکنم

فخیم زاده بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون درباره کار جدیدش توضیح داد.

در جشن حافظ چه گذشت ؟
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