
گروه سینما و تلویزیون -در ایران همانند اغلب کشورهای جهان به دلیل نبود 
یک کمپانی هدفمند و قدرتمند، استودیوهای فیلم سازی و... تهیه کننده حرف اول و 
آخر را در آثار می زند. در سال های گذشته تالش هایی برای شکل گیری یک کمپانی 
استاندارد صورت گرفت اما نهایتا ادامه دار نشد. این که مفهوم عامیانه تهیه کنندگی 
در ایران چیست بماند؛ آنچه در عصر کنونی سینما در ایران و جهان مهم است توجه 
به بازار، شناخت درست جامعه و رسانه است که متاسفانه عمده جریان تهیه کنندگی 
ایران توجهی به این امور ندارند. عدم درک خواسته ها و ایده آل های فیلمساز باعث 
شــده که کارگردانان مولف پس از ســاخت یک یا چند فیلم اول خود؛ برای تامین 
آسایش بیشتر فیلم شان، حفظ حریم فیلمنامه نویسنده و به تاراج نرفتن فیلم شان در 
پخش؛ به حوزه تهیه کنندگی نیز ورود کنند. روز به روز به تعداد نویسنده - کارگردان - 
تهیه کنندگان ایرانی اضافه می شود؛ در حالی که اگر نگاه درستی به حرفه تهیه کنندگی 
داشــته باشیم؛ وظایف آن انقدری است که نتواند سه حوزه مجزا را با هم پیش ببرد 
و یــا گاها حتی به عنوان بازیگر هم جلوی دوربین برود! گروه قابل توجهی از تهیه 
کنندگان ایرانی تنها به دنبال آن هستند که سرمایه را طوری مدیریت کنند که »سرشان 
بی کاله نماند« این که آن اثر نمایش داده شود یا نشود؛ با استقبال مخاطب مواجه شود 
یا نشود؛ برگ برنده کارنامه آن ها باشد یا مایه شرمندگی اهمیتی ندارد. پروژه در ذهن 
آنها در همان روز اول عقد قرارداد با ســرمایه گذار، بسته شده؛ حاال اگر مدیر تولید 
و کارگردان بتوانند؛ درایت به خرج دهند و اثری آبرومند تولید کنند که احسنت به 
پشتکارشان و اگر نشد هم تهیه کننده مصاحبه می کند و فیلمنامه و سانسور و جدیدا 
کرونا را بهانه می کند و یا اگر امکان داشته باشد؛ چشم بسته و دهان باز به ستایش اثری 
که وجود خارجی ندارد می پردازد! حال آن که تهیه کننده باید اثری را چون کودکی 
از نطفه همراهی کند؛ ایده و پالتی که یا حاصل مطالعات او از بازار روز و شناخت 
از جامعه کنونی است یا هوشمندی او برای جذب استعداد های ناب. فیلمنامه ای که 
می تواند بارها به اجرایی شدن آن به شکل های مختلف فکر کرد و ایرادات و موانع 
پیشه روی آن را برطرف کرد. درک درست یک تهیه کننده از آینده و کنترل و ایجاد 
تناسب در لحن مشخص توسط او می تواند مانع آسیب های احتمالی پیشه روی اثر 
باشد و آن را از مسائلی چون توقیف و سانسور مخرب در امان نگه دارد. در این میان 
معدود تهیه کنندگان ایرانی نیز وجود دارند که که به معنای کلمه »تهیه کننده مولف« 
هستند؛ آن ها در عین شناخت اتمسفر سینما و روابط عمومی باال؛ پاسبان اثر خود 
هستند و چون پدری نمی گذارند گزندی به فرزندشان وارد شوند؛ هم پای آن پروژه 
رشــد می کنند و گاه پیر می شــوند. همان هایی که وقتی نام شان به میان می آید همه 
منتظر نمایش یک اثر آبرومند هستند و بودنشان همواره نوید بخش اتفافات خوب و 
یا گاها بدعت گذاری های بزرگ است؛ آن ها می توانند سینما را به ریل های هدفمند 
و نجات بخت هدایت کنند. یک تهیه کننده خوب، چند سناریو برای مراحل مختلف 
فیلم در نظر می گیرد تا مسائل درونی گروهی و رسانه ای و... تاثیرات مخربی در طول 
پیش تولید، تولید، پس تولید و پخش به پروژه وارد نکند؛ در این بین سواد رسانه و 
به روز بودن اطالعات رسانه ای یک تهیه کننده باعث می شود که گام های تود را با 
هوشیاری بیشری بردارد و اسیر دام های رسانه ای و ضد جریان نشود. به بیان دیگر 
یک تهیه کننده باید بداند چه پروژه ای را در دست دارد و هدف ساخت و نمایش آن 
چیست؟ فیلم ها برای ماندن در کمدها ساخته نمی شوند؛ هنر باید در دسترس عموم 
قرار گیرد تا هم پویایی را به همراه داشته باشد و مورد ارزیابی تماشاگران قرار گیرد. 

آسیب شناسی تهیه کنندگی در ایران؛

این فیلم های یتیم
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»مست عشق« جدیدترین فیلم 
سینمایی حسن فتحی 

که این روزها مشــغول ساخت سریال 
»جیران« برای شــبکه نمایش خانگی 
اســت، با بازی شــهاب حسینی و 

پارســا پیروزفر در نقش های 
شــمس تبریزی و موالنا و 
نیــز جمع قابــل توجهی از 
بازیگــران مطــرح ترکیه به 
روایت داستانی از زندگی شمس 

و موالنا می پردازد.
ساخت فیلم »مست عشق«  تقریبا 
تکمیل شده و طبق آخرین 
پیگیری هــا تــالش 
می شــود تا با پایان 
مراحل فیلمبرداری 
و مراحــل فنی در 
ماه های آینده آماده 

شــود. در این پروژه قرار بود همایون 
شجریان و ســهراب پورناظری برای 
موســیقی فیلم همکاری داشته باشند، 
اما  این دو هنرمند  از پروژه کناره گیری 

کردند.
مهران برومند -تهیه کننده مست 
عشق - در این باره توضیح داد: خواسته 
آقای شجریان غیرمعقول نیست و آنچه 
ما می خواســتیم هم غیرمعقول نبود، 
اما با توجه بــه متوقف بودن پروژه در 
مدت دو سال شرایط همکاری فراهم 
نشد چون همه چیز بستگی به شرایط 
ما داشــت که نتوانستیم توافق قبلی را 
ادامه دهیم؛  در واقع علی رغم تالشــی 
که از طرف گروه تهیه فیلم برای رسیدن 
به یک توافق جدید صورت گرفت اما 
شــرایط مهیا نشــد ، در نتیجه با کمال 
رفاقت دوســتی و احتــرام قرار بر این 

شــد که در پــروژه  دیگری با یکدیگر 
همکاری داشته باشیم. 

او افزود: ما تالش می کنیم فیلم به 
اکران آخر امسال برسد.

در ایــن باره همایون شــجریان 
هم در یادداشــتی بــه امضای نام خود 
و ســهراب پورناظری نوشــته است : 
»بــا پایان یافتن مراحــل تدوین فیلم 

سینمایی »مســت عشق« در جلسه ای 
که با تهیه کننده محتــرم فیلم، آگاهی 
یافتیم که پروژه تــوان اختیار گذاردن 
امکانات مــورد توافق در گفتگوهای 

آغازین جهت ساخت موسیقی را دارا 
نیســت و با نظر و حساسیت و عشق 
مــا به نام و جایــگاه حضرت مولوی 
پذیرش هر گونه محدودیتی در خلق و 
تهیه موسیقی این اثر ناممکن می نمود، 
پس بنا را بر این نهادیم که از همکاری 

در این پروژه کناره گیری نماییم.«
این فیلم برشی از زندگی مولوی 
و شــمس تبریزی در سال های ۶۴۰ تا 
۶۴۵ هجری قمری می باشد که در این 
اثر هنرمندان بنامی چون شهاب حسینی 
در نقش شمس تبریزی، پارسا پیروزفر 
در نقش موالنا حضور دارند؛ همچنین 
هنرمندان محبوب ترکیه ای چون بنسو 
ســورال در نقش مریــم، هانده ارچل 
در نقش کیمیــا خاتون)دختر موالنا(، 
ابراهیم چلیک کول در نقش اسکندر به 

ایفای نقش پرداختند.

تلویزیون-   و  گروه ســینما 
مهرداد خوشــبخت درباره سرانجام 
پروژه ســینمایی »پاالیشگاه« ضمن 
اشاره به ادامه تحقیقات برای نگارش 
فیلمنامه از انتظار برای به ســرانجام 
رسیدن مذاکرات با وزیر جدید نفت 

خبر داد.
مهرداد خوشــبخت کارگردان 
سینما درباره تازه ترین فعالیت های 
خــود گفت: در حــال حاضر پیگیر 
کارهــای مرتبط با پروژه ســینمایی 
»پاالیشــگاه« هســتم. کارهای این 
پــروژه تا مرحلــه ای پیش رفت که 

ابتدا به بحران کرونا خورد و متوقف 
شــد و بعد از آن هم وزیر نفت تغییر 
کرد اما مجدد یک سری از پیگیری ها 
را آغاز کرده ایم تا ببینیم چه زمانی به 

نتیجه خواهد رسید.
وی درباره نــگارش فیلمنامه 
»پاالیشگاه«، با اشاره به آماده سازی 
طــرح اولیه آن درباره عدم همکاری 
مجــدد با ســازمان اوج پس از فیلم 
ســینمایی »آبادان یــازده ۶۰« برای 
ایــن پروژه عنوان کرد: از آنجایی که 
ماجراهای این فیلم در یک پاالیشگاه 
می گذرد و لوکیشــن اصلی آن هم 

یک پاالیشــگاه است، ترجیح دادیم 
وزارت نفــت پای کار بیاید تا الاقل 
پاالیشــگاه در اختیار ما قرار بگیرد. 
اصل ماجرای این فیلم مربوط به یک 
پاالیشگاه است و همانطور که ۷۰ تا 
۸۰ درصد داستان »آبادان یازده ۶۰« 
در یک رادیو می گذشــت، این فیلم 
هم در پاالیشــگاه آبادان می گذرد و 
باید حتماً وزارت نفت پای کار بیاید.
خوشــبخت دربــاره ســابقه 
همکاری وزارت نفت با پروژه های 
سینمایی هم تأکید کرد: تمام فیلم های 
مرتبط با نفت مثل پروژه های محمد 

بزرگ نیــا مانند »جنگ نفتکش ها« و 
»طوفــان« با حمایت وزارت نفت به 

سرانجام رسیده است.
وی در پایان درباره پیشــرفت 
مذاکرات با وزارت نفت برای پروژه 
»پاالیشــگاه« هــم توضیــح داد: از 
آنجایی که وزیر نفت به تازگی تغییر 
کرده و زیرمجموعه های آن هنوز به 
درستی مستقر نشده اند، احتماالً این 
مذاکرات تا پایان امسال ادامه داشته 

باشد. 
تحقیقــات ما بــرای فیلمنامه 
در مقطعــی به دلیــل کرونا متوقف 

شــد چراکه خیلی ها برای مصاحبه 
همراه نمی شــدند و بــه همین دلیل 
تالشــم در حال حاضر این است که 
تحقیقات خود را در قالب یک کتاب 
جمــع آوری کنیم. هیچ متن مکتوبی 
درباره بازه ای که می خواهیم در این 

فیلم بــه آن بپردازیم وجود ندارد و 
موازی با همیــن فرآیند تحقیقات، 
فیلمنامــه را هم تکمیــل می کنیم. 
داستان فیلم هم در یک سال محاصره 
آبــادان در حد فاصل آبان ۵۹ تا مهر 

۶۰ می گذرد.

گروه سینما و تلویزیون-  فیلم 
ســینمایی »بعــد از اتفــاق« به تهیه 
کنندگی شهاب حسینی برنده جایزه 
بهترین فیلم بلند از جشنواره حمایت 

از حقوق کودکان ترکیه شد.
 این دومین جایــزه فیلم بعد از 
اتفاق به نویسندگی و کارگردانی پوریا 
حیدری اوره و تهیه کنندگی شــهاب 
حسینی است که پوریا حیدری اوره 
کارگــردان فیلم این جایزه خود را به 

روح بزرگ علی انصاریان تقدیم کرد.
در جشنواره فیلم حقوق کودک 
ترکیــه ۴۱ فیلــم به مــدت ۸ روز با 

یکدیگر به رقابت پرداختند.
در ایــن جشــنواره فیلم هایی 
از آمریــکا، آلمــان، بالروس، چک، 
دانمــارک، فیلیپین، فرانســه، هند، 
ایران، ایرلند، اســپانیا، ایتالیا، کانادا، 
مجارستان، مالزی، مصر، ازبکستان، 
پرتغال، روسیه و سنگاپور و همچنین 

ترکیه به نمایش گذاشته شد.
فیلم ســینمایی بعــد از اتفاق 
پیــش از ایــن در بخــش مســابقه  
جشــنواره Yes ایندیانای آمریکاو 
 Castellinaria جشــنواره 
 Aporia ســوییس و  جشــنواره
 Internetnational Village
Film festival کــودک و نوجوان 
کره جنوبی با استقبال منتقدان مواجه 

شده بود.

روح اهلل جعفری، رضا کیانیان، 
جواد عزتی، ســتاره پسیانی، گالره 
عباســی، بهرام افشاری، رضا ناجی، 
نیما شعبان نژاد، یسنا میرطهماسب، 
زهــره  رنجبــران،  امیررضــا 
اعتضادالسطنه، مهدی حسینی، مهروا 
آرویــن، علیرضــا مردانلو، مرتضی 
جعفری، زنده یــاد صدیقه کیانفر و 
زنده یاد علی انصاریان بازیگران این 

فیلم سینمایی هستند.

تلویزیون-   و  گروه ســینما 
فیلم مســتند »پیله« به کارگردانی و 
تهیه کنندگی محمــد کارت جایزه 
بهترین فیلم مستند سال از جشنواره 
اتحادیه رادیو و تلویزیون های آسیا 

و اقیانوسیه را دریافت کرد.
اتحادیه رادیو و تلویزیون های 
 ABU آســیا و اقیانوسیه موسوم به
بــا ۲۷۶ عضو از ۷۶ کشــور جهان 
در چهــار قاره و بیــش از ۳ میلیارد 
مخاطــب در کشــورهای مختلف، 

بزرگ ترین و گســترده ترین تشکل 
رادیو تلویزیونی در جهان به شــمار 

می رود.
فیلــم مســتند تلویزیونی پیله 
بــه کارگردانــی محمــد کارت که 
محصول شــبکه مستند سیماست به 
عنوان نماینده  ایــران از این رویداد 
جایزه بهترین مستند سال را دریافت 

کرده است. 
از جملــه عوامل این مســتند 
می توان بــه مدیرفیلمبرداری: جواد 

رزاقی زاده،  تدویــن: مهیار براتی، 
صداگذار: آرش قاسمی، صدابردار: 
مهــدی کارت، دســتیارکارگردان: 
دســتیار  محمدگنجــی،  مهــدی 
فیلمبردار: امین عظیم زاده، عکاس: 
سعید مجیدی، تدارکات: اسماعیل 
کشــاورز و ســاخت آنونس: مهیار 

براتی اشاره کرد. 
مستند اجتماعی پیله با موضوع 
رهایــی از اعتیاد و مواد مخدر تولید 
شــده و با نگاهی آسیب شناســانه 

ســعی می کند نــگاه افــراد جامعه 
را نســبت بــه بهبــود یافتــگان از 
 بیمــاری اعتیاد و مــواد مخدر تغییر 

دهد.
محمــد کارت پیش از این فیلم 
سینمایی شنای پروانه را کارگردانی 
کرده است. مســتندهای الوراتوار، 
آوانتاژ، معلق، بختک، خون مردگی، 
سمفونی مرگ و ذره بین از دیگر آثار 
این تهیه کننده و کارگردان محسوب 

می شود.

»پاالیشگاه« در انتظار مذاکره با وزیر نفت جدید

فیلم شهاب حسینی جایزه بهترین اثر حمایت از حقوق کودکان را برد

»پیله« بهترین مستند سال آسیا و اقیانوسیه 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 سینما و تلویزیون- بعد 
 No Time To Die اکــران  از 
، بســیاری از طرفــداران جیمزباند 
کنجکاو هستند چه کسی نقش جیمز 
باند را بازی می کند. پس از ســاخت 
 No ،بیست و پنجمین فیلم جیمز باند
Time to Die، دنیل کریگ اعالم 
کرد که در قســمت بعدی این نقش 
را تکرار نخواهد کرد و این موضوع 
بالفاصله طرفداران را در مورد اینکه 
۰۰۷ بعدی چه کسی خواهد بود، به 
گمانه زنی انداخت. صداهای بیشتر 
و بیشــتری حول این باور متحد می 
 MI6 شــوند که مامور ویژه جدید
باید توسط یک بازیگر سیاه پوست 
بازی شــود. یکی از نام هایی که در 
باالی لیســت قرار دارد، ادریس البا 
اســت، اما تعداد زیادی از بازیگران 
سیاه پوست بریتانیایی، چه مرد و چه 
زن، وجود دارند کــه می توانند این 
کاراکتر را - بســته به اینکه فرنچایز 
به کجا می رود، بکشــانند.  با اکران 
 No سری آخر مجموعه جیمز باند
Time to Die که دنیل کریگ برای 
آخرین بار در این  ســری بازی کرد 
طرفداران بیشــتر از همیشه کنجکاو 
هســتند کــه بدانند نقــس ۰۰۷ در 
جیمز باند بعدی را چه کســی بازی 
می کند.  بازیگران سیاه پوستی زیادی 
هســتند که می تواننــد نقش جیمز 
بانــد را بازی کننــد و با اثبات اینکه 
۰۰۷ نیازی به مرد بودن برای راضی 
کردن تماشــاگران ندارد، لیســت 
ابرجاسوس های احتمالی طوالنی تر 
می شود. یک دهه است که شایعاتی 
در مــورد انتخاب طبیعی جیمز باند 
بعدی ادریس البا به گوش می رسد. 
البا خوش تیپ، خشن و دقیق است 

و می تواند در این نقش بدرخشد.

الشانا لینچ
الشــانا لینچ که قبــاًل نام ۰۰۷ 
را به عنوان جانشــین جیمز باند در 
فیلــم »زمانی برای مردن نیســت« 
انتخاب کرده بــود، در حال حاضر 
شایسته ترین بازیگر برای این نقش 
اســت، زیرا مخاطبان او را با نام ۰۰۷ 
می شناســند و او را در عمل دیده اند. 
کاراکتــر او، نومی، بــه وضوح تمام 
توانایــی های الزم بــرای این کار را 
نشــان می دهد. فراتر از دنیای باند، 
طرفداران فیلم های اکشــن نیز او را 
در کنار کارول دانورز در نقش ماریا 
رامبــو در کاپیتان مــارول دیده اند، 
بنابرایــن او اعتبــار فرانچایز بالک 
باستر مناســبی دارد و در عین حال 
چهره نسبتا تازه ای برای تماشاگران 

برای هیجان زده شدن است.
رژ ژان پیج

رجــی ژان پیج با بــازی خود 
در نقش ســایمون باست در سریال 
پرطرفــدار نتفلیکــس بریجرتون 
موجی به پا کرد و سپس با اعالم اینکه 
برای فصل دوم ســریال بازنخواهد 
گشــت، طرفداران را شوکه کرد و او 
را بــرای تعدادی از نقش های اصلی 
راحت گذاشت.  جذابیت واضح به 
عنوان یــک نقش اول رمانتیک او را 
به گزینه ای بسیار منطقی برای جیمز 

باند بعدی تبدیل می کند.
هانا جان کامن

طرفــداران MCU )دنیــای 
ســینمایی مارول( هانا جان کامن را 
 Ant-Man در Ghost در نقــش
می شناســند،   and The Wasp
که علیرغم لحــن کلی کمدی فیلم، 
استعداد های او را به عنوان یک ستاره 
اکشن بی معنی به خوبی نشان داد که 
بنظر به عنوان یک پیشتاز اصلی برای 

ایفای نقش زن ۰۰۷ می تواند باشد.
کینگزلی بن آدیر

اگرچــه هنــوز بیشــتر برای 
نقش هــای تلویزیونی اش، از جمله 
از  یکــی  و   Peaky Blinders
 MCU قسمت های آینده در سری
شــناخته   Secret Invasion
می شود، کینگزلی بن ادیر در فیلم ها 

به عنوان یک بازیکن فرعی شناخته 
می شود. بازی تحسین برانگیز او در 
نقش مالکوم ایکس در یک شب در 
میامی نشــان داده است که او بیش از 
حــد توانایی ایفــای نقش مهمی را 

دارد.
نائومی هریس

هریس بازیگر دیگری اســت 

کــه قباًل بــا ایفای نقــش اصلی در 
فیلم های دانیل کریگ در نقش مانی 
پنــی طرفداران باند را به خود جلب 

کرده است.
چیوتل اجیوفور

چیوتل اجیوفور در فیلم آمیستاد 
ساخته اســتیون اسپیلبرگ در نقش 
سپهســاالر جیمز کاوی برای اولین 

بار روی پرده ســینما ظاهر شــد. از 
آن زمان، اجیوفور به یک ستاره نادر 
سینما تبدیل شده است، ستاره ای که 
هر جا که مــی رود با خود جوهره و 
عمق می آورد – کیفیتی که هر کسی 
که ۰۰۷ را بازی می کند به آن نیاز دارد. 
اجیوفــور این روز ها به خاطر ایفای 
نقش ســولومون نورثــاپ در فیلم 

زندگینامه ای استیو مک کوئین به نام 
۱۲ سال بردگی شناخته می شود.

لتیتیا رایت
لتیتیا رایت یــک بازیگر ماهر 
و پویا در تلویزیون و ســینما است، 
چهره ای تازه کــه می تواند فرنچایز 
 Black ۰۰۷ را کاماًل احیــا کند. از
 Ready Player و   Panther
 ،Black Mirror گرفته تــا One
رایت برتری هایی را برای بازی های 
خود بــه ارمغان مــی آورد که ثابت 
می کنــد او می توانــد معروف ترین 

جاسوس سینمایی را از بین ببرد.
جان بویگا

 جان بویگا رســما با بازی فین 
در جنگ ستارگان معرفی شده است، 
ویگا یک مجری قدرتمند و مسحور 
کننده است که از جذابیت برخوردار 

است و کاریزمای خاصی دارد.
تندی نیوتن

تانــدی نیوتــن دهه هاســت 
کــه بازیگــری می کند، امــا بازی 
اخیــر او بــه عنوان مجــری هوش 
 ،Maeve Millay مصنوعــی، 
 HBO شــبکه Westworld در
توانایی او را در آوردن احساســات 
خام به یک طرح اکشن بدون قربانی 
کــردن ارزش ســرگرمی به نمایش 

می گذارد.
دانیل کالویا

دانیــل کالویــا که بــه خاطر 
کارهایــش در داســتان های علمی 
تخیلی و ترســناک شناخته می شود، 
کاماًل آنچه را کــه برای ایفای نقش 
جیمــز باند الزم اســت را دارد - به 
خصوص اگر نقش تیره تر و شوم تر 
شــود. کالویا قبل از ورود به صحنه 
آمریکا در نقش کریس واشــنگتن 
در ســریال Get Out به کارگردانی 

جــردن پیــل، در مجموعه هــای 
تلویزیونــی بریتانیایی از جمله آینه 

سیاه بازی کرد.
کارمن اجوگو

طیف بازیگری کارمن اجوگو 
باورنکردنــی اســت. ایــن بازیگر 
بریتانیایــی روی فیلم های متنوعی 
مانند ســلما، جانوران شگفت انگیز 
و کجــا می توان آن هــا را پیدا کرد، 
و آن شــب می آید، کار کرده است. 
ایجوگوی می تواند جیمز باند جالبی 

بسازد.
دیوید اویلوو

همبــازی  اویلــوو،  دیویــد 
Ejogo's Selma نیــز انتخــاب 
خوبــی برای ۰۰۷ اســت. در حالی 
که او بیشــتر به خاطر بازی در نقش 
مارتین لوتر کینگ، جونیور شهرت 

دارد.
سینتیا اریوو

سینتیا اریوو اولین فیلم بلند به 
یاد ماندنی را در بیوه های استیو مک 
کوئین بازی کرد. ســتاره نوظهور پر 
جنب و جوش آن را با اجرا در زمان 
بــد در ال رویال و هریت دنبال کرد. 
این پتانسیل را دارد که یک جیمز باند 

وسواسی را کاماًل از بین ببرد.
جویوان وید

جویــن ویــد برای بــازی در 
 Doom در ســری Cyborg نقش
Patrol در دنیــای DC شــناخته 
می شود. وید همچنین در سریال های 
 Doctor معــروف بریتانیایی مانند
Who و EastEnders ظاهر شده 
است. وید در بسیاری از اجراهایش 
جــاه طلبــی جوانی را بــه نمایش 
می گذارد، کــه می تواند نوعی تغییر 
ســبک مورد نیاز برای دنیای جیمز 

باند باشد.

تهیه کننده »مست عشق«  در پی کناره گیری شجریان از فیلم حسن فتحی؛

خواسته همایون شجریان 
غیرمعقول نیست

پس از طوالنی شدن ساخت فیلم سینمایی »مست عشق« به کارگردانی حسن فتحی و فراهم نشدن 
شرایط قرارداد همایون شجریان و سهراب پور ناظری از همکاری با این پروژه کناره گیری کردند.

۱۴ گزینه احتمالی برای نقش بعدی جیمز باند

پژوهش ادامه دارد؛
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