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فرهنگ و هنــر- »راز ناتمام« 
و »بی نشــان« ســریال های جدیدی 
هســتند که از شــبکه های یک و سه 
پخش می شــوند. همچنین ســریال 
»وفــا« نیــز از شــبکه دو روی آنتن 

می رود و شبکه پنج نیز سریال »رسم 
عاشقی« را در حال پخش دارد.

افشــای »راز ناتمــام« در 
شبکه یک

مجموعه تلویزیونی »راز ناتمام« 

به کارگردانــی و تهیه کنندگی امین 
امانی با مضمونی تاریخی سیاسی از 
شنبه ۲۲ مردادماه ساعت ۲۲:۱۵ روانه 
آنتن شبکه یک سیما  شد. این سریال 
در آســتانه شــهادت دو دولت مرد 

بــزرگ انقاب اســامی، شــهید 
محمدعلــی رجایی )رئیس جمهور( 
و شــهید حجت االسام محمدجواد 
باهنــر )نخســت وزیر( روی آنتن 

می رود.

»راز ناتمــام«، در کش و قوس 
یــک ماجــرای امنیتی بــه زندگی 
پرفراز و نشیب شــهید محمدجواد 
باهنر می پــردازد که در فعالیت های 
پرثمرش، سوابق مبارزاتی علیه رژیم 

ستم شــاهی و بارهــا محکومیت به 
زندان دارد و پس از انقاب اسامی 
نیز وزیر آموزش و پرورش و سپس 
دومین نخست وزیر دولت جمهوری 

اسامی ایران بوده است.

محمدجــواد باهنــر هشــتم 
شــهریورماه ســال ۱۳۶۰ توســط 
منافقیــن خلق ترور شــد و همراه با 
رئیس جمهور  رجایــی  محمدعلی 

وقت ایران به شهادت رسید.
تلویزیونــی  ســریال  ایــن 
شــخصیت بزرگان انقاب اسامی 
از جمله آیت اهلل سیدمحمد بهشتی، 
آیت اهلل اکبر هاشــمی رفسنجانی، 
شهید محمدعلی رجایی را بازسازی 
کــرده و روایت هایــی از وجــوه 
مبارزاتی این شــخصیت ها و حزب 
جمهوری اسامی و وقایع دهه ۶۰ و 
فتنه انگیــزی و جنایات منافقین را به 

نمایش می گذارد.
فرهاد جم در نقش شهید باهنر، 
رامیــن راســتاد در نقــش آیت اهلل 
رفسنجانی، ســیدجواد هاشمی در 
نقش شهید رجایی، مسعود رحیم پور 
در نقش شــهید بهشــتی و علیرضا 
مهــران در نقش آیــت اهلل خامنه ای 
با طراحی گریم محســن دارسنج در 

»راز ناتمام« نقش ایفا می کنند.
بهرام ابراهیمی در نقش مهدی 
بازرگان، شــهرام عبدلــی در نقش 
مسعود کشمیری، نگین معتضدی در 
نقش همسر یک مامور امنیتی، مریم 

کاویانی، مریــم خدارحمی، مهدی 
امینی خواه، مسعود رحیم پور، مهدی 
علیرضایی،  محمدرضا  کوشــکی، 
ابوالفضل همراه، لیا بوشهری و … 
از دیگر بازیگران این سریال هستند.
تهیه کننــده و  امانــی  امیــن 
کارگردان این اثر اســت که با طرح 
اولیــه ســیدجال الدین دری و با 
نویســندگی امین امانــی، هدایت 
کریم زاده و ســمانه میرعابدینی و با 
همکاری رحمان سیفی آزاد به عنوان 

مشاور فیلم نامه، تولید شده است.
و  بردبــار  حامــد  تدویــن 
صداگذاری علی نوری و آهنگسازی 
متن مرتضی شفیع و جلوه های ویژه 
بصری امین ملک زاده به این اثر رنگ 

بخشیده است.
»راز ناتمــام« در ۲۵ قســمت 
در صدا و ســیمای مرکــز کرمان و 
به ســفارش مرکز سیمای استان ها 

تولید شده است.
بــه  ســه  شــبکه 

»بی نشان« می رسد
»بی نشــان«  ســریال 

بــه کارگردانــی رامــا قویــدل 
مرتضــی  تهیه کنندگــی  و 
رزاق کریمی از جمعه ۲۱ مرداد 

مــاه ســاعت ۲۰:۴۵ در بیش از ۳۰ 
قسمت روی آنتن شــبکه سه سیما 

می رود.
در تعریــف موضــوع و قصه 
ســریال که در لوکیشن های مختلف 
در تهران ضبط شــده و بخشــی از 
ســریال هم متناسب با حال و هوای 
قصــه در کربا جلوی دوربین رفته، 
آمده اســت: بــرای احقــاِق حق و 

حقیقت، آبرو که سهل 

است؛ جان باید داد.
پرویــز فاحی پــور، نیوشــا 
ضیغمی، قاسم زارع، مجید واشقانی، 
مریم کاویانی، سعید زارعی، نسرین 
نکیسا، مالک ســراج، توماج دانش 
بهــزادی، رضــا موالیــی، نیلوفر 
پارســا، پویان گنجی، امیر سفیری، 
مهــری آل آقا، رهام تدریســی، نیما 
توکلــی، بهــروز قــادری، مرتضی 
زارع، ســینا قاسمی، رضا ایرانمنش، 
اتابک نادری با معرفی هلن نقی لو، 
امیررضا زرین بخش و با حضور اکبر 

رحمتی، کاظم هژیرآزاد، مهدی فقیه، 
سوسن مقصودلو و با هنرمندی رضا 
توکلی، احسان امانی، حسن اسدی، 
محمدصــادق ملک، بهــار نوحیان 
گروه بازیگران »بی نشان« را تشکیل 

می دهند.
بازپخش »وفا«  

شــبکه دو متناسب با این ایام و 
تحوالت جبهه مقاومت، سریال »وفا« 
را از شــنبه ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن 
برد. پس از آن با پخش »معصومیت 
از دســت رفته« به مرور سریال های 
محرمی برتر سیما می پردازد و در ایام 
پایانــی ماه صفر در تدارک مجموعه 

سوم محرمی برای پخش است.
مجموعه »آتش ســرد« بعد از 
ایام محرم و صفر پیشکش مخاطبان 

خواهد شد.
»رســم عاشــقی« 

شبکه پنج
پخش سریال »رسم 
عاشقی« به کارگردانی 
ســعید سلطانی و 
عفیفه  اسماعیل 
ســاعت ۱۹ از 
شبکه پنج هم ادامه 

دارد.

فرهنــگ و هنر- کارگــردان و 
تهیه کننده سریال »برکینگ بد« از پایان 
دنیای ســاخت این آثــار مرتبط با این 
مجموعه خبر داد و اعام کرد قرار نیست 
دیگر هیچ دنباله ای ساخته شود. در سال 
۲۰۰۸، شخصیت »والتر وایت« )برایان 
کرانســتون( و »جسی پینکمن« )آرون 
پل( در ســریال محبوب »برکینگ بد« 
مخاطبان را در سراسر جهان مجذوب 
خود کردند و پس از آن در ســال ۲۰۱۵ 
پخش ســریال »بهتره با ساول تماس 
بگیری« آغاز شد که نگاهی پیش نگرانه 
به سریال »برکینگ بد«  با تمرکز بر روی 
شخصیت »ساول گودمن« با بازی »باب 

اودنکرک« داشت. در این میان و در سال 
۲۰۱۹ نیز یک فیلم سینمایی با عنوان »ال 
کامینو: فیلم برکینگ بد« با بودجه شش 
میلیون دالری ساخته شد که به فروش 
۴۰ میلیون دالری در گیشه دست یافت. 
اما حاال با پایان یافتن فصل ششم 
و نهایی ســریال »بهتره با ساول تماس 
بگیــری« در تاریخ ۱۵ آگوســت، این 
ســوال مطرح می شــود که آیا باز هم 
شاهد ســاخت فیلم و سریالی در این 
مجموعه خواهیــم بود یا خیر.»وینس 
گیلیــگان« یکی از خالقان و تهیه کننده 
اجرایی ســریال و فیلم »برکینگ بد« در 
جریان تور مطبوعاتی تابستانی انجمن 

منتقدان تلویزیونی در این باره توضیح 
داد: »برای ساخت یک اسپین آف برای 
ســریال »برگینگ بد« تصمیم گرفتیم 
و ســپس فیلم »ال کامینو« را ســاختیم 
که به آن نیز بســیار افتخار می کنم. کم 
کم احساس می کنم که باید بدانید چه 

زمانی مهمانی را ترک کنید. 
مــن در حال حاضــر هیچ برنامه 
ای بــرای انجــام کاری بیشــتر با این 
جهان ندارم. با این حال دوســت دارم 
بــا همان افــراد کار کنم، اما شــاید در 
داســتانی متفاوت«. »پیتر گولد« یکی 
دیگر از سازندگان و تهیه کننده اجرایی 
هم ضمن تائیــد صحبت های »وینس 

گیلیــان« اضافه کرد: »هرگز نگو هرگز. 
چه کســی می داند چند سال دیگر چه 
احساسی خواهیم داشت؟ فکر می کنم 
آن هایی از ما که در سریال حضور دارند 
از پایان آن بسیار راضی هستند. امیدوارم 
بقیه هم موافق باشــند، زیرا چیزی که 
بیشــتر به آن افتخار می کنم این است 
که نمایش برای خودش صادق است. 
ما در همــان زمینی بازی می کنیم که با 
آن شروع کردیم و فکر می کنم این یک 
دستاورد اســت«. سریال »برکینگ بد« 
که بین  ســال  ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ در قالب ۵ 
فصل پخش شد روایتگر داستان »والتر 
وایت« )برایان کرانستون( معلم شیمی 
یک دبیرستان است که مبتا به سرطان 
ریه پیشرفته است و تصمیم میگیرد پیش 

از فرارسیدن مرگش و برای تأمین مالی 
خانواده  به همراه یکی از دانش آموزانش 
)جسی پینکمن( دست به تولید و پخش 
مت آمفتامین )شیشه( بزند اما رفته رفته 
تبدیل به یکی از بزرگترین مافیای مواد 
مخدر در جنوب ایاالت متحده می شود. 
پخش ســریال »بهتره با ســاول 
تماس بگیری« نیز از ۸ فوریه ۲۰۱۵ در 
شبکه ای ام سی آغاز شد که تمرکز اصلی 
آن روی شخصیت یک وکیل تبهکار به 
نــام »جیمز مک گیل« با بــازی »باب 
اودنکرک« اســت که بعدها به »ساول 
گودمن« تغییر نام می دهد؛ وی پیش تر 
در سریال »برکینگ بد« نیز نقش همین 
وکیل تبهکار را بــازی کرده بود که در 

آنجا به »والتر وایت« کمک می کرد.

فرهنگ و هنر- ســینمای کره 
جنوبی به عنوان سومین کشور، نماینده 
خود را برای شرکت در شاخه بهترین 
فیلم بین المللی اســکار ۲۰۲۳ معرفی 
کرد. شــورای فیلم کره جنوبی، فیلم 
»تصمیم به رفتن« ساخته »پارک چان 
ووک« را به عنوان نماینده این کشــور 

در اسکار ۲۰۲۳ انتخاب کرد. 
این فیلم مهیج عاشــقانه در ماه 

می در جشــنواره کن به نمایش درآمد 
و جایزه بهتریــن کارگردانی را برای 

»پارک جان ووک« به ارمغان آورد.
داستان این فیلم درباره کارآگاهی 
با بازی »پارک هیل« اســت که مسئول 
تحقیقات جنایی پس از سقوط مردی 
از قلــه کوه را بر عهده دارد و به مظنون 
اصلی پرونده که همسر مرد کشته شده 
با بازی »تانگ وی« اســت، عاقه مند 

می شــود. شورای فیلم کره جنوبی در 
توضیح دلیل انتخاب فیلم »تصمیم به 
رفتــن« اعام کرد: » با توجه به ویژگی 
های جوایز آکادمی، ســبک هنر ساده 
فیلم، شــناخته شــدن نام کارگردان و 
همچنین توانایی ساخت و کارگردانی، 
امــکان موفقیت در گیشــه آمریکای 
شمالی و توانایی توزیع کنندگان خارج 
از کشور ، این فیلم مناسب ترین انتخاب 

بوده و انتظار داریم با اســتقبال خوبی 
مواجه شود.«

این فیلم تاکنون به ۱۹۲ کشــور 
جهان فروخته شده و فروشی نزدیک به 
فیلم »انگل« ساخته »بونگ جون-هو«، 
پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای کره 
جنوبی دارد.  ســینمای کره جنوبی در 
سال ۲۰۲۰ با فیلم »اَنگل« برای نخستین 
بار فاتح جایزه اسکار بین المللی شد و 

این فیلم به عنوان نخستین فیلم تاریخ 
این جوایز نام گرفت که همزمان جایزه 
بهترین فیلم و بهترین فیلم بین المللی را 
دریافت می کند. پیش از این کشورهای 
ایرلند )یک دختر ســاکت( و سوئیس 
)یک تکه آســمان( را برای رقابت در 
اسکار ۲۰۲۳ معرفی کرده بودند. مهلت 
معرفی نمایندگان منتخب کشــورها 
بــرای رقابت در شــاخه بهترین فیلم 
بین المللی اســکار ۲۰۲۳ پس از چند 
سال به شرایط قبل از همه گیری کرونا 

بازگشــته و کمیته اسکار کشورهای 
مختلف در نهایت تا ســوم اکتبر )۱۱ 
مهــر ماه( فرصت دارند تا با بررســی 
گزینه های مختلف در نهایت نماینده 
رسمی سینمای خود را به آکادمی اعام 
کنند. فهرســت نامزدهای اولیه شاخه 
بهترین فیلم بین المللی جوایز اســکار 
شــامل ۱۵ فیلم در تاریخ ۲۱ دسامبر 
۲۰۲۲ )۳۰ آذر( و ۵ نامزدهــای نهایی 
نیز روز  ۲۴ ژانویــه ۲۰۲۳ )۴ بهمن( 

معرفی می شوند.

ترکیبسریالهایسیماتازهمیشود؛

آغاز »بی نشان« و »راز ناتمام«
»راز ناتمام« و »بی نشان« سریال های جدیدی هستند که از شبکه های یک و سه پخش می شوند.

فرهنگ و هنر- رویین تن گفت: 
در ســال ۱۳۸۶ فیلم »دل شکسته« به 
دلیل مســائل محتوایــی در نهایت 
بی انصافــی توقیف و از جشــنواره 

فجر کنار زده شد.
علی رویین تن، کارگردان فیلم 
»دل شکســته« در برنامه »سینماچی« 
رادیو جوان در پاســخ به این سوال 
که چرا آثار عاشــورایی در سینما کم 
دیده می شود، گفت: هنرمندان به این 
آثــار عاقه دارند، ولــی از اونجایی 
که عاشــورا مقوله ای سخت و مهمی 
است، مدیران می ترسند به سراغ این 

موضوعات بروند. 
فیلــم  دربــاره  رویین تــن 
»دل شکســته« گفت: االن که همه از 
فیلم »دل شکســته« حــرف می زنند 
و خاطراتشــان را بیان می کنند، باید 
گفت که آن زمان این فیلم در نهایت 
بی انصافی توقیف شد و از جشنواره 
فجر کنار زده شــد. آن زمان فیلم را 
 به دلیل مســائل محتوایــی توقیف 

کردند. 

کارگــردان این فیلم گفت: خدا 
کمک کــرد و تنها کســی که باعث 
شــد این فیلم نمایش داده شود، یک 
دختری شــهید در مرکــز فرهنگی 
سید الشــهدا بود که به داد من رسید 
و گفــت که از این بــه بعد می توانم 
بــه رویین تن بگویم بابــا. همه فیلم 
»دل شکســته« مدیــون حضور این 
دختر شــهید اســت کــه نمی دانم 
 اســمش چیســت و کجــا زندگی 

می کند. 
رویین تــن در ســوالی مبنی بر 
نقش هنرمندان در ســاخته نشــدن 
فیلم هــای عاشــورایی ایــن را هم 
گفت: درباره فیلم »دل شکســته« این 
را بگویــم که صاحب این فیلم نه من 
هســتم و نه هیچ کس دیگر. صاحب 
این فیلم خود آقا امام حســین است. 
از طرفی، من این فیلم را فقط بخاطر 
این کار کردم، که خوشایند اهل بیت 

واقع شود.
»دل شکســته«  فیلم  کارگردان 
گفــت: حرفــی را می زنم که تا پیش 

از این نگفتم و آن این اســت که هنوز 
پولم را از این فیلم دریافت نکردم.

وی در پاســخ به این سوال که 
مدل همکاری شهاب حسینی با شما 
در ایــن فیلم چطور بود، گفت: من از 
شهاب حســینی راضی بودم و او با 

تمام وجودش کار کرد. 
همــه بچه هــا برای ایــن کار 
زحمت کشــیدند، ولی باید گفت که 
گوهر خیر اندیش و شــقایق فراهانی 
دو نقــش کوچک و بــا افتخار بازی 

کردند و من خیلی ممنونشان هستم.
فیلم »دل شکسته« با بازی زنده 
یاد خسرو شــکیبایی به کارگردانی 
علی روئین تن در سال ۱۳۸۶ در ژانر 
خانوادگی و اجتماعی ســاخته شده 
است و شــهاب حسینی، بیتا بادران، 
خســرو شــکیبایی، رضا رویگری، 
فریبــا کوثری، میرطاهــر مظلومی، 
محمود پاک نیت، گوهر خیراندیش 
و شقایق فراهانی در این فیلم به ایفای 

نقش پرداختند.

فرهنگ و هنــر- فیلمبرداری 
فیلم کوتاه »خون گرم« به تهیه کنندگی 
عــادل معمارنیــا و نویســندگی و 
 کارگردانــی علــی ثقفی بــه پایان  

رسید.
بــا پایان فیلمبرداری فیلم کوتاه 
»خــون گرم« بــه تهیه کنندگی عادل 
معمارنیا و نویســندگی و کارگردانی 
علی ثقفی، مراحل پس تولید آن برای 
حضور در ســی ونهمین جشــنواره 
 بین المللــی فیلم کوتــاه تهران آغاز 

شد.
علی ثقفی پیــش از این تجربه 
ســاخت فیلم هــای کوتاهی چون 
»فشــار خون« و »مادر« را داشــته و 
در تازه تریــن فعالیــت هنری خود 
فیلــم کوتــاه ۳۰ دقیقــه ای »خون 
 گــرم« را جلــوی دوربیــن بــرده 

است.
این فیلم کوتاه که محصول مرکز 

تولیدات کوتاه ســازمان ســینمایی 
ســوره اســت، قصه ای زنانه و دفاع 
مقدســی دارد و فیلمبرداری آن طی 
۱۰ روز در بوستان والیت انجام شده 

است. 
در خاصه داستان »خون گرم« 
آمده اســت: »مهین پرستار داوطلب 
حاضر در جنگ، مســوول رساندن 
خون به فرد مهمی می شود. کیسه های 
خون، گم می شوند و جان فرد به خطر 
می افتــد. مهین برای پیدا کردن خون 
در موقعیت بغرنجــی قرار می گیرد 

و…«
معصومــه رحمانــی، مهــدی 
رکنی، مسعود شــامی، سیدمحسن 
حســن زاده، داوود پژمان فــر، اهورا 
معمارنیــا در این فیلــم نقش آفرینی 

می کنند.
ســایر عوامل فیلم کوتاه »خون 
گــرم« عبارتند از؛ مدیر فیلمبرداری: 

فرهــاد طالبی نــژاد، طــراح صحنه 
و لباس: حســین رنجبر شــیرازی، 
دســتیار اول کارگردان و برنامه ریز: 
سیدمحســن ســاجدی، تدویــن: 
محمدحسن قائمی، صدابردار: میثم 
حســن لو، صداگذار: پارسا عاشقان، 
مدیــر تولید: رضا اشــرفی، اصاح 

رنــگ و نــور: حمیــد فتوره چیان، 
عکاس: مجیــد حلوایی، ناظر کیفی: 
امیــن قدمی، روابــط عمومی: الهام 
عرشــی زاده، محصــول ســازمان 
ســینمایی سوره با مشارکت موسسه 
بهــداری رزمــی دفــاع مقدس و 

مقاومت.

»دل شکسته« در نهایت بی انصافی توقیف شد

فیلمبرداری »خون گرم« به پایان رسید

دنیای »برکینگ بد« به پایان راه رسید

کره جنوبی وارد رقابت اسکار شد

»راز ناتمــام«، در کــش و قــوس یــک ماجرای امنیتی به زندگی پرفراز و نشــیب شــهید 
محمدجــواد باهنر می پردازد کــه در فعالیت های پرثمرش، ســوابق مبارزاتی علیه رژیم 
ستم شــاهی و بارها محکومیت بــه زندان دارد و پس از انقاب اســامی نیز وزیر آموزش 
و پــرورش و ســپس دومین نخســت وزیر دولت جمهوری اســامی ایران بوده اســت.
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