
از »استاد« بهروز افخمی تا ساخت 
»پروانه ها فقط یک روز زندگی می کنند«

گروه فرهنگ و هنر- فیلم های »استاد« و »پروانه ها فقط یک روز زندگی 
می کنند« از تولیدات جدید سینمایی هستند.

بهروز افخمی که سال قبل اعالم کرده بود دیگر فیلمی را در سینمای ایران 
کارگردانی نمی کند قصد دارد فیلم »استاد« را برای یک فیلم اولی تهیه  کند.

فیلم سینمایی »استاد« به کارگردانی سید عماد حسینی مدتی قبل مجوز 
ساخت گرفته و طبق  گزارش روابط عمومی پروژه، به زودی کلید می خورد.

»استاد« اولین تجربه کارگردانی بلند حسینی است که محمدرضا اصالنی 
و محمدحسین مهدویان، مشاوران او در کارگردانی هستند. 

فیلمنامه  این اثر را پیام الریان و عماد حسینی نوشته اند و برداشت آزادی از 
نمایش نامه »اولئانا« اثر دیوید ممت است.  سیدعماد حسینی عضو هیئت علمی 
دانشگاه است و از آثار او به »تهران، خانی آباد، 1366« می توان اشاره کرد که در 

جشنواره های داخلی و خارجی شرکت داشته است.
پروانههافقطیکروززندگیمیکنند

بجز این فیلم، »پروانه ها فقط یک روز زندگی می کنند« نیز به  کارگردانی 
محمدرضا وطن دوست که سال قبل فیلمبرداری شده، این روزها توسط حسن 
مهدوی در استودیو ویشکاک در حال صداگذاری نهایی است تا برای نمایش 

در جشنواره ها آماده شود.
این فیلم دومین فیلم ســینمایی محمدرضا وطن دوست است که آذر و 

دی ماه سال گذشته در شمال کشور توسط علی طالبی فیلمبرداری شد.
تدوین این فیلم نیز توسط وطن دوست انجام شده است. همچنین سروش 
امیرآبادی زاده جلوه های ویژه و مهران دوستی همسان سازی رنگ های فیلم را 
به پایان رسانده اند.  در این فیلم منظر لشگری، مریم رستمی، ندا حبیبی، رحیم 
حاجی تبار،  عزیز محسنی، سید حمید میران، بهروز اقیان و بهزاد شاهنده بازی 
کرده اند. عوامل »پروانه ها فقط یک روز زندگی می کنند« عبارتند از کارگردان: 
محمدرضا وطن دوســت، تهیه کننده: محمدرضا وطن دوست و سید حمید 
میران، نویسنده: محمدرضا وطن دوست و ناهید گیگا، مدیر فیلمبرداری: علی 
طالبی، مدیر صدابرداری: طاهر پیشوایی، صدابردار: علی عبدالحسینی، طراح 
صدا: حســن مهدوی، طراح چهره پردازی: علیرضا جوادپور، طراح صحنه و 
لباس: محمدرضا وطن دوست و رحیم حاجی تبار، منشی صحنه: فاطمه ضیایی، 
جانشــین تهیه: رحمت اله محمدی، مجری طرح: ســارا معیری، مدیر تولید: 
محسن پویانفر، مدیر تدارکات: بهروز وطن دوست، دستیار اول و برنامه ریز: 
عزیز محسنی،  دستیار دوم و برنامه ریز: محمد مقیسایی، تهیه شده در موسسه 

فیلم وطن دوست.
وطن دوســت پیش تر فیلم »وقتی لیموها زرد شدند« را ساخته بود که در 
جشــنواره های مختلفی حضور داشته و تندیس بهترین فیلم اول از جشنواره 

بین المللی فیلم مونترال کانادا ۲۰۰۹ را نیز کسب کرده است. 
محمدرضا وطن دوست نویسنده، پژوهشــگر، کارگردان، تهیه کننده و 
مدرس ســینما است و پیش از این فیلم های مستند و تجربی »برف های سپید 
سرگردان«،  »لوتوس«، » لسک«، »ننا«، »در دامان سرخ کوه«، »ذوالجناح  روز پنجاه 

هزار سال« و »تشنا« را کارگردانی کرده است.
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گروه فرهنگ و هنر- ســریال 
روزی روزگاری مریــخ جدیدترین 
ســاخته پیمان قاســم خانی است که 
پخــش آن از ۲۰ تیرمــاه 14۰1 آغاز 
شد. به بهانه پخش این سریال کمدی-

فانتزی، تصمیم گرفتیم تا نگاهی کلی 
به آن داشــته باشیم. پیمان قاسم خانی 
نویســنده باتجربه و پرسابقه سینما و 
تلویزیون است که نقش چشمگیری 
در تعداد بســیاری زیادی از آثار موفق 
اواخر دهه هفتاد و دهه هشــتاد داشته 

است. 
از جملــه آثار موفق او می توان به 
فیلم های سینمایی من زمین را دوست 
دارم، مارمولک، نان عشق موتور هزار، 
ورود آقایان ممنوع و سن پطرزبورگ 
اشاره کرد. عالوه بر این آثار سینمایی، 
او به عنوان نویســنده یا سرپرســت 
نویسندگان در سریال های قهوه تلخ، 
مسافران، پاورچین و مرد هزارچهره نیز 
فعالیت داشته است. این کارنامه پربار 
دلیل خوبی برای دنبال کردن آثار پیمان 

قاسم خانی است. 
روزی ســریال معرفــی

روزگاریمریخ
ســریال ایرانی روزی روزگاری 
مریخ نتیجه گردهم آمدن تعداد زیادی 
از بازیگران و ســینماگران موفق دهه 
هشــتاد و نود است. همکاری برادران 
قاســم خانی با تهیه کننده موفقی مثل 
محسن چگینی به مجموعه خوب بد 
جلف ختم نشده و آن ها سریال روزی 

روزگاری مریخ را نیز به کمک هم 

تولید کرده اند. در خالصه سریال ایرانی 
روزی روزگاری مریخ آمده اســت که 
ناصــر یک خالفکار خرده پا و ناموفق 
اســت که بدهی های زیــادی دارد و 
زندگی مشترکش نیز به مشکل خورده 
است. او که به خاطر شرط بندی  و قمار 
دچار ورشکستگی شده است، تنها راه 
نجاتش را در ســفر به فضا می بیند. از 
طرفی دیگر لونا یک مشــاور امالک و 
وکیل اقامت در مریخ اســت که باید 
کارهای مربوط به اقامت ناصر را انجام 

دهد. 
همچنین باید به این نکته اشــاره 
کرد که عالوه بر گروه نویســندگی و 
کارگردانی قوی، بازیگران این سریال 
نیز همگی جزء ســتاره های باتجربه و 
پرطرفدار سینمای ایران هستند که در 
ادامــه این مطلب آن هــا را به صورت 

مفصل معرفی می کنیم.
روسفیدکردنطرفدارانیا

خوشحالکردنمنتقدان؟
پیمان قاسم خانی در جدیدترین 

اثــرش یعنی ســریال ایرانــی روزی 
روزگاری مریــخ ســراغ موضــوع 
محبوبش رفته است. قاسم خانی چه در 
دهه هفتاد و چه در دهه هشتاد با فیلم من 
زمین را دوست دارم و سریال مسافران 
نشان داده که به آثاری با درونمایه سفر 
به فضا و موجودات بیگانه عالقه زیادی 
دارد و ساخت سریال روزی روزگاری 
مریــخ می تواند مدرکی غیرقابل انکار 
بــرای این ادعا باشــد. اگرچه ما قصد 
نقد ســریال ایرانــی روزی روزگاری 
مریــخ را نداریم اما نکته ای که شــاید 
علیرغم کارنامه درخشان و قابل دفاع 
قاسم خانی باعث تردید برخی مخاطبان 
نسبت به کیفیت کارهای او شده است، 
آثار اخیر او خصوصا ســریال خوب 
بد جلــف رادیواکتیو باشــد. عده ای 
معتقد هســتند که کیفیــت کارهای 
برادران قاسم خانی افت کرده و تصور 
می کنند که کیفیت سریال ایرانی روزی 
روزگاری مریخ نیز نباید تفاوت زیادی 
با دو یا سه اثر قبلی این نویسنده مطرح 
داشته باشد. همانطور که در قسمت قبل 
نیز اشاره کردیم، با توجه به این حقیقت 
که فقط دو قســمت از این اثر منتشــر 
شده، شــاید نتوان به صورت عادالنه 
به بررســی ســریال روزی روزگاری 
مریخ پرداخت. به هر حال باید منتظر 
ماند و دید که آیا کیفیت ساخته جدید 
قاســم خانی بــه حدی باالســت که 
مخاطبانش را روسفید کند یا مثل آثار 
قبلی این ســینماگر باعث وارد شدن 

نقدهایی به او خواهد شد.
روزگاری روزی ســریال

مریخچندقسمتاست؟
شــاید تعداد قســمت های 
ســریال ایرانی روزی روزگاری 
مریخ، ذهن بسیاری از بینندگان را 
درگیر کرده باشد. به طور کلی روند 
پخش سریال های شبکه نمایش 
خانگی به صورت هفتگی 
بوده و تعداد قسمت های 
هر اثر از ابتدا توســط تیم 

سازنده بیان نمی شود. 
دلیل  به  معموال 
مسائل فنی، سانسورها 
و مواردی از این قبیل 
پلتفرم هــای پخــش 
آثــار نمایش خانگی 
می دهنــد  ترجیــح 
تعــداد قســمت های 
محصوالتشان را مسکوت نگه 
دارند و نمی توان نظری درباره 
این موضــوع داد. صرف نظر 
از تعداد قســمت های سریال، 
یکی از حواشــی کــه خیلی 

زود باعث جلب توجهات به ســریال 
ایرانــی روزی روزگاری مریخ شــد، 
حذف قســمت اول آن از پلتفرم نماوا 
بود. اصوال در ســال های اخیر هر کدام 
از پلتفرم ها )فیلیمو و نماوا( به صورت 
جداگانه و اختصاصی آثاری را پخش 
می کردند. اما ساخته جدید قاسم خانی 
از این قاعده مســتثنی اســت و بیستم 
تیرماه، مشــترکا از هر دو پلتفرم پخش 
شد. اتفاقی که خیلی زود صدای برخی 

تماشــاگران را درآورد، حذف قسمت 
اول ســریال تنها یک روز بعد از انتشار 
بــود. نماوا با این توضیح که ســریال 
ایرانــی روزی روزگاری مریخ مجوز 
رســمی پخش نداشته است، این اثر را 
حذف کرد. البته با توجه به این مساله که 
قسمت دوم این اثر بدون هیچ مشکلی 
منتشر شده، احتماال این حذف ناگهانی 

دالیل دیگری داشته است.
ستارگانیکهبعدازمدتها

دورهمجمعشدند
در میان لیست بازیگران حاضر در 
سریال ایرانی روزی روزگاری مریخ، 
نام برخی ستارگان سابق تلویزیون به 
چشــم می خورد که به هر دلیلی چند 
ســالی از صحنه دور بوده اند. از جمله 
مهم ترین بازیگرانی که بعد از نزدیک 
بــه ده ســال دوری دوبــاره به قاب 
جادویی برگشــته می توان به فالمک 
جنیدی اشاره کرد. در ادامه مطرح ترین 
 ســتارگان ایــن ســریال را معرفــی 

می کنیم.
ســامدرخشــانیدرنقش

ناصر
شــاید بهترین اتفاق در زندگی 

سام درخشــانی 46 ســاله، بازی در 
ســریال پژمان بود. او که تا قبل از این 
بیشتر به خاطر حضور در آثار جدی و 
درام شناخته می شد، بعد از این سریال 
به یکــی از مطرح ترین بازیگران طنز 
ســینما تبدیل شــد و تا امروز در کنار 
پژمان جمشــیدی در تعداد زیادی از 
کمدی های موفق و پرفروش دهه نود 
حاضر بوده انــد. از جمله مطرح ترین 
آثار درخشانی می توان به فیلم کمدی 

ایرانی تگزاس، خوب بد جلف، جوکر، 
خجالت نکش، خائن کشی و سریال در 
چشــم باد اشاره کرد. او در این سریال 

نقش ناصر را ایفا می کند.
ویشکاآسایشدرنقشلونا

ویشکا آسایش 4۹ ساله در اواسط 
دهه هفتاد به خاطر بازی در سریال امام 
علی )ع( به شــهرت زیادی رسید ولی 
تا قبل از بــازی در کمدی موفق ورود 
آقایان ممنوع در اوایل دهه نود، خیلی 
پرکار نبود. او پس از بازی در کنار رضا 
عطاران، توانســت خودش را به عنوان 
یک بازیگر کمــدی درجه یک اثبات 

کند. 
بعد از موفقیت چشــمگیر ورود 
آقایان ممنوع، تعداد کارهای آســایش 
خصوصــا در زمینــه طنز به شــدت 
افزایــش یافت. از جمله مهم ترین آثار 
او در سال های اخیر می توان به دوگانه 
نهنگ عنبر، دراکوال، خوب بد جلف، 
خوابم می آد و پنجاه کیلو آلبالو اشــاره 

کرد.
امیرمهدیژوله

ژولــه در دهه هشــتاد به عنوان 
نویســنده در کنار برادران قاسم خانی 

و مرحوم خشایار الوند توانست نقش 
بســزایی در موفقیت شب های برره، 
پاورچیــن، مرد هزارچهره و قهوه تلخ 
ایفا کند. او در اواســط دهه نود با بازی 
در فیلم خوب بد جلف و سریال دیوار 
به دیوار، کم کم از عرصه نویســندگی 
فاصله گرفــت و به عنوان یک بازیگر 
به کار خودش ادامه داد. این بازیگر 4۲ 
ساله آثاری از جمله سامورایی در برلین، 

هزارپا و شیشلیک را در کارنامه دارد.

کاظمنوربخشدرنقشابی
کاظم نوربخش بازیگر 45 ســاله 
ایرانی است که تا قبل از بازی در سریال 
پربیننده نون خ، در میان اهالی ســینما 
شــناخته شــده نبود. اگرچه او سابقه 
سال ها حضور موفق در عرصه نمایش 
و تئاتــر را دارد ولی بعــد از چند کار 
پربیننده در کنار سعید آقاخانی از جمله 
سه گانه نون خ و سریال شبکه نمایش 
خانگی رازبقا به شهرت زیادی رسید. 
نوربخش نیز از دیگر بازیگران سریال 

ایرانی روزی روزگاری مریخ است.
عالوه بر تمامی افراد ذکرشــده 
از بهــروز رهبــری فر بــه عنوان یک 
فوتبالیست سابق نیز برای اولین بار در 

این سریال استفاده شده است. 
سایر بازیگران این سریال عبارتند 
از: امیر نوروزی در نقش اسکندر، امیر 
کاظمی در نقش گاندی، بهادر مالکی در 
نقــش 67. ، رامین ناصر نصیر در نقش 
دکتر، مهراب قاسم خانی در نقش لوک 
اسکای واکر، بهروز رهبری فر در نقش 
خسرو، نوشین تبریزی در نقش مهگل، 
پیمان فاطمــی در نقش جواد، فالمک 

جنیدی، الناز حبیبی، عبداهلل روا و ...

سریال روزی روزگاری مریخ؛ 

ادامه تقابل زمینی های بد و 
فضایی های خوب 

اگر الیه های پنهان و محتوای ضمنی همین دوقسمت از سریال را واکاوی کنیم، می توان ذهنیت فیلمساز را 
درباره زمین)بخوانید ایران( به روشنی مشاهده کرد؛ تمام زمینیان به دلیل شرایط بد جامعه استعدادشان هدر رفته 
و در نتیجه مجبور می شوند یا زمان خود را به بطالت و عالفی بگذرانند، همانند دوستان ناصر و یا مثل خود ناصر

 به کارهای خالفی چون دزدی و شرط بندی روی آورند.

گــروه فرهنــگ و هنر- جیمز 
کامرون درباره اکــران مجدد »آواتار« 
صحبت کرد و گفت نســل جوان این 

فیلم را ندیده است.
جیمز کامرون ســازنده »آواتار« 
گفت ممکن است نسل جوان بگویند 
فیلــم را دیده اند؛ ولــی در واقع چنین 
نیست چون وقتی آن را در سینما ندیده 

باشید انگار آن را واقعاً ندیده اید.
جیمز کامرون به تازگی یک نسخه 
ترمیم شــده از »آواتار« را با فرزندانش 
دوباره روی پرده بزرگ تماشــا کرد و 
با تماشای تاثیر آن در فرزندانش گفت 
هیجان زده اســت تا این فیلم دوباره در 
ســینماها اکران شود. فرزندان کامرون 
مانند بسیاری از مردم که »آواتار« را سال 
۲۰۰۹ در ســینماها دیدند، آن را تماشا 
نکــرده بودند و تنهــا آن را به صورت 
استریم یا بلوری تماشــا کرده بودند. 
وقتی آنها در یک سالن سینما با پدرشان 
به تماشای این فیلم نشستند تازه متوجه 
عظمت فیلم شــدند و کامرون گفت 
برای همه آنهایی که به تماشــای این 
فیلم در ســینما می روند امیدوار است 

همین تجربه رخ دهد.
»آواتار« قرار است از ۲3 سپتامبر 
دوبــاره اکــران شــود. کامــرون در 
مصاحبــه ای با نیویــورک تایمز گفته 
است که نســخه ترمیم شده این فیلم 
بســیار مناسب اســت و در کیفیت آن 

تاثیر دارد.
وی در این مصاحبه تاکید کرده که 
سینمای امروز با زمانی که »آواتار« اکران 
شــد فرق دارد و امروز بسیاری از مردم 

برای تماشای فیلم ها به سرویس استریم 
و تماشا در خانه اکتفا می کنند.

وی گفت: ما جهان را به ســمتی 
برده ایم که دسترســی آســان در خانه 
وجود داشته باشد و این هم به افزایش 
استریمینگ و هم به پاندمی کرونا مرتبط 
است چون به معنی واقعی کلمه به حفظ 
جانمان بستگی داشت و نمی توانستیم 
برای رفتن سینما زندگی مان را به خطر 
بیندازیم. وی به احیای دوباره تماشای 
فیلــم در ســینما تاکید کــرد و گفت 
باوجود اینکه خیلی از مردم به ســینما 
بازگشته اند، اما هنوز سطح تماشاگران 
سینما ۲۰ درصد پایین تر از دوران پیش 
از کروناســت. ســازنده »تایتانیک« با 
ایــن حال گفت مردم عالقه به رفتن به 
ســینما دارند و به آرامی در حال انجام 

این کار هستند و تاحدودی 
هم مشــکل ســینما 

نرفتن بــه این دلیل 
است که فیلم هایی 
که مردم دوســت 
داشــته باشند در 
ســینما ببینند کم 

امــا  هســتند، 
فرزند  »آواتار« 

سینماست و همان فیلمی است که باید 
در سینما تماشــا کرد. »آواتار« داستان 
سالی با بازی سم ورتینگتون را تصویر 
می کند که عاشق نیتیری با بازی زویی 
سالدانا است و آنها تالش دارند تا با هم 
پاندورا یا محیط زندگی شان را نجات 
دهنــد. این فیلــم پرفروش ترین فیلم 
تاریخ سینماســت و مهم ترین پیامش 

درباره حفظ محیط زیست است.
اما کامرون می گوید احساس گناه 
نمی کند که »فیلم او جهان را نجات نداد« 
زیرا برای حفظ محیط زیست باید مردم 
سبک زندگی خود را تغییر دهند و این 

کار بسیار دشوار است.
این برنده اسکار گفت: مطمئناً من 
تنها کسی نیستم که به مردم می گوید باید 
تغییر کنند اما تغییر الگوهای رفتاری به 
طور اساسی برای مردم سخت 
است. با اشــاره به مواردی 
مانند موج گرما در چین، 

آمریکای شمالی و اروپا، همچنین سیل 
در پاکستان، وی گفت همه این ها نشان 
دهنده این اســت که مــردم از محیط 
زیست به درســتی مراقبت نمی کنند؛ 
اما در نهایت یــا تغییر خواهیم کرد یا 
خواهیم مرد. کامــرون گفت: »آواتار« 
سعی نمی کند به شــما بگوید به طور 
مشــخص چه کاری انجام دهید، فقط 
یادآوری می کند که داریم چه چیزی را 
از دســت می دهیم و دوباره آن حالت 
کودکانه شگفت انگیز بودن جهان را به 
یاد ما مــی آورد. تا زمانی که آن زیبایی 
هنوز در درون ما وجود داشــته باشد، 
جای امید هســت. »آواتار« اصلی 3 ماه 
پیش از اکران دنباله آن یعنی »آواتار: راه 
آب« که قرار است در ماه دسامبر اکران 
شود، راهی ســینماها می شود. دیزنی 
و قرن بیســتم ماه پیش اعالم کردند از 
۲3 سپتامبر اکران مجدد »آواتار« ترمیم 
شده با کیفیت باال را دوباره به سینماها 
می برند. گفته می شود غرض از این کار 
این اســت که در آستانه اکران فیلم دوم 
»آواتار«، بــه بازاریابی آن کمک کنند. 
پس از اکران اصلی »آواتار« این فیلم در 
سال ۲۰1۰ هم یک بار دیگر به سینماها 
برگشت و در آمریکا 1۰.7 میلیون و در 
بازارهای دیگر 34 میلیون فروش کرد و 
اکران آن در اوایل سال ۲۰۲1 در چین 

57.7 میلیون فروخت.
4 دنباله بعدی »آواتار« بر سالی 
و نیتیری و فرزندان آنها تمرکز دارد 
که تالش دارند بتوانند سالم به 

زندگی خود ادامه دهند.

گــروه فرهنگ و هنــر- فیلم 
»روشن« ســال 13۹۹ در سی ونهمین 
جشنواره فیلم فجر حضور داشت و این 
فیلم اجتماعی سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر نقش اول مرد را برای عطاران به 
همراه آورد اما بعد از آن وارد فهرســت 
فیلم های »مشــکل دار« شد و نتوانست 

مجوز اکران بگیرد.
در برخی پیگیری ها شنیده می شد 
که در دوره جدید مدیران ســینمایی از 

چند فیلم نام برده می شــود که مشکل 
نمایش آن ها صرفا با حذف چند سکانس 
برطرف نمی شود اما یک ماه قبل روح اهلل 
سهرابی - مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه 
و نمایــش فیلم- بیان کرد که مشــکل 
فیلم های بالتکلیفی چون »روشــن«، 
»ســه کام حبس«، »زنبورکارگر«، »رگ 
هــای آبی« و غیره در حال حل شــدن 
اســت و حاال پــس از یک ماه اداره کل 
روابط عمومی ســازمان امور سینمایی 

و ســمعی بصری خبر داده که شورای 
پروانــه نمایش با صدر پروانه برای این 
فیلم موافقت کرده است. البته مشخص 
نیست میزان حذفیات یا اصالح این فیلم 
برای گرفتن مجوز چقدر است.  شورای 
پروانه نمایش فیلم های سینمایی عالوه 
بر این فیلم برای »نبودن« به تهیه کنندگی 
و کارگردانــی علی مصفــا و »رویای 
کاغــذی« به تهیه کنندگی و کارگردانی 
علی عطشانی نیز مجوز نمایش صادر 

کرده است.
»رویــای کاغذی« ســاخته علی 
عطشــانی را جابر قاسمعلی براساس 
طرحی از عطشانی نوشته که سال قبل 
ساخته شد و بازیگرانی همچون کامران 

تفتی و مینا وحید در آن بازی کرده اند.
از فیلم علــی مصفا نیز اطالعات 
چندان زیادی منتشــر نشده جز اینکه 
محصول مشــترکی از ایــران، چک و 

اسلواکی است.

اکران مجدد »آواتار« در سینماها

یک فیلم »مشکل دار« رضا عطاران مجوز اکران گرفت
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