اکران

روز

قاب

فیلم این روزهای هنر و تجربه اصفهان

هنرمند

درباره فروشنده
«درباره فروشنده» عنوان مستندی
بــه کارگردانــی وحیــد صدا قــت و
تهمینه منزوی است که در سالن شیخ بهایی
پردیــس چهاربــاغ اصفهــان نما یــش داده
میشــود .ا یــن فیلــم روایتــی مســتند از
شکلگیری ایده و فیلمنامه ،تا آخرین مراحل
ساخت فیلم «فروشنده» ،هفتمین اثر اصغر
فرهادی اســت که اســکار فیلم غیرانگلیسی
زبان هشــتاد و هشــتمین دوره مراسم اسکار
به آن تعلق گرفت.

سپاهان(سالن اصلی)

تگزاس /به وقت شام
سپاهان(سالن )2

پردیس چهارباغ

مصادره

جشن دلتنگی/

چهار راه استانبول /خجالت نکش  /تگزاس/
فیلشاه /لونه زنبور /بدون تاریخ بدون امضا /
عصبانی نیستم/رفتن/زمانی دیگر ،نمایش
بخش مسابقه ملی جشنواره حسنات

برنامهسینماهای
اصفهان
تامل

سینما

ایرج طهماسب:
من خود صدا و سیما هستم!
شــبی با ایــرج ،مــردی کــه پشــت لبخندهای
کوتاهشحرفهایزیادیبرای«نه گفتن» که
به «تصویر کشیدن» در قاب تلویزیونی ،داشت .چندان
اهــل ســخنرانی و لفاظــی هــای پشــت تریبونــی نبــود.
بســیاری از لبخندهــای همــراه بــا اخــم ایــرج وقتــی در
صورتش نقاشــی می شــد که نــام «کاله قرمزی» بــر زبان
میآمد.
ایرج طهماســب اصرار عجیبی برای حرف نــزدن از کاله
قرمزی داشــت امــا اصرارهــای او با ســوال هــای متعدد
حضار در موردچندوچونساختاینفیلمتاسرنوشت
و آینده کاله قرمزی راه به انکار برد.
ایرج طهماسب نه مغلوب سماجت سوال های مکرر از
کاله قرمزی بلکه مغلوب محبوبیت عروسک هایی شد
که شاید فکرش را نمی کرد روزی برای فرار کردن از تکرار
قصه تولدشــان نا گزیر متوســل به لبخندهــای همراه با
اخم و گاهی بلند شــدن از روی صندلی اش و کشــیدن
نفس عمیقی به نشانه ا کراه ،شود.
هرچند بــه گفته فریــدون خســروی ،وظیفه جشــنواره
ایجاداینرویاروییاستوموضوعایننشستمیتواند
موضوع شگفت طنز باشد.
طهماسب در این نشست در پاسخ به فریدون خسروی
درباره ماندن در بورس هنر و ماندگاری بهواسطه تجربه
این حــس با عروســک هایــش گفــت :اول بایــد دانش و
مطالعه داشــت و بعد مراحــل تجربــی را گذرانــد و در هر
مرحله ای ،مــدام باید برای جذب کــردن و گفتن حرف
خود شخصیت و قصه جمع آوری کرد.هنرمند تعطیلی
ندارد و باید شب و روز کار کند.
در ادامــه یکــی ازدانشــجویان ســینما ،دربــاره کیفیــت
طنزهــای ارائه شــده در ایــن روزها که بیشــتر به ســمت
لوده بــازی رفتــه اســت ،گفت  :مــن فیلم طنــز جدیدی
اخیرا ندیدم .فیلم کمدی االن داریم اما گاهی وقت ها
موضوع جالب نیست که آدم دوست ندارد.
در ادامــه این جلســه کامبوزیا پرتــوی در خصوص ایرج
طـهماس ــب گـف ــت :مــن
همیشــه آرزویــم بــود کــه
بچههــا را جــدی بگیریــم.
آقای شــاملو اوایل انقالب
دو نــوار در مــورد بچــه هــا
من هیچ وقت
بیــرون داد که یکــی خیلی
سبکبوداماپشتاثردیگر
به حرف صدا
قصــه ای بــود کــه ســخت
و سیما گوش
بــود و گفتیــم چــرا اینگونه
نکردم به خود
اســت که گفت« :همیشه
آقایان هم
ما خم شدیم برای بچه ها
گفتم که من
حاال بگذاریم کمی بچهها
خود
سرشــان را بــاال بیاورند که
صدا و سیما
بفهمندماچهمیگوییم».
هستم
در کاله قرمــزی هم همین
اســت.برای ســه کار بــا
طهماســب همکاری کــردم و آخرین کار هم «گربــه آوازه
خوان» بود که یک عروســک دســت ایشــان بــود و همه
دور ایشان جمع می شدند و عروسک را باور میکردند و
مهارتی کهطهماسبدر اینزمینهداردبسیار جالببود
واالنهم کالهقرمزیخیلیخوباست.اوسپسدربرابر
این پرسش که ا گر سیاســت صدا و ســیما این باشد که
فقطدوعروسکاز مجموعه کالهقرمزیراانتخاب کنید
کدام را انتخاب می کنید به موضــع جدی خود در قبال
صدا و ســیما اشــاره کرد و افزود :من هیچ وقت به حرف
صداوسیما گوشنکردم!بهخودآقایانهم گفتم کهمن
خودصداوسیماهستم.منافتخار می کنمدر تلویزیون
کار می کنم.آقای مجری درباره ایــن انتقادکه مخاطب
مجموعه «کاله قرمزی» بیشتر بزرگترها هستند ،گفت:
در موردبچههاوبزرگترهامیزاناطالعاتاست کهباهم
فرقمی کندوگرنهجانشیکیاست.در اثرهمبرایبچه
ها و هم برای بزرگترها باید سهمی از اطالعات گذاشت،
در واقع کاله قرمزی( family filmفیلم خانوادگی) است.
من سینمای کودک را قبول ندارم چرا که این نوع سینما
فقــط موضوعات آموزشــی را شــامل می شــود ،در حالی
که در هنر فیلمســازی ژانر خانوادگی هم وجــود دارد که
بچ ههــا هم در آن هســتند و داســتان ها ســبک ،ســاده
و قابل فهــم برای بچه هاســت امــا باید برای همــه افراد
خانواده هم اطالعاتی بگنجانیم.ما یک شکاف تاریخی
در امر تربیت کودک داریم .قرنها و قرن ها شیوه تربیتی
اینطور بود که بچه به دنیا می آمد و در کنار خواهر و برادر
باید بزرگ می شــد تا ســریع آدم شــود! این تربیت شرق
بود و تربیت غربی هم اینگونه بوده که بچه یه چیز خیلی
متفاوتی اســت و بایــد بهتــر از من شــود و بچــه را در یک
ویترینمی گذارندومراقباندمباداآدممهمینشود که
ا گر این شیوه ادامه یابد من قول می دهم بچه ها آسیب
میبینند.
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نابلدان،حیثیتحرفهایفیلم کوتاهرا از بینبردهاند
نشست تخصصی اصول فیلمسازی مستند و کوتاه با حضور محسن امیریوسفی برگزار شد
پابرجاست.
بنابرایــن همچنــان در دوره ای زندگــی میکنیم که
فیلــم کوتــاه تاثیر گــذار اســت .مــن هم بــه تأســی از
همین نگاه ،باتاثیر گرفتن از کافکا ،فیلمنامه «نادر»
را نوشتم.
همین طرز دید یا نوع نگاه به واقعیتی فراواقع است
که تخیــل بــارور امیر یوســفی را به ســوی ایــده های
چالش برانگیز هدایت میکند.

در ادامـه برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی و نشسـت هـای تخصصـی هفتمیـن جشـنواره ملـی فیلـم
کوتـاه حسـنات در اصفهـان ،نشسـت اصـول هنر فیلمسـازی مسـتند کوتاه بـا حضور محسـن امیر
تلـخ بعدازظهـر دوشـنبه 24 ،اردیبهشـت جـاری در سـالن
یوسـفی
ِ
کارگـردان محبـوب اصفهانـی خـواب ِ
اجتماعـات کتابخانـه مرکـزی اصفهـان برگـزار شـد .نشسـتی کـه بـدون اغـراق ،تـا آخریـن لحظـات پذیـرای
حضـور عالقهمنـدان بـود و نشـان از وزن و وزنـه بـودن امیر یوسـفی در سـینمای ایران و اصفهان داشـت.
کارگـردان خالقـی اسـت کـه حرفـهاش سـاختن فیلـم توقیفـی اسـت .وقتی کـه خوب نـگاه می
امیـر یوسـفی
ِ
کنیـم ،متوجـه میشـویم کـه سـال هـای فعالیـت او را میتـوان بـه بـازه ای میـان خالقیـت ،تابوشـکنی،
سـاختن یـک فیلـم جـذاب تقسـیم کـرد و در عین حـال ،از روحیـه مثال
توقیـف آثـار و تلاش دوبـاره بـرای
ِ
زدنـی و امیـدوار او بـه سـاختن و پرداختـن فیلمی جدید که هیچ سکانسـی از آن را نمیتـوان در فیلم دیگری
یافت ،سخن گفت.
در این نشســت تخصصــی که با حضور نســبتا گســترده
جوانان و اهالی فیلم کوتاه مســتند برگزار شــد ،محسن
امیــر یوســفی زاده آبــادان و بــزرگ شــده خمینــی شــهر
اصفهان و شــاغل در پایتخــت ،با آن طنز تلــخ چندپهلو
و رفتار بــه قاعده اش با مــرگ ،از تجــارب جالبش در دور
زدن خطــوط قرمــز تحریمــی در ســینما گفــت و از اینکه
میلیونها ســوژه به درد بخور نادیده در سینمای ایران
بــر زمین مانده امــا گویا همــه میخواهند از یک نســخه
نمایشی ســاده و دهان پر کن اســتفاده کنند که چیزی
نیست جز تقلیدی کم مایه و رســمی با کادربندیهای
صدا و سیما که هر ثانیهاش نشــان از اتالف میلیونها و
میلیاردها بودجه فرهنگی دارد.
فرشــاد احمــدی کارگــردان ،مجــری و کارشــناس
ایــن نشســت ،در منــزل اول ،مــا را بــا کاروان امیــر
یوســفی در خمینــی شــهر همــراه کــرد و در معرفــی
وی گفــت :اصلــی تریــن وجــه آثــار امیــر یوســفی
تجربــی بــودن ایــن آثــار اســت .تجربــه ای کــه میتوان
آن را از اولیــن ســاخته هــای کوتــاه وی ماننــد
دســت هــای ســنگی و کاروان تــا آشــغال هــای دوســت
داشتنی دنبال و سیر تحول اندیشه و تکنیک را به خوبی
در آنها پی گرفت.
کهریزک ،چهار نگاه
وی افزود :شــاید حدود ســال  1379بود کــه فیلم کوتاه
کاروان با درون مایه روایی کاروان کربال و تعزیه در سده،
در جشنواره فیلم کوتاه یادگار تهران که خوش درخشید
ولی دولت مستعجل بود ،ا کران شد .فیلمی متفاوت و
جسورانه که قریب به دودهه پیش ساخته شده و هنوز
هم به گفته امیر یوســفی میتوان پای آن ایستاد و از آن
دفاع کرد .پس از آن وی فیلم کوتاه دســت های سنگی
سند هویتی خواب تلخ مبدل شد
را ساخت که خود به ِ
و اندک اندک به آتشــکار و آشغال های دوست داشتنی
رسید .امیر یوسفی همچنین در زمینه آثار بلند تجربی،
مســتند « کهریــزک ،چهــار نــگاه» را بــا همــکاری پیــروز
کالنتری ،رخشــان بنــی اعتمــاد و بهمن کیارســتمی به
صورت اپیزودیک ساخته است.
قاطی جمعیت
مســتند  15دقیقــه ای کاروان ،روایتــی جــذاب و تکــرار
نشــدنی از کاروان تعزیــه ســده اصفهــان اســت کــه هــم
تراز ســابقه تاریخــی اش در ماه محرم در این شــهر به راه
می افتد.
این فیلم به گفته امیریوســفی ،کار کوتاه جمع و جوری

بود کــه برخــاف دیگــر فیلم هــای مــن اتفاقــات خوبی
بــرای آن افتاد و هنوز هــم مورد لطف اســت ،مثال مدتی
صدا و سیما سالی یک بار پخشش میکند و بعد ناغافل
دوباره می رود توی قاب توقیف یا بی توجهی.
او خاطر نشان کرد :کاروان تعزیه شهر ما در هشتم محرم
به راه می افتد و سال هاســت که با نمادهایش به رفتن
ادامه میدهــد و فیلمبرداران بســیاری هم هســتند که
مثل فیلمبردارهای صدا و ســیما دوربینهایشــان را به
دوش میکشند و از هرچه و هرچیزی در این برهه زمانی
تصویر برداری میکننــد ،ماهم فرض کردیــم یکی از آنها
هستیم و رفتیم قاطی جمعیت.
آدم یک چیزیش می شود!
امیر یوســفی در این اثــر ،خود به تمــام معنی یــک گروه
گــروه خــودش همکاری مــی کند.
تک نفره اســت که با ِ
او کارگردانــی ،فیلمبــرداری ،صــدا بــرداری و بســیاری از
کارهای فنــی این کار را خــود به عهده گرفتــه و هنوز هم
این اثر برای او و برای ما جذاب است و تنها عیب بزرگش
به گفته یکــی از اعاظــم فرمان ِده ســیمای ملــی زیادی
خوب بودن است ،انگار آدم یک چیزیش میشود.
واقعــا با تماشــای ایــن اثــر ،آدم یــک چیزیش میشــود.
البته شاید آن مدیر اعظم نتوانسته منظورش را به دلیل
اطالعات اندک سینمایی و نداشــتن قدرت تحلیل ،به
خوبــی بیــان کند .بــه همیــن خاطر فرشــاد احمــدی با
اشــاره به نکته ای بســیار مهم در آثار امیریوســفی برای
ما از ســوژه و ابژه یا نــگاه درونــی و بیرونی ایــن کارگردان
در تمــام آثــارش و بهخصــوص در ایــن اثــر میگویــد و
شــاید همین تقابل و همخوانــی و همنخوانــی واقعیت
و تخیــل اســت کــه باعــث میشــود آدم یــک چیزیــش
بشود.
امیــر یوســفی گفــت :وقتــی طــر ح و فیلمنامــه را بــه
ســینمای جــوان و مرکــز گســترش نشــان دادم ،آنهــا
کمــی ترســیدند امــا وقتــی اثــر ســاخته و ا کــران شــد،
ترسشــان کــه ریخت هیچــی ،کم کــم حــس کردند یک
چیزیشــان میشــود و انقــدر از فیلــم خوششــان آمــد
کــه تصمیــم گرفتنــد دیگــر نمایشــش ندهنــد ،چــون
توی کلیشــه هــا جایش نمیشــد و بــه آنهــا میگفت که
میشــود با نگاهی متفاوت به امور قدســی و آیینی نگاه
کرد.
مستند مشاهده گر
فرشــاد احمدی اضافه کرد :خاطرم هســت که در اوائل
دهــه  1370هم نظریه و هم ســاخت فیلم مســتند جان

آه اسفندیار مغموم!
به گفته فرشــادی ،جای پای کارگــردان در واقعیت
اســت امــا چیــزی را بــه مــا نشــان میدهــد کــه نــه
میتوانیــم بــاورش کنیــم و نــه میتوانیــم بــاورش
نکنیــم .شــاید هــم همیــن رویکــرد بــه هســتی
مســتند کاروان را بــه اثــری هنری
سوژههاســت کــه
ِ
تبدیــل میکنــد کــه همچنان درحــال رفتن اســت.
بــه قــول آقــای هوشــنگ گلشــیری ،مهــم نیســت
درباره چــه می نویســی ،مهم این اســت کــه چگونه
مینویسی.
این مســئله به ظاهر ســاده ،همان چیزی است که
میتواند رابطه معنایی و خالق ترکیب« آشغالهای
دوســت داشــتنی» را در کانســپت معنایــی و زبــان
شناسانه ،حتی خارج از توجه الصاق آن به فیلم به
ما نشان دهد.
امیــر یوســفی ادامــه داد :خالصــه داســتان خــواب
گرفــت و مســتند کاروان نیــز در ادامــه همیــن خیــزش
تلخ این بود:
ســاخته شــد بهخصــوص اینکــه این مســتند ،مســتند
مرده شویی که نوبت به خودش رسیده! همه قضیه
مشــاهده گــر اســت و مهــم تریــن ویژگــی کار کارگــردان
اما این نبــود و قرار هم نبود که یک بازیگر مرده شــور
آن ،احاطــه فــوق العــاده او بــه محیــط و موضــوع و
خود مرده شور
خود
شــور،
مرده
بود
قرار
بلکه
شــود،
یوســفی بیســت و هفــت
روابــط و عوامــل اســت .امیــر
ِ ِ
ِ
باشــد ،بهخصوص در آن برهه حســاس زمانی با آن
ســاله ،در آن زمــان مســتندی ســاخت کــه هنــوز هــم
اســفندیار( بازیگر اصلی) جســور که شــاید به درد
آقا
شــات اضافــه یا یــک ثانیه تطویــل در آن
نمیتوان یک
ِ
ِ
همه جــا میخــورد ،جز بــازی جلــوی دوربیــن! .به
دید.
واقع اصل برای من آن بود که کارا کتر واقعی در برابر
انقالب دیجیتال
دوربین واقعی به روزمرگی های واقعی خود بپردازد.
وی افــزود :قصــد مــن هیــچگاه و بــه هیــچ روی،
امیر یوســفی با نقل خاطره ای از ا کران «خواب تلخ» در
مخــدوش کــردن واقعیــت نبــوده و نیســت بلکــه
فرانسه گفت :وقتی «خواب تلخ» در فرانسه ا کران شد،
نــگاه مــن بــه ســوژه و ابــژه و آن جریــان درونــی
میز گرد بلنــد ،منتقدها و حضار میخواســتند
طی یک ِ
و بیرونــی ،نگاهــی بــود کــه میتوانــم آن را بــه بــال
بداننــد کــه چطــور ایــن ایــده به ذهــن مــن رســید .من
پرنــده و بــال مکانیکــی توصیــف کنــم تــا پــرواز
هم گفتــم هیچــی واال ،فیلــم کوتاهش را ســاختم و بعد
مــادی دســت ســاز بشــر ،مخاطــب را بــه شــگفتی
بلنــدش کــردم ،کلی هــم موفــق بــود( میخنــدد) حاال
وادارد.
بایــد در مــورد کاروان اضافــه کنــم کــه آن موقع مــا نگاه
ســینمای ایــران از ابتــدای تاریخــش ،چــه در
کلیشــه ای و ایدئولوژیــک و سیاســی نداشــتیم ،بلکــه
مســتندهای شــهید ثالــث و چــه در ســینمای
مزیــت شهرســتانی بــودن بــه مــا کمــک کــرد تــا فیلمی
کیارستمی ،دقیقا همین نگاه را به ما منتقل میکند.
بســازیم که بهتر از آن در آن برهه نمی توان ساخت و ا گر
مســتند آمیختــه بــا
و
واقعگــرا
ســینمای
از
ترکیبــی
همه میبینند که خیلی خوب است و یک چیزی شان
ِ
تخیل .به همین خاطر هم هست که به کیارستمی
میشــود ،بــه خاطر آن اســت کــه دوربیــن مرعــوب فضا
کلیشــهای نــگاه میکنیــم و میگوییــم ســینمای
نشــده و کارگردان هم میدانســته کــه چه از ســوژه اش
شاعرانه ،این درحالی است که اتصاف این صفت به
می خواهد.
ظلم به اوست زیرا سینمای
کیارســتمی،
سینمای
ِ
نادر فرزند شمشیر
کیارســتمی ،پیــش از هرچیــز ســینمایی اجتماعــی
اســت و خوب کــه نــگاه میکنیم ،چهــره شــاعرانه و
این مستند از سوی دیگر ،در زمانه انقالب دیجیتال در
کاریزمای اجتماعی آثــار او را می توانیم مجموعهای
سینمای ایران ساخته میشود و جزو اولین فیلمهایی
بــه نــام کیارســتمی قلمــداد کنیــم .بنابرایــن وقتی
اســت که بــا رایانــه و بهصــورت دیجیتــال تدوین شــده
خودمان را خوب بشناســیم ،جهــان را هم خواهیم
میلیمتری(
است .از این تجربه حتی در فیلم سی و پنج
ِ
شناخت.
نگاتیو) نادر فرزند شمشیر هم استفاده کردم.
این فیلم ساز برجسته در پایان این نشست با انتقاد
وقتی به سیر کلی فیلم های امیر یوسفی نگاه میکنیم،
از جابهجایی مرزهای تعریف شده برای فیلم کوتاه
متوجه میشــویم که هســتی مــواد خــام او بــرای تولید
و بلند ،و از میان رفتن حیثیت حرفه ای فیلم کوتاه
و آفرینــش فیلــم اســت .بــه معنــی دیگــر همــان نــگاه
در دســتان نابلدانــی کــه برای ســاختن فیلــم بلند،
بیرونــی و درونــی اســت کــه باعــث میشــود مخاطــب
فیلم کوتاه را بهانه میکنند ،در پاسخ به سوال یکی
را شــگفت زده و گاهــی در میانــه هســتی ،ســرگردان
از حاضــران در ایــن خصوص بیــان داشــت :به هیچ
کنــد .نــادر فرزنــد شمشــیر ،داســتان فیلمنامــه نویــس
روی نمیتــوان فیلم کوتــاه و بلنــد را در مقام قیاس
جوانی اســت کــه تصمیم میگیــرد فیلمنامــه ای درباره
ماهوی سنجید.
نادر بنویســد ،شــب میخوابد و صبــح که بــر میخیزد،
از سوی دیگر ،با ســینمای شــاعرانه چندان موافق
متوجــه میشــود شمشــیری در کمــرش فرورفتــه .او
نیســتم اما معتقــدم که ما فیلم ســازهای
باوجــود ایــن شمشــیر بــه زندگــی اش ادامــه
دهــه هفتــاد ،اتفاقــات عجیــب و غریبــی
میدهــد تــا آنکــه بابیــرون آورده شــدن آن،
را پشــت سرگذاشــتیم .آن برهــه زمانــی
میمیرد.
مــا از همــه ایــران بودیــم و بــا جــان و دل
سگ آندلسی در اصفهان صفوی
کار میکردیــم و شــاید همیــن جذابیــت
کاروان تعزیه
شهرســتانی بــودن ،آثــار تولیــدی مــان را
امیــر یوســفی تصریــح کــرد :در نوشــتن ایــن
شهر ما در
رنگارنــگ میکرد .مشــکل حیثیتــی فیلم
فیلمنامــه از کافــکا تاثیــر گرفتــه و همیــن
هشتم محرم
کوتاه هم از همین دوره و از ســوی شورای
موضــوع ،بــه خوبــی رویکــرد او بــه متــن
به راه می افتد
پروانــه نمایــش بهوجــود آمــد .یــک عــده
ســینما را نشــان میدهد .شــاید اولیــن اتفاق
و سال هاست
نا کارشــناس فرهنگــی آمدنــد و گفتنــد
فراواقعــی یــا ســوررئال در دهــه  20ســینمای
شــرط صــدور پروانــه بــرای ســاختن فیلم
جهان ،ســاخته شــدن سگ آندلســی بونوئل
که با
بلند ،ساختن فیلم کوتاه است .به همین
انقالبــی
و دالــی باشــد .ایــن فیلــم ،چنــان
نمادهایش به
خاطر فیلم کوتاه ،هویت خود را از دســت
ســینمای
در فــرم و مضمــون و محتــوای
رفتن ادامه
داد/ .گروه فرهنگ و هنر
تــازه بهوجــود آورد کــه تاثیــرش تــا کنــون
میدهد

جانی دپ در انتظار
بربرها مینشیند
بازیگر معروف هالیــوودی میخواهد در
نخســتین فیلم انگلیسیزبان کارگردان
جوان و خوشنام کلمبیایی کنار مارک
رایلنس و رابرت پتینســون نقشآفرینی
کند .جانی دپ با سیرو ِگرا کارگردان ۳۷
ساله کلمبیایی ارتباط برقرار کرده تا با او
کار کنــد و به احتمال زیــاد این همکاری
در جدیدترین فیلم این کارگردان یعنی
«در انتظار بربرها» شــکل خواهد گرفت
که اقتباسی از رمانی با همین نام نوشته
جــیام کوتــزی اســت .فیلــم «پرنــدگان
مهاجر» ســیرو گرا فیلم افتتاحیه بخش
دوهفته کارگردانان فســتیوال فیلم کن
امسال بود .او همچنین تا به حال روی
صندلــی کارگردانی فیلم نامــزد دریافت
جایزه اسکار «آغوش مار» نشسته است.
ا گــر دپ در این پروژه به او ملحق شــود،
به چهرههای شناختهشدهای از جمله
مــارک رایلنــس و رابــرت پتینســون نیــز
خواهــد پیوســت .مایــکل فیتزجرالــد
کــه فیلــم «ســه دفــن » را ســاخته از
تهیهکننــدگان اصلــی این پروژه اســت.
این فیلم نخســتین ســاخته گرا به زبان
انگلیسی خواهد بود و نخستین بار خبر
ســاخت آن در ســال  ۲۰۱۶منتشــر شــد.
قرار است فیلمبرداری این پروژه از فصل
پاییز امسال آغاز شود.
کوتــزی کــه دریافتکننــده جایــزه نوبل
ادبیات نیز هســت ،مســئولیت اقتباس
ســینمایی رمان خود را بر عهده خواهد
داشت .کتاب او یک تریلر سیاسی است
که نخســتین بــار در ســال  ۱۹۸۰منتشــر
شد .داستان آن حول محور یک قاضی
و خادم عمومی بریتانیایی در یک شــهر
کوچــک در دوران اســتعمار میگردد که
شروع به شک نســبت به وفاداری خود
به امپراتوری بریتانیا میکند.
«پرنــدگان مهاجــر» ســومین فیلــم
ســاخته گراســت کــه در فســتیوال فیلم
کن روی پرده میرود .پیش از فیلمهای
«ســفرهای بــاد» محصــول ســال ۲۰۰۹
و «آغــوش مــار» محصــول ســال ۲۰۱۵
بــه ترتیــب در بخشهــای نوعــی نــگاه و
دوهفته کارگردانان این فستیوال پخش
شده بودند.
کمپانــی اورچــارد بعــد از رقابتی ســخت
موفق شــد حقــوق رســمی پخــش فیلم
«پرنــدگان مهاجر» در آمریکای شــمالی
را خریــداری کنــد .گــرا در همراهــی بــا
کریســتینا گالگو مســئولیت کارگردانی و
تهیهکنندگی این فیلم را بر عهده داشته
است.

خبر

تلویزیون

پخش مجدد خندوانه
از 26اردیبهشت
فصــل پنجــم مجموعــه خندوا نــه از ۲۶
اردیبهشت پخش میشود.
به گــزارش ایلنــا ،فصل پنجــم از مجموعــه خندوانه
به کارگردانی و اجرای رامبد جوان از امشب از شبکه
نسیم پخش خواهد شد.
ایــن برنامــه فقــط ســه روز در هفتــه ،در روزهــای
چهارشنبه ،پنجشــنبه و جمعه تا ابتدای ماه محرم
پخش میشود.
پیــش از ایــن قــرار بــود ســری جدیــد خنداو نــه از
فروردیــن پخش شــود .عروســک محبــوب «جناب
خان» در سری تازه دوباره به تلویزیون برمی گردد.
جناب خان با ســریال «کوچه مرواریــد» پا در دنیای
تصویر گذاشــت و به یکی از اصلی ترین ارکان برنامه
خندوانه تبدیل شد .
در فصــل چهــارم خندوانــه صاحــب امتیــاز جنــاب
خان ،ســعید ســاالرزهی بــا خندوانه ای به مشــکل
خورد و اجازه حضور جناب خان در خندوانه را نداد.
فصــل چهــار خندوانه بــدون جناب خان عروســک
محبوب اهالــی خندوانه روی آنتن رفــت و انتقادها
به رامبد جوان آغاز شد.
ا گرچه برنامــه ریتم خوبــی را در پیش گرفتــه بود اما
جای خالــی جناب خــان در خندوانه مشــهود بودو
این ماجــرا تــا جایــی پیش رفــت کــه رامبد جــوان و
شــبکه نســیم را وادار بــه مذا کــره بــا صاحــب امتیــاز
جناب خان کرد.

