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ترانهعلیدوستیبهتازگیدرتوییتیبهسریال«سالهایدورازخانه»وشخصیت«اوشین»پرداختهوروایتجالبیرانقلکردهاست.اودراینبارهنوشتهاست«:من
اینماجرایاصلیاوشینروپارسالکهژاپنبودمسوالکردم،شایعهبودکهشغلشچیزدیگ هاست.ژاپنیهاگفتناوشیناونجاهمنمادنجابتبودهوهیچریگی
بهکفشنداشته.وقتیگفتمتوایرانمافکرمیکردیماوشینسانسورشدهوداستانشعوضشده،غشغشخندیدن».

شغل اصلی «اوشین»
سانسور نشده بود

...
اخبار

واگذاری سریال زندهیاد دری به لطیفی
سریال «سنجرخان» که پیش از این قرار بود به کارگردانی
زندهیاد سیدضیاءالدین دری ساخته شود ،به محمدحسین
لطیفی سپرده شد.
محمدحســین لطیفــی در گفتوگو بــا فارس ،در حاشــیه
بزرگداشت زندهیاد دری اظهار کرد« :پیش از این قرار بود
آقای دری مجموعه تلویزیونی «سنجرخان» را کارگردانی
کند اما پس از فوت ایشــان ،این پروژه به من ســپرده شــده
اســت ».وی ادامه داد« :به احتمال زیاد ایــن اثر تاریخی در
کردستان به تصویر کشیده خواهد شد و ما هفته آینده برای
بازبینی لوکیشنها به این استان سفر خواهیم کرد».
پیش از ایــن ،زندهیاد دری در ســخنانی گفته بــود که قرار
است ســریال تلویزیونی «ســنجرخان» در  ۲۶قسمت ۴۰
دقیقهای تولید شود .وی همچنین گفته بود« :ساخت این
سریال بیش از  9ماه زمان خواهد برد و در ساخت آن بیش
از  ٦۰۰نفر دخیل خواهند شد که تجربه ارزشمندی برای
هنرمندان جوان این دیار محسوب خواهد شد».

«لیال»ی جوان ،بزرگ ترهای نگران
«خانم یایا» پروانه نمایش گرفت

طلسم کاهانی شکست

گروه ســینما و تلویزیون  -دیروز ســخنگوی کارگروه اکــران ،از ثبت
قراردادنمایشچندفیلمجدیدخبرداد.نکتهجالباینفهرست،اکران
فیلم «ما شما را دوست داریم خانم یایا» به کارگردانی عبدالرضا کاهانی
بود که به تازگی شایعاتی مبنی بر توقیف آن وجود داشت .گفته میشد
ممکناستاینفیلمنیزبهسرنوشت«ارادتمند؛نازنین،بهاره،تینا»دچار
شودوچندانامیدیبهاکرانآننیستامادرنهایتبعدازهمهحواشی
و شایعات ،باالخره فیلم «ما شما را دوست داریم خانم یایا» مجوز نمایش
گرفتوقراراستبهزودیبانام«خانمیایا»رویپردهسینماهابرود.این
خبربدانمعناستکهطلسمفیلمهایعبدالرضاکاهانیشکستهشده
استواینکارگردانکهبعدازاکراننوروزیسال،94فیلمیرویپرده
نداشت،بهزودیبافیلمجدیدشبهسینماهاخواهدآمد.
▪قراردادیکروزهبستهشده؟

انتشار خبر اکران قریبالوقوع «خانم یایا» در حالی است که عبدالرضا
کاهانی کارگردان فیلم ،تاکنــون بارها به وضعیت صدور مجوز نمایش
فیلمش اعتراض کرده بــود .او چند ماه قبل در توییتر خود نوشــته بود،
گنابرابررابهوزارتارشاد،سینماگرانمتظاهروحتیبرخیبهظاهر
جن 
دوســتان باخته اســت .کاهانی به تازگی هم در حاشیه کارگاه انتخاب
بازیگرفیلمجدیدشدرتورنتو،درگفتوگوییدربارهوضعیتفیلمگفت
بهاینفیلممجوزنمایشدادهنشدهاستوازممیزیوسختگیریهایی
کهبرایفیلمهایشدرایراناتفاقمیافتد،شکایتکردهاست.کاهانی

همچنینگفتهکینهوحساسیتیکهدربارهاووجوددارد،باعثمیشوداو
دسترویهرسوژهایبگذارد،بامخالفتومشکلروبهروشودوعدهای
مانعشوند.نکتهمهماینجاستکهوقتیخبرثبتقراردادفیلممنتشر
شــده ،یعنی مدتی اســت که به این فیلم مجوز اکران داده شــده است.
میدانیدتهیهکنندگانفیلمپسازدریافتپروانهنمایش،باپخشکننده
قرارداد میبندند و ســپس پخشکننده قرارداد اکران با ســینمادارها
منعقد میکند .پس از طی این مراحل ،قرارداد با ســینمادار به شورای
صنفی نمایش ارائه و در جلسه این شورا که هر هفته دوشنبهها برگزار
میشود ،قرارداد ثبت میشــود .بنابراین از آن جا که روند ثبت قرارداد
نمایش فیلمها مراحل مختلفی دارد و یک روزه انجام نمیشود ،به نظر
میرسد اظهارات کارگردان بیشتر جنبه جوســازی دارد و مشکل این
فیلممدتهاستکهحلشدهاست.
فیلم سینمایی «خانم یایا» محصول مشــترک ایران و تایلند ،ماجرای دو
باجناقراروایتمیکندکهبعدازفوتپدرزنشانراهاورادنبالمیکنند
وبهبهانهتجارتدرچین،بهپاتایامیروندامارویاروییآنهابایکدوست
قدیمی همه چیز را به هم میریزد .حمید فرخنــژاد ،رضا عطاران ،امین
حیاییویکبازیگرتایلندیبهنامنیتایاچایسریدراینفیلمبازیکردهاند.
اینفیلمابتداباپروانهساختفیلمویدئوییوبرایپخشدرشبکهنمایش
خانگی ساخته شــده بود اما با درخواســت عوامل فیلم ،مجوز آن به فیلم
سینماییتغییریافتوامکاننمایشدرسینماهاراپیداکرد.

...

جنجال روز
دیوید کراننبرگ سریال میسازد
دیوید کراننبرگ کارگــردان و فیلم نامهنویس کانادایی در
مراحل اولیه ساخت یک سریال تلویزیونی قرار دارد.
به گزارش مهر ،کارگردان فیلمهای کالتی چون «تصادف»
و «ناهــار عریــان» که جایــزه افتخــاری یک عمر دســتاورد
جشنواره ونیز را به دســت آورده اســت ،در پنلی با موضوع
آینده سینما که در جشنواره ونیز برگزار شد ،فاش کرد که
در حال کار روی یک پروژه تلویزیونی شــخصی است .او از
هرگونه توضیح اضافه در این باره خودداری کرد.
کراننبرگ پیش از این اپیزودهــای تلویزیونی جداگانهای
را کارگردانــی کرده بــود ولی در ســال  ۲۰۱۵پیشــنهاد
کارگردانی فصل دوم ســریال «کارآگاه حقیقــی» را به این
دلیل که از فیلم نامه خوشش نیامد ،رد کرد.
طی این پنل ،کراننبرگ دوبــاره اظهارات تندوتیز اخیرش
دربــاره زوال تجربــه فیلــم دیــدن بــه صــورت همگانی در
ســینماها را مطرح کرد اما ایــن کارگردان تحسینشــده،
همچنین تصریــح کرد که گمــان نمیکند فیلم ســازی در
حال احتضار باشــد بلکه معتقد اســت در حال دگرگونی و
تحول است.

ریحانه پارسا بازیگر جوان سریال «پدر» ،پس از حاشیههای اواخر هفته گذشته ،روزهای
ســختی را میگذراند .او دیروز عکسهای جدیــدش را که در فضــای مدلینگ بود ،از
صفحهاش برداشــت و عکسهای قدیمــیاش را برگرداند؛ اتفاق خوبــی که میتواند
نشانه بازگشــت او به بازیگری باشد .اگرچه همچنان مشخص نیســت او کام ً
ال از فصل
دوم سریال «پدر» حذف شده اســت یا به این مجموعه موفق برخواهد گشت و حتی این
امکان وجود دارد که این بازیگر جوان تا مدتی برای بازگشــت دوباره به تلویزیون دچار
مشکل باشد.
دیروز دو تن از بزرگ ترهای سینما و تلویزیون که اتفاق ًا به گونهای به سریال «پدر» مرتبط
هســتند ،در این باره اظهارنظر کردند .ابتدا پدر «حامد» همبــازی «لیال» خطاب به او،
متنی را در صفحهاش منتشر کرد و نوشــت در میان همکاران او ،تنها دلسوزی بهرنگ
توفیقی و حامد عنقا صادقانه است .سعید سهیلی کارگردان سینما
در ادامه با انتقــاد از قضاوتها ،نوشــت« :اما یک نفــر دیگر هم
هســت ،هواخواهى که بیشــتر از آن دو و بهتر از همه هوایت را
دارد ،پس زلفت را به لطفش گره بزن و به روبه رو خیره شو»...
دیروز همچنین مهدی ســلطانی نیز در پستی اینستاگرامی
که بــوی نگرانــی از وضعیت آینــده ایــن بازیگر مــیداد،
نوشــت« :گاهی وقتها همه ماها ممکنــه به مقتضای
تجربه ،تعهــدات ،شــرایط روحــی یا دالیــل متعدد
دیگه کارهایی رو بکنیم که شاید از نگاه بعضیها
چون در زمان و مکان مناســبی اتفــاق نیفتاده،
ایجاد ســوءتفاهم کنه اما معنیش این نیســت
که قضــاوت عجوالنــهای بکنیم و همــه چیز و
همه کــس رو زیر ســؤال ببریم .اینــو هم من
مطمئنم هم اکثر شــما مخاطبین بادرایت
متوجه هســتید و هم همکاران و مسئوالن
فهیم و دانا».

...

اتفاق روز

...

پیشنهاد روز

ادامه حواشی الهام چرخنده و خواهران منصوریان

علت جدایی اشکان خطیبی از «پنج ستاره»

پخش مستندی درباره تعامل سینماگران با رهبر انقالب

حاشیههای مربوط به ماجرای الهام چرخنده و
خواهران منصوریان که این روزها حســابی داغ
شــده اســت ،همچنان ادامه دارد .بعد از پستی
که با نام الهــام چرخنده درباره ایــن موضوع در
فضای مجازی منتشــر شــد ،امیرشــایان نوابی
فرزند الهام چرخنــده هم به ایــن ماجرا واکنش
نشــان داد و در صفحه اینســتاگرام خود به نمایندگی از مــادرش ،ادعاهای
خواهران منصوریان درباره او را تکذیب کرد و نوشــت این ماجــرا را از طریق
مراجع قضایی پیگیری خواهند کرد .او همچنین نوشــت که الهام چرخنده
در هیچ کدام از شبکههای اجتماعی ،صفحه شخصی ندارد و اظهاراتی که به
نام او منتشر شده ،جعلی است.

اشــکان خطیبــی شنبهشــب بــرای دقایقــی به
صورت زنده در اینســتاگرام خود ،گپوگفتی با
دنبالکنندههایش داشــت .او در پاسخ به سؤال
یکی از آنهــا درباره علت جداییاش از مســابقه
«پنج ســتاره» گفت که این مسابقه مطابق سلیقه
و نظم او پیش نمیرفته است و برنامهسازان ،نظم
مالی و اجرایی نداشــتند .او در ادامه توضیح داد چون تمام انرژیاش را برای
کاری میگذارد ،ترجیح داده برای کاری وقت و انرژی بگذارد که به صد درصد
آن اعتقاد دارد .اشکان خطیبی در پایان صحبتهایش برای این مسابقه آرزوی
موفقیت کرد و گفت با توجه به این که یک رقیب سرســخت در شبکه  3دارند،
امیدوار است برنامه خوبی شود.

مستند تلویزیونی «سینما انقالب» با موضوع
ارتبــاط ســینما و ســینماگران بــا انقــاب،
امــام(ره) و مقــام معظــم رهبری ،امشــب از
شــبکه یــک ســیما روی آنتــن مــیرود .این
مســتند بــه کارگردانــی حمید شــعبانی ،با
یــادآوری وضعیت ســینمای ایــران پیش از
انقالب آغاز میشود و سپس شامل صحنههایی منتشرنشده یا کمتردیدهشده
از ارتباط ســینماگران و هنرمندان با رهبر انقالب اسالمی و اهتمام ایشان به
هدایت و حمایت مشفقانه از آنان اســت .مستند «سینما انقالب» را میتوانید
امشب ساعت  20از شبکه یک سیما تماشــا کنید .این مستند همچنین فردا
شب نیز ساعت  22:20از شبکه  ۳سیما روی آنتن میرود.

...

چهره ها و خبر ها
هدیه تهرانــی بــازی در فیلم «مســخرهباز» بــه کارگردانی
همایون غنیزاده را به پایان رساند .او در
این فیلــم با علــی نصیریــان و صابــر ابر
همبــازی شــده اســت .تهرانــی ،فیلــم
«روزهای نارنجی» را هم در نوبت اکران
دارد.
پارســا پیروزفر قرار اســت برای بازی در نمایش «بینوایان»
روی صحنه برود و در این نمایش نقش
«ژان وال ژان» را بازی کند .شایعات
حاکی از آن است که او برای بازی در
ایــن نمایــش دســتمزد باالیــی نیــز
دریافت میکند.
محســن کیایی که ایــن روزهــا مشــغول بــازی در دو فیلم
«ماجرای نیمــروز  »2و «دینامیت» اســت،
روزهای پایانی نگارش فیلم نامه ســریال
تلویزیونی «خوشــنام» را سپری میکند.
ایــن ســریال قــرار اســت در  30قســمت
ساخته شود.
گوهر خیراندیش بازی در فیلم «مشت آخر» ساخته مهدی
فخیمزاده را به پایان رسانده است .او به
تازگی در فیلــم «مردی بدون ســایه»
ایفای نقش کرده است و «لس آنجلس
 تهــران» را هــم در نوبــت اکــراندارد.
هدایت هاشــمی به تازگــی برای بــازی در ســریال پربازیگر
«بهترینسالهایزندگیما»بهکارگردانی
احمد کاوری جلوی دوربین رفته اســت.
این سریال تاریخی عاشقانه ،اقتباسی از
رمــان «مهاجران» نوشــته هاوارد فاســت
است.
ستاره پسیانی هم به جمع بازیگران سریال «نهنگ آبی» که
قرار اســت برای شــبکه نمایش خانگی
تولیــد شــود ،اضافــه شــد .او در فیلم
«سرخ پوستها» هم ایفای نقش کرده
اســت که زمــان اکــران آن مشــخص
نیست.
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