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گفتوگو با  20تن از شاگردان درباره جایگاه عرفانی و فلسفی ،دیوان اشعار و رهیافتهای عالمه در ریاضیات و نجوم
روایت فرزند عالمه از تهذیب نفس و اهتمام ایشان به ترجمه «کلیله و دمنه»

حق پخش «قهرمان» فرهادی
به آمازون رسید
شرکت آمــازون حق پخش جدیدترین ساخته
اصغر فرهادی را به دست آورد .به گزارش ایسنا،
شرکت آمــازون حق پخش فیلم «قهرمان» به
نویسندگی و کارگردانی اصغر فرهادی را در
آمریکا کسب کرد .این فیلم که در شیراز فیلم
برداری شدهاست و هماکنون در مرحله پس از
تولید قرار دارد ،در ادامه سال ،در آمریکا اکران
میشود و آمــازون چشم به حضور این فیلم در
فصل جوایز سینمایی  ۲۰۲۲دارد« .قهرمان»
یکی از فیلمهایی است که احتماال در جشنواره
کن امسال رونمایی خواهد شد .شرکت آمازون
پیش از این ،حق پخش فیلم «فروشنده» فرهادی
را نیز در اختیار گرفت؛ فیلمی که در جشنواره
کن  ۲۰۱۶رونمایی شد و دو جایزه بهترین
بازیگر مــرد و بهترین فیلم نامه را کسب کرد
و در نهایت دومین جایزه اسکار بهترین فیلم
بینالمللی را نیز برای سینمای ایران و فرهادی
به ارمغان آورد .در این فیلم امیر جدیدی ،محسن
تنابنده ،رعنا آزاد یور ،فرشته صدرعرفایی،
سارینا فرهادی و جمعی دیگر از بازیگران که
اغلب آنــان چهر ههای جدید هستند ،مقابل
دوربین فرهادی رفتهاند .شرکت فرانسوی
ممنتو پیکچرز ،تهیهکنندگی و فــروش فیلم
«قهرمان» را بر عهده دارد و این فیلم را در فرانسه
نیز اکران خواهد کرد.

گروه سینما و تلویزیون  -مجموعه مستند
«سعادتمندان» به کارگردانی امید ملکوتی،
با تمرکز بر زندگی نامه چهرههای دینی و
مذهبی ،تــا بــه حــال دربـــاره شخصیتهای
برجسته و مهم مختلفی ساخته شده و از شبکه
قــرآن و دیگر شبکههای تلویزیون روی آنتن
رفته اســت .یکی از جدیدترین قسمتهای
ایـــن مــســتــنــد ،بــه زنــدگــی آیـــــتا ...عالمه
حسنزاده آملی پرداخته ،با شاگردان ایشان
گفتوگوهایی انجام داده و زوایای مختلفی
از زندگی و شخصیت ایشان را نشان داده
اســت .ایــن مستند در چهار قسمت ساخته
شده است و به زودی پخش خواهد شد .در
ویژه برنامه افطار «ضیافت» که از شبکه قرآن
روی آنتن میرود ،از این مستند رونمایی شد و
حجتاالسالم عبدا ...حسنزاده آملی ،فرزند
عالمه حسنزاده آملی ،نکات جالبی درباره
سبک زندگی ایشان روایت کرد که در ادامه
مطلب میخوانید.
▪دفترچه شخصی حسابرسی اعمال

یــکــی از نــکــات جــالــبــی کــه حــج ـتاالســام
حسنزاده آملی به آن اشــاره کرد ،مربوط به
رسیدگی عالمه حــسـنزاده آملی به اعمال
خــودش اســت .حجتاالسالم آملی دربــاره
این موضوع توضیح داد که پدرش دفترچهای
دارد که در آن کارهایی را که در طول روز انجام

ایــن مسئله دارد که بــرای آگاهی دربــاره هر
موضوعی ،باید با متخصص آن صحبت کرد .او
در ادامه صحبتهای خود گفت که عالمه طبق
توصیه متخصصان و وزارت بهداشت ،رعایت
نکات بهداشتی و استفاده از ماسک را بسیار
جدی میگیرد و معتقد است در زمینه مقابله با
کرونا ،باید طبق دستورات مجتهد این حوزه،
یعنی همان وزارت بهداشت عمل کرد.

میدهد ،یادداشت میکند و پس از محاسبه
اعمال،بهخودشنمرهمیدهد.حجتاالسالم
آملی همچنین توضیح داد که پــدرش زمان
زیــادی را صرف مطالعه ،تحقیق و عبادت و
گاهی تنها چهار ساعت در شبانهروز استراحت
میکند .او در بخشی دیگر از صحبتهای خود
تاکید کرد که عالمه بخشی از وقت خود را نیز به
خانواده خود اختصاص میدهد.
▪ترجمه  2باب از «کلیله و دمنه»

آیتا ...عالمه حسنزاده آملی ،در زمینههای
علمی مثل نــجــوم و ریــاضــیــات ،تحقیقاتی
دقیق انجام داده است و در حوزههایی مانند
فلسفه و عرفان  150کتاب دارد که در مستند
«سعادتمندان» به این بخش از زندگی ایشان
هم پرداخته شده است .اما عالمه حسنزاده
در حـــوزه ادبــیــات هــم فعالیتهای مهم و
تاثیرگذاری داشته است و دیوان اشعار دارد.
یکی دیگر از نکات جذاب درباره فعالیتهای
آیتا...عالمهحسنزادهآملیدرحوزهادبیات،
ترجمه یکی از شاهکارهای ادبی ،یعنی «کلیله
و دمنه» است .طبق توضیحات فرزند ایشان،
عالمه حسنزاده دو باب از «کلیله و دمنه» را
که ابوالمعالی نصرا ...منشی ترجمه نکرده،
به سبک خاص خود او ،ترجمه کــرده است.
فرزند عالمه حسنزاده این اقــدام را مشابه
نوشتن حکایتی به سبک سعدی دانسته است.

▪«سعادتمندان»؛ راوی زندگی علما

ایشانهمچنینتصحیحوتحقیقیروی«کلیله
و دمنه» انجام داده که به گفته فرزند عالمه،
مــورد توجه اندیشمندان و ادیــبــان هم قرار
گرفته است.
▪مجتهد مقابله با کرونا ،وزارت بهداشت
است

فرزند عالمه حسنزاده آملی در بخش دیگری
از صحبتهای خود به دیدگاه ایشان درباره
رعایت پروتکلهای بهداشتی و استفاده از
ماسک اشاره کرده است .او درباره این موضوع
توضیح داد کــه عــامــه تاکید خــاصــی روی

هــمــان طـــور کــه گــفــتــیــم ،روی ــک ــرد مستند
«سعادتمندان» ،پرداختن به زندگی علما
و چهرههای دینی اســت .در ایــن مجموعه
مستندها ،بخشهایی از زنــدگــی ،تــاش و
مجاهدتهای مشاهیر دینی روایت میشود.
آی ـتا ...لطفا ...صافی گلپایگانی ،آیتا...
مصباح یــزدی ،آیــتا ...محمدعلی موحدی
کرمانی ،آیتا ...محمد یزدی و حجتاالسالم
و المسلمین کاظم صدیقی ،از چهرههایی
هستند که مستند «سعادتمندان» به آنها
پــرداخــتــه و زنــدگــیشــان را روایــــت کــرده
اســت .در یکی از قسمتهای ایــن مجموعه
مستند که سال  95ساخته شد ،به زندگی
زنــدهیــاد ف ــرجا ...سلحشور نیز پرداخته و با
شخصیتهای مختلف سیاسی و فرهنگی،
دربـــاره زنــدگــی و فعالیتهای قــرآنــی این
کارگردان گفتوگوهایی انجام شده است.

▪فرصت خوب برای جبران شکست

مائده کاشیان

آسیبدیدگی نیکی کریمی
سر صحنه «دسته دختران»
نیکی کریمی که این روزهــا در اهــواز مشغول
بازی در فیلم «دسته دختران» به کارگردانی
منیر قیدی است ،خبر از مصدومیت خود هنگام
بازی در این فیلم داده است .نیکی کریمی در
گفتوگو با خبرآنالین درباره حادثهای که برایش
اتفاق افتاد ،توضیح داد« :ما از اواخر آذر و برای
فیلم «دسته دختران» به کارگردانی خانم قیدی
در آبادان بودیم و االن هم اهواز هستیم .اتفاقا
خارج از کرونا و مسائل و مصائب آن ،سر صحنه
این فیلم همان اوایل فیلم برداری اتفاقی افتاد
که به گردن و کمرم خیلی آسیب رسید و از پشت
سر به شدت پرتاب شدم روی زمین که اتفاق
خطرناکی بود ولی خدا را شکر به خیر گذشت».
کریمی در بخش دیگری از این گفتوگو درباره
تصمیم اش برای اکران عمومی فیلم «آتابای»
در سینماها یا اکران آن به صورت آنالین گفت:
«امیدوارم پس از پایان همهگیری کرونا ،مردم
دوبــاره به سینما بروند .چون به نظرم جادوی
سینما مدیوم دیگری ندارد .خودم هم خیلی به
این موضوع فکر میکنم و واقعا تصمیمگیری
راجـعبــه آن سخت اســت .خیلی دوســت دارم
«آتابای» در سینما اکران و امیدوارم که شرایط
درست شود .به هرحال تا یک جایی میتوانم
مقاومت کنم و از آ نجا به بعد را نمیدانم .اگر
شرایط به صورتی پیش برود که االن شاهدش
هستیم ،شاید مجبور شوم فیلم را آنالین اکران
کنم ولی هم اکنون ترجیحم این است که در
سینما اکران شود تا مردم بتوانند فیلم را روی
پرده ببینند ،چون به نظرم «آتابای» فیلمی است
که باید روی پرده دیده شود».

مدتی پیش مهران مدیری اعالم کرد که قصد
دارد سری پنجم «دورهمی» را تولید کند و
وعده داد که از نظر دکور ،محتوا و ساختار با
برنامه های «دورهمی» که تا به حال دیدهایم،
تفاوتهای زیادی دارد 21 .اسفند ،ویدئویی
در فضای مجازی منتشر شد که نشان میداد
ســری جدید «دورهــمــی» در قالب مسابقه
ساخته میشود و گفتوگومحور نیست .روز
گذشته اولین تیزر «دورهــمــی  »5منتشر و
فراخوان شرکت در این مسابقه اعالم شد .در
این مسابقه چه خبر است و مهران مدیری با چه
شهایی روب هروخواهد بود؟
چال 
▪«دورهمی  »5در قالب مسابقه اطالعات
عمومی

مهران مدیری در تیزر سری پنجم «دورهمی»،

با تاکید خاصی ،آن را «جــذاب»« ،عجیب» و
«مهیج» معرفی میکند .از قــرار معلوم این
مسابقه در حــوزه اطــاعــات عمومی تولید
شده و سواالت آن مانند نمونههای مشابه در
زمینه سینما ،تئاتر ،ادبیات ،تاریخ ،موسیقی
و هنرهای تجسمی است .هدف این مسابقه
باال بردن سطح آگاهی عمومی است .جایگاه
مخصوص شرکتکنندگان که در تیزر دیده
مــیشــود ،یــک صندلی معمولی نیست و
در مسابقه از یک بــازوی روباتیک استفاده

میشود .مهران مدیری عالوه بر سینما وتئاتر،
در زمینه ادبیات و موسیقی هم اطالعات خوبی
دارد ،بنابراین به نظر میرسد میتواند جریان
مسابقه را به خوبی هدایت کند و چالش جذابی
با شرکتکنندهها داشته باشد .عالوه بر این،
مهران مدیری جزو مجریان برند تلویزیون است
و حضورش در مسابقه برای مخاطب جذاب
خواهد بــود .فعال زمــان پخش ایــن مسابقه
اعالم نشده اما احتمال دارد که «دورهمی »5
تابستان امسال روی آنتن برود.

مهران مدیری در سا لهای اخیر با برنامه
«دورهمی» و به عنوان مجری با برنامه گفتوگو
محور در تلویزیون دیده شده و تا به حال مسابقه
اجرا نکرده اما «دورهمی  »5مسابقه است و
به دلیل فضای رقابتی موجود در آن ،جنس
متفاوتی از اجرا را میطلبد .بنابراین تجربه
اجــرای یک مسابقه ،چالش جدیدی برای
مــهــران مــدیــری خــواهــد ب ــود .ســری چهارم
«دورهمی» به تکرار افتاده بود و چهرههایی
که در آن حضور پیدا میکردند ،حرف تازهای
برای گفتن نداشتند ،به همین دلیل این برنامه
باانتقادمخاطبانمواجهشدومدیرینتوانست
محبوبیت خود را حفظ کند .سریال «دراکوال»
هم به ان ــداز های که توقع میرفت ،در جلب
رضایت مخاطبان موفق نبوده است .اکنون
در این شرایط ،مسابقه «دورهمی  »5میتواند
شکست سری چهارم «دورهمی» را جبران کند
و بار دیگر مهران مدیری را به روزهای اوج در
تلویزیون برگرداند.

چهره ها و خبر ها
هومن بــر قنــورد پس از بهبود
وضعیت شیوع کــرونــا ،بــرای
ادامه بازی در سریال «دودکش
 »2اثــر بــرزو نیکنژاد ،جلوی
دوربین میرود .همه بازیگران
اصلی فصل قبل در این فصل حضور دارند و الهام
اخوان بازیگر جدید سریال است.
آزاده صـــمـــدی در «کــافــه
آپارات» گفته است ،در سریال
«میخواهم زنده بمانم» ،ابتدا
نقش «شــیــوا» بــه او پیشنهاد
شد ،اما نقش «زهــره» برایش
چالشبرانگیزتر بــوده اســت .اکنون آناهیتا
درگاهی نقش «شیوا» را برعهده دارد.
فــــرهــــاد ق ــائ ــم ــی ــان تــــا 19
اردیبهشت مشغول بــازی در
فــصــل چــهــارم ســریــال «بچه
مــهــنــدس» بـــه ک ــارگ ــردان ــی
احمد کاوری خواهد بود .این
مجموعه همزمان با تصویربرداری ،این شبها از
شبکه  2در حال پخش است.
رو حا ...حــجــازی قصد دارد
اولین سریال خود را در نمایش
خانگی بــه نــام «نــوبــت لیلی»
جلوی دوربین ببرد .حجازی
تهیهکنندگی ایــن مجموعه
عاشقانه را هم برعهده دارد و همراه دو نویسنده
دیگر ،فیلم نامه آن را نوشته است.
محمد کــارت بــا فیلم «شنای
پروانه» و مستند «خون مردگی»
درپلتفرمفیلیمو،حضورموفقی
داشته اســت« .شنای پروانه»
پرفروشترینفیلماکرانآنالین
و مستند او ،پربازدیدترین مستند نمایش خانگی
بوده است.
مهراب قاسم خانی از ابتالی
خــود به بیماری کووید – 19
خبر داده و گفته است که از 12
روز قبل مبتال به این بیماری
ش ــده .او تصمیم هنرمندان
دربــاره مخالفت با اولویت داشتن در دریافت
واکسن را نیز اشتباه دانسته است.
مریم کاویانی بازی در سریال
«آسانسور» به کارگردانی علی
خــســروی را بــه پــایــان رسانده
اس ــت .او در ایــن مجموعه با
امیرمحمد زند همبازی بوده
است .این بازیگر در سا لهای اخیر حضور کم
رنگی در عرصه بازیگری داشته است.
اشکان رهگذر قصد دارد پس
از پویانمایی «آخرین داستان»،
پویانمایی جدید خود را به نام
«گنج اژدهــا» تولید کند .این
پویانمایی که بر اساس قصهای
افسانهای ساخته خواهد شد ،اکنون در مرحله
پیش تولید است.

