خبر ویژه

بازیگر هالیوودی دنبال خرید باشگاه فوتبال انگلیسی

معرفی برنده جایزه «آرتورسی.کالرک»۲۰۲۰

«مستربین» هیتلر میشود؟

باشگاه خبرنگاران جوان :بازیگر فیلم سینمایی «ددپول» گزینه احتمالی سرمایهگذاری
در یکی از قدیمیترین تیمهای فوتبال جهان است .اعالم شده که رایان رینولدز یکی از
گزینههای احتمالی برای سرمایهگذاری در باشگاه ورکسهام است .این موضوع در حالی
صورت گرفته که طی نظرســنجی که از هواداران این تیم انجام شده ،بیش از ۹۷درصد
آنها از این اتفاق ابراز رضایت کردهاند .طبق اطالعات مســئوالن این باشگاه ،رینولدز و
مک کانهی قصد دارند خیلی زود مبلغ دو میلیون یورو را در این باشــگاه سرمایهگذاری
کنند.

مهر :برنده جایزه «آرتور سی کالرک  »۲۰۲۰در مراســمی آنالین معرفی شد .ناموالی
ســرپل به عنوان برنده مهمترین جایزه علمی تخیلی بریتانیا انتخاب شد .این نویسنده
برای نوشتن رمانی با عنوان «رانش قدیمی» که درعین حال نخستین رمان وی است ،این
جایزه را از آن خود کرد.
نخستین رمان این نویسنده داستان سه خانواده را در طول سه نسل روایت میکند و در
جریان آن از دوران اســتعمار به قرن 20وارد میشود و تا دهه  ۱۹۶۰و تالش زامبیا برای
فرستادن یک زن به فضا در آینده نزدیک پیش میرود.

ایرنا« :روآن آتکینسون» بازیگر نقش مستربین ،در فصل ششم سریال «پیکیبالیندرز»
نقش «هیتلر» را بازی میکند .با توجه به آنکه پخش فصل ششم سریال پیکی بالیندرز به
دلیل شیوع کرونا تا سال  ۲۰۲۱یا  ۲۰۲۲به تعویق افتاده ،طرفداران این سریال مشتاقند
درباره پیرنگ و تیم بازیگران این فصل بیشتر بدانند .شایعاتی نیز در محافل طرفداران به
راه افتاده مبنی بر آنکه رهبر آلمان نازی در این فصل وارد سریال خواهد شد و آتکینسون
هنرپیشه انگلیسی که با بازی در نقش مستربین شهرت پیدا کرد ،قرار است نقش وی را
ایفا کند.
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«اولمارکت»اسپانسرفیلمتازهمسعودکیمیایی

کافه ســینما :مســعود کیمیایی ،فیلمساز
کهنهکار سینمای ایران قراراست درفیلم تازه
خود زندگی «مهدیبلیغ» مشهورترین سارق
و کالهبردار ایرانی را به تصویر بکشــد.روزنامه
«ســازندگی» درباره قصه مهدی بلیغ که حاال
دستمایه ساخت فیلم تازه مسعود کیمیایی شده
مینویسد :مهدی بلیغ را کسانی میشناسند که
اهل خواندن تاریخاند .او معروفترین خالف کار
تهران شــد؛ خالفکاری که قصههایش مشهور
است و دستکم دو قصه او را تهرانیهای قدیمی
خیلی خوب میدانند .یکی از کالهبردارانی که
حتی کاخ دادگستری را هم فروخت!
اما اصل ماجرا بــه ســال  ۱۳۲۷برمیگردد؛
آن روزها مهدی بلیغ همــراه مهدی نظری و
هوشنگ مجتبایی سه سارق با سابقه بودند که
یک باند سرقت شکل دادند .آنها با هم پیمان
بســتند اگر هر کدام به چنــگ پلیس افتادند

ناسا

دیگری برای رهایی او اقدام کند.
در این میان کســی که بیش از دو تن دیگر به
این عهد و پیمان وفــادار ماند ،مهدی بلیغ بود
که زودتر از آن دو گرفتار شــد .ماجرا این بود
که آنها از یک طالفروشی دزدی کرده بودند
اما بلیغ گرفتار شــد و به زندان افتاد .در زندان
منتظر کمک بــود که نظری ســراغش آمد و
گفت هوشنگ فرار کرده به خارج از کشور رفته
است!بلیغ پیغامی از هوشــنگ گرفته و گفته
بود نه فقط ســهمش را باال کشیده بلکه زنش
را هم از راه به در کرده اســت! بلیغ دیوانه شده
بود؛ به محض خروج از زنــدان ،مهدی نظری
را پیدا کرد و کشــت اما هوشــنگ از چنگش
گریخت .همان سال به اتهام قتل به حبس ابد
محکوم شد .او زمان انقالب از زندان آزاد شد ولی
دوباره دستگیرش کردند و این بار با حکم صادق
خلخالی اعدام شد.مســعود کیمیایی ،مهدی

بلیغ را از نزدیک میشناخت؛ همین آشنایی
احتماالً کمک میکند تا فیلم او چیزی بیشتر
از روایتهایی خالقانه نویســندگان تهران
معاصر و اطالعات هفتگی شــود .حتی باقر
پرهام ســال  ۶۱در مقالهای نوشت که بلیغ
ماجراهای جالبــی از زندگی خودش را برای
کیمیایی تعریف کرده است« .خائنکشی»
سیامین فیلم مسعود کیمیایی است .قبلتر
این فیلمساز گفته بود قصد دارد سریالی برای
شــبکه خانگی بر پایه رمانش «جســدهای
شیشــهای» بســازد اما ظاهرا ً این سریال را
کنار گذاشته تا فیلمی درباره یک ضدقهرمان
عجیب بسازد؛ آرسن لوپن ایرانی!این بار علی
اوجی تهیه کننده فیلم اوست .ظاهرا ً اسپانسر
فیلم اول مارکت اســت ،اما هنوز مشــخص
نیست پول فیلم تازه کیمیایی را اول مارکت
میدهد یا از سرمایه شخصی تأمین میشود؟!

ناسا ،تاریخ عزیمت کروز و لیمان را بهفضا مشخص کرد

 3سال آینده!

«تام کروز» و «داگلیمان» برای فیلم جدیدشان پاییز سال آینده میالدی به فضا سفرخواهند کرد .طبق تصاویری
که توسط  Space Shuttle Almanacمنتشر شده ،ممکن است تام کروز و داگ لیمان برای فیلم جدیدشان در
اکتبر سال  ۲۰۲۱به فضا سفر کنند .به تازگی حساب توئیتری  Space Shuttle Almanacتصویری را به اشتراک
گذاشته که در آن سفینههای فضایی و کشورهایی که قرار است در سه سال آینده سفری به فضا داشته باشند را
معرفی کرده است .با نگاهی دقیقتر به این لیست نامهای آشنایی از هالیوود به چشم میخورد .در بخش اکتبر
سال  ۲۰۲۱این چارت ،تصویری آورده شده و در کنار آن سه نام وجود دارد .یکی خلبان کمپانی  SpaceXبه نام
لوپز آلگریا و دو توریست که نام داگ لیمان و تام کروز درمقابل آن نوشته شده است.

سپاه

معاون هماهنگکننده سپاه پاسداران انقالب پیشنهاد داد:

ساخت بازی نجات جرجفلوید از دست پلیس آمریکا

فارس :معاون هماهنگکننده ســپاه پاسداران انقالب اسالمی ،ایده ســاخت بازی جدیدی را داده که در آن
«جرجفلوید» فقید از دست پلیسهای آمریکایی نجات پیدا میکند .سردار نقدی این ایده را مطرح کرد که درآن
جرج فلوید ،شهروند آفریقایی آمریکایی ایاالت متحده که توسط پلیس این کشور به قتل رسید ،در یک سناریوی
متفاوت ازدست پلیس آمریکا نجات پیدا میکند .این بازی بخشی ازبرنامه دومین رویداد سراسری تولید محتوای
دیجیتال بسیج است که در آن سردار نقدی ایده ساخت بازی با محوریت «بازی موبایلی با موضوع نجات جورج
فلوید» را به تیمهای برگزیده شده در این رویداد که ازسرتاسر کشور انتخاب شدهاند داده است .سرمایهگذاری
سپاه پاسداران روی بازیهای ویدئویی اتفاق دوراز انتظاری نیست.

عکس  :ایلنا

در خبری شوکهکننده و عجیب ،مایکروسافت
بهصورت رسمی اعالم کرد که شرکت بتسدا،
همــه اســتودیوهای بازیســازی و تکتک
بازیهای آن حاال جــزو خانواده ایکسباکس
هستند.
بهگزارش زومجی با منبــع اکسباکس نیوز،
هیچکس نمیتواند انکار کنــد که خریداری
شدن  ZeniMax Mediaکه شرکت مادر بتسدا
و تمام استودیوهای بازیسازی آن به حساب
میآید ،اتفاقی بــزرگ در دنیــای بازیهای
ویدئویی اســت .ایکس باکس حــاال صاحب
بتســدا و آیپیهایی چون ســری بازی The
« ،Elder Scrollsفــال اوت» «ولفنشــتاین»
«دووم» بــازی  ،Dishonoredبــازی Quake
و بازی  Starfieldشــده اســت .اکنون ۲۳۰۰
کارمند اصلی بتسدا در سراسر دنیا دیگر کارمند
مایکروسافت به حســاب میآیند و استودیو
 Bethesda Softworksمثل همه استودیوهای
متعلق به بتسدا همچون  ،id Softwareآرکین،
ماشــینگیمز ،تانگو گیم ورکــز ،آلفا داگ،
اســتودیو  Roundhouseو شرکت ZeniMax
 Onlineبه خانواده استودیوهای ایکسباکس
پیوست.
با این اوصاف مایکروســافت حاال حق ساخت
و عرضه تکتک بازیهــای محبوب و معروف
بتسدا را دارد و این محصوالت را احتماالً فقط
برای کامپیوترهای شــخصی و کنسولهای
ایکسباکس عرضه میکند .ایــن اتفاق یکی
از داغترین اخبار بازی در چند ســال اخیر را
تحویل گیمرها داد.
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نخستین «نشان رسول» به کدام سینماگر
میرسد؟

ن در ابتدای صف
نسل جوا 

خبرآنالین :دراختتامیه شانزدهمین جشنواره
بینالمللی فیلم مقاومت ،نخستین نشان «رسول»
به یک ســینماگر خالق اهدا میشــود .امسال
درشانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت،
نام یک جایزه تازه مطرح شد .نشان رسول که ادای
دین به رسول مالقلیپور سینماگر شاخص دفاع
مقدس است ،قرار شد متر و معیاری برای کشف
استعدادهای خالق سینمای ایران باشد .متولی
این جایزه انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس
است و قرار بود مراسم اهدای جایزه در اسفندماه
 ۹۸برگزار و نخستین نشــان رسول به سینماگر
خالق اهدا شود .اما شــیوع کرونا همه معادالت
را بر هم زد .در نهایت انجمن ســینمای انقالب
و دفاع مقدس تصمیم گرفت در شــانزدهمین
جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت این مراسم را
هم برگزارکند .برگزارکنندگان این جشــنواره و
دبیر نشان رســول بارها تاکید داشتهاند که این
جایزه قرار است کشف اســتعداد و سینماگران
خالق را در حوزه سینمای انقالب و دفاع مقدس
معرفی و حمایت کند .اما آیا طی سالهای اخیر
دراین حوزه استعدادی وجود داشته که درخشش
و تاللویی خاص داشــته باشــد؟ محمدحسین
مهدویان ،کارگردان «ماجــرای نیمروز  ۱و »۲
شاید مهمترین سینماگری باشد که در سالهای
اخیر در حوزه مضامیــن مربوط به انقالب و دفاع
مقدس کار کرده است.
مهدویان که با ساخت مجموعه مستند «آخرین
روزهای زمستان» به شهرت رسید ،با «ماجرای
نیمروز »۱خود را به عنوان یک چهره مســتعد
مطرح کرد .او به موضوع ترورهای شهری در دهه
 ۶۰پرداخت؛ سوژهای که در سینمای ایران مغفول
مانده بود .مهدویان احتمــاالً یکی از گزینههای
دریافت نشان رسول است.
نرگس آبیار دیگر سینماگری است که میتواند
گزینه دریافت این نشان باشــد .آبیار که از حوزه
ادبیات به ســینما آمده ،در «شیار »۱۴۳روایتی
تازه از رنج مادران شهید ارائه داد و در فیلم ستایش
شده «شبی که ماه کامل شد» به موضوع فرقههای
انحرافی و جریانهــای تندرو پرداخته اســت.
آبیار به عنوان فیلمســاز زن ،جسورانه به سمت
موضوعهایی رفته که معموالً سینماگران مرد به
سراغ آنها میروند.
همچنین بهرام توکلی بــرای کارگردانی «تنگه
ابوقریب» و بهروز شعیبی برای ساخت «سیانور»
میتواننــد از گزینههــای دریافت این نشــان
باشند.

