برگزاری مراسم نکوداشت  ۵سینماگر فقید در جشنواره فیلم فجر

بازدید رئیس صداوسیما از پشت صحنه سریال «سلمان فارسی»

فارس :برگزاری مراسم نکوداشت  ۵سینماگر فقید در جشنواره فیلم فجر قطعی شده است .نشستهای نکوداشت خسرو سینایی،
اکبر عالمی ،کامپوزیا پرتوی ،رحیم رحیمیپور و فرشته طائرپور ،سینماگرانی که سال گذشته بر اثر کرونا درگذشتند ،در چهلمین
جشنواره فیلم فجر ،برگزار خواهد شد .در این نشستها ،یاد و خاطره خسرو سینایی با سخنرانی شاهین فرهت ،اکبر عالمی با
سخنرانی شهابالدین عادل و سیفاله صمدیان ،کامبوزیا پرتوی با سخنرانی جابر قاسمعلی ،رحیم رحیمیپور با سخنرانی هوشنگ
توکلی و فرشته طائرپور با سخنرانی منوچهر شاهسواری برگزار خواهد شد .این نشستها ،در جریان چهلمین جشنواره فیلم فجر
در سالن همایشهای برج میالد برگزار خواهد شد .چهلمین جشنواره فیلم فجر در دو بخش فرهنگی و رقابتی از  ۱۲تا  ۲۲بهمن
به دبیری مسعود نقاشزاده برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان :رئیس سازمان صدا وسیما روز سه شــنبه پنجم بهمن در بازدید از پشت صحنه سریال «سلمان
فارسی» ،که در شهرک غزالی در حال تصویربرداری است ،در جریان مراحل مختلف تولید این سریال فاخر قرار گرفت .این دومین
بازدید پیمان جبلی از پشت صحنه سریال «سلمان فارسی» به نویسندگی و کارگردانی داود میرباقری است .این بار ،وحید جلیلی،
قائم مقام رئیس سازمان در امور فرهنگی و دبیر ستاد تحول ،حمید شاه آبادی معاون سیما ،حسین قرایی مدیر کل روابط عمومی،
مهرداد عظیمی رئیس مرکز تولید و فنی سیما و جواد رمضان نژاد رئیس مرکز سیما فیلم ،رئیس رسانه ملی را همراهی کردند.
در ابتدای این بازدید جبلی با حضور در صحنه فیلمبرداری در جریان ضبط سکانس شفا یافتن گدای معبد سلیمان اورشلیم قرار
گرفت .این سکانس در دو نوبت با حضور بازیگران و هنروران از زوایای مختلف ضبط شد.

خبر روز
واکنش دوباره رامبد جوان به انتقادها؛

انگار گوشهایتان را گرفتهاید!
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بدقولیهاونفروختنهاگریبانگیربینندهها
این روزها ،ما هر هفته ســریالهایی را میبینیم که
در لیســت «حتماً ببینید» ما قرار میگیرند .اما به
دلیل وجود سرویسها و شــبکههای استریم مانند
نتفلیکس که هدف اصلیشان ،به دست آوردن تعداد
زیادی بیننده است ،تعداد زیادی سریال لغو شده هم
داشتیم .بعضی ازسریالها بعد ازچند اپیزود و بعضی،
بعد ازیک فصل کوتاه به پایان راه خود رسیدند .البته
ســریالهایی بودند که بعد از چندین ســال پخش
متوالی ،به طورسادهای لغوشــدند .همانند سریال
 .NCIS: New Orleansحــال ،چــه ســریالهایی
درسال  2021لغو شدند؟ در این لیست که ویجیاتو
منتشر کرده چندتا ازمهمترین سریالهای لغو شده
سال را بررسی میکنیم .الزم به ذکراست سریالهایی
که میدانستیم درسال  2021پایان مییابند ،مانند
 Shamelessو  Supergirlدراین لیســت جا ندارند.
همچنین ســریالهایی که لغو شــدهاند ،اما اپیزود
پایانیشان در سال  2022پخش میشود .دراماهای
پشــت صحنه  ،American Godsدرغرق شدن این
ســریال تأثیرگذاربود .این ســریال بر اساس رمان
محبوب و موفــق «نیل گیلمن» اقتباس شــد .بعد
ازسه فصل دردســر دیدن به خاطر عوض شدن شو
رانر ،تاخیرات درســاخت و نمرات پایین ،استارز در
مارس  2021این سریال را لغو کرد .شاید نتفلیکس
با  ،Sandmanشــانس بهتری را در اختیار داشــته
باشــد A.P. Bio.توانســت بعد از یک بار لغو شدن
توســط  ،NBCبعد ازدوفصل پخش درسال 2019
زنده بیرون بیاید .پیکاک ،این ســریال را برای فصل
سوم و چهارم احیا کرد .اما دوباره این سریال برای بار
دوم -و شاید آخر -در دسامبر  2021لغو شد .سازنده

عکس :کافهسینما

خبر آنالین :رامبد جوان ،در برنامه «خندوانه»
که این بار با حضور کامران تفتی روی آنتن رفت
بار دیگر گفت :من هــزار بار گفتــهام ،اما هنوز
برای یک عده جا نیفتاده و انگار گوشهایشــان
را گرفتهاند و نمیدانند که شــاد بودن ،انتخاب
کردنی است مثل غمگین بودن که انتخاب کردنی
است .رامبد جوان ،در برنامه «خندوانه» میزبان
کامران تفتی ،بازیگر ســینما ،تلویزیون ،تئاتر و
خواننده شد .او در بخشی از این برنامه در حضور
کامران تفتی بیــان کرد :من هزار بــار گفتهام،
اما هنوز برای یک عده جا نیفتاده اســت و انگار
گوشهایشان را گرفتهاند .شــاد بودن ،انتخاب
کردنی اســت ،مثل غمگین بودن کــه انتخاب
کردنی اســت و معنیاش این نیســت که غم و
شادی از بیرون به ما ورود نمیکند ،معنیاش این
است که اگر من تبدیل به یک آدم غمگین ،یک
آدم افسرده شوم ،این انتخاب من است و نمیشود
گفت همه چیز دست به دســت هم داده است تا
تو غمگین باشی.
او ادامه داد :شــاد بودن از نگاههای مختلف؛ نگاه
مذهبی ،نگاه علمی ،نگاه روانشناسانه و ...تعاریف
مختلف دارد ،اما یکی از مهمترینهایش این است
که میگوید :ازداشــتههایت لذت ببر؛ از این که
سالمی ،از این که میتوانی کاری را که میخواهی
در لحظه انجام دهی ،میدهی خوشحال باش و یاد
بگیر که با چیزهایی کوچک خودت را خوشحال
کنی.جوان افزود :من به همه اینها ،هر چه جلوتر
رفتیم ،به واسطه واکنش مخاطبان «خندوانه»،
مطمئنتر شــدم و فهمیدم همیــن حرفها چه
تاثیری میتوانــد ،بگذارد .همیــن حرفها که
«من آن روز امیدوار بــودم« ،»...من آن روز آرزو
داشتم »...و این االن اتفاق افتاده است .این برای
هر نوجوان ،جوان ،سالمندی به این معناست که
پس میشود ،میشود که رخ دهد.

فرهنگوهنر
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 ،A.P.Bioمارک اوبرایان ،در توییتی این خبررا اعالم
کرد وازهوادارن تشکرکرد که از این سریال حمایت
کردند و جلوی لغو شــدن و احیای مجدد ســریال
تأثیرگذار بودند .همانند  ،A.P.Bioاین ســریال لغو
شد ،سپس احیا شــد و دوباره لغو شد NBC .امتیاز
این سریال کمدی با درخشش اندی سمبرگ را در
فصل ششم در ســال  2019به دســت آورد ،بعد از
این که توسط  Foxلغو شد .اما در اوایل سال ،2021
 NBCاعالم کرد که فصل هشــتم این سریال ،فصل
پایانیاش خواهد بود .قســمت پایانی این سریال در
سپتامبر  2021پخش شــد .جاش دوگار ،به دانلود
کردن محتوای آزارجنسی رساندن به کودکان برای
 TLCدستگیر شد وهمین سبب شد که ارتباط او در
نهایت با خانواده دوگار قطع شود( .دوگار در دسامبر
 2021متهم شد ).سیزده ســال پس از این که این
خانواده به شدت محافظه کار پروتستانی با Kids 19
 and Countingوارد شبکه  TLCشدند ،باالخره برنامه

تلویزیونیشان با عنوان  Counting Onپس از یازده
فصل لغو شــد .اقتباس الیو اکشن نتفلیکس از روی
انیمه ،Cowboy Bebopتنها توانست یک فصل داشته
باشد و این شبکه ،بدون هیچگونه تعارفی دوشاخه این
سریال را از برق کشید .تنها بعد از یک هفته ،اخبارهای
بد مربوطه به این سریال بیرون میآمدند .هواداران به
این سریال اشتیاقی نشان ندادند و همچنین نقدهای
منفی منتقدان ،به کاهش بینندگان این سریال کمک
قابل توجهی کرد! برای مدتی ،تصور میشد که Good
 Girlsفصل پنجم و پایانی کوتاهی در شــبکه NBC
نصیبش شود .بازیگران اصلی با این قضیه که حقوق
کمتری بگیرند تا بودجه ساخت هشت قسمت پایانی
تأمین شــود کنار آمدند ،اما به نظر میرسد این قرار
از بین رفت .به نظر میرسد یکی از دالیل لغو شدن
سریال ،تنش بین کریستیانا هندریکس و منی مونتانا
باشد .این سریال در ژوئن  2021لغو شد .بعد از هشت
فیلم اختصاصی وهفت فصل پخش ،درجوالی 2021

 Good Witchبه پایان راه خود رسید .شبکه هالمارک،
به صورت ناگهانی این کمدی دراما با بازی کاترینا بیل
را پس ازســالها پخش لغو کرد .اتفاقی که هواداران
وفاداراین سریال را به شدت ناراحت کرد .شاید این
مورد که نمرات سریال رفته رفته کم میشد ،یکی از
دالیل لغو سریال باشد .با این که سریال شبکه HBO
توانست با نامزدی در  18رشته جشنوارهامی خوش
بدرخشــد ،اما این برای لغو شدن سریال کافی نبود.
این شــبکه در جوالی  2021اعالم کرد :این سریال
را برای فصل دوم تمدید نکند .مــرگ غیر منتظره
مایکل کی.ویلیامز ،سبب شــد که این سریال دیگر
شانسی برای تمدید شدن نداشته باشد .حتی آنگوس
مکگیورهم نتوانســت به صــورت مکگیوری ،راه
نجاتی برای خودش پیدا کند .در آپریل CBS ،2021
گفت :بعد از پنج فصل ،قبــل از این که فصل پایانی
پخش بشود ،این ریبوت از اکشن دهه هشتاد را لغو
کرده اســت .این خبر ،کمتر از یک سال پس از خبر
اخراج شو رانر این سریال ،یعنی پیتر مکلوف توسط
 CBSبه خاطر متهم شدن به رفتار سمی در ساخت
سریال اعالم شد .همچنین گفته میشود که لوکاس
تیل به رفتارهای سمی او حرفهایی زده است .یک
سری خبر خوب و بد برای طرفداران فرنچایز NCIS
وجود دارد .وقتی که اعالم شد  CBSقصد دارد سری
جدید  NCIS: Hawai’iرا در ســپتامبر پخش کند،
خبر لغــو  NCIS: New Orleansپس از هفت فصل
نیز اعالم شد.
این خبرهمان قدر که هواداران را شوکه کرد ،ستاره
این سریال ،اسکات باکوال ،هم در مصاحبهای از لغو
شدن این سریال اعالم شگفتی کرد.

خبر ویژه
اعتراض شدیداللحن بازیگر سرشناس
بهسکوتدربرابرکشتاریمن؛

«سوزان ساراندون» در توییتربه
عربستان تاخت

مهر :سوزان ساراندون بازیگر مشهور هالیوود در
صفحه شخصی خود در توییتر به حمله عربستان
سعودی به یمن اعتراض کرد و از سکوت رسانههای
جهان در برابر بیتوجهی به این امر نوشت.سوزان
ساراندون بازیگر سرشناس هالیوود با بازنشر یک
توییت در توییترش از شــیرین العدیمی دانشیار
یمنیاالصل دانشگاه میشیگان به سکوت و سانسور
خبری در برابر کشتار مردم یمن اعتراض کرد.در
این توییت آمده است« :هنوز دارم تالش میکنم تا
بفهمم چطور بیست و چهار ساعت پیش عربستان
سعودی ،آمریکا و امارات ،اینترنت یمن را بستند تا
انواع کشتار را در یمن انجام دهند و این موضوع در
هیچ جا به خبر اصلی بدل نشد».این نوشته سوزان
ساراندون با اقبال وســیعی در توییتر روبه روشد،
بیش از  ۴هزار بار ریتوییت و بیش از  ۱۴هزار نفر
آن را الیک کردهاند .بسیاری از فعاالن حقوق بشر
هم از این حرکت خانم ساراندون ،تشکر کردهاند از
جمله کمیته وحدت یمنیها که از وی تشکر کرده
که با انتشار این توییت به دیده شدن این موضوع
کمک کرده است.برخی دیگر نیز نوشتهاند رسانهها
فقط درباره این میگویند که عربستان چند پهپاد
حوثیها را سرنگون کرده است و از واقعیتها حرفی
نمیزنند.برخی دیگر از مخاطبان فضای مجازی هم
بر این تاکید کردهاند که برای رسانهها کشته شدن
آدمها در یمن به منزله کشته شدن چند نفر است
نه کشته شــدن مردم بیگناه .قابل توجه این که
سوزان ساراندون  ۷۵ساله که تاکنون پنج بار نامزد
اسکار شده و یک بار نیز این جایزه را دریافت کرده،
همزمان از درگذشــت یک خواننده رپ نیز اظهار
تأسف کرد که به خبر بیشتر سایتهای سینمایی
آمریکایی بدل شد ،اما این توییت وی در رسانهها
بازتابی نیافت .وی که در صفحه اینستاگرامش ،خود
را در وهله نخست یک مادر ،بعد یک فعال اجتماعی
و در نهایت بازیگر خوانده در آخرین پستش در این
رسانه اجتماعی نیز به هزینه باالی بیمارستانهای
آمریکایی اعتراض کرده که در رسانههای خبری
رسمی بازتاب نیافت .ساراندون توییت دیگری را
بازنشر کرده که در آن ارفح ناصر نوشته است« :لطفاً.
لطفاً .لطفاً هشتگ یمن را ترند کنید! اینجا قیامتی
به پا شده اســت .مردم بیگناه غیرنظامی دارند در
کمال خونســردی بمباران میشوند؛ درحالی که
اینترنت قطع شده اســت .نمیدانم چه میشود،
گفت .در  ۲۴ساعت اخیر حداقل  ۳۰۰نفر کشته یا
مجروح شدهاند ،زبانم قاصر است».

