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ادامه حضورهای  خارجی بدون مجوز »برادران لیال« راه اندازی برنامه استعدادیابی سرود در تلویزیون»قهرمان« نامزد جایزه بهترین درام انسانی شد
 Humanitas( نامزدهای چهل و ششمین دوره جوایز نهاد انسانی
Prizes( 2۷ ژوئن در حالی اعالم شد که فیلم »قهرمان« به نویسندگی 

اصغر فرهادی در کنار فیلم های »ُکدا« نوشته شان هیدر، »۹ روز« نوشته 
ادسون اودا و »سار« نوشته مت هریس نامزد بخش بهترین اثر بلند درام 
شدند. بنا به اعالم دبیر اجرایی این رویداد، جوایز نهاد انسانی به منظور 
شناساندن نویسندگانی ایجاد شده اســت که کارشان بررسی زیبایی 
و پیچیدگی تجربیات بشر اســت. برندگان این دوره جوایز انسانی روز 
۹ سپتامبر 2022 در یک مراســم حضوری اعالم می شود. رحیم )امیر 
جدیدی( خطاط و نقاشی مطلّقه است که به علت عدم پرداخت بدهی اش 
به بهرام )محسن تنابنده( به زندان افتاده است. رحیم به مرخصی دو روزه ای 
می آید. او پسری دارد که لکنت زبان دارد و با منشی کلینیک گفتاردرمانی 
او فرخنده )سحر گلدوست( در رابطه است.  فرخنده به رحیم می گوید که 
کیفی حاوی چند سکه طال پیدا کرده است و با فروش آن ها می تواند بدهی 

خود را به بهرام بدهد، اما ...

»هماهنگ« برنامه ملی استعدادیابی در حوزه سرود و دریچه ای 
جدید به سرود و موسیقی در کشور اســت که طرح و پژوهش آن از 
زمستان سال 13۹۹ و پیش تولید رسمی آن از زمستان 1400 آغاز 
شده است.  بر این اساس در چند ماه گذشته بیش از 800 گروه سرود 
در کشور شناسایی و پس از دریافت آثار ارزیابی شدند که در نهایت 
گروه های برگزیده در سراسر کشور برای مرحله مقدماتی انتخاب شدند 
و رقابت خود را در قالب کارناوال کشوری در چند استان آغاز خواهند 
کرد؛ پس از این مرحله گروه های برتر برای حضور در قسمت های نهایی 
انتخاب خواهند شد. گروه های برتر مرحله مقدماتی، مجوز حضور در 
برنامه اصلی که با حضور اساتید نام آشنای حوزه موسیقی و اجرای 
خالق در استدیو هماهنگ برگزار می شود را خواهند گرفت و در مرحله 
اصلی به شکلی متفاوت و جذاب به رقابت خواهند پرداخت. ساخت 
این برنامه که محصول موسسه مأوا است، از چندی پیش آغاز شده و به 

زودی از تلویزیون پخش خواهد شد./ خبرگزاری ایرنا

جشنواره بین المللی فیلم بوردو فرانسه با همکاری سینما اوتوپیا در 
برنامه ویژه ای با عنوان »شب آبی« چند فیلم از جمله »برادران لیال« را به 
نمایش خواهند گذاشت. این حضور در حالی اتفاق می افتد که سازمان 
سینمایی به تازگی به عوامل این فیلم به دلیل اینکه بدون مجوز وزارت 
ارشاد در جشنواره های خارجی حضور می یابند، تذکر داده و اعالم کرده 
اســت که پروانه نمایش آن در ایران با این شرایط صادر نمی شود. این 
برنامه از تاریخ 2۶ تا 30 جوالی )4 تا 8 مرداد( در چهار شب میزبان نمایش 
فیلم های »ردوئو« ساخته »لوال کوئیورون«، »پسری از بهشت« ساخته 
»تارک صالح«،  »کور د میرکلز« به کارگردانی مشترک »کارین مای« و 
»حکیم زوهانی«، »تابستان سول« ساخته »کوئست الو« و همچنین 
»برادران لیال« از سعید روســتایی خواهد بود. فیلم »برادران لیال« در 
نخستین نمایش جهانی خود در جشنواره کن امسال رونمایی شد و در 
نهایت جایزه بهترین فیلم جشنواره از نگاه انجمن بین المللی منتقدان فیلم 

)فیپرشی( را از آن خود کرد./ خبرگزاری ایسنا

نماینده جانی دپ ستاره مشهور سینمای جهان، مذاکره این بازیگر برای ایفای مجدد نقش کاپیتان 
جک اســپارو را در فرنچایز »دزدان دریایی« رد کرد. نماینده دپ به فاکس نیوز دیجیتال گفت: جانی 
دپ در حال مذاکره برای ایفای نقش کاپیتان جک اسپارو در مجموعه »دزدان دریایی کارائیب« نیست.

این تکذیب در پی گزارشی از سایت شایعه پردازی استرالیایی Poptopic منتشر شد که ادعا می کرد 
دپ ۵۹ ساله در حال بستن قرارداد 301 میلیون دالری با دیزنی برای حضور در ششمین قسمت فیلم 
های »دزدان دریایی« است. این رسانه استرالیایی این اطالعات را به یکی از افراد داخلی صنعت فیلم 

نسبت داده بود. / خبرگزاری صبا

حمید انصاری سردبیر مجله خبری تحلیلی »فرامتن« شبکه افق سیما گفت: این برنامه، یک مجله خبری 
تحلیلی است که بر اساس وقایع روز کشور، موضوعات تقویمی و سوژ ه هایی که نیاز به مطالبه گری و تحلیل 
دارد، روی آنتن می رود. بر این اساس ما انواع نقدها و پیشنهادها درحوزه های مختلف را در حدود 1۵0 قسمت 
پخش شده از برنامه، نسبت به دولت، مجلس و قوه قضاییه و دیگر نهادهای مرتبط داشته ایم و سعی کردیم به 
عنوان نماینده مردم در رسانه فعالیت کنیم. سردبیر برنامه تلویزیونی »فرامتن« عنوان کرد: بارها پیش آمده 
است که در طول یک هفته موضوعاتی که به معیشت خانواده ها و قشر کارگر برمی گردد، مورد بررسی ما قرار 

گرفته است و اولویت ما در این برنامه پرداخت به مطالبات و دغدغه های مردم است./ خبرگزاری صبا

بررسی دغدغه های مردم در »فرامتن«جانی دپ به نقش جک اسپارو برنمی گردد

روز هفتم تیر در حافظه تاریخی مردم ایران با فاجعه تلخ ترور شهید بهشتی گره خورده است؛ مردی از جنس دین که در برهه ای حساس 
و پرتنش خدمات مهمی به انقالب اسالمی کرد و سرانجام  حین انجام وظیفه در شامگاه ۷ تیر سال 13۶0 در حین سخنرانی در تاالر حزب 
 جمهوری اسالمی بر اثر انفجار ساختمان حزب توسط گروهک تروریستی منافقین به همراه کاروان ۷2 نفره خود به خیل شهدا پیوست.

تا سال ها پس از شهادت این شخصیت مهم سیاسی-انقالبی از سینمای ایران انتظار می رفت که فیلمی درباره آن واقعه و شهید بهشتی بسازد تا 
اینکه در سال های اخیر و با رونق گرفتن ساخت فیلم های سیاسی، درنهای فیلم سینمایی »ضد« به کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیه کنندگی 
محمدرضا شفیعی ساخته و در چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر در سال 1400 رونمایی شد. این فیلم که در بستری عاشقانه حوادث سیاسی را 
روایت کرد، در جشنواره توجه منتقدان را به خود جلب کرد و درنهایت داوران این رویداد مهم سینمایی آن را نامزد دریافت هفت سیمرغ کردند 

و 2 سیمرغ را هم به این فیلم و عواملش تعلق گرفت. همانطور که در ایام جشنواره بازی نادر سلیمانی توجه مردم و منتقدان را به خود جلب 
 کرده بود، درنهایت سیمرغ بهترین بازیگر نقش مکمل مرد به او رسید و بهترین طراحی صحنه به محمدرضا شجاعی تعلق گرفت.

حال به مناسبت سالگرد فاجعه هفتم تیر، نخستین تصویر از شهید بهشتی در فیلم سینمایی »ضد« دومین ساخته 
امیرعباس ربیعی رونمایی شد. »ضد« به قلم حسین تراب نژاد  یک دراِم سیاسی است که داستان یک عشق 

را در دِل حوادث سیاسی روایت می کند. این فیلم سعی کرده حوادث پرالتهاب زمستان ۵۹ تا تابستان ۶0 
ایران را به نمایش بکشد. مهدی نصرتی، لیال زارع، لیندا کیانی، نادر سلیمانی، مهشید جوادی، مجید 

 پتکی، روزبه رئوفی، عماد درویشی،  شیرین آقاکاشی و امین خانی بازیگران اصلی این فیلم هستند. 
این فیلم تولید شده در موسسه فرهنگی هنری وصف صبا و محصول سازمان سینمایی سوره، به زودی و پس 

از پایان اکران عمومی »بدون قرار قبلی« ساخته بهروز شعیبی به اکران عمومی خواهد رسید تا در روزگاری 
که اکران سینما در ایران از فقر ژانرها در رنج است، فیلمی با حال و هوایی متفاوت روی پرده رود.

نخستین تصویر از نقش شهید بهشتی در فیلم »ضد« 


