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الرا کرافت، در ماجراجویی جدیدنیکول کیدمن، پرستار بی عیب و نقصیئو؛ شایسته دریافت جایزه منتقدان لندن 
میشل یئو؛ در چهل و سومین دوره جوایز حلقه منتقدان لندن که 
۵ فوریه برگزار می شود با دریافت جایزه دیلیس پاول تجلیل می شود.

یئو که برای بازی در فیلم »همه چیز همه جا یک باره« نامزد دریافت 
جایزه اسکار شده، به عنوان اولین چهره زن آسیایی جایزه ای را دریافت 
می کند که به افتخار دیلیس پاول منتقد ســینمای بریتانیا که سال 
199۵ درگذشت، به نام وی اهدا می شود.  یئو در جوایز گلدن گلوب 
امسال نیز نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن شد و این 
جایزه را دریافت کرد. او بازیگری 60 ساله از مالزی است و در این باره 
گفت: این نامزدی فشار زیادی است. متشکرم که به من و افرادی مثل 
من هم توجه کردید. دیگر وقتش شده بود. این جایزه از سال ۲019 
و پس از توقف در مراسمی که به دلیل کرونا به صورت مجازی برگزار 

می شد، اکنون پس از 3 سال برای نخستین بار دوباره اهدا می شود. 
کیت وینسلت، سالی پاتر و ایزابل هوپر از بازیگرانی هستند که پیشتر 

با دریافت جایزه دیلیس پاول تجلیل شده اند./مهر

نیکول کیدمن یک قرارداد همکاری تازه دیگر را با تلویزیون امضا 
کرد، تا رکورددار بازی در مجموعه های تلویزیونی بشــود. نیکول 
کیدمن در حالی آمادگی خود برای حضور در »پرســتار بی عیب 
و نقص« را اعالم کرد که چند هفته قبل قرارداد بازی در نســخه 
تلویزیونی »آقا و خانم اسمیت« را امضا کرده بود. »پرستار بی عیب 
و نقص« یک مینی سریال است که خالق آن مایا ارسکاین، نویسنده 
فیلمنامه اش هم هست. فیلمنامه »پرستار بی عیب و نقص« با نگاهی 
به نول پرخواننده ای به همین نام نوشته شده که در سال ۲016 روی 
پیشخوان کتابفروشی ها قرار گرفت و داستانش وقایع نگاری واقعی 
قتل پرسروصدای لوسیا و لئو کریم توسط پرستار خانگی شان در 
سال ۲01۲ است. هنوز معلوم نیست کیدمن چه نقشی در مجموعه 
بازی می کند. برخی تحلیل گران عقیده دارند ایفای نقش پرستار 
گناهکار می تواند موقعیت تازه و ویژه ای برای او در بین اهالی سینما 

و تلویزیون بوجود بیاورد./صباخبر

مجموعه تلویزیونی »تامب رایدر« به نویسندگی فیبی والر بریج 
توسط آمازون ساخته می شود.

فیلی والر بریج خالق سریال تحسین شده »فلی بگ« اقتباسی از 
تامب رایدر را در قالب یک سریال تلویزیونی می نویسد و الرا کرافت را 
به صفحه های کوچک می آورد. الرا کرافت در ماجراجویی بعدی خود 
به مدد قراردادی برای سرویس آنالین آمازون پرایم در قالب سریالی 
تلویزیونی دیده خواهد شد. گفته شده آمازون با فیبی والر بریج هم 
به عنوان نویسنده و هم تهیه کننده اجرایی قرارداد بسته تا مجموعه 
بازی های محبوب »مهاجم مقبره« را در این فرمت جدید شکل دهد.

در حالی که تاکنون 3 فیلم سینمایی بر اساس این بازی ها ساخته 
شده، هنوز صحبتی از بازیگران این سریال نشده است. فیبی والر بریج 
به تازگی قراردادی بلندمدت با کمپانی آمازون به امضا رساند و قرار 
است سریال کمدی سیاه تلخ »اینجا را امضا کن« را برای این کمپانی 

بسازد. او در مراسم امی سال ۲019 سه جایزه امی دریافت کرد./مهر

شصت وپنجمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان یزد- ایساتیس با معرفی برگزیدگان بخش های 
مختلف جشنواره و راهیابی فیلم های منتخب به جشنواره کشوری فیلم کوتاه تهران به کار خود پایان داد.

مهدی آذرپندار، مدیر عامل انجمن سینمای جوان در این مراسم با اشاره به رونق مجدد جشنواره های 
منطقه ای پس از بحران کرونا، گفت: امیدواریم روند برگزاری این جشنواره ها در سال های آینده تداوم 
داشته باشد و به واسطه این جشنواره ها و آموزش ها شاهد تقویت سینمای شهرستان ها باشیم. آذر پندار 
به جمعیت ۲۵ هزار نفری سینمای جوان اشاره و عنوان کرد: بخش عکس انجمن گاهاً مغفول واقع می شد 

ولی در این جشنواره، عکس ها و فیلم های خوبی با سطح کیفی مناسبی را شاهد بودیم./صباخبر

مراسم یادبود »زنده یاد حسین شــهابی« کارگردان فقید سینمای ایران توسط گروه سینمایی هنر 
و تجربه امروز یکشنبه 9 بهمن از ساعت 1۸در سالن سینماتوگراف موزه سینما برگزار می شود. در این 
مراسم جمعی از دوستان، همکاران و شاگردان حسین شهابی حضور خواهند یافت و درباره ویژگی های 
اخالقی و حرفه ای وی سخنرانی خواهند کرد و فیلم سینمایی »روز روشن« به کارگردانی حسین شهابی 
در پایان این مراسم به نمایش در خواهد آمد.  سیدحسین شهابی، نویسنده، تهیه کننده و کارگردان سینما 
و تلویزیون، کارگردان مستقل سینما بود و کارگردانی آثاری همچون »آزاد به قید شرط«، »سایه ها«، 

»حراج«، »روز روشن« و »به خاطر مهدی« را در کارنامه دارد. /ایسنا

شرایط احساسی حاکم بر جامعه ناشی از التهابات 
امسال، ســبب شــده تا بازیگران فیلم »چرا گریه 
نمی کنی؟« ساخته علیرضا معتمدی که در بین آنها 
برندگان سیمرغ ادوار جشــنواره نیز حضور دارند، 
نسبت به حضور در این رویداد مواضع تندی بگیرند. 
از بین هفت بازیگر فیلم »چرا گریه نمی کنی؟« 
که با انتشــار بیانیه ای اعالم کردند در جشــنواره 
فیلم فجر شرکت نمی کنند، هانیه توسلی، فرشته 
حسینی، مانی حقیقی، علی مصفا، و باران کوثری، 
جزو ســیمرغ داران جشــنواره فیلم فجر در ادوار 
مختلف به شمار می روند، این بیانیه را امضا کرده اند. 
این در حالی است که این هنرمندان خوشنام، بارها، 
در دولت های مختلف و شــرایط حاد اجتماعی و 

سیاسی، از حضور در این رویداد، سر باز نزده اند...
در شــرایطی که برخی تحلیل گران معتقدند 
که جنس فعالیت فرهنگی و هنری اگر با مفاهمه، 
گفت وگو و اســتفاده از فضاهایی مثل جشــنواره 
برای بیان عقاید همراه باشــد، جریان ســازتر از 
قهر و انزواســت، اما به هر حال، تأثیرات مختلف 
تریبون های خبری و فضای مجازی در رقم خوردن 
این نوع رفتارها کتمان ناپذیر است، چنانچه تا همین 

چند روز پیش، همین فضا سبب شده بود تا بسیاری 
از افراد از خود بپرسند »مگر امسال فیلمی هم تولید 
شده که جشنواره برگزار شود«؟ و بعد این پرسش 
به میان آمد که »مگر کسی هم به جشنواره فیلم 

فجر می آید؟«
قطعا می شود انتظار داشت که تحریم کنندگان 
فعال در این فیلم، در آینده هم در سینما فعالیت 

کنند و همچنین در جشــنواره فیلم فجر حضور 
داشته باشند. 

در روزهای گذشته عده ای تالش کردند تا برای 
فیلم »چرا گریه نمی کنی؟«، اشکال آئین نامه ای 
بتراشند تا فیلم از جدول ســودای سیمرغ بیرون 
بیاید اما دبیرخانه جشنواره اعالم کرد که این اتفاق 
رخ نخواهد داد. حتی تالش شد تا چهره تهیه کننده 

این فیلم را با متصل کردن او بــه مقامات نظامی، 
تخریب کنند.

پیش تــر هــم فضایی مشــابه بــرای آخرین 
فیلم »کیومــرث پوراحمد« به وجــود آمده بود و 
می توانیــم منتظر تکرار چنین خبرســازی هایی 
باشیم. فیلم هایی که تولید شده اند، فرم شرکت در 
جشنواره را پرکرده اند و عوامل شان تحت تاثیر ندای 
درون یا بیرون، ترجیح می دهند در قاب این دوره 

فجر حضور نداشته باشند.
مرور و بازخوانی وقایع اتفاق افتاده در سال های 
13۸۸ و 139۸ و در امتداد آن برپایی جشــنواره 
فیلم فجــر در آن مقاطع، نشــان می دهد فعالیت 
هنری منافاتــی با اعتراض ندارد و از ســویی، این 
رفتار از سوی برخی دیگر از هنرمندان و بازیگران 
سینما بیش تر از آن که عمق، جریان سازی و کارساز 
بودن »تحریم« را به دنبال داشته باشد، صرفا موید 
احساســی بودن و تاریخ مصرف دار بودن این رفتار 
اســت. به ویژه این روزها که بسیاری از افرادی که 
در طول ســال از »لشکرکشــی مجازی ها« ناالن 
بوده اند، ناخودآگاه به عضوی از »لشــکر مجازی« 

بدل شده اند!/صباخبر

سیمرغ داران علیه سیمرغ !

مراسم  یادبود حسین شهابی برگزار می شودایساتیس، برگزیدگان خود را شناخت


