
6 سینما
سه شنبه1 آذر 1401        شماره 6417        سال بیست و پنجم 

کوتاه داخلیخزاعی: اکران جام جهانی در سینماها منتفی است

کوتاه خارجی

به گزارش مهر، بیش از ۲ ماه از انتخابات شانزدهمین دوره هیأت مدیره خانه سینما می گذرد اما 
هنوز خبری از معرفی مدیرعامل مهمترین نهاد صنفی سینمای ایران به گوش نمی رسد. این در حالی 
است که هربار از هرکدام از اعضای هیأت مدیره درباره زمان معرفی مدیرعامل خانه سینما سوال 
پرسیده می شود؛ تنها به کلمه به زودی اکتفا می کنند. براساس اساسنامه خانه سینما، هیأت مدیره 
موظف است ظرف حداکثر ۲ ماه پس از انتخابات، نسبت به استخدام مدیرعامل خانه سینما اقدام 
کند و تا زمانی که مدیرعامل خانه سینما منصوب نشده است رئیس هیأت مدیره عهده دار وظایف 
مدیرعامل خواهد بود. محمدمهدی عسگرپور به عنوان رئیس هیأت مدیره خانه سینما انتخاب شده 
است، این تهیه کننده و کارگردان سینما در گذشته نیز تجربه مدیرعاملی خانه سینما را داشته و در 
حال حاضر به عنوان مدیرعامل خانه هنرمندان مشغول به فعالیت است. با توجه به اینکه اساسنامه 
خانه سینما می گوید که رئیس هیأت مدیره تا قبل از استخدام مدیرعامل وظایف این خانه را برعهده 
دارد، بنابراین عسگرپور مدتی است که مدیریت ۲ خانه بزرگ هنرمندان کشور یعنی خانه هنرمندان 

و خانه سینما را برعهده دارد.
باید دید خانه سینما چه گزینه ای را برای مدیرعاملی خانه سینما که درگیر بحران های مختلفی 
سمت  در  سینماگران  حضور  از  استفاده  دوره  چندین  گذشت  از  بعد  آیا  می کند،  انتخاب  است 
مدیریت  تجربه  با  البته  غیرسینمایی  مدیر  یک  انتصاب  با  را  خود  بخت  سینما،  خانه  مدیرعاملی 
سینمایی امتحان می کند؟ از بین گزینه های مختلفی که گفته می شود هیأت مدیره خانه سینما روی آن 
فکر می کند می توان به مجید مسچی مدیرعامل سابق مؤسسه »سینماشهر« اشاره کرد که سال ها تجربه 
مدیریت در این مؤسسه را داشته و در حوزه توسعه زیرساخت های سینمای ایران فعال بوده است.

مجوز اکران برای فیلم عامه پسند
فیلم سینمایی »عامه پسند« به کارگردانی سهیل بیرقی که محصول سال ۱۳۹۸ است، از سازمان 
سینمایی پروانه نمایش گرفت. سهیل بیرقی که اخیرا برای فیلم »بی داد« پروانه ساخت گرفته، مجوز 
نمایش فیلم »عامه پسند« را نیز گرفت. این فیلم در سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد. 
به گزارش ایسنا، در »عامه پسند« فاطمه معتمدآریا، هوتن شکیبا و باران کوثری بازی کرده اند. در 
جلسه اخیر شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای فیلم های »نفرین آرتا« به تهیه کنندگی سید 
جالل چاوشیان و کارگردانی مجید کریمی و »هفت بهار نارنج« به تهیه کنندگی محمد کمالی پور و 

کارگردانی منصور نورمحمد گل سفیدی نیز صادر شده است.

ابوالفضل پورعرب در بیمارستان بستری است
شده  بستری  بیمارستان  در  عفونتی  مشکل  یک  درمان  برای  پورعرب  ابوالفضل  نوشت:  ایسنا 
است.این بازیگر قدیمی سینما با تایید این خبر بیان کرد: سر ساخت مستندی به نام »سگ« دچار 
مستند  این  کننده  تهیه  تقی پور،  علی  بیمارستان هستم.  در  فعال  آن  درمان  برای  که  مشکلی شدم 
گفت: آقای پورعرب مدتی قبل مشغول کارگردانی یک مستند داستانی به نام سگ بودند که از 
باید درمان شود. او  ایجاد شده است که  ادامه همان عفونتی  پا دچار مشکلی شدند و در  ناحیه  
روند  برای  پزشکی  شورای  تا  هستند  بستری  بیمارستان  در  ایشان  که  است  روزی  چند  افزود: 
که  است  دهه  از چهار  بیش  ۶۱ ساله سینما  بازیگر  پورعرب  کند.ابوالفضل  معالجه تصمیم گیری 
در عرصه بازیگری فعالیت می کند و فیلمهای ماندگاری همچون عروس، نرگس، چهره، دستهای 
آلوده ، غریبانه و مردی شبیه باران را در کارنامه خود دارد. او در فیلم توقیفی کاناپه به کارگردانی 

کیانوش عیاری نیز بازی کرده است.

رادیو جام جهانی افتتاح شد
همزمان با آغاز بازی های جام جهانی و در راستای آنچه تحقق سیاست های صداوسیماـ  هویت محوری 
و عدالت گستریـ  عنوان شده، رادیو جام جهانی در ساختمان شهدای رادیو افتتاح شد. رادیو جام جهانی 
به عنوان یک رادیوی فصلی روی موج اف ام و فرکانس ۹۵.۵ مگاهرتز رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
را به طور ویژه ای پوشش خواهد داد. به گزارش خبرگزاری خبرآنالین به نقل از روابط عمومی معاونت 
صدا، این مراسم با حضور علی بخشی زاده معاون صدا، مهدی آذرمکان مدیر رادیو جام جهانی، مریم 
کاظمی پور معاون ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، مهدی کشاورز مدیر عامل سازمان منطقه آزاد 
کیش و رضا شجیع رئیس حوزه ریاست مناطق آزاد کیش و همچنین تعدادی از پیشکسوتان،گویندگان 
و گزارشگران ورزشی رادیو ورزش من جمله مسعود اسکویی، خسرو والی زاده، علی شاکری، اکبر 

ارمنده و سعید میرزا شفیع برگزار شد.

رئیـس  خزاعـی  محمـد 
ضمـن  سـینمایی  سـازمان 
پیگیری هـای  رونـد  تشـریح 
نمایـش  بـرای  گرفتـه  صـورت 
در  جام جهانـی  بازی هـای 
ایـن  کـرد  تأکیـد  سـینماها، 
موجـود  شـرایط  بـا  برنامـه 

اسـت. منتفـی 
محمد  مهر،  گزارش  به 
سینمایی  سازمان  رئیس  خزاعی 
سینما  کار  به  آغاز  حاشیه  در 
در  حضور  با  شاهد«  »مهر 
به  پاسخ  در  خبرنگاران  جمع 
وضعیت  آخرین  درباره  سوالی 
بازی های  اکران  برای  پیگیری ها 
کشور  سینماهای  در  جام جهانی 
ماه  یک  حدود  از  داد:  توضیح 
پیش پیگیری هایی را انجام دادیم 
تا بتوانیم مسابقات جام جهانی را 
به صورت همزمان در سینماهای 
موافقت های  کنیم.  اکران  کشور 
اولیه را هم گرفتیم و در شورای 
برنامه  این  هم  عمومی  فرهنگ 
فرهنگی  کمیته  در  شد.  مصوب 
هنری بازی های قطر هم مصوب 
اخیر  نامه نگاری  در  اما  شد، 
به  مستند  و  کشور  وزارت  با 
گرفته،  صورت  بررسی های 
به  زمینه  این  در  تصمیم گیری 
شورای تأمین استان واگذار شد.

ایـن  بـر  داد:  ادامـه  وی 
می توانـد  اسـتانی  هـر  اسـاس 
حاکـم  شـرایط  بـه  توجـه  بـا 
زمینـه  ایـن  در  اسـتان،  بـر 
مجـوز  و  کنـد  تصمیم گیـری 
جام جهانـی  بازی هـای  نمایـش 
را  اسـتان  آن  سـینماهای  در 
تصمیم گیـری  اینگونـه  بدهـد. 
اختیـارات  از  زمینـه  ایـن  در 
سـازمان سـینمایی خـارج شـده 
اسـت و اسـتانداری ها بایـد در 
ایـن زمینـه تصمیم گیـری کننـد. 
مدیـران  بـه  مربـوط  نامه هـای 
کل ارشـاد اسـتان ها هـم ابـالغ 
شـده و مشـغول پیگیری هستند 
کـه شـرایط  اسـتان هایی  در  تـا 
بازی هـای  اسـت،  فراهـم 
اکـران  جام جهانـی در سـینماها 
شـود. اگـر شـورای تأمیـن هـر 
اسـتان بـا ایـن برنامـه مخالفـت 
کنـد، ایـن بازی هـا روی پـرده 

رفـت. نخواهـد 
در  سـینمایی  سـازمان  رئیـس 
آنجایـی  از  گفـت:  حـال  عیـن 
)دوشـنبه  فـردا  همیـن  از  کـه 

۳۰ آبـان( بازی هـای تیـم ملـی 
می شـود  آغـاز  ایـران  فوتبـال 
آخریـن  بـه  توجـه  بـا  و 
دوسـتان  کـه  پیگیری هایـی 
بازی هـای  داشـته اند،  مـا 
جام جهانـی به صـورت عمومـی 
کشـور  سراسـر  سـینماهای  در 

داشـت. نخواهنـد  اکرانـی 
خزاعـی در پاسـخ بـه سـوال 
آخریـن  دربـاره  دیگـری 
تیزرهـای  اختصـاص  وضعیـت 
بـه  رایـگان  تلویزیونـی 

اکـران هـم  فیلم هـای در حـال 
در  کـه  توافقـی  طبـق  گفـت: 
بـا  سـینما  شـورایعالی  حاشـیه 
زمینـه  ایـن  در  جبلـی  آقـای 
ایـن  بـه  جمع بنـدی  داشـتیم، 
صـورت شـده اسـت کـه بـرای 
اکـران  راهـی  کـه  فیلم هایـی 
بـرای  سـهمیه ای  می شـوند، 
تبلیـغ تلویزیونـی درنظـر گرفته 
شـود. سـهمیه پنـج فیلمـی کـه 
در  بـود،  شـده  اعـالم  نامشـان 
حـال حاضـر اعطا شـده اسـت 
تلویزیـون  از  آن هـا  تبلیـغ  و 
یکـی  اسـت.  پخـش  حـال  در 
کـه  مانده انـد  باقـی  فیلـم  دو 
پیگیـری  هنـوز  خودشـان 
آن هـا  سـهمیه  ولـی  نکرده انـد 
اسـت.  کـرده  پیـدا  اختصـاص 
بنابـر آنچـه اطـالع داریـم بالـغ 
تیـزر  پخـش  نوبـت   ۲۰۰ بـر 
ایـن  از  یـک  هـر  بـه  رایـگان 

اسـت.  شـده  اعطـا  فیلم هـا 
 ۳۰۰ و   ۴۰۰ فیلم هـا  از  برخـی 
داشـته اند.  هـم  پخـش  نوبـت 
ایـن سـهمیه ها بـه تناسـب آثـار 
بـرای آن هـا در نظر گرفته شـده 

اسـت.
وی افـزود: امیدواریـم تعاملی 
و  سـینمایی  میـان سـازمان  کـه 
صداوسـیما شـکل گرفته است، 
همچنـان ادامـه پیـدا کنـد. قطعًا 
دارد،  بـه حمایـت  نیـاز  سـینما 
به خصـوص در ایـن شـرایط که 

بـرای  را  اول  حـرف  تبلیغـات 
می زنـد.  فیلم هـا  از  حمایـت 
اطالع رسـانی درسـت می توانـد 
فضـای جدیـدی را در سـینماها 
به وجـود بیـاورد. قول هایـی در 
ایـن زمینـه داده شـده اسـت تـا 
بتوانیـم دربـاره خدمـات متقابل 
میـان مـا و تلویزیـون اقداماتـی 

باشیم. داشـته 
وضعیـت  دربـاره  خزاعـی 
حضـور  متقاضـی  فیلم هـای 
و  فجـر  فیلـم  جشـنواره  در 
بـا  سـینماگران  قهـر  احتمـال 
ایـن رویـداد هـم تأکیـد کـرد: 
در  را  احساسـی  چنیـن  مـن 
فجـر  بـه  نسـبت  سـینماگران 
و  رویدادهـا  همـه  نمی بینـم. 
سـینمایی  سـازمان  برنامه هـای 
به صـورت  جـاری  سـال  در 
خواهـد  برگـزار  باشـکوه 
شـد. مـا هیـچ برنامـه ای را نـه 

محـدود کرده ایـم و نـه تعطیـل 
فیلـم  خواهیـم کـرد. جشـنواره 
کوتـاه برگزار شـد و جشـنواره 
برگـزار  هـم  سـینماحقیقت 
هـم  فجـر  جشـنواره  می شـود. 
در زمـان مقـرر برگـزار خواهد 
جشـنواره  کـه  آن هایـی  شـد. 
ملـی سـینمای خـود را دوسـت 
ایـن رویـداد  در  دارنـد، حتمـًا 
تـا  و  داشـت  خواهـد  حضـور 
ایـن لحظـه هم شـاهد اسـتقبال 
خـوب فیلمسـازان از جشـنواره 
فجـر بوده ایـم. همزمان بـا اتمام 
مهلـت ارسـال، آمـار مربـوط به 
فجـر  دبیرخانـه  سـوی  از  آثـار 

شـد. خواهـد  اعـالم 
درباره  سینمایی  سازمان  رئیس 
و  سینما«  »مهر  آیین  برگزاری 
گفت:  هم  آن  از  استقبال  کیفیت 
بسیار  استان ها  در  رویداد  این 
حرکتی  این  شد.  برگزار  باشکوه 
اولین بار  برای  که  بود  بی سابقه 
طراحی  سینمایی  سازمان  در 
از  تشکر  تقدیرو  شد.  اجرا  و 
جزئی  باید  شهرستانی  هنرمندان 
سینمایی  سازمان  برنامه های  از 
غافل  آن  از  ما سال ها  که  می بود 
رویکرد  سینما«  »مهر  بودیم. 
جدیدی در راستای نگاه ویژه به 
سینمای  در  استانی  ظرفیت های 
هم  استانی  هر  در  بود.  ایران 
به خوبی  هنرمندان  رفتیم،  که 
به شخصه  و  می کردند  مشارکت 
این  از  را  استقبالی  چنین  انتظار 

رویداد نداشتم.
سوالی  به  پاسخ  در  خزاعی 
سینمایی  سازمان  تعامل  درباره 
حوادث  زمینه  در  قضاییه  قوه  با 
تعامل  زمینه  در  گفت:  هم  اخیر 
با قوه قضاییه و پیرامون حوادث 
برگزار شد  مشترکی  اخیر جلسه 
درخواست  جلسه  همان  در  که 
پیگیری  برای  کارگروهی  شد 
بگیرد.  شکل  هنرمندان  مسائل 
نماینده سازمان سینمایی، نماینده 
قوه قضاییه و نماینده خانه سینما 
آغاز  را  راستا جلساتی  در همین 
کرده اند و در حال بررسی هستند. 
افراد  برخی  به  مربوط  مشکالت 
که حتی ما آن ها را نمی شناختیم 
اما نامشان در فهرستی گردآوری 
فعالین  به  مربوط  و  شده 
بررسی  مورد  بودند،  شهرستان ها 
قرار گرفت و مشکالت برخی از 

آن ها هم مرتفع شد.

از  پیشتر  که  بصیری  محمود 
بود  کرده  اعالم  گله  با  نیز  این 
تلویزیون  با  نیست  حاضر  دیگر 
همکاری کند، در گفت و گویی 
روزها  این  اینکه  درباره  ایسنا  با 
سرگرم  را  خودش  چگونه 
بازیگری  برای  دلش  می کند، 
از  ارزیابی اش  تنگ شده است، 

و  چیست  صداوسیما  عملکرد 
بازیگری  برای  که  پیشنهادهایی 
از سوی تلویزیون به او می شود، 

صحبت کرد.
درباره  ابتدا  بازیگر  این 
طرف  از  که  پیشنهادهایی 
گفت:  شود  می  او  به  تلویزیون 
اما  است  زیاد  خیلی  پیشنهاد 
من  درد  به  هیچکدام  متاسفانه 
که  را  هایشان  قصه  خورد.  نمی 
به  حتی  گرفت.  خنده ام  شنیدم 
یکی از کارگردان های تلویزیون 
خودشان  مردم  جان  پسر  گفتم، 

یک  به  نیاز  االن  دارند.  درد 
خوشحالشان  تا  دارند  چاشنی 
می  فکر  های شما.  قصه  نه  کند 
من  برای  اخیرا  نقشی  چه  کنید 
گرفته  نظر  در  بصیری  محمود 
دبیر  یک  است؟  خوب  باشند 
ریاضی که همسرش سکته کرده 
شده  بازنشسته  هم  خودش  و 

است! آیا اصال به من می آید که 
معلم باشم؟!

انقدر شبکه برای چیست 
می خواهند آبیاری کنند؟!

مخاطبان  ریزش  به  سپس  او 
کرد:  اظهار  و  اشاره  تلویزیون 
مردم  اغلب  فعلی  شرایط  در 
و  کنند  نمی  نگاه  تلویزیون 
برنامه های  و  اخبار  دنبال  بیشتر 
مدام  متاسفانه  هستند.  سیاسی 
اندازی  راه  کانال  تلویزیون  در 
می کنند؛ آیا می خواهند آبیاری 
کنند؟! باید برنامه سازی کنند نه 

اینکه مرتب شبکه جدید تاسیس 
اما  باشیم  داشته  شبکه  دو  کنند. 
شیرین و به درد بخور باشد بهتر 
که  نویسندگانی  برخی  به  است. 
دهند  می  پیشنهاد  نقش  من  به 
به  ها  قصه  این  اوال  ام،  گفته 
درد االن مردم نمی خورد، دوما 
بازی  تلویزیون  در  دیگر  من  که 
از  رسانه  این  چون  کنم   نمی 
است.  شده  خارج  خودش  شأن 
کارگردان  و  قصه  تلویزیون 
مثل  افرادی  خواهد،  می  خوب 
علی  مرحوم  برومند،  مرضیه 
 ... و  کیمیایی  مسعود  حاتمی، 
که کاربلد هستند. االن هر کسی 
تهیه  خودش  برای  بینیم  می  را 
شده  بازیگر  و  کارگردان  کننده، 

است!
تلویزیون  کرد:  تصریح  وی 
که  است  مملکت  این  آبروی 
تامین  را  مردمش  روحی  غذای 
را  آنها  تواند  می  و  کند  می 
شبکه  با  که  ای  بیننده  کند.  شاد 
اقناع  خودمان  تلویزیون  های 
شبکه های  دنبال  به  حتما  نشود 
متاسفانه  رود.  می  ماهواره ای 
شده  ای  جزیره  مثل  تلویزیون 
اصاًل  را  هنر  اهل  های  آدم  که 
وقتی  که  حالی  در  شناسد؛  نمی 
باید  است  ملی  رسانه  اسمش 
هنرتان را در آن نشان بدهید. به 
همه  محرم  ایام  در  مثال  عنوان 
و  مداحی  مدام  هم  با  ها  شبکه 
وقتی  کنند.  می  پخش  سخنرانی 
رئیس تلویزیون وارد نباشد، این 
اتفاق می افتد. حتی شبکه کودک 
هم برنامه مناسب کودکان پخش 

نمی کند.
همین  ادامه  در  بصیری 
بودیم  بچه  کرد:  تاکید  صحبتش 
محرم  در  مادرمان  چادر  با 
این  با  هیات درست می کردیم. 
قصد  ناکرده  خدای  ها  حرف 

ندارم.  را  مداحان  به  توهین 
حسین  امام  مسلمانم،  هم  من 
ایامی  در  و  دارم  را دوست  )ع( 
همچون محرم عزادار سیدالشهدا 
کیفیت  روی  حرفم  اما  هستم 
روزی  تلویزیون  کارهاست. 
رئیس  که  شد  خواهد  خوب 
تلویزیون بیاید بگوید مردم عزیز 
عیب  و  ببینید  را  ما  های  برنامه 

و ایرادها را به خودمان بگویید.
دلم برای بازیگری تنگ شده 

اما ...
درباره  پیشکسوت  بازیگر  این 
اینکه این روزها چگونه خودش 
دلش  آیا  و  کند  می  سرگرم  را 
برای بازیگری تنگ نشده است؟ 
به ایسنا گفت: همچنان خودم را 
با دوچرخه ام سرگرم می کنم و 
برای  دلم هم  دارم.  تحرک  مدام 
با  اما  شود  می  تنگ  بازیگری 
وگرنه  قصه خوب؛  و  کارگردان 
هرکاری که پیشنهاد می شود نباید 
قبول کرد. متاسفانه برخی سریال 
تلویزیون  از  آنقدر  قدیمی  های 
ها  خاطره  که  شوند  می  پخش 
که  هرکاری  ما  می شود.  خراب 
اما  است  مردم  برای  کنیم  می 
پایین  را  خودش  شأن  آدم  نباید 
متاسفانه همه  این روزها  بیاورد. 
و  زنند  می  پول حرف  به  راجع 
اما  کنند  می  تعظیم  پول  برای 
پول  بصیری  محمود  من  برای 
ارزش  هم  شاهی  یک  اندازه 
ندارد. مادرم همیشه یک شعری 
که  دار  نگه  »اندازه  گفت  می 

اندازه نکوست«.
را  صحبتش  بصیری  محمود 
تمام  برای  داد:  پایان  اینگونه 
مردم کشورم ایران آرزوی شادی 
به خصوص  دارم،  خوشحالی  و 
در این شرایط ناآرام. بیایید برای 
ها  تا خوبی  بخواهیم  هم خوب 

به خودمان برگردد.

مواجهه محمود بصیری با پیشنهادهای خنده دار برای بازیگری

مدیرعامل خانه سینما چه کسی خواهد بود؟

مورگان فریمن در مراسم 
افتتاحیه جام جهانی قطر

مورگان فریمن با حضور غافلگیر کننده خود در 
مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال قطر، از وحدت 
سخن گفت.به گزارش مهر به نقل از آسوشیتدپرس، 
جام  چشمگیر  افتتاحیه  مراسم  در  فریمن  مورگان 
جهانی ۲۰۲۲ در ورزشگاه البیت روی صحنه رفت. 

یوتیوبر  المفتاح  غانم  کنار  در  هالیوودی  بازیگر 
می برد،  رنج  استخوانی  نادر  بیماری  از  که  قطری 
مونولوگ  که  حالی  در  شد.  حاضر  صحنه  روی 
فریمن آغازگر این مراسم شد وی در سخنانش بر 
وحدت تکیه کرد و گفت: چیزی زیبا شنیده ام. نه 
اینجا  چیزها  این  همه  جشن.  بلکه  موسیقی،  فقط 
تازه است. آنچه من می شناختم سرزمینی بود که به 
نظر دچار آشفتگی است. امروز من اینجا روی خاک 

شما می ایستم.
صحنه  روی  فریمن  دعوت  برای  که  حالی  در 
گفته شد: شما را فراخواندیم چون از همه استقبال 
دنیا…  همه  برای  است  دعوتنامه ای  این  می کنیم. 
وی در پاسخ گفت: حتی وقتی فراخوانده شدیم، به 
جای دیدن راهی دیگر، غفلت کردیم و راه خودمان 
را طلب کردیم. و حاال در دنیا تفرقه و دودستگی 
زبان  این همه کشور،  دارد. چگونه  بیشتری وجود 
راه  فقط  اگر  باشند  هم  کنار  می توانند  فرهنگ  و 
پذیرفته شود؟ آنچه ما را در اینجا و در این لحظه 
از آنچه میان ما  متحد می کند بسیار بزرگ تر است 

جدایی می اندازد.
شایعاتی  این  از  پیش  که  بی تی اس  کره ای  گروه 
منتشر  افتتاحیه  مراسم  در  حضورشان  عدم  درباره 

شده بود نیز در مراسم افتتاحیه حضور داشتند.
کیانو ریوز برای جونا هیل 

جلوی دوربین می رود
ریوز  کیانو  بازی  با  را  بعدی اش  فیلم  هیل  جونا 
کارگردانی می کند. به گزارش مهر به نقل از ددالین، 
جونا هیل با یک پروژه پنهان با عنوان »پیامد« برای 
فیلم  این  در  ریوز  کیانو  و  بازمی گردد  کارگردانی 
فیلمنامه ای  مبنای  بر  فیلم  این  کرد.  خواهد  بازی 
نوشته  را  آن  وودز  ازرا  با  هیل  که  می شود  ساخته 
اما  نشده  فاش  فیلم جزییاتی  این  داستان  از  است. 
پیش بینی می شود در بازار فیلم خریداران زیادی از 
کننده  پخش  و  استودیو  چندین  کنند.  استقبال  آن 
از همین حاال امیدوارند فرصتی برای ارایه پیشنهاد 

برای به دست آوردن این پروژه داشته باشند.
جونا هیل پس از کارگردانی »اواسط دهه ۹۰« که 
سال ۲۰۱۸ ساخت، فیلم دیگری نساخته است. وی 
که  ساخته  هم  »استاتز«  عنوان  با  مستند  فیلم  یک 
به  و  اوست  روان درمانگر  استاتز  فیل  دکتر  درباره 
است.  مربوط  روان  سالمت  درباره  آنها  بحث های 
درآمد  نمایش  به  نتفلیکس  در  تازگی  به  فیلم  این 
با  هم   »۹۰ دهه  »اواسط  گرفت.  مثبتی  نقدهای  و 
نقدهای خوبی روبه رو شده بود و هیل از آن زمان 
ریوز  کیانو  بود.  بعدی اش  ویژه  کار  دنبال  تاکنون 
در بهار آینده با فیلم »جان ویک ۴« راهی سینماها 

می شود.

شعر

عاشیق علسگر

قانان اوال
جان قوربان ائیله سن، الییقدی، الییق
بیــر یـار کـی مطلبـی تئز قانان اوال
ایـشارتــلـه، قـاش - گؤزایله آنالیا
نـه اینــکی دئـمکـله سؤز قانان اوال
جانیم قوربان اولسون او اهلی - دیله
قــاشالرین اوینـادا، گـؤزوندن گوله
دیـلیـن تـرپنـمـه مـیش دردینی بیله
قـوربانـام گـؤزونـه گـؤز قانان اوال
بئــله یـار یئـتیـره بخـتـین کـوکـبی
دستــی قـانـا اوروکـده کـی مطلبـی
نه الزم دیـل دئیـیـب تـرپتـمک لبی
نه کئـچـسه کؤنلوندن دوز قانان اوال
علعسگر سؤیــله یـر سؤز مختصرین
عـاغـلـی کـامـل اوال، کمـالی درین
ائـشیـدنـلر دئـیـه »احسن«، »آفرین«
اگــر مـجـلـسینــده یـوز قانان اوال
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