
نویسندگی  به  پاپینز«  مری  »بازگشت  فیلم  روزها  این 
»دیوید مگی« و تهیه کنندگی و کارگردانی »راب مارشال« 
»مریل  میراندا«،  »لین-منیول  بالنت«  »امیلی  بازی  و 
»امیلی  دایک«،  ون  ویشاو«،  »دیک  »بن  استریپ«، 
مورتیمر« و »کالین فرث« در سینماهای جهان اکران شده 
است. این فیلم بر اساس نسخه ای به نام »مری پاپینز« 
استیونسون«  »رابرت  که  است  شده  ساخته   )۱۹۶۴(

کارگردانی کرد و »والت دیزنی« افسانه ای تهیه کنندگی.
دیزنی در سال ۱۹۶۶ بر اثر بیماری درگذشت. دیزنی تالش 
بسیار زیادی کرد تا این این فیلم را جلوی دوربین ببرد و پول 
فراوانی هم برایش خرج کرد. حاال راب مارشال که یکی از مهم ترین 
کارگردان های ژانر درام موزیکال محسوب می شود دوباره سراغ این 
داستان پر طرفدار رفته است. آنها باز هم از مجوعه کتاب »مری 
پاپینز« نوشته »پی. ال. تراورس« اقتباس کرده اند. جالب است که 
این دنباله سینمایی با فاصله ۵۴ سال از نسخه اول ساخته می شود؛ 
بنابراین، »بازگشت مری پاپینز« یکی از طوالنی ترین زمان ها را در 
ساخت دنباله یک اثر در تاریخ سینما به خود اختصاص داده  است 

و در کتاب رکوردهای سینمای هالیوود ثبت شده است.
»دیک ون دایک« تنها بازیگر فیلم است که در نسخه اصلی هم 
حضور داشت و در این فیلم در نقش پسر خودش ظاهر می شود. 
وقایع فیلم در لندن ۱۹۳۰ و ۲۵ سال بعد از حوادث فیلم نخست 
اتفاق می افتد و داستان مری پاپینز، پرستار سابق جین و مایکل 
را دنبال می کند که بعد از یک فاجعه خانوادگی قصد بازگشت به 
زندگی عادی را دارد. خبر تولید رسمی بازگشت مری پاپینز در 
سپتامبر ۲۰۱۵ اعالم شد. حدود یک ماه بعد راب مارشال به عنوان 
کارگردان انتخاب شد و امیلی بالنت هم در فوریه ۲۰۱۶ به پروژه 

پیوست. فیلمبرداری فیلم به مدت ۵ ماه به طول انجامید. 
آغاز  دسامبر ۲۰۱۸  از ۱۹  را  خود  جهانی  اکران  فیلم  این 
اکران  مسئولیت  دیزنی  والت  سینمایی  استودیو  است.  کرده 
فیلم را برعهده دارد. فیلم با واکنش بسیار مثبت منتقدان همراه 
بوده است. راب مارشال با فیلم هایی مانند »شیکاگو« )۲۰۰۲( 
»خاطرات یک گیشا« )۲۰۰۵( و »دزدان دریایی کارائیب: سوار 
بر امواج ناشناخته« )۲۰۱۱( برای سینمادوستان آشناست. فیلم 
»شیکاگو« بیش از ۵ تندیس طالیی اسکار را از جمله اسکار 
بهترین فیلم را دریافت کرده بود. به همین مناسبت بخش هایی 
از گفت وگوی »الکس ریدبتر« از رسانه »اسکرین رنت« با راب 

مارشال را ترجمه کرده ایم. 
 فکر می کنید چه نسبتی بین فیلم »مری پاپینز« در دهه 
۱۹۶۰ و کتابش در دهه ۱۹۳۰ و این شخصیت در فیلم جدید 

وجود دارد؟
 داستانش خیلی بامزه است. »پی. ال. تراورس« کتابش را در 
۱۹۳۴ می نوشت که در میانه افسردگی شدیدی قرار داشت. او 
تمام حس و حالش را متوجه خلق شخصیتی جادویی کرد که 
وارد یک خانواده می شود و تالش می کند توجه آنها را جلب کند و 
قصد دارد آنها را به شادی برساند؛  همچنین یک حساسیت شبه 

کودکانه ای را برای بزرگساالن به ارمغان آورد. تراورس هشت کتاب 
نوشت و مضامین محوری مطمح نظرش را در تمام آن هشت 
کتاب مشاهده می کنید. جوهره اصلی که مد نظر نویسنده است؛ 
این است که بزرگساالن خوشی های کودکی را فراموش می کنند. 
می دانم که این موضوع را در نظر گرفته بود. البته به طور واضح 
نمی دانم که او یک زن سرسخت بود یا نه؛ ولی به خوبی می دانم 

که شگفتی های کودکی را می فهمید. 
 بنابراین وقتی دیزنی سراغ من و »جان دلوکا«-همکارم- آمد 
در نقطه ای بودند که به شدت نا امیدی درونش موج می زد. برای 
این که جهان داستان را به نقطه ای از تعادل برسانیم سه سال از 
عمرمان را صرفش کردیم. صرف زمان برای زندگی در جهانی که 
امید و رهایی و فانتزی و حقیقت و واقعیت و احساسات و همه 
چیزهای دیگر را درونش داشته باشد. در حال حاضر این مفاهیم 
بسیار مهم است. در واقع، این مفاهیم هر روز در این دنیا اهمیت 
بیشتری پیدا می کند. وقتی که من به افرادی مانند مریل استریپ 
یا کالین فرث نزدیک شدم تا نقششان را بازی کنند، به همین 
دالیلی که عرض کردم به سرعت پریدند در کار. من به خاطر 
می آورم که مریل استریپ بالفاصله به من گفت که: »این فیلم 
هدیه ای برای جهان امروز است.« از همین رو بالفاصله برای خود 
من هم آشکار شد که این داستان، داستان امروز است؛ حتی اگر 

مجموعه  این کتاب ها در سال ۱۹۳۴ آغاز شده باشد، یا نسخه 
ابتدایی این فیلم در  سال ۱۹۶۴ ساخته شده باشد که متعلق به 

۵۴ سال پیش است.
نسخه اول فیلم برای بسیاری از مردم معانی فراوانی داشت. 
مخصوصا برای فردی که هم سن و سال من است. من آن فیلم را 
زمانی دیدم که چهار یا پنج سال بیشتر نداشتم و ذهنم را به روی 
بسیاری از چیزها باز کرد. بنابراین خیلی زیباست تا بخشی از آن 

پیام بشوید؛ آن هم برای تمام زمان ها.
 اگر آن روی سکه را ببنیم، شما این فیلم را در پنج سالگی 
تماشا کردید؛ و تالش کردید دنباله ای برای آن بسازید نه اینکه 
بازسازی اش کنید. در حقیقت شما عاشق این فیلم بودید. کار شما 

خیلی حیله گرانه نیست؟
 خب، البته که اینطور است؛ ولی خیلی ترسناک است. شما 
طرفدار یک فیلم کالسیک هستید. چیزی که من قبال در موردش 
نمی دانستم این بود که »پی. ال. تراورس« هشت کتاب در سراسر 
زندگی  زنانه اش نوشته است؛ پس مواد کار فراوانی در کتاب هایش 
موجود بود. دومین کتاب به نام »مری پاپینز برمی گردد« بود و 
سومینش »مری در را بازمی کند« و »مری پاپینز در پارک«. تمام 
مواد و اطالعاتی که الزم داشتیم در کتاب های »پی. ال. تراورس« 

وجود داشت. 

من می دانم که در دهه ۱۹۸۰ زمانی که »جفری کاتزنبرگ« 
در کمپانی دیزنی بود امکان انجام ساخت دنباله ای را بررسی کرده 
بودند؛ و چرا به طور خاص به مواد موجود در دنباله های کتاب 
نپرداختند؟ همانطور که می دانیم، »پی. ال. تراورس« محافظت 
بسیاری از مواد موجود در کتاب هایش می کرده است. بنابراین 
تالش بسیار سختی باید می کردید تا بتوانید دنباله ای برای فیلم 
مهیا کنید. وقتی که من اولین نسخه فیلم را دیدم، هیچ وقت 
بازسازی آن را در نظر نگرفتم!... شما دیگر نمی توانید آن فیلم 

را لمس کنید.
 شما انیمیشن های نسخه ابتدایی فیلم را یادآوری می کنید. 
چرا این نوع از انیمیشن را دوباره در فیلم می آورید؛ تقریبا دیگر این 

نوع از انیمیشن را نمی بینیم.
 خب، من احساس می کنم که چیزهایی در »دی ان ای« 
)DNA( فیلم وجود دارد. می دانید،  همان طور که فکر می کردم 
چه چیزی باید در فیلم بگویم، بگذارید صادقانه بگویم، به عنوان 
یک طرفدار بزرگ نسخه اول فیلم، فکر کردم که چه چیزی را 
می خواهم ببینم؟ خیلی ناراحت و نا امید شدم که چنین نوعی 
از انیمیشن از جهان امروز ناپدید شده است؛ برای اینکه در اولین 
کتاب از مجموعه »پی. ال. تراورس« شخصیت ها درون یک نقاشی 

با گچ می روند.

6فرهنگی

لطیفی پس از »هفت« برای شبکه سه سریال نوروزی 
می سازد

ادامه همکاری های محمدحسین لطیفی با شبکه سه خبر جالبی بود که در 
چند روز اخیر به گوش رسید. 

گویا قرار است سریال نوروزی بعد از اجرای برنامه پر حاشیه »هفت« توسط لطیفی 
ساخته شود. اسم این سریال طنز »مر قانون« است و برای پخش در ایام نوروز در 

نظر گرفته شده است. مهران غفوریان یکی از بازیگران اصلی این مجموعه است.

تحلیل آثار ارسالی به بخش مسابقه نمایشنامه نویسی 
جشنواره تئاتر فجر

برای اولین بار در تاریخ جشنواره تئاتر فجر، داوران بخش مسابقه نمایش 
نامه نویسی در این دوره از جشنواره آثار ارسالی را تحلیل خواهند کرد.

به گزارش روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، محمد 
چرم شیر، شهرام زرگر و ریما رامین فر که داوری آثار ارسالی این بخش را به عهده 
دارند، طی جلسه ای با عنوان »بررسی اجمالی آثار ارسالی به بخش مسابقه نمایش 

نامه نویسی« نظرات و دیدگاه های خود را برای مخاطبین بیان خواهند کرد.

کرمی: از سوی کسی  تحت  فشار نیستم
در حالی که این روزها چالش های »تئاتر« پررنگ تر شده است، شهرام 
کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی معتقد است برای مدیریت تئاتر تحت 

فشار نیست و شرایط فعلی ناشی از ضعف در اعمال قانون است.
به گزارش مهر، تئاتر ایران طی ماه های اخیر شرایط خاص و حتی پرتنشی را 
تجربه می کند؛ شرایطی که باعث شده به زعم گروه های نمایشی وضعیت ممیزی 
و نظارت سخت تر شود. نکته قابل اعتنا اینکه هنرمندان تئاتر و منتقدان معتقدند 
اداره کل هنرهای نمایشی در شکل گیری این وضعیت نقش داشته و عملکرد متولی 
تئاتر باعث شده تا نه تنها فشار از روی خانواده تئاتر برداشته نشود بلکه شرایط 

سخت تر شود.

پیش تولید رسمی سریال »ِدل« آغاز شد

پیش تولید رسمی سریال نمایش خانگی »دل« به کارگردانی منوچهر هادی 
و تهیه کنندگی جواد فرحانی آغاز شد.

به  اول مجموعه »دل«  تصویربرداری فصل  گزارش روابط عمومی سریال،  به 
نویسندگی بابک و میثم کایدان و به کارگردانی منوچهر هادی با تمدید پروانه ساخت 
طی یک ماه آینده کلید می خورد و اسامی بازیگران این سریال به مرور معرفی 
خواهد شد. منوچهر هادی پیش از این سریال »عاشقانه« را در شبکه نمایش خانگی 

کارگردانی کرده بود و به تازگی پیش تولید رسمی این سریال را آغاز کرده است.

»تنگه ابوقریب« چهارشنبه در شبکه نمایش خانگی
»تنگه ابوقریب« به کارگردانی بهرام توکلی روانه بازار می شود.

به گزارش روابط عمومی فیلم، فیلم سینمایی »تنگه ابوقریب« محصول مرکز 
فیلم و سریال سازمان هنری رسانه ای اوج به کارگردانی بهرام توکلی و تهیه کنندگی 
سعید ملکان که به تازگی اکران خود را پشت سر گذاشته است، وارد شبکه نمایش 
خانگی می شود. این فیلم چهارشنبه ۵ دی ماه روانه بازار می شود در حالی که پخش 

آن را موسسه تصویری حوزه هنری برعهده دارد.

فصل جدید  »فوق لیسانسه ها« در راه است
پیش تولید فصل دوم مجموعه تلویزیونی »لیسانسه ها« با عنوان »فوق 
لیسانسه ها« از اسفندماه سال جاری آغاز می شود و تمامی بازیگران فصل 

گذشته این مجموعه در این فصل نیز حضور دارند. 
همچنین با اضافه شدن چند شخصیت به داستان، بازیگران جدیدی برای بازی 
در »فوق لیسانسه ها« انتخاب می شوند. مجموعه »لیسانسه ها« به کارگردانی سروش 
صحت در دو فاز )۶۰ قسمتی( به تهیه کنندگی رضا جودی ساخته شد که از شبکه 

سه به نمایش درآمد.

اخبار
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مدیرکل جدید صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد
رییس سازمان صدا و سیما در حکمی امیر رئوف را به عنوان مدیرکل جدید صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی معاونت امور استان های صدا و سیما، عبدالعلی علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما 

به پیشنهاد علی دارابی معاون امور استان های سازمان در حکمی امیر رئوف را به عنوان مدیرکل جدید صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد.

»راب مارشال« از فیلم »بازگشت مری پاپینز« می گوید

یادآوری خوشی های کودکی

شانزدهمین جشن تصویرسال و جشنواره فیلم تصویر فراخوان داد
شانزدهمین دوره ی »جشن تصویرسال« و »جشنواره فیلم تصویر« از 3 تا 

۲۴ اسفندماه برگزار می شود.
شانزدهمین دوره ی »جشن تصویرسال« از سوم تا بیست وچهارم اسفندماه همچون 
دوره های گذشته در رشته های عکاسی، گرافیک، کاریکاتور و فیلم با در اختیار داشتن 

تمامی نگارخانه ها و تاالرهای نمایش خانه  هنرمندان ایران برگزار می شود.
امسال نیز در کنار شاخه های پنج گانه عکاسی، دو بخش مسابقه عکس »ایران 
ما« و »عکس های موبایلی« در نظر گرفته شده است. در رشته عکس که شامل 
بخش های مستند اجتماعی، ورزشی، هنر و هنرمندان، خبری و نگاهی دیگر 
)خالقه( است، عکس هایی پذیرفته می شوند که در فاصله زمانی نیمه دوم سال 
۱۳۹۶ و سال ۱۳۹۷ گرفته شده باشند. همچنین به روال چهار سال گذشته، 
بخش مسابقه عکس »ایران ما« در این جشنواره با موضوع های زیر برگزار می شود: 
اقوام  ایران، مردم نگاری  گردشگری  جاذبه های  و  اقلیمی  ویژگی های  طبیعت، 
و خانواده ی ایرانی، میراث فرهنگی و بناهای تاریخی و مذهبی ایران، آیین های، 
مراسم و رویدادهای ملی و مذهبی ایران، رخدادها و چهره های شاخص فرهنگی، 
هنری ایران، رخدادهای مهم سیاسی، ورزشی، علمی و صنعتی ایران، عکس های 

قدیمی از آلبوم های خانوادگی. دو بخش گرافیک )پوستر( و کاریکاتور هم همچون 
سال های گذشته با موضوع آزاد برگزار می شود. آثار بخش آزاد و جوانان زیر ۲۵ 
سال با نظر هیات داوری معرفی شده از سوی انجمن طراحان گرافیک ایران و 
گروه های آزاد کاریکاتور انتخاب و به نمایشگاه راه خواهند یافت. همچنین جشنواره 
فیلم تصویر همزمان با نمایشگاه تصویر سال درخانه هنرمندان ایران برگزار می شود. 
همه  فیلم های غیرتجاری شامل فیلم های مستند، کوتاه داستانی، تجربی، انیمیشن، 
ویدئوآرت و موبایلی که از خالقیت هنری برخوردار باشند، در دو بخش کمتر از ۱۵ 
دقیقه و باالتر از ۱۵ دقیقه این جشنواره عرضه خواهند شد. فیلم های منتخب در 
مدت برگزاری جشن تصویرسال، همه روزه در خانه ی هنرمندان ایران به  نمایش 
در می آیند. بخش »جشنواره جشنواره ها« نیز همچون گذشته با همراهی سازمان 
سینمایی کشور، فیلم های برنده  در جشنواره های فیلم برگزار شده در طول سال 
۱۳۹۷ ایران به عنوان بخش جنبی جشنواره فیلم تصویر نمایش داده می شوند. 
امسال نیز فیلم های برنده و برگزیده ی جشنواره سینما حقیقت، جشنواره فیلم کوتاه 
تهران و جشن خانه سینما از سوم تا بیست و چهارم اسفندماه ۱۳۹۷ در تاالر ناصری 

خانه هنرمندان ایران به نمایش در می آیند.

روزگار خوشبختی سینمای انگلستان
طبق گزارش های منتشر شده، سال ۲0۱۸ سینماروهای انگلیسی حضوری تاریخی را در سالن های سینما رقم 
زدند تا صنعت سینمای بریتانیا، در آستانه شکستن سطح فروش بلیت در طول تقریبا ۵0 سال گذشته قرار 

گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوودریپورتر، صنعت سینمای بریتانیا در آستانه ثبت باالترین میزان حضور مردم در 
سالن های سینما در نیم قرن اخیر و به جا گذاشتن رکوردی تاریخی از این منظر قرار دارد. سال ۲۰۱۸ میالدی سال بزرگ 
و پربرکتی برای صنعت سینمای بریتانیا بود، آن قدر بزرگ که آن ها در آستانه شکستن رکورد میزان فروش بلیت و تعداد 
مراجعه سینمادوستان به سالن های سینما در طول تقریبا ۵۰ سال گذشته هستند. بنابر گزارش انجمن سینمای بریتانیا، میزان 
بلیت های فروش رفته در ماه نوامبر به عدد ۱۴.۸ میلیون قطعه می رسد که افزایشی ۵ درصدی نسبت به همین ماه در سال 
گذشته را نشان می دهد. سینماهای بریتانیا تنها به ۱۴ میلیون مراجعه دیگر تا پایان آخرین ماه سال جاری نیاز دارند تا به 

رکورد ۱۷۶ میلیون قطعه بلیت فروش رفته برسند؛ باالترین عدد از سال ۱۹۷۰ میالدی.

بدترین فیلم های سال ۲۰۱۸
»مرگ یک ملت« که مستندی سیاسی در دفاع از دست  راستی های ایاالت متحده و دونالد ترامپ محسوب 

می شود از سوی منتقدان متاکریتیک به عنوان بدترین فیلم سال ۲0۱۸ انتخاب شد.
برترین  فهرست  ایندی وایر  اخیر  روزهای  در  که  حالی   در  ایندی وایر،  از  نقل  مهر به  گزارش خبرگزاری  به 
در  کوارون  آلفونسو  اثر  »ُرما«  آن  در  که  فهرستی  کرد،  منتشر  منتقدانش  دیدگاه  از  را   ۲۰۱۸ سال  فیلم های 
قرار  آن  از  پس  فروشگاه«  »دزدان  و  سرد«  »جنگ  »سوگلی«،  شده«،  اصالح  »اولین  فیلم های  و  اول  جایگاه 
نیز  را   ۲۰۱۸ سال  فیلم های  بدترین  فهرست  متاکریتیک،  منتقدان  نظر  به  باتوجه  ایندی وایر  اکنون  داشتند، 

منتشر کرده است.
در این فهرست جایگاه بدترین فیلم سال به مستند »مرگ یک ملت« ساخته دینش دسوزا رسید؛ این مستند سیاسی در 
دفاع از دست  راستی های ایاالت متحده آمریکا و دونالد ترامپ رییس جمهوری فعلی این کشور ساخته شده است. »مرگ یک 

ملت«  البته در وبسایت متاکریتیک نه تنها بدترین فیلم سال بلکه بدترین فیلم تاریخ لقب گرفته است!

نشست یکی از مستندهای برگزیده سینما حقیقت
ششمین برنامه از سلسله نشست های »عصرانه مستند« 
به فیلم »زمان« به کارگردانی ماریا ماوتی اختصاص یافت.
به گزارش روابط عمومی خانه مهر رضا، مستند »زمان« با 
حضور ماریا ماوتی  کارگردان و  مهدی مطهر تهیه کننده این 
مستند، سه شنبه ۴ دی ماه در خانه مهر رضا نمایش داده می 

شود و مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
جشنواره  دوازدهمین  در  گذشته  هفته  مستند  این 
افتخار  دیپلم  و  تندیس  دریافت  به  موفق  »سینماحقیقت« 
بهترین کارگردانی فیلم مستند نیمه بلند شد. این فیلم برشی 
از زندگی مردی است که هفت سال پیش به همراه خانواده اش 
به ترکیه پناهنده شده و برحسب اتفاقاتی غیرمنتظره، مسیرش 
این  از همسر و بچه هایش جدا می شود. در خالصه موضوع 
مستند ۴۶ دقیقه ای آمده است: »چی باعث شد قید کشورتو بزنی؟ – بخاطر آینده  بچه هام، آینده  اونها رو روشن کردم -خب االن بچه هات 
کجان؟« مراسم نقد و بررسی و نمایش فیلم مستند »زمان « سه شنبه ۴ دی ماه ساعت ۱۷:۳۰ در خانه مهر رضا برگزار می شود و ورود 

برای عموم رایگان و آزاد است.

همه چیز به فیلمساز مستقل تحمیل می شود
سیامک شایقی درباره شرایط سینمای کشور و تولید 
آثار سینمایی گفت: امکان فیلمسازی برای تهیه کننده و 

کارگردان مستقل روز به روز سخت تر می شود. 
این شرایط را در وهله اول سینماداران و بعد پخش کننده های 

سینمادار به سینمای ایران تحمیل می کنند.
با  از کارگردانان سینمایی در گفت وگویی  سیامک شایقی 
ایسنا بیان کرد: در حال حاضر طرح و ایده ای برای ساخت یک 
فیلم سینمایی را در نظر دارم که در حال مذاکره با دوستان 
و همکاران فیلمنامه نویس هستم تا نگارش فیلمنامه را آغاز 
کنیم. همچنین ساخت مستندی را درباره خانه سینما در مرحله 
تولید دارم که البته به دالیل متعددی مثل کمبود بودجه فعال 

متوقف شده است. 
در این مستند که نامش »خانه دوست اینجاست؟« است، دو شخصیت اصلی وجود دارد که خانم معتمدآریا و همسرشان احمد حامد 
هستند که به دلیل مشغله هایی که دارند ساخت این مستند را به تعویق انداخته است و امیدوارم به زودی بتوانیم آن را ادامه دهیم زیرا 

قطعا پروژه خوب و مفیدی خواهد بود.


