
با دنیای مجازی

پرویز پرستویی در کنارش پسرش بهروز

امیر جعفری در کنار مادرش

پژمان بازغی به همراه دخترش نفس

زیبا بروفه در کنار پسرش اهورا صابری
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مس��تند بلند ׳׳س��یاوش در آتش׳׳ به کارگردانی و تهیه کنندگی 
کی��وان مهرگان با تمرکز بر زندگی و زمانه هنری اس��تاد محمدرضا 
ش��جریان دگرگونی های موس��یقی و شعر فارس��ی را در بستر تاریخ 

اجتماعی ایران روایت می کند. 
مهرگان در بیش از دو سال دیدگاه های متخصصاِن حوزه موسیقی، 
ش��عر، جامعه شناسی و شاهدان تاریخی حوادث را گردآوری کرده و 
به روایت یافته هایش پرداخته اس��ت. در این مس��تند تعدادی از چهره های سرشناس موسیقی، سیاست 
و فرهنگ به عنوان ش��اهدان تاریخی وقایع، خاطرات و نگاه خود را روایت می کنند. س��اخت این مستند 
۱۲۹ دقیقه ای ۳۵ ماه طول کشیده است. کیوان مهرگان، شاعر و مستندساز پیش از ׳׳سیاوش در آتش׳׳، 

مستند های ׳׳ضد خاطرات׳׳، ׳׳قاب ها׳׳ و ... را کارگردانی کرده است.  

کرونا و بستری شدن چهار عضو خانواده سینما 
دو کارگ��ردان پیشکس��وت و ج��وان، یک بازیگر جوان و یک منتقد قدیمی س��ینما ب��ه دلیل ابتال به 
بیماری کرونا در یکی از بیمارس��تان های تهران بس��تری ش��ده اند.  کیانوش عیاری ۷۰ ساله اواخر هفته 
گذش��ته با بیماری کووید-۱۹ به بیمارس��تان نیکان رفت و برای ادامه درمان بس��تری ش��د. حاال خبر 
رس��یده باران کوثری و سعید روستایی هم پس از ابتال به کرونا 
مهمان این بیمارستان تهران شده اند. عباس یاری، منتقد قدیمی 
و کارکشته س��ینما دیگر چهره ای است که البته برای بار دوم با 
مثبت ش��دن آزمایش کرونا در نیکان بستری است. کوثری این 
روز ها درگیر بازی در سریال ׳׳ملکه گدایان׳׳ است که پخش آن 
از چند هفته پیش در پلتفرم های نمایش خانگی آغاز شده است. 
از فعالیت های تازه روس��تایی خبری در دس��ت نیس��ت و یاری 
هم همراه هوش��نگ گلمکانی پس از جدا ش��دن از مجله فیلم در 

تدارک راه اندازی و انتشار یک نشریه تازه سینمایی هستند. 

مریال زارعی در نقش مادر ناصرالدین شاه
مریال زارعی در دومین حضور در نمایش خانگی در نقش مادر ناصرالدین ش��اه 
جلوی دوربین جدیدترین ساخته فتحی رفته است. زارعی پیش از این تجربه بازی 
در سریال ׳׳مانکن׳׳ را در نمایش خانگی داشت. او همچنین در فیلم سینمایی ׳׳کیفر׳׳ 
با حس��ن فتحی همکاری داشته است.  فیلمبرداری جدیدترین ساخته حسن فتحی 
در حالی این روز ها به دلیل حفظ س��المت گروه تصویربرداری موقتًا تعطیل ش��ده 

است که به زودی و پس از بهتر شدن شرایط کار مجدد آغاز می شود. 
׳׳جیران׳׳ دومین تجربه سریال س��ازی فتحی در نمایش خانگی پس از س��اخت 
س��ریال موفق و عاشقانه ׳׳شهرزاد׳׳ اس��ت. بهرام رادان، پری ناز ایزدیار، امیرحسین فتحی، امیرجعفری، 
رویا تیموریان، مهدی پاکدل، رعنا آزادی ور، کتانه افش��اری نژاد، س��تاره پس��یانی و... و با حضور مریال 

زارعی در نقش مهدعلیا، بازیگران این سریال تاریخی هستند. 
در خالصه داس��تان این قصه عاش��قانه-تاریخی به قلم احس��ان جوانمرد و حسن فتحی آمده است: 
׳׳زنهار که طراز و طریقت گم ش��ده و مجاز و حقیقت به هم آمیخته. س��هم رعیت کابوس اس��ت و سهم 
س��لطان تخت طاووس. کجاست تدبیر کریم خان که تاج ش��اهی پس بگیرد از ما ندانم کار ها؟ کجاست 
شمش��یر نادر که انتقام بکشد از ما خراب کار ها؟ مملکت آشفته است و امیرکبیر در گور خفته است. هر 
نامی آبستن ننگ است و هر صلحی آبستن جنگ. آدمیزاد قبله عالم هم که باشد پناه می خواهد. قلعه ای 
می خواهد که جان پناهش باشد. برای اوالد آدم هیچ قلعه ای محکم تر از عشق نیست. بدهید همه جا جار 

بزنند که: ایهالناس! دیروز در حوالی تجریش پادشاه شما عاشق شد...׳׳ 
سریال ׳׳جیران׳׳ به کارگردانی حسن فتحی و نویسندگی احسان جوانمرد و حسن فتحی و تهیه کنندگی 

اسماعیل عفیفه قرار است سال ۱۴۰۰ به صورت اختصاصی از فیلیمو پخش شود. 
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