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واکنش ها به قسمت نخست سریال »خاندان اژدها« 
200سال پیش از »بازی تاج و تخت«

مجموعــه  دوســتداران 
»بازی تاج و تخت« باالخره 
انتظارشــان به ســرآمد و 
نخستین قسمت از مجموعه 
»خاندان اژدها/ خانه اژدها« 
را به تماشا نشســتند. این 
مجموعه، اقتباسی از رمان 
»آتــش و خون« نوشــته 
جورج آر. آر. مارتین اســت 
و پیش درآمد مجموعه بازی تاج وتخت محسوب می شود. داستان 
این ســریال ۲۰۰ســال پیش از ماجراهای بازی تاج وتخت رخ 
می دهد و پیش زمینه خاندان تارگرین را به تصویر می کشد. در 
ســریال بازی تاج و تخت، دنریس تارگرین، شاهزاده ای بود که 
خاندانش در جنگ شکســت خورده بودند و دست او و برادرش 
از فرمانروایی کوتاه مانده بود. پس از مــرگ برادرش، دنریس با 
جاه طلبی، شجاعت و هوشی که داشت و البته به کمک مشاوران 
دانا و 3اژدهای قدرتمندش گام به گام پیش رفت تا بر قلمرویی 
وسیع حکومت کند، اما در آخر، او که از خشم و غضب به جنون 
مبتال شده بود، به خونخواره ای بی رحم و بی منطق بدل و به دست 
جان اسنو کشته شد.  خبر ساخت خاندان اژدها نخستین بار در 
اکتبر ۲۰۱۹ اعالم شد. مراحل انتخاب بازیگران از ژوئیه ۲۰۲۰ 
و تصویربرداری اصلی پــروژه از آوریــل ۲۰۲۱ در بریتانیا آغاز 
شد. قسمت اول این مجموعه یکشــنبه این هفته منتشر شد و 
عالقه مندان پروپا قرص این سریال باالخره توانستند درباره اینکه 
آیا پیش درآمد سریال محبوب شان کیفیتی شبیه به سریال اصلی 
دارد یا نه قضاوت کنند. البته هنوز اظهار نظردرباره اینکه خاندان 
اژدها می تواند به محبوبیت و شهرت بازی تاج و تخت برسد، خیلی 
زود است. پدی کانسیداین در نقش ویسریس تارگرین اول، اِما 
دآرسی در نقش رینیرا تارگرین فرزند نخست شاه ویسریس اول، 
اولیویا کوک در نقش ملکه آلیسنت های تاور، مت اسمیت در نقش 
شاهزاده دیمون تارگرین، ریس ایفانز در نقش سر اتوهای تاور، 
استیو توسان در نقش کورلیس والریون معروف به مار دریا، ایو 
بست در نقش پرنسس رینیس والریون، سونویا میزونو در نقش 
میساریا و فابین فرانکل در نقش سر کریستون کول در این سریال 
حضور دارند. شــاید برخی طرفداران بازی تاج و تخت از مشهور 
نبودن بازیگران این پیش درآمد راضی نباشند، اما واقعیت این است 
که بازیگرانی همچون پیتر دینکلینج در نقش تیریون لنیستر، 
کیت هرینگتون در نقش جان اسنو، سوفی ترنر در نقش سانسا 
استارک، میزی ویلیامز در نقش آریا استارک و امیلیا کالرک در 
نقش دنریس تارگرین تقریبا همگی بازیگرانی ناشناخته بودند که 
حضور در سریال بازی تاج و تخت، حرفه آنها را متحول و شهرت 
عالم گیرشان را تضمین کرد. ساخت موسیقی متن خاندان اژدها، 

مثل بازی تاج وتخت، بر عهده رامین جوادی است.
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تشکیل شورای عالی سینما
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حاشیه جلســه هیأت دولت از 
تشکیل شــورای عالی ســینما خبر داد و درباره برگزاری مراسم 
تدفین پیکر مرحوم ابتهاج صحبت کرد. به گزارش همشــهری، 
محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد در حاشیه جلسه هیأت دولت ، 
درباره آخرین اخبار از انتقال پیکر مرحوم ابتهاج گفت: یک اختالف 
داخلی و خانوادگی بود و آنچه در خبرها آمده است، دادگاه آلمان 
به نفع انتقال پیکر مرحوم ابتهاج به ایران حکم داده اســت.ما در 
گیالن با همکاری مقامات محلی و استانی آماده برگزاری مراسم 
تدفین هستیم و همه مقدمات در حال پیگیری است. اسماعیلی 
همچنین درباره زمان برگزاری جلسه شورای عالی سینما اظهار 
کرد: شــورای عالی سینما تا قبل از ۲۱شــهریور برگزار می شود. 
اعضای حقوقی تعیین شده اســت و وزیر امورخارجه و آموزش و 
پرورش عضو شدند. اعضای حقیقی هم تعیین شدند و نخستین 
جلسه تا روز ۲۱شهریور برگزار می شود. وی همچنین اظهار کرد: 
آیین نامه بند )ز( قانون بودجه۱۴۰۱ را که نیاز به تغییر داشــت، 
انجام دادیم و دیروز توسط دولت ابالغ شــد. این موضوع درباره 
هزینه کرد۲ درصدی دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی در 
زمینه فرهنگ، هنر و رسانه است. کارگروه اجرایی آن تشکیل شده 

که تحول مهمی است.

خداحافظی با منوچهر اسماعیلی

مراسم تشــییع و خاکسپاری منوچهر اســماعیلی، صدای 
ماندگار عرصه دوبله صبح چهارشنبه - دوم شهریور ماه - در 

بهشت سکینه کرج برگزار شد.
مراسم خاکســپاری مرحوم منوچهر اســماعیلی با حضور 
خانواده ایــن هنرمند فقید، دوســتداران و جمع زیادی از 
اهالی دوبله مقابل سالن عروجیان بهشت سکینه کرج آغاز 
شد.ناصر ممدوح، منوچهر والی زاده، محمود قنبری، جواد 

پزشکیان، اکبر منانی و... جمع حاضران در مراسم بودند.
پیکر زنده یاد منوچهر اسماعیلی، صدای ماندگار دوبله که 
3۱مردادماه دار فانی را وداع گفت، در ردیف3۰ شــماره۶ 
بهشت ســکینه کرج آرام گرفت. منوچهر اسماعیلی بر اثر 

ایست قلبی و عوارض ناشی از کرونا درگذشت.

 در شرایطی که هیأت انتخاب نماینده 

ایران برای اسکار بدون اعالم رسمی به سینما
آکادمی اســکار معرفی شــده اند و 
نزدیک به ۴۰ روز برای معرفــی نماینده ایران باقی  
مانده، خبرگزاری ایرنا 5 فیلم را دارای بیشترین شانس 
معرفی به اســکار ۲۰۲3 دانســت: »برادران لیال«، 
»موقعیت مهدی«، »جنگ جهانی ســوم«، »شب 

داخلی دیوار« و »بی رویا«.
با توجه به اینکه برادران لیال و شب داخلی دیوار، پروانه 
نمایش ندارند، بعید به نظر می رسد این دو فیلم بختی 
برای حضور در اسکار داشته باشند و مشخص نیست 
خبرگزاری دولت بر چه اساسی نامشان را در فهرست 
گزینه ها قرار داده اســت. با توجه بــه آنچه از لحظه 
حضور فیلم برادران لیال در کن رخ داده )که تبعات و 
حاشیه هایش همچنان ادامه دارد( قرار گرفتن نام فیلم 
سعید روستایی، در فهرست گزینه های اسکار، زیادی 

 رؤیا پردازانه به نظر می رسد.
در گزارش ایرنا، »موقعیت مهدی« دارای بخت و اقبال 
باال برای معرفی به اسکار دانسته شده و درباره آخرین 
وضعیت فیلم سعید روستایی آمده: »سومین ساخته 
سعید روســتایی، امتیاز حضورهای جهانی و اکران 
فرانسه را دارد و به لحاظ زمانی و سوژه محتوایی نیز 
پیرو عالقه مندی اعضای آکادمی است، اما چالش هایی 
جدی میان روستایی و مدیریت سینما برقرار است که 
خود به تنهایی می تواند این فیلم را از گردونه رقابت 

کنار بگذارد.
مدیریت سینمایی از یک ســو مصر به اعمال موارد 
تعیین شده برای این فیلم است و روستایی هم همچنان 
بر ساز عدم رعایت این موارد می نوازد. در چنین شرایطی 
که اصطکاک عمیقی میان این دو قطب ایجاد شــده 

است، خسران اصلی به ســینمای ایران بازمی گردد 
که نمی تواند چنین نماینده ای را به آکادمی معرفی 
کند.  بنابراین اگر طوالنی شدن پروسه معرفی نماینده 
به چانه زنی برای رفع مشکل برادران لیال مربوط باشد، 
می توان آن را عقالنی و منطقی دانســت چراکه این 
فیلم، آن مسیر ابتدایی معرفی فیلم به جامعه سینمایی 
جهان را پیموده و در این زمینه، چند قدم جلوتر از سایر 
گزینه های احتمالی سینمای ایران قرار دارد.«در این 

گزارش، فیلم »شب داخلی دیوار« وحید جلیلوند هم 
دارای فاکتورهای الزم موفقیت دانسته شده که ممکن 
است مشکالت نمایشــش با رایزنی حل شود. در این 
گزارش »جنگ جهانی سوم« هومن سیدی به لحاظ 
عدم چالش با مدیران ســینمایی جلوتر از فیلم های 
سعید روستایی و وحید جلیلوند دانسته شده است؛ 
فیلمی که می تواند برای آکادمی وسوسه برانگیز باشد.  
همچنین دیگر فیلم دارای بخت از نظر این خبرگزاری 

»بی رویا« به کارگردانی آرین وزیر دفتری است. جایزه 
بهترین فیلم خارجی زبان که از سال ۲۰۱۹ به بهترین 
فیلم بین المللی اســکار تغییر نام داده از ۱۹5۶ اهدا 
می شود.  برای شرکت در نود و پنجمین دوره اسکار نیز 
شرط شرکت فیلم های منتخب این است که در فاصله 
یکم ژانویه ۲۰۲۲ تا 3۰ نوامبر ۲۰۲۲ در کشور خود 
اکران شده باشند. زمان معرفی نماینده هر کشور تا 3 

اکتبر )۱۱ مهر( است.

شب، داخلی، اسکار
موقعیت مهدی، جنگ جهانی سوم و بی رویا در فهرست گزینه های معرفی به اسکار  قرار دارند 

آرزوي رهبر دائم براي اركستر سمفونيك تهران 
شاهین فرهت،آهنگساز، رئیس گروه تخصصی موسیقی فرهنگستان 
هنر و پدر سمفونی ایران درباره وضعیت ارکستر سمفونیک تهران طي 

گفتاري به ایرنا گفته است:  
ارکستر ســمفونیک تهران از ارکســترهای قدیمی، پرستیژ و آبروی 
موسیقی ایران است، انتخاب نصیر حیدریان به عنوان رهبر دائم ارکستر 
سمفونیک تهران به مدت یک سال نیز اقدامی شایسته است. آرزوی من 
این است که ارکستر سمفونیک تهران دارای یک رهبر ارکستر دائمی 
باشد، بدین معنا که رهبر با قرارداد بتواند فعالیت و شرایط را مدیریت 

کند، این موضوع را برای اجرای آثارم مطرح نمی کنم بلکه 
باید زمینه و شرایط مناسب برای حضور و فعالیت آهنگسازان 
جوان و افرادی که بتوانند موسیقی فاخر و واقعی بنویسند، 
خلق و اجرا کنند، فراهم شود و شعور و دانش موسیقی واقعی 
ارتقا پیدا کند. برای فعالیت ارکستر سمفونیک تهران باید 

مانند تمام ارکسترهای دنیا برنامه سالیانه ارائه شود، این بخشی از موضوع 
است و در کنار آن باید آموزش صحیح به هنرجویان و نوازندگان مورد 
توجه قرار بگیرد که اکنون در فرهنگستان هنر اقدامات و برنامه هایی برای 

آموزش در حوزه موسیقی در دستور کار است. اگر ارکستر 
سمفونیک تهران رهبر دائمی داشته باشد، رهبر می تواند 
به صورت مداوم با ارکستر همکاری کند، نوازنده ها فعالیت 
داشته باشند و پیشرفت بکنند و در صورت داشتن برنامه 
سالیانه، آثار اجرا شود. البته شایسته است که برای ارکستر 
سمفونیک رهبر میهمان هم دعوت شود اما اگر ارکستر سمفونیک تنها 
متکی به رهبر میهمان باشد فرصت و امکانی برای پیشرفت و اجرای آثار 

به خصوص آهنگسازان ایرانی فراهم نخواهد شد.
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