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سینمای جهان

چهره ها و خبر ها

صحنههایی از «پدرخوانده»
که تاکنون ندیدهاید
کارگردان سهگانه «پدرخوانده» تدوین جدید
قسمت سوم این مجموعه را ستایش کرد.
به گزارش فارس« ،پدرخوانده ،کودا :مرگ مایکل
کورلئونه» در  ۴دسامبر با یک نمایش سینمایی
محدود اکــران می شود و در تاریخ  ۸دسامبر به
صــورت بلو ری و دیجیتال پخش خواهد شد.
فرانسیس فــورد کوپوال کــارگــردان این فیلم در
این باره گفته است« :تدوین «پدرخوانده  »۳که به
منظور یادمان سالگرد خلق این اثر آماده شده ،به
این فیلم ژانر جنایی جانی دوباره بخشیده است»
اظهارات این نویسنده و کارگردان به بهانه معرفی
فیلم تازهتدوینشده «پدرخوانده ،کــودا :مرگ
مایکلکورلئونه»منتشرشدکهقراراستبهصورت
بلو ِریدردسترسعالقهمندانقراربگیرد.
کوپوال پایان بخش ابتدایی فیلم را تغییر داده و
تعدادی از صحنههایی را که او و پوزوی فقید در
ابتدا برای این فیلم نامزد اسکار سال ۱۹۹۰
نوشته بودند ،در فیلم جای داده است .کوپوال
در مقدمه می گوید« :از منظر موسیقایی« ،کودا»
(قطعه پایان بخش موسیقی) نوعی اپیلوگ
(بخش پایانی داســتــان) اســت .ایــن یک جمع
بندی است و این همان چیزی است که ما قصد
داشتیم در اینتروی فیلم (مقدمه) باشد».

«واندروومن» در چین اکران میشود
«واندروومن  »۱۹۸۴پیش از اکران در آمریکا
راهی سینماهای چین میشود.
به گــزارش مهر« ،وانــدروومــن  »۱۹۸۴از ۱۸
دسامبر ( ۲۸آذر) در سینماهای چین اکران
میشود .این تاریخ یک هفته جلوتر از آن است
که این فیلم در سینماهای آمریکای شمالی
به نمایش درآیــد .کمپانی بــرادران وارنــر قصد
دارد این فیلم را همزمان با اکران در آمریکا از
طریق سرویس استریمینگ اچبیاو مکس نیز به
صورت آنالین در اختیار مخاطبانش قرار دهد.
فیلم قرار است در دیگر بازارهای بینالمللی از
 ۱۶دسامبر ( ۲۶آذر) اکران شود« .واندروومن
 »۱۹۸۴ادامهای بر فیلم اول «واندروومن» است
که با بازی گل گدوت ساخته شده و اولین عنوان
بزرگ هالیوودی است که پس از نمایش «موالن»
در ماه سپتامبر در چین ،در این کشور به نمایش
درمیآید.
فیلم اصلی «واندروومن» فروشی  ۹۰.۵میلیون
دالری را در سال  ۲۰۱۷در چین تجربه کرد و
در مجموع  ۸۲۰میلیون دالر در گیشه جهانی
فروخت.
اکران این فیلم در چین در حالی صورت میگیرد
که وضعیت سینماهای این کشور پس از شیوع
کرونا در حال بهبود است.

احمد صبریان  -سرانجام کرونا سهم خود از
هنر دوبله را نیز گرفت و دوستداران سینما را
در سوگ دوبلوری با صدای جادویی نشاند.
زنده یاد «چنگیز جلیلوند» پیش کسوت دوبله
ایران که دوم آذر در  80سالگی درگذشت،
فعالیت هنری اش را در سال  1336و با تئاتر
به همراه ابوالحسن تهامی آغــاز کــرد .پس
از انقالب به مدت  20سال در آمریکا به سر
برد ولی سرانجام به کشور بازگشت و دیگر
بار کار دوبله را از سال  1377از سر گرفت.
وی به جای بازیگران شاخص سینمای جهان
همچون مــارلــون بــرانــدو ،پل نیومن ،برت
لنکستر ،ماکسیمیلیان شل ،ریچارد برتون،
یول براینر ،کلینت ایستود ،دین مارتین و در
سینمای ایران نیز به جای برخی بازیگران
صحبت کرد .وی در چند مجموعه تلویزیونی
از جمله «عبور از پاییز» و «یلدا» بازی کرد و در
برنامه های «مسابقه ستاره بیست» و «جادوی
صدا» به عنوان داور حضور داشت .زنده یاد
چنگیز جلیلوند در فیلم سینمایی «این سیب
هم بــرای تو» و «قــاده های طال» نیز ایفای
نقش کرد.
▪یک دوبلور نمونه جهانی

صــدای زنــده یاد چنگیز جلیلوند آن چنان
باصالبت و محکم و استوار بود که همواره
شخصیت هــای نقش اول را دلنشین و
تاثیرگذار دوبله می کــرد .وی همچنین به
سبب لحن خاص و توانمندی های فراوان،
استانداردهای یک صداپیشه جهانی را از
آن خود کرده بود تا جایی که سال  1357از
وی در مقاله ای معتبر ،به عنوان یک دوبلور
نمونه جهانی نام برده شد .چنگیز جلیلوند به
سبب استعداد ذاتی ،صدای منحصر به فرد،
تیپ سازی های خالقانه و تحسین برانگیز،
همواره گزینه نخست مدیران دوبالژ برای
صداپیشگی نقش هــای اصلی فیلم های
درخشان تاریخ سینما بود .بی تردید در خاطر
تماشاگران ایرانی که پیگیر آثــار سینمای
کالسیک جهان هستند ،صدای بازیگران
بزرگی چــون مارلون براندو در فیلم های
«زنــده باد زاپاتا»« ،اتوبوسی به نام هوس»،
«در بارانداز»  ،جک نیکلسون در «میسوری

از هم می پاشد» ،پل نیومن در «گربه روی
شیروانی داغ» ،جیمز استوارت در «طناب»،
جــان ویــن در «الــــدورادو» ،بــرت لنکستر در
«پرنده باز آلکاتراز» ،کری گرانت در «از شمال
تا شمال غربی» ،آنتونی کویین در «زوربای
یونانی» ،کلینت ایستوود در «نابخشوده»،
رابــرت دنیرو در «وقت نمایش» و ...فقط با
صدا و دوبله چنگیز جلیلوند حک شده است.
هرچند آنان بازیگران بزرگی بودند اما اگر
صدای استاد جلیلوند روی لبانشان نقش
نمی بست ،این همه بــرای مخاطب جذاب
نبودند .بی تردید چنگیز جلیلوند دوبلوری
بود که صدای جذاب ،گیرا و غیرقابل تقلیدش
دیگر تکرار نمی شود .چنگیز جلیلوند عالوه
بر داشتن صدایی گیرا و دلنشین ،طنین
خاصی در صدایش بود که جلوه ای ویژه به او
می بخشید .هنرمندی که همچون یک بازیگر
چیره دست ،شخصیت های مختلف را با صدا
بازی می کرد .شاید نسل جدید سنگینی و
دردناکی درگذشت چنگیز جلیلوند را درک
نکند اما نسلی که با سینمای کالسیک جهان
زندگی کرده و فیلم های تاریخ سینما را روی
پــرده با دوبله هــای دلنشین و حرفه ای او
دیده و شنیده باشد،
سنگینی نبود
او را بــه خوبی
حس می کند.

علی نصیریان امشب ساعت
 23بــا تلهتئاتر «گفتوگوی
شبانه» به کارگردانی داریوش
مودبیان ،در شبکه چهار حضور
خواهد داشــت .داســتــان این
تلهتئاتر درباره یک نویسنده و یک جالد است که
قرار است نویسنده را به هالکت برساند.

نوآوریهای «عمو راستگو»
درآموزش تلویزیونی
حــج ـتاالســام والمسلمین محمدحسن
راستگو که به عنوان معلمی شاد و مهربان در
ذهن بسیاری از کودکان و نوجوانان دهههای
 60و  70ماندگار شده اســت ،دیــروز در 67
سالگی درگذشت .این روحانی مهربان که نزد
کودکان با نام «عمو راستگو» شناخته میشد،
به دلیل شیوههای متفاوت و جذابی که برای
آموزش مسائل مختلف به کودکان داشت ،به
یاد مانده است.وی در سال  ۱۳۳۲درمشهد
متولد شد و عالوه بر دوران کودکی و نوجوانی،
اوایل تحصیالت دینی خود را در حوزه علمیه
مشهدگذراند.
▪آموزشباشعروقصهوطنز

وقتینام«عموراستگو»بهمیانمیآید،احتماال
اولین تصویری که در ذهن بسیاری از متولدان
دهه  60تداعی میشود ،حضور او در برنامه
خاطرهانگیز«بازیباکلمات»است.اینروحانی
کهدرآنسالهادورانجوانیراسپریمیکرد،
کنارتختهایکهحروفالفبارویآننوشتهشده
بود،مفاهیموکلماتمختلفرابهبچههاییکه
روب ـهروی او در طبیعت نشسته بودند آموزش
مــیداد .در روزگـــاری که مجریان تلویزیون
بیشتراجرایجدیورسمیداشتندواستفاده
از روشهــای جذاب و متنوع برای آمــوزش به
کودکانرایجنبود«،عموراستگو»سعیمیکرد
درفضاییشادوپرازشوخیوخنده،موضوعات
مختلفرابهکودکانآموزشدهدودرکاحکام

دینی را با شعر و قصه برای آنان جذاب کند.
نقاشی و خطاطی این روحانی همزمان با دو
دست روی تخته سیاه یکی دیگر از اتفاقات
جذاب در برنامههای مرحوم راستگوست که
در خاطر بسیاری از افراد ماندگار شده است.
مرحوم راستگو مربیان زیــادی تربیت کرده و
شیوههای متفاوت او در آموزش به کودکان و
برنامههایی که ویژه مخاطب کودک ساخته
میشد،بسیارتاثیرگذاربودهاست.
▪عمویمحبوبدههشصتیها

دردهه 60مانندامروزخبریازمجریانکودک
به عنوان «خاله» و «عمو» در تلویزیون نبود و
«عمو راستگو» چنین جایگاهی نزد کودکان
و نوجوانان آن دوره داشــت .حجتاالسالم
راستگوبهدلیلخاطرههاییکهدرآندههبرای
کودکان و حتی بسیاری از بزرگ ترها ساخته،
یکیازچهرههاینوستالژیکتلویزیونبهشمار
میآید و امروز با قصهگوییهای شیرین ،چهره
شاد و شوخیهایش به خاطر آورده میشود.
هرچند که «عمو راستگو» در سالهای گذشته
به عنوان معلم و مربی در تلویزیون فعالیت
نمیکرد ،اما آذر سال گذشته به عنوان مهمان
در برنامه «چهل تیکه» حضور یافت و با همان
بیان شیرین خــود ،خاطراتی را از زندگی و
سالهای فعالیتش در تلویزیون روایت کرد .او
همچنینبهعنوانمهماندربرنامه«خندوانه»
نیزحضوریافتهبود.

زنده یاد سیروس گرجستانی از
سهشنبهشب با آخرین سریالی
که بــازی کــرده بــود ،در شبکه
سه دیــده خواهد شــد .پس از
درگذشت مرحوم گرجستانی
حین تولید سریال «شــرم» ،سیاوش طهمورث
جایگزین او شد.
پیمان معادی به زودی با فیلم
«ناگهان درخت» به کارگردانی
صفی یــزدانــیــان در سینمای
آنالین حضور خواهد داشت.
این فیلم سال  97ساخته شده
است و اولین بار در جشنواره فجر سیوهفتم
اکران شد.
امیر جعفری از امــروز با فیلم
«سراسر شب» اثر فرزاد موتمن
به سینمای آنالین میآید .او
ســه فیلم «سـگبــنــد» ساخته
مهران احمدی« ،گشت  »3اثر
سعید سهیلی و «من میترسم» ساخته بهنام
بهزادی را آماده اکران دارد.
پــیــام دهـــکـــردی در ســریــال
«سنجرخان» به کارگردانی
م ــح ــم ــدح ــس ــی ــن لــطــیــفــی
ایــفــای نــقــش خــواهــد کــرد.
تــصــویــربــرداری ایــن مجموعه
تــاریــخــی کــه مــدتــی اســت در کــردســتــان آغــاز
شده اســت ،تا اوایــل سال آینده ادامــه خواهد
داشت.
فریبا نـــادری در فصل سوم
مجموعه «بــچــه مــحــل» بــازی
کــرده اســت و در قسمتهای
باقیمانده از این فصل حضور
دارد .او همچنین مسابقه
«شبهای مافیا» ساخته سعید ابوطالب را آماده
انتشار در نمایش خانگی دارد.

