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فیلم روز

چهره ها و خبر ها

حمله«ارتشدزدان»بهگاوصندوقها

مــهــران مــدیــری در روزهـــای
گــذشــتــه بـــه دلـــیـــل شــایــعــه
دستمزد پنج و نیم میلیاردی
در ســریــال «پـــدر گــواردیــوال»
درگیر حواشی شده بود .جواد
نوروزبیگی تهیهکننده این سریال ،در گفت وگو
با سینماسینما ،این شایعه را تکذیب کرده است.

فیلم «ارتش دزدان» اغلب مؤلفههای ژانر کمدی
اکشن را رعایت میکند ،اگرچه نقشآفرینی
بازیگر نقش اصلی خوب نیست و کمی بیرون
میزند .فیلم از ریتم خوبی برخوردار است اما
داستان اثر تا حد زیــادی قابل پیشبینی بوده
که به فیلم لطمه زده است .در عین حال ،این
فیلم پردیالوگ و پرموسیقی ،برای  2ساعت و
 7دقیقه ،مخاطب خود را سرگرم میکند .از
کاربران آیامدیبی نمره متوسط 6.4گرفته ،اما
با استقبال سرد منتقدان روبهرو شده و نمره 49
را از منتقدان متاکریتیک دریافت کرده است.
فیلم «ارتش دزدان» در روز جمعه 7آبان در پلتفرم
نتفلیکس منتشر شد و به فاصله کمی با دوبله
اختصاصی به فیلیمو و نماوا و با زیرنویس فارسی
در سایتهای دانلود رسید.

اخبار

نامه مدیربنیادشهیدسلیمانی
بهرئیسصداوسیما
پسازهتاکییکیازعواملسریالهایتلویزیونی
بــه س ــردار شهید حــاج قاسم سلیمانی و وعــده
صداوسیما برای پیگیری این مسئله ،مدیرعامل
بنیادمکتبحاجقاسمسلیمانیدرنامهایخطاب
بهرئیسسازمانصداوسیماخواستاربرخوردطبق
رافتاسالمیبافرد هتاکشد.
حمیداصالنیدربخشیازنامهخودبهپیمانجبلی
رئیس سازمان صداوسیما آورد« :مشی شهید
سلیمانی ،اشداء علی الکفار و رحماء بینهم است.
شهیدسلیمانیدخترانسرزمینخودرادختران
خود میدانست و هیچ پدری را سودای برخورد با
دخترخودنیست،سرمایهبزرگشهیدسلیمانی،
محبتمردماست».

انتقادافخمیازفرهادی

مصطفی قاسمیان

همانطورکهاحتماالمیدانید،د ِرورزشگاههای
فوتبال که پس از شیوع کرونا در ایــران به روی
تماشاگرانبستهبود،درجمعهایکهگذشت،باز
شد .پس از حدود 22ماه ،روز جمعه 28آبان ماه
با بازگشایی ورزشگاه آزادی برای عالقهمندان
فوتبال ،حــدود  5هــزار نفر از ه ــواداران دو تیم
استقالل و نساجی به ورزشگاه آزادی رفتند و
مسابقه را تماشا کردند .این اتفاق با پوشش ویژه
رسانهها همراه شد ،از جمله برنامه تلویزیونی
«فوتبال برتر» که دوشنبهشب در دو آیتم ویژه به
بررسی این اتفاق پرداخت؛ گزارشهایی که با
واکنشهایمنفیزیادیروبهرو شد.
▪«فوتبالبرتر»چهکرد؟

جواد خیابانی که گزارشگر مسابقه استقالل و
نساجی بود ،در اوایل گزارش خود ،اشاره کرد
که  7هزار تماشاگر در ورزشگاه حضور دارند،
اگرچه میدانیم مجوز ورود حداکثر  5هزار
تماشاگر به ورزشگاه صادر شده بود .از همین
جا میشد حــدس زد دس ـتانــدرکــاران برنامه
«فوتبال برتر» راجع به ورود تماشاگران و نحوه
ورود آنها به ورزشگاه ،انتقادهایی دارند .با این
حال ،انتظار میرفت ورود برنامه «فوتبال برتر»
به بحث بازگشایی ورزشگاهها ،جالب و جذاب
باشد ،انتظاری که بــرآورده نشد .آیتمهایی که
این برنامه در این باره پخش کرد ،نشانی از شور و
شوق تماشاگران نداشت .آیتم اول یک گزارش
میدانی 6دقیقهایدربارهمشکالتبلیتفروشی
و سرگردان شدن تماشاگران بود و آیتم دوم که
بیشترینبازخوردهایمنفیرادرفضایمجازی
دریافت کرد 2.5 ،دقیقه بود و به بحث استعمال

مائده کاشیان

دوشنبهشب قسمت اول مینی سریال «روز
بلوا» ساخته بهروز شعیبی در پلتفرم نماوا
منتشر شد .پیش از این ،نسخه سینمایی فیلم
در سیوهشتمین جشنواره فجر رونمایی شده
بود و اکنون سازندگان سریال تصمیم به انتشار
فیلم در قالب مینی سریال گرفتند .طبق گفته
شعیبی،اکراننشدنفیلمبهدلیلشیوعکرونا،
تدویندوبارهنسخهسینماییوطوالنیشدنآن
دالیلاینتصمیمبودهاند.
▪شروعخوبباقصهمفاسداقتصادی

قصه سریال «روز بلوا» با بــاز شــدن پــای یک
شخصیت روحانی معتمد یعنی «عماد بدیعی»
بهیکماجرایفسادمالیبزرگشروعمیشود
و آبروی روحانی به خطر میافتد .سپس شاهد
تالش «عماد» بــرای به دست آوردن آبرویش
خواهیم بود .سریال ابتدا روحانی و خانواده او
را به عنوان افراد خیر و آبرومند به مخاطب
معرفی میکند و با تصویری که از آنها ارائه
میدهد ،کاراکترها را به خوبی به مخاطب

عکس  :فوتبالی

فیلم «ارتــش دزدان» محصول  2021آلمان و
آمریکا  ،فیلمی در ژانــر کمدی اکشن است که
به تازگی منتشر شده است .این فیلم را ماتیاس
شوایگهوفر بازیگر و فیلم ساز آلمانی کارگردانی
کردهکهخودشبازیگرنقشاصلیاینفیلماست.
وقایع فیلم «ارتش دزدان» حدود  6سال پیش از
«ارتش مردگان» به کارگردانی زک اسنایدر اتفاق
افتاده که در تابستان امسال منتشر شد .داستان
فیلم درباره کاراکتر «دیتر» از کاراکترهای فیلم
«ارتش مردگان» است و فیلم جدید ،به گذشته او
پیش از شیوع ویروس زامبی میپردازد.
«دیتر» (سباستین) که در باز کردن گاوصندوق،
مهارت فو قالعاد های دارد ،از طرف یک گروه
خالفکار دعــوت میشود تا در چند سرقت از
گاوصندوقهای چند بانک مشارکت کند .یک
کــارآگــاه اینترپل نیز تــاش میکند تا آ نهــا را
دستگیر کند.
عالوه بر کارگردان در نقش «دیتر» ،ناتالی امانوئل
که با بازی در سریال «بازی تاجوتخت» شناخته
شد ،دیگر بازیگر «ارتش دزدان» است .او همراه با
روبی او.فی ،استوارت مارتین و گازخان فهرست
هنرپیشههای اصلی این فیلم را تشکیل میدهند
که در نقش گروه دزدها جلوی دوربین رفتهاند.

دخانیاتدرورزشگاهمیپرداخت.
▪واکنشهایمنفیفراوان

نکته مهم دربــاره آیتم دوم «فوتبال برتر» ،محو
نکردن صورت تماشاگرانی بود که در ورزشگاه
سیگار میکشیدند .اتفاقی که واکنش منفی
بسیاری از کاربران فضای مجازی را برانگیخت،
چراکه عم ً
ال میتوانست برای جوانانی که دور
از چشم خانواده ،دخانیات مصرف میکردند،
دردسر درست کند .عالوه بر واکنشهای فراوان
توئیتری و اینستاگرامی ،محمدجواد آذری
جهرمی وزیر سابق ارتباطات در این باره نوشت:
زیبای
«فقطبرنامه«فوتبالبرتر»میتونستازروز
ِ
ِ
بازگشتبینهایتهیجانبه
حضورتماشاگرانو
ورزشگاه آزادی و فوتبال ایران ،تصاویر حداکثر
 ۱۰نفر از  ۵۰۰۰تماشاگر حاضر در ورزشگاه
رو که دارن سیگار میکشن ،بگیره و با آهنگ
پسزمینه مستند شــوک پخش کنه ».محمد
نوریفر مدیررسانه ای باشگاه استقالل تهران

میشناساند .شروع ملتهب قصه نیز میتواند
تماشاگرراباسریالدرگیرکند .یکیازامتیازات
«روز بلوا» قصه بهروز و ملموس آن است .مفاسد
اقتصادی،فسادمالیموسساتمالیاعتباریو
موضوعاتیازایندست،مسائلیاندکهخبرهای
مربوطبهآنهارابارهاشنیدهایموپرداختن«روز
بلوا» به آن اتفاق خوبی است .ناگفته نماند در
نسخه سینمایی ،دربــاره یک سری از جزئیات
مسئله فساد مالی که در فیلم مطرح میشود و
شیوه حل مسئله ،ابهاماتی برای مخاطب باقی
میماند؛ ابهاماتی که شاید با تبدیل به سریال
برطرفشدهباشد.
▪سریالیبانماهایسینمایی

قسمت اول سریال با ریتم خــوب و مناسبی
پیش مــیرود .میتوان گفت بخشهایی که
برای تبدیل نسخه فیلم به مینی سریال به آن
اضافه شده« ،روز بلوا» را از ریتم نینداخته است
ومخاطبراباقصههمراهمیکند .مینیسریال
«روز بلوا» ابتدا فیلم سینمایی بــوده و مطابق
استانداردهای سینما ساخته شده ،بنابراین

نیز نوشت« :نکتهای که بیش از هر چیز تلخ و
ناراحتکننده به نظر آمد ،تصویربرداری پنهانی
از چند هــوادار نوجوان و جوان تیم استقالل در
حال استعمال دخانیات بود که میتواند عواقب
نگران کنند ه و پیشبینیناپذیری برای این افراد
به همراه داشته باشد .این رویکرد برنامه «فوتبال
برتر» در حالی است که فراموش نمیکنیم ،دو
سالقبلکنفدراسیونفوتبالآسیابهدلیلسیگار
کشیدنعواملصداوسیمادرراهروهایورزشگاه
آزادی ،فدراسیون فوتبال را به مبلغ ۳۰۰۰دالر
جریمه کرد ».دیروز شبکههای اجتماعی مملو از
اظهارنظرهایی در مخالفت با این اقدام «فوتبال
برتر»بود.
▪بدسلیقگی،مسئلهاصلی

اگرچه احتماال از نظر حقوقی ،به اقدام «فوتبال
برتر» در نمایش تصاویر تماشاگران در یک مکان
عمومی،ایرادیواردنیست،اماورودبهاینشکل
بهبحثبازگشاییورزشگاهها،بیتردیدمصداق

طبیعتا زیــبــایــی
بــــعــــضــــی از
نــمــاهــای آن
روی پــــرده
سینما جلوه
بهتری دارد،
امـــــا تــمــاشــای
نــمــاهــای آن بــرای
مخاطبانی نیز که
ایــن اثــر را اکــنــون در
تلویزیونیارایانهمیبینند،
لذتبخشخواهدبود.بابک
حمیدیان در «روز بلوا»
نقش «عــمــاد بدیعی»
را ایفا کرده و با چهره
متفاوتیدرفیلمدیده

بدسلیقگیاست.درشرایطیکهمیلیونهاعاشق
فوتبالازاینهفتهمیتوانندبهعنوانتماشاگردر
ورزشگاهها حاضر شوند و از نزدیک مسابقات را
تماشاوتیممحبوبخودراتشویقکنند«،فوتبال
برتر»بهیکمعضلقدیمیفوتبالپرداختهاست.
معضلیکهدربهترینحالت،میتوانگفتزمان
طرحآن،امروزنبود.ایندرحالیاستکهازپیش
هممشخصبوداقداماتفرهنگیانجامنشده(!)
برای هواداران فوتبال به سرعت جواب نمیدهد
ونمیتوانجوانیراکهبرایتخلیههیجانخودبه
ورزشگاه مراجعه میکند ،به راحتی کنترل کرد.
دیروزاغلبواکنشهایمجازیبه«فوتبالبرتر»،
بهنمایشتصویرجواناناستعمالکنندهدخانیات
پرداخته بودند ،اما آن چه که در این واکنشها
چندان دیده نشد ،همین کجسلیقگی عوامل
برنامه در نمایش این تصاویر بود .تصاویری که
میشد 2یا 3هفتهپسازورودتماشاگران،ضبطو
پخششودتابهآسیبشناسیایناتفاقدرفوتبال
ایران کمک کند .این بدسلیقگی ،اشتباه اصلی
«فوتبال برتر» بود .همان طور که محمدحسین
میثاقی مجری برنامه ،هم در ابتدای برنامه و هم
پیش از پخش آیتم اول ،ورود تماشاگران را یک
اتفاق مثبت و خوب بیان کرد ،شیوه منطقی و
درست پرداختن به موضوع ورود تماشاگران،
یکگزارشاصلیپرازشوروشوقوهیجانانگیز
در این باره بود .تا عصر دیروز و زمان تنظیم این
گــزارش ،عوامل «فوتبال برتر» هیچ واکنشی به
واکنشهای منفی فــراوان کاربران شبکههای
اجتماعی نداشتند .دیروز همچنین چندین بار
برایگرفتنپاسخدربارهایناتفاق،باتهیهکننده
برنامه «فوتبال برتر» و مدیران شبکه سه سیما
تماس گرفتیم ،امــا موفق بــه دریافت پاسخی
نشدیم .با این حال خراسان آماده است که پاسخ
شبکهسهوعواملاینبرنامهرادراینبارهدریافت
ومنعکسکند.

میشود.حمیدیاندرایننقشویژه،بازیبدی
نداشتهامابازیاوغافلگیرکنندههمنیست
ونمیتواندجزوبهترینبازیهایکارنامه
حمیدیاندرکارنامهاوماندگارشود.بازی
بابک حمیدیان  ،توجه داوران جشنواره
فجرراهمجلبنکردواودرمیاننامزدهای
بهترین بازیگر نقش اول مــرد غایب بود.
داریوشارجمندنیزباکاراکتر«حاجآقاامیری»
نقش متفاوتی را ایفا کرده ،اما نسبت به آن
چه تا به حال از او دیدهایم ،بازی
متفاوتی نداشته است .لیال
زارعانتخابمناسبیبرای
نقش «راحــلــه» همسر
«عــمــاد» بــوده و بــازی
خوبی در فیلم داشته
است.

سیامک انصاری از شنبه هفته
آینده با رئالیتیشوی «جوکر» به
نمایشخانگیمیآید.اینبرنامه
درپلتفرمفیلیمومنتشرمیشود.
امین حیایی ،سام درخشانی و
امیرمهدیژولهازمهمانانفصلاولهستند.
بهاره کیان افشار ،بازی در فیلم
«نمور» ساخته داوود بیدل را
بــه پــایــان رســانــد .محمدرضا
علیمردانی ،سمیرا حسنپور
و نسیم ادبی از دیگر بازیگران
فیلم هستند .کیان افشار فیلم «گربه سیاه» را در
نوبت اکران دارد.
وحید رهبانی ،بازیگر نقش
اصــلــی ســریــال «گـــانـــدو» ،در
«خــنــدوانــه» دربــــاره ساخت
فصل ســوم ایــن سریال اظهار
بیاطالعی کــرد .او همچنین
خبر داد که اولین رمانش ،احتماال زمستان روانه
بازار کتاب خواهد شد.
باربد بابایی با فصل دوم مسابقه
«زوجینو» به تلویزیون بازگشت.
ایــن برنامه بــا تغییرات جدید،
سهشنبه ها و چهارشنبهها بعد از
خبر ساعت 22روی آنتن میرود
وقراربودهقسمتاولمسابقهدیشبپخششود.
رویا جاویدنیا برای بازی در فیلم
«آزردگــــان» ساخته مهدی فرد
قادری جلوی دوربین رفته است.
عالوه بر او ،فرخ نعمتی نیز دیگر
بازیگرجدیدفیلماست.لیالزارع
ورضابهبودیبازیگراناصلیاینفیل مهستند.
نیوشا ضیغمی از امروز با فیلم
«شهر گربهها» به کارگردانی
سیدجواد هاشمی به سینما
میآید .مخاطب اصلی این فیلم
فانتزی و موزیکال ،کودکان و
نوجوانان هستند و قصه فیلم نیز به نقد موضوع
مهاجرت میپردازد.
کوین اسپیسی به دلیل نقض
مفاد قـــرارداد خــود و رعایت
نکردن سیاستهای اخالقی
شرکت سازنده سریال «خانه
پــوشــالــی» ،بــا شــکــایــت ایــن
شرکت به پرداخت  31میلیون دالر غرامت
محکوم شد.

بهروز افخمی راجع به اصغر فرهادی انتقادات
تندیرامطرحکرد.
بهروز افخمی کــارگــردان سینما در بخشی از
صحبتهای خود در «جهان آرا» از به تکرار افتادن
سینمای فرهادی انتقاد کرد و در واکنش به بیانیه
او گفت« :فرهادی همیشه آدم سیاستمداری
بوده و سعی میکرده همه طرفین را داشته باشد
و هیچ کس را با خود دشمن نکند ».او همچنین
«سیاهنمایی» فیلمها را مورد پسند جشنوارههای
خارجیدانستهوگفتهنهفقطجمهوریاسالمی،
بلکهکینهآنهاازایرانوایرانیبودناست.
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