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فیلم روز

چهره ها و خبر ها
مسعود کیمیایی نمایشگاهی
از نــقــاشـیهــای خــود بــرگــزار
میکند .در این نمایشگاه که
قرار بوده از دیروز افتتاح شود،
 25اثر نقاشی رنگ روغن این
کارگردان به نمایش گذاشته میشود .نمایشگاه
تا  17آذر ادامه دارد.

خانوادهجالبناشنوادر«کودا»
فیلم سینمایی «کــــودا» ( )CODAمحصول
 2021آمریکا و فرانسه ،از محصوالت جالب و
متفاوت امسال سینماست که بسیار مورد توجه
قرار گرفته است .کارگردانی این کمدی-درام را
شان هدر بر عهده داشته که پیشتر از نویسندگان
مجموعه «نارنجی ،سیاه جدید است» بوده و سابقه
فوقالعادهایدرفیلمسازیندارد«.کودا»بازسازی
یک فیلم فرانسوی به نام «خانواده برج حمل» است
و ماجرای دختر نوجوانی به نام «روبــی» را روایت
میکند که در خانوادهای ناشنوا متولد شده ،اما
ناگهان به استعداد خود برای خواندن پی میبرد و
برایعضویتدریکگروه ُکراقداممیکند.درادامه
به علت مشکالت مالی خانواده ،در دوراهی ادامه
مسیرحرفهایوکمکبهخانوادهاشقرارمیگیرد.
«کودا» نام این فیلم ،مخفف یک عبارت انگلیسی
به معنای «فرزند یک خانواده ناشنوا» است و به
وضعیت «روبی» اشاره دارد.

امیلیا جونز هنرپیشه نقش اصلی این فیلم ،با
بازی در نقش اصلی سریال «الک و کلید» شناخته
میشود .او پیشتر یکی از نقشهای اصلی فیلم
«بریمستون» را نیز ایفا کرده بود .مارلی ماتلین
بازیگر برنده اسکار ،تروی کوتسر و دانیل دورانت
دیگر بازیگران این فیلم را تشکیل میدهند.
«کودا» از شاخصترین فیلمهای  2021درباره
خانواده و اهمیت آن به شمار میرود .این فیلم
بامزه و جذاب ،اثری خانوادگی ،فاقد خشونت
و دارای مضامین جالب اخالقی اســت .فیلم
 111دقیقهای «ک ــودا» محصول پلتفرم اپل
ت ـیوی پــاس که در مــرداد مــاه امسال منتشر
شده ،از محبوبترین آثار خانوادگی سال است و
از کاربران آیامدیبی نمره 8/1را گرفته .این
فیلم در عین حال مورد پسند منتقدان نیز واقع
شده و امتیاز  75را از متاکریتیک گرفته است.
«کودا» را میتوانید با مراجعه به فیلیمو ،نماوا و
سایتهای دانلود تماشا کنید.

سینمای جهان

رکوردگیشهتاریخسینمایچین
شکستهشد
فیلم «نبرد دریاچه چانجین» به پرفروش ترین
فیلم تاریخ سینمای چین تبدیل شد.
بهگزارشصبا«،نبرددریاچهچانجین»بعدازنزدیک
بهدوماهازتاریخاکرانشبهپرفروشترینفیلمتاریخ
سینمای چین تبدیل شد .این فیلم که کارگردانی
اشرادانتهالمِ ،چنکایگوتسویهارکبهصورت
مشترک برعهده دارند ،نه تنها به پرفروش ترین
فیلم تاریخ چین بلکه تا این لحظه به پرفروش
ترین فیلم سال ۲۰۲۱نیز تبدیل شده است.
فــروش فیلم «نبرد دریاچه چانجین» روز
چهارشنبه  ۲۴نوامبر از  ۵میلیارد و ۶۹۰
میلیونرنمینبیکهرکوردفیلمجنگی«گرگمبارز
 »۲بود فراتر رفت و به عدد ۵میلیارد و ۷۰۰میلیون
رنمینبیرسیدکهمعادل ۸۹۲میلیوندالراست.

مائده کاشیان

مصطفی قاسمیان

آخـــر هــفــت ـهای کــه گــذشــت ،ســریــال
کمدی «زیرخاکی  »3اثر جلیل سامان
جلوی دوربــیــن رفــت و تصویربرداری
ایــن مجموعه آغــاز شــد .قــرار اســت این
مجموعه نوروز  1401از شبکه یک روی
آنتن برود .فصل اول و دوم «زیرخاکی»
به ترتیب رمضان  99و خردادماه 1400
پخش شد و مــورد استقبال مخاطبان
قرار گرفت.
پیش از انتشار خبر ساخت «زیرخاکی
 ،»3از «پایتخت» و «نــون خ» به عنوان
گزینههای پخش در نوروز یاد میشد ،اما
حضور سیروس مقدم و سعید آقاخانی در
نمایش خانگی ،احتمال ساخت آنها را
منتفی کرد و شبکه یک سراغ دیگر برند
محبوبش یعنی «زیرخاکی» رفت .فصل
دوم «زیرخاکی» با اسیر شدن «فریبرز»
به پایان رسید ،پایانی که در واقع شروع
جدیدیبرایادامهماجراهایسریالبود،
در نتیجه شرایط برای ادامه پیدا کردن
قصه و ایجاد موقعیتهای جذاب و جدید
کامالآمادهبود.عالوهبرپژمانجمشیدی
و ژاله صامتی به عنوان بازیگران اصلی،
تــعــدادی بــازیــگــر جــدیــد مانند هومن
برقنورد ،ستاره پسیانی و گیتی قاسمی
بــه «زیــرخــاکــی  »2اضــافــه شــدنــد ،بنابر
سرنوشت «صمد ناصری»« ،فرنگیس»
و «کشور» که این بازیگران نقش شان را
ایفا کردند ،احتماال برقنورد و قاسمی در
فصلسومحضورخواهندداشت.خانواده
«فریبرز» در خانه «حــاج آقــا مروتپور»
زندگی میکردند و«صمد ناصری» همراه
«فریبرز» به اسارت برده شد ،در نتیجه این
شخصیتها به راحتی از «زیرخاکی »3
قابلحذفنیستند.شخصیت«فرنگیس»
با بازی ستاره پسیانی به سرانجام رسید
و معلوم نیست
که در فصل سه
حضور دارد یا
خیر.

روز پنج شنبه قسمت نخست برنامه اینترنتی
«یــازده» از پلتفرم فیلم نت پخش شد .در این
برنامه 74دقیقهایکهبااجرایخدادادعزیزیو
حضورعلیکریمی،آندرانیکتیموریان،مجتبی
جباری و اشپیتیم آرفی به عنوان چهار مهمان
ثابت جلوی دوربین رفــت ،فوتبالیستهای
سابقبهعنوانکارشناسدربارهمسائلمختلف
فوتبال ایــران صحبت کردند و سه مسئله این
روزهای فوتبال ایران بررسی شد .این برنامه که
درتابستانامسالوباحضورهمینمهمانان،در
یکقسمتویژهبهمناسبتشهرآورداستقاللو
پرسپولیسپخششدهبود،قراراستپنجشنبه
هرهفتهدرپلتفرمفیلمنتمنتشرشود.
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▪ستارههای پرطمطراق

مهمانان برنامه با کمی اغــمــاض ،باالترین
عیاریرادارندکهمیتوانازیکبرنامهفوتبالی
انتظار داشت .خداداد عزیزی به عنوان یکی از
بازیکنان تاریخساز تیم ملی ایران که در میان
عامه مــردم ،بسیار محبوب است و شخصیت
دوستداشتنی دارد ،اجرای «یازده» را بر عهده
گرفته .او که در ماههای اخیر ،در «شبهای
مافیا» محصول پلتفرم فیلیمو وجــه دیگری
از هــوش خــود را به نمایش گذاشت ،ایــن جا
نیز گفتوگو را به طور کامل در اختیار دارد و
با کاریزمای ناشی از کسوت و محبوبیت ،در
باالترین جایگاه «یــازده» قرار میگیرد .علی
کریمیبهعنوانمردسالفوتبالآسیاواسطوره
پرسپولیس ،مجتبی جــبــاری و آندرانیک
تیموریان به عنوان ستارههای بسیار محبوب
استقاللوبازیکنانشاخصتیمملیودرنهایت
اشپیتیم آرفی با لهجه و سابقه قابل توجه ،یک
تیم کامل و جذاب را تشکیل میدهند .وزن
ستارههای «یازده» بسیار باالست و تعادل تعلق

مسعود کرامتی در مراسم «شب
داریـــوش فرهنگ» که در موزه
سینما بــرگــزار شــد ،از وضعیت
سینما انتقاد کرده و گفته است
چــرا چهرههایی مانند فرهنگ
نمیتوانندکارگردانیکنندواینفرصتراندارند.

آنها به دو تیم سرخابی نیز حفظ شده است.
برنامه از این لحاظ چیزی کم ندارد.
▪ریتممناسب

بــا تــوجــه بــه قــســمــت اول ،مـــیتـــوان گفت
دستاندرکاران «یازده» برنامهای خوشریتم و
با آیتمهای فراوان تدارک دیدهاند که مخاطب
را خسته نمیکند .ع ــاوه بــر آن کــه تعداد
گفتوگوهایاینبرنامهزیاداست،درعینحال
در هیچ بخشی از برنامه ،یک مهمان حضوری یا
اسکایپی ،متکلم وحده نیست« .یــازده» از این
لحاظ یاد و خاطره « »90عادل فردوسیپور را
زنده میکند که حتی در گفتوگو با مهمانان
حضوری نیز اختصار را رعایت میکرد و از نظر
ریتم ،به مثالی برای برنامههای تلویزیون تبدیل
شده بود .برنامه جدید پلتفرمفیلم نت با افرادی
قابل توجه گفتوگو کرد؛ شامل هروویه میلیچ
بازیکن سابق استقالل ،روزنامهنگار کروات
که مصاحبه جنجالی با اسکوچیچ را انجام داد
و دستیار اسکوچیچ در فوالد و در نهایت نایب
رئیسانجمنعلمیماهیشناسیکشور.
▪هویتنامشخصبرنامه

«یــازده» در بخشهایی بامزه و شیرین است و
شوخیهای زیاد میان مهمانان را به نمایش
میگذارد؛ در عین حال این برنامه از یک عیب

مهمرنجمیبرد.بهنظرمیرسدهویتاینبرنامه
چندان مشخص نیست و بین یک دورهمی
رفاقتیوبامزهمیانچندفوتبالیستبازنشسته
و یک برنامه تحلیلی چالشی در نوسان است.
قسمت اول ،نه آنطــور که خــداداد عزیزی در
ابتدای آن مدعی شد ،چالشی بود و نه آنطور
که در بخش کلکل میان اشپیتیم و آندو به نظر
میرسید ،طنز .مشخص نیست این دوگانگی،
حاصل تــاش دسـتانــدرکــاران برنامه برای
راضی کردن همه طیفهای مخاطبان بوده یا
علتیدیگرداشتهاست.
▪سوژههایی که نمیتوان تکرار کرد

نکته مهم دیگر دربــاره «یــازده» ،این است که
اگرچه این برنامه در قسمت اول ،بخشهایی
دربـــاره ماهی علی دایــی و تمدید احتمالی
قرارداد اسکوچیچ داشت ،اما به نظر نمیرسد
فوتبال ایران برای هر هفته ،سوژههایی چنین
جذاب و جالب در اختیار برنامه قرار دهد .سوژه
اسکوچیچ مدتهاست که وجود دارد و سوژه
ماهی علی دایــی نیز که یک اتفاق استثنایی
است ،در عین حال که متعلق به  10-11روز
پیشازپخشبرنامهبود.اینایرادبیشازهرچیز
به تیم سردبیری برنامه وارد است که به نظر
میرسددرادامهکارسختتریبرایسوژهیابی
وجذبمخاطبانخواهدداشت.

محسن تنابنده به زودی با فیلم
«قهرمان» اثر اصغر فرهادی در
سینماهای اروپا دیده میشود.
این فیلم قرار است از اول دیماه
در فرانسه ،نیمه دی در ایتالیا و
آمریکاوپسازآندر چندکشوردیگراکرانشود.
ویــشــکــا آســایــش در ســریــال
«بــیگ ــن ــاه» ســاخــتــه مــهــران
احــمــدی و بــه تهیهکنندگی
مصطفی کیایی بــازی کــرده.
به گزارش باشگاه خبرنگاران
مهران احمدی ،مهرانه مهینترابی و محسن
کیایی دیگر بازیگران سریال هستند.
سعید سهیلی این روزهــا با فیلم
«گشت»3حضورموفقیدرگیشه
دارد .هرچند که واکنشهای
مخاطباننسبتبهاینفیلممنفی
بوده ،اما «گشت  »3در طول 10
روزاکران 9میلیاردتومانفروشداشتهاست.
حمید گودرزی از روز دوشنبه
ساعت  ،17بازپخش سریال
«پــنــجــمــیــن خـــورشـــیـــد» به
کارگردانی علیرضا افخمی را
روی آنتن شبکه آیفیلم خواهد
داشت .این مجموعه اولین بار رمضان سال 88
از شبکه سه پخش شد.
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