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فیلم روز

چهره ها و خبر ها
جواد عزتی در فیلم «مرد بازنده»
اثر محمدحسین مهدویان گریم
سنگینی داشته اســت .بنابر
آن چه کامران حجازی یکی از
تهیهکنندگان فیلم در گفتوگو
با مهر مطرح کرده ،گریم او روزانه  5تا  6ساعت
زمان میبرده است.

احتمال «سقوط ماه» روی زمین!
فیلم سینمایی «سقوط ماه» در آستانه اکران در
سالنهای سینما قرار دارد .این فیلم را روالند
امریش کارگردانی کــرده که بــرای آثــار علمی
تخیلی چون «روز استقالل»« ،گودزیال»« ،روز پس
از فردا» و « »2012شناخته میشود .او در ساخته
جدید خود نیز به سراغ سوژهای علمی تخیلی و
اکشن رفته است.
فیلم «سقوط ماه» با فیلم نامهای غیراقتباسی
نوشته خود امریش و دو نفر دیگر ساخته شده و
درباره وقتی است که کره ماه به علتی نامشخص،
از مــدار خــود خــارج میشود و به سمت زمین
حرکت میکند .در این زمان دو فضانورد و یک
نظریهپرداز تئوری توطئه ،در کنار یکدیگر قرار
میگیرند تا در مأموریتی ،از سقوط ماه روی
زمین جلوگیری کنند .بر اساس خالصه داستان
اعالمشده فیلم ،آنها به زودی متوجه میشوند
ماه ،چیزی نیست که فکرش را میکردند.

نقش دو فضانورد را هالی بری بازیگر «کتوومن» و
پاتریک ویلسون هنرپیشه «احضار» ایفا میکنند و
جان بردلی بازیگر نقش «سمول تارلی» در سریال
«بازی تاجوتخت» ،در نقش دیگر شخصیت اصلی
فیلم جلوی دوربین رفته است .دانلد ساترلند و
مایکل پنا نیز در «سقوط ماه» حضور دارند.
این فیلم که با بودجه  140میلیون دالری ساخته
شــده ،از جدیدترین محصوالت جریان اصلی
هالیوود است و بر اساس تریلرهای آن ،به نظر
مـیرســد شباهتهایی بــه « »2012یکی از
ساختههای پیشین روالند امریش ،خصوصا در
ابعاد آخرالزمانی آن دارد« .سقوط ماه» تاکنون
نمایشی نداشته و نظری از منتقدان سینما
دریافت نکرده است.
این فیلم پنج شنبه  14بهمن ماه در سینماها
اکران خواهد شد و احتماال تا یکی  ،دو ماه بعد،
در دسترس کاربران اینترنت قرار خواهد گرفت.

سینمای ایران

خانه جشنواره فجر معرفی شد
پردیس چارسو به عنوان خانه جشنواره و میزبان
اهالی رسانه در چهلمین جشنواره فیلم فجر
انتخاب شد.
به گزارش مهر ،سرانجام پس از طرح گزینههای
متعدد بـــرای خــانــه جــشــنــواره (مــرکــز اصلی
جشنواره) و سینمای اهل رسانه ،پردیس چارسو
میزبان اهالی رسانه در چهلمین دوره از جشنواره
فیلم فجر خواهد بود .برنامههای اصلی جشنواره
چهلم در پردیس چارسو برگزار خواهد شد .عالوه
بر این ،سینما فلسطین که بخش دیگری از خانه
جشنواره است به نیازهای منتقدان و بخشی از
اهالی رسانه و مهمانان پاسخ خواهد داد.

مصطفی قاسمیان

مجموعه نمایش خانگی «خاتون» که دیروز
به قسمت دوازدهـــم رسید ،از سریا لهای
خوشساخت پلتفرمهای اینترنتی است .این
سریال به کارگردانی تینا پاکروان ،در کنار
«زخــم کــاری» محصول فیلیمو ،از جمله آثار
سال  1400نمایش خانگی به شمار میآید
که بیشترین نقدهای مثبت را دریافت کرده
و تاکنون بینندگان فــراوانــی داشته است.
این گــزارش که در نیمه راه این سریال 23
قسمتی تدوین شده ،به 4نکته درباره «خاتون»
یپردازد.
م 
▪تشابهات با «در چشم باد»

بر اساس چیزی که تاکنون از «خاتون» منتشر
شــده ،قصه ایــن سریال فعال در اوای ــل دهه
 1320میگذرد که ایران مورد تهاجم متفقین
قرار گرفت و در سالهای نخست جنگ جهانی
دوم ،توسط شوروی و انگلیس اشغال شد .این
بــرای دومین بار است که اشغال کشورمان
در این بازه زمانی ،سوژه یک سریال شاخص
ایرانی قرار میگیرد .یک دهه پیش نیز «در
چشم بــاد» بــه کــارگــردانــی مسعود جعفری
جوزانی محصول سیمافیلم ،در بخشی از قصه
خود به این واقعه پرداخته بــود؛ سریالی که
پس از بارها بازپخش در تلویزیون ،همچنان
محبوب است .از دیگر نقاط اشتراک «خاتون»
و «در چشم باد» ،میتوان به حضور یک ایرانی
وطنپرست به عنوان کاراکتر اصلی سریال

در مرکز هر دو قصه اشاره کرد ،در عین حال
که شخصیت «بیژن ایرانی» مشخصا تخیلی
اســت ،امــا روشــن نیست چقدر از شخصیت
«خاتون» واقعیت دارد .نکته جالب این که
موسیقی هر دو سریال توسط دو تن از آهنگ
سازان بینالمللی ایران ،ساخته شده :حسین
علیزاده برای «در چشم باد» و کیهان کلهر برای
«خاتون».
▪مسیر هموار «خاتون» تا آنتن

به نظر میرسد اگر کمی سختگیری درباره
پوشش بازیگران «خاتون» وجود نداشته باشد،
این مجموعه از جمله آثــاری است که از نظر
مضمونی ،بــرای پخش از شبکههای سیما
بسیار مناسب اســت .اگرچه نمیدانیم در
قسمتهای آینده ،قصه «خــاتــون» به کدام
ســو مـــیرود ،امــا ایــن اثــر تاکنون محصولی
ضداستعماری نشان داده که کاراکتر اصلی
آن در برابر هرگونه همکاری با اشغا لگران
و بیگانگان میایستد ،از مضامین محبوب
رسانه ملی .شاهد این سخن ،تعریف ضرغامی
رئیس پیشین صداوسیما از «خاتون» است که

در بخشی از توئیت درباره این سریال نوشت:
«خاتون خوب بود .قص ه پرکشش و کارگردانی
حرفه ای ،مجموعهای خوشساخت را برای
مردم تدارک دید .مقاومت ایرانیان همیشه
ستودنی است».
▪ترکیب جالب توجه بازیگران

از ویژگیهای مورد توجه «خاتون» که تاکنون
مورد توجه مخاطبان نیز قرار گرفته ،ترکیب و
بازی بازیگران این مجموعه است .تینا پاکروان
در نخستین سریال خود ،از شمار بسیار زیادی
بازیگر شناختهشده استفاده کــرده است
که به نظر میرسد از این نظر ،سریال بسیار
گرانقیمتیاست.پژمانبازغی،غزلشاکری،
بهناز جعفری ،سروش صحت ،ستاره پسیانی،
شبنم مقدمی و رضا بهبودی از چهرههاییاند
که هرکدام میتوانستند در نقشهای اصلی
یا دستکم پررنگ یک سریال نمایش خانگی
جلوی دوربین بروند ،اما در «خاتون» حضوری
کوتاه (برخی در حد یکی ،دو قسمت) دارند
و بــه نــوعــی مـیآیــنــد و مــیرونــد! بــازیــگــران
«خاتون» اگرچه چهر ههای متنوعیاند و از

نسلهای مختلف و خاستگاههای گوناگونی
به این مجموعه آمدهاند ،اما با هدایت درست
کارگردان ،جمع متجانسی شکل دادهانــد.
اغلب نیز باز یهای خوبی دارنــد؛ خصوصا
چهر ههایی مانند اشکان خطیبی که بازی
درخشانی ارائه کرده و مهران مدیری که پس
از مدتها ،نقشآفرینی قابل توجهی دارد.
▪دومین سریال محبوب نماوا

بــر اس ــاس آم ــار نــظــرات مثبت منتشرشده
در خروجی پلتفرم نماوا« ،خاتون» در کنار
«قورباغه» با فاصله محبوبترین اثر این پلتفرم
است .در حالی که  92درصد آرای کاربران
نماوا به «قورباغه» مثبت بود« ،خاتون» با 91
درصــد نظر مثبت در جایگاه دوم قــرار دارد.
این در حالی است که «خسوف» با  79درصد،
«حــرف ـهای» با  80درصــد« ،روز بلوا» با 84
درصــد« ،سیاوش» با  86درصد و «گیسو» با
 77درصد فاصلهای قابل توجه با سریالهای
موفقتر این پلتفرم دارنــد .نکته جالب این
که تهیهکنندگی هر دو سریال «خــاتــون» و
«قورباغه» بر عهده علی اسدزاده بوده است.

وزیر فرهنگ 5:فیلم فاخر دفاع مقدسی میسازیم
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اسالمی بیان کرد که
هدف گذاری تولید  ۵فیلم دفاع مقدسی برای
سال آینده وجود دارد.
به گزارش مهر ،محمدمهدی اسماعیلی درباره
تالشهای این وزارتخانه برای تولید فیلمهای
دفاع مقدس اظهار کرد« :یکی از کارهای مهم
که در حوزه سینما و بنیاد فارابی در حال انجام
است ،هدفگذاری تولید حداقل  20فیلم در

سالآیندهاست،البتهمجموعههایارزشیهمبه
اینمجموعهپیوستهودولتوشخصآقایرئیس
جمهور راجع به این موضوع توجه ویژه دارند».
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی بیان کرد:
«در سال آینده تالش داریم حداقل  ۵فیلم در
حوزه دفاع مقدس همراه با تولیدی فاخر داشته
باشیم ،در تفاهمنامههایی که با کشورهای
مختلف نیز داریم موضوع فیلمهای سینمایی

را دنبال میکنیم تا از طریق این تفاهمنامهها
بتوانیم فیلمهایی را با دوبله و زیرنویس مناسب
در اختیار کشورهای دیگر قرار دهیم».
اسماعیلی گفت« :بنا بر این است که این مسیر را

باقدرتادامهدهیمودرتمامحوزههایفرهنگی
و هنری از جمله سینما ،تئاتر ،کتاب و ...به دنبال
ارائهخدمتیدرجهتمعرفیارزشهایانقالب
اسالمی و دفاع مقدس هستیم».

بهروزافخمیدرگفتوگوباایسنا
ضمن اشـــاره بــه ایــن کــه سینما
دیگر نمیتواند هیجانانگیز و
دورانسازباشدگفتهقصددارداز
کارگردانی سینما خداحافظی و
بهعنوانتهیهکنندهوکارگردانسریالفعالیتکند.
هدیزینالعابدینامسالبافیلم
دفاعمقدسی«دستهدختران»اثر
منیرقیدیدرچهلمینجشنواره
فجردیدهمیشود.اوسالگذشته
با فیلم «زاالوا» در جشنواره فجر
حاضربودکههنوزبهنمایشدرنیامدهاست.
محمدحسین لطیفی امسال
نیز در زمــان برگزاری چهلمین
جــشــنــواره فیلم فــجــر ،برنامه
سینمایی «هفت» را از شبکه سه
روی آنتن خواهد داشــت .او در
گفتوگوباایسناراجعبه«زنده»بودناینبرنامهابراز
امیدواریکردهاست.
مسعود اطیابی به فرهیختگان
گفته اس ــت کــه  27دقــیــقــه از
فیلم «دینامیت» که مربوط به 5
سکانسازحضورمهدیفقیهبوده
و همچنین سکانس پایانی این
فیلم حذف شده .فقیه در این فیلم نقش یک مدرس
حوزهعلمیهرابازیکردهاست.
عباس غزالی از چهارشنبه هفته
جاری با فیلم «من یوسفم مادر»
ساختهمحمدرضافرطوسیروی
پــرده سینما دیــده میشود .این
فیلم در گروه هنر و تجربه اکران
خواهدشدوغزالیتنهابازیگرشناختهشدهآناست.

