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یکیا و رضوی
همپیمانیحاتم 
برای «موسیکلیما»...

اخبار

همکاریکارگردانوتهیهکنندهمؤلفسینمادرپروژهالفویژهتلویزیون
انتظاراتراازسریالحضرتموسی(ع)باالبردهاست

سازندگان«جوکر»عذرخواهیکردند

پسازانتشاربخشیازبرنامه«جوکر»واعتراضها
به تمسخر معلوالن در این برنامه ،روابط عمومی
«جوکر»دراطالعیهایعذرخواهیکرد.دربخشی
ازایناطالعیهآمدهاست:
«به احترام تذکر و توصیه تعدادی از کارشناسان
حــوزه معلولین ،بالفاصله نسخه خروجی مورد
بررسی و بازبینی قرار گرفت ».در این اطالعیه
ضمن توضیح درباره توهینآمیز نبودن این نما از
نظر تعدادی از کارشناسان حوزه معلولین ،آمده
کهاینقسمتازنسخهنهاییرویخروجیفیلیمو
حذفشدهاست.

تکذیبانحاللباشگاهخبرنگاران
جوان
انحالل باشگاه خبرنگاران جوان تکذیب و اعالم
شدساختاروجایگاهاینرسانهتغییرمیکند.
به گزارش صبا ،در پی انتشار تحلیلی در رسانه ها
مبنی بر انحالل باشگاه خبرنگاران جــوان ،این
رسانه اعالم کرد هیچ برنامه و تصمیمی مبنی بر
انحالل باشگاه خبرنگاران جوان وجود نداشته و
تحلیلفوقمبتنیبریکبرداشتاشتباهازتعیین
جایگاه این نهاد رسانه ای در ساختار صداوسیما
بودهاست.
در بخشی از این اطالعیه آمده است« :باشگاه
خبرنگاران جوان هم زمان با تعیین رئیس جدید
آن ذیل رسانه های نوین خبرگزاری صدا و سیما
تعریف شده و نه تنها هیچ وقفه ای در فعالیت
حرفه ای آن ایجاد نشده که فعالیت های فضای
مجازی معاونت سیاسی صداوسیما هم به آن
واگذار شده است» .

مصطفی قاسمیان

از هفته گذشته ،فصل سوم مجموعه «داستان
یک شهر» پس از حدود دو دهه از ساخت فصل
دوم ،به آنتن شبکه پنج سیما بازگشته است؛
اثــری که در فصول نخست ،به نویسندگی
و کــارگــردانــی اصغر فــرهــادی ساخته شده
بود و حاال با فیلم نامهای اثر پیمان عباسی و
کارگردانی محمدرضا آهنج به آنتن رسیده
است .این سریال در 5قسمت نخست ،شروعی
امیدوارکننده داشته است.
▪قصه پرقالب سریال

«داستان یک شهر» در فصل سوم هم ماجرای
گــروه تولید برنامه «در شهر» شبکه پنج را
روایت میکند؛ از روزی که مراسم جشن تولد
 26سالگی آن را میگیرند .سریال در فصل
سوم به سرعت قصه خود را شــروع کــرده و با
محوریت حوادثی که در شهر تهران رخ داده،
جلو م ـیرود .بعضی از ماجراها مثل مسئله
بافت فرسوده و قدیمی جنوب شهر تهران تنه
به واقعیت میزند و بعضی ماجراها کمابیش
میتواند جنجالی باشد؛ مثل آقــازادهای که
البته هنوز ماجرای او به سرانجام نرسیده است.
آن چه در قسمتهای نخست فصل سوم دیده
شده ،ترکیبی از قصههای شخصی سازندگان
برنامه «در شــهــر» و اتــفــاقــات و آسیبهای

اجتماعی در شهر تهران اســت که همزمان
با یکدیگر روایــت میشوند .اگرچه بعضی
کلیشهها و پایا نبند یهای قابل پیشبینی
برای بعضی خرد هداستا نها ،آن را تضعیف
کرده است .به نظر میرسد فیلم نامه سریال
به انــدازه کافی گره و قالب دارد تا مخاطب
تلویزیون را پای سریال نگه دارد.
▪کارگردانی قابل قبول

«داستان یک شهر» در فصل سوم از بازیهای
متفاوتی بــهــره مــیبــرد ،بعضی مثل علی
دهکردی در نقش تهیهکننده برنامه «در شهر» و
یوسف مرادیان در نقش کارآگاه پلیس ،به اندازه
وقابلقبولاست،امابعضیمثلدانیالعبادی
درنقشاصلی،میتوانستبهترباشد؛بهویژهبا
توجهبهاثرگذاریپررنگاینشخصیتوحضور
دایم او در قاب تصویر .نقشآفرینی هلیا امامی
بازیگر یکی از نقشهای اصلی و کارگردان
مجموعه «در شهر» اما جزو نقاط ضعف سریال
استوازتأثیرگذاری«داستانیکشهر»کاسته
اســت .اگــرچــه بــازیهــای ســریــال یکدست
نیست که یک نقطه ضعف از کارگردان تلقی
میشود ،اما اجرای محمدرضا آهنج خصوصا
در صحنههای حادثهای ،قابل قبول است .با
همه آن چه گفته شد ،از «داستان یک شهر »3
میتوان به عنوان یک اثر استاندارد تلویزیونی
نام برد که اگرچه چندان ظرفیت پرمخاطب
شدن ندارد ،اما میتواند به عنوان یک سریال
قابل قبول مطرح شود.

کریم بابایی « -موسی کلیما »...نام یکی از
دو پروژه الف ویژه تلویزیون است که این روزها
در مرحله پیشتولید قــرار دارد .نویسنده و
کارگردان در حال بازنویسی فیلم نامه است و
گروههایپشتصحنهتولیدنیزدکورووسایل
صحنه را میسازند تا فیلم برداری پروژه آغاز
شود؛ پروژهای که به روایت روزنامه جام جم،
سریالی طوالنی خواهد بــود و بیش از 70
قسمت خواهد داشــت .اتفاق ویــژه «موسی
کلیما »...اما همکاری دو تن از فیلم سازان
مؤلف دهههای اخیر سینمای ایــران است
که پس از مدتی دســت به تولید یک سریال
تلویزیونیزدهاند.
▪ابراهیمپساز«خروج»

ابراهیمحاتمیکیاکارگردان 60ساله«موسی
کلیما»...پسازساخت 20فیلمدرحدود35
سال،یکباردیگربهسریالسازیروآورده؛در
حالی که تجربههای گذشته او در کارگردانی
سریالهایتلویزیونی،بهنتایجمتفاوتیرسید
و نسبت به تجربه اخیر ،فضا و اتمسفری کامال
متفاوتداشت«.خاکسرخ»بسیارموردتوجه
قرارگرفت،پربینندهشدودرتاریخمحصوالت
دفاعمقدسیجایگاهیویژهیافت،اما«حلقه
سبز» با تمام ارزشهــایــی که داشــت ،به
انــدازه تجربه قبلی ،دیــده نشد که شاید
بازپخش نشدن آن در سالهای اخیر هم
نشان از همین امر دارد .او در سالهای
اخیرمسیرخودرادرسینماتغییر
داد و آثــاری با پروداکشن
بــزرگ و اکشن ساخت،
اما شیوع کرونا و شاید
هماستقبالنهچندان
زیـــــاد از «خـــــروج»
آخــریــن ساخته او،
باعث شد به سمت
تلویزیونبرود.

▪بازگشترضویبهعرصهتصویر

در روزه ــای گذشته و با تغییر تهیهکننده
«مــوســی ک ــل ــیــما ،»...چــهــرهای در کنار
حاتمیکیا قــرار گرفته کــه بــه عــنــوان یک
تهیهکننده مؤلف در سینما شناخته میشود.
سیدمحمود رضــوی تهیهکننده  41ساله
سینما که در سالهای اخیر ،رفتوآمدی به
دنیایسیاستداشت،باتولیدسریالابراهیم
حاتمیکیا ،پس از چهار سال به عرصه تولید
محصوالتتصویریبازگشتهوبراینخستین
بار با کارگردان مؤلف سینما همکاری کرده
است.اودرکارنامهخودآثاریچوندوقسمت
«ماجرای نیمروز»« ،دارکوب»« ،درباره الی» و
«سیانور»داردکهجملگیموردتوجههمزمان
منتقدان و تماشاگران بودهاند .او در تلویزیون
نیز سریالهای شاخص و خوشساختی کار
کرده که از جمله آن میتوان به «پرده نشین»
و «نفس گرم» اشاره کرد .حال باید حداقل
 3-2سال صبر کرد و دید اولین همکاری
ابراهیم حاتمیکیا و سیدمحمود رضوی
کارگردان و تهیهکننده مؤلف سینمای ایران
در پروژهای بسیار پرهزینه و عظیم که چندین
سالبهطولخواهدانجامید،چهخواهدبود؟

چهره ها و خبر ها
رضــا عطاران ایــن روزهــا با فیلم
پرفروش «انــفــرادی» روی پرده
سینماها دیده میشود .این اثر با
فروشحدود 40میلیاردتومانی،
در صدر جدول فروش قرار دارد و
رکوردگیشه 1401سینماهاراشکستهاست.
داریـــوش خنجی فیلم بــردار
ایرانی شاخص سینمای جهان،
پشت دوربین فیلم جدید بونگ
جون هو سازنده فیلم اسکاری
«انگل» میایستد .به گزارش
مهر ،این اثر با عنوان «میکی  »7با بازی رابرت
پتینسون ساخته میشود.
الیکا عــبــدالــرزاقــی از دیشب
بــا خالصه  68قسمت نخست
سریال «برف بیصدا میبارد» به
شبکهسهآمدهاست.پسازپخش
خالصه این اثر در  4قسمت32 ،
قسمتپایانیسریالبهآنتنتلویزیونخواهدرسید.
مهرانرجبیازساختفصلسوم
سریال «وضعیت زرد» خبر داد.
این بازیگر در گفتوگو با صبا،
حضور خــود در ایــن مجموعه را
نیز قطعی دانست .فصل اول این
سریال از شبکه سه پخش شد و فصل دوم آن روی
آنتنشبکهدواست.
صدفاسپهبدیبازیگریکهدر
ماههای اخیر با نقش زن معتاد
فیلم «علفزار» شناخته شده و
سیمرغ جشنواره فیلم فجر را
برای این اثر برده ،این روزها در
حالاجراینمایش«جنونمحض»درتهراناست.
مجتبی پوربخش مجری برنامه
«فــوتــبــال یــک» شبکه ورزش
از ابــتــای خـــود بــه ســرطــان
خــون خبر داد .ایــن مجری و
مستندساز  40ساله در پست
اینستاگرامیاش توضیح داد دو سال پیش به این
بیماری مبتال شده است.
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