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فیلم روز

چهره ها و خبر ها

مصطفی قاسمیان

امــیــر آقــایــی از روز جمعه با
ســـریـــال «خـــــون ســـــرد» اثــر
امیرحسین ترابی به نمایش
خانگی میآید .سارا بهرامی،
شهرام حقیقتدوست ،سارا
رسولزاده ،لیندا کیانی ،نیما شعباننژاد و نادر
فالح از بازیگران این سریال جنایی هستند.

کارآگاهیکه«تصمیمبرایترک»گرفت
فیلم سینمایی «تصمیم برای ترک» (Decision to
)Leaveمحصول 2022کرهجنوبی،ازآثارشاخص
سینمای جهان در سال جــاری میالدی است که
توجهات زیادی را از سوی منتقدان و تماشاگران
جدی سینما به خود جلب کــرده اســت .این فیلم
را پارک چان ووک فیلم ساز مشهور سینمای کره
جنوبیساختهاستکهپیشازاینبافیلمهایمهمی
چون«اولدبوی»و«ندیمه»شناختهمیشد.اواینبار
نیزمانند«اولدبوی»،یکدرامجناییساختهاست.
ماجرای «تصمیم برای ترک» دربــاره یک کارآگاه
پلیس است که پرونده سقوط یک مرد از کوه را به
دست میگیرد .او در جریان تحقیقات این پرونده،
با همسر مرموز این مرد آشنا میشود که از مرگ
شوهرشناراحتنیستوبهاوبهعنوانمظنوناصلی
قتل ،مشکوک میشود .این کارآگاه در عین حال به
اینزنبیوهعالقهمندمیشود.
فیلم «تصمیم برای ترک» در البه الی قصه جنایی
خود،کموبیشبهوضعیتمهاجرانخارجیدرکره
جنوبی میپردازد اما روی این موضوع مانور زیادی
نمیدهد.

مصطفی میرجانیان

مخاطب تلویزیون در سالهای گذشته به برنام ه
های کلیشهای در ماه محرم عادت کرده بود.
امسال هم با آنکــه سریال تــازهای ویــژه شب
های محرم پخش نشد اما «حسینیه معلی» به
عنوانرویکردیجدیددربرنام ههایمناسبتی،
مخاطب زیــادی را به سمت خود کشاند .این
برنامه در شبهای نیمه اول ماه محرم با حضور
مداحان ،پیش کسوتان و پیرغالمان هیئتهای
مذهبی روی آنتن شبکه 3رفــت و در همین
مدت توانست به یک پدیده تلویزیونی تبدیل
شــود .حامد سلطانی اجـــرای ایــن برنامه را
برعهده داشت؛ مجری نام آشنایی که قبال در
«اعجوبهها»« ،سالم صبح بخیر» و ...اجراهای
شــاد و پــرانــرژی داشـــت .امـــروز بــه ســراغ این
مجری مشهدی رفتیم و درباره برنامه پرواکنش
«حسینیهمعلی»پرسیدیم.
▪«حسینیهمعلی»واکنشهایزیادیرادرپی
داشتوجز وبرنامههایپربینندهشد.ایدهاین
برنامه از کجا آمد؟

هنرپیشه اصلی فیلم که در نقش کارآگاه جلوی
دوربین رفته ،پارک هائه ایل است که برای بازی
در فیلم «خاطرات یک قتل» ساخته بونگ جون هو
شناختهمیشودومشهورترینبازیگراینفیلماست.
تانگ وی نیز نقش زنی که همسر خود را از دست
داده،ایفامیکند.
فیلم تازه پارک چان ووک اثر پیچیدهای است که
روایــت سرراستی نــدارد و به همین دلیل ،برای
بسیاری از تماشاگران سینما ،ممکن است گنگ
باشد .این فیلم  138دقیقهای در یک ساعت اول
کند بهنظرمیرسدامادرادامهراهمیافتدوباتعلیق
دنبال میشود« .تصمیم برای ترک» در عین حال
واجد جذابیتهای ویژهای در روایت و فیلم برداری
است؛ اگرچه درام چشمگیر اثر ،نقطه قوت اصلی
آناست.
این فیلم که در روزهــای گذشته به عنوان نماینده
سینمایکرهجنوبیدراسکارانتخابشده،چندی
پیش در جشنواره فیلم کن  2022رونمایی شد
و مــورد توجه منتقدان سینما و همچنین داوران
جشنواره قرار گرفت که در نهایت به کسب جایزه
بهترین کارگردانی این جشنواره برای پارک چان
ووک انجامید .این اثر تاکنون نمره بسیار خوب88
را از منتقدان متاکریتیک گرفته و امتیاز خوب 7.5
رانیزازکاربرانآیامدیبیبهدستآوردهاست.
نسخه باکیفیت «تصمیم برای ترک» به تازگی در
اینترنتمنتشرشدهودرپلتفرمنماوا(بانام«تصمیم
جدایی»)وسایتهایدانلوددردسترسقراردارد.

سینمای جهان

عذرخواهی اسکار پس از  50سال!
نزدیکبهنیمقرنپسازآنکهنمایندهمارلونبراندو
رویصحنهاسکاررفتتااعالمکنداینبازیگرجایزه
اسکار را نمیپذیرد ،آکادمی از وی عذرخواهی
میکند.
بهگزارشمهر،اسکاراعالمکردازساچینلیتلفدر
کهسال ۱۹۷۳بهعنواننمایندهمارلونبراندوروی
صحنهاسکاررفتتااعالمکنداینبازیگرسرشناس
جایزهاش را نمیپذیرد ،به خاطر بیاحترامی که
به وی شد ،عذرخواهی میکند .آکادمی در ماه
سپتامبر میزبان برنامه ویژهای خواهد بود که برای
اینعذرخواهیرسمیتدارکدیدهشدهاست.
وقتیمارلونبراندوبرایبازیدرنقشویتوکورلئونه
در فیلم «پدرخوانده» کاپوال در سال  ۱۹۷۲برنده
جایزه بهترین بازیگر مرد شد ،ساچین لیتل فدر
 ۲۶ساله از قبیله آپاچی روی صحنه رفت تا نظر
وی را اعالم کند .سخنان او با انبوهی از سروصدا
و اعتراض حضار روبه رو شد و نژادپرستانه با وی
برخوردوخارجازصحنهنیزباخشونتبااورفتارشد.
اکنون ۵۰سالپسازآنرفتارنژادستیزانه،آکادمی
اسکارعالوهبربرگزارییکبرنامهگفتوگویویژه
باعنوان«عصریباساچینلیتلفدر»بابترفتاری
که با وی شد ،عذرخواهی میکند .این برنامه ۱۷
سپتامبر در موزه آکادمی برگزار میشود .او اکنون
 ۷۵ساله است و با امی هما مسئول امور آموزشی
موزهآکادمی،دربرنامهایباتمرکزبررفتنبهسوی
شفاحضورمییابد.
اینزناولینزنسرخپوستیبودکهتاسال۱۹۷۳
پایشبهصحنهاسکاررسیدهبود.

ایده پردازان اصلی این برنامه ،جمعی از اهالی
دغدغهمند رســانــه بــودنــد کــه مــدتهــا در پی
اتفاقی نو در قاب تلویزیون و تولید برنامهای
فــارغ از کلیشههای موجود و ایجاد خالقیت
در برنامههای مذهبی مناسبتی بودند تا تفکر
برنامهسازانحوزههایفرهنگیودینیبهسمت
تولید برنامههای عمیقتر ،ساختارشکنانهتر،
اثرگذارتر و با جامعه مخاطب گستردهتر سوق
پیداکندودرقدماولاینمسیر،مولوداینتفکر،
«حسینیهمعلی»بود.
▪ما قبال شبیه برنامه «حسینیه معلی» را در
ویدئوهایی از یک برنامه عراقی دیده بودیم.
ایده برنامه شما از برنامههای خارجی گرفته
شده است؟

نفسبرنامهعراقی«وجیهابالحسین(ع)»مسابقه
است .در حالیکه با وجود شباهتها ،برنامه
بــرخــاف حــواشــی مــطــرح شــده در فضای
مجازی ،پروانه نمایش فیلم سینمایی «ابلق»
مشکلینداردواینفیلمدرسراسرکشوراکران
خواهدشد.
بهگزارشایرنا،طبقاعالمسازمانسینمایی
چهارشنبه  26مــرداد فیلم سینمایی ابلق
آخرین ساخته نرگس آبیار روی پرده خواهد
رفت.اماازروزگذشتهشایعاتیمبنیبرصادر
نشدنپروانهنمایشاینفیلمدرفضایمجازی

«حسینیه معلی» مجلس عزای امام حسین(ع)
است.دراینجاداورنداریمبلکهذاکرانصاحب
تجربه و سرشناسی حضور دارنــد که به رونق
بیشتر این محفل تلویزیونی کمک میکنند،
گاهی با همراهی و مشارکت در روضه ،گاهی با
راهنماییهایخیرخواهانهوگاهیباتوجهدادن
و بیان تذکرات برخاستهاز محتوایارائه شده.
▪هرچند در آخر برنامه ،برندهای انتخاب
نمیشد اما بعضی از کاربران فضای مجازی و
شبکه های ماهواره ،این طور بیان کردند که
«حسینیه معلی» مسابقه ای برای گریه کردن
است .قبول دارید؟

ان کنت باکیا لشیء فابک للحسین .این جمله
از حضرت رضا(ع) بیانگر اهمیت گریه و تباکی
بر حضرت سیدالشهداست .دیگران هرچه
میخواهندبگویند.

▪واکنشها به «حسینیه معلی» به دو دسته
تقسیم می شد .عده ای تقدیر میکردند اما
عدهایمی گفتنداینیکبرنامهاستعدادیابی
برای مداحان است .هدف برنامه چه بود؟

هدفاصلیاینبرنامهازابتدااحیاءالتراث(زنده
کــردن میراث عــاشــورا) ،معرفی ظرفیتهای
ف ــراوان فرهنگی در تعظیم شعائر حسینی،
نمایش آداب و رســوم و سنتهای اصیل در
عـــزاداری اهــل بیت(ع) و توجه به مسئولیت
اجــتــمــاعــی هیئت و جــایــگــاه هیئت هــا در
سبک زندگی خانوادهها بــوده اســت .معرفی

▪شما را قبال در قامت مجری برنامههای
شاد دیده بودیم .چطور شد که در یک برنامه
مذهبیحاضرشدید؟

فارغ از فعالیتهای حرفهای در حوزه فرهنگ،
هنرورسانه،همیشهبزرگترینافتخارمخدمت
در هیئت و مجالس اهل بیت(ع) بوده و هست.
هرچند معتقدم همکاران خوب من در گروه
معارف سیما به ویژه شبکه ، 3گزینههای بسیار
بهتریبرایاجرایاینبرنامهبودندامااینپروژه
را در شرایط فعلی با توجه به احواالت شخصی
که تقریبا همه از آن آگاه اند ،لطف خدا و محبت
صاحب اصلی این برنامه می دانم و همین باعث
شد پذیرش این تفاوت در سبک اجرا بدون تعلل
و به دور از محاسبات و معادالت مرسوم صورت
پذیرد.بهاینامیدکهمقبولبودهباشد.

▪باتوجهبهحادثهتلخدوماهپیشودرگذشت
همسر و فرزندتان ،آیا قرار است تا مدتی حامد
سلطانی را در برنامه های غمناک و ...ببینیم؟

قطعا احــواالت شخصی بر جنس و سبک اجرا
بی تاثیر نخواهد بود اما با هم ه سختیها گاهی
به حسب وظیفه و به اقتضای شرایط باید غم را به
هر اندازه که باشد در سینه پنهان کنی .دوست
دارم این جمله را بگویم که مردم به زودی حامد
سلطانیراباحالوهوایقبلخواهنددید.شاید

«ابلق»مشکلیبرایاکرانندارد
دست به دست شد مبنی بر این که به دلیل
اصالحات زیاد اکران این فیلم در هالهای از
ابهام قرار دارد که معاون ارزش یابی و نظارت
سازمانسینماییاینموضوعراکالبیاساس
دانست.حبیبایلبیگیگفت«:اینخبرغلط
است .پروانه نمایش فیلم «ابلق» صادر شده

ممنوعالکارهایسینمااعالممیشوند
رئیس سازمان سینمایی وعده داد فهرست
سینماگرانیکهدچارممنوعالکاریمیشوند،
اعالم شود.به گــزارش ایسنا ،محمد خزاعی
درب ــاره وضعیت برخی فیلمهای توقیفی و
نیز فعالیت سینماگرانی که گفته میشود
مــمــنــوعالــکــار شــدهانــد و در صحبت اخیر
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی هم به آن اشاره شده بود ،بیان کرد:
«آقایوزیردرصحبتهایخودشخصخاصی
را نام نبردند و گفتند اگر کسی ممنوعالکار
شده باشد عطف به ماسبق نمیشود ،یعنی
فیلمهاییکهدرگذشتهبازیکردهاست،دچار
مشکلنمیشود.اینکهرسانههااینحرفهارا
بهسمتوسوییکبازیگریاکارگردانیببرندو
تحلیلی داشته باشند ،مسئله دیگری است .با
اینحالبراییکسریازدوستاندرخصوص
بیانیه ۱۷۰نفر (در حوادث خوزستان) و برای
یک سری دیگر هم درخصوص جشنواره کن
مشکالتی به وجــود آمــده که ما دربــاره بیانیه
۱۷۰نفرگفتیماینجریانبهسازمانسینمایی
مربوط نیست .از ما درخواست کردند ،ما هم از
دوستان(امضاکنندگان)خواستیماگربیانیهرا
نخوانده اند یا اطالعی نداشتند به طور رسمی
اعالم کنند که دچار مشکالت عدیده نشوند
ولی این که از میان سایر دوستان چه کسانی
ممنوعالکارندیادچارمشکالتیهستندتاآخر
هفته آینده به صورت شفاف اعالم میشود».
او اضافه کــرد« :در ایــن بــاره فهرستی وجود
داشــت که خیلی از آنهــا در جلسات متعدد
کم و زیــاد شدند و قــرار شده آخرین فهرست
را هفته آینده به ما بدهند .ما تالش کردیم
بعضیدوستانکهاسامیآنهامطرحبودازاین
فهرست کنار گذاشته شوند .مجموع این افراد
به  6-5نفر میرسد که البته چند نفر کم شده
ولیبهطورکاملهفتهآیندهمشخصمیشود
کهمثالتدوینگرفیلم«عنکبوتمقدس»(هایده

استعدادها و ظرفیتهای ستایشگری ،تنها
بخشی از رسالت این برنامه است که به لحاظ
اهمیت ،در دل اهداف مذکور جا گرفته است.

صفییاری) چه وضعیتی خواهد داشت ،چون
یکی از افراد مورد بحث است .جمعبندی تمام
اینهابهزودیمشخصمیشود».
خزاعی در پاسخ به ایــن که آیــا مشکل فیلم
«ب ــرادران لیال» را حل نمیکند تا با توجه به
شرایطی که در حوزه پخش بینالمللی دارد،
بتواند به عنوان یکی از گزینههای معرفی به
اسکار باشد؟ توضیح داد« :مشکل «بــرادران
لیال» را ما ایجاد نکردیم که االن بخواهیم حل
کنیم .این فیلم شرایط طبیعی خود را داشت
طیمیکرد.اصالحاتیدرمرحلهاولداشتند
که باید انجام میشد ولی انجام ندادند .به طور
رسمی در مجامع بینالمللی اعالم کردند که
یک فریم از این فیلم را کم نمیکنیم و مسئله
بعدی هم اظهارنظرهایی بود که انجام دادند.
همه اینها دست به دست هم داد که اینها به
یک جریان تبدیل شود ،پس مشکل از سازمان
سینمایی نیست ،مشکل رفتار غیرقانونی
دوستان است .اگر همین دوستان مثل آقایان
مانیحقیقیوهومنسیدیکههمیناالندر
بازار بینالمللی شرکت دارند ،برای دریافت
پروانهنمایشاقداممیکردندمشکلیبهوجود
نمیآمد».

است و همین االن اگر در سامانه سمفا نگاه
کنید،اینفیلمدرحالپیشفروشاست».ایل
بیگی گفت« :این فیلم آن گونه که مطرح شده
است حذفیاتی نداشته و حداقل اصالحات را
شاملشدهاست».
«ابلق» به کارگردانی نرگس آبیار محصول

بعد از ماه صفر. ...
▪در انتهای هر قسمت از «حسینیه معلی»
یکجملهمیگفتیدکهاینبرنامهراازنظرفنی
و ...بررسی نکنیم ،این جا یک حسینیه است.
ماجرای آن چیست؟

ایــن جمله برخاسته از دل یــک ماجراست.
همه اعضای تیم برنامه «حسینیه معلی» از
حرفهایهای حوزه خودشان در برنامهسازی
تلویزیونی هستند اما قبل از آن که به دنبال
تکنیک و فنون برنامهسازی باشند ،قائل به
این بودند که این جا حسینیه است و همگی ما
خادمان هیئت هستیم .این موضوع را وقتی
میشود بهتر درک کــرد که بــاران اشـک را بر
گونههای تکتک عوامل پشت صحنه در زمان
ضبطبرنامهدیدهباشی.بهنظرممهمتریندلیل
اقبال مردم به حسینیه معلی هم همین خلوص
نیت عوامل بود که به اصل کار ،برکت داد.
▪م ـیدانــیــم کــه کــارهــای مختلفی مانند
گرافیک ،نگارش ،اجرا و ...انجام می دهید.
کدام یک برای شما شیرین تر است؟

از نظر من هم ه کارهایی که تا امروز انجام دادهام
دریکراستاهستندوهم هآنهاراباعالقهدنبال
کردهام .آشنایی و تسلط بر حوزههای مختلف
مثل گرافیک ،نگارش ،تصویر ،تدوین ،اجرا و
راهبریرسانه،درمقاطعبسیاریباهمبهکمک
یککارمیآیندواینمیتواندبهچابکیوسرعت
رسیدنبهمقصودکمککند.

ســال  ۱۳۹۹اســت که بهرام رادان ،الناز
شاکردوست ،هوتن شکیبا ،فاطمه کریمیان،
مهراناحمدیوگیتیمعینیدرآنبازیکرده
اند .این فیلم در سی و نهمین دوره جشنواره
فیلمفجرحضورداشتوسیمرغبلورینبهترین
فیلم از نگاه تماشاگران را به دست آورد .ابلق
دومین همکاری نرگس آبیار با هوتن شکیبا
و الناز شاکردوست پس از شبی که ماه کامل
شد،است.

نــرگــس آبــیــار مــجــوز ساخت
سریال «سووشون» را از ساترا
دریــافــت کـــرد .او در شــیــراز
مشغول تولید ایــن اثــر است.
«سووشون» برداشتی از رمانی
بــه همین نــام اثــر سیمین دانــشــور اســت و به
جنایتهای استعمارگران در اواخر دوره پهلوی
میپردازد.
لعیا زنگنه برای بازی در سریال
«ع ــش ــق کـــوفـــی» اثــــر حسن
آخوندپور جلوی دوربین رفت.
او در ایــن مجموعه محرمی با
شبنم قربانی ،سعید شریف و
نادر فالح همبازی است .زنگنه اکنون بازپخش
«در پناه تو» را روی آنتن دارد.
نسرین مقانلو فیلم کمدی
«بــانــک زدههـــا» ساخته جــواد
اردکانی را در نوبت اکران دارد
و به زودی با این فیلم به سینما
میآید .مرحوم علی انصاریان،
بیژن بنفشهخواه ،سحر قریشی و میرطاهر
مظلومی نیز در این فیلم حضور دارند.
سعید ملکان قصد دارد در مقام
تهیهکننده ،فیلم «مداربسته» به
کارگردانی و نویسندگی مهدی
جعفری را جلوی دوربین ببرد.
ملکاناکنونمجموعه«مترجم»
کاری از بهرام توکلی را آماده انتشار در نمایش
خانگی دارد.
مــحــمــد حــاتــمــی ایـــن روزهـــا
مشغول تمرین بــرای اجــرای
نمایشجدیدخودبهنام«قفس»
است .به گزارش ایسنا ،او قصد
دارد از اواسط شهریور این تئاتر
را روی صحنه ببرد .حاتمی به عنوان بازیگر نیز در
«قفس» حضور دارد.
سارا حاتمی به جمع بازیگران
نــمــایــش «غــــرب دلــگــیــر» به
کـــارگـــردانـــی رضـــا احــمــدی
اضــافــه شــده اســت .او در این
تئاتر با ساعد سهیلی و امیررضا
دالوری همبازی خواهد شد .این بازیگر جوان
با نقش «مائده» در سریال «زخم کاری» شناخته
میشود.

