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پایتخت 5
متوقف نشده است

...

آی سینما  -در حالی که اخباری مبنیبرتوقف تولید سریال «پایتخت  »5وجود داشت ،الهام غفوری تهیهکننده این مجموعه ،با تکذیب این
خبرهاگفت«:پیشتولیداینمجموعهمتوقفنشدهودرحالآمادهکردنآنبرایپخشدررمضان 96هستیم...ماهمیشهباچنینشرایطی
روبهرو بودهایم و قرار نیست این مجموعه به چنین دلیلی متوقف شود».

چهره ها و خبر ها

نگاهی به مهم ترین تفاوت های
رمان وفیلم «من پیش ازتو»

مینا ســاداتی و بابک حمیدیان این روز ها مشغول بازی در
تازه تریــن ســاخته محمدعلی باشــه آهنگر
در دزفــول هســتند کــه «ســرو
زیــر آب» نــام دارد .این زوج
سینمایی ،پیشــتر در یکی
از اپیزود هــای ســینمایی
«هیهات» نیز همبازی
شده بودند.

داستان
ث شدن
و

7تفاوت«لو
باخودش!

مصطفی قاسمیان  -رمان «من پیش از تو» که در اوایل ســال  2012به بازار آمد ،در
همان ابتدا بســیار پرخواننده شد و شــهرت زیادی را برای «جوجو مویز» نویسنده اش
بــه ارمغان آورد .در ایــران هم کتاب ترجمه شــد و در عــرض حدود یک ســال 32 ،بار
تجدید چاپ شــد .در این میان فیلم ســینمایی «مــن پیش از تو» هم در ســال 2016

ســاخته شــد و به فروش  207میلیون دالری دســت یافت تا از موفق تریــن فیلم های
سینمایی سال گذشته میالدی باشــد اما رمان «جوجو مویز» و فیلم اقتباسی از آن که
توسط «تیا شراک» کارگردان انگلیســی ساخته شده ،چه تفاوت هایی با هم دارند؟ با
ما همراه باشید:

»

پرینــاز ایزدیــار که بــه تازگی بــازی در فیلــم «هت
تریــک» را بــه پایان بــرده اســت ،این
روز هــا در دومین همکاری خــود با امیر
جدیــدی ،بــه «دوپــا» پیوســته اســت.
کارگردانی «دوپا» را ســهیل بیرقی به
عهده دارد که پیش از این «من» را
ساخته بود.
علیرام نورایی این روزها در استان خراسان شمالی در حال
بازی در سریال «نگهبان زمین» اســت .او که سال گذشته
فیلم ســینمایی «یتیم خانه ایران» را
روی پرده داشــت ،ورزشــکار هم
اســت و در گفت وگویــی اعــام
کرده که ســال ها قبل از کسانی
بــوده کــه ورزش «پارکــور» را در
ایران ثبت کردهاند!
پندار اکبــری بازیگر ســینما و تلویزیــون ،در اولیــن تجربه
کارگردانی خــود ،فیلم «جــاده فرعی»
را می سازد .شاهرخ اســتخری که با
او در ســریال پربیننــده «دلنــوازان»
همبــازی بــوده اســت ،در ایــن فیلم
حضــور دارد .پنــدار اکبــری فرزند
عبدالرضــا اکبــری بازیگــر
قدیمی تلویزیون است.
«الک بالدوین» کمدین مشهور که این روزها مشغول اجرای
برنامه«شنبهشبزنده»باموضوعهجو
«دونالــد ترامــپ» رئیس جمهــور
آمریکاســت ،بــه تازگــی با ناشــر
کتاب زندگینامهاش به مشــکل
برخــورده اســت .او در «مأموریت
غیرممکــن  »6هــم بــازی
میکند.

...

سینمای ایران

شــدار

ه

خطر ل

▪تالش لو برای تغییر نظر ویل

در کتاب« ،لو» بــه شــبکه های اجتماعــی و چت روم ها
می پیوندد تا درباره زندگی «ویل» و شــرایطی که دارد،
بیشتر بداند .او حتی تالش می کند تا از افرادی با وضع
مشابه و اطرافیانشان ،توصیه هایی بگیرد تا بتواند نظر
«ویل» را برای خودکشــی تغییــر دهد اما فیلــم ،تنها در
یک پالن کوتاه« ،لو» را در حال مطالعــه مطلبی درباره
خودکشــی خودخواســته در اینترنت نشــان می دهد و
تمام« .لــو» در فیلم آن قــدر تالش واضحی بــرای تغییر
نظر «ویل» نمی کند و بیشــتر سعی دارد با رفتارش او را
به زندگی امیدوار کند.
▪ارتباط مستحکم والدین ویل

«جوجو مویز» شــخصیت های پدر و مادر «ویــل» را دارای
روابط سست و ناپایداری خلق کرده و این در حالی است
که در فیلم ،آن ها یک زوج کام ً
ال شــاد و صمیمی نمایش
دادهشدهاندکهزندگیعاشقانهایدارند.همچنینطبق
کتاب «لو» متوجه میشود که «استفان ترینر» پدر «ویل» به
همسرش خیانت کرده و این موضوع را به «ویل» میگوید.
ولی این اتفاق در فیلم وجود ندارد.
▪ویل خواهر ندارد!

یکــی از تغییــرات بــزرگ فیلم نســبت به
کتــاب ،حــذف کامل شــخصیت
«جورجینــا» خواهــر «ویــل»
اســت! در حالی که در کتاب،
کســی کــه بــه
«لو» اطالع
می دهــد

«ویل» برنامه خودکشــی دارد ،خواهر اوســت .احتما ًال
قصــد ســازندگان فیلــم از حــذف کامــل «جورجینــا»
این بوده کــه حس ترحم بیشــتری را نســبت بــه «ویل»
برانگیزنــد ،چون در این صورت اســت کــه «ویل» وارث
تمام زندگی و ثروت پدرش خواهد بــود ولی حاال که او
نمی تواند راه برود ،این ثروت هم به دردش نمی خورد.
«مویز» نویســنده هم با این تغییر موافق بــوده؛ تا جایی
که گفته است« :ما مجبور بودیم شخصیت های اضافی
داســتان را حذف کنیم و وقتــی مدتی دربــاره اش فکر
کردیــم ،دیدیــم جورجینــا در واقــع چیزی به داســتان
اضافه نکرده است ،پس باید می رفت!»
▪ویل جوان

شخصیت «ویل» که عمری را به ماجراجویی گذرانده ،در
کتاب  35ساله اســت ولی در فیلم« ،ســم کالفلین» 29
ساله نقش او را بازی می کند که با توجه به گریم ،جوان تر
هم به نظر می رسد .از طرف دیگر «لو» در کتاب  26ساله
اســت ولی نقش او را هــم «امیلیا کالرک»  29ســاله ایفا
می کند .او هم در فیلم جوان تر و حدود  22یا  23ســاله
به نظر میرسد.
▪تعرض به لو

یکــی از بزرگ تریــن تغییــرات فیلــم نســبت بــه کتاب،
داســتان تعرض جنســی به «لو» در  20ســالگی اســت
که بعد ها بــا «ویل»
د ر بــا ر ه ا ش
صحبــت
می کند.
و لــی

تمام گفت وگو های «لو» و «ویل» در این باره به طور کامل
از فیلم حذف شــده اســت .در ایــن مورد حتــی «جوجو
مویز» نویســنده کتاب هم در گفت وگویــی اعالم کرده
که سعی داشته تا ســازندگان فیلم را مجاب کند روایت
«لو» را در داستان بگنجانند ولی آن ها قبول نکرده اند.
▪زاویه دید داستان

زاویــه دید رمــان «من پیــش از تو» اول شــخص نیســت و
داستان ،لحظات زیادی دارد که داستان را بدون حضور
«لو» روایت میکند ولی در تمام لحظات فیلم ،دوربین در
کنار «لو» قرار دارد.
▪خواهر مهربان لو!

«لوئیزا» خواهر لو ،گرچه در فیلم هم آنچنان مثبت نشان
داده نشده است ولی شخصیت حرص درآر کتاب است!
بی مسئولیتی «لوئیزا» نســبت به خانواده« ،لو» را خیلی
اذیت میکند.

در کتاب ،کسی که به «لو» اطالع
میدهد «ویل» برنامه خودکشی
دارد ،خواهر اوست ولی در فیلم این
شخصیت حذف شده است

حواشی درگذشت زنده یاد عارف لرستانی

خطایپزشکی؛بودنیانبودن؟
حاشیههای درگذشت زندهیاد عارف لرستانی زمانی
شروع شــد که الهام ناصری همســر عارف لرستانی و
خشــایار الوند فیلمنامه نویس ،از دخیل بودن خطای
پزشــکی در درگذشــت او گفتنــد .الونــد در این بــاره
توضیحات مبســوطی به عصرایران داده است« :طبق
شــنیده های من ظاهر ًا دیشــب ایشــان سکسکه اش
می گیــرد و چــون مــدت طوالنــی سکســکه اش بنــد
نمی آمده به همراه همسرش به بیمارستان می روند.
آنجــا دو آمپــول آرامبخش البتــه دقیــق نمی دانم ،به
او تزریــق می شــود و بــه خانــه می آیــد و می خوابد اما
متأســفانه در خواب ســکته می کند ».او درباره سابقه
بیماری های زنده یاد لرستانی هم گفت« :عارف هیچ
ســابقه بیماری نداشــت ،ورزشــکار بود و ســیگار هم
نمیکشید».
▪بررسی ماجرا توسط پزشکی قانونی

همســر مرحوم لرســتانی نیز زمــان خاکســپاری او را
به پیگیری در پزشــکی قانونی منوط دانســت« :ابتدا
باید پیکر او را به پزشــکی قانونی منتقل کنیم و پس از
مشخص شدن نتایج در این باره تصمیم بگیریم ».این
اظهــارات ،گمانه زنی های بســیاری را درباره خطای
پزشکی و نقش آمپول های تجویزشــده رقم زد .شنبه
پیکر مرحوم لرســتانی به آزمایشگاه پزشــکی قانونی
فرستاده و قرار شد بعد از مشــخص شدن نتایج ،علت
فوت اعالم شــود .البته این موضوع ربطی به شــکایت
خانواده لرســتانی از پزشکان نداشــته و قانون است.
ایرج حریرچی ســخنگوی وزارت بهداشت در این باره
گفت« :زمانی که فردی فوتمیکند ،دفن نخواهد شد
مگر این که علت مرگ وی تشــخیص داده شود و برای

وی گواهی فــوت صادر گــردد .در برخی مــوارد علت
فوت مشــخص نیست و اگر کســی کمتر از  24ساعت
بعد از مراجعه به بیمارستان فوت کند باید به پزشکی
قانونی ارجاع شــود ».همچنین ســخنگوی ســازمان
نظام پزشــکی در گفت وگویی اعالم کــرد که خانواده
لرستانی هیچ شکایتی در این سازمان ثبت نکردهاند.
▪نتیجه کالبدشکافی  10روز زمان میبرد

همچنین ایرج خسرونیا رئیس دادگاه بدوی سازمان
نظام پزشکی هم در گفت وگو با تسنیم گفت« :به بنده
اطالع دادند کــه چنین موردی رخ داده اســت و برای
کشف دقیق و علمی مرگ مرحوم عارف لرستانی بدن
او باید کالبد شــکافی شــود تا علت دقیق مرگ عنوان
شود ».او همچنین زمان اعالم نتیجه دقیق علت مرگ
را براساس گزارش کالبدشــکافی این طور بیان کرده
است« :به احتمال زیاد  10تا  15روز زمان میبرد».
همچنین خسرونیا که خود متخصص پزشکی داخلی
است،درتوضیحعلمیاحتمالقصوروخطایپزشکی
براثر تزریق آمپول آرامبخش به خاطر سکسکه توضیح
داده اســت« :از نظــر علمــی چنین مســئله ای شــایع
نیست ،زیرا آمپولی که مرحوم لرســتانی تزریق کرده
اســت نوعی آرامبخش بوده که بیشــتر باعث آرامش و
ایجاد خواب می شده اســت و احتمال قصور و خطای
پزشــکی نیســت و احتمال ســکته قلبــی ایــن بازیگر
بیشتر مطرح اســت ،ولی در مجموع باید منتظر نتایج
کالبدشکافی بود ».صبح دیروز هم مراسم تشییع پیکر
زنده یاد عارف لرســتانی در کرمانشــاه با حضور چند
تن از هنرمندان برگزار شد و پیکر او طبق وصیتش در
روستای «سیمینه» به خاک سپرده شد.

 8روز تا پایان اکران «خوب ،بد ،جلف»

«نهنگ عنبر  »2بعد از «آباجان» اکران
می شود
فارس  -طبــق اعالم غالمرضا فرجی ســخنگوی شــورای
صنفــی نمایــش ،فیلم های ســینمایی «ویالیی هــا» بعد از
«گشــت « ،»2بــرادرم خســرو» بعــد از «ماجــرای نیمروز»،
«نهنگ عنبر »2بعد از «آباجان» و «آشــوب» بعد از «یک روز
بخصوص» در سرگروههای سینمایی اکران میشوند.
وی دربــاره اکران فیلم «نقطــه کور» هم گفــت 10« :هفته
نمایش فیلم «خوب ،بــد ،جلف» در تاریخ  5اردیبهشــت به
اتمام میرسد و در تاریخ  6اردیبهشت ماه فیلم «نقطه کور»
در گروه زندگی به ثبت می رسد .فیلم «امتحان نهایی» نیز
در گروه آزاد اکران خواهد شد».

رکوردشکنی بدلکار و بازیگر ایرانی در
هلند
خبرآنالین « -امیر بدری» بدلکار و بازیگر سینمای ایران،
همزمانباافتتاحنمایشگاهبینالمللیورزشی«آمستردام»
هلند ،از ســکوی  60متــری پرید و رکــورد پــرش ارتفاع را
شکســت .او در این باره گفت« :این کار برای نخســتین بار
در جهان انجام شــد .برای این پرش بیش از هشــت ماه در
کشــور هلند تمرین کرده بودم و این پرش با موفقیت انجام
شد ».امیر بدری پیش از این در مسابقات جهانی بدلکاری
در روســیه پرش از ارتفاع  60متر را انجــام داده بود و مقام
خوبی کســب کرد ،همچنین جایزه بهتریــن بدلکاری را از
انجمن بازیگران آمریکا در ســال  2012به دســت آورد .او
رکورددار پرش از ارتفاع در ایران و از فعاالن رشــته سقوط
آزاد (اسکایدایو) است .او در فیلم سینمایی «آرایش غلیظ»
نیز همبازی حامد بهداد بوده است.

...

چهره روز
دروازه بان خوش صدا!
در برنامــه خندوانــه یکشنبه شــب رامبــد جــوان از مهمانــش علیرضا
بیرانوند دروازه بان پرســپولیس خواســت روی آنتن کمی آواز بخواند.
وقتی بیرانوند از شکایت پســرش درباره آواز خواندنش در خانه تعریف
کرد ،هیچکس انتظار نداشت دروازهبان پرسپولیس صدای خوبی هم
داشته باشد .ولی علیرضا بیرانوند در  40ثانیهای که آواز خواند ،آنقدر
خوب خواند که همه را غافلگیر کرد! ویدئوی این آواز هم در شبکه های
اجتماعی پربیننده شده است.

...

پیشنهاد روز
بهترین مستند جشنواره فجر در شبکه مستند
ایسنا  -مستند « »A157که در جشــنواره فجر سال  94جایزه بهترین
مســتند سال را کســب کرده اســت ،امشــب ســاعت  20:30از شبکه
مســتند پخش می شــود A157 .اثر بهروز نورانی پــور و محصول مرکز
مستند سوره ،روایتی اســت از سرگذشت تکان دهنده ســه دختر ُکرد
ســوری بعد از تجاوز اعضــای داعش به آن هــا .این مســتند را به همراه
تحلیل کارشناسان مسائل سوریه ،میتوانید امشب در برنامه «به اضافه
مستند» تماشا کنید.

...

خبرهای کوتاه
فصل دوم آسپرین میآید/طبقاعالمعلیرامنوراییبازیگر
سریال«آسپرین»،ساختفصلدوماینسریالقطعیشدهو
درمرحلهانتخاببازیگراست.
اکــران فــراری در عید فطــر /به گفتــه جهانگیــر کوثری
تهیهکننده سینمایی « ِفراری» ،قرار است این فیلم در اکران
عید فطر بــه نمایش درآیــد .کارگردانی « ِفــراری» را علیرضا
داوودنژادبرعهدهدارد(.باشگاهخبرنگارانجوان)
انتقال امتیاز دنیای تصویر/امتیازکاملمؤسسهوماهنامه
سینمایی«دنیایتصویر»بهامیدمعلمفرزندعلیمعلممنتقل
شد(.دنیایتصویر)
مستندمسابقهفرماندهدرسیستان/بهگفتهتهیهکننده
مستند مسابقه «فرمانده» ،سری پنجم این اثر هم در استان
سیستان و بلوچستان فیلمبرداری می شــود .تولید فصل
چهارم از تیرماه  95در این استان آغاز شده است( .میزان)
تغییرمدیریتیدرشبکهدو/محمدرضاجعفریجلوهطی
حکمیدکترجوادحاتمیرابهعنوانمدیرجدیدگروهفیلمو
سریالاینشبکهمنصوبکرد(.دانشجو)
افتتاح پردیس ســینمایی در اصفهان /با برگزاری آیین
گشایشنخستینپردیسسینماییحوزههنریدراصفهان،
پردیس «چهارباغ» با  780صندلی رســم ًا افتتاح شــد .این
پردیسپیشازبازسازی«،خانواده»نامداشت(.فارس)
«اینجا کسی نمی میرد» در شبکه نمایش خانگی /فیلم
«اینجا کســی نمیمیرد» به کارگردانی حســین کندری در
شبکه نمایش خانگی منتشر شد .هومن سیدی در این فیلم
بازیمیکند(.مهر)
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