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خداحافظی سحر ولدبیگی
از «دورهمی»

در حالی که چند هفته بخش نمایشی «دورهمی» حذف شده بود ،اکنون با بازگشت سروش جمشــیدی ،این بخش نیز به برنامه بازخواهد
گشت اما او در قسمتهای پایانی «دورهمی» ،تنها بازیگر این برنامه خواهد بود و سحر ولدبیگی او را همراهی نخواهد کرد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،این بازیگر به دلیل به پایان رسیدن قراردادش با این برنامه ،از «دورهمی» خداحافظی کرده است.

مورگانفریمن همبازیجانتراولتا شد

...

تا اسکار
محمدناصر حق خواه

info@khorasannews.com

جادوی دوربین در «تاریک ترین ساعت

»

فــیــلــم هــایــی کــــه پــرتــره
شخصیتی تاریخی را در
بستری از زمــان به نمایش
م ــی گ ــذارن ــد هــمــیــشــه از
مورد عالقه ترین آثار برای
اعــضــای آکــادمــی اســکــار
بودهاند .امسال هم اعضای
آکـــادمـــی خــــاف عـــادت
عــمــل نــکــرده انــد و فیلم
«تاریک ترین ساعت» را که
به زندگی وینستون چرچیل نخست وزیر انگلیس در اوایل
دهه چهل میالدی و اوج جنگ جهانی دوم می پردازد،
به عنوان یکی از نامزدهای بهترین فیلم  2018انتخاب
کردهاند .اما چرا «تاریکترین ساعت» فیلم خوبی است؟
جو رایــت کارگــردان فیلم که همیشــه نشــان داده برایش
دغدغــه فــرم و ســینمایی بــودن فیلــم بر روایــت اولویــت
دارد ،این بــار هم فــارغ از توجه به ابعاد وســیع شــخصیت
پیچیده چرچیل ،از درگیر شــدن با قصه پرهیز و با حرکات
منحصربه فرد دوربین و پالن های طوالنی اما خوش ریتم،
بیننده را پیش از هرچیز اسیر جادوی تصویر کرده و قبل از
سپردن فیلم به میز تدوین با چرخشهای بینظیر دوربین،
آن را به یک ریتم خوب و تمپوی یکدســت رسانده است .او
در وهله دوم با عمیق شدن در شخصیت چرچیل و نگاهی
دقیق بــه تاریخ حســاس و پرمخاطره جنگ ،تماشــاچی را
دو ســاعت تمام با یک روایت جذاب و تعلیق های پرکشش
میخکوب میکند.
اما خارج از حوزه کارگردانی ،بازی گری اولدمن ،که اگر
نگوییم بهترین ،یکی از بهترین بازیگران هم نسل خودش
در هالیوود است ،فیلم را چند رتبه باال برده و اولدمن را هم
نامزد اسکار بهترین بازیگر مرد کرده است .اگر عالقه مند
به درامهای تاریخی و تشنه قابهای زیبا هستید ،تماشای
«تاریکترین ساعت» را از دست ندهید.
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سینمای جهان
ایستوود یک بار دیگر جلوی دوربین می رود
کارگردان و بازیگر  87ساله
آمریکایی قصد دارد یک بار
دیگر به بازیگــری بپردازد.
بــه گــزارش مهــر ،کلینــت
ایســتوود پس از شش سال
بــا بــازی در نقــش پیرترین
قاچاقچی مواد مخدر جهان
دوباره جلوی دوربین می رود .ایســتوود که به عنوان یکی
از برتریــن بازیگران جهان مطرح بوده ،در ســال های اخیر
توجه خود را بیشتر برکارگردانی متمرکز کرده است .با این
حال قرار است کلینت ایستوود یک بار دیگر جلوی دوربین
ظاهر شــود و البته کارگــردان و تهیه کننده آن هم باشــد.
«لئو شــارپ» فیلم جدیدی اســت که توجه ایــن کارگردان
کهنــه کار ســینما را به خود جلــب کرده و پس از «مشــکلی
با منحنی» در ســال  ،2012بار دیگر ایســتوود را در قالب
یک بازیگر نشان میدهد« .مشکلی با منحنی» فیلم درام-
ورزشی به کارگردانی رابرت لورنتس ،ایستوود را در قالب
یک استعدادیاب ســالخورده بیس بال نشــان می دهد که
در آخرین سفر خود برای کشف اســتعداد ،دخترش را نیز
همراه خود میبرد.

مــورگان فریمــن در فیلــم ســینمایی «رز َســمی»
همبازی جان تراولتا خواهد شد.
بــه گــزارش ایســنا ،مــورگان فریمن و فارســت
ویتیکر در حال مذاکــره برای بازی در تریلر
اکشــن «رز َســمی» به کارگردانی جورج
گالو هستند .گالو عالوه بر کارگردانی،
فیلمنامه این اثر را هم براساس رمانی
از ریچــارد ســالواتوره می نویســد.
ســالواتوره کــه او را در نوشــتن
فیلم نامه «رز َســمی» همراهی
می کند ،از تهیه کنندگان این
فیلم هم هســت .جف الیوت،
اسکار ژنرال و دیوید اورنستون

دیگر تهیهکنندگان این فیلم اکشن هستند که قرار
اســت حق پخــش آن در بخش بــازار فیلــم اروپایی
جشنواره فیلم برلین به فروش گذاشته شود.
جان تراولتا بازیگر باســابقه ســینمای هالیوود ،در
این فیلم همپای دخترش «اال بلو تراولتا» هنرنمایی
می کند .این پدر و دختر پیش از این در فیلم کمدی
«سگ های پیر» نیز همبازی شده بودند« .رز َسمی»
فیلمی اکشن است که به ســبک آثاری چون «محله
چینیها» و «خداحافظی طوالنی» ساخته میشود.
مورگان فریمن که به تازگی جایزه یک عمر دستاورد
هنری انجمــن بازیگران آمریــکا را دریافــت کرده،
در این فیلم نقش پدرخوانده یــک باند جنایتکار در
تگزاس را بازی میکند.

مــورگان فریمــن  80ســاله کــه اولین بار در ســال
 1964مقابــل دوربین قــرار گرفت ،تاکنــون پنج
بار نامزد جایزه اســکار شده و در ســال  2004نیز
برای فیلــم «عزیــز میلیــون دالری» بهترین
بازیگــر نقــش مکمل مــرد شــد .وی در
سال  1997توســط مجله انگلیسی
«امپایر»بهعنوانسیویکمینبازیگر
بزرگ همــه دوره هــا برگزیده شــد
و ســه فیلم «رانندگی بــرای خانم
دیزنــی»« ،افتخــار» و «رهایــی
از شائوشــنگ» او در فهرســت
 100فیلــم برتر تاریخ ســینما
قرار گرفت.

فیلم زندگیشهرام جزایریساخته میشود؟
خبرآنالین  -نام شــهرام جزایری در ســال های اخیر به دلیــل اتهاماتی که
در پرونده های اقتصادی به او وارد شده ،بر ســرزبان ها افتاده و کمتر کسی
اســت که با نام و چهره او آشنا نباشــد .اما فارغ از همه حواشــی مطرح شده
در این ســال ها درباره این چهره اقتصادی ،از چندی پیــش زمزمه هایی نیز
مبنی بر حضور و فعالیت او در عرصه سینما شنیده شد .جزایری اعالم کرده
بود به دنبال تأســیس «بانک جهانی شــهرام» اســت که قرار است بازارهای
بین المللی را نیز پوشــش بدهــد .او همچنین گفته بود در این مســیر برخی
دوســتان مطرح کردند که فیلم آن را هم بســازم ،یعنی فیلــم «بانک جهانی
شــهرام»  .اکنون که مدتی از این موضوع گذشته اســت و احتمال می دادیم
این تصمیم به اجرا نزدیک شــده باشد ،از شــهرام جزایری خواستیم درباره
فعالیت هایش در عالم سینما برایمان بیشتر بگوید ،کسی که شاید به زودی
او نیز پس از بابک زنجانی دیگــر فعال اقتصادی و تاجری باشــد که پایش به
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اتفاق روز

هنر هفتم باز می شود.
او درباره جزئیات ساخت این فیلم سینمایی گفت« :بر اساس تمایل و توافق
دو طرفه ای کــه با آقای مســعود جعفــری جوزانــی ،عموی ســینمای ایران
داشتیم ،بنا شد فیلم «شهرام» را با ایده های خاصی از سوی ایشان بسازیم».
او ادامه داد« :در واقع بعد از صحبت هایی که در این باره شــد من پیشــنهاد
دادم فیلم «بانک بین المللی شهرام» را بسازیم و در میانه آن فالش بک هایی
به گذشته بخورد».
جزایــری همچنین در پاســخ به این ســؤال کــه مقدمات ســاخت ایــن فیلم
ســینمایی قرار اســت چــه زمانــی فراهــم شــود و فیلم کلیــد بخــورد گفت:
«صحبت های خوبی در این زمینه شد اما قصور از طرف من بود که متأسفانه
نتوانســتم برای نگارش فیلم نامــه و جزئیات دیگر وقت بگــذارم ».این فعال
اقتصادی درباره نــگارش فیلم نامه نیــز توضیح داد« :طــی صحبتی با آقای
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حاشیه روز

جعفری جوزانی  ،قرار بر این شــد که ایشــان محبت کنند از ابتدا تا انتهایش
را بنویســند ،البتــه بــا بقیــه دوســتان از جملــه آقــای جــواد نوروزبیگی هم
صحبت هایی کردیم که ایشان هم راهنمایی های خیلی خوبی را در اختیار
ما قرار دادند .ولی به نظر می رسد خودم به این زودی ها فرصت نکنم سراغ
این پروژه بروم».
جزایری در ادامه تصریح کرد« :نام این فیلم «بانک بینالمللی شهرام» است که
ممکن است وسط آن فالش بک هایی به عقب زده شود .البته دوست نازنینی
فرمودند که سریالی در این باره بسازیم و تنها به یک فیلم بسنده نکنیم .اما فکر
می کنم این قضیه نیز مقدور نیست ،اصل ماجرا نوشتن فیلم نامه است که من
بایدفرصتکنمهمهچیزراتعریفکنمتااتفاقیکهبایدبیفتدبهوقوعبپیوندد».
او همچنین درباره احتمــال همکاری اش با پروژه «کوروش کبیر» که مســعود
جعفری جوزانی ساخت آن را برعهده دارد گفت« :زحمت این فیلم سینمایی
را خود آقای جوزانی می کشــند و هنوز توافق نشده که من همکاری خاصی با
این پروژه داشته باشم .اما میدانم که این فیلم پروژه بسیار بزرگ و خوبی است
و به نظر می رسد همه باید به آن کمک کنند ،ما نیز اگر کمکی از دستمان برآید
دریغ نمیکنیم».
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چهره ها و خبر ها
مهران مدیری در «ول شــدگان» پــروژه جدید کمال تبریزی
بازی خواهد کرد .او پیشــتر در «همیشه پای یک زن در میان
است»باتبریزیهمکاریداشتهواینهمکاری
دوم آنهاســت .مدیری قرار اســت در سال
 ،97دومین فیلم ســینمایی خود را جلوی
دوربینببردکهکمدیهمنخواهدبود.
میترا حجار به فصل دوم سریال «دیواربهدیوار» پیوست .او با
اینسریال،پسازهفتسالبهتلویزیونبازمیگردد.آخرین
تجربهتلویزیونیاو،سریال«گمشده»راماقویدل
بودکهدرسال 89پخششد.حجاربعدازآن
در «سرزمین کهن» کمال تبریزی هم بازی
کرد کهتکلیفآنمشخصنیست.
آتیال پسیانی در سریال شبکه نمایش خانگی «ممنوعه» به
کارگردانــی امیر پورکیان بازی می کند .وی در جشــنواره
فیلم فجــر« ،جــاده قدیم» منیــژه حکمــت را داشــت که با
استقبال خوبی از جانب منتقدان مواجه
نشد .او این شــب ها در تئاتر پرفروش و
پرســتاره «الیــور توییســت» نیــز حضور
دارد.
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تلویزیون

سوژه روز

شبکه ورزش ،بازی آسیایی استقالل را پخش نکرد!

اهدای 2سیمرغ در یک رشته ،غیرقانونی است!

«هفت» جمعه پخش نمی شود؟

درحالیکهازصبحروزسهشنبهاعالمشدهبودبهدلیل
همزمانیمسابقههایآسیاییاستقاللوپرسپولیس
و برگزار شــدن بازی پرسپولیس در ورزشــگاه آزادی،
مسابقه اســتقالل با الریان قطر به شبکه ورزش سیما
فرستاده شده ،اما شــبکه ورزش این مسابقه را پخش
نکرد و به جای آن فینال لیگ برتر بســکتبال و مراسم
اهدایجامرارویآنتنبرد!جالبآنکهبعدازمراسماهدایجام،شبکهورزش
بهسراغمسابقهتکراریفوتسالرفتوپخشبازیاستقاللرابهشبکهسهواگذار
کرد!ایناتفاقهواداراناستقاللراازدیدن 30دقیقهابتدایمسابقهتیمشان
بهطورکاملمحرومکرد.جالباینجاستکههفتهآیندههممسابقاتاستقالل
وپرسپولیسهمزماناستوهردوهمدرقطربرگزارمیشودومشخصنیست
اینبارمسئوالنتلویزیونچهخواهندکرد.

ماجرای اهــدای دو ســیمرغ در رشــته های بهترین
فیلمنامهوبهترینکارگردانی،ازهمانشباختتامیه
جشنواره فجر ،جنجالی شد .بسیاری از رسانهها این
کار را با هدف تالش مسئوالن سازمان سینمایی برای
راضی نگه داشتن همه طیف های سینما دانستند و
انتقادات زیادی از داوران کردند .داوران هم ســعی
کردند با ارجاع به دوره های گذشته جشــنواره ،این کار را توجیه کنند .با این
حال به تازگی مشخص شــده که ظاهر ًا این کار از اســاس غیرقانونی و خالف
آییننامه جشنواره بوده است! این موضوع را به تازگی عزیزا ...حاجیمشهدی
منتقد سینمایی ،در گفت وگو با فارس مطرح کرده است .به گفته این منتقد،
یکی از بندهای آیین نامه جشــنواره ،به وضوح اهدای دو ســیمرغ را به عنوان
«جوایز هم ارزش» ممنوع کرده است!

با پایان جشــنواره فجر ،هنوز تکلیــف برنامه «هفت»
مشخص نیست؛ نه کســی از مجری جدید این برنامه
خبر دارد و نه حتی مسئوالن تلویزیون پخش آن را به
طور قطعی اعــام کرده اند .اگرچه طبــق اعالم رضا
رشــیدپور ،قرار بود «هفت» بعد از جشنواره هم ادامه
داشــته باشــد ،اما هنوز خبــری از مجری ایــن برنامه
نیست و با توجه به حواشی  10شب جشنواره ،احتمال پذیرش اجرای برنامه
از سوی رشیدپور ،دور از ذهن اســت .از طرفی نیز فصل دوم «حاال خورشید»
به پایان رسیده و خبری درباره زمان بازگشت این برنامه به آنتن اعالم نشده و
همین موضوع ،این احتمال را به وجود آورده که شاید قرار است رضا رشیدپور
«هفت» را ادامه بدهد .اگر این اتفاق بیفتد ،او باید برای حواشی این برنامه که
بسیار مورد توجه عالقهمندان سینماست ،خود را آماده کند.

پخش سری جدید «مالزمان حرم»

ســری جدید مجموعه مســتند «مالزمان حرم» با محوریت
گفت وگو با همســران شــهدای مدافع حرم ،از پنج شــنبه
این هفته از شــبکه افق پخش خواهد شــد .در سری جدید
ایــن مجموعه ،با همســران شــهدای گرانقــدری همچون
حسینمعزغالمی،محمدرضادهقانی،سیدمحمدحسین
میردوستی ،محمد امین کریمیان ،مهدی عزیزی ،مرتضی
کریمی و مجید قربان خانی گفت وگو شده است.
فضه سادات حسینی اجرای این سری از «مالزمان حرم» را
برعهده دارد؛ مجموعهای که مانند سری نخست ،تلویزیون
اینترنتی نصر تیوی مجری طرح آن است .طاهر ده پهلوان
تهیه کننده و ســید یاســر صانعی کارگردان ایــن مجموعه
هستند که هر پنج شنبه ساعت  20:30از شبکه افق پخش
می شــود .تکرار آن هم برای پخش در ســاعت 7روز بعد در
نظر گرفته شده است.
زهــرا ابراهیمــی همســر شــهید حســین معزغالمــی در
نخستین قســمت حضور می یابد و درباره همسر شهیدش
و ویژگیهای اخالقی و رفتاری او میگوید.

انجمن جلوه های ویژه برندگانش را شناخت
انجمــن جلوه هــای ویــژه
تصویری فیلم «جنگ برای
سیاره میمونها»را به عنوان
برنده بــزرگ خــود انتخاب
کرد .به گزارش مهر« ،جنگ
برای ســیاره میمون هــا» با
دریافت چهار جایزه از جمله
جایــزه اصلــی از انجمــن جلوه هــای ویــژه ( ،)VESبرنــده
بزرگ شــب جوایز این انجمن بود .این فیلم عالوه بر جایزه
اصلی دســتاورد فوق العــاده جلوه هــای ویژه ،ســه جایزه
دیگر نیز برای شبیه سازی ،ترکیب و شخصیت انیمیشنی
از شــانزدهمین مراســم اهــدای جوایز انجمــن جلوه های
ویژه دریافت کرد .این مراســم که ســه شنبه شــب به وقت
محلی در هتــل بورلــی هیلتون برگزار شــد ،این ســوال را
به وجود می آورد که آیا این فیلم ســرانجام موفق به کســب
جایزه اسکار می شــود؟ گروه بازیگران این فیلم که یکی از
فیلم های سه گانه مت ریوز اســت ،از میمون های رایانه ای
تشکیل شــده اند« .جنگ برای ســیاره میمون ها» در کنار
«بلیــد رانــر « ،»2049محافظــان کهکشــان « ،»2کونگ:
جزیره جمجمه» و «جنگ ســتارگان :آخرین جدای» نامزد
اسکار  2018اســت .این فیلم ها نامزد انجمن جلوه های
ویژه نیز بودند.
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