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«کسل راک»
برای فصل دوم تمدید شد

...

طبقاعالمرسمیسرویساستریمهولو،فصلدومسریالمحبوب«کسلراک»تولیدخواهدشد.هنوزجزئیاتیاززمانانتشاروتعدادقسمتهایفصل
دومسریالو...منتشرنشدهاست،اماشخصیتهایمهمفصلیک،درفصلبعدیهمحضورخواهندداشت.شخصیتهای«کسلراک»،شخصیتهای
ی«آن»«،میزری»و«رستگاریدرشاوشنک»نوشتهاستفنکینگهستندکهدرمحلهایبهنام«کسلراک»زندگیمیکنند.
رمانها 

درباره کارنامه بازیگری احمد مهرانفر ،ستارهای که حواسش به انتخابهایش هست

سینمای جهان

حقانتخاببرایمکملباهوش

تارانتینو بازیگر نقش «بروس لی»
را انتخاب کرد

پرینازایزدیاردردومینهمکاریباسعیدروستایی،مشغول
بازی در فیلم «متری شــش و نیم» اســت.
ایــن بازیگر بــه تازگــی عنــوان بهترین
بازیگــر زن جشــن حافــظ را بــرای
«ویالییها» به دست آورد.

▪دوره اول :استارت با کمدی

درام پرتنــش «دلهدزدهــا» ســاخته هیــروکازو کوریدا که
جایزه نخل طالی جشــنواره کن امســال را به دست آورد،
رکورد پرفروشترین فیلم ژاپنی به نمایش درآمده در گیشه
چین را زد.
به گزارش آیسینما ،آماری که به تازگی منتشر شده است
نشان میدهد ،این فیلم دو ساعته در مدت کمتر از دو هفته
اکران در ســالنهای دومین بــازار بزرگ ســینمای جهان
موفق به کسب  12.2میلیون دالر درآمد شده است .فیلم
جدید کوریــدا از ســوم اوت در چین روی پرده رفته اســت.
همزمانبااستقبالسینماروهایچین،فروش«دلهدزدها»
در سینماهای داخل ژاپن همچنان در صدر است .ساخته
کوریدا از ژوئن گذشته در این کشور اکران شده و با فروش
 3.52میلیــون بلیت موفق به کســب بیــش از  39میلیون
دالر درآمد شده است .فیلم تحسین شده «دلهدزدها» هم
اکنون در برخی نقاط آســیا از جمله کره جنوبی ،سنگاپور
و هنگکنگ نیز روی پرده رفته اســت .قرار است این فیلم
از نوامبر آینده در سینماهای آمریکای شمالی و بریتانیا به
نمایش درآید.

...
خبر

دوبلور پیش کسوت درگذشت
محمد عبادی دوبلور پیشکسوت ،شامگاه ٢٣مردادماه در
 ٧١سالگی ،بر اثر ایست قلبی درگذشت.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان ،وی از  ۲۵ســالگی
بهطــور حرفــهای کار دوبلــه را آغاز کــرد و عالوه بــر دوبله،
پیشینه بازیگری در سینما و تلویزیون را هم داشت.
محمد عبــادی ،دوبلور نقشهــای مختلفــی در فیلمهای
ســینمایی و ســریالهای تلویزیونی از جملــه «لوک خوش
شانس»«،جومونگ»«،سفرهای
میتــی کومــان»« ،نــاوارو»،
«جنگجویــان کوهســتان»« ،از
ســرزمین شــمالی»« ،کارآگاه و
رکس»« ،شرلوک هولمز»« ،ریو
مادن» و ...بود.

اکبر عبدی که پنجشنبه و جمعهها برنامه «شبی با عبدی»
را روی آنتن شبکه نســیم دارد ،در حال
ایفای نقش در فیلم سینمای کودک به
نــام «تورنــادو» بــه کارگردانــی
سیدجواد هاشمی است.
ساعد ســهیلی قرار است در سریال شــبکه نمایش خانگی
«نهنــگ آبــی» بــه کارگردانــی فریــدون
جیرانــی کــه پیــش از ایــن «تلگــرام» نام
داشــت ،ایفای نقش کند .لیال حاتمی از
دیگر بازیگران اصلی سریال است.

کوئنتین تارانتینو برای ساخت فیلم جدیدش که تصویری
از هالیوود  ۵۰سال پیش است ،نیاز به شخصیت بروس لی
داشــت و اکنون مایک موه را برای ایفای نقش وی انتخاب
کرده است.
به گزارش مهر ،در فیلم «روزی روزگاری هالیوود» مایک موه
در نقش بروس لی ظاهر میشود .مایک موه که به تازگی به
صورت آنالیــن ادای دینی به بروس لی فقید کــرده و یاد او
را در چهل و پنجمین ســالگرد درگذشــتش گرامی داشته
است ،در نقش این استاد کونگفو ،در فیلم جدید تارانتینو
جلوی دوربین میرود .وی ماه پیش در شمار بازیگران این
فیلم معرفی شــد اما نقش او به صورت رسمی اعالم نشده
بود و اکنون روشن شــده که او قرار اســت در نقش «بروس
لی» ظاهر شود .تارانتینو از شیفتگان بروس لی است و یاد
او را در برخی فیلمهایش از جمله «بیل را بکش» زنده کرده
اســت .اوما تورمن در فیلم «بیل را بکش» ،بــا لباس زردی
مشابه لباس بروس لی ظاهر شد.

رکوردشکنی برنده نخل طال در گیشه چین

...

چهره ها و خبر ها

احمدمهرانفرازآندستبازیگرانیاستکهباتالشوحضور
در تئاتــر و انــواع فعالیتهای هنری کممخاطبتر ،مســیر
ســنگالخیاش را تا درخشش در ســطح اول سینما هموار
کردهاست.اینبازیگربرایاولینبارسال 1380بانقشی
فرعیدرفیلمکمدی«نان،عشقوموتور»1000ابوالحسن
داوودیرویپردهسینمارفت.مهرانفرهممیتوانستمثل
خیلیهای دیگر همان مســیر کمدی عامهپســند را ادامه
دهد ،اما سر پرسودای او مانع از تبدیل شدنش به یک تیپ
کمدی در ســینمای ایران شــد .احمد خیلی زود شانسش
را در تلویزیون آزمود و در مجموعه «بانکیها» نقش ســاده و
فرعیدیگریراایفاکرد؛سریالیکهچندانموردتوجهواقع
نشد .اما مهرانفر در سال  84باالخره به فضای جذابتری
رسید و با حضور در نقش یک رفتگر در «شاعر زبالهها» ،پای
بهعرصهفیلمهایجدیگذاشتتاتواناییهایشرادرهمان
سکانسهایمحدودنشاندهد.
▪دورهدوم:کوچبهسینما

ســالهای 84تــا 87ســالهای مهمــی در کارنامه احمد
مهرانفرمحسوبمیشود؛سالهاییکهتقریب ًاازتلویزیون
جدا شــده بود و بــا بــازی در دو فیلــم «آتش بس» و «تســویه
حساب» تهمینه میالنی و «استشهادی برای خدا» علیرضا
امینی،موردتوجهاصغرفرهادیقرارگرفت.بازیمهرانفر
ن دهنده بلوغ و جذابیتی مثالزدنی
در «درباره الی» نشــا 
بود که هیچ رگهای از تالش برای دیده شدن در آن مشاهده
نمیشــد .بــازی او در این فیلم و اســتعدادش بــرای ایفای
نقشهای مکمل جدی نام وی را بر سر زبانها انداخت و او
را به مردی تبدیل کرد که میتواند یک مکمل بینقص و در
خدمتاثرباشد.

محمد عنبرسوز – به تازگی انتشار ویدئویی از مصاحبه احمد مهرانفر که در آن از تمایل نداشتنش برای حضور
در «پایتخت» سخن گفته بود ،خبرساز شد .مهرانفر خیلی زود در اینستاگرام به این مصاحبه واکنش نشان
داد و بیان کرد که مصاحبه مذکور ،عالوه بر قدیمی بودن ،با قیچی شــدن دستکاری شده است تا چهره این
بازیگر را مخدوش کند .جمله کلیدی ارسطوی پایتخت در پست مورد بحث این بود که «انتخاب حق بازیگر
است» .او که در سالهای اخیر ،هر سال در دو فیلم سینمایی و یک سریال بازی کرده است ،این روزها دو فیلم
«کاتیوشا» و «راه رفتن روی سیم» را روی پرده سینماها دارد .به همین بهانه نگاهی به کارنامه بازیگری احمد
مهرانفر انداختهایم تا انتخابهای او را بررســی کنیم .انتخابهای او به چهار دوره قابل تقسیم است و نکته
جالب آن که این بررسی ،بیش از هرچیز هوش او را در انتخابهایش نشان میدهد؛ احمد مهرانفر با بازی در
کمدیهای عامهپســند ارتباطش را با مخاطب حفظ میکند و همزمان اجازه نمیدهد این آثار ،خدشهای به
حضور او در سطح اول سینما وارد کند.

▪دوره سوم :جدی در سینما ،جذاب در «پایتخت»

ســالهای  88تا  91را باید طالییتریــن دوران بازیگری
احمد مهرانفر بدانیم .او در این بازه سهســاله دست به کار
بزرگیزدوتوانستبازیگریجدیدرسینمارابابازیهای
طنزش در تلویزیــون تلفیق کند؛ بــدون اینکه هیچکدام
از کاراکترها بر دیگری تأثیری بگذارند .حضور سینمایی
مهرانفر در ایــن دوران به همکاری نزدیکــش با عبدالرضا
کاهانــی گره خورد و در ســه فیلــم «هیچ»« ،اســب حیوان
نجیبی اســت» و «بیخــود و بیجهت» نقشهــای مکمل
بسیار خوبی را ایفا کرد که در عین سادگی و پرهیز از اغراق
و اضافهکاری ،هرکدام بــا دیگری متفاوت بودند .مهرانفر
در همین مدت تجربه فیلم عاطفی «یک عاشــقانه ســاده»
سامان مقدم را هم به خوبی پشت ســر گذاشت و با حضور
کوتاهش در «دربند» پرویز شــهبازی ،نوید حضور یک مرد
مکمل جذاب ،کمحاشیه و بالغ را به سینمای ایران داد.
عجیب این کــه در همین مدت و در میــان فیلمهای جدی

سینمایی ،مهرانفر در دو فصل اول مجموعه «پایتخت» هم
حضور یافت و به گونه ای به خلق کاراکتر ماندگار «ارسطو»
عامل کمک کرد که این نقش قســمت به قســمت کاملتر
میشد« .ارســطو» با لهجه خوب و بازی جذاب مهرانفر به
یکی از ماندگارتریــن مکملهای طنز در تاریــخ تلویزیون
ایران تبدیل شد؛ کاراکتری که به عنوان وردست قهرمان
و شــخصیت مکملی که وظیفه کمک به «نقی معمولی» را
بر عهده دارد ،در مواقعی حتی بیشــتر از شخصیت اصلی
از مخاطب خنــده میگرفت .اگــر امروز دوباره «ارســطو»
را در قســمتهای ابتدایی «پایتخــت  »1تماشــا کنید ،از
تکامل ســریع و بلوغ پرشــتاب این شــخصیت ،حیرتزده
خواهید شد.
▪دوره چــهــارم :مشغله «پــایــتــخــت» و بازگشت
حیرتانگیز

فعالیتهای هنــری احمــد مهرانفر در ســالهای  91تا

«جواد خیابانی» در بیمارستان بستری شد
گزارشگر سرشناس فوتبال ایران به دلیل آسیب دیدگی
راهی بیمارستان شد و فعال نمی تواند در اجرای برنامه
ها حضور داشته باشد.
به گزارش ورزش سه ،جواد خیابانی مجری و گزارشگر
فوتبال تلویزیون به دلیل مشکلی که برایش پیش آمده به
بیمارستان رفت .او سهشنبهشب به دلیل زمین خوردن
دچار آسیب دیدگی و مشکل می شود و به همین دلیل
برای مداوا به بیمارســتان مــی رود .آن طــور که خود او
گفته اســت باید تحت عمل جراحــی قرار بگیــرد و این
به آن معناســت که فعال نمی تواند در اجــرای برنامه ها
حضور داشته باشد .خیابانی در این باره گفت« :دیشب

بدجوری زمین افتــادم و دیگر نتوانســتم برخیــزم ».او
افــزود« :متاســفانه از امشــب در برنامه مجله آســیایی
شبکه ورزش نیستم ».جواد خیابانی قرار بود که دیدار
سوپرکاپ اروپا میان رئال مادرید و اتلتیکو مادرید را هم
گزارش کند« :بله ،ایــن بازی را هم نمــی توانم گزارش
کنم .باید به بیمارســتان بــروم تا آن جا جراحی شــوم و
تحت مداوا قرار بگیرم».
گزارشــگر قدیمی فوتبال ایران در ادامــه گفت« :برای
همــه همکارانــم در شــبکه ورزش و شــبکه ســه آرزوی
موفقیت دارم .دلم می خواهد ســازمان (صدا و سیما)
بهترین برنامه ها را داشــته باشــد ».او همچنین درباره

مراحل درمانی اش گفت« :عمل جراحی سختی دارم
و شــاید هنگام عمل از دنیا بروم .مــردم ایران حاللم
کنند و مرا ببخشند که سال هاست آزارشان داده ام.
ببخشند که نتوانسته ام کمکشان کنم».
جــواد خیابانــی ،گزارشــگر و مجری پراحســاس
فوتبال ایران است که با گزارش بازی های خاطره
انگیزی چون بازی ایران استرالیا و ایران و آمریکا
نامش در تاریخ فوتبال ایران ثبت شده است .او در
زلزله کرمانشــاه نیز یکی از فعال ترین چهره ها بود
و زمان زیادی را صرف کمک به مردم زلزله زده کرد.

 95بســیاری از مخاطبان را به این نتیجه رســاند که این
بازیگر در نقش «ارســطو» غرق شده اســت و دیگر امیدی
به بازگشــتش نیســت .او در این سالها حســابی درگیر
«پایتخت» شــده بود و در ســینما چند فیلم متوسط مانند
«آینه شــمعدون»« ،ایران برگر» و «هفــت ماهگی» را روی
پرده داشــت .حضــورش در شــبکه نمایش خانگــی با دو
ســریال «شــاهگوش» داوود میرباقــری و «ابلــه» کمــال
تبریزی هم تجربههای ناموفقی بودند کــه به تصور افول
این بازیگر دامن زدند .تصور بــر این بود که دوران حضور
مقتدر و جذاب مرد مکمل باهوش سینمای ایران به پایان
رسیده است؛ اما مهرانفر در سال  95با «ماجرای نیمروز»
محمدحسین مهدویان به عرصه فیلمهای جدی برگشت
و چنان بازی باورپذیر و جذابی را در نقشی سخت در قالب
یک کاراکتر پــر از تردید ارائه کرد که تحســین همگان را
برانگیخت .اگرچه بــازی مهرانفــر در این فیلــم به دلیل
حضور درخشان هادی حجازیفر و جواد عزتی چندان به
چشم مخاطب عام نیامد ،اما اجرای عالی و بینقص نقش
«رحیم» تحسین همگان را برانگیخت.
احمــد مهرانفر امــروز دوبــاره به عرصــه طنز بازگشــته و
درحالی کــه به تازگــی اکــران «خجالت نکش» بــه پایان
رسیده« ،کاتیوشا» ساخته علی عطشانی را روی پرده دارد
و در حال بازی در «دینامیت» مسعود اطیابی هم هست.
امــا او بازیگر باهوشــی اســت که حضــورش در آثــار طنز
خدشــهای به بازیهای مهمش وارد نمیکنــد و بهترین
کسی که صالحیت تصمیمگیری برای او را دارد ،خودش
است .نگاهی به گذشته نشان میدهد که احمد مهرانفر
قدر خــودش را میداند و اگر در «ماجــرای نیمروز  »2نیز
حضور داشته باشد ،میتوانیم به بازی درخشان دیگری
از این بازیگر امیدوار باشیم.

سیدعلی ضیا با سری دوم برنامه «فرمول یک» به تلویزیون
برگشــته اســت .او به تازگی با خطاب
قــرار دادن رئیــس جمهــور در ایــن
برنامه و مقصر دانستن مسئوالن در
جدایی زوجها بابت مشکالت مالی
حاشیهساز شد.
مینا ســاداتی با فیلــم «جشــن دلتنگی» به شــبکه نمایش
خانگــی میآید .او کــه در اکــران نوروزی
«خرگیــوش» را روی پرده داشــت ،در
«ســرو زیر آب» نیز حضور داشــته که
تکلیف اکران آن مشخص نیست.

سوگل طهماســبی که مشــغول بازی در فصل دوم سریال
«بچهمهندس»ساختهعلیغفاری است،
به زودی برای بازی در سریال تلویزیونی
«انحــراف» بــه کارگردانــی ســیامک
صرافت جلوی دوربین خواهد رفت.

...

شبکه نمایش خانگی

آغاز ساخت «عاشقانه  »2از زمستان
فصل دوم سریال «عاشقانه» به کارگردانی منوچهر هادی
و تهیهکنندگــی هومن کبیری ،زمســتان امســال به تولید
میرسد.
به گزارش مهر ،فصل جدید ســریال «عاشــقانه» ،به تازگی
موافقت اصولی وزارت ارشاد را برای نگارش دریافت کرده
و قرار است تا چند ماه دیگر وارد پیش تولید شود.
ســریال «عاشــقانه» به کارگردانــی منوچهر هــادی و تهیه
کنندگی هومن کبیری ساخته شــد و از نوروز  ۹۷علیرضا
کاظمی و ســعید جاللی نویسندگان این ســریال در حال
نگارش متن فصل دیگری از سریال هستند .با اتمام نگارش
ســریال ،عوامل ســازنده وارد مرحله پیش تولیــد خواهند
شد تا آن را برای زمســتان  ۹۷برای تولید در شبکه نمایش
خانگی آماده کنند .فصل جدید ســریال «عاشــقانه» نیز به
تهیهکنندگی هومن کبیــری و کارگردانی منوچهر هادی
ساخته میشود.

CMYK

