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رضا رشیدپور مجری و تهیهکننده «حاال خورشید» بعد از یک هفته غیبت به دلیل کسالت ،دیروز به این برنامه بازگشت .او در برنامه دیروز که اتفاق ًا
پروپیمان هم بود ،با دستهگل حاضر شد و کنایههایی به هجوم میلیونی برای ثبتنام پراید زد که در شبکههای اجتماعی هم بازتاب یافت .رشیدپور در
بازگشت از گفتوگوی لغوشده با وزیر ارتباطات صحبتی به میان نیاورد ،گفتوگویی که قرار بود یک شنبه هفته گذشته انجام شود.

بازگشت رشیدپور به
«حاال خورشید»

...

سینمایایران
توقفاکرانفیلمهایکمدیاز ۲۰شهریور
اکران فیلمهای کمدی از  ۲۰شهریور ،همزمان با آغاز ماه
محرم ،متوقف میشود.
غالمرضا فرجی سخنگوی کارگروه اکران با اشاره به برنامه
اکران فیلمهای ســینمایی در ماه محرم گفت« :براســاس
آییننامهای که مصوب شده است ،در ایام عزاداری نمایش
و اکــران فیلمهای کمدی در ســینماها متوقف میشــود.
به همین دلیل در ماه محــرم نیز اکــران فیلمهای کمدی
متوقف خواهــد شــد ».وی ادامــه داد« :اکــران فیلمهای
کمدی از ابتدای ماه محرم (سهشنبه ۲۰شهریور) براساس
برنامهای که در جلسه آینده کارگروه دوشنبه ( ۱۹شهریور)
مصوب خواهد شــد با تغییراتی همراه خواهد بود و اکران
این فیلمها از ابتدای محرم متوقف میشود ».فرجی ادامه
داد« :درباره بخشهای دیگر این آییننامه ازجمله این که
این توقف تا چند روز بعد از عاشورای حسینی ادامه داشته
باشــد ،در جلسه روز دوشــنبه  ۱۹شــهریور تصمیمگیری
خواهد شــد و این که چه فیلمهای دیگری و چگونه اکران
شوند نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد».

موتورسیکلتآیندهدر«نجاتسربازرایان»!
هرســال هزینه بسیاری صرف ســاخت هزاران فیلم
سینمایی در سراسر جهان میشود که در این میان
تنهــا تعداد محــدودی بــه عنوان یــک اثــر ماندگار
در تاریــخ ســینما بــه ثبــت میرســند اما حتــی این
آثــار ماندگار هــم از اشــتباه مبــرا نیســتند و به رغم
موفقیتهــای بیشــمار ،اشــتباهاتی نیــز دارند .به
گزارش برترینها ،برخی از ایــن گافهای فیلمهای
سینمایجهان
را مــرور
میکنیم.

ضرغامی :سینمای اجتماعی
باید واقعنمایی کند
بیســتویکمین نشســت «شــنبههای انقــاب» بــا عنوان
«سینما» و با هدف تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی در
این زمینه در محل حوزه هنری ســازمان تبلیغات اسالمی
برگزار شد.
به گزارش میزان ،عزتا ...ضرغامی در این مراســم گفت:
«بدون تردید عملکرد نظام جمهوری اسالمی در سینمای
بعد از انقالب در صدر تاثیرگذاری اســت .ســینمای ایران
آنقدر بزرگ اســت که امروز روبه روی ســینمای استکبار
ایستاده است .سینمای ایران ســینمای مقاومت است که
نقطه مقابل هالیــوود ایســتاده اســت ».وی در همین باره
افزود« :خوشبختانه سال پیش جشــنواره فیلم فجر بسیار
ی درآن حضور داشــت .بنیه
باکیفیت بود و فیلمهای فاخر 
ســینمای ایران در طول  40سال بســیار قوی شده است و
اگر جشنواره فجر سال گذشته تا این حد پربار بود به همین
دلیل بنیه باالی سینمای انقالب بود».
وی آزادی بیان در ســینما را مثالزدنی خواند و ادامه داد:
«ســینمای ایران امروز حرفهای بســیار جدی را میزند.
حرفهایی که شاید در دیگر حوزهها نتوان با این قدرت از
آنها دم زد ».ضرغامی درباره سینمای اجتماعی و سیاسی
اذعان کرد« :اگر ســینمای اجتماعی نوعــی پرتوافکنی به
مسائل جامعه باشد ،باید واقعنمایی کند .واقعنمایی نباید
با بزرگ نمایی اشــتباه گرفته شــود .از نظر من مشــکالت
اجتماعی در این فیلمها باید به درستی طرح و بررسی شوند
تا با حل آنها به زندگی بهت ر مردم بینجامد ».وی ادامه داد:
«فیلمهای حاتمیکیا نمود واقعی سینمای اجتماعی بعد
از انقالب اســامی ایران اســت .زیرا تمام شــخصیتهای
فیلمهای حاتمیکیا در اطراف ما حضور دارند .حاتمیکیا
قهرمانانش را از بین مــردم انتخاب میکنــد و بهترین نوع
سینمای اجتماعی در بستر دفاع مقدس است».

...

بامزهترین گافهای فیلمهای مشهور تاریخ سینما

چهره ها و خبر ها

غروروتعصب

شجاعدل

جو رایت

ملگیبسون

«غــرور و تعصب» بــه کارگردانی جــو رایــت برگرفته از
رمان مشــهور «غــرور و تعصب» از نویســنده انگلیســی
جین آســتین اســت .قهرمان این فیلم ،زمان زیادی را
به پیادهروی و گشتوگذار در بیرون از خانه اختصاص
میدهد اما چکمهای که او به پا کرده از برند «ولینگتون»
است که حدود  50سال بعد از انتشار آن کتاب تولید و
روانه بازار شد!

«شــجاعدل» فیلمی حماسی محصول ســال ۱۹۹۵
است .این فیلم نیز برخی اشــتباهات تاریخی و مکانی
دارد .بــه عنــوان مثــال رابطــه دو شــخصیت اصلــی
داســتان با نام «ویلیام واالس» و ملکه «ایزابال» واقعیت
خارجی نداشت .عالوه بر آن ،شخصیتهای آن دامن
اسکاتلندی به تن میکردند که تا  200سال پس از آن
دوران طراحی نشده بود!

تروی

تایتانیک

ولفگانگپترسن

جیمز کامرون

«تــروی» فیلــم حماســی اکشــن
آمریکایــی محصول ســال ،۲۰۰۴
با بازی برجســته برد پیــت در نقش
«آکیلیس» (آشــیل) اســت .محاصره
قلعــه تــروی در این فیلم چنــد هفته
طول کشید ،در حالی که در واقعیت
مدت آن  10سال بود! «آگاممنون» و
«منالئوس» نیز در جنگ کشته نشدند.
در واقع «آگاممنون» پس از بازگشــت به
خانه توسط همسرش کشته شد،
«منالئوس» نیز به خاطر کهولت
سن و به طور طبیعــی ،چندین ســال پس
از جنــگ از دنیــا رفــت .همچنیــن چشــمهای
کشتهشدگان فیلم با سکه پوشــیده شده بود ،در
حالی که سکه در آن زمان وجود نداشت!

شایدبهنظربرسدکهعاشقانه«تایتانیک»محصولسال
 ،۱۹۹۷کامــ ً
ا بدون عیب و نقص اســت امــا اگر دقت
کرده باشــید ،این فیلم نیز گافهایــی دارد .به عنوان
مثال «جــک» در مکالمه با «رز» میگویــد که یک بار در
دریاچه «ویســوتا» ماهی گیری کرده ،در حالی که این
دریاچه مصنوعی در سال ،1917یعنی شش سال پس
از غرق شدن تایتانیک ،ساخته شده است!

بربادرفته
ویکتورفلمینگ
فیلم کالســیک «بر بــاد رفته» ســاخته ســال ،۱۹۳۹
اگرچه با احتساب تورم قیمت بلیت ،پرفروشترین فیلم
تاریخ سینماســت ،اما در برخی از صحنهها گافهایی

نیــز دارد .به عنــوان مثــال در فیلــم دیده میشــود که
خیابانهای شــهر با المپهای برق روشن شده است،
در حالی که این فیلم دوران جنگ داخلی آمریکا ،یعنی
سالهای 1861تا 1865را نشان میدهد که توماس
ادیسون المپهای رشــتهای را اختراع نکرده بود .این
مدل المپها در سال  1879اختراع شدند.

الیزابت :دوران طالیی
شکهار کاپور
تاریخ فیلم «الیزابــت :دوران طالیی» به ســال 1585
بازمیگردد،یعنیزمانیکهالیزابت 50سالداشتاما
درفیلمزنجوانیرامیبینیمکه 36سالبیشترنداردو
سازندگانحتیاندکیگریمبرایباالبردنسناوانجام
نداده اند .البته این گاف در مقایســه با گاف دیگری که
درباره ایوان مخوف بود ،به چشم نمیآید .در این فیلم،
ایوان مخوف یکی از گزینههــای ازدواج با ملکه بود ،در
حالی که در واقعیت او چندین سال قبل درگذشته بود!

نجاتسربازرایان
استیوناسپیلبرگ
«نجات ســرباز رایان» یکی از مهمترین فیلمهای تاریخ
سینماست .داســتان این فیلم در طول نبرد نورماندی
در جنــگ جهانــی دوم اتفــاق میافتــد .در ایــن فیلــم
صحنهای وجود دارد که در آن کاپیتان «میلر» (با بازی
تام هنکــس) در حــال تیراندازی به ســربازان دشــمن
اســت .در پسزمینه این صحنه یک موتورسیکلت قرار
دارد که مدل آن متعلق به سال  ،1963یعنی  20سال
پس از آن واقعه است!

محســن تنابنده که این روزها درگیر ســاخت فیلم «قســم»
است ،احتمال دارد با فیلم «شکستن همزمان
بیست استخوان» اثر جمشید محمودی ،در
رقابــت بــرای اســکار بهتریــن فیلــم
غیرانگلیسیزبان حاضر باشد.

بابک حمیدیان از سهشنبه ،فیلم سینمایی «به وقت شام» را
در شــبکه نمایش خانگی خواهد داشت.
این فیلم در اکران نوروزی امســال روی
پــرده ســینماها رفــت و بــه فــروش 14
میلیارد تومانی دست یافت.

میترا حجــار در حال بازی در ســکانسهای پایانی «کلوب
همسران» به کارگردانی مهدی صباغزاده
اســت .او به زودی بازی در سریال شبکه
نمایش خانگی «رقص روی شیشه» را نیز
آغاز خواهد کرد.

مهدی سلطانی بازی در فیلم سینمایی «رویای سهراب» را
آغاز کرد .این فیلم به کارگردانی علی
قویتن به زندگی ســهراب ســپهری
میپردازد .او فیلم «سراســر شب» را
هم در نوبت اکران دارد.

اشکان خطیبی به جمع بازیگران تئاتر پرستاره «بینوایان»
پیوســت که به زودی در هتل اســپیناس
پاالس تهران روی صحنه خواهد رفت.
نوید محمــدزاده و پارســا پیروزفر دیگر
بازیگران «بینوایان» هستند.

الهام کردا این روزها برای نمایش فیلم سینمایی «همچنان
که میمردم» بــه کارگردانــی مصطفی
ســیاری در جشــنواره فیلــم ونیــز ،در
ایتالیا حضــور دارد .این فیلم در بخش
افقهای این جشنواره حاضر است.
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