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تلویزیون

بدقولی صداوسیما در پرداخت دستمزد
عوامل «دیوار به دیوار »2
جمعــی از بازیگــران و عوامل فصــل دوم ســریال «دیوار به
دیوار  »2از دریافت نکردن دستمزدهایشــان پس از شــش
ماه از پخش سریال و پاسخ گو نبودن تهیهکننده و سازمان
صداوسیما گالیه کردند.
ویشکا آسایش در گفتوگو با مهر ،با اشاره به پیگیریهای
دستمزدخودازصداوسیمابیانکرد«:باسازمانصداوسیما
هم صحبت کردیــم که به ما گفتند بودجه ســریال را به طور
کامل به رحیمینــادی پرداخت کردهاند و مســئولیتی در
قبال بدهیهــا ندارند .تهیهکننــده از طرف ســازمان به ما
معرفی شد و ما فکر میکردیم سازمان از او حمایت میکند
و او تهیهکننده امین سازمان است .در قرارداد بندی وجود
دارد کــه در صــورت اختــاف بیــن طرفین ،مجــری طرح
میتوانــد َح َکم باشــد در صورتی که اســمی از مجری طرح
نه در تیتراژ وجود دارد و نه در قراردادها .تنها خواســته من
این است که یک نفر در سازمان صداوسیما پاسخگو باشد».
همچنین فرهاد آییش دیگر بازیگر این ســریال گفت« :من
ی با رحیمی نادی داشــتم و روز آخر فیلم
احســاس دوســت 
برداری که چند تن از بازیگران بــه دلیل تاخیر پرداختها
حاضر نبودند جلوی دوربین بروند ،من وساطت کردم و از
آنها خواستم که پروژه را به پایان برسانیم».
خشــایار الوند نویســنده ســریال «دیوار به دیــوار  »۲نیز از
پرداخت نشدن بخشــی از دســتمزد خود خبر داد و گفت:
«ســریال «دیوار به دیوار  »۲پخش نوروزی داشت و من سر
پروژههــای دیگری بودم اما آنها را کنســل کــردم و به این
پروژه پیوستم تا کار به نوروز  ۹۷برسد ،حاال وقتی قرار است
پول خود را دریافت کنیم ،سازمان میگوید همه بودجه را
پرداخت کرده اســت که البته پرداخت برخی دســتمزدها
انجام شده اما طبق قرارداد کامل نبوده است .این مشکالت
باعث میشــود عوامل ،دیگر بــا ســازمان کار نکنند وقتی
ســازمان خود را کنار می کشــد دیگر رغبتی بــرای کار در
تلویزیون ندارید».

عشق جاسوس عراقی به یک پرستار در «مینو»
ماجرای عشــق جا ســوس عراقی به یک پرســتار در دوران
دفاع مقدس موضوع اصلی سریال «مینو» است.
بــه گــزارش فــارس ،لوگــوی تازهتریــن محصول ســریال
سازمان هنری رســانهای اوج با نام «مینو» در آستانه پخش
از رســانه ملی با طرحی از خانه طراحان انقالب اســامی
رونمایی شد .سریال 27قسمتی «مینو» در بوستان والیت،
آبادان ،خرمشهر ،شهرک سینمایی دفاع مقدس و شهرک
سینمایی غزالی تصویربرداری شده و با پایان یافتن مراحل
فنی آماده نمایش از رسانه ملی است.
«مینو» به کارگردانی امیرمهدی پوروزیری و تهیهکنندگی
مهــدی همایونفــر ،روایتــی از مقاومت مردم خرمشــهر در
زمان آغاز جنگ تحمیلی است که داســتان آن در ماههای
منتهی به اشغال این شهر میگذرد .این سریال روایت قصه
عاشــقانهای بین یک جاســوس عراقی و یک پرستار است
که فضای ملتهب جنگ آن را دســتخوش فــراز و فرودهای
بسیار میکند.

هفت جایزه و 16نامزدی دیگر ،روزهای خوشی را برای
بــرادران جلیلوند رقم زدهانــد .این فیلــم همچنین در
جشنواره فیلم فجر سال 95هم مورد توجه قرار گرفت و
با نامزد شدن در 12رشته ،به سه جایزه دست یافت .این
فیلم در یکی دو سال گذشته در جشنوارههای پرشمار
خارجی هم شرکت کرده و جوایز فراوانی گرفته است.
البته میان آنها تنها دو جایزه بخش افقهای جشنواره
ونیز ســال گذشــته و یک لوح تقدیــر از جشــنواره فیلم
آسیاپاسیفیک تا حدی مهم است.
«بدون تاریخ ،بدون امضا» که به لحاظ مضمونی شباهت
زیادی به آثار اصغــر فرهادی دارد ،از نظــر حالوهوا به
روشنی متناسب جایزه اسکار اســت .سازندگان البته
سعی کردهاند به صورت توأمان ،ویژگی امیدبخشی را
نیز رعایت کنند و تا حد زیادی از تلخی ماجرا کاستهاند.
به همین دلیل «بدون تاریخ ،بدون امضا» برای مخالفان
ارسال فیلم برای اسکار نیز ،انتخاب منطقیتری است.

رقابت دشوار«بدونتاریخ »...با«رم»
مصطفی قاســمیان  -جمعهشب خبر رســید که فیلم
ســینمایی «بدون تاریخ ،بــدون امضا» از ســوی هیئت
انتخاب نماینده ایران در اسکار ،برای شرکت در رقابت
آکادمی هنرها و فنون ســینمایی انتخاب شــده است.
«بدون تاریخ ،بدون امضا» به کارگردانی وحید جلیلوند
که اواخر سال گذشته و در فصل مرده اکران ،روی پرده

ایسنا  -غالمرضا فرجی سخنگوی کارگروه اکران فیلمهای سینمایی ،با تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری ساالر شهیدان گفت« :به همین
مناسبت سینماهای سراسر کشور از ساعت  17روز سهشنبه  27شهریور تا  31شهریور ،شنبه که همزمان با شهادت امام زینالعابدین(ع) و
آغاز هفته دفاع مقدس است ،تعطیل خواهد شد ».به این ترتیب سینماهای کشور از یک شنبه اول مهرماه دایر میشوند.

سینماها رفت و توانست فروشی حدود چهار میلیارد و
 800میلیون تومانی را تجربه کند ،در یکی دو ماه اخیر
در جشــنهای ســینمایی ایران بســیار موفق بوده و به
نامزدیها و جوایز فراوانی دســت یافته اســت .داوران
جشن خانه ســینما ،جشــن حافظ ،جشــن منتقدان و
جایزه آکادمی سینماسینما در همین تابستان با اهدای

▪«رم» مدعی بزرگ

با تمام این تفاسیر ،دیروز خبر قابل پیشبینی انتخاب
«رم» به عنوان نماینــده مکزیک در اســکار ،تقریب ًا همه
امیدهــا را بــرای دریافت ســومین جایزه اســکار از بین
بــرد« .رم» بــه کارگردانی آلفونســو کــوارون آنقدر در
جشــنواره فیلم ونیز امســال ،منتقدان و اهالی سینما

را راضی کرده که از شــانس زیادی برای دریافت جوایز
اصلی اسکار (نه جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان)
برخوردار اســت .دوشــنبه هفته گذشــته و در گزارش
برندگان جشنواره ونیز  2018خواندید که «رم» در نظر
منتقدان با اختالف چشمگیری شایسته عنوان بهترین
فیلم جشــنواره بوده و از آن جهت که جشــنواره ونیز در
ســالهای گذشته در مســیر تبدیل شــدن به مهمترین
جشــنواره ســینمایی دنیا قرار گرفته ،بنابراین شانس
این فیلم برای موفقیت در فصل جوایز ،بسیار زیاد است.
نکته مهمتر درباره «رم» پخشکننده آن است .میدانید
در رقابتهای آکادمیطور مانند اسکار ،شانس بیشتر
با فیلمی اســت که توســط اعضای بیشــتری از آکادمی
دیده شود .این مهم در پخش گسترده و پرسروصدا اتفاق
میافتد؛ دقیق ًا نقطهای که فیلمهای ایرانی در آن ضعف
دارند و این یکی از نقاط قوت مهم «رم» است .نتفلیکس
پخشکننده «رم» ،به عنوان ثروتمندترین پخشکننده
فیلم در جهان شناخته میشود در حالی که پخشکننده
نماینده ایران ،مؤسسه نیمهایرانی «شهرزاد» با مدیریت
ســینماگری ایرانی به نام کتایون شهابی است .شهابی
اگرچه برای پخش جهانی فیلمهای ایرانی ،نام مهمی
است ،اما به هیچ عنوان قابل قیاس با نتفلیکس نیست.
نکتهای که شــانس «بــدون تاریخ ،بدون امضــا» را برای
دریافت اسکار ،بسیار کاهش میدهد.

درباره «راه رفتن روی سیم» که خط اصلی قصه را گم کرده است

فیلمگیج ،فیلمساز سردرگم
مائده کاشــیان  -فیلــم «راه رفتن روی
سیم»آخرینساختهاحمدرضامعتمدی
مدتی اســت روی پرده ســینماها قرار
دارد .در خالصــه داســتان رســمی که
توسط عوامل منتشر شده ،آمده است:
رؤیای یک گــروه موســیقی زیرزمینی
این است که در خارج از ایران کنسرتی
برگزار کنند .همهچیز را آماده کردهاند
و قصد دارنــد قانونــی از کشــور خارج
شوند؛ اما مشــکالتی موجب میشود
به سراغ شیوههای غیرقانونی خروج از
کشور بروند و اتفاقات آنطور که انتظار
میرود ،پیش نمیرود . ...مشکل فیلم
از همین جا شروع میشــود .فیلم نامه
نامنسجم و شلخته فیلم باعث میشود
محوریت و تمرکز «راه رفتن روی سیم»
روی چند موضوع باشد که هیچ کدام از
آنها پرداخت درستی ندارد و طی روند
منطقی به سرانجام نمیرســد .در «راه
رفتن روی سیم» چند شخصیت و اتفاق
داریم که به شــکل بیربطی به یکدیگر
متصل میشوند و مثال سرنوشت شان
با هم گره میخورد .قصه این فیلم میان
این شــخصیتها و اتفاقات ســردرگم
اســت و تماشــاگر را هم از ابتدا تا پایان
قصه سردرگم میکند .در ادامه مطلب
میخوانید که چطور ارتبــاط باورپذیر
و درســت بین اتفاقات و آدمهای فیلم،
حلقــه مفقــوده «راه رفتن روی ســیم»
است و باعث میشــود فیلم نه دردی از
موسیقی دوا و نه آسیبهای اجتماعی
را به درستی طرح کند.

▪موسیقی ایرانی و سرگذشت یک نوازنده تنبور؟

در سکانس ابتدایی فیلم میبینیم که «داوود» (با بازی احمد
مهرانفــر) در حالی که روی تخــت اتاق خلوت و ســوتوکور
مســافرخانهای نشســته و تنبوری در دســت دارد ،شروع به
تنبور زدن میکند و نوای تنبور با صدای تقتق پنکه ســقفی
که میچرخد ،هماهنگ میشــود و یک موســیقی شنیدنی
به گوش میرســد .مخاطب بعد از دیدن شــروع فوقالعاده
فیلم «راه رفتن روی ســیم» تصور میکند که فیلم قرار است
به ماجرای این نوازنده که هنرش مانند ســازی که در دست
دارد ،مهجور مانده بپردازد یا احتماال محوریت آن ،موسیقی
سنتی و اصیل ایرانی اســت که این روزها نسل جدید ،قدر و
ارزش واقعــیاش را گم کرده ،اما طولی نمیکشــد که فیلم
تماشاگر را از حالوهوای خوب آن سکانس بیرون میکشد
و مسئله دیگری را برای مخاطب طرح میکند.

اتفاقاتی و به واسطه «افســانه» با بازی (اندیشه فوالدوند)
با یک گروه موسیقی زیرزمینی به نام «جیرجیرکها» آشنا
میشود.
▪تلفیق و تقابل موسیقی سنتی و مدرن؟

گــروه موســیقی زیرزمینــی «جیرجیر کهــا» ســبک
موسیقیشــان راک اســت و میخواهنــد در اروپا کنســرت
بگذارند و از ایران بروند« .داوود» توســط «افســانه» به گروه

▪نشناختن ارزش هنر هنرمند؟

«داوود» جوانی اســت که با تنبور روی دوشش و برای پیدا
کردن کار به تهران آمده اســت .او آگهی روزنامهها را زیر و
رو میکند ،از صاحب مغازهها میخواهد به عنوان شاگرد
او را بپذیرند و ســراغ یکی از آشــنایان شــان به نام «حبیب
مدبر» (با بازی هومن برقنورد) میرود اما مدام به در بسته
میخورد .مســئله فیلم نشــان دادن وضعیــت هنرمند در
جامعه امروز و درک نکردن ارزش هنر او هم نیست و قصه
طوری پیش میرود که موضوع جدیدی مطرح میشــود.
پرداختن به وضعیــت نوازندهای ماننــد «داوود» و امثال او
که حرفه و عشقشان موسیقی و ساز است ،اما نمیتوانند
از حرفهشان پولی برای گذراندن زندگی دربیاورند و عالوه
بر آن ارزش معنوی هنرشــان هم به اندازه کافی شــناخته
نشــده ،موضوعی نیســت که صرفا در قالب چنــد دیالوگ
و ســکانس کوتاه بشــود بــه آن پرداخت .اص ً
ال شــخصیت
«داوود» آنقدر منفعل اســت که مخاطب هرگز با او درگیر
و برایش مهم نمیشــود .بنابرایــن فیلم فقــط طعنهای به
وضعیــت هنرمنــد در جامعــه میزنــد و از آن طعنــه فراتر
نمیرود و پس از آن موضوع عوض میشــود« .داوود» طی

...

▪قصه گروههای موسیقی زیرزمینی؟

فیلم از نقطهای که گفتیم ،شــروع و فیلم نامه نامنســجم آن
باعث میشــود داســتان طــوری پیش بــرود که بــه ماجرای
گــروه موســیقی زیرزمینــی میرســد! اگرچــه پرداختن به
مســائل گروههای موســیقی زیرزمینی اتفاق خوبی اســت،
اما فیلم حتــی از ایــن موضوع هم تصویر درســت و شــفافی
نشان نمیدهد و این گروه موســیقی تنها به دلیل یک اتفاق
مجبور به مهاجرت غیرقانونی میشوند .در صورتی که علت
این اتفاق میتوانست یکی از موانعی باشد که در واقعیت بر
ســر راه این گروهها وجود دارد و آنها را با کولهباری از آمال
و آرزوهای شــان راهی ســرزمین غربت کند .در این صورت
حداقل میشد گفت مسئله «راه رفتن روی سیم» گروههای
غیرمجاز موسیقی و مشکالت آنهاست ،اما انگار فیلم ساز
تنها قصد داشته چند معضل اجتماعی که بعضی از آنها به
موســیقی مربوط اســت و بعضی هم نه ،به زور در فیلم جای
دهد و به همه آنها اشــارهای بکند .اما بــا چند طعنه و کنایه
ساده به این مسائل نمیتوان ادعای ساخت فیلمی اجتماعی
داشت و دلخوش به پرداختن به این موضوعات بود.

...

چهره روز

معرفی میشــود و گروه از نوای تنبور و موسیقی او استقبال
میکننــد .بعــد از آشــنایی «داوود» بــا ایــن گروه که ســبک
موسیقیشان با موســیقی او زمین تا آســمان فرق میکند،
قصه فیلم به ســمت تلفیق موسیقی ســنتی و مدرن و تقابل
این دو میرود و مخاطب تصور میکند در نیمه دوم فیلم قرار
است به این موضوع مهم پرداخته شود ،اما این مسئله هم در
همان نیمه اول فیلم نیمهکاره رها و دوباره در سکانس پایانی
فیلم به آن اشاره میشود .محوریت قصه فیلم قرار است این
گروه موســیقی و مشــکالت و موانعی که بر ســر راهشان به
وجود میآید ،باشــد اما فیلم موفق نمیشــود به درســتی به
آن سمتوسو برود و به آنها بپردازد« .جیرجیرکها» کامال
اتفاقی مجبور به خروج غیرقانونی از کشور میشوند .عالوه
بر موضوعاتی که پیش از این گفتیم ،فیلم این جا هم از فرصت
استفاده میکند و همان طور ســطحی و سرسری به معضل
مهاجرت هم تنه ای میزند و از آن عبور میکند.

...

سوژه روز

اتفاق روز

عذرخواهی حمید گودرزی از مخاطبان «پنج ستاره»

بازپخش چندباره سریالهای محرمی از تلویزیون

روایت زندگی عجیب آزیتا الچینی در «هزار داستان»

حمید گــودرزی جمعهشــب در ابتدای مســابقه
«پنج ستاره» ،از طرف خودش و گروه این مسابقه
بابت شوخیهایش در «پنج ستاره» عذرخواهی
کــرد و گفــت« :اگر احیانــا شــوخیهایی کردیم
که باعث شد دوســتان مکدر بشوند عذرخواهی
میکنیــم ».او بــا انتشــار ویدئــوی ایــن بخش از
مسابقه در صفحه اینستاگرامش هم از مخاطبان
عذرخواهی کرد .از ابتدای فصل جدید مسابقه «پنج ستاره» که حمید گودرزی
به جای اشکان خطیبی اجرای این مســابقه را برعهده گرفته ،اجرای او و طرز
برخوردش با شــرکتکنندگان آن ،مورد انتقاد کاربران فضــای مجازی قرار
گرفته و حاشیهساز شده بود.

از آن جایی که محرم هر سال ،سریال «مختارنامه»
چه به صورت سریال و چه به صورت چند قسمت
فیلم موضوعی از آن ،پای ثابت کنداکتور شــبکه
آیفیلــم و دیگر شــبکههای سراســری تلویزیون
اســت ،طبق معمول امســال هم این ســریال در
جــدول پخش شــبکه آیفیلم قرار گرفته اســت.
عــاوه بــر «مختارنامــه» ،ســریال «زمانــی برای
عاشقی» هم که سال گذشته از شبکه آیفیلم انگلیسی پخش شده بود ،امسال
نیز از شــبکه پنج ســیما روی آنتن رفته اســت .بازپخش چند باره سریالهای
تلویزیونی ویژه ایام محرم ،بار دیگر نشان میدهد تلویزیون برای پخش سریال
مناسبتی جدید چقدر دستش خالی است.

جمعهشبآزیتاالچینیبازیگرپیشکسوتسینما
و تلویزیون ،مهمــان برنامه «هزار داســتان» بود .او
در گفتوگو با دنیا مدنی که اجرای این برنامه را بر
عهدهداشت،برایاولینبارجزئیاتیعجیبوغریب
از زندگی شــخصیاش تعریــف کــرد .الچینی در
این برنامه درباره مرگ دو فرزند و هر ســه همسر و
ابتالیشبهبیماریسرطانصحبتوقصهروزهای
ســخت زندگــیاش را روایت کرد .گفتوگــوی او در ایــن برنامه مورد اســتقبال
مخاطبان قرار گرفت و اشــک دنیا مدنی مجــری را هــم درآورد .این گفتوگو در
شبکههایاجتماعینیزبازتابیافتوجالبآنکهبسیاریازمخاطبانبهشباهت
اینبرنامهباحضورپرستوصالحیدر«ماهعسل»اشارهکردند.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
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ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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چهره ها و خبر ها
حامد بهداد بعد از پایان ماه صفر ،با فیلم کمدی «مارموز»
ساخته کمال تبریزی به سینماها میآید.
او همچنیــن قرار اســت در فیلــم «قصر
شیرین» به کارگردانی رضا میرکریمی
هم کــه در مرحلــه پیشتولید اســت،
بازی کند.
پرینــاز ایزدیار هم به جمــع نمایش پرســتاره «بینوایان» به
کارگردانی حسین پارسایی اضافه شد.
او ایــن روزهــا در حال بــازی در فیلم
«متری شــیش و نیم» ســاخته سعید
روستایی و در فیلم «سرخپوست» هم
بازی کرده است.

ساعد سهیلی که مشغول بازی در ســریال «نهنگ آبی» به
کارگردانــی فریــدون جیرانــی اســت ،از
چهــارم مهرمــاه بــا فیلــم «ماهــورا» بــه
سینماها میآید .او در فیلم «اتاق تاریک»
هم بازی کرده اســت که زمان اکران
آن مشخص نیست.
بهنــوش طباطبایــی ایــن روزهــا مشــغول بــازی در فیلم
«ماجرای نیمروز :رد خون» است .پیش
از این قرار بود الناز شاکردوســت در
ایــن فیلــم بــازی کند کــه بــه دلیل
مصدومیــت اش انصــراف داد و
طباطبایی جایگزین او شد.
محمدرضا شریفینیا قرار است در سریال پربازیگر «گاندو»
به کارگردانی جــواد افشــار ایفای نقش
کند .بخشهایی از این ســریال که به
تازگی تصویربــرداری آن آغاز شــده،
خارج از ایران و با حضور بازیگران
خارجی تولید میشود.
شــبنم قلیخانی که حضور کمرنگــی در ســینما دارد ،به
زودی با ســریال «ریکاوری» به شــبکه
نمایــش خانگــی میآیــد .او در این
ســریال با بازیگرانی مانند هومن
برقنورد ،پوریا پورســرخ و مجید
واشقانی همبازی شده است.

...

سینمای جهان

کاترین زتا جونز با سریال «ملکه آمریکا»
در فیس بوک واچ
ســریال تــازه کاتریــن زتا جونــز با نــام «ملکــه آمریــکا» روز
چهارشــنبه ۲۱ ،نوامبــر از ســرویس اســتریم Facebook
 Watchپخش خواهد شد.
سریال  ۱۰اپیزودی ،زتا
این
گاید،
به گزارش آیپیتیوی
ِ
جونز را در نقش ویکی الیس ،یک مربی جسور و سرشناس
در اوکالهاما نشــان مــی دهد .در طول داســتان شــهرت
«ویکی الیس» به عنوان ملکه نمایشهای باشکوه به دلیل
هم تیم شدن با زن جوانی به نام «سامانتا» در معرض تهدید
قرار میگیرد.
زتا جونز به تازگی در فیلم تلویزیونی «مادرخوانده کوکائین»
ســاخته گیلرمو ناوارا حضور پیدا کرده کــه فیلمی جنایی
درباره مواد مخدر بود .او ســال گذشــته هم نقــش «اولیویا
دیهاویلند» ستاره دوران کالسیک سینمای آمریکا را در
مینی سریال «عداوت :بت و جوآنن» بازی کرده بود.
این بازیگر اهل ولز که طی چهار ،پنج سال گذشته بسیار
کمکار بوده و ســعی کرده بیشتر به خانوادهاش رسیدگی
کند ،تاکنون بــرای نقشآفرینــی در فیلمهــای مختلفی
موفق به دریافت جوایز زیادی شده که مهمترین آنها یک
جایزه اسکار ،یک جایزه آکادمی فیلم بریتانیا و یک جایزه
تونی هستند.
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