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مسعود دهنمکی
مجری یک برنامه تلویزیونی شد

...
اخبار

تغییر ساعت پخش برنامههای شبکه نهال
شبکه نهال ســاعات پخش برنامههای خود را در آغاز سال
تحصیلی تغییر میدهد.
به گزارش مهر ،با آغاز سال تحصیلی جدید و توجه به میزان
خواب مورد نیاز کودکان  ۶تا  ۱۲سال ،شبک ه نهال ساعات
پایان پخش روزانه خود را تغییر داد .پخش روزانه برنامههای
شبکه نهال ویژه کودکان  ۶تا  ۱۲ســال ،از ساعت  ۱۴آغاز
و در ســاعت  ۲۱:۳۰پایان خواهد یافــت .همچنین در این
تغییرات چهار برنامه جدیــد تولیدی با عنــوان «دالوران»،
«ورجه وورجه»« ،خوشمزه» و «ململ» آماده پخش خواهند
شد و چهار برنامه جدید خارجی «داستانهای آنشرلی»،
«موشخبرنگار»«،ماشیناسور»و«توکیو ۸ریشتر»درمهرماه
روی آنتن شبکه نهال خواهند رفت.

آغاز جشنواره سنسباستین
جشنوارهاسپانیاییسنسباستینبانمایشفیلمآرژانتینی
«یک عشق غیرمنتظره» با بازی ریکاردو دارین و مرسدس
موران ،از جمعهشب کار خود را شروع کرد.
به گزارش مهر ،جشنواره سنسباســتین که به عنوان تنها
رویداد سینمایی درجهیک اسپانیا شناخته شده شب ۲۱
سپتامبر در شهر ساحلی سن سباســتین در شمال منطقه
باسک کارش را شروع کرد« .یک عشق غیرمنتظره» اولین
تجربه کارگردانــی خوان ِورا تهیهکننــده و فیلم نامهنویس
آرژانتینی آغازگر شــصت و ششمین دوره جشــنواره فیلم
سنسباستین شد .این فیلم که از فیلمهای بخش رقابتی
این جشــنواره برای صدف طالیی اســت ،با بازی ریکاردو
دارین ساخته شده و عوامل ســازنده فیلم روی فرش قرمز
مراسم حضور یافتند.
پل توماس اندرســون که تا به حال ســه بار جایزه فیپرشــی
بهترین فیلم را دریافت کــرده ،برای دریافت جایزه ارشــد
منتقدان فیلم فدراسیون بینالمللی برای فیلم «نخ خیال»
در جشنواره حضور نداشت.
طبق ســنت دیرینه بزرگ ترین جشنواره فیلم اسپانیا ،این
جشنواره به زبانهای انگلیسی ،اســپانیایی و زبان محلی
باســک برگزار میشــود .این جشــنواره که فعالیت خود را
از ســال  ۱۹۵۳آغاز کرده جایزه اصلی خود را با نام صدف
طالیی به بهترین فیلم اهدا میکند.
امســال هیــروکازو کورئیــدا کارگــردان و نویســنده ژاپنی
سازنده «دلهدزدها» برنده نخل طالی کن  ،۲۰۱۸جودی
دنــچ بازیگــر بریتانیایی و دنــی دویتــو بازیگــر و کارگردان
آمریکاییبادریافتجایزهدونوستیاتجلیلمیشوند.بردلی
کوپر ،رایان گاسلینگ و لیلی رز دپ هم از جمله ستارگانی
هستند که طی این هفته در سن سباستین حضور خواهند
داشت .شصت و ششــمین دوره جشنواره سن سباستین تا
شنبه  ۲۹سپتامبر  ۷( ۲۰۱۸مهر) ادامه دارد.

مائــده کاشــیان  -نــام فــرزاد موتمــن بــرای بســیاری از
عالقهمنــدان به ســینما ،بــا فیلم «شــبهای روشــن» گره
خوردهاستوبسیاریازمخاطبانومنتقدانبعدازگذشت
 16سال از نمایش آن ،هنوز از آن فیلم به عنوان بهترین اثر
فرزاد موتمن یاد میکنند .این کارگردان بعد از ســه سال،
این روزها فیلم «آخرین بار کی سحر را دیدی؟» را روی پرده
نقرهایدرحالاکراندارد.اثریکههرچندانتظارمخاطب
را از کارگردان «شــبهای روشــن» برآورده نمیکند ،اما با
بسیاریازفیلمهاییکهرویپردهسینمامیبینیموبهویژه
با آثار مشابه خودش در ژانر جنایی و پلیسی ،کمی متفاوت
است .در ادامه نگاهی انداختهایم به پنج دلیلی که توصیه
میکنیم«آخرینبار»...رادرسینماتماشاکنید.
غنیمتیدربرهوتفیلمهایمعماییو
پلیسی
تادلتانبخواهدفیلمهاییدرژانرکمدی
و اجتماعــی روی پرده ســینماها در حال
نمایــش اســت و در ایــن میــان گونههای
سینماییدیگرموردغفلتقرارگرفتهاند.یکیازاینژانرها
کهباوجودجذابیتموردتوجهسینماگرانقرارنگرفته،ژانر
پلیسی و معمایی اســت .بعد از مدتها ،به تازگی یک فیلم
پلیســی در حال اکران اســت که اگرچه نمیتوان آن را یک
فیلمکامالجناییوپلیسینامیدورگههاییازفیلماجتماعی
هم در آن دیده میشود ،اما در قحطی چنین فیلمهایی در
سینمای ایران« ،آخرین بار »...تجربه نسبتا جدیدی برای
تماشاگررقممیزند.

1

قصــهای کــه مخاطــب را دنبــال خــود
میکشد
اگرچه ریتم فیلم از یک جایی به بعد افت
میکندوبعدبهکندیپیشمیرود،امابه
طور کلی میتوان گفت قصه و شخصیت
«ســحر» آنقدر ظرفیت دارد که دنبال کردن ماجرا و پاسخ

۲

مهر  -مسعود دهنمکی کارگردان سینما به عنوان کارشناس و مجری برنامه تلویزیونی «چهل و هشت» رو در روی فرماندهان و مسئوالن دفاع
مقدسقرارمیگیرد.اینبرنامهقراربودازدیشب ۳۱شهریورماه،هرشبساعت ۲۳ازشبکهچهارسیماپخششودوسردبیریآنرامحمدحسن
روزیطلببهعهدهدارد.محسنرفیقدوستوحسینعالییازجملهمهماناناینبرنامهخواهندبود.

ژاله صامتی یکی از درخشانترین بازیهایش را به نمایش
میگذارد.عالوهبراینها،شبنمفرشادجوکهحضوربسیار
کوتاهی در فیلم دارد و در یکی از ســکانسها برای دقایقی
نقشیکیازهمسایههایخانواده«عامری»رابازیمیکند،
درهمانحضورکوتاهبازیفوقالعادهایداردواینموضوع
ب نقشهای
نشــان از دقت و اهمیت فرزاد موتمن در انتخا 
تاثیرگذارومهمفیلمشدارد.

۵

 5دلیل برای آن که تماشای فیلم
«آخرین بار کی سحر را دیدی؟» را از دست ندهید

«سحر»درتاریکی

دادن به ســؤاالتی که فیلــم در ذهن مخاطب ایجــاد کرده،
برایش جذاب باشد .بنابراین فیلم «آخرین بار »...به عنوان
یکفیلممعمایی،بهاندازهکافیبرایمخاطبکششدارد
و اگر فیلم خوشریتمی بود میشد آن را از این جهت کامال
بینقصدانست.
تصویرینسبتامتفاوتازپلیس
معموالپلیسدرفیلموسریالهایایرانی
یــک تیــپ اســت و تبدیــل به شــخصیت
نمیشــود .پلیس معموال در ایــن آثار یک
آدمجدیوباهوشاستکهباخانوادهاش
ارتباطصمیمانهوعمیقیداردوتنهامشکلشایناستکه
زیادیخودشرادرگیرپروندههایشکرده!اومعموالتجربه
تلخیازمرگیکیازعزیزانشهمداردکهدرموقعیتهای
مختلف بــرای او یادآوری میشــود .ســرگرد «ســمیعی» با
بازی فریبرز عربنیا ،با بسیاری از پلیسهایی که تا به حال

۳

...

انتخابخوببازیگران
فریبرزعربنیادرنقشسرگرد«سمیعی»،
ژاله صامتی در نقش مادر «سحر عامری»
و ســیامک صفری در نقش «پدر ســحر»،
انتخابهــای بســیار مناســبی بــرای
شــخصیتهای این فیلم بودهاند و در میان این سه بازیگر،

...

واکنش روز

قاب روز

قفسهای کبوتر در «فرمول یک» گلدان شد
پــس از انتقادهــا بــه برنامــه «فرمول یــک» برای
قفسهــای دکــور ،باالخــره عوامــل ایــن برنامه
تغییری در دکــور ایجاد کردند و بــه جای کبوتر،
گیاهان طبیعی در قفسها گذاشــتند و قفسها
نیز به گلدان تبدیل شدند .پیش از این ،مخاطبان
برنامه «فرمول یک» به زندانی کردن کبوترها در
قفس و استفاده از این قفسها در دکور برنامه ،انتقادات فراوانی کرده بودند
و علیرضا شــجاعنوری هم که به عنوان مهمان در یکــی از برنامههای «فرمول
یک» حضور داشت ،از علی ضیا خواسته بود در ماه عزاداری امام حسین(ع)،
کبوترها را در قفس زندانی نکنند و آنها را آزاد کنند.

دیدهایم متفاوت اســت .نه آن قدر باهــوش و هم ه چیز تمام
است که با زیرکی خاصی همه گرهها را به تنهایی باز کند و
نه آنقدر ضعیف و منفعل که کاری از پیش نبرد .خانواده او
را هم نمیبینیم که شاهد رابطه عاطفی قویشان باشیم.
البتهاحتماالیکتجربهتلخدرزندگیاشداشتهکهدرچند
صحنه از فیلم اشــاره کوتاهی به آن میشــود اما این اشاره
آنقدر کوتاه و مبهم است که تا پایان فیلم هم برای مخاطب
مبهممیماندوبهعنوانیکضعفبرایاینپلیسبهحساب
میآید.

۴

تصویری که دیروز
مؤسسه سیمای مهر،
سازنده «ماجرای
نیمروز» از این فیلم
منتشر کرد و بازتاب
زیادی در شبکههای
اجتماعی یافت.

پایانیغیرقابلپیشبینی
غافلگیــری ،الزمــه فیلمهــای معمایی و
پلیســی اســت و اگر دســت قاتل یا مجرم
زودتــر از موقــع برای تماشــاگر رو شــود،
مخاطبدیگرانگیزهایبرایدنبالکردن
قصهندارد.درفیلم«آخرینبار،»...تماشاگرمانندبسیاری
ازفیلمهایپلیسیدربارهقاتلحدسهایمختلفیمیزند
وهرلحظهبهیکنتیجهمیرسداماوقتیمعماحلوگرهها
بازمیشود،تماشاگرواقعاغافلگیرمیشودوخطیرویهمه
یاستکه
حدسهایشمیکشد.غافلگیرییکیازاتفاقات 
مخاطبدرپایانفیلمازآناحساسرضایتمیکند.

ضعفیکهمیتوانستنقطهقوتباشد...
این که فیلم میخواهد در بســتر حــل معمای ناپدید
شدن سحر ،کنایهای به عرفهای غلط و کلیشههای
ذهنی افراد جامعه بزند ،مســئله مهمی اســت که ای
کاش با پرداخت درست به آن ،حاال میتوانستیم این
ویژگی را هم جزو نقاط قوت فیلم بدانیم .مســئلهای
که میشد در بطن قصه بیان شود و به تماشاگر تلنگر
بزند ،بدون این که موقعیت درســتی بــرای بیان این
کنایهها خلق کند ،با شــخصیتپردازی ناقص و چند
دیالوگ شعاری ،از فیلم بیرون میزند و برای مخاطب
باورپذیر نمیشود.

...

سوژه روز
علت جالب کنارهگیری سام درخشانی از تئاتر «شبکاری»
سام درخشــانی به تازگی در گفتوگویی درباره
ماجرای کنارهگیریاش از نمایش «شــبکاری»
که قرار بود در کانادا روی صحنه برود ،توضیحاتی
داد که توجــه کاربــران شــبکههای اجتماعی را
برانگیخــت .او گفت که تأکید داشــته با همســر
و فرزنــدش به کانادا بــرود اما چــون کارگردان و
تهیهکننده این نمایش شــرایطی فراهم کرده بودند که امــکان همراهی او با
خانوادهاش وجود نداشت و احسان کرمی را جایگزین او کرده بودند ،از بازی
در این تئاتر انصراف داد .صحبتهای او درباره تعهدی که به همسر و فرزندش
داشــت مورد توجه کاربــران فضای مجــازی ،قرار گرفــت و بســیاری از آنها
خانوادهدوستی او را به عنوان یک چهره مشهورتحسین کردند.

...

چهره ها و خبر ها
فرهــاد اصالنی کــه قــرار اســت از روز چهارشــنبه بــا فیلم
«مغزهــای کوچک زنگ زده» به ســینماها
بیاید ،از آبانماه هم فیلم «جن زیبا» را که
محصول مشترک دو کشور ایران و ترکیه
است روی پرده سینما خواهد داشت.

علی مصفا فصــل پاییز ،حضــور پررنگی روی پرده ســینما
خواهد داشــت .احتماال فیلم «سال دوم
دانشــکده مــن» اواخــر مهر و «درســاژ»
آذرماه نمایش داده میشود« .روزهای
نارنجــی» هم قرار اســت در این فصل
اکران شود.
رامبد جوان قرار اســت در دومین تجربه همکاری با بهروز
افخمی ،در فیلمی به کارگردانی او ایفای
نقش کنــد .او بــه زودی با فیلــم «قانون
مورفــی» عــاوه بــر بازیگــر ،بــه عنــوان
کارگــردان روی پــرده ســینما حضــور
خواهد داشت.
شبنم مقدمی بازی در فیلم کمدی «زهرمار» به کارگردانی
جواد رضویان را به پایان رسانده است.
ایــن بازیگــر در فیلــم «درســاژ» که به
تازگی اکرانهــای بینالمللیاش را
پشــت سرگذاشــته هــم ایفــای نقش
کرده است.
میترا حجار بازی در فیلم «کلوپ همسران» ساخته مهدی
صباغزاده را به پایان رساند .او از چهارم
مهرماه با فیلم «ماهورا» به ســینماها
میآید و در این فیلم با ساعد سهیلی
و بهــاره کیانافشــار همبازی شــده
است.
ترالن پروانه هم به جمع سریال پربازیگر «رقص روی شیشه»
اضافه شد .او از  4مهرماه با فیلم «جاده
قدیم» و همزمان با هفته کودک یعنی
از نیمــه مهرمــاه ،بــا فیلــم «آهــوی
پیشــونی ســفید  »2بــه ســینماها
می آيد  .
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