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نمایش بازی برگشت فینال آسیا
در سینماها

...

«یک مکان ساکت  »2در راه سینماها

تلویزیون

درباره یک نقطه قوت و نقطه ضعف مهم سریال «بازی نقابها»

«بازینقابها» اصیل و نه جذاب

عکسهای تکاندهنده از پیکر چه گوارا
برنامه این هفته «عکسهای تکاندهنده» در شــبکه پرس
تیوی ،عکسی از جنازه ارنســتو چه گوارا را نمایش و مورد
نقد و بررسی قرار میدهد.
به گــزارش مهــر ،برنامــه «عکسهای تــکان دهنــده» ۱۷
آبان روی آنتن میرود و به بررســی عکسی از پیکر بیجان
چه گوارا در حالی که در میان صفــی از قاتلین اش آرمیده
است ،میپردازد و پایان مســیر زندگی پرفراز و نشیب او را
بررسی میکند.
در این برنامه عکسهای این چهره انقالبی مورد بررســی
قرار میگیرد .این عکس ها توســط فــردی آلبورتا عکاس
بولیویایــی در  ۱۰اکتبــر  ۱۹۶۷بــه ثبت رســیده اســت.
«عکسهای تکاندهنده» پنج شــنبه  ۱۷آبان ساعت ،۱۰
از شبکه پرس تیوی پخش میشود .تکرار این برنامه جمعه
ساعت  ،۱۷:۲۰شنبه  ۷و یک شنبه  ۱۴پخش میشود.

سریال «شرایط خاص» آماده پخش میشود
کارگــردان مجموعــه «شــرایط خــاص» از آغاز پخــش این
سریال ،پس از ایام صفر خبر داد.
وحید امیرخانی کارگــردان مجموعه تلویزیونی «شــرایط
خاص» دربار ه آخرین وضعیت آماده ســازی این ســریال به
ایسناگفت«:ازمدتیپیشتدویننهاییآخرینقسمتهای
ســریال به ســرانجام رســیده و طبق برنامهریــزی به زودی
پخش آن آغاز خواهد شد».
او دربــاره زمان پخش ایــن مجموعــه گفت« :قرار اســت با
پایان ماه صفر و اتمام پخش سریال «حوالی پاییز» ،سریال
«شرایط خاص» روی آنتن برود بنابراین نسخههای اصلی
از طرف مــا بــرای بازبینی بــه ســازمان تحویل داده شــده
است».
«شــرایط خاص» که نــگارش فیلمنامه آن برعهده حســین
ترابنژاد و احســان لطفیان بوده ،ســریالی با حالوهوای
کمدی اســت که بخشــی از ایــن موقعیــت ،بــا جابهجایی
شــخصیتها در طول داســتان رخ میدهد و نگاهی گذرا
به دفاع مقدس دارد .کامبیز دیرباز ،بهرام افشاری ،پروانه
معصومی ،نادر ســلیمانی ،ســیروس گرجســتانی ،کاظم
سیاحی ،مریم ســعادت ،اســدا ...یکتا و شــهره سلطانی،
ترکیــب بازیگــران ســریال تلویزیونی «شــرایط خــاص» را
تشکیل میدهند.

عزیزا ...حمیدنژاد سریالی درباره یک
بانوی مجتهده میسازد
باشــگاه خبرنگاران جوان  -رئیس مرکز سرمایه انسانی
علــی کلباســی ،در آســتانه برگــزاری چهارمیــن کنگــره
بزرگداشــت مقام علمی و معنوی بانــوی مجتهده «امین»،
در نشستی از ســاخت ســریالی درباره بانو امین خبر داد و
گفت« :با همت مرکز اصفهان سریال ۱۳قسمتی با موضوع
زندگی و سلوک بانو امین به کارگردانی عزیزا ...حمیدنژاد
در دست تولید است که امیدواریم با پخش آن از شبکههای
سیما ،انگیزه تولید محتوا درباره این شخصیت فقهی برای
دیگر برنامهسازان فراهم شود».

فارس  -علیسرتیپیسخنگویشورایعالیاکراندربارهمصوباتجلسهدیروزاینشوراگفت«:شورایعالیاکرانروز
ی کرد و قرار شد که سینماهایی که عالقهمند
دوشنبه درباره نمایش بازی فوتبال پرسپولیس و کاشیما آنتلرز تصمیمگیر 
بهنمایشاینبازیهستند،بادریافتمجوزازاماکنوکارگروهاکران،اینبازیرادرسالنهایخودبهنمایشدرآورند».

ســاخت ســریال درباره قومیتهای مختلف ایران همیشــه با
حساسیت و سختگیریهای زیادی همراه بوده است ،گاهی
یک سریال موفق میشود این حساسیتها را پشت سر بگذارد،
گاهی هم تعصبات و هجمهها علیه اثــر ،مانند اتفاقی که برای
ســریال «ســرزمین کهن» به کارگردانی کمال تبریزی ،باعث
میشــود پخش آن متوقف شــود .مجموعه «بازی نقابها» که
به تازگی از شبکه دو روی آنتن رفته است ،جدیدترین سریالی
است که به سراغ قوم ترکمن رفته و قصهاش را در بندر ترکمن
و در دل اهالــی آن خطــه روایــت میکند .قصه ســریال «بازی
نقابها» حول محــور دو طایفه ترکمن میچرخــد که تصمیم
میگیرند بعــد از ســالها اختــاف و کینــه ،دشــمنی را کنار
بگذارند و طبق رســم خونبس ،بین یک دختر و پســر از هر دو
خانواده ،پیوند ازدواج برقرار کنند.
▪آینه فرهنگ و رسوم ترکمن

ارزشــمندترین ویژگی ســریال «بــازی نقابها» این اســت که
تالش کرده در قالب یک اثر داســتانی ،مخاطب را با فرهنگ،
پوشــش و آداب و رســوم ترکمنها آشــنا کند .منوچهــر آذر که
در نقــش «آتاگلدی» ریشســفید و بــزرگ یکــی از طایفهها در
سریال بازی میکند ،تجربه زندگی در کنار ترکمنها را داشته
اســت .عالوه بــر آن حضور یک مشــاور فرهنگ بومــی در کنار
سازندگان ســریال ،هر دو کمک خوبی به نشــان دادن تصویر

درست از بخشــی از ســنتهای آن منطقه کرده اســت .اگر از
پوشش شخصیتها و اتفاقاتی که در داستان میبینیم بگذریم،
موسیقی بومی و دارای هویت این مجموعه هم جزو نقاط قوت
سریال به حساب میآید .نوای شنیدنی ساز دوتار که سابقهای
طوالنی در استان گلستان و ترکمنصحرا دارد ،هر از گاهی در
سریال شنیده میشود و آن اصالتی که گفتیم در موسیقی این
مجموعه هم دیده میشود.
▪جای خالی چهرهها در تلویزیون

در بســیاری از ســریالهای تلویزیــون بــه جــز چنــد مجموعه
انگشتشــمار ،جــای خالــی بازیگرانی کــه دیدن شــان برای
مخاطب جذاب است به چشم میخورد« .بازی نقابها» هم از
نبود بازیگران چهره در سریال رنج میبرد و همین اتفاق ،یکی
از دالیلی بوده که باعث شــده اســت که این مجموعه به اندازه
کافی دیده نشود .ســیما خضرآبادی و بابک انصاری که نقش
دو نفر از شخصیتهای مهم داســتان یعنی «آلما» و «یاشار» را
بازی میکنند ،حضور پررنگی در سینما و تلویزیون نداشته اند
و در کارنامه خود اثر مهمی ندارند .اگرچه اشکاالتی هم در قصه
«بازی نقابها» وجود دارد اما میتوان گفت اولین ایراد سریال
که به چشم مخاطب میآید همان نبود چهرههای جذاب برای
مخاطبان تلویزیون است ،اشکالی که شاید ویژگیهای مثبت
این مجموعه را زیر سایه خود قرار داده است.

بعــد از موفقیــت غیرقابــل پیشبینی «یک
مکان ســاکت» در اوایل ســال  ،۲۰۱۸کار
روی دنباله فیلم ادامه دارد؛ قصهای که هنوز
معلوم نیست به کدام سو خواهد رفت.
به گزارش مهــر ،بازیگران فیلــم «یک مکان
ســاکت» از خطوط روایی احتمالی قسمت
دوم ایــن فیلم ،پرده برداشــتند« .یک مکان
ســاکت» درامــی هیجانانگیــز و ترســناک
بــا بــازی ،کارگردانــی و فیلــم نامــه جــان
کرازینســکی و همراهــی امیلــی بالنــت
است .این فیلم یکی از پدیدههای سینمای
جهان در ســال  ۲۰۱۸بود و اســتقبال گرم
مخاطبــان ،فــروش  ۳۴۰میلیــون دالری
و همچنیــن اقبــال منتقــدان از آن در
مقابل بودجه ســاخت نــه چنــدان زیاد ۲۰
میلیون دالر ،یــک موفقیت تمام عیــار بود.
کرازینســکی قبــا در گفتوگوهایی اعالم
کرده بود برنامهای برای ساخت دنباله بر این
فیلم ندارد اما گویا این تصمیم عوض شــده
است و تیم نویسندگان در حال آماده کردن
فیلم نامه دوم هستند.
چیزی کــه اکنون ذهــن طرفــداران فیلم را
مشــغول کرده ،نحوه ادامه قصــه و موضوع
فیلــم دوم اســت .امیلــی بالنــت بــه عنوان
بازیگر و همســر جان کرازیســنکی -هم در
فیلم و هــم در دنیــای واقعــی -در ایــن باره
میگویــد« :از یک نقطــه نظر دانســتن این
که شــناختن آدمهای فیلم و ایــن که قبل از
حملــه آن موجودات ترســناک چــه زندگی
داشــتند میتوانــد جالــب باشــد ،ولی من

دفاعتمامقد رامبد از فیلمهایکمدی
رامبد جــوان کارگــردان ســینما و تلویزیون کــه با آثار
کمدی خود شــناخته میشــود ،از ســاخت فیلمهای
کمدی پرشمار در سینمای ایران دفاع کرد.
جوان که به زودی فیلم تازهاش با نــام «قانون مورفی»
را که اتفاقا کمدی هم هســت بر پرده ســینماها اکران
میکند ،در گفتوگویی با ایســنا درباره انتقاداتی که
در چند ســال اخیر به فیلمهای کمدی وارد میشــود
و در عین حــال برخــی فیلم ســازان اجتماعــی هم رو
به ســاخت فیلــم کمــدی آوردهانــد ،بیان کــرد« :قبل
از هر چیــز نباید ایــن را فراموش کنیم کــه ژانر کمدی
ایرادی ندارد و با هیچ اظهارنظری زیر سوال نمیرود
و اصوال هرکسی میتواند هر آن چه را خوب میسازد
سراغش برود ،بنابراین ســاخت کمدی ایرادی ندارد
اما آن چه این روزها بیشتر گفته میشود به ماجراهای
دیگری مربوط میشــود ».او گفت« :واقعیت این است
که ســاخت فیلم ،بســیار ســخت و گران شــده و کسی
که ســرمایهگذاری میکند توقــع دارد پولش برگردد

و ایــن خیلــی منطقــی و طبیعــی اســت؛ در حالی که
زمانی کســانی بودند که با امکانات دولتی فیلمهایی
را میســاختند و از آن طریق ژانرهایی که بار معنوی و
مفهومی هم داشــتند حفظ میشــدند ،اما االن چون
همه از جیب خود سرمایه میگذارند و حتی آن کسی
که هم از جیبش خرج نمیکنــد ،میخواهد پول نهاد
یا سازمان ســرمایهگذارش برگردد بنابراین سینما در
شرایطی قرار گرفته که مسئله مالی نکته مهم و پررنگی
در آن شــده اســت ».جوان افزود« :وقتی اوضاع به این
شــکل پیش میرود آن وقت اســت که فیلم ساز سراغ
ذائقه مردم و بازار میرود و میبیند فیلم کمدی خوب
میفروشد .آن هم کمدی پایینتنهای پس او هم سراغ
کمدی میرود ولی بــا وجود همین بــازار و ذائقه ،این
که چه کسی یک فیلم نامه کمدی را بنویسد و بسازد و
حتی کدام بازیگران در آن بازیکنند ،مرزهای سخیف
بودن ،درست بودن و متر و معیار داشتن آن فیلم را رقم
میزنند».

...

کارگردان فیلمهای «پسر آدم دختر حوا» و «اسپاگتی
در هشت دقیقه» با اشاره به فیلم نامهنویسی همچون
پیمان قاسمخانی که ظرافتهای زیادی را در نگارش
«ورود آقایان ممنــوع» رعایت میکرد ،گفت« :کســی
مثــل او آنقدر ظریف شــوخیها را مطــرح میکند که
یک پدر و مــادر نگران دیدن صحنــهای از فیلم در کنار
فرزندشان نیستند و اصوال معتقدم یک سری شوخیها
هستند که وقتی بیان میشود فقط بزرگ ترها آنها را
میفهمند و کوچک ترها حتی آن را نمیبینند ،هرچند
میزان هوش مخاطب امــروز را انکار نمیکنــم .با این
حال مسئله این جاست که در فیلمهای کمدی ظریف
نگاه کردن و این که از چه دریچهای به یک موضوع وارد

مطمئن نیستم این ایده را دنبال کنیم .من
فکر میکنم مردم به سرنوشت این خانواده
که اکنون همچون یک کتاب باز باقی مانده
اســت ،عالقهمندند و در نتیجه باید به فصل
آینده و اتفاقات پیــش روی آنها بپردازیم».
میلیســنت ســیموندز دیگر بازیگر فیلم نیز
عقیده دارد فیلمی با داســتانی متقدمتر از
فیلم اول ،ایده جالبی اســت اگر به پیدایش
آن موجودات بپردازد ،امــا ادامه دادن قصه
و دیــدن رشــد بچههایی کــه از فیلــم قبلی
بازماندند ،بهتر به نظر میرسد.
جــان کرازینســکی هــم اکنــون بهعنــوان
کارگــردان ،بازیگــر و عضــوی از تیــم
نویسندگان ،سخت روی قصه فیلم دوم کار
میکند .او دربــاره فیلم اول عقیده داشــت
که آن قــدر چیزی خــاص و منحصــر به فرد
ارائــه میدهد کــه دوســت نــدارد ادامهای
بر آن بســازد ،اما حــاال نظرش عوض شــده
اســت و میگویــد« :ایــد های کوچــک» را
دنبال میکند .او عقیــده دارد« :فقط بحث
شخصیتهامطرحنیست،اینیکدنیاست؛
یک دنیای به کلی متفــاوت منحصر به فرد.
این فیلم مانند «بیگانه» یا «آروارهها» نیست
که تکرار خلق قهرمان اصلی محور ســاخت
فیلمها باشــد ،این جا یــک دنیــای کامل با
قوانین و شرایط خاص خودش است که بازی
کردن در آن ابعاد گوناگونی دارد».
قرار اســت «یک مــکان ســاکت  »۲پانزدهم
می  ۲۶( ۲۰۲۰اردیبهشت  )۱۳۹۹روی
پردههای سینما بیاید.

شویم شرط است؛ این نوعی ظرافت و بلدی میخواهد
که متاســفانه نه خیلی از ما آن را بلد هســتیم و نه اصال
دغدغهای نسبت به آن داریم».
جوان در پاســخ به این که ادامه این وضعیت در سینما
با همین دیدگاه متکــی به بازار چطــور پیش میرود؟
بیان کــرد« :قاعدتا ایــن روند خودش بــه یک خروجی
میرسد چون کمدی را نمیشــود حذف کرد و مردم،
هــم کمدی دوســت دارنــد و هم بــه آن نیــاز دارند .در
تمام دنیا هــم فیلمهای کمــدی پرفروش انــد و اتفاقا
خیلی از فیلمهای کمدی پرفروش ،ســخیف هستند.
در ســینمای آمریکا هم چنین جریانی وجود دارد ولی
ما اصوال بالتکلیف هســتیم و دلیل نمیشــود که مثال
وضعیت سینمای اجتماعی را گردن فیلمهای کمدی
بیندازیم».
رامبد جوان در پایــان درباره این که بــا این صحبتها
قطعا از کمدی «قانــون مورفی» او هم توقع باال میرود
ضمن ایــن کــه گفتــه میشــود شــاید او هم بــه خاطر
برگشت سرمایه سراغ ساخت کمدی رفته است ،تاکید
کرد« :تمام آن چه را گفتم به شدت در این فیلم رعایت
شده و «قانون مورفی» را یک فیلم خانوادگی میدانم
که نوجوانها هم خیلی از آن لذت میبرند».

حرکت عجیب مسابقه «نما به نما» برای اهدای جایزه نقدی

...

فحاشی تماشاچیان ،میثاقی را گزارشگر کرد

«دارکوب» را در شبکه نمایش خانگی ببینید

مســابقه «نما به نما» که از شــبکهآیفیلم پخش
میشود برای جلب اعتماد مخاطبان به دریافت
جایزه نقدی این مســابقه ،اقــدام عجیبی انجام
داده و مدعیاست که «نما به نما» تنها مسابقهای
در جهان است که همان لحظه نقدا جایزه را اهدا
میکند! وقتی مبلغ جایزه مشــخص میشــود،
مجری مســابقه به فرد شــرکتکننده که به صورت تلفنی در مســابقه حضور
دارد ،میگوید مبلغ جایزه واریز شده است و میپرسد که آیا پیامک واریز جایزه
به دست اش رسیده یا خیر! جالب آن که اگر فردی پیامک را با تأخیر دریافت
کند دقایقی بعد دوباره او را روی خط میآورند و درباره دریافت جایزه ســؤال
میکنند.

در اوایل مسابقه فوتبال دیروز بین ماشینسازی
و استقالل در تبریز ،اتفاق عجیبی افتاد .فحاشی
تماشــاچیان به بازیکنان اســتقالل کــه از همان
لحظات ابتدایی بازی آغاز شــد ،تــا حدود دقیقه
 17ادامه داشت و عجیب آن که صدای آمبیانس
(صدای ورزشگاه) بیشتر از صدای گزارشگر بود!
تا جایی که مســئوالن پخش شــبکه ســه برای قطع کردن صدای فحاشیها،
مجبور شدند صدای ارسالی از تبریز را ک ً
ال ببندند 7-6 .دقیقه محمدحسین
میثاقی بــازی را گــزارش کرد تــا لحظهای کــه صدای هــواداران قطع شــد.
محمدحسین میثاقی که زمانی گزارشــگر فوتبال مرکز کرمانشاه بود ،با این
اتفاق بعد از چندین سال ،برای دقایقی به عرصه گزارشگری بازگشت.

فیلم ســینمایی «دارکوب» بــه کارگردانی بهروز
شــعیبی که اوایل تیرماه در سینماها اکران شده
بود ،در شبکه نمایش خانگی توزیع شد .این فیلم
که نگاهی متفاوت به موضوع اعتیاد زنان داشته
است ،در سیوششمین جشــنواره فیلم فجر نیز
مورد استقبال تماشاگران و منتقدان قرار گرفت.
امین حیایی که با نقشــی متفاوت در این فیلم بازی کرده است و سارا بهرامی
با بــازی فوقالعــادهاش در نقش یــک زن درگیر بــا اعتیاد ،در جشــنواره فجر
مورد تقدیر قرار گرفتند .اگر تماشــای این فیلم را در سینما از دست دادهاید،
میتوانیــد از فرصت تماشــای آن در شــبکه نمایــش خانگی اســتفاده کنید.
«دارکوب» از دیروز به شبکه نمایش خانگی رسیده است.

اتفاق روز

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

چهره روز

...

چهره ها و خبر ها
کامران تفتی روز یک شنبه سر صحنه فیلم برداری فیلمی
در قشــم ،دچار حملــه قلبی شــد و تحت
مراقبتهای ویژه قرار گرفت .قرار بوده او
شب گذشته برای ادامه معالجه به تهران
بــرود .اکنــون حــال عمومــی وی خوب
است.
نادر مشایخی به عنوان آهنگ ســاز در نمایش «شاه لیر» به
کارگردانی مسعود دلخواه حضور دارد و
سرپرستی گروه موسیقی  70نفره این
نمایش را که شامل خواننده ،نوازنده و
همسرا میشود برعهده دارد.

الیــکا عبدالرزاقــی از اول آذر بــرای اجــرای نمایشــی بــه
تهیهکنندگی همسرش امین زندگانی،
بــه روی صحنــه خواهــد رفــت .او این
روزهــا در حــال تمریــن اجــرای ایــن
نمایش به نــام «مدهآی ســن مدار»
است.

سینمای جهان

«پدر ژپتو»ی فیلم پینوکیو درگذشت
بازیگر نقش «پدر ژپتو» در فیلم سینمایی «پینوکیو» در ۸۹
سالگی درگذشت.
بهگزارشفارس،کارلوجیوفرهبازیگرمشهورفیلمسینمایی
«پینوکیو» اثر روبرتو بنینی در  ۸۹ســالگی درگذشت .او در
بیشاز ۹۰فیلمظاهروبهیکیازهنرپیشگانمعروفایتالیا
وبهویژهدورانکمدیدهههفتاداینکشورتبدیل شد.فیلم
«پینوکیو»کهدرآننقش«پدر ِژ ِپتو»راایفاکرد،اورابهچهرهای
بینالمللیبدلساخت.اودرسال ۱۹۶۸درفیلم«دختری
با ســاح کمری» در نقش مقابل مونیکا ویتی ظاهر شد .این
فیلــم نامزد اســکار بهترین فیلم غیرانگلیســیزبان شــد .او
همچنین در مقابل چهرههای جهانی ســینما همچون برت
لنکستر،مارچلوماسترویانیوکلودیاکاردینالهبازیکرد.در
سال ۱۹۸۴جایزه «دوناتلو» را که باالترین افتخار سینمایی
ایتالیاست،برایبازیدرفیلم«خوشحالم»دریافتکرد.
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پیشنهاد روز
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