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داوران «عصر جدید»
معرفی شدند

...
اخبار

ساخت «ماموریت غیرممکن» 7و8
کریستوفر مککوری دو قــرارداد پشت سر
هم برای ساخت دو فیلم دیگر از مجموعه
«ماموریت غیرممکن» امضا میکند.
به گــزارش مهر ،کریستوفر مککوری که
نویسنده و کــارگــردان «ملت ســرکــش» و
«فالآوت» دو فیلم اخیر از مجموعه فیلمهای
اکشن و پرفروش «ماموریت غیرممکن»
بــا بــازی تــام کــروز بــود ،در شــرف امضای
قراردادی برای ساخت دو فیلم دیگر از این
مجموعه است .انتظار میرود مثل فیلمهای
پیش ،تام کروز در قسمت هفتم و هشتم این
مجموعه هم حضور داشته باشد.

انتقاد الهه رضایی از برنامههای
کودک تلویزیون
مــهــر -الــهــه رض ــای ــی مــجــری بــاســابــقــه
برنامههای کــودک تلویزیون دربــاره روند
تولید این برنامهها و خالیی که در این حوزه
احساسمیشود،گفت«:منمیتوانمبگویم
سالهاست که برنامه کودک از دست رفته
و افراد متخصصی در این برنامهها حضور
ندارند ».وی ادامه داد« :ما باید ابتدا بدانیم
کــودک چه نیازهایی دارد و بعد بر اساس
آموزهها و مباحث تربیتی در برنامهها به این
نیازها پاسخ دهیم ولی چون در برنامههای
کودک از متخصصان و کارشناسان استفاده
نمیشود ،این نیازها نیز بیپاسخ میمانند».

آيا«ممنوعه»کپی
«شهرزاد»است؟
▪مربع عشقی تکراری

هسته مرکزی قصه سریال «ممنوعه» را ماجرای عاطفی چهار
شخصیت تشکیل میدهد که از این میان یک نفر سعی دارد
با تکیه بر پول و قدرت ،باعث جدایی زوج عاشق قصه شود تا
همسر سابقش را به زندگی نابود شدهشان بازگرداند؛ زندگی
مشترکی که به گواه دیالوگها ،از اول هم غلط بوده و با اصرار
بزرگترها شکل گرفته است .چنین الگویی به وضوح قابل
مقایسه با فصلهای دوم و سوم «شهرزاد» است که «قباد» سعی
میکرد به هر قیمتی «شهرزاد» را از «فرهاد» جدا کند .طبیعی
است که در این مقایسه کفه ترازو به سمت «شهرزاد» سنگینی
کند ،چرا که مربع میالد کیمرام ،الهه حصاری ،بهاره افشاری
و مصطفی قدیری به لحاظ قدرت بازیگری حتی قابل مقایسه
با مربع قدرتمند شهاب حسینی ،ترانه علیدوستی ،مصطفی
زمانی و پریناز ایزدیار هم نیستند .از نظر شخصیتپردازی
هم شخصیت های «ممنوعه» سرگردانتر از مابهازای شان در
«شهرزاد»هستند،بهایندلیلکهروندقصه«شهرزاد»،حداقل
دربارهعلتوابستگیجنونآمیزقبادیکفصلداستانگفتهبود،
اما«ممنوعه»اتفاقاتزندگیمشترک«سامی»و«ترانه»راپساز
چنددیالوگسیاهوسفیدشعاری،سهلانگارانهرهامیکند.

مهر  -رویا نونهالی ،امین حیایی ،آریا عظیمینژاد و سیدبشیر حسینی ،داوران مسابقه استعدادیابی «عصر جدید» خواهند
بود که در سه زمینه ورزشی ،هنری و سرگرمی به داوری استعدادهای ایرانی مینشینند .این داوران در «عصر جدید»،
احسان علیخانی مجری برنامه را همراهی خواهند کرد .مسابقه «عصر جدید» در شبکه  3تولید میشود.

محمد عنبرسوز -سریال«ممنوعه»بهکارگردانیامیرپورکیان،مهمتریناثراینروزهایشبکهنمایشخانگیاستکه
اززمانتوزیعنخستینقسمتهایآنباحواشیفراوانیهمراهبودهوبههمیندلیلبیشترازحدانتظاردیدهشدهاست.
بااینحال«ممنوعه»بهلحاظقصهواجرافصلمهمیازکارنامهشبکهنمایشخانگیمحسوبنمیشود.اینسریالبه
لحاظساختارظاهری،طراحیصحنهولباس،گریم،دیالوگنویسیوروابطشخصیتهابه«عاشقانه»شبیهاستواز
نظرقصه،گرهافکنیوطراحیشخصیت،شباهتهایعجیبیبهمجموعهمحبوب«شهرزاد»دارد.البته«ممنوعه»نقاط
قوت پررنگی مانند موسیقی متن عالی حبیب خزاییفر و بازی شاخص چند بازیگر درجه یک را هم دارد؛ اما به لحاظ
قصهگوییوشکلاجرابهبازسازیهمانالگوهایامتحانپسدادهقبلیبسندهکردهاست.

▪بازسازی پدرخوانده ایرانی

علی نصیریان بازیگر بزرگ سینمای ایران که در  ۵-۴سال
پیش از «شهرزاد» ،در اثر شاخصی بازی نکرده بود ،از زمان
فصل اول این سریال محبوبیت مضاعفی بین مخاطب عام
پیدا کرد .شخصیت «بزرگآقا» با اجرای کمنظیر نصیریان،
به قدری جاافتاده بود که پس از مرگ در پایان فصل اول،
جای خالیاش همواره حس میشد .حاال انگار «بزرگآقا»
بهزمانهامروزآمدهوباگریموطراحیلباسعجیبیکهسعی
دارد از «تجنگی»  -که هنوز چنان که باید و شاید درنیامده-
یک بدمن تمامعیار بسازد ،در «ممنوعه» حضور یافته است.
در مقام مقایسه ،هر دو شخصیت «بزرگآقا» و «تجنگی»
پدرانی مقتدر ،باابهت و تــاحــدودی ترسناک محسوب
میشوند که در عشق جوانیشان ناکام بودهاند؛ به همین
دلیل ک ً
ال به عشق نگاه مثبتی ندارند .عالوه بر این ،هر دو
شخصیت برای تأمین منافع خودشان در قصه دلدادگی
زوج اصلی سریال گره انداختهاند .منفعت «بزرگآقا» به
نوعیاجتماعیبودکهدرقالبتالشاوبرایادامهنسلاش
خودنمایی میکرد و حاال منافع «تجنگی» کامال اقتصادی و
وابسته به پروژه ساختمانیاش در رامسر است.

▪خردهداستانها و پیرنگهای فرعی

در زمینه شخصیتهای فرعی و پیرنگهای کماهمیتتر
هم «ممنوعه» عموم ًا حرف جدیدی برای گفتن نــدارد و
به طور کلی تحتتأثیر «شهرزاد» اســت .مانور نخنمای
مجموعه روی اینکه «سامی» فرزند واقعی «تجنگی»
نیست ،ناخودآگاه مخاطب را به یاد ماجرای افشای دروغ
بودن نسبت خونی بین «بزر گآقا» و «قباد» میاندازد.
شخصیت جوان ،خودخواه و قلدر قصه هم که در مجموعه
«شهرزاد» مدام تحتتأثیر الکل به تصویر کشیده میشد،
در «ممنوعه» به مخدرهای صنعتی روی آورده است .به
عالوه نمایش خلوت پنهانی یک مرد میان سال با زن مورد
عالقهاش و عشقورزی ناموجه آنها که در «شهرزاد» در
قالب ارتباط «نصرت» و «شربت» و نیز رابطه خارج از ازدواج
«هوشنگ» (رامین ناصرنصیر) به تصویر کشیده شده بود،
با همان دلهرهها و وجوه نامتعارفش ،در «ممنوعه» به عهده
زوج «خسرو» و «پروانه» گذاشته شده است که البته بازی این
دو بازیگر کارکشته از نقاط قوت سریال محسوب میشود.
موقعیت سکانس آخر از فصل اول «ممنوعه» نیز به شکل
عجیبی یادآور جدایی اجباری فرهاد از شهرزاد بود.

...

چهره ها و خبر ها
رضا عطاران تا سه روز دیگر برای شرکت در
مــراســم ف ــرش قــرمــز فیلم «هـــزارپـــا» ،به
استکهلم سفر خواهد کرد.
عالوه بر او ،مهران احمدی و
ابوالحسن داوودی نیز در
ایـــن مــراســم حضور
دارند.
مهناز افشار بــرای بــازی در فیلم «نوشین»
محصول مشترک همکاری ایــران و ژاپن،
جلوی دوربین رفته و با آیاکو
کـــوبـــایـــاشـــی کــــه نــقــش
شخصیت«اوشین»رابازی
ک ــرده ،همبازی شده
است.
حسام منظور بعد از سریال «بانوی عمارت» و
در دومین تجربه حضور در قاب تلویزیون،
قـــرار اس ــت در نقش یکی از
شخصیتهایاصلیسریال
«برادر جان» به نویسندگی
سعید نعمتا ...بازی
کند.
زهرا داوودنژاد که آخرین بار بعد از سالها
دوری از تلویزیون ،سریال «هیئت مدیره»
را روی آنتن داشت ،برای بازی
در سریال جدیدی به نام
«دنـــگ و فنگ روزگـــار»
جلوی دوربین رفته است.
یوسف تیموری این روزها مشغول بازی در
سریال «مر قانون» است و با مهران غفوریان
و مرجانه گلچین همبازی
شده .او آخرین بار تابستان
ســــال گــذشــتــه ســریــال
«پــنــچــری» را روی آنتن
داشت.

