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«متری شیشونیم» پرفروشترین فیلم غیرکمدی
تاریخ سینمای ایران شد

دردسرهای مجازی
پرویز پرستویی

...

سینمایجهان

ادای احترام « َکن» به چاپلین

سریال «ممنوعه» در قسمتهای اخیر بیشازحد کشدار شده است

به مناسبت سالروز تولد چارلی چاپلین،
مستند «به دنبال چاپلین» در جشنواره فیلم
کن به نمایش در خواهد آمد.
بــه گـــزارش بــاشــگــاه خــبــرنــگــاران جــوان،
مستندی بــه نــام «بــه دنــبــال چاپلین» که
داستان زندگی «چارلی چاپلین» است ،به
مناسبت  ۱۳۰سالگی این شخصیت برای
اولینباربهنمایشدرخواهدآمد.اینمستند
به کارگردانی پیتر میدلتون و جیمز اسپینی
نامزد سه دوره جایزه بفتاست و داستان
زندگی چاپلین و افــراد نزدیک به وی را از
زمان کودکی و وقتی که فقیر بود تا زمانی
که به شهرت و ثروت رسید ،روایت می کند.

مائده کاشیان  -پنج ماه است که ســریال «ممنوعه» به کارگردانی امیر پورکیان در شبکه نمایش خانگی در حال توزیع
است و تا به حال  24قسمت از آن پخش شده است .هرچند که این مجموعه از ابتدا نیز چندان پر اتفاق نبود و ریتم تندی
نداشت اما این ریتم کند از وقتی که ناگهان نام فصل دوم بر ادامه قصه فصل یک گذاشته شده و سریال مث ً
ال وارد فصل
دوم شده ،بسیار بیشتر به چشم آمده و سه قسمت اخیر سریال به شدت حوصله مخاطب را سر برده است .در قسمت 9
کار به جایی میرسد که زمان مفید سریال تنها  30دقیقه است و احتما ً
ال از آن جایی که اتفاق زیادی برای خالصه کردن
نمیماند ،در قسمت بعدی ،چیزی تحت عنوان «آن چه گذشت» نمیبینیم! در ادامه مطلب ،جزئیات این سه قسمت را
آوردهایم تا متوجه شوید زمان مفید هر قسمت از سریال چقدر اســت و چه میزان از آن به شنیدن قطعات خوانندگانی
مانند رضا بهرام و مسیح و آرش ،یادآوری خاطرات و گذشته و تماشای آن چه دیدهاید و آن چه خواهید دید میگذرد.

بازیگران تئاتر و تلویزیون
در فیلم جدید اسپیلبرگ
استیون اسپیلبرگ بــرای فیلم بعد یاش
که بازسازی «داستان وست ساید» است
شماری از بازیگران بــرادوی و تلویزیون را
انتخاب کرد.
به گزارش مهر ،در بازآفرینی فیلم موزیکال
«داستان وست ساید» اسپیلبرگ جلوی
دوربین م ـیرود .قرار است مایکل فیست
بازیگر تئاتر ب ــرادوی ،در نقش «راف» که
سردسته گــروه جتها بــود بــازی کند .آنا
ایزابل خواننده پورتوریکویی نیز در نقش
«روزالیا» بازی میکند و مدی زیگلر دیگر
بازیگر تئاتر ،نیز در نقش یکی از گروه جتها
جلوی دوربین میرود .قرار است بیش از۵۰
نفر در این فیلم بازی کنند.

فیلمنیوز  -فیلمسینمایی«متریشیشونیم»بهکارگردانیسعیدروستاییبارسیدنبهفروش
 ۱۶میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان تا سهشنبهشب رکورد پرفروش ترین فیلم غیرکمدی تاریخ
سینمایایرانراشکست.پیشازاین«فروشنده»اصغرفرهادی،اینرکوردرادراختیارداشت.

آببستنبهسبک«ممنوعه»!

قسمت 9

قسمت 10

قسمت 11

تیتراژ ابتدایی 2.5 :دقیقه
آن چه گذشت 6 :دقیقه
پخش مــوزیــک در مــیــان ســریــال:
 2دقیقه
یادآوری خاطرات 2.5 :دقیقه
آن چه خواهید دید و تیتراژ 5 :دقیقه
زمان مفید 30 :دقیقه
زمان کل سریال 47 :دقیقه
اتفاقات مهم« :بــرکــه» که تصمیم به
ازدواج اجــبــاری با «نــثــار» گرفته ،این
تصمیم را به پدرش که در زنــدان است
اعالم میکند.

تیتراژ ابتدایی 2.5 :دقیقه
آن چه گذشت :ندارد
پخش مــوزیــک در مــیــان ســریــال:
 2.5دقیقه
یادآوری خاطرات 1.5 :دقیقه
آنچه خواهید دید و تیتراژ 5 :دقیقه
زمان مفید 35 :دقیقه
زمان کل سریال 46 :دقیقه
اتفاقات مهم« :خسرو» از «رها» طالق
میگیرد و «ترانه» به «دانیال» میگوید
که هیچ عالقهای به او نداشته و «دانیال»
تنها یک بازیچه بوده است.

تیتراژ ابتدایی 2.5 :دقیقه
آن چه گذشت 8.5 :دقیقه
پخش موزیک در میان سریال :ندارد
یادآوری خاطرات :ندارد
آن چه خواهید دید و تیتراژ 4.5:دقیقه
زمان مفید 31 :دقیقه
زمان کل سریال 46 :دقیقه
اتفاقاتمهم:تالشهایتکراری«سامی»
برای دیدار با «برکه» در طول سه قسمت
گذشته ،باالخره نتیجه میدهد و او را
میبیند« .خسرو» برای پیشنهاد زندگی
دوباره به دیدن «پروانه» میرود و خانواده
«برکه» و «تجنگی» برای ازدواج «برکه» با
«نثار»بهمحضرمیروند.
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خبری که پرویز پرستویی درباره یک پالک بهجامانده از دوران دفاع
مقدس در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد ،تکذیب و صاحب پالک
پیدا شد.
پرویز پرستویی روز سهشنبه با انتشار تصویری از پالک یک رزمنده
دفاع مقدس که نام «ایرج جاودانی» روی آن درج شده بود ،درباره آن
نوشت« :روز گذشته با توجه به باال آمدن آب رودخانه کارون در منطقه
شطیط آبادان یک پالک بهجامانده از دفاع مقدس با فامیلی کاویانی
پیدا میشود که پس از اطالع به کمیته جستوجوی مفقودین،
هویت این پالک با نام ایرج کاویانی مشخص شد .در محل پیدا شدن
پالک استخوان و وسایل شخصی این شهید کشف شد .روحش شاد
و یادش گرامی» این خبر و عکس مرتبط با آن در شبکههای اجتماعی
بازتاب فــراوانــی داشــت و توسط بسیاری از صفحات و کانا لها
بازنشر شد .با گذشت چند ساعت اما ،روابط عمومی کمیته جست
وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ،این خبر را تکذیب کرد
و مشخص شد استخوا نهایی که در
تصویر دیده میشود ،متعلق به انسان
نیستند .سهشنبهشب همچنین خبر
شبانگاهی ساعت  22شبکه سه در
اقدامی جالب ،ایرج جاودانی صاحب
پالک را پیدا و با وی گفتوگو کرد!
به نظر میرسد این روزها
صفحه اینستاگرام
پـــرویـــز پــرســتــویــی
دردسرهای زیادی
ب ــرای وی درســت
ک ــرده اس ــت .این
ستاره سینما چند
ماه پیش تصویری
از یــــک کــــودک
یــــخزده ســــوری در
صــفــحــهاش منتشر
کرد و او را به اشتباه،
ایــرانــی خــوانــده بــود؛
ماجرایی که انتقاداتی
را برانگیخت.

...

چهره ها و خبر ها
امیر آقایی برای بازی در فیلم «گواهی امضا»
جلوی دوربین رفته است و در این اثر نقش
شخصیت اصلی را بازی میکند.
قصه فیلم دربــاره زوجی است
کهتصادففرزندشان آنهارابا
مــشــکــاتــی روبــــــهرو
میکند.
کامبیز دیرباز بعد از  12سال دوری از صحنه
تئاتر ،با نمایش «مــاربــازی» به کارگردانی
صحرا فتحی و سعید دشتی،
به روی صحنه خواهد رفت.
او اکنون سریال «شرایط
خاص» را روی آنتن دارد.
حــدیــث مــیــرامــیــنــی از شنبه بــا ســریــال
«سالهای دور از خانه» به کارگردانی مجید
صالحی به نمایش خانگی
میآید .او در این سریال در
نقش متفاوتی نسبت به آثار
قــبــلــیاش ظــاهــر شــده
است.
رضا بهبودی به تازگی در دو فیلم سینمایی
بــازی کـــرده ،او بــه تــازگــی بــازی در فیلم
«ریــســت» را به پایان رسانده
است و پیش از آن هم در فیلم
«مجبوریم» به کارگردانی
رضا درمیشیان ایفای
نقش کرده بود.
نجمه جودکی اوایــل اردیبهشت با اجرای
برنامهصبحگاهی«سالمصبحبخیر»بهشبکه
سه مـیآیــد .عــاوه بر او،
حسینکلهرنیزبهعنوان
مــجــری در ایــن برنامه
حضورخواهدداشت.

