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«چند میگیری گریه کنی »۲
ساخته میشود

...

سینمای جهان

قسمت« 4بازیتاجوتخت»لورفت
چند ساعت مانده به پخش قسمت چهارم
فصل آخر سریال «بازی تاجوتخت» دو صحنه
مهم از این اپیزود لو رفت و با انتشار در فضای
اینترنت هواداران سریال را بهتزده کرد.
به گزارش آیسینما ،ویدئوی  ۳۰ثانیهای
اول که مرگ یکی از شخصیتهای نسبتا
مهم را به نمایش م ـیگــذارد ،در یوتیوب
منتشر و بالفاصله حذف شد اما دیگر دیده
شــده بــود و در شبکههای اجتماعی هم
دستبهدست میشد .همزمان ویدئوی
دیگری که یک مرگ دیگر را فاش میکند،
بــه صــورت آنــایــن منتشر شــد .همچنین
عکسهایی از پشتصحنه سریال به شکل
غیررسمی منتشر شده که میتواند وقایع
اپــیــزودهــای بعدی را فــاش کند .بــه این
ترتیب هر چهار قسمت فصل جدید «بازی
تاج و تخت» با آسیب لو رفتن مواجه شد.
قسمت اول فصل هشتم به شکل اتفاقی
چهار ساعت زودتر از  DirecTVپخش شد،
قسمت دوم قبل از پخش به شکل کامل روی
اینترنت منتشر شد ،عکسهای اپیزود سوم
زودتر از زمان مد نظر سازندگان به شکل
آنالین ظاهر شد و حاال هم که دو صحنه
مهم قسمت چهارم پیش از پخش دیده
شده است.
سرقت آنالین و لو رفتن زودتــر از موعد،
همیشه یکی از مشکالت «بازی تاجوتخت»
بوده اما روی آمار تماشاگران تاثیر نگذاشته
است.

دستمزد  75میلیون دالری
برای رابرت داونی
رابرت داونی جونیور برای ایفای نقش در
فیلم سینمایی «انتقامجویان :پایان بازی»
دستمزد باالیی گرفته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،با توجه
به گزارشهای منتشرشده ،رابرت داونی
جونیور بازیگر شخصیت «مرد آهنی» ،رقمی
حدود  ۷۵میلیون دالر برای پرفروشترین
فیلم  ۲۰۱۸یعنی «انتقام جویان:جنگ
ابدیت» دریافت کرده بود .حال پیشبینی
میشود که او بــرای «انتقام جویان :پایان
بازی» چنین مبلغی و حتی بیشتر را دریافت
کند .برخی منابع معتبر تایید کردند که او
حداقل  ۷۵میلیون دالر دستمزد دریافت
کرده است و قرارداد او با کمپانی مارول به
این صورت است که جونیور در حدود 2.5
درصد از سود فیلم را دریافت کند .این عدد
به مقدار ثابت دستمزد وی که حدود ۱۰
میلیون دالر است ،اضافه خواهد شد .این در
حالی است که عدهای معتقدند او تنها ۲۰
میلیون دالر در فیلم «انتقا مجویان :پایان
بازی» دریافت کرده است.

بانی فیلم  -نگارش فیلم نامه فیلم سینمایی «چند میگیری گریه کنی  »۲به نویسندگی رحیم بهبودیفر به تازگی به پایان رسیده
و این فیلم با دریافت پروانه ساخت به زودی وارد مرحله پیشتولید خواهد شد .برخالف نسخه اول که شاهد احمدلو کارگردانی
این فیلم را برعهده داشت ،در فیلم دوم قرار است علی توکلنیا پشت دوربین این فیلم قرار گیرد.

▪جذابیت همه چیز نیست

حرفه بنیامین بهادری موسیقی است و به نظر میرسد سواد،
تجربه ،فن بیان و تسلط را که مهمترین ویژگیهای یک مجری
تلویزیون است نداشته باشد اما خب طبیعتا چون چهره جدیدی
در عرصه اجــراســت ،بــرای عــد های از مخاطبان و به خصوص
هوادارانش جذاب است .پیش از این اجرای محمدرضا گلزار در
برنامه «برنده باش» ثابت کرده بود که جذاب بودن الزمه مجری
یک برنامه تلویزیونی است اما تنها ویژگی نیست .کاربری در
واکنش به انتخاب بنیامین نوشته است« :اگر به عنوان مجری
بیای شبکه  ،3جای کسایی که تو اجرا تخصص دارن رو گرفتی ،تو
تخصص اجرا نداری بذار اونایی که تخصص و توانایی اش رو دارن
پیشرفت کنن».

حضور بنیامین بهادری
به عنوان مجری برنامه افطار شبکه 3
بحثبرانگیز شده است

انتخاب
عجیب
بنیامین

مائده کاشیان  -از زمانی که احسان علیخانی در مراسم اختتامیه
جشنواره جامجم اعالم کرد پس از  12سال تصمیم گرفته برنامه
«ماه عسل» را به پایان برساند و روی تولید برنامه «عصر جدید»
متمرکز شود ،سؤال بزرگ عموم مخاطبان این بود که سرنوشت
این برنامه چه خواهد شد و چه کسی اجرای آن را برعهده خواهد
گرفت و آیا اص ً
ال برنامهای با شکل و شمایل «ماه عسل» جایگزین
آن خواهد شد یا خیر؟ تا این که چند روز قبل شایعه شد ،بنیامین
بهادری جایگزین احسان علیخانی شده است .دیروز هم روابط
عمومی صداوسیما با اعالم رسمی خبر پخش برنامه «ماه ماه» با
اجرای بنیامین ،مهر تأییدی روی همه شایعات زد و موج واکنشها
را به این موضوع برانگیخت.
▪بازگرداندن یک چهره رو به فراموشی

بنیامین بهادری مدت زیادی است که در بازار موسیقی فعالیت

▪تکرار تجربههای منفی

ندارد و چهره به نسبت فرامو ششد های است .او آخرین بار در
سال  94آلبوم « »94را روانه بازار و تابستان سال  96هم قطعه
پرحاشیه «کبیر» را منتشر کرد .از آخرین کنسرت او هم تقریبا دو
سال و نیم میگذرد.
عالوه بر این ،او از لحاظ هنری نیز کارنامه درخشانی ندارد .حاال
معلوم نیست چرا تلویزیون تصمیم گرفته ستارهای رو به خاموشی
را با اجرای برنامه ویژه افطار دوباره مطرح کند و چرا اصرار خاصی
برای ورود بنیامین بهادری به عرصه اجرا دارد! پیش از این هم
قرار بود اجرای برنامه «تبتاب» به این خواننده سپرده شود اما
در لحظات آخر باربد بابایی جایگزین او شد .کاربری در واکنش به
این اتفاق نوشت« :در دوران افول موسیقی بنیامین بهادری ،این
خواننده قراره روی صندلی ماه عسل بشینه!» کاربر دیگری نوشته
است« :تبریک میگم! حاال دیگه فقط بازیگرا نیستن که مجری
میشن ،خوانندهها هم میتونن مجری بشن».

راز غیبت نوید محمدزاده در جشنواره فجر آینده چیست؟

قرارداد  7میلیاردی برایکار نکردن!
نوید محمدزاده برای آن که طی امسال در هیچ اثری حضور
نداشته باشد ،هفت میلیارد تومان دستمزد خواهد
گرفت.
به گزارش هفتراه ،در ایام برگزاری جشنواره سال گذشته
فجر ،نوید محمدزاده در حرکتی ظاهر ًا اعتراضی که
احتما ً
ال برای تأثیرگذاری در نتیجه داوریها و دریافت
سیمرغ انجام میشد ،مدعی شد به دلیل درست دیده
نشدن نقشآفرینیهایش سال آینده (سال  )98در هیچ
فیلمی حضور نخواهد داشت اما کانال تلگرامی هفتراه
ادعا کرده است که حضور نداشتن محمدزاده در جشنواره
امسال فجر به دلیل قــراردادی است که با سرمایهگذار
سریال «قورباغه» به کارگردانی هومن سیدی بسته است
و او با علم به حضور نداشتن اش در جشنواره بعدی با
لحنی اعتراضی مدعی شده بود دیگر در فیلمی حضور
نخواهد یافت.
بر این اساس نوید محمدزاده قــراردادی  12ماهه را با
شرکت «تصویرگستر پاسارگاد» که سرمایهگذار سریال
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شبکه خانگی «قورباغه» اســت ،امضا کــرده که طی آن
حتی در ما ههایی که مشغول بــازی در سریال نیست،
حق بــازی در هیچ فیلم و تئاتری را نخواهد داشت
تا پس از یک سال غیبت او ،توزیع این سریال
با استقبال بیشتری از سوی مخاطبان مواجه
شود .بنابراین فیلم «سرخپوست» تا زمان پخش
سریال «قورباغه» آخرین اثری خواهد بود که از
محمدزاده به نمایش عمومی درخواهد آمد.
بر اساس این قرارداد ،نوید محمدزاده برای هر
ماه  600میلیون تومان ،یعنی برای یک سال
هفت میلیارد و  200میلیون تومان دریافت
خواهد کرد .بنابراین این بازیگر شاید اولین
چهرهای باشد که برای «بازی نکردن» ماهیانه
 600میلیون تومان دستمزد دریافت خواهد
کــرد .باید دیــد با ایــن ولخرجیها ،سریال
«قورباغه» از پول سالم بــرای ساخت بهره
میبرد یا خیر.

برنامه «ماه عسل» برای علی ضیا و حسن جوهرچی ،چنان تجرب ه
منفی رقم زد که دیگر هرگز با حضور آنها ادامه پیدا نکرد« .ماه
عسل» با علی ضیا و به ویژه حسن جوهرچی نتوانست موفق و
پرمخاطب باشد .حاال بنیامین بهادری در شرایطی روی صندلی
مجری برنامه «ماه ماه» نشسته که چندین سال لحظات پیش از
افطار ،احسان علیخانی مجری برنامه «ماه عسل» بود و ناخودآگاه
این زمــان طوالنی باعث شده که مــردم جایگزین شدن برنامه
دیگری با حالوهوای «ماه عسل» و چهره دیگری را به جای احسان
علیخانی نپذیرند یا حداقل بسیار سخت بپذیرند ،آن هم چهرهای با
ویژگیهای بنیامین بهادری! کاربری درباره همین موضوع نوشت:
«ساالی اولیه ماه عسل ،علی ضیا و حسن جوهرچی هم این کارو
کردن و تو کارشون موفق نشدن ،نکن این کارو ،با خاطرات مردم
بازی نکن ».کاربر دیگری هم نوشت« :ای کاش اشتباه حسن
جوهرچی و علی ضیا رو تکرار نمیکردی».

به نظر میرسد بنیامین بهادری تجربه،
فنبیان و تسلط الزم را نداشته باشد اما
چون چهره جدیدی در عرصه اجراست،
برای عدهای از مخاطبان جذاب است

...

چهره ها و خبر ها
نیکی کریمی که این روزها مشغول تمرین
برای ایفای نقش در تئاتر موزیکال «عروس
مردگان» است ،از فردا روی
صحنه خواهد رفــت .او در
ایــن تئاتر نقش شخصیت
«ویــکــتــوریــا» را بــازی
میکند.
رضا کیانیان کتاب «این مردم نازنین» را که
 10سال پیش روانه بازار کرده بود ،خوانده
و نسخه صوتی آن را منتشر
کــرده اســت .ایــن کتاب
مجموعهای از خاطرات
او در تعامل با مردم
است.
امیر جدیدی از هفته آینده با نمایش «شاه
ماهی» روی صحنه میرود و با علی شادمان
و الـــنـــاز حــبــیــبــی هــمــبــازی
میشود .او در فیلم «لتیان»
ه ــم حــضــور داش ــت ــه ک ــه در
مراحل فنی پس از تولید قرار
دارد.
بهناز جعفری از فــردا همزمان با دو فیلم
سینمایی «وکیل مدافع» به کارگردانی
مشترک سلما بابایی و ونداد
روشـــن و «بــه دنــیــا آمــدن»
ساخته محسن عبدالوهاب،
روی پرده سینماها دیده
خواهد شد.
امیر کربالییزاده در گفتوگویی اعالم
کرده برای تربیت کمدینها ،دفتر تحقیق،
پــژوهــش و تولید استندآپ
کمدی را راهانــدازی کرده
است .او همچنین مشغول
نوشتن یک کتاب درباره
استندآپ است.
مریم کاویانی در حال ایفای نقش در سریال
«عــروس تاریکی» به کــارگــردانــی محمود
معظمی اســت .این سریال
 60قسمتی ویژه شبکه یک
تولید میشود و احتما ًال در
فصل تابستان پخش
خواهد شد.
سامان صفاری که با مجموعه «دلدادگان»
ساخته منوچهر هادی شناخته شد ،از فردا
با فیلم کمدی «سامورایی در
بــرلــیــن» بــه کــارگــردانــی
مــهــدی نـــادری روی پــرده
سینماها حضور خواهد
داشت.

