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بازپخش سریال
«سربداران» از شبکه 4

...

سینمای ایران

توقیف «ما همه با هم هستیم»
در کرمان؟
دادســتــان عمومی و انقالب مرکز استان
کرمان از صدور دستور توقیف اکران فیلم
سینمایی «ما همه با هم هستیم» به لحاظ
تبعات اجتماعی در سراسر سینماهای
استان کرمان خبر داد.
به گزارش ایسنا ،دادخدا ساالری در تشریح
جزئیات این خبر اظهار کرد« :پس از رصد
فضای مجازی توسط معاونت رصد فضای
مجازی و معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز
کرمان و با توجه به واکنشهای اجتماعی در
بین مردم استان در خصوص لهجه کرمانی
بازیگری که در نقش فروشنده مواد مخدر
بــازی میکرد و موجب اعتراضات شدید
مردمی شده ،دستور توقیف اکران این فیلم
در سطح استان کرمان صــادر و اقدامات
مقتضی در خصوص پیگیری موضوع صادر
شدهاست».دادستانعمومیوانقالبمرکز
استان کرمان در پایان افزود« :در این رابطه
پرونده حقوق عمومی در دادسرای عمومی
و انقالب کرمان تشکیل شده و با افرادی که
احساسات و عواطف مردم استان کرمان را
جریحهدار کردهاند برخورد قانونی صورت
خواهد گرفت».
ابراهیم داروغــــهزاده ،معاون ارزشیابی و
نظارت سازمان سینمایی در واکنش به این
خبر درباره صحت این اتفاق گفت« :اکران
تمام فیلمهای دارای مجوز در سینماها ادامه
خواهد داشت .دو هفته از اکران فیلمهای
اکران عید فطر گذشته و هیچ بازخورد منفی
مردمی از منظر توهین به اقوام نداشتهایم».
او افزود« :فیلم «ما همه با هم هستیم» دارای
یک فضای کام ً
ال فانتزی است و هیچگونه
توهین به اقــوام ایرانی در این فیلم و دیگر
فیلمهایی که مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی دولت جمهوری اسالمی ایران را
دارند وجود ندارد .مردم نازنین کرمان هم در
دو هفته گذشته از فیلمهای اکران عید فطر
به خوبی استقبال کردهاند و سینماگران در
دو سال گذشته تمام تالش خود را کردهاند
تا فضایی تــوأم با امید و نشاط در جامعه
ایجاد کنند ».داروغـهزاده گفت« :امیدوارم
با تصمیمهای شتابزده فضای جامعه را
تلخ نکنیم و از مسئوالن بــزرگــوار استان
کرمان تقاضا دارم با سعهصدر با این مسئله
برخوردکنندوباموضوعاتفرهنگیازطریق
گفتوگووهماندیشیمواجههداشتهباشند.
مطمئن ًا تهیهکننده و کار گردان فیلم آماده
هرگونه همراهی مثبت در چارچوب قوانین
و مصالح کشور هستند».

مصطفی قاسمیان  -صبح دیروز گفتوگویی
از تهیهکننده سری سوم «دورهمی» منتشر شد
کهباقاطعیتتولیدوپخشاینبرنامهوهمچنین
سریال وعدهدادهشده مهران مدیری را تکذیب
میکرد .مصطفی احمدی به مهر گفت« :هیچ
تصمیمی برای ساخت سری جدید «دورهمی»
وجــود نــدارد ».او همچنین به صراحت اخبار
مربوط به سریال تلویزیونی مهران مدیری را هم
تکذیبکردوگفت«:مذاکرهایدراینخصوص
با ما انجام نشده است ».این در حالی است که
رئیس سیمافیلم به طور رسمی از توافق اولیه با
مهران مدیری در این باره خبر داده بود .طبق
اعالم تهیهکننده «دورهمی» ،فعالیت بعدی
مهرانمدیرییکبرنامهاینترنتیگفتوگومحور
خواهدبود.
▪مگرمدیریوعدهنداد؟

 13فــروردیــن امسال و در شب مبعث پیامبر
اســام(ص) ویژهبرنامه «دورهــمــی» با حضور
شبنم مقدمی و حمیدرضا آذرنــگ روی آنتن
رفتومدیریدرآنبرنامهقولدادپسازفراغت
از ساخت سریال نمایش خانگی «هیوال» از
نیمه اردیبهشت با ســری چهارم «دورهمی»

صبا  -از روز جمعه  ۳۱خرداد  ،هر شب ساعت  ۱۲بازپخش سریال  18قسمتی «سربداران» از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود.
«سربداران» به کارگردانی محمدعلی نجفی سریالی تاریخی است که بر اساس قیام سربداران خراسان به رهبری شیخ حسن جوری
علیه استیالی مغول در سال  ۱۳۶۲تولید شده است.

مخاطب،مهرانمدیریاست.بنابراینمیشود
از این انحصار ،برای امتیازگیری از تلویزیون
استفادهکرد.
▪تلویزیونچهخواهدکرد؟

سرنوشت فصل چهارم «دورهمی» در هالهای از ابهام قرار گرفت

جدایی مهران از نسیم؟

اســت .مصطفی احمدی که از مدیریت «اول
مارکت» به تهیهکنندگی برنامه «دورهمی»
و سریال «هیوال» رسیده ،ظاهر ًا به دو دلیل
مشخص،اینموضعرااتخاذکردهاست.اولآن
که تبلیغات ارزش افزوده در صداوسیما ممنوع
شده و طبع ًا این حامی مالی ،دیگر نمیتواند
درآمــدزایــی مستقیمی از این تبلیغات داشته
باشد .دوم آن که این روزها «خندوانه» به عنوان
دیگر برگ برنده شبکه نسیم به احتمال زیاد از
دست رفته و تنها دستاویز این شبکه برای جذب

به آنتن تلویزیون برگردد .با این حال اگرچه
تصویربرداری سریال «هیوال» دقیق ًا یک ماه
پیشبهپایانرسیداماهنوزخبریاز«دورهمی»
نشدهاست.
▪پای ارزش افزوده در میان است

از آن جا که مهران مدیری وعدهای صریح مبنی
بر بازگشت «دورهمی» به تلویزیون داده و بعید
است زیر قولش بزند به نظر میرسد اظهارنظر
تهیهکننده،بیشترموضعحامیمالیاینبرنامه

برای شنیدن موضع مدیران شبکه نسیم ،دیروز
ظهر با روابط عمومی این شبکه تماس گرفتیم
اما بعد از آن که اظهارنظر را به چند ساعت بعد
موکول کردند ،در نهایت پاسخ گو نبودند .تا
ساعت تنظیم این مطلب یعنی حدود 19دیروز
همهیچاطالعرسانیازسویشبکهیاتلویزیون
صورت نگرفت .اما از آن جا که از دست دادن
«دورهمی» بالفاصله بعد از «خندوانه» برای
شبکه نسیم ،یک باخت تمامعیار خواهد بود،
میتوانانتظارداشتکهشبکههمههزینههای
«دورهــمــی» جدید را پــرداخــت خواهد کــرد و
به احتمال زیــاد دوبــاره مهران مدیری را روی
آنتن خواهیم دید .با این حال ،این امتیازگیری
مصطفیاحمدیواولمارکتازتلویزیون،بعید
است توسط مدیران سیما تحمل شود و ممکن
استبهحذفهمیشگیاینتهیهکنندهتازهکاراز
برنامههایسیمابینجامد.بااینحالبایدمنتظر
نتیجهمذاکراتمدیریوشبکهنسیمماند.

 ۱۰فیلممنتخبمنتقداندرسال۲۰۱۹
منتقدان سایت سینمایی معتبر هالیوود ریپورتر ،فهرست  ۱۰فیلم
منتخب خود را در ششماه اول سال  ۲۰۱۹میالدی اعالم کردند.
به گزارش فارس« ،داستان اسباببازی « ،»۴مستند اسکورسیزی
درباره باب دیلن»« ،کتاب هوشمندانه» و «پرندگان گذرگاه» از
جمله فیلمهای منتخب منتقدان هالیوودریپورتر در ششماه اول
سال جاری میالدی هستند.
▪پرندگان گذرگاه

درامکلمبیایی«پرندگانگذرگاه»بهفیلم«پدرخوانده»شباهت
دارد و روایتی آهسته و پیوسته از نابودی یک خانواده بومی
آمریکای مرکزی را به نمایش میگذارد که در دهه هفتاد
میالدیدرکارقاچاقبینالمللیموادمخدرهستند.
▪اسمارت بوک

اولیویا وایلد اثری جذاب با تم کمدی خندهدار را به صورتی
خالقانهساختهاست.فیلم«اسمارتبوک»روایتدانشآموزان
موفقیکدبیرستاناستکهبینیفلدستاینو ِکیتلین
ِد ِور در نقش دو دانشآموز زرنگ ایفای نقش
میکنند .این فیلم به شبی هیجانی و خاص
پیش از فارغالتحصیلی این دانشآموزان
میپردازدومملوازغافلگیریاست.

تغییراتغمانگیزآنرامیبینند.

▪فرشتهمتأسف

در این اثر مسحورکننده سینمایی به کارگردانی جوان چینی
«بی گان» ،رویاها ،خاطرات و یک قتل حلنشده ،تمام بخشهای
فیلم را تشکیل میدهند« .لو هونگ وو» به زادگاهش یعنی شهر
کایلی که  ۱۲سال پیش از آن فرار کرده بود ،بازمیگردد .طولی
نمیکشد که خاطرات یک زن مرموز دوباره در ذهن
او ظاهر میشود ،زنی که لو عاشق اوست و هرگز
نتوانسته او را فراموش کند.

▪سوغات

▪سفر طوالنی روز در دل شب

▪غیر داستانی

کمدی غنی و ظریف «غیرداستانی» اثر الیویه
آسایاس در یک انتشاراتی در پاریس روایت
میشود .گیالم کا ِنت در نقش یک ویراستار است
و ژولیت بینوش نقش همسر وی را ایفا میکند.
آسایاس عالوه بر کارگردانی ،نویسندگی فیلم «غیر
داستانی» را برعهده دارد.

▪آخـــریـــن مــــرد ســیــاهپــوســت در
سانفرانسیسکو

این فیلم هنری و کامال سرگرمکننده
جو تالبوت داستانی غیراقتباسی
از دو سیاهپوست طردشده است که
به شهرشان سانفرانسیسکو بازمی
گــردنــد و چــرخــی در آن مـیزنــنــد و

▪نــمــایــش تـــنـــدر رولــیــنــگ:
داستانی باب دیلن

یک فیلم مستند به کارگردانی
مارتیناسکورسیزیدربارهتور
معروف باب دیلن ،ترانهسرا
و موسیقیدان برجسته که
جــایــزه نــوبــل را نیز از آن
خـــود کــــرده اســــت .ایــن
تــور مــعــروف در دهــه ۷۰
میالدیاجراشدهاست.

فرشته متأسف ساخته کریستوفر اونوره کارگردان فرانسوی ،درباره
یک نویسنده خوب غمگین است که با ایدز دستوپنجه نرم میکند
اما این فیلم یک درام شوم درباره مرگ نیست .فیلم اثری باطراوت و
قصهایازعشقودوستیراروایتمیکند.
«سوغات»دردهههشتادمیالدیروایتمیشودودربارهدخترجوانی
به نام «جولیا» است که رویای صداپیشگی را در ذهن میپروراند و با
مردی به نام «آنتونی» که فاصله سنی بسیار زیادی هم با او دارد آشنا
میشودامامادر«جولیا»بهعنوانچالشاینرابطهواردقصهمیشود.
تامبورکوتیلداسووینتوننقشهایاصلیاینفیلمهستند.
▪داستان اسباببازی 4

پویانمایی «داستان اسباببازی  ،»۴درباره وودی ،باز و دوستان
آنهاست پس از آن که مالک سابق آنها ،اندی آنها را به دختر
جوان ،بونی تحویل میدهد .این فیلم محبوب در ژانر کمدی و
ماجراجویی ،چهارمین نسخه از مجموعه پویانماییهای «داستان
اسباب بازی» است و به گفته سازندگان ،آخرین نسخه این مجموعه
خواهد بود.
▪ما

«ما» فیلمی ترسناک و مهیج به کارگردانی جوردن پیل است .در
خالصه داستان این فیلم آمده است ،یک پدر و مادر فرزندان خود
را به خان ه ساحلی میبرند تا اوقات خوب و خوشی را در آن جا سپری
کنند؛ اما با آمدن عدهای غریبه مرموز ،آرامش آنها تبدیل به تنش
میشود و ...لوپیتا نیونگو پدیده بازیگری این روزهای هالیوود
نقش اصلی این فیلم و وینستون دیوک ،الیزابت ماس و آنا دیوپ
دیگر هنرپیشگان «ما» هستند.

برگزارینکوداشتجمشیدمشایخی
آییننکوداشتزندهیاداستادجمشیدمشایخیبا
حضوراهالیفرهنگوهنر،عصردیروزبرگزارشد.
به گــزارش مهر ،مسعود کیمیایی در این مراسم
گفت« :خیلی سخت است درباره بازیگر توانایی
مانند جمشید مشایخی سخن بگویم .جمشید
مشایخی الیههای زیــادی داشت با اخالقهای
متفاوت .الیههایی که شعر بود ،کهنمردی که
بسیار بسیار توانا بود .او در گفتن نظریات خودش

بسیار توانا بود و به راحتی حرفش را می زد .امثال
مشایخی کمیابند .او از جمله کسانی است که
میتوانم با افتخار بگویم در سه فیلم با او همکاری
داشتم».
در ادامــه این مراسم از پرتره استاد مشایخی اثر
حبیب درخشانی ،کتاب یادنامه استاد و سردیس
استاد ،با حضور علی نصیریان و جمعی دیگر از
هنرمندان و مسئوالن فرهنگی رونمایی شد .در

پایانمراسمنیزنمایشگاهگزیدهپوسترفیلمهایی
که زندهیاد جمشید مشایخی در آنها ایفای نقش
کرده بود به همراه تصاویر شخصی و یادبودها و
تندیسهایی که وی در طول عمر بازیگری خود
دریافتکرده،گشایشیافت.

...

چهره ها و خبر ها
گالب آدینه با فیلم «دوباره زندگی» که در
گروه هنروتجربه در حال اکران است به
سینما آمده .شمس لنگرودی
که به عنوان یک شاعر
شناخته میشود ،در این
فیلم نقش همسر آدینه را
بازی میکند.
فریدون جیرانی به جای مازیار میری به جمع
اعضای شورای صدور پروانه ساخت اضافه
شــــــده اســـــــت .او فــیــلــم
«آشفتگی» را آماده اکران و
سریال «نهنگ آبــی» را در
شبکه نمایش خانگی
در حال توزیع دارد.
مــرضــیــه بــرومــنــد در دومــیــن جــشــنــواره
پویانمایی و برنامههای تلویزیونی ایران ،در
بخش سریال و مجموعههای
عــروســکــی ،آثـــار را داوری
میکند .او همچنین ریاست
هــیــئــت انـــتـــخـــاب را
برعهده دارد.
آریا عظیمینژاد دوشنبهشب در مسابقه
«عصر جدید» پس از پخش قسمتی از سریال
طــنــز «نــاخــونــک» کــه بــا ایــن
مسابقه و داوران شوخی
میکرد ،شوخی این برنامه را
بــامــزه نــدانــســت و از آن
استقبال نکرد.
پیام دهکردی برای ایفای نقش «جیسون
رضائیان» در سریال «گاندو» 25 ،کیلوگرم
اضافه وزن پیدا کرده است و از
طریق افرادی که رضائیان را
از نــزدیــک میشناختند با
جزئیات شخصیت او آشنا
شده است.
کمال تبریزی که این روزها به بهانه اکران فیلم
«ما همه با هم هستیم» و حواشیاش در صدر
خبرهاست در تازهترین فعالیت
خود ،قصد دارد فیلمی با نام «در
کــمــال ب ـیشــعــوری» را جلوی
دوربینببرد.
شهرزاد کمالزاده روزهای پایانی بازی در
سریال «بوی باران» را به کارگردانی محمود
معظمیمیگذراند.اینسریال
اکنون از شبکه یک در حال
پخشاستوتصویربرداریآن
همچنان ادامه دارد.

