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رکوردهای «عصر جدید»
در گینس ثبت نشده است!

محمدرضا گلزار بعد از چند شکست پیاپی سینمایی چه میکند؟

...

تلویزیون

کنسرتیبرایکامبک سوپراستار
مائده کاشیان  -از زمانی که نام محمدرضا گلزار
به عنوان مجری مسابقه «برنده باش» مطرح
شد ،تا همین امروز که فیلم «ما همه با هم
هستیم» را روی پرده سینماها در حال
اکــران دارد ،حواشی مختلفی برای
او به وجــود آمــده اســت .حواشی که
اغلب ناخواسته دامنگیر او شده و
جایگاه اش را به عنوان ستارهای
کهفروشآبرومندانهایرابرای
فیلمها تضمین میکند،
خدشهدار کرده است .او در
این مدت قربانی ماجرای
تقلبدرآرای«برندهباش»
شده،یکبرنامهتلویزیونی
ناتمام داشته ،فیلمش از
پــرده سینما پایین کشیده
شده و حاال فیلمی را روی پرده دارد که به
شدت مورد انتقاد واقع شده است .گلزار
بعد از گذراندن این دوره پر از شکست،
به موسیقی پناه برده است و قصد دارد تا
چندروزآیندهکنسرتیبرگزارکند.شاید
موسیقی بتواند بخشی از شکستهای
سینماییوتلویزیونیاوراجبرانکند.

جزئیات سریال مشترک
جواد رضویان و سیامک انصاری
جواد رضویان در برنامه صبحگاهی شبکه
 3درباره جزئیات سریال طنز شبانه خود با
نام موقت «نیوجرسی» سخن گفت.
به گزارش مهر ،جواد رضویان صبح دیروز
در میز سینمایی برنامه «سالم صبح بخیر»
حاضر شد و در بخشی از گفتوگوی خود
از سریالی که قــرار است بــرای سیمافیلم
ساخته شود ،صحبت کرد و توضیح داد« :از
نیمه شهریور ساخت سریالی در چهار فصل
را کلید میزنیم ».رضویان درباره جزئیات
بیشتر این سریال طنز شبانه یــادآور شد:
«هر فصل از این سریال  ۲۵قسمت خواهد
داشــت و اکنون با نام موقت «نیوجرسی»
شناخته میشود ».وی در توضیحی درباره
نام این سریال نیز بیان کرد« :البته منظور
از «نیوجرسی» ایالتی در آمریکا نیست
بلکه المان نیوجرسی است که جلوی در
خانهها میگذارند ».وی در پایان درباره
همکاری با سیامک انصاری در این سریال
گفت« :این سریال به کارگردانی مشترک
من و سیامک انصاری ساخته میشود و
احتما ًال هر دونفرمان نیز در این سریال بازی
میکنیم».

فرهیختگان  -اشکان دشمنزیاری مشاور ثبت رکورد در گینس درباره ادعاهای شرکتکنندگان برنامه «عصر جدید» گفت« :به
جز یکی از مهمانانی که در خاک امارات رکورد ثبت کرده و در ایران آن رکورد ثبت نشده است ،بقیه موارد صحیح نیست .طبق قانون
گینس ،هرکس در کشوری رکوردی ثبت کند به نام آن کشور ثبت میشود».

▪«برنده باش» و تقلب

محمدرضا گلزار در جایگاه مجری یک
برنامهتلویزیونیتوانستتاحدودیجای

روحیه انتظار برای ثروت بــادآورده ،این مسابقه از
جــدول پخش شبکه  3کنار گذاشته شد .پس از
جشنواره پرحاشیه جامجم ،یک فیلم توقیفشده
و مسابقهای ناتمام برای گلزار مانده بود که باعث
شد اولین تجربه حضورش در قاب تلویزیون چندان
شیریننباشد.

خودرامیانآندستهازمخاطبانتلویزیونبازکندکه
پیشتربرایشانعکسمحمدرضاگلزاررویپوستر
یک فیلم اهمیتی نداشت .هرچند که او در ابتدا
استانداردهای یک مجری تلویزیون را نداشت اما تا
حدودیموفقشدبهچهرهجذابیدرتلویزیونبدل
شودتااینکهتقلبدرآرای«برندهباش»و«نود»برای
پیروزیاینمسابقهدرجشنوارهتلویزیونیجامجم،
باعثشداوناخواستهدروسطماجراودربرابرعادل
فردوسیپور قرار بگیرد .البته صحبتهای او در
اختتامیهجشنوارهجامجم،نشاندادکهاینتقابل،
آن چنان ب ـیراه هم نیست .او که قاعده بــازی در
تلویزیونرابلدنبود،درویژهبرنامهجشنوارهجامجم
بالحنیپرازتفاخر،گفتکهبرایتلویزیونمخاطب
آورده است .اگرچه با توجه به طیف هوادارانش،
میتوان از درستی گزاره او مطمئن بود ،اما لحن او
چندانبهمذاقمخاطبانتلویزیونخوشنیامد.

	▪کنسرتبرایبازگشت

هرچند که اگر نگاهی به کارنامه محمدرضا گلزار
بیندازید ،شاید جز  2-3عنوان ،فیلم مهم دیگری
نیابید ،اما فیلم «ما همه با هم هستیم» دیگر یک
فاجعه اســت! او در این فیلم نقش خــودش یعنی
محمدرضا گلزاری را بازی میکند که از اتفاقات
اطرافش بیخبر است و فقط میداند به او گفتهاند
بیا در فیلمی با قصهای شبیه قصه فیلم بازی کن!
حتی در پایان فیلم در دیالوگی به این موضوع اشاره
میشود که اصال او ربطی به ماجرایی که در فیلم
میبینیمنداردوبهزوربهماجراوصلشدهاست!این
دقیق ًا همان اتفاقی است که در فیلم میافتد .او در
چند سکانس کنار مهران مدیری حضور دارد ،هیچ
نقش موثری در قصه ندارد و کاری از پیش نمیبرد.
محمدرضا گلزار در این فیلم فقط هست ،همین!
حاال آقای سوپراستار که اتفاق ًا فعالیت هنری را از
دنیایموسیقیآغازکردهودراینسالهاهیچوقت
غیبتیطوالنیدردنیایموسیقینداشته،بهدنبال
بازگشت به دنیای کنسرت است؛ جایی که شاید در
آن راحتتر باشد.

	▪توقیف «رحمان»1400

مدتی بعد از این که سروصدای ماجرای جشنواره
خوابید ،محمدرضا گلزار با فیلم «رحمان »1400
به کارگردانی منوچهر هادی روی پرده سینماها
دیدهشد.اینفیلممدتیبعدازاکران،بهعلتتخلف
عوامل آن در اعمال نکردن برخی ممیزیها در
چند سالن سینما ،از پرده پایین کشیده شد .مدت
کوتاهی پس از توقیف «رحمان  ،»1400آیتا...
مکارم شیرازی مسابقه «برنده باش» را مصداق قمار
دانست و در پی مخالفت علنی رهبر انقالب با ترویج

مستند «ترور سرچشمه» اثر محمدحسین مهدویان
منتشر شد

بازجوییمهدویانازتاریخ
آغاز جشنواره فیلمهای
سینمایی شبکه 4

جشنواره فیلمهای سینمایی شبکه  4سیما
از اول تیر با عنوان «فیلمخانه» روی آنتن
یرود.
م 
بــه گــــزارش مــهــر ،جــشــنــواره فیلمهای
سینمایی شبکه  4در ایام تابستان از اول
تیر ماه آغاز می شود و تا  ۳۱شهریور ادامه
خواهد داشــت و مخاطبان ایــن شبکه در
تابستان  ۹۸میتوانند به تماشای یک اثر
برگزیده از دیدگاه منتقدان و اهالی سینما
بنشینند« .فیلمخانه» که هر روز ساعت
 ۱۰:۳۰روی آنتن میرود ،یک اثر از برترین
آثار برگزیده سینمای ایران و جهان را از نگاه
منتقدان و اهالی سینما ،پخش می کند و
بعد از نمایش ،فیلم توسط کارشناس تحلیل
میشود .محمود گبرلو تحلیل فیلمهای
سینمایی هفته اول جشنواره را بر عهده
دارد و تا پایان جشنواره مجری-کارشناسان
دیگری نیز به عنوان منتقد مقابل دوربین
«فیلمخانه» مینشینند و به نقد فیلمهای
پخششده م ـیپــردازنــد« .بهانهای برای
زندگی»« ،زندگی شگفتانگیزه»« ،دایره
سرخ»« ،بازگشت به آینده»« ،هزارتوی پن»،
«مکبث» و «به رنگ ارغوان» عناوین فیلمهای
سینمایی است که در هفته اول جشنواره
فیلمهای سینمایی تابستانی شبکه  4از اول
تا هفتم تیرماه به نمایش درمیآید.

1

حرفهای تازه
فیلم که در نیمه دوم ،از فضای معماگونه خارج
میشود و به ریشه تصمیم سازمان منافقین در ترور
شهید بهشتی میپردازد ،حرفهای تازهای برای
گفتن دارد .اگرچه شاید اهالی تاریخ معاصر ،پیشتر با تحلیلهای
فیلم ساز از این اتفاق آشنا باشند ،اما این تحلیل برای مخاطب عام
متفاوت و ارزشمند خواهد بود .اهمیت شهید بهشتی در انقالب
اسالمی و برنامههایی که پیش از شهادت در ذهن یا در دست اجرا
داشت ،موضوعاتی است که در نیمه دوم فیلم مطرح میشود و
دالیل انتخاب شهید بهشتی به عنوان هدف ترور سازمان منافقین
است.

سیما تیرانداز این روزها حضور پررنگی روی
صحنه تئاتر دارد .او اکنون مشغول اجرای
نــمــایــش «عــاشــقــانــههــای
خیابان» است و از نهم تیر
م ــاه بـــرای اجــــرای تئاتر
«بانوی آوازهخ ــوان» روی
صحنه خواهد رفت.

۳

کارگردان و تهیهکننده  ،تحت تعقیب قضایی دادستانیکرمان

دادستان کرمان از پیگیری برای توقیف اکران
سراسری فیلم «ما همه با هم هستیم» در کشور
خبرداد.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان ،دادخــدا
ســاالری در تشریح جزئیات توقیف اکــران فیلم
سینمایی «ما همه با هم هستیم» گفت« :با توجه
به واکنشهای مختلفی که در پی اکــران فیلم
سینمایی فوق و در خصوص بــازی هنرپیشهای
با لهجه کرمانی در نقش فروشنده مواد مخدر در
فضای مجازی وجود داشت و ممکن است منجر به

مهراوه شریفینیا در سومین همکاری خود
با منوچهر هادی ،این روزها مشغول ایفای
نقش در سریال عاشقانه «دل»
است .او همچنین فیلمهای
«مدیترانه» و «درخونگاه» را
نیز آماده اکران دارد.

...

حواشی اکران «ما همه با هم هستیم» درکرمان ادامه دارد

یک سری ناآرامیهای اجتماعی در استان شود،
موضوع در دستور کار قــرار گرفت ».وی افــزود:
«متأسفانه در این فیلم بازیگر نقش توزیع کننده
مواد مخدر با لهجه کرمانی صحبت میکند که
واکنشهامربوطبهاینمسئلهاست؛ایندرحالی
استکهمردممجاهدکرماندرسنگراولمبارزهبا
موادمخدرقراردارند».ساالریابرازکرد«:باتوجه
بهواکنشها،عدماکراناینفیلمدراستانکرمان
را خواهیم داشت ».دادستان کرمان در پاسخ به
اینکهآیاباتوجهبهمسائلپیشآمدهتنهااکراناین

بــهــرام رادان اجـــرای مــراســم ح ــراج آثــار
هنرهای تجسمی با نام «خانه خوبان» را بر
عهده گرفته است .در این مراسم
آثار هنرمندان پیش کسوت
به نمایش گذاشته و  50تا
 100درصد مبلغ فروش به
س ــیـ ـلزدگ ــان اه ــدا
میشود.

سینمای جهان

بازجویی از سیاسیون
فرمی که محمدحسین مهدویان برای مصاحبههای
مستندش در نظر گرفته ،بازجویی را تداعی میکند.
چهر ههای مصاحبهشونده که تعدادشان هم زیاد
است ،وقتی به اتاق وارد میشوند ،توسط مهدویان که پشت دوربین
نشسته و تصویرش دیده نمیشود ،با یک «بنشینید» به صندلی
بازجویی فراخوانده میشوند .مهدویان از گفتن «بفرمایید» و
«لطف ًا» هم پرهیز کرده تا کام ً
ال حالوهوای بازجویی را ایجاد کند .به
عالوه فضای اتاق و میز جلوی مصاحبهشونده ،این اتمسفر را تقویت
میکند .جالب آن که برخی مصاحبهشوندگان چهرههای مطرح
سیاسی هستند مانند محسن رضایی ،بهزاد نبوی و علی ربیعی.

۲

رضا عطاران با فیلم «خانم یایا» به
کارگردانی عبدالرضا کاهانی به شبکه
نمایش خانگی آمده است .این
فیلم با وجود ستار ههایی
مانند رضا عطاران و امین
حیایی ،در گیشه سینماها
شکست خورد.

امیرحسین فتحی به جمع بازیگران تئاتر
«مــرغ دریــایــی مــن» اضافه شــده و در این
نمایش با شبنم مقدمی همبازی میشود.
او آخرین بار با تئاتر «بینوایان»
بـــه کــــارگــــردانــــی حسین
پارسایی روی صحنه دیده
شده بود.

مصطفی قاســمیان  -پس از پایان اکران «ماجرای نیمــروز» و در حالی
که مهدویان  38ساله ،به یکی از فیلم سازان مهم سینمای ایران تبدیل
شده بود ،تصمیم گرفت به سراغ ساخت یک فیلم مستند سینمایی با
موضوع واقعه هفتم تیر برود .مســتند او با عنوان «ترور سرچشمه» در
همان تابستان  96ساخته شد و در پاییز ،در جشنواره فیلمهای مستند
سینماحقیقت مورد توجه قرار گرفت؛ هرچند با جایزهای بدرقه نشد.
این فیلم مستند که سال گذشــته روی پرده ســینماها رفت ،دیروز در
سامانههای ویدئوی درخواستی منتشر شد و در دسترس قرار گرفت.
به این سه دلیل ،تماشای «ترور سرچشمه» را توصیه میکنیم:
تهایی ناب
روای 
آن چه گروه سازنده «ترور سرچشمه» برای یافتن
دس ـتاو لتــریــن روای ـتهــا از انفجار دفتر حزب
جمهوری اسالمی انجام داد هانـــد ،شگفتانگیز
است .تیم محققان مستند ،اولین آتشنشانهایی را که دقایقی
پس از انفجار به دفتر حزب رسیدهاند ،یافتهاند و روایت دستاول
آنها را که احتما ًال تنها در گزارشهای آتشنشانی یا پلیس نوشته
شده ،جلوی دوربین بردهاند .بدون تردید یافتن این افراد ،نتیجه
روزها جستوجو در میان اسنادی است که چهار دهه از ثبت و ضبط
آنها گذشته؛ کاری بس دشوار .نتیجه این ایده سخت ،جذاب از
آب درآمده است.

...

چهره ها و خبر ها

فیلمدرکرمانممنوعشدهیابرنامهایبرایتوقیف
آن در کشور پیشبینی شده است؟ گفت« :در این
خصوص پروندهای در دادســرای کرمان تشکیل
شده و افرادی که در رأس فیلم قرار دارند ،از جمله
تهیهکنندهوکارگردانقطع ًاموردتعقیبوپیگیری
قضاییقرارخواهندگرفت».
در پاسخ به صحبتهای دادستان کرمان ،روابط
عمومی «ما همه با هم هستیم» جوابیهای را در
اختیار رسانهها قرار داد .به گزارش ایسنا ،روابط
عمومی فیلم «ما همه با هم هستیم» ضمن ابراز

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

تاسف از اقدام قضایی دادستان استان کرمان و
حواشی پیشآمده ،از مردم استان کرمان بابت
اکران نشدن این فیلم در این استان عذرخواهی
میکند و محتوای فیلم را حاوی هیچ گونه توهین
به اقوام ایرانی نمیداند .همچنین روابط عمومی
فیلم ضمن دعوت مسئوالن استانی به سعه صدر
بیشتر تصریح کرد :حضور شخصیتهای منفی
و مثبت واقعی جامعه در قالبهای داستانی یک
ضرورت دراماتیک است .ضمن آن که دامن زدن
به حساسیتهای قومی در مواجهه با آثار و فیلمها
را حرکتی ضدفرهنگی و مخرب میدانیم .الزم به
تاکید است که با اشاعه بیشتر این حساسیتها،
بهتدریجشخصیتهایمنفییامسئلهدارفیلمها
و سریالها فقط میتوانند هویت تهرانی داشته
باشند!»

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
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۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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رابرت پتینسون انتخاب
جوانان برای نقش «بتمن»
سینمادوستان جــوان از انتخاب رابــرت
پتینسون بــرای ایــفــای نقش «بتمن» در
سهگانه در دست ساخت شرکت بــرادران
وارنر حمایت کردند.
به گزارش مهر ،در حالی که عدهای معتقد
بــودنــد شــایــد انــتــخــاب نــیــکــاس هولت
بازیگر  ۲۹ساله برای ایفای نقش «بتمن»
بهتر بــاشــد ،رابـــرت پتینسون  ۳۳ساله
در نظرسنجی رای بیشتری را از سوی
جــوانــان کسب کــرد و نشان داد انتخاب
شرکت برادران وارنر درست بوده است .در
نظرسنجی از جوانان ۴۲ ،درصد افراد ۱۸
تا  ۲۹ساله به رابرت پتینسون رای دادند
و  ۳۰درصد موافق ایفای این نقش توسط
هولت بودند .هولت برای ایفای نقش در
فیلمهای ابرقهرمانی «مــردان ایکس» از
شهرت برخوردار است .البته رای وی در
میان رده سنی  ۱۸تا  ۲۲سال برابر ۴۸
درصد بود .این نظرسنجی در فاصله  ۶تا
 ۹ژوئن از  ۲۲۰۱نفر به دست آمده است.
البته نتیجه نظرسنجی نشان میدهد بدون
رد هبندی سنی ،نظر همه رد ههــای سنی
برای انتخاب پتینسون و هالت برابر بود و هر
یک  ۳۰درصد رای به دست آوردند.
نقش بتمن را تاکنون بازیگران مختلفی
ایــفــا ک ــردهان ــد و در مــجــمــوع  ۳۹درصــد
رایدهندگان کریستین بیل را به عنوان
بهترین بتمن انتخاب کردهاند ۳۸ .درصد
نیز مایکل کیتون را برگزیدهاند و  ۱۹درصد
به جورج کلونی به عنوان بهترین بتمن رای
دادهاند .بن افلک با  ۱۸درصد و وال کیلمر
با ۱۷درصد بتمنهای بعدی هستند.

